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$ Politiškos Žinios. ®

lt karo lauko
PASKIAUSIOS ŽINIOS.
Pereitą panedėli taikos 

konferencijoje Londone tur
kai delegatai žadėjo Balka
nų valstybių delegatai tur- 
statyti savo reikalavimus, 
bet ir šiuomi sykiu nieko 
nepranešė, tik susirinkus 
visiems pasakė, jogei Tur
kija norinti, kad tan visan 
karo dalykan Įsimaišytų 
Europos valstybės ir visus 
sutaikintų. Turkijos kvai
las išsisukinėjimas. Balka
nų valstybių deegatai tur
kams dar davė 
laiko pagalvoti, 
bus po visam.

Parėjo žinia, 
gorai galutinai paėmę tvir
tovę Skutari.

Ties Dardaneliais išnau- 
jo susirėmę s graikų karo 
laivynas su turkų karo lai
vynu. Kaip visuomet, taip 
ir dabar turkai skelbia, kad 
jie mūšį laimėję.

porą dienu 
o paskui

kad černo-

Santaikos konferencijoje 
Londone turkai išpradžių 
buvo aštriai pasistatę prieš 
Graikijos parlamentaristus, 
tvirtindami, kad jei Graiki
ja bepertrukio kariaujanti, 
tatai ir su jos parlamenta- 
ristais (delegatais) nėra 
reikalo tarties. Tečiau Bal
kanų valstybių delegatams 
pasipriešinus, turkai dele
gatai pagaliau sutiko ir su 
graikais delegatais bendrai 
tarties. Turkai pasisakę, 
kad jie pirmiau tai daryti 
nenorėję neturėdami tam 
tikrojo savo valdžios leidi
mo.

Turkams tame dalyke nu
sileidus, Balkanų valstybių 
delegatai turkams delega
tams perstatę sekančius sa
vo reikalavimus:

1. Turkija Balkanuose 
^privalo atsižadėti visų savo 
[teritorijų net ligi 
'linijos.

.2. Albanijos 
tvarkys Europos

3. Graikija pasisavins vi- 
sžis užimtas ant Egejaus jū
rės salas.

4. Kritos sala turi but 
prijungta prie Graikijos.

5. Turi pasiduoti tvirto
vės: Adrianopol, Skutari ir 
Janina.

6. Turkija Balkanų vals
tybėms turi atmokėti karo 
^lyginimą, taippat atlygi
nimą už belaisvių užlaiky-

Czataldža

reikalus 
valstybės.

Turkai delegatai ramiai 
lėmę tuos reikalavimus ir 
nnešę, jogei savo atsaky- 
į duosią kiek palaukus. 
|<iuo budu pirmasis kon- 
Įmcijos posėdis trumpu 
Iru ir pasibaigęs. Tas at
iko kūčios dienoje

Ir lig šiam laikui, ty. lig 
pereitam panedėli ui, turkai 
nieko galutino nėra atsakę. 
Kokiam galui jie trukdo sa
vo atsakymą, negalima iš- 
prasti, bet manoma, kad jie 
tuo trukdinimu duoda pro
gą savo vyriausybei gink- 
luoties, kadangi Balkanų 
valstybių reikalavimai tur
kams pasirodo labai aro
gantiški, kuriu jukino budu 
negalima priimti. Taigi to
dėl jie atsakymą trukdo ir 
leidžia valdžiai ginkluoties, 
nes mano atsilsėjus atsigau
ti supliekiant savo visus 
neprietelius. Turkijos tok
sai manymas, jei tik ji taip 
mano, yra visai neapgal vo
timis ir tuščias. Juk jaigu 
jos kariuomene atsilsėjus ir 
sustiprėjus, reikia žinoti, 
kad tas pat yra ir su Bal
kanų valstybių kariuomenė
mis.

Turkai savo atsakymą Į 
reikalavimus buvo žadėję 
duoti tuoj aus po Kalėdų, 
paskui nutraukę ant suba- 
tos, ant galo perkėlę ant pa- 
nedėlio ii* ligšiol nieko tik
ro nežinoma, kada jie duos 
atsakymą ir kokius reika
lavimus jie pastatys toje

dele- 
pasi-

Turkijos vyriausias 
gatas privatiniame 
kalbėjime Londone išsita
ręs, kad Balkanų valsty
bių paduoti reikalavimai 
esą tikras nonsensas. La
biausiai turkams rupi Ad- 
rianopolis, apie kurio pasi
davimą turkai nei klausyti 
nenori, o kurio pasidavimo 
valstybės neatbūtinai rei
kalauja. Kadangi abi pusi 
skelbia, jogei nei per plau
ką nenusileisią, tatai san
taikos reikalas taippat ant 
plauko kabąs ir, matomai, 
iš tos visos konferencijos 
paliks tik vienas fiasco. 
Tiesa, turkai nekuriuos že
mės sklypelius atiduodanti 
valstybėms, bet anaiptol ne 
visus iš jos paimtus kraš
tus ir, kas svarbiausia, mie
stus.

Paskiau iš Londono pra
nešta, kad turkai delegatai 
stengiasi Balkanų valstybių 
delegatus tarp savęs suvai
dinti, reikalaudami skyriu
mi su kiekviena valstybe 
tarties. Bet delegatai lai
kosi vienybės ir nei nema
no skirstyties.

Jei turkų delegatai lig 
Naujų Metų su savo atsa
kymu vis išsisukinėsią, Bal
kanų valstybių delegatai 
pertrauksią, konferenciją ir 
kova išnaujo prasidėsianti, 
kadangi Bulgarija jau ir be 
to pasirengus tolimesnian 
karau. Bulgarijoje Į armi
jos eiles pašaukta visi vy
riškiui. galinti nešioti gin
klus, taippat jaunuomenė, 
kuriai reikėjo kariuomenėn

Photncrnby American.Press Association.

Turkijos atstovai taikos konferencijoje Londone ir turkai kareiviai, keliauianti 
namo iš karo lauko.

stoti dar tik 1914 metais. 
Be to iš Rusijos pargabenta 
didelis skaitlius arklių ka
valerijai, taippat du laivu 
visokios amunicijos.

Ši savaitė tikrai mums 
galės pasakyti, kas dėsis iš
naujo kovos lauke, ypač 
ties Konstantinopoliumi, 
kurį bulgarai nusprendę pa
imti, jei tik turkai laikysis 
savo atkaklumo.

Iš tikrų šaltinių praneša
ma, kad nuo Balkanų pu- 
siausalio ' Mažoj on Azijbn 
nusikraustę su visais savo 
turtais daugiau 100.000 tur
kų. Jie atjaučia, kad už
kariautuose kraštuose tur
kams bus sunkus gyveni
mas ir gerai žino, kad tie 
kraštai Turkijai yra žuvę.

Iš kovos lauko šią savai
tę nėra jokių žinių. Net apie 
graikų judėjimus nieko to
kio svarbaus negirdima.

Austrijoje ir Rusijoje pa
dėjimas senovinis. Sumo
bilizuotos armijos laikoma 
ir nežinia ko laukiama.

NEPRIKLAUSOMA AL
BANIJA.

Kaip rašoma iš Durazzo, 
taip albanų vadų prasidė
jusios diskusijos kas link 
busimos valdžios formų.

Albanijos nepriklausomy
bės paskelbimo iniciatorius, 
Izmael Kemal-bei, pataria 
busimai Albanijos kuni
gaikštijai išrinkti viršinin
ką iš albanų notablių.

Antras, taippat intekmin- 
gas Albanijos vadas, Derviš

mis padaryti reformas, užsi
ims jaunuomenės apšvieti
mu ir geležinkelių pratiesi- 
mu. Ligšiol dar nežinoma, 
ar katras uostų bus apgin
kluotas, ar ne. Albanai 
yra tos nuomonės, kad jų 
valstybė bus neutralė.

Apie pavedimą Serbijai 
kurio nors uosto nesama 
kalbos; be to albanai neiš- 
leisią iš savo rankų tvirto
vės Skutari. Jei ši tvirto
vė kuomet nors ir tektų ser
bams, ar černogorams, alba
nai visvien maną aną gink
lais atimti.

'.r

Hima, pataria Albanijai 
viršininką pasirinkti vieną 
iš Europos kunigaikščių. 
Jis be to pataria Albanijai 
palikti monarej^j. š formą, 
nes monarchija Įiais laikais 
yra atsakančiaUsi, nors iš 
sa vo persitikrinimo ^mieliau 
norėtų respubį^os. ę

Albanija vif^pirmu tur 
pas save invent i europinę 
administračiją^Jęiaisigabenti 
europėnus ž emJJrb i uę kiipo 
kolionistus,' netiesti gele
žinkelius, žodžių sukant vi
są šalį sueuropįpti.i r tik pas
kui pagalvoti apie valdfmo 
formų atmaimįf. L

Dienraštis* Neue iFr. 
Presse” atsjgudino savo 
sandarbininko pasikalbėji
mą su viešinčiais Vienoje 
albanų vadėtis, kurie tarp 
kitko pasakę^, kad dabar
tinė Albanijoje valdžia 
esanti liglaikiųė.

Albanų mokslini ūkų su
sirinkimas, kuris busiąs at
laikytas Elassone. nusprę- 
siąs kaip apie valdžios for
mą, taip ir apie tai, kas pa
tiksiąs šalies j/ <dovn.

Regis, albanai suriksią su 
monarchiniu sistemų, ka
dangi Albanija nėr. dar su
brendus į respubli! ą. Ku
nigaikščiu regis busiąs iš
rinktas kokis nors užsienio 
kunigaikštis, kada ugi sos- 
tan visokie atsi-adusieji 
pretendentai n c bu prilei
džiami.

Naujoji valdžia >cvisupir= 
mu pasistengs visomis pusė- ją.

CHINŲ PASIRENGIMAI 
PRIES RUSIJĄ.

Rusijos laikraščiai “No
voje Vremia” ir “Utro Ro
si ji” iš Pekino gavę žinią 
apie Chinų karinį pasiren
gimą prieš Rusiją. Minis- 
terių susirinkime pirminin
kaujant pačiam prezidentui 
Yuan Shi Kai, kuriame bu
vę susirinkę ir visų armijos 
korpusų komendantai, nu
tarta Mongolijon pasiųsti 
bausminę ekspediciją ir su
mobilizuoti 500.000 kariuo
menės. Chinų vyriausybės 
oficialis organas iš visų ša
lies kampų aplaikąs reika
lavimus, idant vyriausybė 
tuojaus paskelbtų Rusijai 
karą. Nekuriose provinci
jose mobilizacija jau atlik
ta. Taippat Girino guber
natorius telegramų pareika
lavęs valdžios, kad ši grei
čiau ginkluotųsi prieš Rusi-

To bruzdėjimo visa .prie
žastimi yra Mongolija, kuri 
nuo Chinų atsiskyrė ir ku
rią Rusija paėmė savo glo
bom Chinų protestai prieš 
tokią nepaprastą Rusijos 
politiką palikę be pasek
mių. Dabar gi Chinai, nau
dodamies Rusijos, silpnybė
mis ir faktu, kad ji yra gi
liai įsimaišius Europos po- 
litikon, nusprendė, Mongoli
ją iš Rusijos nagų išplėšti, 
tam taigi tikslui ir ar
mija ginkluojama. Chinai 
mano sau gauti veikiamąją 
pagelbą iš Japonijos. Jei 
Rusijai pasitaikytų pasisa
vinti Mongoliją, tada Man- 
džurija liktųsi aplinkui 
apsupta ir japonams ten bu
tų nesmagus padėjimas. No
rima rusus išvyti netik iš 
Mongolijos, bet ir iš Man- 
džurijos ir tenai sutverti sa
varankią valstybę, palie
kant aną Chinų ir Japoni
jos globoje.

Ir jei Chinams ateitų pa- 
gelbon Japonija, žinoma, 
Rusijai iš ten prisieitų 
kraustyties galvatrūkčiais. 
Bet ligšiol apie japonų pa
gelbą chiniečiams tikrų ži
nių dar nėra.
IR RUMUNIJAI' NORE 
TUSI ŠIS TAS LAIMĖTI.

Dienraštis “Zeit” nese
nai atspauzdino indomias 
informacijas apie ūpą, koks 
viešpataująs Rumunijoje. 
Sulyg tų informacijų Ru
munijoje augąs karinis 
upas priešai bulgarus. Ru
munijos konservativai poli
tikai, o visupirmu ministe- 
rių pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministerisMajorescu 
esą tos nuomonės, kad Ru
munija privalo akiveizdoj 
savo kaimynės Bulgarijos 
vesti kiek galima vei
kiamąją politiką. Taigi to
dėl Majorescu pasistengęs 
iš karaliaus gauti leidimą 
sutraukti Rumunijos ka
riuomenę į Bulgarijos pa
sienį, idant prie kiekvienos 
progos būti pasirengusiai. 
Tasai . kariuomenės sutrau
kimas atlikta tuojaus po ap
skelbimui armijos mobiliza
cijos Bulgarijoje. Majores
cu tuomet pasirėmęs ant ap
linkybių, kad Rumunijai 
pagelbon ateisianti Austro- 
Vengrija. Kuomet bulga
rai pasekmingai kariavo 
prieš turkus, Rumunijoje 
viešpatavus politika palanki 
bulgarams. Bet kadangi 
bulgarai rumunams nesu
skubo pasiūlyti užkariautų 
teritorijų, būtent, savo ka
ro vaisiais pasidalinti, Ru
munijoje išnaujo gimęs bul
garais nepasiganėdinimas ir 
ima jau stačiai reikalauti ir 
sau pelno iš užkariautų 
teritorijų. Rumunijos tuos 
reikalavimus karštai pare
mianti Austro-Vengrija. 
Kaip viena, taip ir antroji 
norėtų veltui pasipelnyti, 
vadinasi, gauti žemės plo
tus be jokio kraujo pralie
jimo. Tai kame gi jau čia 
butų teisybe!

PASIKĖSINIMAS ANT 
VICEKARALIAUS.

Kuomet Indijų vic’ekara- 
lius, Sir Charles Hardinge, 
keliavo iškilmingai naujdn 
Indiją sostinėn, Delhi, lig
šiol nesuimtas Įlindus metė 
nuo vienų namų stogo bom
bą į kresę ant dramblio, ku
rioje sėdėjo vicekaralius su 
savo pačia. Ant laimės 
bomba nuslydo šalin ir 
plyšdama užmušė vieekara- 
liaus tarną, laikantį jam vir
šuj galvos tani tikrą skėtį, 
mirtinai sužeidė dramblio 
vedėją, o pačiam vicekara- 
liui bombos skeveldra su
žeidė pečius. Vicekaralius 
tuojaus nugabentas arti- 
miausian ligonbutin, kur 
patirta, kad žaizda nesanti 
pavojinga. Vicekaraliaus 
pati iš to pasikėsinimo išė
jus sveika, bet iš persigan- 
dimo apalpus.

Durbar arba iškilmingoji 
miestan įvažiavimo procesi
ja po trumpai pertraukai 
pasibaigus sulyg programo. 
Vicekaraliaus vietą užėmęs 
jo vietininkas.

•Tasai pasikėsinimas aiš
kiai liudija, kad hi ūdą į 
anglus neapykanta nesuma
žėjus ir prisiaitis dar tokie 
laikai, kad anglams iš ten 
prisieis visiškai kraustyties," 
nes hindai jau senai maną 
sukelti ten revoliuciją. O 
juk anglams Indijos, tai tik
rasis jų kolionijų žemčiū
gas. Netekus Indijų, Di
džiajai Britanijai prisieitų 
badauti.

Miestas Delbi hindų lai
komas šventa vieta.

Už piktadario susekimą 
ir suėmimą paskirta didi 
dovana.

ANT PREZIDENTO PA
SIKĖSINIMAS.

Panama, šiame mieste 
Kalėdų dienoje pagimdė di
delę pasiaubą bombos ply 
Šimas, kuomet prezidentas 
Taft važiavo automobiliuje 
Central gatve. Bet bombos 
plyšimas susivėlavęs. Pre
zidentas Taft su saviškiais 
jau buvęs ties Tautinio Te
atro durimis, kuomet bom
ba trukus.

Kuomet pasigirdo užpa
kalyj trenksmas, tuojaus 
prezidentą iš visų pusių ap
siautę detektivai.

Jei bomba butų,plyšusi 
po automobiliumi, beabejo- 
nės tasai butų buvęs sudras
kytas į šmotelius, nes pi v 
Šimas buvęs labai smarkus. 
Cementinė gatvė sudrasky
ta.

Sužeistas tik vienas pana
mietis. Bombos metėjo 
tuojaus imta ieškoti, bet jo 
niekur nesusekta. Negali 
but abejonės, kad ant pre- , 
zidento norėjo pasikėsinti 
koks nors panamietis už už
ėmimą amerikėnais Pana
mos kanalo juostos. Už tai 
jie visvien dega neapykan
ta link

1



MARIJAMPOLĖ.
Lapkričio 22 d. Suvalkų 

apygardos teismas nagrinė
jo čia kelias bylas. Pažy
mėtina A. Laušio (Balbie
riškio gm.) byla. Šis žmo
gus smarkiai sumušęs savo 
3.-jų metų sūnų, taip kad 
daktarai vos išgydė., Už to
kį savo .vaiko kankinimų tė
vas gavo pustrečių metų 
aręštantų rotų. ..Antra by
la tai Vilkaviškio gminos 
teismo raštininko Danilevi
čiaus užmušėjų. Vienas jų 
gavo 6 metus, antras 4 me
tus katorgos. J. R.

už 600.000 rublių; inkurę 
kredito draugijų, kurios vie
nų metų apyvarta siekianti 
450.000 rub. Lietuvių krau
tuvių skaičius irgi kasmet 
angas, dabar esama jau virš 
70. Mikalojau gatvėje 
įsteigta didelė poperių krau
tuvė, o greta jos ketinamą 
įsteigti kningynas”. r

mynos moteriškė randa 100 
rublių prienagyje, kibiru 
pavožtus. Matyti, vagįs 
pabūgę, kad ir jiems liežu
vis neišlįstų...

Tik stebėtina, kodėl visų 
pinigų nesugrąžino, o gal 
vagįs mano, kad už 25 rub. 
Dievas nebausiųs!

Medemrodiškė.

DUBISOS PAGILINIMAS.
Vespilės ( Vindavos) pir

kliai vėl rūpinasi Dubisos 
pagilinimu, ypač Šiaulių 
pav. apie gr. Zubovo dvarų 
Bubius. Jie norėtų sujung
ti tokiu budu Baltijos jurą 
su Nemunu. Šis sumany
mas šįkart vyriausybei pati
kęs ir ketinanti įnešti jį du
rnom

MINISTERIO ĮSAKY
MAS.

Atsitikus paskutiniu lai
ku zecerių straikams Kuru 
ir Livų žemėse, Charkove ir 
kituose miestuose, viduri
nių reikalų ministeris įsa
kė gubernatoriams parei
kalauti iš visų parašo, kad 
jie neprigulėsių prie profe- 
sijonalių darbininkų drau
gija

yra

UŽPUOLIMAS.
Prūsų pasienyje netoli 

Tauragės užpuolė 10 nežino
mų plėšikų vežimus, kuriuo
se buvo gabenama ginklai 
iš Dinaburgo tvirtovės. Vie
nas kareivis sužeistas; tris 
plėšikai suimti; prasidėjo 
tardymas.

GIEDRAIČIAI, 
Vilniaus gub.

Parapijos nutautimas ėjo 
nelygiai. Kur žmonių bū
dąs labiau buvo konservaty
vus, kur labiau brangina
mos tradicijos, ten ir lietu
vių kalba ilgiau užsiturėjo. 
Nors jie ir dabar moka visi 
lietuviškai, bet prisipažinti 
nebenori. Kitaip ir būti ne
gali: juk jie visi iš mažens 
priklausę tos kalbos iš savo 
senelių, kurie jiems augant 
tarp savęs lietuviškai kalbė
jo, tik juos jau vertė lenkiš
kai mokytis ir lenkiškai 
šiaip-taip juos kalbino. Ka
me šeimynos namie kalba 
lietuviškai, ten ir maži vai
kai moka lietuviškai. Bet 
ir nutautėlių kalba rodo, 
kad jie nesenai metę lietu- 

' vių kalbų. Jų lenkiškame 
švebeldžiojime yra daug lie
tuviškų žodžių, k. a.: spra
ga, grabiasty dolba ir tt. 
Šitokis kalbėjimas ne tik ro- 
io lietuvių kalbos giminys
tę, bet ir lietuviškąjį žmo
gaus būdų. Giedraitiečio 
tipas veidu, parėdais ir bu
du visai yra lietuviškas. 
Ypač aišku šventadienį, ka
da sueina visi į bažnyčių. 
Išgirdus ištolo bažnyčių 
ūžiant, pažvelgus į žmones, 
pradedi manyti, tad tartum 
esi grynoj * Lietuvoj, kur 
nors Ukmergės ar Panevė
žio apskrityje. Nors jie 
kalba ir apmainė, bet dva
sia pasiliko. Tiesa, del his- 
torijos aplinkybių jų dva
sia lyg apmirusi, bet ji dar 
gyva ir ateis tas laikas, ka
da ji visiškai atgis. Tuo
met pats sodietis išriš klau
simų, kas daryti Su tuo nau
juoju rubu, jam dar nesenai 
primestu. Bet kol-kas jis 

Į dar apie tai mažai tegalvo
ja. Giedraičių žmogus.

L LIETUVIAI KAUNE.

K “S. Z. T.” apie lietuvius 
Braune šitaip rašo: “per 
paskutinius 10 metų lie- 
Pviai ingiję Kame nejudi- 
B^ojolurte^Kgiau kaip

STULGIAI, 
Raseinių pav.

Netoli šio miestelio 
nedidelis kaimas, Ugniniais
vadinamas. Šio kaimo ūki
ninkas P. Jurgilas pasiėmęs 
apie 400 rub. pinigų išva
žiavo pas dvarininkų R. 
lentų pirkti, bet nesutikęs 
kainoje grįžo vidurnakčiu 
nuo Skaudvilės miestelio 
plentu namo. Pavažiavus 
jam nuo Skaudvilės porų 
verstų iki Ažulinkų daubos, 
priaugusios krūmais, puolė 
prie jo vežimo du žmogų, 
liepdamu sustoti. Ukinin- 
kas-gi tarydamas juos plė
šikais esant, surėžęs ark
liams, ėmė bėgti nuo jų. 
Tiedu nebegalėdama jo pa
vyti, šovė. ' Kulipka P. J. 
nekliudė, bet patalkė į ku
melę. Prisikrapštęs šiaip- 
taip už pusę versto prielvan- 
gėnų kaimo, sukėlė žmones 
ir ėjo žiūrėtų atgal, keno 
ten užpulta. Pasirodė, kad 
tai sargybinių butą. Jie 
laukę važiuojant iš Prūsų 
kontrabandininkų. Šiam 
žmogui nesustojus ir ėmus 
bėgti, jie manydama, kad 
tai kontrabandininkas ir 
ėmusiu šaudyti.

Pašautoji kumelė verta 
150 rub., parvažiavus na
mon padvėsė. Ūkiu. P. J. 
padavė sargybinius teis
man. Ta dauba, kame sar
gybiniai kontrabandistų 
laukę, yra žmonėms gerai 
žinoma. Vieno gilumo ši
toji dauba turi apie 50 
sieksnių ir dar priaugusi 
krūmais. Šioje dauboje 
dažnai apiplėšiami važiuoti 
ir pėsti žmonės. Tokioj ta
tai dauboj sargybiniai lau
kia 
šaudo 
nes.

RIETAVAS,
Raseiuiiy pav-.-i

Rietavo valsčius ė j usis 
baudžiavų * kunigaikščiui 
Oginskiui užvedęs bylą, kad 
atėmus . ir jo perimtus 50 
tūkstančių rub. ■■ - Kai-ku- 
riuose valsčiuose jau esą iš
rinkti ingaliotiniai tuo da
lyku rupinties. - Kai-kurie 
Kauno advokatais apsiėmę 
vesti byla savo lėšomis už 
tam tikrų nuošimtį nuo iš
loštos sumos. ■ ■ S. -Z. G.

giau bjįyo. ^pareikalavę Bal- 
ąflstų.^mięstai ir len- 
I ų^sfenį beveik nie- 

'gaben^mą. Paskuti
nę savaimę hj Rusijos išvež
ta užsį^igryos 6.419 tukst. 
pūdų prieš paskuti
nę sayąĮi^^dų sykiu tiek. 
Pietų įvijoje iš priežas
ties karo ir sunkumo gauti 
bent-kokių‘paskolų, beveik 
niekas nieko neperka. Bal
tijos juros: uostuose irgi mar
žai kas perkama; nebent 
avižų, truputis.,. Todeliai 
kainos Rusijoje visur že
mos. . . ’

tijos u 
kai. į

ŠVĖKŠNA, 
■Raseinių pav.

KANALAS TARP VEN
TOS IR NEMUNO,

Venstpilies pirklių - ir 
biržos reikalavimo, paklau
siusi, kelių ministerija ir 
leidžianti Ventos .kanalų pa
gilinti. Tokiu bildu netoli
moje ateityje Venstpilies 
uostas susijungsiųs su. Vis- 
la — Dniepro kanalu ir su 
Dniepru — Oginskio kana
lu (tarp Priepeties iš Sa
ros). Butų tuomet..didelis 
palengvinimas musų šalies 
pirklybai, kuomet prekes 
butų tiesiai iš Kauno pro, 
Venstpilę vandeniu į užsienį 
gabenti. .....

LINŲ UŽDERĖJIMAS.
Šiemet linai Kauno gub. 

gerai užderėjo. Baltų pluoš
tų, ty. geriausių, šiemet 
gauta 30% daugiau, nekaip į 
peniai. Tečiau kaina už li
nus kol kas skiriama pigi 
ir niekas jų neperka.

BUSIMIEMS MUSŲ DAI
LĖS HISTORUOS RAŠY

TOJAMS ŽINOTINA. s
Lietuvių Dailės Dr-ja ne

senai ingi j o labai indomių 
ir retų kningų, kuri kadaise 
buvo vien keliuose dešim- 
eiuose egzemplioriuose at- 
spauzdinta. Yra tai įvairių 
spauzdinių-pa veikslų rinki
nys, 19 amžiaus pradžioje 
Lietuvoje surankiotas. Llail
guma Šventųjų, pakeiksiu 
lenkų kalba parašais, bet 
yra ir apie 50 paveikių! lo
tu v iii kalb^„para^alsZZ Be 
šventųjų pavėiks^kjcahda- 
me čia ir iiiustračijųi skiria
mų elementorim.k;lr’"23iaip 
gyvenimo ScedųZklKSygos 
pradžioje yra “..Koųšfanto 
Tiškevičiaus .paraitai tų 
paveikslų ats^radimokhisto- 
rija.

Šis miestelis* yra prie pat 
Prūsų sienos^; todėl čia pilį- . 
na pasieniu sargybos karei- ; 
vių, čia pat gyvena ir jų 
viršininkas papulkininkas,- 
Nuo to' viršininko, galima 
sakyti, priguli viso mieste
lio ir net aplinkinių sodžių '■ 
ramumas. Pirm dviejų me-'' 
tų buvo Švėkšnon atkeltas • 
kareivių Viršininku papui-; •. 
kininkas Krživoblocki, žmo
gus blaivus ir mėgstąs tvar
kų. Jis labai prižiūrėdavo . 
savo pavaldinius ofieierius. 
ir kareivius, todėl ir mies- i 
telyje niekad nesimatė gir
tų kareivių užkabinėjančių 
praeivius :žmones, o jaigu 
kuris jų prasikalsdavo, to
kį smarkiai nubauzdavo. 
Visai kitaip buvo dar pirm 
Krživoblockio esant karei-* 
vių viršininku pulkininkui)1 
Polianskiui. ' •>

Šis žmogilš buvo geros* 
širdies :ir savo pavaldinių 
nevaldė/; taip jie buvo bai
siai ištvirkę: inprato gir
tuokliauti, užkabinėdavo be 
jokio reikalo ramius gyven
tojus, ri 
gentiškas1 v

jenas gana inteli- 
■' amatninkės R. 

gavo nuo jų net lupti: su
daužė šautuvu jo galvų. 
Šiek-tiek atsipeikėjęs, vir
tuliuodamas atsviravo jis 
pas daktarų. Nors ir ilgai 
gydėsi,'vienok dar ir dabar 
nėra visai sveikas. Tiesa, 
buvo byla, bet kas iš to: ka
reivį iškėlė kitur, gal ir šal- 
tojon pasodino, o žmogui už 
vargus kas atlygins? Tai 
vienas ' tik paveikslėlis. 
Šiap gi visi gyventojai su 
ašaromis skundėsi, kad ne
begalima niekur tverties 
nuo ištvirkėlių kareivių. 
Bet atvykus čionai papulki- 
ninkui Krzivoblockiui, visi 
kareiviai buvo suvaldyti ir 
švėkšniškiai lengviau atsi
duso, bet neilgam. Šį rude
nį paskirtas į Švėkšnų nau
jas virš, “minkštesnės” šir
dies, svetavas. Tuoj ir 
mes pajutome permainų, 
nes jau ’kareiviai kitaip 
pradeda elg ies: būriais lan
ko alines, traktierių ir vie
nų inteligentų rave kuone 
prigirdė. Kas bus toliau 
dar pamatysime.

J. Pakarbutis.

Sudiev, senieji metai! Podraug bukite pasveikinti Naujieji 1913 metai!

jimą — “litviak, žmuid- 
ziak” ir t. p. Inteligentų 
lietuvių irgi nėra. Lietuvių 
mokiniai taippat prisigėrę 
lenkiško raugo. /

P. Vingaudas.
'(“Lietuvos Žinios”).

ALUNTA.
Pas mus šiemet pritruko 

lauko darbams darbininkų. 
Jaunesnieji gi mažne visi į 
svetimus kraštus išsidangi
no. Kurie ir liko, šiemet 
turėjo gražių uždarbių ar 
tai miestelyje, ar miškuose. 
Aluntos dvaro sužėlo

Maža 
pakilo 
Tečiau 
nenorėjo

Šiomis dienomis buvo gau
tas atsakymas, kad girtybės 
įstaigos lieka neuždarytos: 
mat, buvo seniau apvažia
vęs akcizininkas ir liepė su
šaukti kelius vyrus. Žydas 
A. sušaukė tuomet savo 
prietelius, pavaišino juos ir 
šie nuėję valsčiui! pasakė 
akcizninkui, kad restoranas 
yra būtinai reikalingas ir 
kad žydas teisingas. Taip 
ir likome su tomis pačiomis 
įstaigomis.

Tėvynės mylėtojas.

mas del to dalyko Vilniaus 
teismo rūmų, ir buvo ištei
sintas.

GARDINAS.
Gardino gubernijoje 1911 

metais išpirko alkoholio iš 
monopolių už 6.443.195 rub
lius. Gryno pelno iš degti
nės vyriausybė gavo 1911 
m. Gardino gubern. — 4- 
627.220 rub. 99 kap.

žiemi- 
tėsant 
darbo 
dvaro 
bran-

JAVŲ KAINOS.
Vilniaus “Tyg^ Rolii.”, 

kursai labai rit^bašiLsavo 
skaitytoj ams nuolat^.daVinė- 
ti javų kainas,’'šit’ką? rašo: 
Šiaurinėje Amerikoje javai 
puikiai užderėjo, . lodei i a i 
Š. Am. pilte užpylč.lheveik 
visus pasaulio’ iiilkuš.‘ .Kad 
Šiaurinės Aniėrikoš..riavni 
taip labai peikamtlkvar- 
biausia priežastis neaiškios 
žinios apie Argentlnoė' der
lių. Be to iš 1 Ririijbš ir iš 
Pietų šalių (apičlDnnojaus 
upę) javų užsiėmė 'labai 
mažai gabenama.. člKaras 
nemaža prisidedašpriėljavų 
prekybos šulaikyindk 1 tose 
šalyse. PdėkuUnųlsavaitę 
iš Šiauri AmėrikoisUĖuro- 
pon buvo atgabenta / 150 
tųkst. tonų kviečių. įKuku- 
rlizų ir avižų Šiaur. Ameri
ka šiemet neturinti tiek, 
kaip paprastai. < 'Rusijoje

Ant rytojaus po įšsiuntimo kol kas javų prekyba vos 
kruta. Avižų tik tiek dau-lviškai, tumaus išgirs kolio-

koiitrabandininkų ir 
į nereikalingus žmo-

Laimės Draugas

MEDEMRODĖ, j
Akmenės vaisę., Šiaulių p.

Apvogtas vienas Medem- 
rodės dvaro - darbininkų. 
Niekam nesant namie, be 
dvejetos mergaičių-vaike
lių, vagįs išlaužę spintelę ir 
išėmę 125 rub. Vargšai pa
lieka be skatiko — išvogė 
jų visų turtų, taip sunkiai 
užtarnautų! Nelaimingieji 
skolinasi 12 rublių ir siun
čia į Kretingą, mišioms už
pirkti “kad Dievus nubausT 
tų vagį”, nes kur tai girdė
ję, kad taippat bųyę pavog
tą, bet . ų^pirkus. mišias 

‘ Kretingoje .Vžgi.ul išlin
dęs liežuvis taip, jog-deka
dos vėliau nebeintraųkęs.

pinigų, viena tos pačios šei-

DVINSKAS.
Dvinąkas, stovi ant Dau

guvos kraujo, ant Lietuvos 
rubežiaųą. Lietuvių čionai 
apsčiai ^yraų _ Vyrai dau
giausia pakrikuose dirba, o 
moterįs6( tarnauja pas po
nus. Skaičius lietuvių kas
met vištidę ja. Liūdnas ap
sireiškimas, .. nes lietuviai 
patekę Dvįnskan tuojaus iš- 
tautėja, užmiršta savo pri
gimtųjų kalba, vaikus jau 
mokina lenkišku poterių ir 
ti. Kaip-gi neištautės! Pa
maldos visos lenkų kalba, 
draugijos jokios;.mėra.. Vi?- 
sur, JUętipųs girdžiu .pamoki
nimą, kur tik prabils lietu-

niai javai, 
darbininkų 
mokesnis, 
prievaizda 
giau mokėti, kaip ir visada,
ir dėlto javai susilaukė sė
jos. Tada gelbėjosi talko
mis ir buteliukais.

Nežinau, ar yra kur kitur 
tokia baimė kariuomenės 
tarnybos, kaip aluntiškiuo- 
se. Beveik kiekvienas tė
vas, turintis priauglį sūnų, 
tik ir mąsto, kaip čia jis 
nuo kareiviavimo išgelbė
jus. Atėjus gi nelaiminga
jam rudeniui prasideda žy
giai pas šunadvokačius ir 
šundaktarius. Ieškoma pa- 
gelbos. Išleidžiama pinigų 
daugybė, o pagalbos vis nė
ra. Kartais gi ir nelaimė 
atsitinka. Ši rudenį vienas 
naujukas apkurto, susirgo 
ir vietoj carui nuėjo tarnau
ti Dievui. Žmonės kalba, 
kad tyčia buvęs, susižeidęs, 
kad kariuomenėn nepakliu- 
vus. ;

Šį pavasarį Aluntos vals
čiaus vyrija buvo nutarusi 
uždaryti restoranų ir alų-, 
dėjs. Nutarimo kopija bu
vo nusiųsta gubernatoriui.

SKARULIAI, 
Kauno pav.

_Skarulių parapijoje labai 
išsiplatinęs girtuokliavi
mas. Miestelyje, nors ir 
nėra monopolio, bet degti
nės galima gauti kiekvieno
je pirkioje. Geria ne tik 
vyrai, bet ir moterįs; dažnai 
tenka matyti ir merginas, 
grįštančias iš miestelio gir
tas. Nieko negelbsti kuni
gų raginimai iš sakyklos 
negerti degtinės, nors , jįe 
apie tai kalba beveik kas 
šventadienis. Galėtų daug 
sulaikyti nuo girtuokliavi
mo tai “Blaivybės” sky
rius. Bet jo čia nėra ir nie
kas nesirūpina jį įsteigti, 
net ir klebonas apie tai nei 
minutės nemini.

Jaunas V..tors.

ŠVENČIONIS,
Vilniaus gub.

Senato įsakymu Švenčio
nysna išvažiuoja Kievo 
teismo rūmų išvažiuojamoji 
sesiją svarstyti kun. Mika
lajūno bylai. Kun. Mika
lajūnas kaltinamas, kad ra
ginęs žmones boikotuoti 
stačiatikių mokyklas. Kun. 
M. buvo j; :artą teisia-

ALYTUS, \
Trakų pav.

15-kos metų vaikinas 
Urbanavičius pasivogė 
Alytaus bažnyčios indus 
šv.
U.

T. 
iš 
su

aliejais. Suimtas — 
prie kaičios prisipažino.

(“Viltis”).

Cholera. Odesoj susekti 
cholera pas apsirgusį peč 
kurį nuo garlaivio “Bos
nian”. Tai antrasis tame 
mieste panašus atsitikimas.

Susekta suokalbis. Japo
nijos sostinėj Tokio susek
ta suokalbis prieš generalio 
štabo viršininkų, kunig. 
Jamagata. Vienas suokal
bininkų įsiveržęs į kuni
gaikščio namus, bet laiku 
suimtas. Jis su savimi tu
rėjęs durklų.

Suokalbis prieš karalių. 
Italijos laikraštija paskel
bė, kad susekta naujas suo
kalbis prieš Italijos kara-l 
lių. Vienas anarchistas 
suokalbininkas ištraukęs 
burtų karalių nužudyti, bei 
paskui užuot karaliaus pati 
mirtinai persišovęs. Jo pal 
varde Henry del Farrol 
Tardant susekta keli kiti 
suokalbininkai, kurie tuo! 
jaus ir suimta. -i
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AMERIKOS ŽINIOS’ll
Brangios Kalėdos New 

Yorke.
New York. Linksmas 

Kalėdų šventes turėjo turė
ti nekurie šio miesto gyven
tojai, kadangi kaip apskait- 
liuota, jie išleidę nepapras
toms dovanoms ir pirki
niams daugiau penkiasde
šimts milijonų dolerių. To
kios milžiniškos sumos 
prieš Kalėdas dar nekud- 
met neišduota ne tik čionai, 
bet ir kituose pasaulio di
desniuose miestuose. Pirk
liai, o ypač brangenybių- 
prekėjai uždirbo dideles- pi
nigų sumas.

Tose išlaidose 
daug tūkstančių 
kuriuos darbdaviai 
savo darbininkams.

Išganymo Armija (Sala- 
vation Army) išdalino bė
dinoms šeimynoms 20.000 
kašių visokio valgio, be to 
daug dovanų vaikams. -

Milijonierė Helena Gould, 
nors šiais laikais vieši Eu
ropoje, tečiau miestelių Ir- 
vingtono ir Tarrytowno te
lefonistėms prisiuntė
$10.00, gi savo tarnams be 
piniginių dovanų davė dar 
po vieną kurkiną.

Be to ir Rockefelleris sa
vo darbininkus gausiai ap-

randasi 
dolerių, 
išdalinę

Po

tui su keliauninka i y važiuo
ti toliau. Likusį vagoną 
ant galo išplėšusiu .ir pabė
gusiu.

Keliauninkams jie nieko 
nedarę ir tie vis. d nesupra
tę, kas galėjo būti sustojus 
traukiniui.

Priešai banditu pasiųsta 
specialįs traukinis sįa detek- 
tivaiš, bet šie atradę tik va
goną laukuose. -

pat panaikinimo taip vadi
namų “sweatshap”, kur esą 
baisios sanitarines sąlygos 
ir kur bemėčius vaikus tie
siog užmuša.

Be to sustraikuosią 10- 
000 rubsiuvių moterių ir vy
rų, dirbančių marškinių fa
brikuose.

Stovis labai intemptas, 
kadangi darbdaviai nenori 
priimti rubsiuvių reikalavi
mų.

Padidino jiems mokestį.
'.-New York. P u] Įmano 

kompanija, kuri >s miego 
vagonai randasi ant kiek
vienos geležinkelio linijos, 
savanoriai padidino mokes
tis savo visiems darbinin
kams. Visi, kurie ligšiol 
imdavę Rūgštesnės algas, 
gausią 6%, daugiau, kurie gi 
uždirbdavę mažiau, tiems 
padidinta mokestis ligi 
12%.'

Kompanijos patraukta 
tieson. ,

New York. Gelęžibkelių 
New York, New Haven ir 
Hartford ir Grand Trunk 
valdininkai andai patrauk
ta tieson už peržengimą an- 
titrustinių ShernnM įsta
tymų, 
racijas 
skauda 
vieneri

100 metų darbininkas.
Newton, N. J. Charles. 

Ashford Shafer, dirbantis 
ant farmos kaipo paprastas 
darbininkas, andai apvaikš
čiojęs savo šimto metų gi- 
mimo Sukaktuves.

Nežiūrint tokios senatvės, 
Shafer nuolatos dirbąs ant 
farmos. Jis esąs Sveikas ir 
stiprus it koks jaunikaitis.

Visas gyvenimas jis ne
sirgęs, nenešiojęs akinių, 
nerūkęs ir negeriąs svaigi
nančių gėralų, tik kremtas 
tabaką. Plaukus turis ži
lus, bet nenuplikęs, y Galįs 
be to atlikti tolimesnes ke
liones. ’ •

Graži dovana.
Syracuse, N. Y. Links

mą šventę turėjo darbinin
kai bankuose First National 
ir Syracuse Trust Co., kuo- 
met darbdaviai pirm šven
tės jiems apreiškę, kad 
jiems pakeliama 16% algos 
ir be to duodama dovanoms 
auksu kiekvienam tiek, 
kiek išnešanti jų mėnesinė 
alga. Keli fabrikantai šia
me mieste taippat gausiai 
apdovanoję savo darbinin
kus pinigais ir kitokiomis 
dovanomis.

su visuomenės nuo- 
bausmė iš nešanti: 

metai kalėjimo arba 
$5.000, arba gi abidvi baus
mės sykiu.

Reikalauja laisvės.
Springfield, III. j Guber

natorius Deheen temis die
nomis apturėjęs iš valstijos 
kalėjimo kalinių kelis <įę- 
sėtkus peticijų, 'kuriomis 
kaliniai prašo sa; .laisvės. 
Gubernatorius sušaukęs 
speciali susimylėsi u iii sky
riaus posėdį ir reįi paliuo- 
suos kelis kaliniu-

nakčia

Gazu užtroško.
Detroit, Mich. Mikas 

Marcinkevičius, lenkas, 77 
metų senas, andai
užtroško gazu, kurį iš ne- 
žinės eidamas gultų atsukę 
ir užmigo.

Marcinkevičius į čionai 
pribuvo iš Buffalo pas savo 
sūnų, kun. Adomą Marcin
kevičių, ir tuo metu, kuo
met kunigas laikė Kalėdų 
lyte piemenėlių mišias, tė
vas užtroško kambaryj, ku
rį jam sūnūs buvo nusky- 
ręs klebonijoje.

Senis Marcinkevičius at
suko gazą klaidingai, many
damas, kad tai elektra, ir 
vargšas amžinai užmigo.

Atkeliavo jis pas sutrų 
praleisti su juo Kalėdas ir 
taip nelaimingai pabaigė gy
venimą. Užtroškusį tėvą 
rado sūnūs sugrįžęs po mi
šių. Kunigas juo labiau 
jiminęs, kad jis tėvą 
jave buvo parsikvietęs.

Nušovė ba; litą.
Tulsa, Okla. * Netikrais 

ženklais nežinonJas nigeris 
sulaikęs traukini linijos. St. 
Louis ant San Francisco, 
einantį iš Oklahoma City ir 
mėginęs apiplėšti netik ke
liauninkus, bet ir ekspresinį 
vagoną.

Prastai • tečiau pasibaigė 
jam tasai sumanymas, ka
dangi traukiny j buvo spe- 
cialis kompanijos detekti- 
vas, kuris nigerį ant vietos 
nušovė. '

Nigeriui buvo prastos 
šventės.

nu-
pas

I Apiplėšė traukini.
Springfield, Ill. Netoli 

pio miesto du drąsiu bandi
tu užpuolė linijos Chicago 
knd Alton traukinį, pasiim
dami iš ekspresinio vago
no žymią pinigų sumą, ku
rie žmonių buvo siunčiami 
savo giminėms ir bičiuo- 
Liams kaipo dovana Kalėdų 
šventei.
■landitu įšokusiu lokohio- 
■•an ir revolveriais priver
ksiu mašinistą, ir. pečkurį
■ aikyti traukinį. Paskui 
kabinusiu ekspresinį va-
■ ą ir paliepusiu masinis-

Trokšta mirties.
Philadelphia, Pa. Poni 

W. L. Squier, presbiterionų 
pastoriaus pati, gyvenanti 
arti Camden, N. J., serga 7 z o
vėžio liga ir jos 'gyvenimo 
dienos jau suskaitytos. Li- 
gonbutyj ji atsiklaupus 
meldžius daktarų ją užmig
dyti amžinai. Daktarai, ži
noma, nelaimingos moteries 
prašymą atmetę, prisideng
dami įstatymais, kurie 
draudžia bile vienam žmo
gui atimti gyvastį, nors ta
sai žmogus kentėtų didžiau
sius kentėjimus.

Kaskartas vis tankiau pa
našus atsitikimai pasitaiko, 
kad serganti maldauja per
traukti jiems kentėjimus.

Rubsiuviai nori straikuoti.
New York. Šiame mies

te rengiasi straikuoti rub- 
siuviai. Jei tik invyks be
darbė, anoje ims dalyvumą 
200.000 rubsiuvių.

Rubsiuviai reikalauja di-
taip-

Nušovė pačią ir save.
Auburn, N. Y. Susiba

ręs už kokį tai menknieki 
su savo pačia, nekoksai 
John Heindrick ją nušovęs 
ir paskui pats nusižudęs. 12 
vaikų palikę našlaičiais.

Nauji “nikeliai”.
Washington, D. C. Nuo 

vasario 1 dienos š. m. bu
sią paleisti kursai! nauji 
“nikeliai” arba penkių cen
tų pinigai. Ant jų vienoj 
pusėj užuot “Liberty” bus 
indiono galva. Tie “nikei 
liai” jau liepta dirbti.

AKIŲ ĮSIKRĖTIMAS.

Jau pačiu įsikirtimu daž
nai įsikrausto al/fn’tų mik
robų. Krislas k'aikaila esti 
aštrus — žvirgž'deTis 
sai, geležies dzindręle, mie- 
žio akuotas ar kitas koksai 
smailas kartais • daiktelis. 
Tokie krislai praduria ar 
prakerta akį, pąsidaVo žaiz
delė. Jei ir nebuvotiš pra
džios žaizdelės, taf smar
kiau akį rankom patrynus 
lengviu budu ji gali pasida
ryti. Na o tada tai jau ne
sunku aniems mikrobams 
žaizdos įsiskverbt ir savo 
naikinimą pradėti.

Senai jau daktarų pate- 
tnyta, kad liežtosios akis 
dažnių dažniausiai ilgai ir 
Sunkiai serga ’ ir neviena 
ąkis amžinai pagėiida. 
.'Taigi atsiminkite, kad 
akių nekuomet nereikia 
duoti liežti, kad iš to tiek 
daug bėdos akiai gali pasi
daryt, jogei paskui ir ge
riausiam gydytojui sunku 
tokia akis pataisyti.

Ne visuomet taip esti,- 
bet labai dažnai.

Taigi atsiminkite 
duokite inkrėstos 
liežti.

Kartais ir neinkritusią 
akį duoda žmonės liežti. 
Akį ima nuo ko-kito skam. 
dėt, nei kokio krislo ten nė
ra, bet žmogus skaudėjimą 
jauzdamas mano, kad akis 
inkrėsta, ir keliauja pas lie- 
žikę. Iš to, žinoma, akiai 
tik da blogiau pasidaro.

Teisybė, kaikada': liežu
viui pasiseka krislą išliežti, 
bet toli ne visados; - Net ir 
išsiliežus krislui akis gali 
pražūti, nes nuo J-iežuvio 
akis užsikrečia ^piktaisiais 
mikrobais, prisimeta karš
tis ir pagalios regėjimas pa
genda. Taigi, liežti?geriau-’ 
šia nekuomet . ųepiduoti, 
nes iš. to daug daugiau gali 
būti bėdos negu paners.

Kiti vėl leidžia į inkritu- 
sią akį vėžio girneles. Tai 
yra mažyčiai akiųenihiai 
skritulėliai, kurie akyje be
vaikščiodami mat turėtų 
krislą išvaryti.

Nors tos girnelės yra 
daug švaresnės už liežuvius, 
bet visgi ir jos gali daugiau 
akį pagadinti, negu patai
syti, nes savo nelygumais 
gali akį sužeisti užteršti, ir 
uždegimą sukelti, . ’

Tad kas-gi daryti akį įsi- 
krėtus?

Akių turime tik dvi .— 
šviesybė mums labai reika
linga ir brangi. Taigi to
kiai nelaimei atsitikus gel
bėkime tas brąngęųybes, 
skubinkimės prie gydytojo. 
O jei gydytojas nepasiekia
mas yra, tad tik grynų van
deniu bandykite krislą iš 
akies varyti: plaukite, dė
kite šaltus kompresus ir... 
laukite, iki krislas sava imi 
iš akies neiškrįs.

Pabaigoj da norių vieną 
dalykėlį priminti. Kaika- 
da krislas esti gana stipriai 
akin instrigęs, patsai savai- 
lųi nekuomet negali iškris
ti: A’ I

Taip ats’itinkčUkaTviams, 
šaltgeležiams, akinen{t skal
dytojams, • girniams,' 'malū
nininkams ir kt., kliomet 
akin inkrinta geležies dzin- 
drelčs, špižo krislai; gele
žinės rudos ‘gabalėliai, 
žvirgždeliai, ar kitas 'toksai 
kietas daiktas. Tkd žkį pa
prastai smarkiai ima ffeopėti 
ir iš to gali numanyti, kad 
reikia kuogreičiausiai prie 
gydytojo skubintis.

Kaspijos jūrėse su visais 
žvejais gimus smarkiai au
drai.

kok- 
mie-

ir ne- 
akies

Akį įsikrėtus pirmučiau
sia nereikia trinti ranko
mis, bet įsipylus didelį gi- 

■ lu indą .šalto vandens in- 
į kiški veidą ir vandenyj 

akimis mirkčiok. Tokiu bu
du inkrintusis krislas daž“ 

‘ nai patsai išeina.
Kaikurie palūkėję kiek ir 

negalėdami krislo iš akies 
išsivaryti bėga pas tam tik
ras moteris, kurios akis Iie- 
žia, tai yra jos įleidžia į akį 
savo liežuvį ir ima visus 
jos užkampius laižyti, kad 
iššlavus krislą.

Tai vra neišmintingiau- 
sis
bas. Ne vienas jau yra to
kiu budu akį palydėjęs? 
Žinoma, čionai ne patsai1 
liežimas akį sužeidžia, nes 
liežuvis yra minkštas daik
tas ir žaizdos dažniausia ne
padaro. Bet atsitinka štai 
kaip. Kiekvienoj burnoj 
esti begalės įvairių mikro
bų, tokių mažytėlių nema
tomų gyvūnėlių. Kiekvie
nas yra patėmijęs, kaip 
dvokia iš burbos kitiems 
žmonėms, kiek yra ten su
puvusių ir tebepūvančių 
dantų. Vis tai daro anie 
-nematomi mikrobai.

Kaikurie iš jų esti visiš
kai nekalti, bet kiti pakliu
vę į žmogaus kūną padaro 
nemažą jam bėdos.

Jie sukelia puliavimą, vo
tis, skaudulius, aptakius, 
pavėtras, gangrenas, ir ki
tokias negalės. Žodžiu; 
tie triikrobai pakliuvę į 
žmogaus kūną gali jį ėsti, 
naikinti, graužti.

Akyse tokie mikrobai pa
daro žaizdas, tynius, didelį 
sopėjimą, pagalios vaikius - Žvejai nuskendo. Nesė- 
ir akių išvarvėjimą.

ir' pavojingiausias dar-

15žvėjųvalčių praSuvo

Imk egzempliorių Severos Kalendoriaus 1913 metams 
arčiausioj aptiekoj. Duoda jį dykai, pareikalavus.

Žuvo 200 darbininkų. Iš 
Japonijos rašo, -kad Hodid- 
do anglękasykloj visiškai 
užgriuvus išėjimo skylė ir 
tokiuo budu gyvai ten pa
laidota 200_anglekasių.„ Jų 
išgelbėjimas esąs negali
mas. ...

Paskirs kandidatą. Fran- 
cijos ministerių kabinetas 
švenčių, metu pertraukęs vi
sus savo, darbus. Po Naujų 
Metų, jie susirinksią ir pa
skirsiu .kandidatus į prezi
dentus, paskui busią rinki
mai. .................

Gavo-nosin. Chinų su 
Anglija pasibaigus sutartis 
kas link bendro Tibeto ša
lies kontroliavimo. Angli
ja taigi paklausė Chinų, ar 
nebūti} galima toji sutartis 
atnaujinti-,bet- Chinų vy
riausybė Anglijai atsakė, 
kad Tibetan ji pasiunčius 
kariuomenę tvarkos palai
kymui,- tatai nėra reikalo ir 
Anglijai tas pat daryti. 
Toks ■ atsakymas/ žinoma, 
Anglijai labai nepatinka, 
bet privalo sutikti, ne ką 
padarysi......

Karaliaus nesmagumai. 
Norvegijos karaliaus Ha- 
kono populeriškumas pas 
savo valdinius taip greitai 
nykstąs, kad net pastarai
siais laikais pasklydęs gan
das, jogei karalius busiąs 
priveistai--pasitraukti nuo 
sosto. Abelnai imant, iš 
Norvegijos norima padary
ti respubliką. Nesenai ka
raliui išvažiavus su savo 
pačia ir sunu Olafu Londo
nan, republikonai užgyrę 
įstatymus, kad- karalius sa
varankiškai - neturįs teisės 
duoti--kam nors titulus ir 
atSižyiiiejimus. Tai pas
kutinė ‘t'biiviis Nor-vegi jos 
karaliaus privilegija. Pa
valdiniai ant karaliaus už 
tai rustinasi, kad jis per- 
tankiai važinėjąs į užsie
nius.

Svarbiausia Priežastis
nuolatai besididinančio reikalavimo ir populiariškumo 
gyduolių vadinamų ■W »

Severos Balsamas
(Sęvera’s Balsam for Lungs)

yra pastebėtinose pasekmėse, paėmus šiuos vaistus 
tokiuose atsitikimuose, kada reik prašalinti kosulį, 
užkimimą, katarą, krupą arba kokliušą. Pamėginkit 

. „. tai persitikrinsit. Kaina 25 ir 50 centų.

Severos vaistai yra geri ir geri visiems. Pa siduoda 
aptiekose. Jeigu jųsij aptiekorius neturi jų ir nenori 
jums partraukt, tai rašyk mums. Gydytojo patarimai 
dykai. ‘ ‘

W. F. Severą Co. c“«rs

KVIEČIAME VISUS KUOGREIČIAUSIAI UŽSISAKYTI DIDŽIAUSIĄ, 
LABIAUSIAI LIETUVOJE SKAITOMĄ SAVAITINĮ

, LAIKRAŠTI SU PAVEIKSLAIS VARDU

“ŠALTINIS
“ŠALTINIS” pritaikytas lietuvių katalikų šeimynų reikalams.
“ŠALTINIS” plačiai išdėsto visa tai, kas tik’gali lietuviui rūpėti, nes 

jisai duoda kas savaitė apie 20 puslapių visokių pasiskaitymų.
“ŠALTINIS” ypatingai stengiasi pakelti Lietuvos ūkį. Prie “ŠAL"I 

N1O” leidžiamas tam tikras priedas “ARTOJAS”, i kurį rašo daug 
išėjusių tam tikrus ūkio mokslus žmonių.

“ŠALTINS” suteikia kiekvienam savo skaitytojui atsakymus į užkim
šimus apie ūkio dalykus ir teisių (įAoVu) .reikaluose visai dovanai

“ŠALTINIS” labai tinka ir ’ jaunimui,' nes jame visuomet yra skyrius 
“VAINIKĖLIS”, kuriame kiekvienas jaunikaitis rauda gražių eilių, 
dainų, pamokymų/ pasiskaitymų, mįslių, priežodžių ir patarlių.

“ŠALTINIS” leidžia kas savaite labai gražų laikraštėli vaikams vardu 
“ŠALTINĖLIS”. ’ ’

“ŠALTINIS” suteikia .kas savaitė kuodaūgiausia žinių iš Lietuvos ir iš 
viso pašauio,

“ŠALTINIS” visuomet yra išpuoštas gražiais paveikslais. Sulig savo 
didumo ir gražumo “ŠALTINIS” yra labai pigus laikraštis, nes atsi
eina tiktai trįs rubliai metams.

“ŠALTINIS” yra labiausiai Lietuvoje skaitomas ir lietuvių mylimas laik- 
raštis' nes jisai yra didžiausias ir gražiausias lietuviškas savaitinis 
laikraštis.

Kas nori tikrai gera ir naudinga laikrašti turėti, būtinai turi užsisakvti 
“ŠALTINI”.

Kiekvienas “ŠALTINIO” skaitytojas gauna per . metus 52 numeriu 
“ŠALTINIO”, 52 numeriu “VAINIKĖLIO”, 52 numeriu “ARTO 
.JAUS’’, 52 numeriu “ŠALTINĖLIO”.

“ŠALTINIS” be to dar duoda priedų knygų, labai reikalingų kiekvienam 
.. ... ukinirtftui.

“ŠALTINIO” KAINA SU PRISIUNTIMUr

LIETUVOJE ir visoje RUSIJOJE:
siunčiant pinigus perlaida 

Metams 3 
mėnesiams 
mėnesiams 
mėnesiams 
mėnesiui

9 
G
3
1

rub.
2 rub. 25k.
1 rub. 50k.

80k.
30k.

Užsisakant paute, per kny
gynus ir šiaip per inęa- 
liotus prenumerata rin
kikus :

metams 3 rub. 15 k., 9 mėn.
2 rub. 40-k., G mėn. 1 r 65 k.
3 mėn. 95 k., 1 mėn*45 kap.

Adresas:

UŽSIENIUOSE:
Metams 

mėnesiams 
mėnesiams 
mėnesiams 
mėnesiui

9
6
3
1

“ŠALTINIS ’, ŠEINI, SUV. GUB.
(1-3)

4

1
• 40k.'

rub 
rub. 
rub. 
rub.

oil

A-

V*’*

f
Key Waste, per kur buvo atlikęs kelionę į Panamos kanalą,

3



KATA

| MOTERIŲ SKYRIUS. I
MOTERIŲ APSAUGOS 

TARPTAUTINĖ SĄ
JUNGA.

krikščionišką globą. Jau
nai beginklei mergaitei tas 
viskas yra neapibranginama 
geradarybė.

Panašios labdaringos 
draugijos ir Amerikos lietu
vėms moterims butą labai 
pageidaujamos, nes čionai 
didesniuose miestuose daug 
jauną lietuvaičių nukeliau
ja nedorybės keliais.

i Aiškiai visiems žinoma, 
I kokie pavojai grasia jau

noms, neprityrusioms mo
terims, priverstoms ieškoti 
darbo ' kur fabrikuose, ar 
krautuvėse; taigi kad tokias 
moteris apsaugojus ir pagel
bėjus joms įvairiose sunke
nybėse,* pirm keliolikos me
tą užmegsta visokios drau
gijos. Pirmutinė tos rūšies 
institucija uždėta Šveicari
joje; j°s užduotis buvo glo
boti mergaites, keliaujan
čias į užsienius uždarbiautu, 
vėliau evangeliką tarptauti
nė draugija Neufebatelyj 
vardu “L’amie de la jeuna 
fille”, kuri pradėjo plačiau 
darbuoties, įkurdama visuo-

* - se Europos miestuose ’ prie
glaudas pakeleivingoms 
mergaitėms. 1896 metais 
Friburge užmegsta “Katali
ką jauną mergaičių globos 
sąjunga”, kuri savo naudin
gą veiklumą praplatino kuo
ne visose Europos šalyse, 
kur šiais laikais turi 1.200 
f Ui ją-

Sąjunga apibriežė. sau 
platu programą : apart mo- 
terią globėjimo, ji užsiima 
paieškojimais joms darbo 
uždeda profesionalius kur
sus, taupumo ir apsaugoji
mo bankus. Keliauninkėms 
suteikia visokius paaiškini
mus, praneša apie ją važia
vimą f iii j ą valdyboms, ku
rios pasiunčia į geležinkelio 
stotis savo narius, ant dides- 
nią stočių organizuoja tam 
tikras sargybas ir įkuria at
keliavusioms pensionatus.

Sąjunga, norėdama pra
platinti savo veiklumą, ka
talikus supažindina su savo 
tikslais ir veikimais, išsiun- 
tinėdama jiems brošiūras ir 
prašo ją, kad jai ateitą pa- 
gelbon pinigiškai arba agi- 
tativiniu keliu. Ypatingai 
reikalaujama, kad toj krikš
čioniškoj naudingoj sąjun
goj imtą dalyvumą pačios 
moterįs, uolios moterįs, ku
rioms rupi mergaičių liki
mas ir labas. 'Juk tokios 
moterįs daugiausiai gali pri
sidėti prie palaikymo jauną

I mergaičių ant doros kelio,
į kurios visur ir visuomet su

sitinka su pagundomis ir
I pavojais.
■ Geriausiai liudija skaitli-
I nes apie tokios sąjungos rei-
l kalingumą: per jos tarpinin-
I kystę lig 300.000 jauną ka-
į talikią moterių kas metai
■ apturi darbą savo šalyse ir.
1 užsieniuose.
k Nesenai sąjunga apturėjo 
M didelę garbę; popežius Pins 
F X tos sąjungos uždėtojai, 
K jos pagelbiuinkei ir dviem
■ sekretorėm suteikė po orde- 

ną, skiriamą už gerus dar-
^■bus. Tasai ordenas yra auk- verti akis į ypatybės, kokios 
)iWsinis arba sidabrinis; ant 

^vii-uos pusės randasi pope- 
/“įBžiaus vaizdas, ant antros 
•^^arašas “Bene merenti”.
' Teko matyti sąjungos iš- 

«i$Wst°s kningutės, siunčia- 
į(»Kos visiems ant pareikala- 
flBvimo veltui. Apart išganin- 
j<.Mą ten patarimą ir pasargą

vilnonis mergaitėms, ieš- 
■|čioms užsieniuose darbą,

’ “HWasi dar praktiški nuro- 
/ Bunai ir paaiškinimai kas 
fe ■ k kelionių, taippat aiškąs

i^Bose šalyse pensionatą ad- 
rfri, kur vienos sau mote-

... j^Bgali apsistoti, už mažą 
f3?B^»estį gauti užlaikymą,

■P’4 darbo suradime ir

“Kataliko’* Agentai
ŠKT.Ii , -

Kazys Vila n lik i b, Box 36.
tttCEŽb, ILL.

A. K. Bočkųu, 1318 48 Ct.
F. A. Golubičkis, 1412 — 48 th Ar.

Chicago, ill.
Jonas Budreckis, 4535 Hermitage Av. 
M. Andruškfeviče, 1521 N. Ashland Av. 
Dom. Venckus, :’Jk 3222 Auburn Av. 
Jos. Kulis, . 3255 S. Halsted BU 

««Aušros?“’ niaugijos Skaityki 
3149 So. Halsted St.

Jonas Visockis,- i '8132 Vincennes Rt. 
Jckn Dabulskis.. 262 So. Morgan St. 
Vine. Linka,t 1834 Blair Ave.
Jos. Gedminas,, . 913

tavo

nau-

AUKSO ŽODŽIAI MARĖS 
LEŠČINSKIENĖS 

(LENKĖS).

I. Tasai, kuris naikina sa
vo turtą pirkinėdamas pa
veikslus, kad šitais papuo- 
šus savo namą sienas, ardo- 
si, bent nors del savo locną 
akiu; bet moteris, barstanti 
pinigus nereikalingiems 
blizgalams, kad anais paso
tinus svetimąją akis^ išsta
to save -pajuokai.

" 2. Moterįs, apie kurias 
gražiai kalbama joms mirus, 
tai tos, apie , kurias mažiau
siai kalbėta joms gyvenant.

3. Pas išmintingas mote- 
ris pasiputimas yra moks
lu, o atkaklumas protu.

4. Kadangi tiems visiems 
pasidarome nuolankiais, ku
riuos norime apgauti, tatai 
kiekvienas toksai prisilaižy- 
mas (nuolankumas) yra pa
nieka.

5. Dievotos vienuolės 
kuklus užsiėmimas tankiai 
tur ddiesne Dievo akvse 
vertę, nei dideli karalienės 
darbai.

6. Visi pasaulio turtai ne
įstengtu uždengti dėmią, 
gimstančią iš blogo auklėji-’ 
nio.

7. Pas išmintinguosius as
menis galva branginama pa
gal to, kas tose galvose ran
dasi; pas lengvamaninkes 
moteris pagal to, kas ant 
galvos randasi.

8. Moterįs, norinčios įsi
gilinti mokslan, be kurio, 
tarsi, negalėtu apsieiti, ver
čiau privalo ingauti tas vi
sas žinias, kuriu trukumas 
jas žemina.

9. Tiek tiktai privalome 
apmąstyti kitą klaidas, kiek 
iš aną galima pasinaudoti 
savo klaidu pataisymui.

10. Tasai, kuris bijosi įsi
gilinti savo sąžinčn, bijosi 
aplankyti savo geriausią 
prietelią.

II. Brangiausios Dievo 
dovanos pasikeis nuodais su 
tuo momentu, kuomet į anas 
žiūrėsime savininko akimis.

12. Šio amžiaus garbe yra 
pažangumas: kur nėra reli
gijos, tenai randasi tik tam
sybės pažangumas.

J 3. Kad gyvenus ramiai 
visuomenes tarpe, reikia at-

jinai

jinai

jinai

plaučius

dirksnius

širdį nu-

GRAND RAPIDS, MICR. 
1351 Hamilton 
581 Broadway

. TORONTO, CANADA,
A. Capas. 246 Bellwood Ave. 

BROCKTON, MASS.

P. Meškinis, 35 Arthur 
135 James

SO. OMAHA, NEBR.
Versacki, 261 So. 33rd

CLEVELAND, OHIO.
Bzukis, 21if- St. Clair

CAMBRIDGE, MASS.
P. B_rtkeviče, 877 Cambridge

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

• ST CHARLES, ILL.
Kiela, 575 W. 6th

WORCHESjER, MASS.
M. Paltanaviče, 15 Millbury

SWOYERS, PA.
G. K. Antanaitis, P. O. Box

BROOKLYN, N. Y.
Sabast. Valantinas, 370 Humbold
J. V. Lutkauckas, 120 Grand

SCr.ANTON, PA.
Petrikis, > 1514 Ross Av.

Digrys, 1213 Philo St.
FOREST OITY, PA.

Dzikaa. P. O. Box

PLYMOUTH, PA.
Poteliunas, 315 E. River

DU BO’S, PA.
Kizelis, 401 So. Av.

WATERBURY, CONN.
£. CL. Kazemekas, 785 Bank

WORCESTER, MASS.
J. Vicraitis, 107 S. Harding
M. Paltanaviče, 15 Millbury

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, 19 Stoke
Jos. Kiekis, į 781 Cl if ord

ROCKFORD. ILL.
Chas. Miklas, 1408 So. Main

KENOSĘA, WI8.
Petrarch:.Š’' 415 Middle

NEW IIAVEN, CONxi.
Kaz. Makarė.vicceį 255 Wallace 

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Sabaliauckas, 28 Murduck

. i__
Kaz. Kučinskas,
A. šeškeviče, 
W. Adominas,
J. Kučinskas,

PITTHSBURG, PA.
J. A. Ignotas 46 So — 22

F. Petraitis, 121 Moultrie

V. Staseviče, 
Jonas Brazaitis,

P.

Bi P. Meškinis, 
John Ramanauckas,

p.

P.

8.

j. 
j.

St.

M.

J.

st.

st.

Av.

St.

St.

St.

St.

22.

453

St.

st.

st.

st.
st.

st. 
st.

st. 
su

Dr. Richter's galingos externa 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
Šeimynoje

st.
st.

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu- - 
matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 

į Sttenų Degimą, Strendieglis ir 
j Neuralgijos.

i| Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą..

į.Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji
mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą

, ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
'skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 
į kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
su pečėtim pokeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

JISPHrl Uit
NEW YORK

Tel. YARDS 4154 
KLAUSK 

CHOPIN 
10c.

CIGARU 
nes padirbti isz 
gerausio tabako 

Jos. Bartkowiak, Iszdiibejas. i 
4934 So. Paulina St., CHICAGO, ILL. '

AR NORITE GYVENTI 
SAVO LOCNAME NAME?

Jaigu norite, tai atsišąu 
kite prie mus, o mes suteik
sime rodą, kokiu budu su 
mažais pinigais galima in
gyti sau locną namą.

Delko mokate randą? Juk 
tie pinigai pražūva; nesu
grįš. Pirkite sau locną na
mą, o mokėdamas mėnesi
nius raudos pinigus turėsi
te savo locną namą. Mes 
turime daugelį namą ant 
pardavimo.

Jaigu nesmagu gyvent 
mieste, pirkite farmą. Mes 
turime ant pardavimo far
mą visose valstijose.

Nesibijokite, kad turite 
permažai pinigą nupirkti 
namą arba farmą, mes pa- 
skolįsime, nes mes skolina
me pinigus visiems ant pir
mo mortgage.

Jaigu nori apsaugoti nuo 
ugnies savo namą, forni- 
čius arba kitus kokius daik
tus, atsišauk prie mąs, nes 
mes reprezentuojame ge
riausias apsaugojimo (In- 
curance) kompanijas.

J. M. TANANEVIČIA,
3249-53 S. Morgan St., 

Chicago, Ill.

M. KARA
1919 South Halsted Street
GERIAUSIA IR DIDŽIAUSIA CZEVERYKU 

KRAUTUVE JUSU APIELINKEJE.
Kada reikės gerų, drūtų ir gerai tinkančių 

. čeverykų dėl jūsų arbo jus familijos, atsi- 
’ lankykit pas mane. Aš užtikrinu kad jus 

rasite mano krautuvėj tavorą kurio jieško- 
te, nes aš visada laikau visokius naujau
sios mados čeverykus. Ateikite, o aš pri

taikysiu porą, ir užtikrinsiu jog ma
no tavoras kogeriausias.. Mano kai
nos yra prieinamos ir užtikrinu kad 
užganėdinsiu. Pabandykit mano 
krautuvę, o visi busit užganėdinti.

DR. RICHTER'S
Pain Expeller

st.

St.

st.

st.
VvxLxi.£;s-±)AKJSE, FA. 

■ 141 Park Ave.
601 New Grant St.

34 Logan St.
238 Slocus: Av.

‘PAIN-EXPELLE
Be&US Paf- Olf.

49% ALCOHOL 
EAiRICHTER&Co.

CHOPIN

TĖMYKITE LIETUVIAI!
Visiems žinomas lietuviams Jonas I 

Kučinskas, kuris užlaiko Kriaučių ša- '■ 
pa po num., 238 Slocum Ave. Kingston, ' 
Pa., užsidėjo didelį skaitlių lietuviškų 
knygų. Todėl reikale pirkimo knygų 
meldžiame kreiptis ant žemiaus padė
to ahrašo:

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Ave., 

Kingston, T*a.

F. Al). Richter & Co.
American House

74-80 Washington St. New York.

PIRK SAU MUZIKftLISZKUS INSTRUMENTUS PAS

Georgi Si Vital;Music Co.
1540 W. 47th St. ir 4663 Gross A.

Filija 769 Milwaukee Ave.
Mes turime geriausi pasirinkimą AR
MONIKŲ, KONCERTINŲ. SKRIPKU, 
P1.IANU. KALBAMU MASZ1NU ir vis
ko. kas tik į muzikos skyr ų eina.

Pardnodsnio ant lengvų išmokeačių.
Katalicga DYKAI tinučiame.

I ’ .^4-

’/■
1'r i o*

>•! į ’ t ?

:■;

st.
st. w:

rimta ir padori, kas matyti 
iš jos veido.

Teisėjas klausia: — Ap- 
kaltinamasai, kaip tavo var
das?

Apkaltinamasai atsako:—
Degtinė.

Teisėjas: — Kame esi gi
musi?

Apkaltinamasai: — Be
galinėje degtinės varyklą ir 
bravarą daugybėje.

Teisėjas: — Kas
gimdytojai ?
- Apkaltin.: — Savo
dos ieškojimas ir nesusilai
kymas.

Teisėjas: — Kuom užsi
imi?

Apkaltin.: — Troškulį 
nuraminu, • maitinu, sustip
rinu ir sušildai!.

. Sąžinė: — Begėdiškai 
meluoji! Tu nieko nemai
tini, nesustiprini, nesušil- 
dai. Koks gi, pagalinus, ta
vo užsiėmimas.

Apkaltin.: — Aš visą ne
laimingąją didžiausias prie- 
telis. Man pasidarbavus jie 
užsimiršta savo karčiausias 
kančias.

Sąžinė: — Ir vėl meluoji! 
Tu žudai ir numarini, vis 
viena, iš kur ir kaip tu atsi
randi. Ar tave iš vynuogių 
išspaudžia, ar fabrikuose ir 
dirbtuvėse tave pritaiso, vi
suomet tu esi nuodai, kurie 
mirtį žmonėms atneša. 
Taip, tu esi nuodai ir pasi
liksi visuomet nuodais, vis 
viena, kokiame pavidale tu 
savo piiši žmonėms.

Teisėjas: — Ką — gi pa
sakys lininis liudininkai?

Liudininkai visi ,kartu rė
kia :

— Mums jinai pilvą pa
gadino.

— Mums 
pa gadino.

— Alums 
suardė.

— Alums 
silpnino.

, — Mums jinai protą atė
mė. ,

— Alinus jinai ^paUauS, 
piktadariais. "

— Per jos . kaltybę mes 
esame ligonis ir nelaimingi 
ir keikiame net tuos, kurie 
mums gyvastį davėt •• .

— Nuo musu, žmonią, ji
nai atėmė vyrus.

— Nuo musą, žmoną, ji
nai išpiešė musu kūdikius.

Šeimynai jinai išvogė ge
rą jos vardą, pasėjo joje 
barnius ir nesutikimus.

Išklausę tuos liudininką 
prirodymus teisėjai padarė 
štai kokį nusprendimą: 
“Kadangi degtinė varo 
žmones į ligonbučius, bepro
čiu namus ir kalėjimus, ka
dangi jinai galutinai žudo 
žmogaus vertybę, kadangi 
degtine yra didžiausias šei
mynos ir visos-žmonią gi
minės priešas, — tai jinai 
be jokio pasigailėjimo pa
smerkiama į amžiną ištrė
mimą, nes nėra jokią aplin- 
kybią, kurios sumažintu jo
sios prasikaltimus.

Sąžinė: — Taip jai ir rei
kia! — Bet kas privalo tą 
nusprendimą išpildyti ? — 
Tai yra darbas ir priederme 
kiekvieno, kurs klauso savo 
sąžinės balso, ypatingu gi 
budu yra tai priedermė vi
su tą, kurie privalo mylėti 
savo artimą, kaip patįs sa
ve.
kam brangi yra tėvynė mo
tina, kaip tik pamatys savo 
artimą .turint patraukimą į 
spiritinius gėralus, prikal
bina jį mesti ta nedorą įpro
tį ir pastoti į blaivininką ei
les. Nesusyk miestai buvo 
pastatyti, tikimės, jog ateis 
diena, kada ir blaivybė vi
sur pakeis girtybę

K.

F.
BRIGHTON, MASS.

S. Simaaškį 98 Market

LOS ANGELES, CAL.
P. V. Maukus 319 Germain Bldg.

J.

st.

Jos.

Naujokaitis, 45 Planet 
Commercial Rd. East, 
LONDON ENGLAND.

NEWARK, N. J.
Braknis, 123 Jersey

Keliaujantieji Agentai 
M. K. Vilkevičia, 

įj Joa Kulia,

St.,

St..

MELROSE PARK, ILL.
J. ZimančiuB, Box
KELIAVO ajnii a auxumTAS NAUJO
JE ANGLIJOJE IR APIELINKĖJE, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 248 ,W. 4t: St.

432.

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS. 
laweencl, mass.

A. F. Bvirta, 31 Union
A. Ramanoski, 99% Oak

LOWELL, MASS.
Jj. Stakelianas, 69 Charles

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makareviese, 255 Wallace
J. J. Vaitkevičius, 48 Walnut

St. 
st.

St.

st. st

< Labai gražus keturiose spalvose 
Jubilėjinis paveikslas

; KOVA TIES

IŽALGIRIAIS&

B 
B
!!

i

Apsaug jam nuo Ugnies

re-
500

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai 

tenybė, tai jubilėjinis 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da “Kataliko”.
Tokio paveikšto niekur nega

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu-

, į vio namus, o ypatingai, kuo- 
[ met šiemet apvaikščiojama 
! 500 metų sukaktuvių jubi- 

'■ Įėjus.
! į Parsldnoda labi! pigiai. Perfcant “Ka- 

) tainio” r«dakcl|o|«, ant *l*tos, pa- 
fe v«lkslas IrfuoĮa tik 25c. Su prlalun- 
g tlmu 1n kitu* mlettu*, 80c. flo*n- 
& tatna, Imant dapp, nuleidžiama 50 
E nuošimti*.

E Užsakymus su p'nigais siųskite 
“Kataliko” išleistojo vardu:

f J. M. TANANEVICZE 
| 3244 S. Morgan St., CHICAGO, ILL

t 
!

Pranešan* visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 
kad musų ofąe randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra
kandus. Jūsų namas, ar biznis ar brangus naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite už juos savo pinigus.

J. TANANEVICZt
3244 S. Morgan St. Chicago, III

GOLD FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuotl 
ant 20 metų, 7 akmenų, Elgin viduriai, par- wgj

GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuoti 6 i A n E 
ant 20 metų, 15 akmenų, Elgin viduriai......... $14*43

, GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metų Oifi ųr 
j 17 metų Elgin viduriai...................................... $10*10
I " Prisiųsk savo adresu ir ui 4o marke, gausi mano 
naujj iliustruotą kataliogą UŽ DYK^.

P. K BEUCHAS
3248 S. Morgan St. CHICAGO, ILL

Vyrai Išgydomi į 5 Dienas
s

st.

sa

Tegu tat kiekvienas.

ist 
st.

st
st.

Yra grynai daržo
vinis sutaisytnai, 
kuris yra absoliu
tiškai geriausias 
nuo visų ligų, pa
einančių nuo ne
sveikam padėjime 
esančių INKSTU 
IR KEPENŲ.

ViduriųLigos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ištyrimas DOVANAI.

Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą.
Rodą Dovanai.

DEGTINEI DAROMA 
TEISMAS.

BROOKTON, MASS.
B. P. Miszkiiūs Co., 25 Arthu

J. Masteika 135 Ames

BROOKLYN, N. Y.
A. Plachocky, 87 Grand
Juozapa* Ambraziejus, 120 Grand

AMSTERDAM, N. Y.
J. Kavaliun js, 204^ Main 

OHICAGOJE, ILL.
.7. J. Tane neviče 670 W. 18
F; Ju< Kaitie, 1607 N. Ashland At

SO. BOSTON, MASS.
N. Gendrolis, 224 Arherns 8t.

Ant pardavimo
Visos* Lietuviu Karcz*mo*«

Užnuodi j i m ą 
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubčgimus, įsise
nėjusias Ligas.
Ligos Moterų

VARICOCELĘ, HYOROCELĘ (Be peilio ir skausmo)
Aš noriu išgydyti kiekvienų vyra kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas p*s:ulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų, 

ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie 
buvo gydomi per tuzinų ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį 
būdų, kuriuomi tikrai ir ant visada išgydau.

Ateik į mano ofisų ir pasiteirauk su manim -draugiškai. Kalbu visose kalbose. 
Tamsta gausi geriausį patarimų ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo speci- 
jalisto vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus
- 1 (Nemokėk už neišgydymų—Neišgydo, nemokėk)

mums patinka, o užmerkti 
anas į ydas ir juokingumus, 
kurie mus įžeidžia.

14. Perdaug mokyta mo
telis labai retai moka kate
kizmą.

Teisėjais yra tūkstančiai 
tėvą ir motiną. Kaltina
ma: degtinės bačkos ir truk- 
šminga minia karčemininku 
ir girtuoklią visokio luomo, 
turto ir amžiaus, vyrą ir 
moterių. Užpakalyje teisė
ją sėdi Sąžinė, moteriškė

w. POLCYN
MasaHCOMTBACTOR
—, —n----------fyr--------------------------

Dąrpą atlieka visose daly
je miesto. ' Taipgi pastatė 
J. M. Tananevičio Bankos 
namą. Darbą atlieka kogo- 
riausiai.

2613 W. 20th St.,
’ Chicago, Illinois.

!
I

LASH’S
Bitters

VYRU LIGOS
Pražudyta* Vyriškumą*, 
Ligos Kepenų i r Inkstų. 
Nerviška negalė. Silpnu
mas, Pražudyta pajieya. 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą. Slapumo bėgimą.

-------------------------------- ---------- Kalbu LIotuvIAkai.
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
pavest gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa
kančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių.

D r. Zl NSy 183 ^SCHICAGO
Vaiandos: 8 ryto *ki 8 vak. Nedėlioms, 8 ryto iki 4 po ^»otų.

4



t r Iš Lietuviškų Dirvų. £

Rockford, Ill.
“Kataliko” 49 numeryj 

šio miestelio koresponden
tas Mažas praneša kelias ži
nutes ir lyg pasiguozdamas, 
lyg pasityčiodamas džiau
giasi, kad Agnieškutės Švo- 
geris iš šio miestelio jau iš
nykęs. Iš to Mažo džiaugs
mo matosi, kad jam visai 
nerupi lietuvių padėjimas ir 
likimas. Nes jaigu Agnieš
kutės Švogeris rašinėjo ži
nutes į lietuviškus laikraš
čius, tai galima spręsti, jo
gei jam rūpėjo lietuvių pa
dėjimas ir jų moralis stovis. 
Bet kad Mažas tuomi pikti
nasi, tai jis pats nežino, ką 
daro. Ii’ jei Mažas supras
tų, koks tai svarbus ir ne
lengvas korespondento už- 

■Kėmimas, tai jis beabejonės 
Pmažiau tyčiotųsi, daugiau 

pats rašinėtų į laikraščius ir 
ingautų tame atvėjyj dau
giau supratimo.

Tiek to su tuo “Mažu”. 
Kuomet jis pasiūgės, dau
giau ir protas jam subręs.

Šio miestelio lietuviai, 
šiais laikais yra užsiintere
savę labiausiai teatrais, ir 
šią žiemą tikimės anų su
laukti bent kelis. Pilietiš- 

! kas Kliubas statys scenoje 
“Alkani žmonės”; Teatra
liška Giedorių draugijėlė 

į “Kanklės” rengiasi statyti 
Scenoje “Audra giedroje”. 
Minėta draugijėlė “Kank
lės” nesenai susitvėrus, bet 
jau daug lietuvių dirvoje 
pasidarbavus, kelis jau sy
kius scenoje pasirodė su 

i tautinėmis dainelėmis. Atei- 
I tyj tikimės susilaukti ii’ an

tros giedorių kuopelės — 
I bažnytinio choro, kadangi 

naujas vietinis klebonas 
pradėjo organizuoti tam 
chorui jaunuomenę.

T. M. D. 117 kuopa nuta
rė vasary j parengti tautinį 
vakarėlį musų poeto P. Vai
čaičio pagerbimui; vakarė
lio programas susidėsiąs iš 
paskaitų, prakalbų, dainų ir 
deklemacijų.

Lietuvių Mokslo Ieškoto
jų draugija stengiasi musų 
vientaučiams inkvėpti dau
giau įvairaus mokslo. Turi 
jau savo kningyną, o perei
tą rudenį įsteigė lietuviams 
Vakarinę mokyklą.

Darbininkai dirba visuo
met pilną laiką ir iš kitur 
atkeliavusieji gauna darbus.

Agnieškutės Švogeris.

Nesenai vietinis Liet. So
cialistų skyrius lošė teatrą 
vardu “Netikėtai”, gi 
“K-ko” 50 (? Red.) numer. 
nekoksai p. Jurgis netik su
kritikavo lošėjus, bet ir pa
čią vakaro tvarką. Žino
ma, jei kritika butų teisin
ga, tai mes p-nui Jurgiui 
būtumėm labai dėkingi už

kiai išgirsti, bet čia, sulyg 
mano supratimo, buvo kal
ti ne lošėjai, bet pati publi
ka, kuri neramiai lošimo 
metu užsilaikė ir kuri vis 
dar ligšiol panašiuose susi
rinkimuose nenori išmokti 
ramaus apsiėjimo.

P-nas Jurgis tvirtina, kad 
lošėjai lakstę po sceną kaip 
kieno vaikomi. Tas ir ne
tiesa. Bėgiojo tiktai viena 
Agota, nes jos buvo toki ro
lė, taip jai reikėjo daryti. 
Dar sako, kad lošėjai visas 
laikas žiūrėję į kojų pirš
tus (?). Tas irgi nėra nie
ko stebėtino, kadangi reikė
jo taip nekuriems elgties. 
Kaikuriems reikėjo žiūrėti 
žemyn, kitiems gi ir nuo 
publikos nusisukti,~ nes to 
reikalauja lošimo tvarka.

Pagaliau nupeikia dekle- 
maciją dėlto, kad anoje bu
vo minėj ami darbininkų 
vargai. Taigi kodėl mes tu
rime paniekinti darbininkų 
vargus ir apie tuos vargus 
visai neužsiminti ? Juk mes 
patįs esame darbininkais, o 
ii’ publika toki pat buvo ir 
taja deklemacija buvo už
ganėdinta.

Ant galo nupeikė ir mo
nologą “Ant kareivio ka
po”. Girdi, visas laikas 
prie kapo išstovėjo kaip ko
ki davatka. Vieni juokai! 
Juk taip reikėjo atlikti.

Musų kritikams vertėtų 
prisilaikyti daugiau teisy
bės, bet ne melo.

P. G. Aleksynas,
S. P. L. S. vardu.

Lawrence,Mass.
Čionai lietuvių skaitoma 

apie 4.000, kurie turi ne 
vienodas pažvalgas ii’ įvai
rias draugijas, kaip tai šv. 
Laurino, Motinos Dievo 
Aušros Vartų, Blaivininkų, 
šv. Elzbietos, šv. Onos, Bi
rutės ir Lietuvos Sūnų. Be 
to dar kuopas: S. L. R. K. 
A. ii’ S. L. A., taippat ir so
cialistų kuopa, turinti ne
daugiau 20 narių. Kas link 
mokslo draugijų, tai apie 
tokias čionai nėra nei kal
bos. Antai vietiniai lietu
viai purtosi net T. M. 
Dr-ja, nors visiems yra ge
rai žinoma, kad ši draugija 
yra moksliška ir lietuvių 
tautai labai naudinga. Ką 
padarysi su nesuprantan
čiais žmonėmis.

Pirm kelių savaičių čio
nai mėginta sutverti Liet. 
Rymo Katalikų Jaunuome
nės Ratelį. Mat, randasi 
keli visokios rųšies organi
zatoriai, kurie nesistengia 
drutinti jau gyvuojančias 
draugijas ir kuopas, bet su
mano visokias naujas drau
gijėles. Toksai darbas tai 
tik lietuvių sklaidymas. 
Toks darbas veikiama ne

už organizavimą (Su tokiais 
tvirtinimais mes nesutinka
me ir lauksime, ką į tai pa
sakys p. Norkūnas. Red.). 
Bet jam nerupi apsidairyti 
ir pažvelgti į tai, kad gy
vuojančios draugijos yra 
silpnos, anos reikia drutinti, 
pritraukiant daugiau narių. 
Juk čionai pav. menkai gy
vuoja S. L. R. K. A. kuopa. 
Šią kuopą butų pravartu pa
didinti narių skaitliumi, bet 
ne naujas draugijas tverti.

M. A. R.

St. Charles, III.
Gruodžio 15 d. čionai bu

vo atsilankę su savo “biz
niais” pp. Šeštokas ir Kai- 
tis. Sušaukė publiką ple- 
katais vardu L. S. S. kuo
pos į Norkaičio salę. Į su
sirinkusius kalbėjo kai pa
prastai kad “socialistai” 
kalba, būtent vis tą pačią 
nuobodulio pasaką, nupeik
dami viską, kas tik nesocia- 
listiška, podraug išgirdami 
socialistų nuveiktus “milži
niškus” darbus. P-nas Kai- 
tis kalbėjo rimčiau, tik gai
la, kad žmogus mažos iškal
bos, tai trumpai ir tekalbė
jo. Kalbą pabaigė agituo
damas užsirašyti jo leidžia
mą “Lietuvių Žurnalą” ir 
jo išleistas kningėlės, kurių 
nemažai buvo atsivežęs. K. 
Šeštokas kalbėjo ilgai ir ant 
galo skatino nusipirkti jo 
parašytą kokią tai kningą.

Turiu priminti, kad K. 
Šeštokas, kaipir visados, ne
aplenkė nekliudęs bažnyčios 
ir kunigų. Girdi, jus so
cialistus negalite vadinti be
dieviais, nes jie į Dievą ti
ki! Matyt, Šeštokas ir “la
bai tikintis” žmogus, jei 
kurstė žmones neduoti pini
gų bažnyčių užlaikymui. 
Girdi, už atiduotus bažny
čioms pinigus jus nieko ne
gausite! Indomu, ko Šešto
kas iš bažnyčios reikalauja. 
Juk jis turėtų žinoti, kad 
bažnyčia nėra koks storas, 
ai’ kas kita, jei už pinigus 
turėtum prekes gauti.

Bažnyčia yra maldos na
mai. Bažnyčia žmonėms su
teikia visokias Dievo malo
nes, apie kurias Šeštokas 
yra rasi jau pamiršęs. O 
juk Dievo malonės krikščio
nims yra reikalingos. Ta
tai ir bažnyčių palaikymas 
neatbūtinai krikščionims 
yra reikalingas. Juk ir pats 
Šeštokas savo išleistomis 
kningomis, be pinigų, ne
gali pramisti ir gyventi, bet 
anas pardavinėja ir renka 
dolerius. Aš.

Spring Valley, Ill.
Čionai inkurta vakarinė 

mokykla, kur dori lietuviai 
berniukai susirenka ir gra
žiai praleidžia laiką besimo
kindami angliškos kalbos; 
kas ateityj visiems bus 
naudinga ir gera. Bet ne
kuriu lietuvių pasielgimas 
visvien tuos doruosius ap-

- -----  
kelis sykius vlęnas ir tas 
pats dalykas. ^reikia 
peikti, jei kas kukius nors 
kulturinius dar^tq yįjįkia.

* ••••*-
Parapijonas, ^Chicago. — 

Tamsta rašai koresponden
ciją ir redakcijai nepąduodi 
nei savo tikros pavardės nei 
adreso. Nedėsime.

ISPANIJOS EPISKOPA
TAS Į PORTUGALIJOS 

VYSKUPUS.

Ispanijos primas, Tole
dos arcivyskupas, kardino
las Aguirre, Lizbonos patri- 
arkui ir visiems Portugali
jos vyskupams, kurių dau
gumas iš tėvynės ištremta, 
pasiuntęs sekantį laišką:

“Garbingieji Broliai!
Nuo tūlo laiko Jūsų tė

vynėje užplūdo baisus atsi
tikimai, į kuriuos- atkreipė 
domą visas pasaulis. Teis
mas apie tuos atsitikimus 
mums nepriguli; ištarmę ta
me reikale išduos savu lai
ku historija ir juo ji vėliau 
pasirodys, tuo bus aštresnė.

Sujungti su Portugalija 
historinio, geografinio ii 
etnografinio bendrumo ry
šiais, negalime but atšalę 
matant jos dabartinį likimą. 
Neapsakomai daug kenčia
me del Bažnyčios persekio
jimo toj šalyj, kuri ligšiol 
katalikiškų valstybių eilėse 
buvo užėmus vieną pirmuti
nių vietų. Esate priversti, 
Garbingi Broliai, žiūrėti i 
tautą, tiek šimtmečių ankš
tai sujungtą su Bažnyčia, o 
nūdien valdiškai nUo pasta
rosios atitrauktą."' Koki tai 
baisi kartybė turi ,/rasties 
Jūsų širdyse!

Meš, Jūsų broliai, sudeda
me pagarbą Jūsų ištikimy
bei link’ Apaštališkojo Sos
to, J ūsų tikram prisirišimui 
prie Šv. Tėvo, palenkiame 
galvas prieš Jūsų didvyriš
kumą, narsumą ir rimtybę. 
Jus mtuns primenate pirmų
jų krikščionybės šimtmečių 
kentėtojų hist ori ją, nes pa
našiai aniems kenčiate per
sekiojimus, priversti esate 
sopulingomis širdimis žiūrė
ti į savo tautą, atitrauktą 
nuo Bažnyčios, į išvaikytus 
ordenus, į ištikimą Rymui 
klerą, į taip visoj šalyj bai
sų stovį!

Žinome, kad Jūsų meilė 
link Bažnyčios ir prieder
mės suteiks Jums jėgų išlai
kyti . savo vietose; skubina
me vienok Jums pasiųsti sa
vo užuojautą, pažymėdami, 
kad nors esame atidalinti 
teritorialiniais rubežiais, 
Kristaus dvasia ir meile 
esame su Jumis ir giliai at
jaučiame Jūsų padėjimą. 
Meldžiamės, idant Visagalis 
Bažnyčiai Portugalijoje su
grąžintų ramybę ir laisvę. 
Priimkite, Garbingieji Bro
liai, tuos užuojautos žo
džius!’.’

Seka kardinolo ir kitų 60 
pralotų parašai.

Karalius susirgęs.
glijos karalius Kalėdų 
no j e smarkiai peršalęs ir 
atsigulęs lovon. Prisime- 
tus influenza su kaklo 
skausmu. Nuo panašios li
gos miręs jo tėvas, karalius 
Edwardas. Taja karaliaus 
liga visi dvariškiai labai su
judinti.

An- 
die-

‘SPINDULYS
Dvisavaitis dvasiškas laikrštis su paveikslais.

JAU ŽMONES SENIAI LAUKE DVASIŠKO LAIKRAŠČIO, KUR GALI
MA BUTU RASTI ŽINIIJ IR PAMOKINIMŲ APIE MUSŲ 

BRANGŲ IR ŠVENTĄ TIKĖJIMĄ.
“SPINDULYS” aiškina plačiai šventą Kataliką tikėjimą, mokina dorai 

gyventi, parodo, ką reiškia visų metų šventes ir Bažnyčios ceremonijos. 
“SPINDULYS” aprašo šventųjų gyvenimus.
“SPINDULYJE” ras skaitytojas ir žinių, kas dedasi pas mus ir visame 

pasaulyje, o ypatingai daug pasakojama, kas girdėti Katalikų Bažny
čioje, Ryme ir. kitur. r

“SPINDULYS” mokina, kaip reikia branginti savo tėvynė Lietuva ir 
lietuvių mums Dievo duota kalba.

“SPINDULYS” duoda daug kitokių gražiu dievobaimingų pasiskaitymų.
LIETUVIS-KATALIKAS, užsimokėjęs 1 rb. 50 m., gaus per visus 

metus laififašti, kur ras daug savo dūšiai maisto.
Pasižiūrėti' siunčiama “Spindulys” DOVANAI.

BROLI-KATALIKE, PABANDYK METAMS UŽSISAKYTI 
“SPINDULĮ”, TIKRAI NESIGAILĖSI.

Laiškus ir pinigus siųsti šiuo adresu:

“SPINDULYS ’, ŠEINI, SUV. GUG.
(1—3)

■4SL4EM&

Ka tu myli?
Kiekvienas žmogus myli smagumą, jo ieško ir 

trokšta turėti., . Bet kas yra - smagumas? Tai

Szitas yra vienatinis 5c valy
tojas lygus kitų parduodamų 
kaip už dvigubą kainą

IT What’s the Use - 
Paying 10c When

£ VITCHEN
v Klenzer-ILv Sells for 5c

Kitchen Klenzer yra vienatinis Antiseptiškas valytojas. Išbar
styk sinkoje ir plyšiuose, jis išnaikys tarakanus ir kitus vabalus- 
Neužmiršk kad KITCHEN KLENZER užezedys jumis 5 centus.

Naujiems jlleiams Dovanos!
Kas prisius $3.00 bus pakvituotas ant cielų metų 

už “Kataliką” ir gaus labai naudingą knygą: Sveika
ta arba Tiesus ir Trumpas kelias į Sveikatą. Pamati
nės žinios iš Anatomijos, Fiziologijos rir Hygienos. 
Rankvedis pradinėms mokykloms ir plačiajai liaudžiai 
žinynas. Sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

Šis pirmasis lietuvių kalboje sveikatos žinynas pa
rašytas pagal Europos ir Amerikos garsių daktarų ir 
profesorių veikalus, kaip tai: prof. Dr. Palmer, Dr. Er
za M. Hunter, Dr. M. V. Lee, prof. C. D. Hagar, prof. 
H. W. Conn ir kitus. Tai vis garsiausi žmonių sveika
tos tyrinėtojai ir žmonijos geradariai.

Sveikata — veikalas didis, turi 339 puslapius, su 
keliais šimtais aiškių paveikslų apie žmogaus kūno su
dėjimą ir kitokių.

Štai kas Sveikatoje dailiai ir visiems prieinama kal
ba aprašyta:

Kūnas kam mums reikia apie jį žinoti.
1) Valgis ir kas iš jo pasidaro. 2) Valgymo budai 

virimas. 3) Virškinimas. 4) Valgio rugihlas arba
fermentacija. 5) Kas yra alkoholis. 6) Kraujo cir
kuliacija. 7) Alsavimas (kvėpavimas). 8) Kūno piel- 
čiai ir judėjimas. 9) Inkstai bei oda ir jų priedermės. 
10) Dirksniai. 11) Pajautinimai. 12) Sveikatai ir li
ga. 13) Parazitai. 14) Privatinė ir vieša sveikata. 15) 
Kaip išplėtojus kūną. 16) Balsas. 17) Kūdikių ir vai
kų prižiūrėjimas. 18) Džiova. 19) Kaip sveikatai už
kenkia vabalai.

ir

Jdaidų nurodymus. Bet p. 
■Jurgis perdaug perdeda ra
šydamas, kad lošėjai pirm 
Košimo tiktai po salę kiti ki
ltus vaikę. Tas netiesa. Vi- 
Isi lošėjai salėje buvo dar 
Įpirm poros valandų prieš 
Ipublikai sueinant. Buvo ap- 
Įsitaisę tam tikromis drapa
nomis ir jau buvo atlikę mė- 
1 ginimą. Kuomet publika 
[pradėjo rinkties, lošėjų nei 
vienas neišėjo salėn, po salę 
vaikščiojo tik darbininkai- 
Itvarkadariai, nes jiems bū
tinai reikėjo tas daryti.

i Toliau p. Jurgis rašo, kad 
lošėjai ne garsiai kalbėję ir 
[publika menkai jų žodžius 
girdėjus. Tas gali but, kad 

negalėjo, visko aiš-

temdo. Laikraščius mažai 
kas myli skaityti, o jei ku
riam tenka nors sykį pasi
skaityti musų cicilikų laik
raščius, tie greitai išsižada 
netik tikybos ir tautos, bet 
dar statosi išminčiais ir ka
talikus pravardžiuoja kry
žiokais ir kitokiais šlykš
čiais vardais, nors patįs ne
turi supratimo, kas yra kry
žiokas, o kas katalikas.

del Lietuvos meilės, bet del 
“biznio”. Jaunuomenės 
Ratelį mėgina tverti p-nas 
Norkūnas, kuris nesenai bu
vo atsilankęs bažnytinei! 
salėn ir ten pradėjo raginti, 
kad reikalas butų sutverti 
L. R. K. J. Ratelį ir susi
rinkusiems pranešė, kad iš 
to busiąs labai geras daik
tas, kiekvienam reikėsią ne
šioti tam tikrus ženklelius 
(guzikučius)'. Iš to visko 
pasirodo, kad p. Norkūnas 
netrokšta tos organizacijos, 
bet tik sau “biznio”, nes jis 
padirbdina tuos ženklelius, 
tatai jam ir rupi sutverti 
kokią nors draugiją, kad 
paskui gavus sau pakakti-1 žymiai sutrunypinome, ka
nai darbo ir turėjus garbę]daugi visoje

RED. ATSAKYMAI

M. A. R. Lawrence. —
Tamstos korespondenciją

kartojama

ji 
niekas kitas, kaip praleidimas kasdien kelių va
landų taip, kad užmiršti tame laike visus nesma
gumus. Taigi'dabar'reikia sužinoti, kaip praleisti 
smagiai atlįe^im^ nuo darbo valandas, kad ne 
vien užmiršti savo vargus, bet kad iš to turėti ir 
dvasišką naudą. '^Lengvas atsakymas: reikia skai
tyti užimančią, gerą knygą. Bet kokią? — pa
klausi. Todėl mes jums patarsime. Skaitykite

BEN-HUR
Historišką apraš^ną iš Jėzaus Kristaus laikų, o 
rasite tą smagumu kokio geras žmogus gali trokšti. 
Tą knygą visas svietas pripažino viena geriausių 
ant svieto knygų. Ji randasi išversta visose kalbo
se. Tas reiškia, kad ji yra tikrai užimanti ir gera. 
Kad tas tiesa, jus patįs patvirtinsite perskaitę. Nu
sipirkite ją tuojaus. Ta knyga turi 472 pusla
piu. Kaina jos $>1.25. Tai nėra brangi sulyg savo 
dydžio ir svarbumo aprašymo. Angliškoje kalbo
je, kur taip pigios knygos, už tokią knygą reikia 
mokėti pusantro dolerio. '

Knyga gaunama “Kataliko” išleistuvėje.

Vis tai mokslas ir tai kiekvienam mokančiam lie
tuviškai skaityti prieinamas mokslas už labai prieina- 
mą kainą. Sveikata nematytas lietuvių kalboje bfan- - 
gus veikalas, nes pirmiau jis buvo spauzdinamas tik sve
timose kalbose.

Sveikatos apdarai drūti, stori, antgalvis paauksuo
tas, knygos spauda aiški.

Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir daktarai sa
ko, jogei Sveikata, verta aukso tiek, kiek pati sveria.

Toji aukso knyga Sveikata lėšuoja $2.00, taigi viso 
labo vertės yra $4.00

Kas prisius $2.75 bus pakvituotas ant čielų metų 
už “Kataliką” ir gaus naujausio išleidimo knygą: .Vie
natinis Savo Rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rank- 
vedis bei žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų 
Ištarimu; Lessons in Reading ir Kaip Tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių Piliečių.

Yra tai praktiškiausias Rankvedis del išmokymo 
gerai skaityti ir rašyti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lie
tuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje ei
lėje teisingas ištarimas. Toliaus seka Žodynėlis Lietu- 
viškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. Čionais su
rinkta svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieni
nėje kalboje. Pagalios talpinasi trumpos pasakaitės ir 
Lessons in Reading, dėlei geresnio išsilavinimo angliš
koje kalboje. O prie galo knygos telpa pamokymas 
tiems, kuire nori palikti Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiais. Kiekvienas lietuvis atvykęs į šitą šalį nors j 
šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis šito 
krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi šitas 
suplementas prie knygos yra labai naudingas delei kiek
vieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti Jungtinių Ameri
kos Valstybių Piliečių. Pusi. 240.

Šitas Rankvedis, drąsiai galima sakyti, kad yra 
parankiausiais delei išmokymo angliškos kalbos. Ka
dangi pirmos laidos buvo spausdinta penki tūkstančiai 
egzempliorių, ir į trumpą laiką išsipardavė. Taigi ga
lima liudyti, kad Rankvedis Angliškos Kalbos gali at- 
gabent lietuviams naudą. Nusipirkite minėtą knygą, 
o kaip kiti, taip ir jus išmoksite anglišką kalbą. Tuo
met nereikės vestis su savimi nė vertėjo į ofisą arba 
teisman, nes pats su pagelba knygos ir lavinimosi galė- 
site susikalbėti angliškai. Rankvedžio apdarai drūti/ 
spauda aiški. Pusi. 240. Toji knyga Rankvedis lėšuo
ja $1.50, taigi viso labo, yertės yra $3.50. _

Užsisakant dovanas, reikia drauge ir pinigus siųst 
per pačto Money Orderį arba registruotame laiške am 
išleistojo rankų, adresuojant šiteip:

. JONAS M. TANANEVIČIA, 
3249 53 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS  A
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SAUSIS, 1913 M.
. Makaro.
LGenavaitčs, Izaoko.
Titaus, Izabelės.
2 sav. po Kai. Telesforo, Sever.

7 U. Valento, Lucijaus.
8 S. Severino, Fortūnato.

SS®
|Redakc!josPai8mijimai.

Musų takai.
Pradėdami Naujuosius 

Metus, dirstelkime, kokiais 
takais pridera mums eiti, 
kokius darbus šiemetai dirbT 
ti.

Kaipo skirtinga tauta ir 
tai dar svetur gyvenanti, 
užvislabiaus privalome 
branginti tai, ką brangina 
visos šviesios pasaulio tau
tos, būtent: savo įgimtąją 
kalbą, savo šalį, ty. Lie
tuvą, savo papročius, savo 
giesmes, dainas ir visą savo 
tautos būdą.

Įgimtoji kalba, tai tautos 
dūšia. Atimti tautai kalbą, 
tai reiškia tautą numarinti. 
Pamiršti įgimtąją kalbą, 
reiškia tautiškai numirti. 
Kalboje Dievo paslėpta tau
tos dvasios turtai, jos visos 
mintįs ir jausmai. Tautos 
kalboje lyg kokioje kningo- 
je surašyta tautos gyvenimo 
bėgis. Iš kalbos galima pa
žinti kiekvienos tautos bū
dą, galima susekti jos ap
švietimo laipsnį, iš kalbos 
galima patirti net tautos li
kimą ir ateitį. Kas tik yra 
tautoje gražiausio, prakil
niausio, apsireiškia ii’ pasi
lieka tautoje. Todėl taip 
visos tautos ir brangina sa
vo prigimtąją kalbą.

Ir mes, lietuviai, nepriva
lome atsilikti nuo kitų tau- 

l tų, turime mylėti ir bran
ginti savo kalbą, turime vi
sur ir viešai savo kalbą var
toti ir turime reikalauti, 
kad musų kalba butų visais 
gerbiama kaipo didžiausias 

1 musų tautos turtas.
Lygiai reikia branginti ir 

savo gimtąją šalį, nekuomet 
nemiršti to krašto, kur mes 
arba musų tėvai yra gimę ir 
augę. Už nei kokius pini
gus nemanykime savo šalį 
mainyti į svetimas, kur mes, 
rasi, tik ligi laikui esame 
apsigyvenę. Nors esame 
nuo tėvynės toli, bet jos la
bas, jos gyventojų kultūra 

Ijturi mums visuomet rūpėti. 
Juk tą gimtąją šalį musų 
protėviai krauju nupirko. 
Tasai protėvių kraujas vi
siems išsigimėliams, visiems 

^atsižadėjusiems savo tautos 
yra prakeikimas. Gimtinėj 
šalyj juk mums yra meiles- 

knis dangus, oras ir viskas.
Mylėdami savo šalį, netu- 

Bbne pamiršti ir savo bėgan
čių reikalų išeivijoje. Pri- 
I valome vienybėje ir meilėje 
įgyventi, privalome jaunuo- 
I menę auklėti lietuvių dva- 
L šioj ir nekuomet nepamiršti, 
■jog esame lietuviais, Vytau-

Didžiojo ainiais.
j Užvislabiaus privalome 

Kviesties, skaityti laikraš- 
■čius ir remti savo verteivius, 
■nes verteivystė — tai tau- 
||tos galingumas.

Vaikų darbas New Yorke. 
. Pirm vienerių metų New 
■frrko labdaringos draugi- 
|os paskyrė merginą EI. C. 
JVatson vaikščioti per visus 
Liurbi n inkų namus East 
;W New Yorke, ir ištirti,

K anuose gyvena darbi- 
K luomas.

Mergina Watson savo iš
tyrimo vaisius dabar ėmė 
skelbti New Yorko laikraš
čiuose, pažymėdama, kad 
New Yorke, tame didžiau
siame Suvienytų Amerikos 
Valstijų mieste, kur neap- 
skaitomi turtai plaukia iš 
ranki} į rankasį viešpatauja 
skurdas ir išnaudojimas.

Vargšai siuvėjai ir kiti 
darbininkai tiek mažai už
dirba, kad savo uždarbiais 
jokiuo budu negali išmai
tinti savo šeimynų ir todėl 
priversti siųsti darban 
net nepilnamečius vai
kus, kad iš jų ap- 
laikius pragyvenimui pa
lengvinimus. Tad ir ne dy- 
vai, kad būriai bemečių vai
kų privalo atlikti suaugu
siųjų darbininkų darbus.

Mergina Watson tvirtina, 
kad ji ant East Side nera
dus nei vienų namų, skiria
mų išimtinai privatiniam 
gyvenimui.

Visuose namuose dirba
ma, visi namai perstato ma
žus fabrikėlius, kuriuose 
motinos su nepilnamečiais 
vaikais nuo šviesos lig tam
sai užimtos sunkiais dar
bais.

Merginos Watson tie ap
rašymai yra taip sujudinan
ti, kad Robert Wagner, tar
dymų skyriaus pirmininkas, 
atsiliepęs: “New Y orkas 
yra civilizacijos dėme”.

Šešcrių ir aštuonerių me
tų vaikai merginai Watson 
pasakoję, kad jie nekuomet 
negalinti išeiti ant gatvės ir 
pažaisti. Visuomet priva
lanti dirbti, nes priešingai 
tėvas su motina juos mušan
čiu.

Viena mergiukė pasako
jus, kad kasdien ryte 5 vai. 
privalanti kelties ir dirbti 
podraug su motina. Pas
kiau 9 vai. einanti mokyk
lon, o sugrįžus priversta 
plunksnas rinkti, plėšyti. 
Gult einanti 10 vai.

Nepilnamečiai vaikai na
mie dirbanti ir kraunanti į 
dėžutes cigaretus.

Lukštenanti riešutus.
Išsiuvinėjanti šilkines 

bliuzas.
Siuvanti rublis lėlėms, ku

rios turčių perkama.
Dirbanti pramanytas gė

les.
Mezganti visokius mezgi

nius virbalėliais ir tt.
Kas liūdniau, kad už to

kius darbus labai pigiai už
mokama.

Tokiuose darbo namuose 
didžiuma namiškių serga 
džiova, kurią paskui su iš
dirbiniais platina po visą 
šalį. East Side daugiau 
300.000 vaikų užsiėmę na
mie visokiais darbais.

Tokiems pasibaisėtiniems 
santikiams viešpataujant, 
sumanyta namuose panai
kinti visokius darbus, netik 
vaikų, bet ir moterių. Nori
ma visupirmu įvesti taip, 
idant moterįs eitų dirbti į 
fabrikus, vaikus palikdamos 
tam tikrų įstaigų globoje.

Baisus dalykai! Ir Ame
rikos milijonieriai neatkrei
pia į tai domos. Jie pinigus 
rieškučiomis barsto nerei
kalingiems daiktams, kad 
tuo tarpu darbininkų luo
mą, ypač to luomo vaikus, 
ėda didžiausias skurdas ir 
smaugia džiova.

O panašus santikiai vieš
patauja visuose didesniuose 
Amerikos miestuose.

Tai aukso šalis !

galvoja apie mbtėTyštes 
klausimo svarbumą. ‘ Pa
kanka keliolikos valandų 
pažintis, kad gavus progų į 
kits kitą įsimylėti ir apsi
vesti. Civilinių šliubų sis
temas tam daugiausiai kal
tas, kadangi lengvai leidžia 
poroms apsivesti ir paskui 
apsivedžius dar lengviau 
persiskirti.

Vienas iš probacijinių 
teisėjų mieste Topeka, 
Kans. taip daug įnirtęs ant 
tos rųšies greitųjų moterys
čių, kad nusprendęs vesti 
energišką agitaciją reikale 
apsunkinimo moterysčių, 
sueinamų į poras “iš pirmu
tinio pasimatymo meilės”.

Teisėjo agitacija atnešus 
reikalaujamas pasekmes, 
kadangi Kansas valstijoj su
sitveręs komitetas iš teisėjų, 
kuris trumpu laiku . susi
rinksiąs Topekon ir aptar
siąs moterysčių apsunkini
mui projektą, kurį paskui 
perstatysią legislaturon.

Kansas valstijoje pi’oba- 
cijiniai teismai atlieka šliu- 
bams leidimų reikalus, o 
distriktų teismai — persis
kyrimų reikalus.

Abiejų tų institucijų tei
sėjai sutiko vienaip, kad 
pridera bent kokių nors 
priemonių griebties, by tik 
butų galima sumažinus 
skaitlių persiskyrimų.

Suvienytose Valstijose iš
puola, apskritai imant, vie
nas persiskyrimas ant šešių 
moterysčių, gi skaitlinės, pa
imtos iš 30 pavietų Kansas 
valstijos, parodo vieną per
siskyrimą ant penkių mote
rysčių.

Visos tos moterystės, da- 
romos tik kaipo “hurry 
up”, turi but sulaikomos, 
arba nors atidėliojamos ke
liems mėnesiams, idant įsi
mylėjusieji turėtų progą 
kits kitą geriau pažinti. Juk 
susipratimas ir kits kito pa
žinimas negali invykti kelio
mis valandomis arba mėne
siu.

Romansinės poros, kurios 
užsidega karšta meile* po 
pirmam susitikimui' “ir susi
pažinimui, kuogreičiausiai 
skubinasi pas probacijinį 
teisėją, išsiima leidimą ir 
ima šliubą. Tokios mote
rystės visuomet baigiasi 
persiskyrimais.

Teisėjų komitetas visu
pirmu projektuoja, kad kol 
pora turėtų gauti šliubui lei
dimą, trimis mėnesiais pirm 
to apie tai praneštų teisėjui.

Vis tai ąmerikoniniai ir tu
šti sumanymai, jie nekuomet 
negali pagerinti moterysčių, 
jei Amerikos jaunuomenė 
nusmukus nuo doros koto. 
Tam tikslui reikalinga ne 
kokie ten porų išmėginimai, 
nes tos poros kitose valstijo
se gaus šliubus ir be “išmė
ginimų”, tik reikalinga pa
naikinti civilius šliubus ir 
jaunuomenę mokinti dau
giau doros, podraug tvirčiau 
suvaržyti porų persiskyri
mus ir leisti skirties tik ne
paprastuose atsitikimuose.

Kaliniai Suvienytose Amer. 
Valstijose.

Greitosios moterystes.
Suvienytose Amerikos

Valstijose abiejų lyčių jau- 
nieko nepa-

Anglijoje metai į metus iš 
100.000 gyventojų 185 asme- 
nįs patraukiama atsakomy
bėn už visokius prasikalti
mus. Gi Suvienytose Ame
rikos Valstijose iš 100.000 
žmonių patraukiama atsa
komybėn ir uždaroma kalė- 
jiman 522 asmeniu.

1910 metais Suvienytų 
Valstijų kalėjimuose butą 
daugiau žmonių, nei gyven
tojų valstijose Wyoming,

Nevada, JM&W5 ft Delawa
re.. <*j v7

Nesenav Baltimoreje atlai
kyta meting konvencija są
jungos “The American Pri
son Association”, kurioje iš- 
parodytaj^kad1' Suvienytose 
Valstijose, piktadary bes žy
miai augančios. Be to su
tikta ant vieno, kad geros 
mokyklos saugoja nuo pra
sižengimu, gi stoka atsakan
čio auklėjimo yra didžiausia 
piktadarybių priežastimi. 
1910 metais statistika liudi
jo, kad iš kiekvienų 100.000 
gyventojų butą 125 kalinių, 
gi 1912 metais kalinių skait
lius pasididinęs lig 397. Pe
reitais metais kalėjimuose 
laikyta 479.765 kaliniai.

Kalinių paroliavimo siste
mas atnešus geras pasek
mes. Tai aiškiai liudija sta
tistika: nekuriuose atsitiki
muose 65 nuošimčiai, kituo
se 76 nuošimčiai, o dar ki
tuose 87 nuošimčiai paleistų 
iš kalėjimo kalinių veda do
rą gyvenimą.

Kalėjimų santikių žino
vai tvirtina, kad iš abelno 
kalinių nuošimčio 25 jų nuo
šimčiai apleidžius kalėji
mus ima vesti dorą gyveni
mą ir kovoja prieš visokį 
piktą. Kitų 15 nuošimčių, 
turint užtikrintą gyvenimą, 
išsižada prasižengimų. Tre
čių 25 nuošimčiai turi pa
traukimą blogan ir priguli 
nuo aplinkybių ir sąlygų, ar 
tie žmonės paliks dorais, ar 
vėl ims žengti prastais ke
liais. Gi paskutinių 25 nuo
šimčiai —-£ tai žmonės linkę 
prie piktadarybių, be kurių 
negali apsieiti ir gyventi; 
tie paprastai kalėjimuose ar 
kur kitur žūva.

Abelnai imant galima pa
sakyti, ką<Į 50 nuošimčių ka
linių yra tinkami pasitaisy
ti, ir palikti naudingais ša
lies piliečiais.

Kad sumažinus prasikal
tėlių skaitlių, Suvienytų 
Valstijų visuomenė privalo 
atkreipti didesnę domą į 
mokyklas, į moterystės 
klausimą, taippat į santikius 
kalėjimuose. Visuomenė 
privalo nustoti auklė jus 
kriminalistus!

* 
. ♦ ♦

Apie X — spindulius.
“Laisvės” redaktorius 

nesenai parašęs privatinį 
laišką “Kovos” redaktoriui 
p. K. Vidikui, prašydamas 
pastarojo jam šį-tą paaiš
kinti apie X — spindulius. 
P-nas K. Vidikas privatiniu 
laišku trumpai p. Pruseikai 
(‘1 Laisvės ” redaktoriui) 
prašymą išpildęs, bet p. 
Pruseika iš to privatinio 
laiško apdirbęs su savo 
pridečkais straipsnį ir 
atspauzdinęs “Laisvės” 
102 numeryj pereitų me
tų su K. Vidiko parašu.

Dabar p. K. Vidikas pra
šo mus štai ką atspaudinti 
tame reikale :<•

“Stebuklai*’ apie X — 
spindulius*.1

“Laisvė*4 iš’mano priva- 
tiško jos redaktoriui rašyto 
laiško pasidarė sau straips
nį “X —^spinduliai”, kurį 
atspauzdiiib Sdvo numeryje 
102. Taip pasielgė su mano 
laišku be“jok$o manęs už
klausimo ii’ be jokio mano 
leidimo ir savarankiškai pa
dėjo po juo mano vardą. Bet 
kas blogiausia — tai “Lais
ve” pati prie mano laiško 
mano vardu prirašė šį didelį 
absurdą:

“Su pagelba X —- spindu
lių nufotografuoja žmogaus 
kūno vidų ir tuomet aiškiai

Taip kalba apie X—spin
dulius tik “stebuklingi” 
daktarai, “medikališkos kli
nikos”, na, ir tie, kurie nie
ko nežino apie X — spindu
lius.

“Laisvės” redaktorius, 
norėdamas gaut nuo manęs 
informacijas apie X — spin
dulius, man rašė:

“Malonus Drauge, bukite 
taip geras, atsakykite į šį 
klausimą: “Kas tai yra X 
—spinduliai?” — jis nei pu
se žodžio neužsiminė, kad 
tai ketina indėti į “Laisvę” 
mano vardu. Aš atsakiau 
trumpai, aplamai, suteikda
mas jam ypatiškas informa
cijas. Po savo atsakymu 
suvis nepadėjau savo vardo.

Man rodos, “Laisvė” tu
rėtų suprast, kad tai labai 
nepadoru iš privatiško kie- 
no-nors laiško, be jo auto
riaus leidinio, padaryti 
straipsnį ir da autoriaus 
vardu prirašyti nonsensų 
(apart kai-kurių mažesnių 
iškraipymų). “Laisvės” pa
sielgimą skaitau už didelį 
manęs apšmeižimą.

Kazys Vidikas”.
* * *

Ex-kun. A. Siamas kalėjime.
“Liet. Žiniose” (No. 138, 

12 m.) štai kokią in domią 
iš Naumiesčio žinią skaito
me:

“Pernai (1911 m.) buvo 
rašyta lietuvių laikraščiuose 
apie suareštavimą buv. kun. 
Antano Šlamo, pasivadinu
sio Rūta. Jis kunigavo apie 
10 metų išpradžių Kauno 
gub. (regis, Utenoje), o pas
kui Mintaujoje. Iš Min
taujos buv. kun. Siamas iš
ėjo išpradžių į Angliją, o iš 
tenai į Suv. Šiaurinės Ame
rikos Valstijas. Pirm ke- 
lerių metų jisai pasivadinęs 
Rūta (Jis Brooklyne buvo 
žinomas kaipo Vytautas. 
“K.” Red.), kaipo anglų pa- 
valdinis, pargrįžo Lietuvon, 
nusipirko svetimu vardu 
Karčrudės dvariuką, Nau
miesčio apskr., Suvalkų 
gub., ir čionai apsigyveno. 
Netrukus jisai vedė vokie
taitę, Kėdainių kailiadirbio 
dukterį. Metams praėjus 
susilaukė sunaus, kurį ap
krikštijo kalvinu, nors pats 
buvo katalikas, o jo pati 
evangelike. Padaręs jis 
taip dėlto, kad jo sūnūs, ei
damas mokslus, esą galėtų 
naudoties kalvinų stipendi
jomis. Karčrudyje pas Rū
tą gyveno jo brolis, kuris 
pildė dvarelio užveizdo pe
reigas. Susipykęs su Rūta 
jisai nuėjo į Tamošbudžio 
valsčiaus raštinę ir įskundė, 
kad Rūtos pavardė esanti 
pramanyta, gi jo tikra pa
vardė Ant. Siamas, tai esąs 
buvęs katalikų kunigas, ku
ris Amerikoje palikęs dvi 
pati (! Red.), o čionai trečią 
esąs vedęs. Šlamas-Ruta 
tuojaus buvo suareštuotas 
ir nugabentas į Naumiesčio 
kalėjimą; čionai iškalėjęs 
apie pustrečio mėnesio, po 
pirmutinių tardymų, jisai 
paleistas buvo, padėjus 
3.000 rublių kaucijos. Išė
jęs iš kalėjimo jisai nuvyko 
Vilniun ieškoti sau tarnys
tės intendantūroje, ir, kad 
greičiau tą vietą gauti, o gal 
kad mažiau būti valdžios 
baudžiamu, jisai pasiskubi
no priimti pravoslaviją. Bir
želio mėn. per. metų (1912) 
jisai vėl buvo suareštuotas 
ir nugabentas į Suvalkų ka
lėjimą, kur iki šiol tebesėdi. 
Mat, išsiaiškinę, kad Ame
rikoje jisai ištikrųjų pali
kęs dvi pati (parėję iš ten

bus teisiamas už svetimos 
pavardės pasisavinimą ir už 
daugpatystę”.

Visgi tai nepaprastas 
žmogus...

** *
“Lietuvių kryžiai”.

Tokiuo vardu pernai Lie
tuvių Dailės Draugija Vil
niuje išleido tam tikrą albu
mą, kuriame nupiešti A. Ja
roševičiaus nekurie lietuvių 
kryžiai. Tai pirmutinis yra 
išleidimas lietuvių literatū
roje taip puikiai atliktas, 
kuriam nebus gėdos šalyje 
panašių kningų svetimose 
kalbose ant kokio netik lie
tuvių, bet ir svetimtaučių 
saliono stalo gulėti. Šitas 
veikalas yra lietuvių ir fran- 
euzų išleistas in 4° ir turi 
savyje prakalbos teksto 
abiejose kalbose 36 pusla
pius ir 80 pilnalapių tobly- 
tėlių, ant kurių yra daugy
bė kryžių nupiešta, dau
giausiai iš Kauno guberni
jos. Tiems, kurie norės atei
tyje užsiiminėti lietuvių 
tautadaile, jos architekto
nišku styliumi ir ornamenti
ka, tas veikalas begalo yra 
ir visuomet bus labai svar
bus. Todėl reikia pridurti, 
jog jįjį Dailės Draugija iš- 
leizdama daug lietuvių dai
lei ir pačiam mokslui patar
navo. Kiek iš to veikalo pa
sinaudot galės mokslas, jau 
šiandien aišku, perskaičius 
d-ro J. Basanavičiaus prie 
jo pridėtąją prakalboje di
sertaciją apie “Lietuvių 
kryžius archaiologijos švie
soje”, kur autorius parodyt 
stengiasi kaip tų kryžių sty- 
liaus senatvę, taip ir jų or
namentiką.

Kryžių toblytėles puošia 
dar A. Žmuidzinavičiaus iš 
tautinių motivų pagaminto
sios vinjetės.

*
♦ ♦

“Tarka” vėl pasirodė.
Mėnesinis satyros laikraš

tis “Tarka”, kuris seniau 
išeidinėjo Brooklyne ir kelis 
mėnesius nebuvo pasirodęs, 
išnaujo išėjo, No, 11 už lap
kritį 1912 m. Išeina iš Law
rence, Mass., bet leidžiamas 
vis tos pačios “Satyras” 
bendrovės.

. ♦ 
♦ ♦

Moksleivių laikraštis.
Išėjo No. 1 mėnesinio 

laikraščio “Moksleivis”, 
Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Moksleivių Susi
vienijimo organas.

Turinis
Redakcijos, Draugo P. La
pelio kalba, Moksleivis (ei
lės), Gyvuok (eilės), Idėja 
(eilės), Katalikų Moksleivių 
“Credo”, Korespondencijos, 
Apžvalga, Pranešimai, Ka
sos stovis. Gi priedelyj at- 
spaudinta Moksleivių 1-jo 
seimo protokolas. Pp. 24.

Adresas: “Moksleivis”, 
2634 W. 67th st., Chicago, 
Bl.

sekantis : Nuo

SULAUKUS NAUJŲJŲ 
METŲ.

Dar rodosi tik vakar pra
skambėjo pereitieji senieji 
1912 metai, kuomet šiandie
na vėl ką tik praleidome 
Naujuosius Metus. Kaip 
greitai laikas bėga, tarsi, 
laikas plačiose, beribėse jū
rėse vėjo nešamas. Kas 
gali pasakyti, kur tūlas lai
ko šmotas arba perijodas 
baigiasi ir antras praside
da? Į šį klausimą niekas 
nepajėgs duoti atsakymo, 

tokio dalyko kaip pa- 
vieno laiko peri jodo

Ir 
nei 
to 

Su

jis 
že»

pamato, kas ten yra s' ’’oki 
kūno dalis g^nda”irxt.

tikri 
buvusis kun.

bei pradžia antrojo visSff 
gamtoje nesiranda, nes ji 
nemėgsta daryti šuolių, o 
viską rėdo viename besitę- 
siančiame plaukime, 
taip mes nerandame 
pradžios nei pabaigos 
laiko peri jodo panašiai
rai nulietai grindei, kuri ne
turi nei pradžios, nei galo, 
bet yra vienas besitęsiąs ra- 
tylas. Vienok žmogus vi
suomet ir viską mėgsta, kas 
tik galima, padalinti į sky
rius ar perijodus, apie ku
riuos jis galėtų kalbėti 
kaipo apie atskirus daiktus. 
Tas yra didžiai protinga, 
nes tokiuo budu klasifikuo
ja, kas pats per save duoda 
aiškumą bei paprastumą su
dėtinam dalykui. Tečiau 
paskirimas Naujųjų Metų 
duotoje dienoje turi savo 
žingeidžią historiją, kurią 
prie šios progos bus nepro- 
šalį paminėjus.

Žemė rieda aplink saulę 
atokume 93.000.000 mylių 
(angliškų) formoje rato, ar
ba, teisingiau sakant, elip
se. Šis ratas (elipsas) yra 
begalinis ir dėlto nėra pa
žymėto taško, kame 
baigtųsi, ar prasidėtų,
mė beriedėdama kas motai 
ateina į tą pačią orbitos vie
tą (orbita yra takas, ku- 
riuomi žeme keliauja aplink 
saulę. Žinoma šis takas 
yra visai bemedeginis), 
nors į skirtingą erdvės vie
tą, kas reiškia, kad visi se
zonai, kurie buvo pereitais 
metais, atsikartos šiemet ir 
taip toliaus. Dėlto mes ži
nome, kad ir 1913 metais 
bus pavasaris, vasara, ru
duo ir žiema, kaip ir 1912 
metais. Vienok šie keturi 
sezonai nėra skirtingi, ty. 
negalima butų pravesti li
niją, kuri atskirtų pavasarį 
nuo vasaros, bet vienas be
sitęsiąs oro šilumos mainy- 
masis, kuris savo kraštuti
niuose atvejuose jau žymiai 
atskiriamas. Ir taip nie
kas negali pasakyti su tei
singu nuoseklumu, kad štai, 
duokime sau, šiandiena yra 
žiema, o rytoj, sakysime, 
nuo šešių išryto prasidės 
pavasaris. Tame moksliš
ko pamato visai nėra, bet 
gyvenime parankamo delei 
tas yra daroma. Taigi sa
kau, pati gamta mums ne
davė pirmą sausio, kaipo 
matomą ženklą pabaigos 
vienų ir pradžios antrųjų 
naujų metų, bet tą patįs 
žmonės priemonišku budu 
sau pasiskyrė, sakydami: 
“Lai bus pirma sausio pra
džia naujų metų” ir jų pa
čių pildymu viskas stojosi, 
ką mes čia pirmą sausio die
ną šventėme, kaipo pradžią 
1913 metų.

Tečiau reikia atsiminti, 
kad ką žmogus priemonišku 
keliu padaro, tas nėra am
žinu, nesunaikinamu ir be 
to jis pats, kaipo tvėrėjas, 
nėra šventas, ty. neklaidin
gas. Beveik viską, ką žmo
gus padaro, jis pats ir mai
no, idant pagerinti, padary
ti tobulesniu, tečiau neretai 
padaro dar blogiau, negu 
pirma butą.

Nuo pat žinomos pradžios 
žmonijos tautinio gyvenimo 
kalendorius buvo kunigijos 
rankose ir matuojamas mė
nuliniais mėnesiais, nes 
dauguma religijinių švenčių 
pripuldavo sulyg nekuriu 
mėnulio atmainų. Kadan
gi mėnulinis mėnuo nesusi
taiko su metais, tai ilgą lai
ką buvo didi kova priėmime 
metų (365 dienų) kaipo lai
ko matavimo vienutės. Ju
liui Cezariui įėjus į galę, ka
lendorius, žinoma, buvo di-
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tis juos vis didinti ir tobu
linti, o blogus — nupeikti, 
gailėtis už juos ir tvirtai 
prižadėti nebeatkartoti, ką, 
žinoma, neatbūtina vykdin- 
ti, bet nepalikti abstraktiš
ku žodžiu. St. Biežis.

džiausioje betvarkėje ir jis, 
kaipo išmintingas žmogus, 
su pagelba Alexandrijos as
tronomo Sosigino (45 m. 
prieš Kristų) metus nutai
sė iš 365*4 dienų, ty. pa
prastus metus po 365 die
nas, o ketvirtus arba pra
kilnus — 36(1 dienas, 
kalendorius su tūlomis at
mainomis dabar visomis ci
vilizuotomis tautomis yra 
vartojamas. Iki Cezariui 
pradžia metų būdavo kovo 
mėnesyje, nes septembris 
(rugsėjis), kurs reiškia sep
tintas, buvo septintas metų , 
mėnesis. Jis-gi pradžią me
tų, ty. Naujus Metus per
kėlė iš kovo į sausio pirmą 
dieną, ty. nuo to laiko pas 
romėnus Nauji Metai pra
sidėjo nebe kovo mėnesyj, 
bet kaip dabar. Čia buvo 
pradžia Naujų Metų pirmą 
sausio.

Ši permaina, kaip ir viso
kios kitos, negreitai prigi
jo gyvenimam Taip, Ang
lijoje parlamentas 1751 me
tais nutarė, kad sekanti, ty. 
1752 metai, prasidės pirmą 
sausio, bet ne 25 d. kovo, 
kaip iki tol būdavo, ty. tri
mis mėnesiais anksčiau, ir 
dėlto 1751 metai buvo tais 

- pačiais trimis mėnesiais 
trumpesni. Kadangi tas bu
vo parlamento nutarta, tai, 
beabejonės, žmonės buvo 
verčiami pildyti. Tečiau 
liaudis to viso nesuprazda- 
ma, kad tai yra rengiama 
kokie nors slastai, delko pa
kėlė dideles riaušes, kurių 
sustapdymui prisiėjo net 
ginklus pavartoti ir, žino
ma, kaipo pasekmė, pasiro
dė sužeistų ir kitokių ne
laimių. Darbininkai manė, 
kad tas yra sumanyta nu
sukti jiems algas, kurios 
buvo mokamos pamečiais, 
nors viskas buvo surengta 
bei sutvarkyta atsakančiai, 
kad niekam jokios skriau
dos nepadarius; merginos- 
gi, pasijutusios trimis mė
nesiais senesnėmis, negu 
butų buvusios pagal senąjį 
kalendorių (nors ištikto jo
kios permainos jų amžiuje 
nebuvo) šaukė: ‘ ‘ Sugrąžinki
te, sugrąžinkite pavogtą lai
ką!” Prie to tai priveda 
nesupratimas, ypač mergi
nų baimė būti keliais mėne
siais senesnėmis, lyg tai bu
tų pažeminimas! Vienok 
nei riaušės, nei . protestai, 
nei merginų kvailas šauks
mas sugrąžinti “pavogtus” 
mėnesius nieko negelbėjo, 
nes vėliaus visi buvo pri
versti su tuomi sutikti, ir 
nuo to laiko jau visur ran
dama Naujus Metus be- 
švenčiant pirmą sausio. Tai 
panaši historija, trumpais 
žodžiais sakant, Naujų Me
tų duotoje dienoje.

Dabar pažiūrėkime iš lo
gikos pusės į šį Naujų Me
tų perkėlimą gamtos žvil
giu. Pirma, sausio pirma 
diena nėra nei joki sezono 
atmaina, ty. nei vienas bai
giasi, nei antras prasideda; 
kovo 25 diena yra kas kita, 
nes tuomet (teisingiau sa
kant, kovo 21 dieną) susily
gina diena su naktimi, kas 
paženklina tokį laiką, nuo 
kurio diena savo ilgume 
pradeda viršyti naktį ir, ži
noma, turi, tarsi, gamtišką 
ženklą, kur butų protinga 
vienus metus užbaigti, o 
antrus, naujus pradėti. Tad 
dabartinis laikas Naujiems 
Metams iš gamtos pusės vi
sai be. logikos. Iš antros-gi 
praktiškosios, dar didesnis 
diskordas matosi. Per Nau
jus Metus yra žmonių pa
protys: velyti kitas kitam

kas 
lai- 
šal- 
kad

tiems metams, linkėti geros 
sveikatos,geisti vaisingesnių 
bei nuoseklesnių darbų įvai
riuose reikaluose, žodžiu sa
kant, viso labo, ką tik 
trokštų. Bet štai, šis 
kas yra šaltas ir net 
čiausias visais metais, 
kartais negali nei nosies iš 
kambario iškišti; sniego ne
retai iki juostai, vėjas kau
kia, sniegą neša, pusto net 
langai tirška, o čia žmonės 
sau pasirinko linkėti lai
mės bei pradėti naujus me
tus, kada kiekvieno minty
je yra ne ideališki velijimai, 
bet apsižiurėjimas kaip šil
tai palaikyti savo kaulus 
skaroje, apsisaugoti nuo 
šalčių. Tuomi beveik kiek
vienas užimtas, bet ne lin
kėjimais, plenavimais, kaip 
ir ką veikti ateinančiais me
tais, kad padarius juos ge
resniais, naudingesniais, ne
gu buvo praeitieji, žodžiu 
sakant, ši diena, Naujų Me
tų diena, yra parinkta žiau
riausia, mirtiniausia, kokią 
tik gali žmogus įsivaizdinti. 
Kuomet-gi žmonės pirmiaus 
ją švęzdavo kovo pabaigoje, 
tada tai buvo kas kita, nes 
tuomet diena viršija naktį, 
saulelė-motinėlė kįla vis 
augštyn ir augštyn, skleiz- 
dama deimantinius, turtin
gus bei vaisingus spindu
lius, kurie viską iš mirusių 
kelia, šaukia judėti, krutėti, 
dirbti, rengtis tolesnei! gyve
nimo kelionėn, tada jau aug
ments pradeda iš po žiemos 
ilgo miego atbusti ir puoš
tis gamtiškais, žaliais, ža
vinančiais rubais, kurių dai
lumas, simmetriškumas 
kiekvieną vilioja pas save ir 
net kiekvieną priverčia su
šukti: “Aš noriu gyventi, 
noriu optimistiškai gyventi, 
noriu būti ten, kur gyveni
mo sūkurys verda, kur vis
kas gyva ir kame kiekvie
nas, kadir mažiausias gyvis, 
nori gėrėtis bei tobulinti sa
vo prakilnius jausmus”. O 
čia jau galima langas pra
verti, per kurį dukstelėja 
šviežias, tyras, aromatinis 
pavasario šiltutis vėjalis. 
žodžiu tariant, viskas tuo
met atgįja ir rengiasi vėl 
gyventi. Tik tada nuošir
džiai galima viens kitam ve
lyti visokios gerovės atei
tyje, bei pienuoti kaip, kur 
ir ką veikti. Ištikrųjų mu
sų pirmtakunai buvo daug 
protingesni pasirinkdami 
Naujiems Metams dailiausi, 
linksmiausi laiką, negu mes, 
nors ir skaitomos toliau nu- 

. žengusiais bei augščiau pa
kilusiais už pirmuosius.

Kad taip yra, tai nieko 
dabar nepadarysime, bet 
visgi reikalinga gerai ir net 
geriausiai, pagal išgalę per
bėgti. praėjusių metų visus 
darbus darant išvadas ir 
tuomi spręsti: ar jie buvo 
geri, ar ne. Jaigu jie buvo 
geri, tai žiūrėti, ar negali
ma dar labiau patobulinti, 
padaryti vaisingesniais; 
priešingai-gi — stengtis blo
go vengti, kad šiais metais 
tas nebeatsikartotų. To- 
kiuo budu žmogus įžvelgi 
sau vienas į tikrą gilumą sa
vo sielos, kurioj viskas at
spindi, tarsi, veidrodyje. 
Iš to matai visą balansą: ar 
jis sveria augštyn ar žemyn, 
juodojon ar baltojon pusėn, 
kas tiesiog protingam asme
niui duoda gerą pagrindą 
arba rodyklę bėgantiems 
metams. Tik taip, darant 
nors metinę dvasinę atskai
tą, jaigu negalima dažniau, 
žinome, kur esame bei kur
link žengiame, ir tik pana
šiu budu tegalima gerus sa-

I. Šeinius.

tolimos, liūdnos šiau-Iš
rėš, kur nekados žolelė ne
žaliuoja, paukštytės medžių 
šakelėse skardžių, žavinčių 
dainelių nečiulba ir kur re
tai kada bepasirodydama 
saulytė nieko nešildo, negai
vina, plačiai pasklėidus sa
vo baltą apsiaustą, išblyšku
siu, išsekusiu veidu, ateina, 
prisiartina begailestingoji 
bobutė-žiema. Ji eina, 
traukiasi pamažu, išlėto pa
siramsčiuodama kreivu, ša
kotu kriukiu ir vis plačiau 
savo apsiaustą skleidžia.

Neilgai ruduo džiaugiasi 
nuveikęs puikią, linksmą 
vasarą, neilgai jis drasko, 
mindo su pašaipa jos dra
bužius į ištižusi purvyną: 
žiema apglėbia jį iš visų pu
sių, suspaudžia, sukausto 
geležinėmis rankomis, papu-- 
čia šaltu kvapu į veidą ii- jis 
nusiminęs intempia paskuti
niąsias savo pajėgas, piktai 
susiraukia, pakrato ilgą 
barzdą ir blaškydamasis, 
daužydamasis, kaip tik įma
nydamas, puolasi ginties 
nuo tolimos, baisios vieš
nios.

Bet senutė-žiema vis 
smarkiau jį spaudžia, vis 
labiau supa, vynioja savo 
kietan apsiaustan.

Užšąla rudens kraujas 
gįslose, sustingsta visas kū
nas ir jis nuvargintas, per
galėtas, kaip galiūnas savo 
priešininko kovoje nuręstas, 
griūva po josios kojomis.

> ' ** *
Štai pradeda ore skraidy

ti mažytės, baltos muselės. 
Jos leidžiasi, skrenda kur 
tai iš augštai-augštai; žval
gosi, dairosi į visas puses, 
lyg ieškodamos, kur butų 
patogiau nusileisti, atsitūp
ti; tupiasi ant apnuogintų 
medžių šakų, stogų, tvorų, 
visur, kur tik randa sau 
vietelę; neapleidžia nei su
stingusios, užšalusios žeme
lės. Va, jau tų - muselių 
daugiau ir daugiau. Jau tik 
žiūrėk, jos skraidžioja, mai
šosi, sukasi išvieno, viską 
savimi uždengia; nebesima
to nei žemės, nei dangaus, 
rodosi, kad jos visą pasaulį 
užvaldė ir rudens viešpatys
tėje nieko rudeninio nenor 
palikti.

Jau jos pailso, pavargo ir 
storu, minkštu patalu, kita 
prie kitos prisiglaudusius, 
apkloja dirvas, pievas, nu
mirusius ežerus, upes ir 
miegančias girias...

Papučia, papurtina vėjas 
tą patalą. Sujunda, pasike
lia jisai, suvilniuoja, kaip 
įnirtosios marės ir milžinais 
verpetais net padangėn pa
kilęs, šoka žiaurų, griaudin- 
gą, kaip raganos vestuvėse, 
suktinį. Verpetai dūksta, 
grumiasi tarp savęs, kad net 
rodosi, jog jie dangų su že
me sumaišys, visas girias iš
griaus.

Paukščiai, žvėreliai bėga, 
slepiasi nuo intužusios vėsu- 
los, lenda palėpčsna, ur- 
vuosna. ieško sau prieglau
dos medžių krūmuose ir 
liūdnai-Iiudnai šaukia .pa-, 
geibus.

Tik vienas žmogelis vargpnMJyS: veiyu Kitas KStaiti siu uiimi regųnuia gerus sa- jei*. vienas ziMMgfMS- varą-; 
gerų pasekmių užstojau-*vo darbus užgirti ir stcug-1 dienelis neturi ipir pasislėp-
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ti, kur nuo vėjo prisiglaus
ti. Jo liesa (kumelaitė susto
jo suklydus kelyje, galvą 
saly g žemės pabėrė ir ro
dosi galvoja;, galioja... Snie
gas jai lipdo -.-'akis, švilpia 
vėjas karčmhsje,- ji gi nei 
nesijudina ir-tartum, galvo
dama, kažin ko laukia. Žmo
gelis pritūpė prie savo veži
mėlio malkų, riečiasi nuo 
šalčio krūvon ir taippat lau- 
kia-laukia... “kada užšvis 
saulutė, kada ji, brangioji, 
nutildys vėjus, ir parodys į 
namus kelią, kur laukdami 
tėvelio vaikai ant atšalusios 
krosnies šįla”. Bet vėjas, 
lyg tyčiomis, ūžia, kaukia 
apie jojo ausis.

Nutįla, nurimsta padūkę 
verpetai, prasiblaivo mėly
nas, gilus, • kaip bedugnė, 
dangus. Jau spindi, maino
si saulutės spinduliuose ty
rus, gražus sniegas ir links
mai girgdžia, spiegia po ro
gėmis, grįštančio su malko
mis iš miško žmogelio. 
Apie sodžių, kaip apie ko
kią senovės tvirtovę, stypso 
dideli kalnai-pusnįs; rodosi, 
kad jie pasiryžę neįleisti 
nieko, kas tik pamėgintų te
nai įvažiuoti.

** . =»
Tik žiūrėk — iš pakraš

čių langų stiklų auga-kelia- 
si keisti lapeliai, visokios gė
lės, ištisi medžiai; skubiai 
jie stiebiasi į viršų, bėga, 
lenda kits per kitą. Jau 
nei vietos nebeteko. Susto
jo, nuliūdo, ėmė plėsties pla
tyn, storyn, kiti su kitais 
jungties, maišyties.

Gryčioj pasidaro tamsiau, 
nieko iš lauko nebesimato.

Puolėsi prie langų vaiku
čiai, pasiėmė į pamėlynavu
sias rankutės •' *po šiaudą, 
prikišę prie stiklų ir ėmė, 
kiek galėdami, pro juos 
pusti, griauti, ardyti sene- 
lio-šalčio darbus. Jau sky
delė nemaža, viena akute ga
lima pažiūrėti. Žiuri Juozu
kas prisikišęs. Gi mato, 
kad pastogėje kabo ilgos, 
plonos, “stiklinės” žvakės; 
kabo jos galais žemyn, kita 
už kitą ilgesnė, kita už kitą 
storesnė. Štai visas sodnas 
kažin kokiais baltais spyg
liais pasipuošęs, net šakos 
nuo jų linksta, ir miškas 
kur matyti toliau, taip-pat. 
Visur balta, balta. Iš so
džiaus gi kaminų išlengvo 
keliasi stulpais į viršų pilki 
durnai. Jie ten nyksta, pra
puola mėlyname danguje. O 
čia tai darželyje tarp ser
bentų ir agrastų krūmų mit
riai šokinėja, skraidžioja 
gražiosios sniegenos, margi 
dagilėliai ir pilkieji, nuola
tos čirškią, žvirbliai. Visi 
jie dairosi, žvalgosi, ieško 
sau maisto. “Mama, kodėl 
tie paukščiukai namelių ne
turi, kodėl jųjų niekas ne- 
sušildo, nepapeni ? — klau
sia nuo skylutės- atsitraukęs 
Juozukas. — Aš -jiems duo
nos, cukraus ir mėsos nune
šiu, gi jie nebageliai gali iš 
bado pamirtįi’Vėl pri
puolė prie skylutės, bet jau 
piktasis šaltis suspėjo ją 
lapeliais ir ųiedžių šakelė
mis užtaisytie ji' yėl berniu
kas, net parąpdonijęs, ėmė 
pusti, šildyti^ : į

Atšįla, gražus atodrėkis; 
šaltis raudonskruostis,bešal- 
dydamas žmonės ir gyvulė
lius, nuvargo, pailso, nuėjo 
sau pasilsėti, pasistiprinti.

Linksmas būrelis, vaikų 
žaibo greitumu čiužinėjasi, 
bėgioja po ledą, stato juo
kingas, susi raukusias, su 
anglių akini i s, buroko nose, 
seno pado liežuviu,, bobas 
prie kelio; galvatrūkčiais 

leidžiasi, rogutėsna susėdę, 
nuo augštų, stačių kalų; lan
do, braidžioja po pusnis, 
kovoja sniego kulkomis ir 
rėkauja, džiaugiasi, juokia
si, kad net oras plyšta.

** ♦
Leidžiasi saulelė užu bal

tos, didelės girios, pasako 
sniego tyrams “sudieu” ir 
neriasi jos viršūnėse, už
degdama languose raudoną, 
baisią ugnį; rubinais suži
ba galais žemyn kabą žva
kės “stiklinės”.

Sutemo.
Danguje užspindi, užmir- 

ga žvaigždės-žvaigždelės, 
dreba, virpa jos nuo šalčio 
išplaukia nubalęs, lyg išsi
gandęs mėnulis iš užu kal
nelio. Riedėdamas per dan- 

šešėliais tarp krūmą, tarp 
miškų. Dangaus akutes žiu
ri į jį ir mirkčioja, mirkčio
ja...

Štai pamiškiais slankioja, 
žibčioja, lig su liktoriais, ir 
piktai staugia vilkų rujos. 
Tai dairydamasis, auseles 
pastatęs, kiškis drožia per 
laukus į artimesnį sodžių,ten 
kur gale kluono saldžios obe
lėlės pusnyse paskendę sto
vi. Tai kur nors atkapsty- 
tų želmenėlių ieškodamos, 
kurapkos tarp savęs su
čirškia, susišneka. Šuva, iš 
pašiūrės išlindęs, liūdnai, į 
mėnulį žiūrėdamas, kaukia.

Štai toli-toli prarzindzė- 
jo skambalėlis, nuplaukė, 
nuėjo jis plačiais sniego ty
rais ir vėl nutilo, apmirė...

Retkarčiais atsidusta, le
do prislėgtas, ežeras; jam 
pritaria laukai, pievos ir 
plačiosios - girios.

Tylų... liūdna.
Žiema, pasirėmusi savo 

šakotojo kriukio, daboja, 
sergėja, kad ilgabarzdis ru
duo nenubustų, neprisikel
tų, ir žiuri, žiuri akis pasta
čius!...

TUR
KAIP KONSTANTINO 
POLIS PATEKO 

KAMS. 

miestąKonstantinopolio 
įkūrė .326 m. Konstantinas, 
Rymo ciesorius, kuriam nu
sibodo nuolat rieties ir ka
riauti su Rymo didikais. Ry
mo ciesorystė tuokart bu
vo užvaldžius visą beveik 
pasaulį: Europą, Azijos ir 
Afrikos pakraščius. Te
čiau nelengva buvo vienam 
ciesoriui valdyti taip plačią 
ir taip įvairią valstiją. Mi
rus Konstantinui, 313 me
tais suteikusiam krikščio
nių tikėjimui pilną liuosy- 
bę ir pačiam mirsiant apsi
krikštijus—jo valstija sus
kilo į dvi dali: Vakarų ir 
Rytų. Vakarų sostapilis li
ko po senovės Rymas, Ry
tų gi sostapilis Konstanti
nopolis. Tarp tų dviejų 
valstijų ėjo nuolatinės var
žytinės dėlei pirmeivybės. 
ir intekmės pasaulyje. Ry
tų valstijos, kitaip pramin
tos Bizantija, — ciesoriai 
troško tokios pat galybės ir 
intekmės kaip Rymo pope- 
žiai, todėl ėmė kurstyt Kon
stantinopolio antvyskupius, 
vadinamus patriarkais, kad 
atsiskirtų nuo Rymo pope
žiaus ir patįs apsigarsintų 
neprigulmingais. Vienuo
liktam amžiuje į Konstanti
nopolio patriarkus pateko 
Focijus, vyras didus ir gar
bes godus, kurs 1054 metais 
galutinai pertraukė ryšius 
su Rymo popežium ir apsi- 
gąrsino neprigulmingu. Fo- 
cįjų kurstė prie maišto 
prieš popežių Rytų cieso-

rius, manydamas su pagel
ba “savojo popežiaus” cie
soriaus valdžią sustiprin
siąs. Tečiau apsiriko. Ry
tų šalis, atsiskyrus nuo ka
talikų Bažnyčios ir nuo Ry
mo popežiaus, liko užmirš
ta Vakarų Europos valdo
vų. Tuotarpu iš Azijos ir 
Afrikos ėmė” veržties į Eu
ropą kaskart naujos gaujos 
musulmanų — turkų, kurie 
nuolat užpuldinėjo Rytų 
valstiją. Jos ciesoriai ne
begalėdami patįs apsiginti, 
kreipės į Vakarus pas pope
žių maldaudami pagelbos; 
buvo mėginę net vėl su ka
talikų Bažnyčia vienyties, 
bet tas neilgai truko: perė
jus pavojui — vėl nuo Ry
mo atsimezdavo. Pagaliau 
penkioliktame amžiuje už
plūdo iš Azijos naujos tur
kų gaujos ir vadovaujant 
Mahometui II, šaitanui, ap- 
gulė Konstantinopolio mies
tą 1453 metais. Bizantijos 
ciesorium buvo tuokart 
Konstantinas IV. Graikai, 
kuriems tuokart prigulėjo 
Konstantinopolis, gynės la
bai narsiai, bet turkų bu
vo kur kas daugiaus, todėl 
menka buvo viltis jiems at
sispirti. Ciesorius Kons
tantinas šaukės popežiaus 
pagelbos, kursai ragino Eu
ropos karalius skubinties 
į Konstantinopolį ir gelbėti, 
kad neįleidus turkų Euro
pon. Venecijos respubli
ka buvo sutikus eiti grai
kams į pagelbą ir išsiuntė 
net savo laivyną, tečiau ji
sai nesuskubo laiku pri
būti. Mahometas II, nega
lėdamas kitaip įveikti Kon
stantinopolio miesto, liepė 
ištraukti iš juros 80 laivų ir 
pristumti juos prie miesto 
sienų. Gegužio 29 d. abi 
pusi rengės prie galutino 
mūšio. Mahometas patsai 
apvažiavo savo kariuomenę, 
ragindamas ją prie smar
kaus mūšio, ciesorius Kon
stantinas taipogi ragino sa
vuosius turėties iš pas. uti
nių jų ir nenorėjo nuo savo 
kareivių skirties, trokšda
mas draug su jais savo gal
vą paguldyti. Visą naktį 
ciesorius persimeldė šv. Zo
fijos bažnyčioje, auštant gi 
nuvyko į mūšio vietą. Ma- 
hometas II su 10 tūkstan
čių savo geriausių kareivių- 
janičarų užpuolė ant mies
to tvirtovės, kurion įsiver
žė per šv. Ramono vartus 
menkai saugotus. Cieso
rius Konstantinas krito mū
šyje, visi beveik jo karei
viai paguldė galvas ant vie
tos. Turkai paplūdo po 
miestą piešdami jį ir novy
dami gyventojus, kurių 
kraujas upeliais bėgo gat
vėmis ir siekė turkams iki 
kelių. Pagaliau turkai įsi
veržė į šv. Zofijos bažnyčią, 
statytą dar Konstantino 
ciesoriaus 325 metais ir 537 
metais ciesoriaus Justinija- 
no perdirbtą ir išdabintą. 
Buvo tai viena gražiausių 
ir turtingiausių bažnyčių 
pasaulyje. Sultanas Ma
hometas įjojo bažnyčion 
raitas su gauja palydovų. 
Turkai ėmė plėšti aukso ir 
sidabro papuošimus, kapot 
altorius, draskyt paveikslus 
ir grobstyt bažnytinius in
dus ir rubus. Pagaliau sul
tanas liepė vienam savo 
dvasiškiui inlipt sakyklon 
ir apskelbti, kad ši bažny
čia lieka paversta į musul
manų mečetį, ir praminta 
Aja-Sofija, kuri pasilieka 
turkų rankose ir lig šiam 
laikui. Turkai subjaurojo 
tą gražią bažnyčią savo per
dirbimais, išbaltė sienas — 
puikiais paveikslais išpuoš

tas. Tiktai vieno paveiks- 
lo Nukryžiuotojo negalėjo 1 
nekaip užtepti. Išganyto2^ 
jaus veidas vis žiūrįs per ' 
kalkių sluogsnius ir prime
nąs, kad turkai busią iš tos ( 
šventos vietos išginti.

Dar ir kitas padavimas 
yra užsilikęs tarp žmonių. 
Kada turkų sultanas įjojo 
šv. Zofijos bažnyčion, rado 
kunigą belaikantį mišias. M 
Turkai puolė prie altoriaus, 
norėdami sugauti kunigą ir 
nužudyt, bet kunigas pasi
traukė per šalines duris. 
Kad turkų kareiviai norėjo 
paskui jo vyties, durįs pra
nyko, nes mūras susiglaudė 
ir neleido turkų toliaus. 
Kada turkai liks išvaryti iš 
Konstantinopolio, paslap
tingos durįs atsidarysią, ku
nigas sugrįšiąs prie alto
riaus ir pabaigsiąs laikyti 
mišias. Tarp turkų dar 
vienas padavimas yra pasa
kojamas. Bažnyčioje ran
das du senobiniu žibintuvu 
su dviem storom žvakėm, j 
kurios uždegamos tik nepa
prastuose atsitikimuose. Ka
da žvakės išdegsią iki galo I 
— turkų valdžiai prieisiąs 
galas ir bažnyčia sugrįšian- 
ti vėl į krikščionių rankas. 
Todėl turkų policija stro
piai saugoja didžiųjų žva
kių. Gali būti, kad galas 
turkų viešpatavimui jau ar
tinas ir Konstantinopolis su 
visais senobės krikščionijos 
paminklais vėl sugrįš į ' 
krikščionių rankas. Tatai I 
gal ir seiliaus butų atsitikę, 
kad Europos valstijoms 
daugiaus butų rūpėję sle
giamų krikščionių vargai, 
negu prikliškos ir politiškos 
vertei gystės.

Žemės drebėjimas. Ant 
salos Martinica, mieste 
Port de France, atjausta 
andai lengvas žemės drebė
jimas.

Vicekaralius pasveiksiąs. 
Iš Indijų sostinės Delhi ofi
cialiai pranešama, kad vi- 
cckaralius Hardinge, ant 
kurio pasikėsinta bomba 
pasveiksiąs. Areštuota šim
tai žmonių, nes norima su
sekti suokalbis.

Žymus atidengimas. Ar
cheologas, prof. Boni, besi
darbuojantis iškasynose anl 
Palatine kalvos, Ryme, su 
sekęs tenai ciesoriaus Tibe 
rijaus rūmų dalį; tai žymu 
mokslo srityj atidengimas.

22 žuvo jūrėse. Gailai 
vis “Florence”, plaukianti: į 
iš Halifax į St. John’s, už- J 
plaukęs ant uolų ir susi-jfl 
daužęs nugrimzdęs, su ku- 
riuomi žuvę 22 jurininku. 
Turėjęs su savimi tik vieną 
ingulą. 5 jurininkai išsi
gelbėjo ir apie tai papasa
kojo.

Cholera Arabijoje. | ma- 
hometanų šventąjį miestą 
Mekka šiais laikais prasidėta 
jus meldžionių keliontta 
Mekke jau susirinkę suvirij 
10.000 žmonių, tarp kuriijH 
gimus cholera. Numirta 1 
jau arti poros tūkstančių, j 
Iš ten cholera gali prasipla-I 
tinti po visą Arabiją. I

Rezignavo. Peru respn- ' 
blikos kabineto pirminiu-J 
kas, dr. Malpatrida, pasi
traukęs iš užimamos vietos, 
kuomet senatas nusprendė] 
valdiškas išlaidas cenzuruM 
ti ir kontroliuoti. Kadangi 
p remi eras buvęs daug 
puleriškas, tatai šalyj 
męs įnirtimas ant senaįB. ■
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žkeretas Jackus
^Vieno veiksmo juokinga komedija, 
paimta iš Lietuvos kaimiečių gyvenimo.

Parašė S. KAIMIETIS

(Tąsa).
; Agota. O ką jai, tokiai raganai, gali 
adaryt ?

Andriunas. Viską galima padaryt, 
[anai, kad tik ji viena moka kerėti? Tuo- 
aus padarau, kad ji atbula vaikščiotu!...

Agota. Ot gerai! Taip jai ir reikia!
Jackus. Oh, mieliausieji! Gelbėkit!
Agota. Kas mano, vargšiukui?
Jackus.

i kaip gražia, motinėle mano mieliausia!
Agota. Ką-gi aš, vaikeli, padarysiu?
Jackus. Gal turi dar nors lašelį degti- 

lės? Jei turi, duok, kol Barbutė par
ies, neleisk man taip kankintis!

Andriunas. Jaigu kiek yra, duok 
ian, tetule Agota, pagailėk savo vaiko, juk 
natai, kaip jis kenčia!

Agota. Et, jau nei nežinau! Kad la- 
>ai mažai yra, vistiek neužteks...

Andriunas. Ar daug yra?
— Agota. Tai, koks pusštuopis gal ir 

>us.,. Bet ir degtinė kasžin koki! Senis 
int kasžinko ten užpylė!...

Andriunas. Gabenk čionai, vistiek! 
kirminas nedidelis pons, jam vistiek! 
Agota valandėlę pastovi, paskui lyg 
toromis išeina per duris).

RODYMAS VIENUOLIKTAS. 
Jackus ir Andriunas.

Andriunas. Na, draugai, reikalas 
la, kai pamuiluotas. Tik nežinia, ką 
iau pasakys, o jaigu vis taip dalykai eis, 
ai mes puikias užgavėnes padarysime. 
7isą darbymečio laiką ant šono pragulėsi, 
jydysies ir kasdien po blauzdinę degtinės 
;urėsi. Ar negerai?

Jackus. Kad aš tik dabar gaučiau 
greičiau savo širdelę pavilgyti, taip aš 
jaisiai noriu!

Andriunas. Tuojaus pavilgįsim, tuo
jaus, tik kantrybės nors truputėlį! (Įeina, 
^gota).

Kuo tolyn, tuo gilyn gręžia,

nc-

ei-
to-

RODYMAS DVYLIKTAS.
Tie patįs ir Agota.

Agota (įneša bonką su degtine ir duo- 
Andriuliui). Še, te! (Andriunas pa- 

jmęs žiuri prieš langą ar daug dar yra).
Jackus. Oi-oi-oi-oi-oi, kaip jisai pa

luko!
Andriunas. Matai, šuns galva, kvapą 

lajutol... Palauk, tu tuojaus kitaip mums 
padėsi suktis. Na-gi, tetule, duok šen 
uojaus mastą? (Agota paima nuo šaukšdė- 
:io kaušelį ii* paduoda Andriunui; Andriu - 
las pripila pilną degtinės, pastato ant vi- 
Lurio stalo, apveda pirštu keletą kartų ap- 
inkui ir bumba). Šiurum-burum, šiuldu- 
inldu, gert ir valgyt buvo saldu, kai pri- 
algė, tai iš grinčios, šmukšt, išnėrė, ir į 
;riovį įsirito, ten miegojo, kol prašvito; 
:ai prašvito, tai pabudo, apsidajrė, bėgt 
ujudo; bėgo... dulkės tik dulkėjo... kalvis 
zaušą užkalbėjo! — Nu-gi, ar pagelbėjo 
ižkalbėjimas? (Geria). O, pagelbėjo, taip 
:aip ugnia degina. (Pripila ir vėl daro tą 
•ačią komediją, paskui prineša kaušą Jač- 
:ui). Nu-gi muktelk, tegul tavo kirminas 
Limta, kai skenduolis...
k £gota. Tik žiūrėk, sūneli, kad nepra- 
Btum kai pirmai, tai vėl bus perniek, tai- 
:yk gerai kur reikia...

Jackus. Pasistengsiu. (Geria). Ak, 
:aip puiku! Na-gi dar!

Andriunas. Tu taip labai nesisku- 
ink, tegul kirminas tą gerai sugeria, pas
ėsi! (Vėl pripila kaušą, degtinės, vėl. už
kibą, pats išmaukia, ir vėl pripila).
l Agota. Na-gi tu ką ? Ar-gi kiekvieną 
[kį jam duodamas ir pats ragausi? 
■•Andriunas. Žinoma! Tu ar išverdi 
^■čius neragavus? Šiaip gali permažai, 
'Į. perdėti užkalbėjimo; reikia, kad iš- 
■F taip, kaip gydymas reikalauja...
■ Agota. Tai labai negerai: judviem 
■cm, — kiek degtinės išeis! Tu visą bon- 
Bužkalbėtum, tai nereiktų tau gerti!..*
■ Andriunas. Visą bonką negalima, — 
■daug siauras kakliukas, kaip ten žo- 
■ai įlįs; gal manai, kad žodžių nematyt, 
nie toki mažyčiai; o ho-ho, koki žodžiai 
Keli! Ot, į kaušą tai kas kita: tik spėji 
jį'ną atvert, tai žodžiai tiesiog piept, 
M^t, piept, piept! į degtinę... (Pripila,
■ Wft, Jackus išgeria. Trupučiuką pa-

K5 Andriunas vėl pripila, užkalba ir 
Įgerti, bet Jackus sugriebia jį už ran-

Jackus. Pa-ala-auk!
Andriunas. Ką tu čia?
Jackus. Kad tu taip, tai nei man nie

ko nepaliksi!
Andriunas. Užteks ir tau...
Jackus. Ne, neužteks... ką užteks, 

kad tepalo nebeliks!
Andriunas. Na, gerk! Lyg aš sau 

geriu! Kad ne tas gydymas, nei prie bur
nos nekiščia! Pagailo... Užteks! (Jackus 
ima kaušą ir geria, o Andriunas iš visos 
bonkos traukia).

Agota (sulaiko, veržia iš Andriulio 
bonką). Ką tu darai? Jam reikia palikt!

Andriunas. Užteks ir jam... Juk jau 
tris kaušus išgėrė.

Agota. Tai 
gražia kirminas.

Andriunas.
Tiesa, pas mane 
jį begydant gali atsirasti, 
juokai!

Jackus (trupučiuką apsvaigęs). Jis 
apgaudinėja! ,

Andriunas. O koki man iš to nauda? 
Tai tau rods! Aš jį gydydams gaišuoju 
nuo darbo, o jis ve ką!

Jackus. Na, duok dar degtinės!
Andriunas. Iš-kur tau paimt, besoti!?
Jackus. O kam viską išlakei?!
Andriunas. Tu pats lakei!
Jackus. Aš ligonis, užkerėtas, gydau- 
Man dar reikia! Mano kirminas...
Andriunas. Tai išvažiavo... Motin, 

nešk šen dar kokią blauzdinę, o šiaip jis 
ant sieną ims kabintis!

Agota. Iškur aš imsiu, mieliausieji 
Gal išgertumėte pienučio? Pienutis, sako, 
nuo visokiu ligų labai sveika gerti.

Jackus (blaškosi). Negaliu... Nega
liu apie nieką daugiau nei pamąstyti, kaip 
tik apie... degtinėlę mano mieliausią!

Andriunas. Ką tu čia savo pieną, lyg 
mažam vaikui, kiši! Pienas tiktai gali pa
kenkti tokiam ligoniui: piene jo kirminas 
tik vartytąsi kai meitėlis po purvyną. Vie
nas pienas jam dabar tiktai sveika, kurį 
duoda pasiutusioji karvytė, to pienučio 
vardas — degtinytė!

Agota. Iškur man jos dabar daugiau 
paimt, — matote patįs, kad visą atnešiau 
ir daugiau, kad ir viens mirtų, nebėra!

Andriunas. Paieškok kur nors dar 
nors lašelį, nekankink taip ilgai savo vai
kelį!... (Jackus dejuoja). Matai, kaip jam 
sunku!

Agota. Dabar nėra daugiau, ir nėr iš 
kur paimt, kol Barbutė parneš,...

Jackus. Oi-oi-oi! Oi!
Agota (Andriunui). Gelbėk jį kuo 

gali!
Andriunas. Gal užkalbęjims pagel

bės. (Eina aplink Jačką, šnabžda ir spjau
do). Na, o ką, geriau kiek, ar paleng
vėjo?

Agota. Neina, turbut, tas kirmins į 
savo vietą? Sunku jį, turbut, atvaryt?

Andriunas. Atvarysimi Jei neklau
sys, už uodegos atitrauksimi... (Įeina Bar
bora su skepeta po pažaste).

kas ką tris, bet, matai, jį

Nu-gi ir aš delei to geriu, 
kirmino dar nėra, — Be';

Su kirminu ne

RODYMAS TRYLIKTAS.
Tie patįs ir Barbora.

Barbora (liūdnai). Išėjau su niekais 
ir neparnešiau nieko.

Agota. Ką-gi ar tu tuščioms rankoms ?
Andriunas (pribėga prie Barboros). O 

degtinė kur? (Jackus išsitiesia, pakelia 
galvą ir klauso). ; -

Barbora. Karčemoje pasiliko!
Agota. Kas-gi su tavim, neparnešei?
Barbora. Labai bučiau parnešus, bet 

šinkorius neduoda. Dar išjuokė; kokį, 
sako, niekniekį užstatyt atnešė. Padėk, 
girdi, tą skepetą, tai ji ir gulės — kas ją 
vasarą nešios; tu, sako, atnešk kokius tri
nyčius ar čeverykus, tai su jais girdi, nors 
piemenį gali aprėdyti.

Agota. O tu varge, mano varge! Ot 
nelaimė!... Nelaimė už visas nelaimes di
džiausia!

Andriunas (lyg susimaišęs). Kaip-gi 
tai? (Jackus pasikelia, nuleidžia kojas nuo 
suolelio, nulenkia galvą ant paremtą ant 
kelią ranką. Andriunas į Barborą). Tau 
reikėjo gražiai šinkoriaus paprašyti ir but 
davęs.

Barbora. Aš vos jam kojas neišbučia
vau, o jis atsispyrė kai arklys štantoję ir 
neduoda. Ką-gi aš daugiau su juo pada
lysiu?!

Andriunas. Blogi dalykai! Reikia 
gydyt, o vaistą nėra! Kaip taip gal but? 
-(Mosuoja rankom).

''Toliaus bus).

DIDELIS LAIKAS UŽSI 
MOKĖTI Už ‘AKATALI 
KĄ"’ UŽTRAUKTAS SKO
LAS IR ATNAUJINTI 
PRENUMERATĄ 1913 M.

-- H tinv.

1912 metate greitu žings
niu žengia »puiB pabaigos. 
Palieka trumpai laikas ligi 
Naująją 1913 Metą. Kiek
vienas pirklys ir pramoni
ninkas prieš kiekvieną me
tą pabaigą privalo ištesėti 
su įvairiais savo pažadėji
mais ir už tuos pažadėjimus 
gauti užmokesnį, gauti atly
ginimą. Kitaip jokia pre
kyba ir jokia pramonė ne
gali gyvuoti.

Laikraštis ^‘Katalikas” 
nors nėra jokia pramonė ar 
ten kokia prekyba, bet vis
tiek reikalauja užlaikymo, 
reikajauja sau išlaidą. “Ka
talikas” tarp lietuvią plati
na apšvietą, o apšvieta svar
besnė už visas kitas sykiu 
ėmus pramones, nes ji žmo
niją padaro laiminga, tarp 
jos išsklaido visokius ukus, 
visokius senovės užsiliku
sius tarp lietuvią prietarus.

Tegul-gi tik kiekvienas 
pagalvoja, kiek tai reika
laujama išlaidtj laikraščio 
užlaikymui, o tuokart su
pras, kad laikraščio išleidi
mas per metus lėšuoja ne 
tūkstantis ir ne du tūkstan
čiu dolerią.

“Kataliko” gražus turi
nys ir jo didumas priklauso 
nuo jo skaitytoją. Juo 
skaitytyojai sparčiau jį pla
tina ir už užsisakymą užsi
moka pilnai iškalno, ar už 
metus, ar už pusę metą, tuo 
laikraštis kaskartas esti ge
rinamas ir " didinamas ir 
skaitytojams duodama bran
gesnės dovanos; K'

Taigi tegul . 'Ssr ‘ ‘ Kata
liko ’ ’ gerbiami* Skaityto j ai, 
kurie yra užtrukę užsimo
kėti už šituos 1912 metus 
už “Kataliką”, meldžiami 
trumpame laike su “Kata
liko” redakcija atsilyginti, 
nes kitaip “Katalikas” bus 
sulaikytas. Tie patįs Skai
tytojai tegul nepamiršta 
“Kataliką” užsisakyti ir 
kitiems 1913 metams.

Apart to kiekvienas pil
nai užsimokėjęs Skaitytojas 
gauna nuo musą dovanas. 
Jam laikraštis “Katalikas” 
eis per ištisus metus, o 
priegtam jam duosime do
vaną lietuvišką sieninį ka- 
endorią ir už 50c. dovaną 
knygą musą spaudos. Kny- ; 
gas galima Išsirinkti iš 
“Kataliko” kataliogo, kurį i 
pareikalavus' kiekvienam 
veltui siunčiame.

Taigi atsiliepiame į savo 
gerbiamuosius Skaityto
jus, idant visi užsilikusias : 
skolas už “Kataliką” už- ; 
mokėtą, o paskui prikalbki- i 
tą savo draugus ir pažįsta- į 
mus “Kataliką” užsirašyti. ;

Broliai, butą laikas atsi- : 
lyginti.

Laiškus ir. pigigus siusti 
šituo antrašu:
JONAS M. TANANEVIČE,

3249 So. Morgan St., 
Chicago, Ill.

* ************************
J Telephone Yards 687 2
I DR. G. M. GLASER, I
J 3149 So. Morgan St., Chicago ,111. #
* Pranešu visuome'nei, kad aš. esu $ 

seniausias gydytojas ant bridge- J
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- *
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- *
* dinti sąžiniškai ir esu visuomet
H ant pareikalavimo dienų arba nak-
* tj. Esu specialistas ligose vaikų, ■
* moterų, ir vyrų. Taipgi darau *

visokias operacijas. • #
**************************

- r

Dr. K f. Wisniewski
Ofisas 1268 Milwaukee Av.

CHICAGO, ILL.
SFECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IR PAIL GIM
DYMO.

Gydau privatišk&s ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmų skilvio, inkstų, 
plauučių, ■ •dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimų kraujo ir ligas akių, ausų, nosįes 
Ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

r aid > 
UnderoDf
“1 Whii'iikey

Nepaliaujamas publikos gyri
mas yra tai galutine miera už- 
sitarnavimo — OLD Underoof 
ta pilnai atsako.

4012 
State Street1 
Tel .Oakland 1441

d. H. OLSON
AKU ir karštuv 

ndeniu šildymo 
prietaisą ;vedimas 
ir pataisymas.

Russian - American Line
Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas- 
kolijos ir Amerikos be sustojimo jo
kiam tarpiniam porte.

Nauji dubeltavais sparnais laivai.
CZAR, KURSK, RUSSIA Į Rotter- 

damų eina 8 dienas, į Libavų 11 dienų 
$31.00 III kliasa $33.00 
$45.00

$60.00
Kursk — January 11th
Czar — January 25th

Del smalkesnuių žinių kreipkitės 
prie musų agentų arba prie pačių 
perstatytoji;.

A. E. JOHNSON & CO.,
27 Broadway, New York, N. Y.

A. E. JOHNSON & CO.,
155 West Kinzie St., Chicago, Hl.

Sučedyk pusę 
savodantųbilos

Žemiausios kainos Chicagoje už 
atsakančiausią dantų darbą.

Daugelis dentistu visada randasi.

II kliasa $50.00 
I kliasa $70.00

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vyną! 

ir ruginę degtinę, o cglarai tai net 
iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine, delei veselijų ir kitokių su
sirinkimų.

T. KADAVICZIA 
936W. 33rd St. Chicago.

*************************>.
*
*
*
*
*
*
**
£ Nedel. nuo gilsi 12 po piet: nuo 6 iki 8 va?:. įį
* *************************

Telefonas Yards 1532
DR. J. KULIS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois.

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare. -

Nedel. nuo 9 iki 12 po piet; nuo 6 iki 8 va?:

URRA

VISI
PAS

Juozapą Ridiką
3253 Illinois Ct. kerte, 33 g.

Szaltas Alus, gardi Ariel
ka, kvepenti Havanos Ci
garai. Turiu didelg sal§ 
dėl mitingų, veselijų ir tt.

TELEPHONE YARDS 2716

* **** **

************-J-l-************ 
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* 
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MOKYKLA ŠOKIU.
Waltz, 'Juo Step ir kitokių.

Pirma liętuviszka Mokykla Amerikoj 
Prof. Julius kaip iszmokina, tai niekas 
taip negali iszmokint niekur kitur.

PROF. JULIUS SILSKO
1836 S. Halsted St. Chicago, III.- į
Nuo 9 ryto iki 11 va r.Phone Canal 3762 ®

************4-4«************

Mes prižadame užgančdinimų su 10 
metų gvarancija.

Musų neskaudantis ištraukimo 
būdas padarys jumis mus 

draugu.

Visai Neskaudėjo! ,,silank>k l5,?rimas

Seni Užtikrintieji
State Dental Parlors

Skersai gatvę nuo Siegel Cooper & Co.
State (SL Van Buren Sts.. (Viršuj saldumynų krautuv.)

Atdara VAKARAIS iki 8 ir NEDEE1OMS iki 2 po piet.

Ar mokate Anglišką kalbą?
<J Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas sn Fonetiška Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu, ę Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Q Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
įaskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. <J Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. Cionais surinkta 

svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje, ę Pagalios tal
pinąs: trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. Q O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
>alikti Jujtinių Amerikos.Valstybių Piliečiais. q Kiekvienas lietuvis atvy
rąs Į šitų salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

Užsisakant “Rankvedį”, reikia drauge ir pinigus siųsti per pauto Mo
ney Orderį arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

Jonas M? Tananevičia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

ŽODYNĖLIS

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS
UETUVlSllMItllhK 

m 
usuSmi-uetuviSus

LIETUYIŠKAI-AMGLIŠKAS
AMGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

Talpina savyje tiek žodžių, kiek ir didelis žo
dynas. Žodynėlis sutaisytas teip praktiškai, kad aiš
kiai parodoma kaip kiekvienas žodis rašoma, taria
ma ir k, reiškia. Knygutė yra labai paranki, nes len
gvai galima nešioti mažam kišeniuj. Popiera knygu
tės plona ir drūta, spauda jos aiški. Abelnai Žody
nėlis sutaisytas su didele atyda, iš geriausių šaltinių 
ir suteikia didelį pąlengvinim, prasimokinimui An
gliškos kalbos. Jis yra labai reikalingas atlikimui ka
sdieninių reikalų, todėlei kiekvienas tegul jj nusipirks 
o nesigailėsi

Prancūziškos skureles apdaruose........ $1.00
Audekliniuose apdaruose......................... 75o
* MICHAEL J. TANANEVICZ

670 W. 18th St., Chicago, III..

n IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
l&IKRODELIS.

> • Vyriškas arba
moteriškas laik- 
rodplis gvarantuo- 

ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš- 
marginti, gerai 

laikų laikantį, labiausiai naudojami 
keliauninkų, kurie turi daboti laikų. 
Speciališkas pasiulijimas. Mes nusiųsi
me šitą laikrodėlį kiekvienam C.O.D. 
už $5.75 ir expreso kaštus del peržiū
rėjimo. Jei nepatiks, nemokėk nei cen
to. Už jį kitur mokėtum $35. 
paauksuotas lenciūgėlis dovanai 
kiekvieno laikrodėlip. Key

excersior Watch co., 
804 Athanaeum Bldg., <

John Cochinsky 
) LAWYER

Lietuvys Advokatas
69 W.Washington St., Room 1610 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus at

sakančiai, ypatingai susižeidimo ii kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kri- 
minališkų bylų. .Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lo»ų, 
biznių ir tt. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautietį. 
£ Ofiso vai.: nuo 9 ryto iki 5 po pietų.

Gyvenimas:
2316 W. 23rd PL, Chicago, III.

Gyvenimo vai.: nuo 7 iki 9 vakaro.

14k. 
prie. 
904.

Chicago, Hl. J

Leveskio eše
■ Dienine ir Vakarine Mokykla. B
M - Mokinama: ............ ■
I 1. Pradinis įPrirengiatnasai) Kursas, jį
■ 2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą, K

3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianį ■ 
I (de 1 manančių grįžti Lietuvon).
1 -----K.lhos1 = ■
I Lietuviška, Angliška, VokiAka ir Rusiška I
3 (pagal norų ir Lenkiška). ■
S Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai ■ 
5 arba per laišką šiuom antrašu:
I G. J. LEVESKIS, _ f
w. Vedėjas Mekyklos įS
■ 3106 So. Halsted St., Chicago. Ill. |

Pabaigoje Lapkričio men, išeis 18 po spaudos

Amerikos Lietuviu

Kalendorius
1913 metams, sutaisytas J.1LGAUDO

Iš turinio kalendoriaus reikia paminšti keletą 
svarbesnių straipsnių: Kodėl viskas brangsta, Kaip ir 
ką mokintis, Daile ir proletarijatas, Chronika revoliu
cijos judėjimo Rossijoje, Vilnys, Gyvenimo Tikslas, 
Ar bus blogi metai 1913, ir daugybė įvairiausių statis
tikų ir šiaip gyvenime reikalingų žinių ir informacijų, 
—Šitas kalendorius yra labai naudingas ir būtinai rei
kalingas kiekvieno lietuvio namuoee. Puikiai iliustruo
tas. Prisiųsk mums S6c pinigais ar atempomis, o męs 
prisiusime šitą KALENDORIŲ tamstai į namus kartu 
su 36 puslapių KIŠENINIU KALENDORIUMI 1912, 
191 j ir 1914 metams dovanai.
AGENTAMS pusė kaiaos. Kas ims už $10.00 ant karte, 
tam prisiuntimo lėšas męs apmokame. Pinigai siunčia* 
mi iš kalno. J. ILGAUDAS
1841 So. Halated St., Dept. 9. CHICAGO, ILL.

8



r;-'<:•

Nauja visiems reikalinga knyga

SVEIKATA'
• * . ■ ■ ' ’

U raniuai /USteamsh ip
❖

48

49

50

51

ARBA

Tiesus ir trumpas kelias in Sveikatą
Yra tai pirmasis lietuviu kalboje žinynas, parašytas pagal Europos ir Ame

rikos garsių daktarų ir profesorių veikalus, kaip tai: prof. dr. Palmer, dr. 
Ezra M. Hunter, dr. M. V. Lee, prof. D. B. Hagar, prof^H. W. Conn ir kitus. 
Tai vis garsiausi žmonių sveikatos tyrinėtojai ir žmonijos geradariai.

Ar Jus pažįstate savo sudėjim519
Ar norite but sveikas ir stipriv
Ar norite nusikratyti apgavikus, kurie siūlo Jums per apgarsinimus vaistus?
Jei ne, tai nusipirk sau šią knygą SVEIKATĄ, o šioj_ knygoj atrasi sau 

visą laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai laimingas ir stiprus.
Kas nori save pažinti, privalo skaityti Sveikatą.
Kas ------ - -

- Kas
Kas
Kas
Šitą
SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje brangus veikalas, turi 339 pusla

pius, su keliais šimtais yvairių paveikslėlių apie žmogaus kūno sudėjimą ii,’ 
kitokių. Spauda aiški, drūtais audimo apdarais. Kaina su prisiiintimu tik
tai $2.00.

Užsirašant minėtą SVEIKATĄ kaip ir kitokias knygas, adresuokite:

nori būti laimingu, tegu skaito Sveikatą.
nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito Sveikatą.
nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito Sveikatą.
nori ilgai būti jaunas, tegu skaito Sveikatą.
taip naudinga knyga privalo rastis kiekvieno lietuvio stuboje.

J. M. TANANEVICZIA
5249-55 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Katalogas Knygų.
Dvi Istorijos apie Joną ir Aleną ir Pavojinga 

klaida, llahanoy City, Pa. Pusi. 45........ >... ,15c.

Dvi Pasakos apie Valdimierą ir Bedalį.M ahanoy
City, Pa. Pusi 44......................................................

Devynios įstoji jos: Kas yra Kristus? Prieš tei
sybę nekalbėk; Senas žmogus pavojuje; Na
mų sūdąs; Kvailas tikėjimas; Karalius čigo
nų; Iš 1795 metų; Nedoras Ponas ir Girtavi
mas. Mahanoy City, Pa. Pusl.61...... ..............

Duonos ieškotojai. Apysaka Henriko Sien- 
kevičiaus. Lietuviškai išguldė V. Stagaras. She
nandoah, Pa. 1897. m. Puiki apysaka apie vieną 
lietuvišką šeimynėlę, atvykusią Amerikon sau 
laimės ieškoti ir vargus, kurie čia juos patikę. 
Užimantis ir pamokinantis aprašymas. Pusi. 82.

■Kaina. ...................................   35c.
Devon iškiu Kryžius, Puikus aprašymas apie

20c.

30c.

78

79

SO

86

87

obuivh aru m u **BtLLS
Memorial Bells a Specialty.

i McShaae Ball faosArj C*^ Baltimore, ■<U'U«1X

Reguliariškk fe^ažierinė Linija tarp

NEW YOkrtWROTTERDAM
Gerinusi Laivui—Ruimingi kambarini
Marconi bevi.eHnestotis—Geras Valgis

Austri.j'os.HurtįĮariios ir Rusijos 
pasažieriai gali1važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Cotnpanj- už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar informacijos kreipkite?

Uranium Steamship 
Company

13 Broadway, - New York
' J. V. Zinner <81 Co.,

140 N. Dearborn St., Chicago, III.
Arba pas mus agentus kurie randa

si visur Suvienytose Valetijose.

J, W. Zacharewicz 
NOTARAS

Ištiria abstraktus perkantiems 
namus ir padirba visus kitokius 
legališkus dokumentus. Ameriko
niškus ir Europiškus, Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaus.

Kreipkitės prie tantieczio kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa
tarnavime. Prleszai Szv. Jurgio bazn. 
911 W. 33rd St. Tel Yard 5423

I
1

•S- 
F

*

JOHN M. BRENZA 
LAWYER

Lietuvys Advokatas
4608 So. Ashland five., Chicago, III.

PHONE DROVER 1039

AtliekrĄvisokius legali zkus reikalus at- 
sak aneziai, ypatinga i suzeidmo irkitus. 
Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir 
kriminali zku bylu. Taipgi peržiūri u 
abstraktus ir padirbu visokias popieras , 
ir doKumentus pardavimo ir pirkimo ' 
namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- ' 
rie turite koki legaliszka reikalą, atsi- , 
szaukite pas tautieti. .

❖ + * 
į 
♦ ❖ ❖

STANLEY’S BOFFETAS IR PBIKI RESTAURACIJA1,
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, - SAVININKAS

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St. Phone: Aut. 34941
PRIESZAI MIESTO SALE

Kada busi mieste, užeik pas mane. Geri VALGIAI, GĖRIMAI IR CIGARAI.

DU-KART NEDELINIS LAUESA^flS

SAULE’

52 ■ Devoniškįų Kryžius. Puikus aprašymas apie 
kryžių,. storįntį’'Dėvbn^ių. įąįmęt Huvąlkų, gųb. 
Shenandoah, Pa. Pusi. 39. Kaina. ................. 10c.

Duktė Marių. D. T B. Mahanoy City, Pa. 1910’ 
Labai užimanti apysaka. Pusi. 63........ <...............

Dievo Žmogus.' Apysaka iš darbininkų gyve
nimo. Pagal M. R-s. Parašė G—žis. Boston, Mass, 
pusi. 64 .. ............. ................... ................ ...............

Dvi Puilios Apysakos: Bausmė Dievo ir Ale_ 
nutė. Boston, Mass., 1905, Pusi. 36 .......................

Dievaitis, šių laikų apysaka M. Raazevičaitės, 
pagarsėjusios raštininkes. Lietuvių kalbon iš
vertė K. Puida. Šiauliuose 1908, Pusi. 308..........

Dėl Tėvynės. Paraše Šatrijos- Ragana. Vaizde
lis paimtas iš Lietuvos žmonių gyvenimo. Kau

ne 1907, Pusi. 35 ................................................• • • ■
Eustakijušas. Istorija iš pirmutini • amžių 
krikščionybės. Versta iš lenkiško, Shenandoah, 
Pa. 1910, Pusi. 128 ..................................................

Erškėčių Vainikas. Parašė Jaunutis Vienuo
lis (Juozapas Garbačauskis). Turinys yra tokis:

• 1) Prakalbos vieton. 2) Tautos širdis. 3) Pažin- 
kim patįs save. 4) Dvi maldi. 5) Kur musų tau
tybės dvasia? 6) Laisvės Kerėtojas. 7) Nauja 
Babilonija. 8) žmogystė ir Viršžmogyste. 9) Ge
ras karalius ir 10) Ko aš geidžiu? Krckavoje 
1908. £usl 84............

Emigracija. Iš darbininkų 
lėlis: Parašė J. Sliuburis. 
47 ........................................

Finai ir jų gyvenimas.
tinę šalna. Dvi daili apysakėli. Vilniuje
Pusi. 38. Kaina ............................................................ 15c.

Gailutis Mielaširdingas kunigaikštis. Paraše D.
T. B. Mahanoy City, Pa. Pusi 62.....................

Gulivero Kelionės. I nežinomas šalis. Ver
tė P. žemutis. Yra tai labai puikus ir juokingas 
aprašymas apie atsitikimus keliaujant po išsvajo
tas šalis. Užimanti ir podraug pamokinanti kny
ga. Su paveikslėliais. Pusi. 98. Kaina ...................
Apdaryta ........................................................ . ..............

Gyvenimo Mokykla. Parašė Orison Svett- 
Marden. Lietuviškon kalbon išvertė K. žegeta. 
užrašai pagarsėjusių žmonių. Labai naudinga - 
knyga. Didelo formato. Chicago, Ill. 1907, Pusi.
235 ................................................................................... $1.25
Apdaryta  ................................................$1.50

Gyvenimas Genovaitės. Pamokinanti ir labai su
judinanti apysaka iš senovės laikų. Antra laida. 
Plymouth, Pa. 1906, pusi. 225. Kaina 

Girininkas 
kojimai.
Pa. 1911.

Iš Gyvenimo. Lašai iš visokių kalbų. Čia telpa 
sekančios apysakėles: Surato kavinyčia, Prie
šas, Judošiaus paskutinė naktis, Karė, Gatves 

“vaikai, Gyvatė, Krėvos pylis Tilžėje 1904.
Pusi. 30 .......................................................... ..............10c.

Gyvenimo džiaugsmai. Parašyti 20tyje 
skirsnių. Pagal Sera Džoną Leboka. Sutaisė P.

N. Tilžėje 1902, Pusi. 68.........i.................................
Gražus Pamokinimai. Sidabro stiklinė, 2.
Anūke, 3. Jkirus Petriukas. Išledo Giedris. Eitė-

■ nuošė, 1894, Pusi. 36 ....................................................
Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti naudingi 
skaitymai (ketvirta dalis ‘ ‘ šiaulėniškio Sene
lio”). Juokinga pasaka su 16 paveikslėlių. 
Tilžėje 1894,. Pusi. 52

54

55

56

57

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

70

72

73

74

25c

15c

85c.

25c.

25c.

............................................ 50c.
gyvenimo paveiks- 

Brooklyn. N. Y. Pusi. 
.............:.......................... 15C.
Viensėdis ir pirmu- 

1893

Pasakantis Begėdis Jonas. Pasa- 
Parašė V. K. Račkauekas Scranton, 

Pusi. 42 "............;.......................................

15c.

40c.
55c.

50c

25c.

10c.

15 c.
75 ■ Gyvenimo Gabalėliai, Paraše K. Stiklelis.

Turinys: 1. prakalbos- vietoje, 2. Saulute teka, 
3. Pavasario stebuklai, 4. Vasaros rytas, 5; Pie
menėlis, 6. Senelis, 7. Jųmarkasį 8. Antanukas, 
9, Vienturtis, 10, .Skaitymas, į, Dienos, 12, Iš c. 
dienų - bėgio, 13/ Laukas. Gražus- gabalėliai, - ver
ta perskaityti Chicago, ĮIJ. 1908. pusi

76 Grabnyčių žvakė. Flamandų tautiška
Verte" J. B. Tilžėje 1901 Pusi. 31 .....

88

89

S9a

90

Gyvenimo Vaizdeliai. Susidedanti iš devy- 
nių sekančių gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas,
Vagis, Kas kaltas,Gatvės vaikai, Paparčio žiedas, 
Miško sargas, Signalas, Keleivis, Buvo esybė,: 
Chicago, III. 1902. Pusi. 99.............................i.... 15c.

Graži Dovanelė Lietuvos Artojams.Graži knygutė 
Aukauja broliams Lietuviams Musė. Plymouth, •
Chicago, Ill..................... .................... ..... ........ ;. .10c.

Humoras ir Satyra. Labai linksma knyga, 
kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juo
kai, juokingi prietikiai, meiliški^ atsitikimai, 

linksmos patarlės ir tt. Chicago,. “KatalikasV 
1910, pusi. 159.................................. ...................... .
Drūtuose apdaruose ..................... .......... ................ ..

Idėja ant mėšlyno. Apysaka musų dienų. 
Aukauja broliams Lietuviams ,Musė. Plymouth^ 
Pa. 1900. Labai graži apysakaitė iš laikų tau: 
tiško lietuvių atgijimo. Pusi. 56. Kaina 10c.

Istorija apie Genovaitę. Išguldė Laurinas 
Ivinskis. Ryga. Labai gražus ir graudingas ap
rašymas apie Genovaitės vargus, rūpesčius ir-ste- 

; bukHngą^- JMevo surėdymą, kaip Jis geriems už
moka gėru, o blogiems piktu. ši knyga'verta 
Kiekvienam perskaityti. Pusi. 152. Kaina, tik
tai ..................... ,...z.................. ....................

Istorija apie gražią Katriuką ir . jos vi
sokius atsitikimus. Antra laida. Plymouth, Pa. 
1901 m. Yra tai labai graži ir užimanti apysa
kėle. Pusi. 32. Kaina .......... ................................... . ..

Ištari.;V fpie "graz.. Mageliona Dukt j 
Karaliaus iš Neapolio ir apie Petrą Kareivį Gra- 
pą. Visokie atsitikimai, nuliūdimai ir' linksmy
bes, laimės su atmainomis beskurstant ant šio 
svieto. Tilžėje, 19(57. Labai gražus aprašy

mas. Pusi. 48. Kaina
Istorija Septynių Mokytojų. Išleidimas 
Trečias. Plymouth, Pa. 1904 m. Labai puikus a- 
prašymai apie išguldymus įvairių nuotikių sėdy
nių galvočių mokintojų. Labai užimantis ir pa
mokinantis skaitymas. Pusi. 158. Kaina

Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Vel
nių. Surinko Dr. J. Basanavičius. Chicago,' 
Ill. 1903. šioje knygoje surinkta daugybė įvai-.* 
rių gražių pasakų iš senovės liaudies padavimo; 
apie rojų, dangų, čysčių, peklą; apie giltinę, mą-.. 
rą, cholerą; apie dvasias (dūšias), velnius, vaidi- 

„masi ir t. t. Pasakos užrašyta tokioje kalboje ko
kioje buvo girdėtos; Pane vėžy j — pagal panevė
žiečių tarmę; Šiauliuose —, pagal šiauliečių tar
mę; Suvalkų gubernijoje — Suvalkų tarmes; 
Prūsų Lietuvoje — pagal Prūsų lietuvių tarmę; 
Džukijoj — pagal dzūkų tarmę ir tt. Labai nau
dinga knyga tiems, kurie nori žinoti apie senių 
padavimus ir jų prietarus. Pusi. 470. Kaina .... $1.50 
Ta pati apdaryta ................................ ,:.x. $2.0®

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS

visokios rūšies del statymo namų taip 
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
Tel. Yards 502 JQS. J. ROZHON’ pardi

X. -t- -t. -t- -t. .t. .t. 9- J. AAA -•- -t.•t’ ■V T T ’i1 4 'i 'i V V ™ a > 't > > 41 ’4' V 'f *V •

50c 
75c.

20c.

10c.

15c.

50e.

202

203

204

205

206

207

* 866 Milwaukee Ave. +i
X kampas Center Ave. X 
t Pasekmingai gydo vyru, mo- 

- taru lf valku liga*. Taipgi i, 
paslaptingai Ir kraujo Ilgas, t

Ofisas atdaras nuo - 9 iki 11 rytais £ 
ir nuo 5 iki 9 vak. 4
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AB PRIGULI PRIE SUSIVIENIJI
MO LIETUVIŲ AMERIKOJE?

Jai nepriguli — prisirašyk ir prigu
lėk. Jai priguli — kalbink kitus pri
sirašyti. Štai delko reikia prie Susi
vienijimo prigulėti: -

1. Susiv. Liet. Am. moka savo na
rių pavelde jams posmertines pašalpas: 
I laipsnio — $150.00; II laipsnio — 
$300.00; III laipsnio — $600.00 ir IV 
laipsnio — $1000.00. — Beto E’isiv. 
Liet. Amer. moka Pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje. Visi ffkriai gauna or
ganą “Tėvynę”.

2. — Susivienijimas Liet. Amer. 
Priima visus Lietuvius ir Lietuvaites, 
ir. visiems, kaip vyrams taip ir mote
rims, Susivienijime yra lygios tiesos.

3. — Susivienijimas iki 1912 m. yra 
išmokėjęs suvirš 80 tūkstančių dolerių 
įvairiems lietuvių apšvietos ir kultū
ros reikalams.

4. — Susiv. Liet. Amerikoje neap
leidžia nė vieno nario, papuolančio į 
nelaimę ir per 27 metus SLA. gyvavi
mo nebuvo dar atsitikimo, kad nebūt 
išmokėta posmertinė. -

5. — Susivienijimas yra seniausia, 
didžiausia, turtingiausia ir progre- 
syviška pašalpinė organizacija, tar
naujanti visų lietuvių išeivių reika
lams. Prie Susivienijimo rašosi ir turi 
rašytics kiekvienas, kas tik skaito sa
ve lietuviu, kam rupi jo brolių-lietuvių 
reikalai ir kam rupi jo paties ir šei
mynos ateitis.

Todėl neatdenoKit, tuojaus rūpinki
tės prisirašyti prie šios organizacijos, 
nes juo jaunesnis prisirašysi, juo ma
žiau turėsi mokėti. Prisirašyk prie 
kuopos, kuri yra tavo miestelyje. Jai 
nėra kuopos, tai pasikalbėk su savo 
draugais, pareikalauk iš Centro infor
macijų ir sutverk kuopelę. Gausi nario 
jsteigos vardą, o ir Susivienijimui pa
gelbės: jo prakilnius tikslu gyveniman 
vikdinti. Kreipkis į savo miesto kuopa, 
arba į centrą. ,

Centro raštininko antrašas:
A. B. Strimaitis

307 W. 30-th St. New York N. Y.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Išeina kas, utarninkas Ir petnyčla
------------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:------------------

AMERIKOJ [ 2Spusei metilu Jpl.25
EUROPOJ f $3-50, A,n/li‘(joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co
520-S22 W. South Ali

LIETUVYS NOTARAS.
Išdirba visokius Hejentališkus do 

kumentus, . paveizdan: Doviernastis; 
Testamentus; Bill of Sales; Kontrak
tus; Notas;: Affidavitus ir visokius ki
tus raštus, koki tik Rejento arba * ‘ No; 
tary Public” skyriuje daromi. Su
teikia patarimus reikaluose dalių Lie
tuvoje ir kituose dalykuose.

Kreipkitės į
TANANEVICZ SAVINGS BANK, 

3249-53 So. Morgan St., Chicago, HI

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausiai,

824 West 35th Street
Netoli Halsted St. 
CHICAGO,' ILL.

Išgydysiu Jus J NUO PASLAP- in O (L TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 

t ne, o asz iszgy
dysiu jas an 
visados. A 
^varant aoju 

kiekvien am u 
ganedinima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isa 
gydysiu jus u« 
pigiau ir ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie tyi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szerius. A ss 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k u- 

~ ...................... rias asz pats
importuoju.
Dabar laikas

Iszsigydytl Ir būti sveiku. Rodą ir isz- 
e««BMiMVojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Ask pritaikysiu mano maža uzmo- 
kęsui, pagal jusu iszgalejima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lletuvlszkai.
Western Medical Institute

SpeetaMstas kuris _ 
Iszgydo ko kiti negali.

■DR. RBNFER, Specialistas.
Vai. 8 r. iki 8:30 v., nedel. 8 r. iki 12 dies

Prozaiški raštai kun. A. Burbos. čia yra 
šios apysakos: Lyginai kaip ir pavelyta, Kūčios ~ 
naktis, Keleivio duktė, Dzūkelio sapnas, Bedie
vio dangus,Senutis, Sugyvenimo vilnyse. Shenan
doah, Pa. 1901 .................................................. 50c
Paveikslai. Parašė žemaitė. Plymouth, Pa. 
1899, pusi. 102 ..................................... :......................
Pritruko kantrybės Apysaka iš rusų 
valstiečių gyvenimo. Vertė Pranas. Perspaudinta 
iš “Lietuvos Ūkininko,,. Vilniuje, 1907, 
pusi. 131 ...................................................... ..

15c

35c

Pavasario rytmetį Davatka, Burtininkė, Trjs 
labai gražios pasakos. Parašė Lazdynų Pelėda., 
Vilniuje 1905, pusi. 23 ............... ■....................... '.........
Plėšikų lindynė arba nunešta duktė' 
Vertė S. P. T. Apysaka iš Lietuvos žmonių gyve
nimo. Chicago, Ill. 1907, pusi. 38.................................
Paveikslai. Knyga I. Pasaka iš lietuvių gy
venimo. Tilžėje 1901, pusi. 56...............
Paveikslai. Knyga II....................................... ..207a

207b Paveikslai. Knyga UI.
209

10c

15c

10c
10c.
10c.

Palangos Juzė. Parašė Vysk. M. Valančau- 
skas. Penkta pataisyta laida. Vilniuje 1906, pusi. 
130 ........................... ................................ ..............
Pagieža ir Jurgis durnelis. Apysaka iš 
gyvenimo. Parašė Brolis, lietuviškai vertė Dr. V. 
Kudirka. Plymouth, Pa. 1902, pusi. 90...................
Puota, Nuskintas žiedas. Parašė Bijū
nas. Plymouth, Pa. 1902, pusi. 32........ ..
Ponas ir bernas. Apysakėlė L. Tolstojaus iš 
gyvenimo maskolių kaimiečių, žingeidi norintiems 
susipažinti su buviu ir sąlygomis maskolių kai
miečių gyvenimo; .ji . verčia, skaitytoja drauge 
ja.usti .su vargo prislėgtais žmonėmis. Chicago,

; UL. 1&94 Pusi. 60.................. ...į....'.-.-------

JONAS M. TANANEVIČIA,
3249 53 So. Morgan StM Chicago. Illinois.

210

211

25c

25c

10c

JEI NORITE VISKĄ ŽINOTI, KAS ĄNT ŠIO 
BALTO SVIETO DEDASI, TAI SKAITYKITE 

LAIKRAŠTĮ (GAZETĄ)

“Rygos Naujienos”
GERIAUSIAS DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS: DIDELIS, SU PRIEDAIS, 
PIGUS, GRAŽUS IR NAUDINGAS; GYVUOJA JAU PENKTUS METUS.

* ‘ RYGOS NAUJIENOSE ’ ’ rašoma įvairios ir naujausios žinios iš 
viso pasaulio kraštų, kaip iš Rusijos, taip ir iš plataus užsienio: iš Ame
rikos, Anglijos, Afrikos, Vokietijos ir kitų žemių.

“RYGfpfi NAUJIENOS” rašo apie karės (vainas), karalius, kara
lystes; apie politiką ir ekonomiją; apie žemės pirkimus ir pardavimus; 
bankus, prcMystę&r pramoniją; apie amatus, ir amatninkus; darbus, už
darbius ir tarnyystes, istorijos, juokai, eilės.

* ‘RYGOS ‘NAUJIENOS’ ’ užtaria varguolius, šviečia juos ir parodo 
jiems tikrąjį — šviesų gyvenimo kęlį, kuriuo kiekvienas gyvas žmogus 
turi teisę vienodai su kitais naudoties.

“RYGOS NAUJIENOS” duos savo skaitvtojams per šiuos 1913 metus
daugiau 'Kaip už tris rublius dovanų.

DUOS 13 GRAŽIŲ SKAITYMUI KNYGŲ.
“RYGOS NAUJIENOS” eina vieną kartą per savaitę (nedčlę) — 

subatomis, dtfleli4lformato ir su priedais. Kaina su prisiiintimu: metams
3 rub. pusrtiėčfaĮįį..5O kap., 3 mėnesiams 80 kap. Galima užsimokėti ir 
dalimis: KAS ^MtųRIUS MĖNESIUS PO 1 RUB. Į užsienius: metams
4 rub., pusmečiui 2 rab., 3 mėnesiams 1.25 kap. Atrokavus 3 rublius už 
dovanas, kuriąs,“ RYGOS-NAUJIENOS” duos savo skaitytojams, tai pats 
laikraštis LIEKĄ VISAI VELTUI, o į užsienius — Už 1 RUB.

Todėl, mieli Broliai!-naudokitės gera proga — užsisakykite “Rygos 
Naujienas”, gausite 13 knygų, virš — 3 rub. vertės, dovanai ir protą 
šviečiantį, gerą -■ laikraštį.

Kas parinkęs dešimtį. “RYGOS NAUJIENŲ” metinių prenumeratų 
atsiųs redakcijai — gaus visiems 1913 metams “RYGOS NAUJIENAS” 
Su visomis dovanomis VELTUI. Adresas:

RYGA, KATOLIČESKAJA No. 28, REDACIJA 
“RYGOS NAUJIENOJ”

Mahanoy City, Pa

. PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvaraatuoja.
3252 Emerald Avenue • - Chicago, IU.

Telephone Yards 4527/

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

3252-54 So. Morgan St. Chicago. Ill
Telephone Yards 6685

Užlaiko krautuvę‘vyriškų aprčdalų, skrybėlių, čeveiykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų siutų. Taba* 
ką ir cigaretus išsiunčiame visose dalyse Amerikos.
Duodame tikietus prie -pirkinių. Po išpirkimui už 

$15 tavoro, mes duosime už 50c tavoro dykai.
Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

The American Life 
Insurance Company of Illinois. A
Po priežiūra Valstijos rando

$100.000.00
sudėta Illinois Valstybes kasoje.

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami.
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG.

72 West Adams Si:., kampas Clark gat.
NETURI NIEKUR FILIJU. * |

**************************]*************************:ĮĮf Telephone Canal 87. 5. Š 1E 1$ DR. O. C. HEINE ’
Jį * DENTISTAS

£ ---- r----- -------- -----
£ DR. J. L. ABT
* Pasekmingai gydo visokias ligas. „ 
į. 1882 S. Halsted St. Chicago $ $ 
įį Vai. 8 iki 9:30 ryte. 4 iki 5 po pietų, ir 4 S
* nuo 6 ;30 iki 7 ;30 v ak. nedel. 8 iki 10 ryte J i j

Kamp. Slmos ir Halstad gatvių 
Ofisas viršuj Aptinkąs 

15 metų vienoje apygardoje. 
************************** . ********»***»#***#**♦***:

“Ant w 
baro 

geriausiai 
Žmonės supran- ’ 
.tanti vertę geros 
ruginės degtinės ' 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuoše. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- X^TL 
ganėdma kiekvieną žmogų.

I Nusipirk bonką savo šeimynai. X 
Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtine iš M 
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm j 

suteikimo publikai.
miniai švelnios 

prieprovos daro 
SOLO degtinę

Sk gėru vaistu 
Tį X šeimynų 
J X varrtoji-j 
’AJK m ui. i

212

50........15c 
pasaka

įOc.

9



^ataliogas Knygą.
92 Iš mano atsiminimi}. Paraiš D-ras Vincas

Pietaris. Spaudon parengi d-ras J. Basanavičius,
į (Su autoriaus paveikslu). Platus bijografiški 

apipasakojimai nekuriu Lietuvos vieti}. Labai 
naudinga knyga. Chicago, Ill. 1905. Pusi. 301. 
Kaina ..."..................................... 75c.

93 Janita, iš vokiečių kalbi s vertė K. S. Drąsu
sis japoniškasis kareivis, tikras atsitikimas iš ka
rės Japonų su Kiniečiais. Tilžėje. 1907, pusk 23 
Kaina .......................................................................... 5c

94 Jurgis Kastrijotas. Išvaduotojas Albanijos.
šioje knygelėje yra labai puikus apra
šymas apie tūlą Albanijos kunigaikščio sūnų, 
kurs mažutėliu būdamas karo laiku paimtas ir iš
auklėtas Turkų sultono rūmuose, bet užaugęs at
minė apie savo tėvynę, sukėlė savuosius prieš 
Turkus ir išvadavo savo tėvynę. Kaina .... .. 5c.

95, Iš gyvenimo Samojedų. Apie lizdininkus ir 
naudingi pamokinimai. Iš rusų kalbos vertė J. ' 
Tilžėje 1903, Pusi. 54 .,............................  10c.

98 Juodas Perlas. Apysaka Viktorien Sardou. 
Lietuviškai išguldė V. Stagaras. Shenandoah, Pa. 
1906, Pusi. 51 ..... .............................................. - 15c.

98 Judošius. Parašė L P. Aprašymas iš lenkų , -
maišto 1863 m. ir kaip tūli lietuviai tampa išda
vikais savo brolių maskoliams ant sušaudymo, 
arba ištrėmimo į Sibirą. Tilžėje 1902, Pūsi.
12 ................................................................................ • 5c

99 Juozapas Koniuševskis. arba kankinimas uni-
jotų po valdžia maskolių. Plymouth, Pa, 1888, 
Pusi. 56 ...............  X--.'... 25c.

100 Jonašas Korčakąs. Puiki Istorija. Parašė J. L 
Kraševskį Vertė D. T. B. Mahanoy City, Pa.
1902. Pusk 262..............................................  35*

101 Jonukas Karklynas eina Lietuvos pažin
tu. Gražus vaizdelis. Parašė Prietelis. She
nandoah, Pa. 1904, Pusi. 47 ............. ... 15c.

102 Japonų Pasakos. Pagal rusišką vertimą su
taisė S. Vaitiekupiunas. Telpa čia 7 apysakos. 
Kaune 1907, Pusi. 21 ............................................... 5c

103 Iš po budelio kalavijo Ir Kaimas. Dvi
apysakos. Parašė M. Carneda. Vertė V. Stagaras 
Plymouth, Pa. 1894. Labai užimantis ir pamoki
nantis aprašymas Pusi. 256. Kaina ..................... 30c

107 Keturios Istorijos: Graži haremo nevalninkė;
Luošis; Istorija vienos motynos; Vaikučių ple- . 
pėjimas. Mahanoy City, Pa. Pusi. 61........................ 25c

108 Ketvirtas prisakymas Dievo ir Keliautojei j Šv.
žemė. Puikus skaitymai. Mahanoy City, Pa. 
1907. Pusi. 58...................................................... 20c.

109 Karalaitis ir Ubagas. Iš angliško. Puikus aprašy
mas. Mahanoy City, Pa. 1906. Pusi. 182.......... 35c,

110 Kaimynų pašneka. Parašė J. Vilniuje. Gra
žus aprašymas iš lietusių kaimiečių gyvenimo. 
Pusi. 18. Kaina ........................................................ 5 ’

111 Kas kaltas? Apysaka iš musų dienų. Para
šė A. V. Vilniuje. Gražus apsakymas iš Lietu
vos sodiečiu gyvenimo; apie gužynes ir tt. Pusi.
27. Kaina ................................................................;. 10c

112 Kėkštų Simas. Ūkiška apysaka. Parašė Me-
naitis. Plymouth, Pa. 1901 m. Labai gražus ir - - - 
naudingas pasiskaitymas apie ūkininkus. Pusi. 40 
Kaina ............ ?........................................................... 16c.

113 Kryžiokai. Istoriškas aprašymas. Henryk Sien-
kevicz. Lietuviškai išguldė Jonas B. Smelsteris. 
Tomas I ir II. Mahanoy City, Pa. 1902. Yra tai 
puikus aprašymas iš laikų karionės lietuvių su 
kryžiokais laikuose D. L. K. Vytauto ir kara
liaus Jagailo. Knyga šioji turėtų rastis kiekvie
noje.-, lietuviškoje- grjčioje.---- Pusi. 495. Kai
na . '• ’."J . - j • ,- • r ............T.. $2.00

1.14 Križiokai. Tomas III. IV. V. Yra tai toles
nis trūkis pirmo ir antro kryžiokų tomų, kur la- 

• bai dailiai aprašyta karė lietuvių su kryžiokais 
po žalgiriais (Grunvaldu), kur D. L. K. Vytau- 

I tas su lenkų pagalba baisiai sumušė kryžiokus ir 
panaikino jų zokoną. Joje yra ir tos kovos pa- 

t veikslas. Puslapių 1034. Kaina ..'............ ’.......... $2.00
115 Kraujo Sėja. Apysaka iš laikų karės Masko- 

lijos su Japonija. Parašė Waclaw žmudzki, lietu
viškai išvertė V. Stagaras. Dviejuose tomuose. A- 
pysakoje aprašyti mūšiai ant jūrių. Viskas apra-

I šyta taip aiškiai, kad rodos viską matai savo a-
i kimis bcsiskaitydamas ją. Kraujo sėja yra 

viena iš naudingiausių skaitymui knygų. Shj- 
n nandoah, Pa. 1906-1907. Pirmas tomas Pusi.

289. Kaina ............   $1.00
Antras tomas Pusi. 246. Kaina ............................. $1.00

118 Kapitonas Velnias. Prietikiai Cirano De 
Bergarae. Vertė jš Praneuzi} kalbos kun. Dr. M. 
Juodišius. Mahanoy City, Pa. 1908. Yra tai la
bai užimanti ir juokinga apysaka, padalin
ta j tris tomus. Visi trįs tomai vienoje knygoje 
404 puslapių didelio formato kaštuoja tiktai 1.15c

120 Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gyve
nimo “Laisvės metų’’, parašyta Lazdynų Pelė
dos. Yra viena iš geriausių apysakų. Vilniuje,

1910, Pusi. 520 .. ;...................... $1.00
121 Krikščionis. ir Raudonas Gvazdikas.

Dvi apysakos. Vertė Pranas Siūlelis. Shenan
doah, Pa., 1909, Pusi. 52 ............................... -........ 15c

^S2. Koks tas .paukštis “kun.” V. Dembskist' Tilžė
je, pusi. 34.. .... .... ..............    lQc

24 Kas priešins? Akyva apysakėlė iš lietuvių gy- 
venimo. - Parašė Lazdynų Pelėda. Tilžėje 1900,' ’'

. Pusi. 32 ..-.......................... ......................................... 10c
125 Kaip Motiejus po peklą keliavo ir Vy- ■ • ,

nas. Dvi apysakos. Iš • lenkiško “ vertė Pr. ' ■■ 
Siūlelis. Shenandoah, Pa. 1908, Pusi. 23 ................ - 10č-

126 Kas teisybė tai ne melas. Parašė Aišbe
. ’’Aušros“ išleidimas. Septynios naujai pertaisy- - 

• tos pasakaites. Vilniuje 1905, Pusi. 63 ....... 25c
127 Kent kaltas, kent ne kaltas. Vaizdelis iš

žmonių gyvenimo, parašytas žemaitės. Vilniuje 
1907-, Pusi. 39 ..........■;............................................... 10c

128 Kaukazo belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė.
Verte S. O. Tilžėje 1894, Pusi. 40 .................. 10c

129 Kelione į Europą. ' (Su dviems paveiksle- " ,

gražių, juokingų, išmintingų ir žingeidžių pan- 
•». kų. Chicago, Ill. 1903, Pusi. 280 .............................. $1.25

Drūtai apdaryta .....................................   $1<56
143 Lietuviškos Pasakos {vairios. Surinko

Dr J. Basanavičius. Dalis II. Čia telpa 205 la
bai gražių ir juokingų pasakų, bovijančių kiek
vieną skaitytoją ir klausytoją, ir labai naudin
gos. Chicago, UI. 1903, Pusi. 330 ...........  $l.ii
'Drūtai apdaryta ................ ...................................... $150

144’ Lietuviškos Pasakos įvairios Surinko '■
Dr. J. Basanavičius. DalisIII. Čia telpa 202 dar 
gražesnės ir juokingesnės pasakos. Chicago, UI.
1904, Pusi. 333................................................  $1.25
Drūtai apdaryta ....................................................... $1.50

145 LetuviškoB Pasakos įvairios. Surinko
Dr. .J Basanavičius. Dalis IV. Chicago, ĮJI. 
pusi. 299. Šioje dalyje taip kaip ir pirmos-

• nėse dalyse Dr. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juokingų pa
kų, telpa keli šimtai užimančių rr'juokingų; pk1- 
gų I. II HI. ar IV. dali, turės per visą savo am
žių neišsemiamą pasakų turtą .....................      $1.25

- Drūtuose apdaruose ................................................   $1.50

147 Lietuvaitė. J. Kvietkovskio. Vertė P. G.
Apysaka iš senovės lietuvių gyvenimo. Chicago, ■
Ill. 1906, Pusi. 296 ............................................ i... 50c

. Apdaruose ........................... .....................<............   75c
148 Lietuvių Ašaros. Trys vaizdeliai iš Lietuvos , 

“ gyvenimo. Labai graži pasakaitė. Tilžėje 1903,
pusi................................................. ioc

149 Lietuvi, Mylėk savo kalbą. Paveiksle- v
lis iš dzūkų gyvenimo. Parašė Kunigas. Gražį ' 
apysakaitė iš lietuviškų gužynių. Vilniuje * < •

v, 1905, pusi. 17 ....................... ..................... ; ?.. ........... 5c
150 Linksmi žiedeliai. Surinko K. Stiklelis.

Čia telpa 104 įvairinus linksmo turinio gabbalė- 
liai. Tilžėje 1907, Pusi. 32 .........................  10c

151 Laikrodininko Atminimai. Pasak Erk-.
man-Satrijaną sutaisė S. M: Paveikslas iš Napo
leono I. paskutiniųjų kariavimų. Chicago, Ill.
1907, Pusi. 44 .......................  15c

152 Laisvė ir kitos naudingos pasakos. Pa; ’ '
rengė K. Brūklys. Shenandoah, Pa. 1911, Pusi.
40 .......................................................................  15c

156 Morkus ir Aurelionas. - Apysaka -iš ,'pijr 
mii amžių krikščionystės. . Vertė Vytautas. Til- .»• 
žėje 1899, Pusi. 82 ...........................  20c

158 Matulė paviliojo. Stebuklingoji tošelė ir ki-. š 
tos labai gražios apysakos iš žmonių gyvenimo, ‘ 
Parašė Lazdynų Pelėda. Vilniuje, 1980, pusi.
262 .............................,..............      50c

159 Mylėk savo artymą. Apysaka iš laiko ■ ka. *'
rėš Prancūzų bu Arabais Afrikoje. Pagal
P. Hoffmaną parašė P. B. Chicago, Ill. 1908, 
pusi. 131 ........................................ ;............  25c
Ta pati apdaryta..................................... .. ...... 50e

ICO Maksim Gorkij.Pasakojimai iš Rusų kalbos j. i 
vertė A. L—is. Turinys: Giesmė apie sakalą, Ne
naudėlis, Makaras čudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, Ill. 1906, pusi. 103 . 25c

162 Mythai. Pasakos ir legendos žemaičių. Surin
ko Dr. Ed. Veckenstadt, vertė dr. J. šliupas 
Dalis I. Yra tai žingeidžios ir juokingos senpviš- 

. kos pasakos apie visokius stebuklus ir prajovus, ■ , 
apie darbus gerų ir .piktų dievų, apie laumės,'lai- 1 
mes, Raganius, Vilkalvkos ir tt. ‘Plymouth, Pa.

197 Pelkės. Apysaka r iš lietuvių darbininkų gyvo- 
nlmo. Lietuvi^ įcalbon išvertė Kazys Puida. 
Vilnius. j?08. Pusk 46$............................. $1.20

v98 Pasaka apiau i kantrią Aleną dukterį 
turkų ciesoriaus Antonijaus,, kuri per 22 metus 
vaikščiodama pb J svietą, daugybę bėdų ir vargų 
iškentėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė A. Ol-
ševskis. Chicago, III. 1902, pusi. 66.................... 2'C

199 Paludieniai. V. Orkan. Vaizdelis iš pie
menėlio gyvenimo. Lietuviškai išguldė V. Sta

garas. Antra laida. Shenandoah, Pa. 1906, 
pusi. 16 .IK...;'.............................................. 5c

200 Pasaka apie Adomą ir Jievą Priedas 
prie sulyginamosios mythologijos. Parašė Paul 
Lafargue, fįįagUlįvokišką vertimą lietuviškai su
taisė P. f^Iiškinis. Chicago, Ill. 1908, pusi.
31 ...................   10c

201 Patarlės ir dainos. Surašė nuo žmonių M.
D. Silvestraiįtis. Tilžėje 1899, pusi. 30 .’.............. 10c

MALDAKNYGŽS.
1100 šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Bkarbų.

Naujausis spaudimas pagal tikra’ dešimta ir šeš
tą spaudimus. , x

a Prastais apdarais paauksinfais kraštais be kabės.- $1.06 
b Ta pati su kabe ..............    $1.25
c šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai . . $2.00 
d Morokko skuros minkšti apdarai su kabe............"$2.5.0

1102 Balsas Balandėlės arba mažas šaltinėlis malonės 
Dievo, Naujasis spaudimas, be ar su “Officium” 
su “Officium” yra brangeses 10 centų.

a Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe. 75c 
b šagrino skuros apdarais su kabe.'.........................  $1.00
c Morokko skuros kietais apdarais......... - $1.00
d Morokko skuros minkšta su kabe.................. . .. $2.00
e Aksomo apdarais su auksiniais kryžiais ant šo

nų. Labai daili knyga paaukavimui.... ......... .. '$2.75
1104 Qarbė Dievui ant aukštybės O;pakajus žmonėms

ant- žemės geros valios. Puiki knygute turinti
- daugelį litanijų ir šeip jau maldų.
a Prastais apdarais................  '...................... 75c
Prastais apdarais paauksuota................................. .. $1.00

1105 Kantiškos arba Giesmių Knygos.. Surinktos ir 
perveizėtos per M. Voločiauską žemaičių Vyskupą, 
Vilniuje 1906 metuose.

a Prastais apdarais.............................      50c
b Drūtas apdaras paauksuotos..........................  .. 75c
c šagrino apdarais paauksuotos..'.......... .  . $1.00

1107 Mažas Naujas- Aukso Altorius, didei naudinga
maldų knygelė, pavesta visos Lietuvos Katalikų
Jaunuomeniai, pagerinta ir per naują devintą 
kartą atspausta su dadėjimu visų rožančių.

y BREVIOiELIS.
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

Jaunuomenei.
Knygelės miera 2%x3% coL Pusi. 140, storis % col. 

Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž 
ayčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
re: lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas maldei 
ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta,, plona, gera 
popiera. čia yra jų pavaikslai ir kainos:

1135 Juodi kieti; drū
ti audimo apdarai, iš- 
rodo kaip skuriniai, gra
žus išspausti išmargini- 
mai, lapų kraštai-raudo
ni... .“........................30c

1137 Baltos celuloidos 
gražus ‘apdarai, išrodo 
kaip balčiausias. sloniaus
kaulas, čysta, .slidi, 
žvilganti popiera; ant 
šono graži kvieikos ša-

1138 Juodos prancūziš
kos skarelės kieti lygus 
apdarai, auksiniai para
šai ant šono ir nugaros, 
lapų kraštai apščiai rau
donai auksuoti, rundini 
kampai... .............. 70s

1136 Juodi, kieti,- drū
ti audimo apdarai, išro
do lyg skuriniai, gražus 
išspausti . išmarginimai, 
auksuotas kryžutis ant 
šono, auksuoti lapų kraš
tai............................. 35c

kėlė su aukso ir sidabro 
lapeliais, 'aukso litaro- 

' • mis ’ knygos „vardas at-
spaustąs, l apų kraštai ap
sčiai - auksinti, ant -vi
durio kabutė. .... $1UQ■
■1139 Juodos prancūziš

kos lygios skurelės, min
kštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auk
siniai parašai ant nuga
ros ir šono, raudonai ap
ščiai auksinti lapų kraš
tai, rundini kampai. 90c

liais iš visasvietinčs parodos Paryžiuje 1900 m. 
Lietuvių skyriaus). Kun. J. Žilinsko. Shenan
doah, Pa. 1902, Pusi 52 ................... 15c

130 Kares laukuose. (kareivio , atsitikimai), 
Į Parašė Vsevolod Garšin. Vertė A. L-lis. Labai u-

žimauvi apysaka iš laikų karės maskolių su tur-
f kais. Chicago, Ill. 1906, Pusi. 81. Kaina ..... 20c
131 Katorgon. Labai gražus skaitymas. Chicago....... 10c
Už Katoržnvkas.' Puikus aprašymas apie katorgą.
k Spauda ’’Kataliko“ Chicago............................... 15c.

Keturios Istorijos. Prasižengėlis; Doras Timkui;
L Jonas Tvardauckas; Ugnis kaime T. Mahanoy
I City, Pa. Pusi. 45...................   20c.
K5 Keturios Pasakos apie Dukterį Akmenoriaus;
I Klarą; Nuspręsta ir Ant kiek moters užlaiko 

paslaptį Mahanoy City, Pa. Pusi. 61......'.... 20c.
R> Keturi os Istorijos ape: Kaip kapitonas Stormfield
■ buvo danguje; Pabėgėlis; Kas.gi ištyrė? ir Pri-
■ gautą vagi. Mahanoy City, Pa. Pusi 60...............20c.
K Keturios Istorijos. Ant prapulties be franto;
V Mistras ir Krepešius; Kampelis duonos; Iš ko di- 
j dūli ponai. Mahanoy City, Pa. Pusi. 105.............. 80c
B3 Keturios Istorijos: Sugertuves traukynlje; Žibin

te Bažnytaitėje; Aliutė duktė kunigaikščio Ker- 
į niaus; Bokštas ant salos Dago. Mahnaoy City, 
Į Pa. 1902. Pusi. 64.............................   20e.
M^Lieiuviškos pąsakos įvairios. Surinko 
K J. .Basanavičius. Dalis L, Čia telpa 141 ta>ai

1897, pusi. 190 ..................................................... .1. 50c.
163' Musų Socijalistai. Apysaka iš paskiausiujų 

Lietuvoje atsitikimų. Parašė Jonas Kmitas. 
Shenandodh, Pa. 1906. Pusi. 57..-.......... 10c.

164 Mokytojas iš Nazareto. Parašė Antanas
Vyslouch. Vertė L. P. Apysaka iš laikų užgimi
mo Kristaus. ' Vilniuje 1907, pusi. 103 ................ 30c

165 Meilės karštligė. Mintys ir prilyginimai a.
pie dabartinį supratimą meilės. Pjtrašė I. A.
Chodov, vertė, iš rušisko J. Stropus. So. Boston, 
Mass. 1911, pusi, tl ............................... . 20c

166 Mokslinčius " ardauckas. Apysaka iš 
žmonių padavimų. Parašė J. J. Kraševskis, ver
tė į lietuvišką F. M. Plymouth, Pa. 1908. Pusi.

.’ ’.174 ............................................................................ 50c
167 Miškas vis smarkiaus , degė. Piešinys 

Skitaleco. Vertimas iš rusų kalbbos. Brook
lyn, N. Y. 1911, pusi. 32....’............... . 15c

169 Mobilizacijos pasekmes. Vaizdelis iš gy
venimo. Parašė žemaitė. Perspauzdinta iš “Ūki
ninko”. Tilžėje 1905, pusi 15 ................................. 5c

170 Meilės linksmybė. ”Da niekad ant svieto
tokios nebuko! ” Išdavė J. A. Faraonas. Tilžėje 
1907, pusi. 32 .......k......................... ................... .. 10c

171 Mūsiškiai užsienyje. Juokingas aprašymas 
kelionės į Paryžių ir atgal. Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovų.Parašė N. A. Leikin. Lietuvių kal- 
bon vertė Magnus Parvalkietis. Chicago, Ilk.
1909, pusi. 216 .......... ■........................................... ... 50c

172 Miliikijada arba nepaprasti dzūko viršžmo- 
giški nuopelnai ir juodesnis už pragarą tiems

• nuopelnams pavydas. Chicago, III. Pusi. 37.... 05c.
173 Magdalės Marija. Labai gražus skaitymas.

Chicago, Ill. Pusi. 75................................. . ......... 15č.
177 Nuskendimas laivo “Titaniko”. Paveikslai

ir aprašymas. Surinko M. Paltanavičia. So.
.Boston, Mass. 1912 Pusi. 17................... .. 10c

178 Našlaitė. Ne pasaka. Labai užimanti apysakėlė
iš dabartinių lietuvių gyvenimo. Parašė Lazdy- ■ ■

# nų Pelėda. Tilžžėje 1902, pusi. 62...........................  15c
179 Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Step-,, 

niak, versta iš rusų kalbos. Chicago, Ill. 1909,
/... Pusi 72............................................................... 20e
.180 Nebepirmas. Paveikslėlis iš mokslaeivių gyveni

mo. Parašė B. Tilžėje. 1902 Pusi. 23.................. 5e.
181' Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyve

nimo vargų, paprastai vadinamą beda. Parašė
• R. L. Stevenson. Iš anglų kalbos vertė L. Juras,

■ Chicago, Ill. 1911, Pusi. 38.............................. .10c.
182 “Nįe gadaj” arba baisus sapnas Parašė ž.

Tilžėje 1902 Pusi. 18..............................  ’. 5e.
183 - Našlaičiai. Paveikslėlis iš praeities. Vfertė Arto

jas. Chicago, Ill. 1904. Pusi 256.................. 50c.
184 Namelis pustelninko. Pertaisytas antras leidimas.

: Graži morališka apysaka. Shenandoah," Pa. 1906
• • Pusi 170...................................................................... ■ 50c.

Audimo apdaruose ................................................ 75c.
185 Neužmokamas žiedas. Dvi gražios pasakos;

Mahanoy City, Pa. 1907. Pusi. 62................... .. 25c.
190 Onuka. Labai dailus apsakymas iš tikro atsi-,

tikimo. Mahanoy City, Pa. Kaina .......... . 25c
191 Obrusiteliai Galerija paveikslėlių iš mas

kolių gyvenimo Lietuvoje. Parašė Dėdė Atana-
• zas. Tilžėje, 1898. Čia yra aprašyta, kaip masko

liški činovnikai elgiasi su mųsų broliais lietu-, 
viais mųsų tėvynėje. Pusi. 76. Kaina............... 20c

192 Olga Liubotavičiutė. Vaizdeliai iš gyve,
nimo nihilistų. Parašė M. Stepniakov. Vertė 
Stasys Kirvis. Chicago, Ill. Pusi. 40. Kaina ___  10c

198 Olitipa. Graži apysaka iš laikų savitarpinės 
karės šiaurinės Amerikos indi jonų. Vertė A. 01- 
ševskis. Antra laida pataisyta.^ Chicago, UI. 1906

■ -pusi. 95 ..................................... . ............................. 25c
194 Prakeiktas Meilingas Kriminališkas aprašymas,

vertė D. T. ir F. W. Bočkauskai Mahanoy Ci
ty, Pa. Pusi. 202 ...................’.................... .. 50c

195 Pirtaoji Gegužės; Sapnas apysaka. Parašė Skruz-
' dė. Brooklyn, N. Y. 1908, pusi. 39.- j.............. .. 15c

196 Parsidavimas ir pelnas. Ii prietikiu 
Prūsų Lietuvoje. Pagal A. SvriętoehosM. 
(Papasakojimas kaip vienas lietuvis atėjęs iš 
Didžiosios Lietuvos, atsidavė vokiečiams, net,/.. 
pravardę ir tikėjimą permainė, o paskui yokie,-- 
čl«i jį išvarė.) Plymouth, Pa. 1901, pusi. 32 .... 10c• ■ ' * • . -■’r

1113 
lėliais, 
gražia

1109 Skuriniais apda
rais paauksintais kraš
tais, be kabes.... 50c

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.,.: 75c

bažnyčios aprobatn.

1123 Prancūziškos sku 
relės minkštais apdarais 
apvaliais kampais, au
kso kvietka,-kryžius, pa
rašai jr kraštai .. $1:25

1142 Aniolas Sargas. Maldaknyge su
Didumas 3x4 col. Rožančiai, Mišių maldos, stacijos ir kitos 
reikalingos maldos, litanijos, giesmės, ir tt. Pusi. 448. Ma-

1131 Puikiai išgro- 
žinta, su auksuotis 
kryžiais, taip-gi vi
duryje yra auksinis 
kryžils........... $1.60

1140 Baltos skurelės lė
ti drūti apdarai,'gražus 
išspausti išmarginimai,' 
auksuoti lapų kraštai'45e

1141 Baltos skurelės 
minkšti iškimšti apdarai 
per abudu galu auksuo
tos juostos, auksuotas 
kryžius ir ant nugaros 
parašas, auksuoti lapų

- kraštai, rundini kampai 
prekė.. . ............. 60c

1111 Prancūziškos skū 
reles, 
sų už

1112 Morokko švelnios 
skurelės su gržiais paau
ksinimais- ir su kryžiais 
ant šonų... .... $1.50

gražiausia' ’ iš1' ‘ yį 
tą preke.'. $1.00

Su baltais kau- 
medalikėliais ir 
kabutė.... $1.50

1114 Prancūziškos sku
relės su gražiais paau- 
k“uimais ir sU kryžiais 
ant šonų.. $1.75

1120 Prastai drūtais 
apdarais,- be apkalimo 
Prekė .. .................. 50c

1121 Prastais, drūtais 
apdarais, auksintais kra
štais, apkaustytoms 
briaunoms pasidabruoto
mis blčtelčmis, su kabu
te .............................   60c

1122 Morokko skuros 
minkštais apdarais, ap
valiais kraštais, paau
ksinta, parašai ir auksin
ta kvietka ant vieno šo
no......... .................... $1.00

1124 Apdėta baltais 
sloniaus kaulais ir celu- 
loida, 3 sidabrininai me- 
dalikčliai kabo ant len
ciūgėlių, aksomo nugara, 
apkaustytos briaunos isi- 
dabruotomis bletplėmis, 
su kabe, auksinti kraš
tai...' .... .. .ui $1.00

>

1126 Baltos . celuloidos 
apdara, .juit vieno šono 
kvietknbtas kielikas, su 
kauline kabute, auksinti 
kasMai..... .... $1.75

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

nuomenei. Su aprobata Vilnias Vyskupo kun. E. Roppo. 
Miera knygutės 3x5. Spausdinta 1909.

■■ ' į /a j -

1127 Prastais apdarais 
gražiai' paauksuota. 40c

1129 Mėrokko gražiais 
-nąs uąsąujui ‘sttsjnpdu 
relė, paauksuotais kraš
tais 50c

stertuwtriww 
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hanoyCity," Pa.' 1908

1128 Prancūziškos sku- 
reles, minkštais apda
rais 60c

1130 Prancūziškos sku
relės su auksiniais išgro- 
žinimais......... . .. .. $1.00

a) Audimo apdaru paauksuoti kraštai.......................50c
b) Šagrino apdaru, paauksinta......................................75c

1125 Baltes eoluleiiss 
apdarai, ritau eraamsa- 
tai kaip aat He paveik
sle, kitų gi graži auk f r 
iakBU ir 'aukse litero
mis kaygos vardas at
spaustas, su kabutė, au
ksinti kraštai .... $1.50

1150 Biblija arba Sv. 
Raštas Naujo Įstatymo. 
Lietuviškon kalbon iš
guldė Vyskupas Kuni
gaikštis Juozapas Arnul
pas Giedraitis, antru 
kartu atspausta kaštu 
kun. S. Pautieniaus su 
komentorium parenktn 
kun. A. Staniukyno, tel
pa čia išguldinėjimas šv- 
evangelijų visų keturių 
evangelistų. Apaštalų 
tai, pusi.. 494 lotyniške- 
darbai ir Apaštalų rai- 
mis litaromis. .... $2.0?

1152 Bybele (Biblija) 
tai esti: visas Šventas 
Raštas Senojo ir Naujo
jo Testamento. Devin
tas spaudimas. Berlyne 
1908, pusi. 1128. Drūtuo
se apdaruose, spauda 
graži, lotyniškos raidės, 
graži knyga pasiskaity
mui tiems, kurie nori 
žinoti apie Šventą Raš
tą... -............... $3.00

J. M. TANANEVIGZIA
3249-53 S. Mergas St„ ChicarO, III.

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurių norime ištisą eilę įdėti 
į savo knygų krautuvę, prh'Jrsti esa
me išparduoti, už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS arba Te- 
UBSKOPUS.

Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stereoskopai, yra tai puikiau
sia dovana merginai arba vaikinui. 
Toki stereoskopa mergina (jnvusi, vi
sada laikys atminti kaipo- didžiausią 
dovaną ir kada tik per jas pažiūrės, 
visada atmins jos prisiuntėją.

Stereoskopas arba Teleskopas vra 
tai prietaisą arba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis 'lavinta į 
naturališką paveikslą, kuriame • matai 
Melas-grupaa žmonių, trlobų, visą mies- 
sią, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką ėsybę, padidina jį askin- 
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Mes turime' dabar ant pardavimo 
gražiausius stereoskopiškus - paveikslus, 
kaip matote žemiau surašytus.

SERIJA I.
Susideda iš ■ 25 Stereoskopiškų pa

veikslėlių iš Kristaus gyvenimo. 
Kaina $1.00 už bakselį su 22 pa
veikslėliais.

Štai ką juose gali pamatyti:
1. Kristaus užgimimas Betlejaus Štai-

nėlėje.
2. Trįs Karaliai atlanko gimusi Kris

tų ir dovanas, jam kloja.
3. Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

4. Kristus ant svodbos, Kanoj Gali
lėjaus. Permaino vaatjenį į vy
ną.

5. Kristus ant kalno kalba priešais.
6. Judošius savo pabučiavimu išduoda

Kristų žydams.
7. Simonas pagelbsti Kristui kryžių

nešti.
8. Šventa V eronika apsiuosto veidą

Kristui.
9. Jėzus ramina moteris, kad jo ne

verktų.
10. Jėzus prie kalno Golgotos, nukry- 

žiavojimo vietos.
11. Kareiviai ir 6v. Peras prie kalno 

Golgotos.
12. Kristus paveda savo mc</iną Jonui.
13. Skaito Kristui myrio dekretą ant 

kalno Golgotos.
14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 

kryžiaus.
16. Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
17. Kristus keliasi iš grabo.
18. Kristus žengia į dangų.
19. Regykla šiandieninio Betlejaus.
20. Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku

rioje Kristus gimė.
21. Bažnyčia apreiškimo fiv. P. Ma- 
** rijos.
22. Bažnyčia budavota ant grabo Sv;

P. Marijos.
23. Kaip Šiandien išrodo Kristaus gra

bas.
24. Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 

kur Kristus mirė.
25. Ulytėlė po vardu Jėzaus “Štai 

žmogus ’ ’.
SERIJA n.

Susideda iš 100 Stereoskopiškų pavelk- 
lėlių bakselyje. Kaina $1.50 ui 
bakselį.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veikslėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatjti:
26. Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorų krovimas į di

delį oceaninį laivą.
28. New York. Pilies daržas (Casttle 

Garden).
29. Boston. Ežeras viešame darže.
30. Atlantic City, New Jersey. Pa- 

maryj.
31. Niagara. Patkavinis vandenskri- 

tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).

32. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskados ir poKyiinė svetainė. L, 
P. Parodos 1904 *m.

34. Moki indijonas namieje.
35. Moki indijonų gyvenimas.
36. Sioux indijonų vadas, He-No-

. Fraid...........................
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

pėdų augščia. Yosemite, Cai.
88. Motina girių, 68 pėdas apčmio. 

Yosemite Klonyj, Cal.
89. Magdelenos Kolegija, Oxford, An

glijoj- .
40. Airija. Killarney, pilis Ross. .
41. Inėjimas j Muckross Klioštorių, 

Airijoj.
42. šiaurinis miestas, Gibraltar.
43. Berlynas. Bondler lovis ■ ir Ka

tedra. . . •
♦4. Vokietija. Griuvėsiai ■ viduramži

nės pilies. .
45. Vokietija. Laivas apleidAiantis Ko- 

blencą, ant Rheino upės. ■
46. Švedija. Stockholmas nuo vandens 

pusės.
47. Stockholmas. Karališkas palocius.
48. Švedija. Ant kelio į Odde.
49. Švedija. Lejoao pilis, Gofeborge.
50. Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

nuo Chamonix.
51. Thun, Šveicarijoj.
52. Žuvinis kiemas, Alhambra, Grana

da, Ispanijoj.
53. Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, Franc i joj.
54. Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran- 

cijoj.
55. Palociai tautų ant upės. Selnaos 

Paryžiaus Paroda, 1900 m.
56. Venus de Milo Louvre, Paryžiuje,

Frxncijoj. -x
57. Des Shamps Elyeees, Paryžiuje, 

Franeijoj.
58. Didžiosios operas palocius, Pary

žiuje, Franeijoj.
59. Tvirtynė Šv. Jono ir Katedra, Mar

seilles, Franeijoj. '
60. Laivų užplauka ir ežerasj Ville- 

france, Franeijoj..
61. Carniche kelias ir ežerėlis Ville- 

farnche, Franeijoj.
62. Pajūrinis kraštas Casino, Monte

■ Carle> ■ - -
63. Vatikano daržas ir šv. Petro ka

tedra, Ryme, Italijoj.
64. Rymas žiūrint; nuo bokšto:Šv. Fet-

ro katedros. '

JONAS M. TANANEVICE 
3249 b3 S. Morgan 8t 

Chicago, UL
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATRAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

, MARTINO,
Petr. Andrjauskas, pirm., 

918- —’ 33rd. St.
Stan.. Stoneviczeį Vice-prez., 

”• , 3206 Auburn AVe.
Ant. Kasparas, Prot. Raštin., 

'3416 Auburn Ave.
D. L. Kadziewski, Fin. Sekr., 

1909 W. 20th St. 
Mart. Kadzievskis, Kas. 

2118 W. 20th St.
REŽISIERIUS: TEAT RŲ, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKŠTITOJO.

S. Stanevičia, Pirmininkas, 
858 W. 33 St.

Jonas Sagauskis, Vice-Pirmininkas, 
3325 So. Morgan St.

Jurgis Sereika, Prot. Rast., 
3221 Illinois Court.

Jonas Kazukauskas, Fin, Rašt.,
< Jonas’ Zylvitis, Išdininkas, 

841.W. 33 St.

PASARGA:- '“Už korespondencijas, 
upgarsiSimus '“Kataliko” Redakcija 
;ėatsako”. - " ________ ■

šiuomi užkviečiam visus daug ger
biamus lietuviuą ir lietuvaites. atsi
lankyti kuoskattlingiausini ant virš- 
minėto Sniego Kumščių Partijos, kur 
galėsime persitikrinti sU sniego kumš
tėm, nes kožnas vienas gaus jų kiek 
tik norės, iš ko bus juokų -iki ausų, 
taipgi bus visokių žingeidingų šokių 
kaipo Moonlight Waltz ir tt. Tik ne
pamirškit nusipirkt tikietus prieš laikų 
pigiai po. 25c, nes prie durių svetai
nės turėsi mokėt 50c.- ypatai, o -ki
taip nevalna parduoti tikietų toriais.

(52-2)'

Ant pardaviosu bačernė ir groserne 
randasi geroj tarp lietuvių ap
gyventa ir. kitų atsiūtų. - 
atsišaukti |!- ErtKataliko ” 
taipgi arklū, mėžimas parsiduoda.

•• : ' . (524-2) ‘ f

Meldžiame 
Redakciją,

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
. STANISLOVO V. IR K.

Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 
4527 Marshfield Avė.

Mot. Randis Pagelbininkas, 
4521 S. Marshfield Avė.

Paulius P. Baltutis, Prot. Raštin., 
•3249 S. Morgan St.

'Jurgis Brazauckas, Fin. Rast.,
4530 S. Wood St. ' 

Kazimieras- Stulga, Kasierius.
4513'8. Wood St.

Draugysčių Reikalai.
TEMYLITE 

LIETU V I A1!

ADMINISTRACIJA D. L. K. VYTAU
TO POLITIŠKO KLIUBO. 

WILKE-BARRE, PA.
’ J. Laukis, Pirmininkas,

425 S: Grant St. ' " ' '
J. Ažis Pagelbininkas,' 

130 Stauton St.
‘ . K. Kučinskas, Fin.' Rast.,

1 ' ’ 141 Park Ave.
P. Acevič.e, Raštin. Prot.

58 Sheridan St.
i J. Rokus, Kasierius,

138 S. Meade St.
J. Aušura, Glob. Kasos, 

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

ADMINISTRACUA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

Juozapas Calandauckas, Prez., 
. 3234 Illinois. Ct.

Ant. Petrukas, Vice-Prezidentas, 
„ 4341 S. Hermitage Av.' 

' Juozapas Palukas, Prot. Rast.
'4520"S." Marshfield Av.

Juoz. Volskis, Raštin. Finansų, 
4524 S. Wo<9» St.

Stan. Anučiauskis, Išdininkas, 
4617 S. Hermitage Av.

TAT'VYKIT PINIGUS!
“Keistute” Paskolijimo ir Būdavo 

jimo Dr-stė (Spulka) No 1.
Nauja 47 Serija prasidės Ketver

ge Vasario 6tą d.; 1913 m. Susirin
kimai' atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
vai. ‘vakarre Juozo Ridiko svetainėje 
1251 Ilinois Court, kampas 33čios 
gatvės.'

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
cijų. Akcijos užsibaigia už 6(4 metų i 
ir kiekviena akcija atneša $100.00

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriam
ais būdas del stlčedijimo pinigu.

Si Dr-ja (Spulka) yra seniausia 
iš visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

Virš minėta Dra gija (Spulka) yra 
po priežiūra- valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvą išly
gų del pirkimo arba statymo namų, 
ant ■ pirmo mergišiaus ' (Mortgage) su 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su gnodone,
Ben. Butkus. Prezidentas, 

840 W. 33rd St.
J. P. Ewrldas, Sekrj-urius, 

3247 Emerald Ave.
Phones-j- Yards 2716—Wabash 

Juož. Ridikas, Kasierius, 
3251-3253 Illinois Court.

■ Paieškau savo brolio Jono Eitučio, 
Amerikoje ■ gyvena 10 metų, paskiau
sia gyveno Wisconsin. Kas ’apid ji 
žino arba jis pats tegul duoda žinią 
ant antrašo: •

Ona Andriulaitė,. *i-isus: - 
1501 So. Canal -St., ' Chicago, Ill.

(52—2) Su i- 14--

Du storai išrandavimui.
Išrandąjį^^i du storai su 

penkiais pragyvenimais, po 
numeriu 3§dO-3202-4 South 
Ashland; avė. Gera proga 
lietuviui kampiniame store 
pradėti karčjamą, o antrame 
store gera vieta uždėti bu-*' 
černę ir grosgrnę. Atsišau
kite į: J. M: Tantmevičįo

2200.

jiEžKAū darbo/’”1 '
Jaunas lietuvis mokytojas. ' Atvy

kau iš Lietuvos. Mokinaus'*‘1Sau®š” 
draugijos kursuose Kauni?. KAm ga
lėčiau patarnauti, meldžiu kreipinys:

J. Vitkus, " ..**■-■« f-"S - »v.-- .
308 Hamilton St., • 

Milwaukee, Wis.

i Paieškau N. Viecbjlgs paeina iš Vil
niaus gub., Podberžių pąv., Saviškų 
kaimo. Kas suteiks man kur iis'yra 
•gaus $10 dovanų. Meldžiu atsišauk
ti:

(1-
Juozapas Mackevičius.

Connelsville, .Pa

■' Paieškau Juozapo Akruto, paeina iš 
Kauno 
parap.
nijoj.
žinotų,
resu:

gub., Šiaulių pav., Gruzdžių 
Girdėjau kad gyvena Califor- 
Jis pats ar kas kitas apie, jį 
malonėkit pranešti, šiuo ąd

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE, PA.
Adomas Cikanauskas, Pirmsėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St.
Juozas Adominas, Prot. Sekr., 

R. F. D. No. 1 Box 172.
Alex Cerbauskas. Fin. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,

R. F. D. No. 1 Box 171.

“KATALIKO” KLIUBO
ADMINISTRACIJA. x

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 
. 446 Main St.

Jonas Kučinskas, Bastin., 
238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Petr. Andrejauckas, Pirm., 
918 — 33r St. 

Antanas Mazelauskis Vice-Prez., 
3249 S. Morgan St. 

Nikodimas Overlingas, Rast. Prot,. 
3245 S. Morgan St., 

Antanas Kasparaviez Rhšt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus, Išdininkas, 
918 — 33rd St., 

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

“Lietuva’? . Paskolijimo ir Namų 
Statymo, Draugija (Snulka).

37tą Serija prasidės Utarninke, 
Vasario 4tą d., 1913 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas 8‘ų 
vakare Dbm. žemaičio s-etr.inėje, So. 
Union SL. kampas IStos gatvės.

Akciją, kaina 25e., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke: 
lėtą akcijų ,t mukaut 'po kelius cen
tus arba dolerius i saiaitę, gauma 
eučėdyt: pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6Vi metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiamo Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Dra .'iji (Spulka) 
po priežiūra valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba budavojimo 
nų ant 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Luz. Katutls, Prezidentas, 

710 W. 18 St.
P. Ewaldas, Sekrcfo.’i iB, 

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards

Mvkolas J. Tananevieze, Kasior. 
670 W. 18 St.

J. Jurgaitis,. s:
1934 So. Union St., Chicago,. Ill

Paieškau bučerio. kuris gcra,į^jįjfc 
(įranta savo amatą. Geras-užmokilŠt^ 
ir darbas ant visaddi' . jĄtsišgj^^ę 
greitam laike per laišką-arba 
lofoną. •

Jonas W. Sągaitis^-^ri^-^ję 
Kampas Berring Ave. W I50''Sf.V y 

Telephone 518 R. East Chieagd, iki.

Lie-

yra
yra

iš-
____ _____ _____ , Na
•m morgiėiaus (Martgąge)

2716— Wabash 2200.

Paieškau J. ZaleckO ir J.' 
abudu paeina iš Kau-ao gitb.-, ' TMAių 
pav.. Amerikoje gyvena 14 ųię,tų, 
dzin atsišaukt i aut šift adreso» y >

Kąsparns Tartnvičc, 1 ’ 
12022 Halsted St., West Pullman, 

" Chicago, Hl.

Kur dingo vyras Mikolas šefra-nas? 
paliko Škotijoj Dalkeith’e pačią; su 
vaikais 1911 m., gyveno y Houston
Washington Co. PfliW ■Į^:: vąrtlii. Mike 
Smith. Kas žiuo, prašau atiįį^ti se- 
kančių adresu: .. ■

Rev. Jos. Norbut, ,- f .y . ;
Mossend Lanarkshire, Scotland.

ŠV.M YKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras Pilieckas, Prezidentas, 
462 E. South St.

Antanas Šeškevičius, Vice-prezidentas, 
501 New Grand St.

Vincas Adominas, Prot. Sekr.,
34 Logen St.,

Kazim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-m
96 Logan St.

Jonas Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grand St.

Juozas' šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO. K. 

WILKES-BARRE, PA.
J. Laukus, Prezidentas 

425 S. Grant St.
J. Staneika, Vice-prezid.

57 Oak Lane.
S. Pieckis, Prot. Sekr., 

462 S. South St.
J. Daukšvs, Kasierius,

18 N.‘Meade St.
V. Adomynas, I Finansų, Sekr., 

34 Logan St.
- J. Anekaitis, II Fin. Sekr., 

New Grove St.

LINKSMAS JUBILIEJINIS VAKA
RAS SU PROGBAMN.

Parengtas Draugystes Dr. V. Kudir
kos, prieš Naujus Metus utarninke, 
Gruodžio 31 d., 1912 m., M. Meldažio 
svetainėje, 2242-2243 W. 23rd PI.- Pra
džia 7:30 vai. vak.. Inžanga 25c.r 35c. 
ir 50c. Grieš orkestrą po vadovyste 
P. Sarpaliaus. Po teatrui šokiai ir 
lekiojanti krasa, kas gaus daugiau at
viručių, gaus dovaną auksinę plunks
ną, vertės $3.50.

Gerbiamai visuomenei pranešame, 
kad šis vakaras bus įdomus ir trukš- 
mingas, kaip matote iš antgalvio. Kas 
norite linksmai laiką praleisti, gražiai 
ir draugiškai pasilinksminti, tai atei
kite j šitą. vakarą, o įbes stengsimės 
.visus užganėdinti. Kviečia^

KOMITETAS.

Reikalinga korespondentė, kuri su
pranta lietuvių ir 
sišaukite tuojaus. 
lenkiškai.

Mrs A. S.

lenkų kalbą. At-
Laiškus rąžykite

Hon, 
Box L. 1, 

South Bend,, Ind.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St.

Jonas Bagdonas, Vice-prezid., 
3236 S. Morgan St.

Ant. Mosteika, Protokolų Raštin., 
821 33rd — PI.

fine. Grigaliūnas, Finansų Raštinink., 
1906 S. Union St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

DIDELIS METINIS BALIUS.
/Parengtas Draugystes šv. Petro ir 

Povylo, atsibus Nedalioj, 12 d. Sau
sio (Jan.), 1913 m.,'Freiheit Turner 
svetainėje, 3417 S. Halsted St. 
džia 5 vai. po pietų, 
porai.

Maloniai užkviečiam 
ir lietuvaites ant musų
delio metinio baliaus, kuris bus vie
nas iš puikiausių Lietuviškų balių. 
Taipgi bus puiki muzykč, gardus gė- 
rymai ir kvepenti cigarai. Su godone, 

“ (1—2) KOMITETAS.

ANT PARDAVIMO
PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
Labai pigiai parsiduoda geras:,mjl 

rinis namas ant Morgan St., netoli 
33-čios. Namas 3 augštų; apaSŠj 
puikus. storas ir 4 geri pragyvenimui. 
Parsiduoda su' labai geromis išiy^b- 
mis, kadangi jis turi būti trumpu Taiku 
parduotas. Kam reikia gero bizninio 
namo ant Bridgeport©, tegul nepra
leidžia šią progą. Platesnėms apie- tą 
namą žinioms kreipkitės į
JONO M. TANANEVICZIO BANKĄ, 
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Inžanga
Pra-
25c.

visus lietuvius 
viršminčto di-

Parsiduoda pigiai penkių kambarių 
rakandai Visi rakandai nauji, gera' 
proga nusipirkti pigiai. Atsišaukite 
tuojaus, nes savininkas skubiai išva
žiuoja Lietuvon. M. Paviląitis 663 
W. 18 St., Ant antrų lųbij iš užpa
kalio. ■ -(5l-*J-2)

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
j. RUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
1AITELIŲ ANT TOWN OF LAKE

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

. P. Ciapas, Pagelbininkas, 
4436 S. Hermitage Av.

B. J. Keperša, Nutarimų Raštin. 
4644 S. Paulina St.

K. Ciapas, Fin. Rast. 
4742 S. Hermitage Av. 
V. Jasulaitis, Kasierius,

4552 S. Ashland Av.
K. Trakšelis, Gvardijos Jenerolas,

1852 W. 45 St.
- V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas,

L. Boniaviče, Gvardijos Maršalga.

DIDELIS MASKARADOS BALIUS.
Parengtas Draugystės Lietuvių Jau

nikaičių Dainos Mylėtojų, atsibus su- 
batoje, 11 d. sausio (jan.), 1913 m., 
M. Meldažio svetainėje, 2242-44 W. 
2^r<( place. Balius prasidės 6tą va
landą vakare. -Inžanga 25c. ypatai. 
$100.00 vertes bus išduota dovanomis.

Maloniai užkvieeiame visus lietuvius 
ir lietuvaites, senus ir jaunus kuono- 
skaitlingiausiai atsilankyti ant šio mu
sų diedelio maskarado baliaus, o už
tikriname, jog busite užganėdinti. Su 
godone KOMITETAS.

(52—2) -

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.
J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 

'3249 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 2(rtH St.

ADMINISTRACIJA draugystės 
šv. JURGIO R. ir K.

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Av; 

Joe Gurinskas, Pagęlbittinkas, 
3347 Auburą ,.Ay.

Ign. Mafeliunas, Prot. Raštin.,'
1424 S. 49 Av., Cicero, III

J. S. Palyanskžts, Fia.- Bastin., 
33g5 S. Morgan Si.

Vine. Stankus, Iždininkas.
2934 — 29 St.

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešame tamstai, kad Jau

nų Am. Liet. Pasilinksminimo Kliubc 
29tas Gražus Balius atsibus nedėlioję, 
Sausio (January) 5 d., 1913 m., Unity 
Club svetainėje, 3140 Indiana Avė., 
pusė bloko į pietus nuo 31mos gatv. 
Pradžia 6 vai. vakare. Tikietas 25e. 
ypatai. Orkestrą prof. Blake

(51-1)

PAMINKLO STATYMO ATSKAITA.
šiuoini paduodame viešai -atskaitas 

paminklo Kazimierui Lažinskiui ir. 
Fra^tfcišku^ Nagrėckiui, kurie žuvo lai
ke didžiojo UhiCagos rubsiuvhi strai- 
kd. ’ Nbfs aukos buvo' pradėtos rinkti 
dair 1916 metuose, laike straiko, bet, 
galiitijias užbaigimas to darbo užsitęsė 
net iki lapkričio'10 d. 1912 m. Prie- 
žaštįs yra tokiosi^iiaip Hgb ‘užtraukimo, 
dalrbo: lietuvių rųbsi u vi ii skyrius 269 
pajudino tą’ dalyltų ir pavedė apskri
čio Tarybai' N“/ 6? pasitikėdamas, kad 
toji įstaiga su diirėsnūmis pasekmėmis- 
ta darbą atliks, bet per du 'metu laiko 
minėta taryba talį? mažai nuveikė, ka,d 
jau apie pastatym'Ą paminklo negalima, 
buvo nei manyti ir tos aukos, gal but 
buvę shnaudotoš Įeitiems, reikalams.

Lietuvių skyFyfuš matydamas, kad. 
tuos draugus, žuvusius už visų reika
lus, rengias išmiršti ir padaryti ne
smagumą užmah/tojams pastatyti pąz 
minklą, nutarė veikti tame reikale- ne- 
žiūrint r tarjbos apskričio visokius 
politikavimus. Aktiviškas darbas pra
sidėjo nuo 1 birželio 1912 m., nors ko
mitetui prisiėjo susitikti su visokiais 
nesmagumais iš kitataučių pusės, bet 
laikui bėgant viskas buvo pergalėta ir 
nuveikta pažymėtas darbas. Reikia 
patėniyti, kad lietuviai noriai aukavo, 
kaip draugijos taip ir pavieniai. Už 
tuos pinigus nupirktas gražus 
su tam tikrais.yfcaįiąšais.
"angliškoj kallęš 
kelti į vieuąjj 
minklas likosi ’ 
Vo pirktas išį 
thers ’ ’, o padėl 
tvėrimas buvo; 
kuris darbą aiįt: 
paskirtą laiką.s£ 
tą. kad kun. žgš 
lankiai atsilief^ 
ma neėmė jokidra 
pašventinimą 
10 d. lapkričiissįkJSBi1' at'h'J rinkime, 
taip visame kamejykur buvo reikalas 
su kokiu darbu psįsidęjo ir piuigiškai 
daug gelbėjo Ka;. Lažmskio pusbro- 
lis Vai. Rumehaks. šiuomi .visiems iš
tariam ačiū, kurie prisidėjo su auko
mis ir ypatiškais pa tarnavimais.

A. Kat.elunas, 
P.sGalskia, 
A. Chapiet.is.

SS

akmuo 
lietuviškoj ir 
lavonai per- 

•kurio ir pa- 
A'kinuo -blt- 

‘ Young Bro-

nt' 
tas.

.Sujundamento ar ap-
vlStas K. Lukošiui, 
n#fatsakiinčiai ir į 
S®<ia pažymėti Mar 
jSffičunas -labai prie
ik savėipatarnavi- 
nmliesnio. tai yra už 
nkl<f. kuris atsibuvo

AUKOS INPLAUKė:

Lietuvių rubsiuvių Unijos skyrius 
269 ............... .. ...............

Rubsiuvių Unijos sk. 261 
Lietuvių ‘Dr-ja Vienybė 
Per narius suaukauta . . . 
šv. Antano Dr-jos ■ nariai 
Liet. Kriaučių Kliįtbas Sa 
Per narius suaugama ;»............... 5:80
Chicagos LietuviųuįrrjjĮ- Ša v. Paš. 10.00 
Hart Schaffner irSMirks joint

Board ..............................;...............
Rubsiuvių Unijos- įt. 39 ...........
Rubsiuvių Unijos- &. 1-52 .........
A. Račiūnas nuo v|pšų prakalbų 
A. Ripkcvičius nuo, ^iešų ..prakalbu 4.75

Rumehaks ... .(T.......... ................ 2.50
Audrishiuuas . .,........................... 5.00
Geležcla ............... ..’.................. 3.00
Rumehaks ..................................... 1.00

Per N. N.   7.40
Rubsiuvių Unijos sk. 193 ........... 5.00
Darbininkų Dr-jos Amerikoje su- 

aukavo
Rubsiuvių

... $40.00

. ... 20.00
... 10.00

____ 7.25
.... 7.80 
Paš 25.00

10.00
10.00
5.00

. 2,25

P.
P.
Iz.

nariai
Unijos sk. 253 10.00

Parsiduoda kriaučių .šapa . lalia-i 
giai. Priežastis pardavimo kadrsavi- 
minkas yra sergantis. ,. Ą$si|aukįtę: 
2537 So. Halsted St., Chicago, Illinois. 

■■ ■. . i - (i—2) *' '■ ‘ ?

DEVINTAfi IŠKILMINGAS BALIUS 
nt SNIEGO KUMŠČIŲ PARTIJA.
Parengtas ' atororie Simano Daukanto 

Teatrališko J. Kliubo, nedėlioj, sausio 
(Jan.) 12 d, 1913 m. South Side Tur-' 
uer sve.t.,. 3143 S. State tt. Pradžia 
6 vai. vakare. Inžanga 50c. ypatai 
prie durų

Parsiduoda kriaučių šapą, moteriškų 
drabužių, už- labai mažą kainą, su vi
sais įrankiais, parsiduoda dėlto, kad 
savininkas turi du biznius. Atsišau
kite po num. 1913 Ogden ĄvęČ" arba 
Telephone Humbold 4296. .(4-*t>2.)

' .y. -■ ■vyysįftįJs

Parsiduoda lietuviškas saliųnaA anf 
Bridgeport© tarp lietuvių, gęrayjvjįta 
geram žinomu. Vieta ant kampo -ir 
jau gyvuoja per 30 metų, randa piga, 
tik 19 dolerių menesyje. Priežastis 
pardavimo, kitas kiznis. Ųalimą pirk
ti labai pigiai, 3428 Auburn Ave.,, Chi
cago, Ill. - ■ ; (’1- 3)

Parsiduoda pigiai farnia su budis 
kais 40 akerių Michigan State. Far 
ma randasi labai gražioj pozicijoj-ar 
tt vandens. Atsišaukite į J. M. Ta 
nanevižio Banka, 3249-53 So. Mor
gan 8L, Chicago. III. - - --

KGluriu Ligų NaiKlnanoziu Vyrus
MM' f ■ Kurie esą nuliūdę, Nuilsę ir Nerviški, Neserganti Lovoje, Bet nejau- 

čia tinkančiais dirbti, leiskit man jus išgydyti, kuris tai gydymas bus 
'■F' J.f ”■ atliktas privatiškai, be skaudėjimo ir be patrotymodienos darbo.
“jiJtli 4 Ii. ■ . -

“606” kraujo užnuod. “914”
į Mes duodam Prof. “606” (P B Uz _

Ehlrtich’s geriau- J Gydymąsi
' *■ sias Vokiszkasgyd. 5,1 _ SKmvz pa3 mane

.Skauduliai, puolanti plaukai, išberymąs- 
kupno, puekai, suputimai, reumatizmas 
nubėrimas. Ne važiuok į Hat Springs, ne- 
imk patentuotų gyduolių, 
sim jus pigiau ir geriau. _ 
ąąintifiška gyydyma visi tie baisus apsi- 

, reiškimai greitai prapuola ir sugryžta ge-. 
fa sveikata. Jaigu kiti jūs neišgydej 
kreipkis pas mus. MES NE LOPOM.

Mes išgydy-
Pagal musų

VARICOSE ®“zf“±s
Dr.Flint, 322 S State st

Asz iszgydau daugybe ligų* 
tiktai uz$10 uz visa profe
sijoj aliszka gydymą. Pa
tarimai visiszkai dykai.

Senos tironiškos Ligos
Jaigu tu turi liga, kąri tęva kankina 

per ilgus laikus, kurios daktaru ir ap- 
tiekoriu gyduoles negalėjo atsakančiai pa- 

'gydyti, tai turi but yrą- kita priežastis.' 
; es turime saintifišką btųin gydymeetų li

gų ir mes jus išgydysim© greiair gerai ir 
pigiai. Nuleisk, kad ųįsisenčjusjoą. Hgos 
kankinti) tave ir silpnintų, tavo . vyriš
kumą. MES IŠGYDYSIM, KAD BOTUM 
IŠGYDYTU. : ' “%

MES GYDOM KAD IŠGYDYTI

• Pasįdidinimas ant vienos ar abieju pusių, suputi- 
, mat gyslų, žarnų ar varpos, paeinančių nuo patru- 
f kimo, kėlimo, kosėjimo, arklio arba baigekelio jodi;. ■ 
i nėjimo, jaunyystės išdykumo arba Užsigavimo, kuris 
i padaro nesmagumo skausmą, jautimą strėnose, niigar- 
Į kaulio skausmą, nerviškumą ir tt., išgydomi be -pjaus- 
>. tymo ir atsitraukimo nuo darbo. Jaigu tu turi ko- 
' ki nesmaguma, kurio tu nesupranti, ateik pas mu% 
> mes išegZftminuosim tave ir duosime rodą už dykai 
’ Mes gydom sekretnai ir pigiai. ’

...... . • 4
Ar tu jautiesi, kad esi ne toks žmogus kokiue pir

ma buvai? Ar tu jautiesi nuilsęs iš ryto — greitai 
n u vargsti? Ar tau skauda nugarkaulis? Ar tavo
atmintis silpsta? Ar-tavo ga-lta svigstaf Ar tu • 
jautiesi nutrotyta energija ir-vyriškumą? Ar -ta* 

, pradeda nesinorėt daugiau su drąugaisf Jaigu tu 
kenti nuo vieno ar visų viršminėtų apsireiškimų, tai . 
be abejonės nenori ant visados taip pasilikti. Visko 
ko tu nori tai kad galėtum stoti-tvirtu ir energišku, 
protiškai ir fiziškai. MES TAVE IŠGYDYSIM.

VVm T I Skauduliai, Isztinįmai. Piles, ir Rectumo ligos. Szirdies, Plaussiu ir Pilvo nesmagumai. Žarnų trV IX U Szlapinimosi nesmagumai, Deginimas Szlapmant, Neozystas kraujas. Vyrai nepadarykit klaida.
! , Ateikit pas-mus pirm i ir neleiskit savo sunkiai uždirbtus, pinigus ant gyduolių ir daktaru kurie

jus neiszgydys. Musu kainos taip žemos, kad kozuas vyras gali aplaikyti musu patarnavimu. Mes surengsime iszlygas kurios patiks
5 jum , idant uzsimoket . PATARIMAI DYDAI, ar jus imsit musu g^lyma ar ne.

ISZ KITU MIESTU VYRAI
Ra zykite tuojaus o busite pri- 

skaityti prie ie t os prekes gydimo 
Vyrai atsilankė į m esta ateikit, 

tuojaus pas mus. Gal jus galima 
bus išgydyt pr eš grįžtant namo 
arba pa-kui gydyt jus namie priv. 
Rašyk jeigu pats negali ate:ti.

OR. FLINT, 322 S. STATE ST.
Tarpe Jackson Ir Van Buren Sts.,: Antros lubes 

Skersai kelk) nuo Rotsohlldo & Go.
Offiso valandos: Kožną dieną nub 8 ryto iki 6 vakaro. Vakarais Pagedė

liais ir Ketvergais iki 9 vai? Nedalioms, 9 ryte iki 12 pusiaudieniuj.

IŠMOKĖJIMAI: o
Už lotą ant šv. Kazimiero kapi

nių .................................................. $40.00
Už paminklą ir tvorą ............... $167.00
Už pernešima kunti: K. Ložins-

kio ir Fran. Nagreckio .... 25.00 
Aptaisymas ir papuošimas kapo. . 5.00 
Kvietkos ............................................. 2.50
Apgarsinimai penkiose kalbose.. 20.50 
(vairių komitetų išlaidos bėgyje

6šių mėnesių laiku .................... 16.00

Per M. DoVydonj: Fr. Holouš, V. 
Mart ik, L. Lukas, J. Foreit po 50c.; 
Frank, J. Grita, F. H., P. Grikienis, 
J. Stankevicz, A. Zampir, St. Sinkovs- 
ki, J. Petrauski, Ivan Grigoriev, B. 
Bnkauski, B. Gendril, M. Jelesewska, 
M. Matusek, E. Newman, Sy Dabraus- 
ka, A. Milauski, M. Songaila, M. Dra- 
nosie, A. Chigan po 25c.; D. Bredelis, 
bara po 15c.; Kavoska, Mileivins, Lila,' 
Grinius po 20c.; A. Povienis, P. Dau
barą po 15c.; Kavoska, Mikivins, Lila. 
J. Zenenet, Harris, Allen, E. Volk, M 
Bosieuak, Rekor po 10c. Smulkių 
50c‘. Sykiu ..................................... $9.56

Per Jurgi Povilioni: M. Briedis, E 
Vasaitis po 50c.; J. Provilionis 30e.; J 
Ganickas, J. Petrulis, F. Kokomzi, S 
Trofimeluk, L. Jenan, J. K. P. Chusas 
A. Vodicek, Ona Gaubt, Al. šybailis 
J. šnutas, J. Pivaz, P. Bagdenok, B 
Izackis, Gordon, Do wonsky po 25c.; 
D. Vinclouk, A. N. A. C. A. Mitočel 
po 20c.; B. Kaimok, P. Karasek, G 
Grynos po 15c.; Benek, J. Noreikų 
Voluck, Koncil, S. Hamber, F. Racz 
kowski, O. Bogdonek, N. N. po 10c.: 
V. Stinevič, L. Stew, Porizek, Tomo 
šecka po 5c. Sykiu .................... $7.55.

Per J. Bačiūnų: J. Keturakis, P 
Švelnis, P. Milaševičius, Rosa Per 
mings, S. Cherry, P. M. _K., K. šeš
tokas, E. Petronaite po 50c.; A. Cho-' 
pietis, E. A. M. Jacino, A. Sila, J. Po- 
varas, J. Jarmokowich, N. P. K. Ston- 
čikas, K. švelnis, A. Kertiklis, J. P. 
Morkus, J. Kulinskas, J. Tutnosa, J. 
Poniškis, A. Petraitis, M. Povilaitis, 
J. Osbery, D. Marcus, Frauk, K. A. 
Miliauckas, A. Milošius, Chs. Bot po 
25c.; A. Voisulis 20c.; H. Kodousky, J. 
Voliulis po 15e.; A. Bislis, B. W. O. 
Jonausky, Geo. Pelenius, A. Wisnevs- 
ki, F. B., F. P., C. S., B. Szoborows- 
ki, B. Kyb., W. Jonila, W. Košia, F. 
Grees po 10c.; Rosimas J. 50c. Sy
kiu .................................................. $14.25.

Per A. Ripkevičių 25c.; A. Juška 
10 centų.

Per K. šacauską ir A. Nausėdą: S. 
Szaurinskis ir C. Valūnas po $2.00; S. 
M. Grebas, M. Szaurinskis, V. Nau
sėda, Rauskiu, L. Normantas, J. W. 
Pavis po $1.00; V. Maluszkevicz ir M. 
Grinkis po 50c.; J. Motusevicz 25c. 
Sykiu .............   $11.25.

Per V. Labanauską: Wm. Labanaus
kas, D. P., Ed. Miller, J. Mockus, B.' 
Gust, F. Kavalewski, K. Balčiūnas, M. ■ 
Raga, J. Balokas, J. Požel, Francis 
Aragona, Joe. Szadis, S. Pierchowicz, 
A. Pierchowicz, Caiman, I. Caselman,; 
R. Moskovitz, Sit ha, Chas. Kėlus, E. 
Dziegciorow, A. Jurkus, M. Žukas, B. 
Sutkus, J. Sloksnaitis, F. T. Szlajus, 
Jos. Charoske, F. Sutkus, J. Skriniar, 
Maurice, Wennila, Rudolf L., K. Ru- 
zynski, F. Cygan, B. Namojuška, M. 
Gaj, J. Karlikauski, P. Sobiecki, K. 
Chepulevicz, J. Schosze po 25c.; Ona 
Boyentovyčiute, W. Czepulevicz, A. 
Bartkite, M. M. P. po 15c.; J. Y., T. 
Daugirda, J. Sutkus, Tamaszewskis, 
A. S. Jan, C. M. Daunoras, W. Kesšle, 
J. B. po 10c. Sykiu............. .. $11.80.

Per K. Jankauską: K.Jankauskas, J. 
Norbutas po 50c.; A. Marcinkeviez, 
Alex Norvaiša, A. Lapenas, S. Dzikas, 
A. Linge, A. Ambrozevicius, Wm. Sen
kus, K. Valiulis, S. Pankeviez, S. Ba- 
loika, M. Binder po 25c.; J. Kunckis 
20c. Sykiu . ......................  $3.95.

'Per S. Tverijoną: O. C., J. Bangan, 
J. Kanievskienie po 25c.; L. Petro
naite, '^3: Maciūte po 15c.; Shwartz, 
Sarah Krbeman, Dora Rosenthal, M. 
Shwartz, J. Krasauskas, Levy, Agotą 
Januška p'O 106.; Adolf 5c. Viso $1.70.

P<>r lietuvių uKrrių surinkta

+4.4'4-J-4-+4-4-4.4-++++++4-4-'M-*+++

{SZLAJUS BROLIAI
_ 1700 Wabinsla «v»., Chicago, III. *

Kampc-s Paluina St. 4.t
•5*

J męs visaaos oziaixom ge 
mą, cigarus ir užkandį. Kam 
North Sides, ateikit pas mai

♦
❖

Męs visados nelaikom geriausią giry- 
i teks būti ant 

North Sides, ateikit pas mus. Gražiausia 
ir parankiausia lietuviška karčema prie 
pat bažnyčios. Pribuvę iš kitų miestų už
eikit pas mus. o gausit visokias rodąs ir 
patarnavimą.

’er lietuvių skyrių išmokėta
viso ...........................................$276.00

vasoje . . $5.02liko .................................
P. Galskis,
A. Chapietis,
A. Batchunas.

Mes už tas aukas nesameP. S.
-akomybej, kurios raudasi apskričio 
.arybos kasoje ir neimam atsakomy
bės už jų neišmokėtas bilas.

P. Galskis.

at-

ATIDARYMAS NAUJOS. 
KARČIAMOS.

Kviečiu visus savo pažįstamus bei 
draugus atsillankyti ir pamatyti mano 
naują karčiamą.

JONAS PETKUS,
840 W. 33 St.,

Telephone Drover 3241.

65,

66.

67.
68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.

75.

77.

78.

79.

80.

Daržas išdžiūvusiame

palocių, Singapore, Ta*.

KONCERTINOS

pil

STEREOSKOPAI
Didžioji galerija Coloea paleeiuja, 
Ryme, Italijoj.
Skliautas Settinio Severą, Rjme, 
Italijoj;
Koloseumas, Ryme, Italijoj.
Nesenai atkastas palocius, Pompo
je, Italijoj.
Senatas ir Kanalas, Milano, Itali
joj.
Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, It-Bį 
lijoj. 
šėrimas karvelių ant plecinun San 
Mareo, Venecijoj.
Kelias šv. Andriejaus, Venecijai, 
Italijoj. ,, 
Mahometonų bažnyčia Omare. 
Oceaninis pakraštis, parodantio ke
lio užuolanką, Algiers.
Gerymo fontano ir gatvi Sename 
Kaire, Egipte.

76. Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometonų bažnyčios Gamoa BL 
Ain. B
Mahometonų bažnyčia Sultono Ha
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipte.
Pyramidos ir Arabų vilija, žiū
rint nuo • •• -•
Egipte. 
Arabija, 
upės take. 
Inėjimas į 
dijoj.

81. Turgaus diena Singapore, Indijoj
82. Tautiškasis greitasis trukia, Šia, 

gapore, Indijoj.
S3. Policijos stacija Hong Konge, Chi- 

nijoj.
84. žibinčius Hong Konge, Chlnijoj.
85. Chiniečių vienbuoriniai laivai 

įplaukoj* Hong Konge, Chiniioj.
86. Gražusis kelias Shanghai, Cb'.nl 

joj-
87. žvilgjs ant , viešos turgavietės 

Shanghai, Chinijoj.
88. Tautiškas priešpiečių namas ant 

salos Java.
89. Tokyo, Japonijoj. Irieo gražybl’e 

laukai.
90. Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 

tiškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime.

91. Junitų žinyčia Honmoku. Yokohą- 1 
ma, Japonijoj.

92. Yokohama, Japonijoj, šiaučias dir
bantis lytines kurpes.

93. Yokohama, Japonijoj. Kriauklinių 
žuvių pardavinėtojaus stotis.

94. Paroda ugnagesinių atletų, Yokoha
ma, Japonijoj.

95. Yokohama, Japonijoj. Kvietkų 
daržas.

96. Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jaunų gerbėjų Mątauri pro
cesijoj.
Japonijoj vaikai, nešanti pokyliui j 
Matsuri altorių, Yokohama j. A 
Matsuri pokylis, mnzikae paatolatfl 
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj! 
Yokohama, Japonijoj. Daržoviifl 
pardavinėtojas, rodantis anvil 
turtą. ■

100. Japoniški kūdikiai ledinės emeto-l
nos šėtroj, Yokohama. I

101. Japoniškas žvejys prioplanfcqj!
Yokohama. -S

102. Japoniečių būdas eiti pailsiu. "fj
103. Tropai į Kigomizj žinyčių, Kyotofl 

Japonijoj.
104. Kyoto, Japonijoj. Kigomi :ų Mč

nyčia. 1
105. Auksinis

Kinkakuji,
106. Senoviška

Fuji, Japonijoj.
107. Teatro gatvė, ilgio vieną 

Osaka, Japonijoj.

Lyon ft Healr Majestic Koncertinos ir 
Italiszki Armonikai yra pirmybe szios dide-- 
les instaigos. Tarpo invairios daneybee 
■"■d.u mes taipgi užlaikomo “Meltotono , 

scial” ir “Coneert”. Szitie instrnmen- 
:ra goriausi savo Hissies ant marketo ir 
ai gvarantuoti per Lyon & Healy. Vie; 

, dvieju arba trijų derdiniu instrumentai
paprasti arba iszdailinti visi parduodami 
ant lengvo iszmokejimo. Kaina SIS.OO iki 
S15O.OO. Mes imame jus sena Koncertina 
tnainoms kaipo dali pirmo inmokeįimo. I- 
dant patarnaut tiems kurie neąali pribūti 
dienos laike, mes turime specialiszka repre
zentantą kuris atsilankys pas jus vakarais 
su sampeliais. Siuskit atvirote in musn 
koncertinos departamente o aplaikysite pui
ku koncertinų ir armonikų katalioga (iliu
struota spalvose).

Sykiu $199.07

Seleckes, John
po $1.00; J.

J. Makauskas,
Jo-

Selecką: T.
M. Seleckis

Per T. 
Burdulis, 
Grebliunas, J. Valįus, 
A. Grinevičius, J. M. Lankelis,
sephina Lukoshevitz, S. Jankevicz po 
50c.; J. Daczala, Eva Supkiutė, A. 
Miežlaiškis, J. M. Gribas, J. Jačępis, 
P. Radzevicze, Z. Jakubauski po 25c.; 
A. Trakšelis, St. . Moiduva po 10c.; C. 
Lenarovicz 5c. Sykiu ................ $8.50

Per Košt. Podgurskaitę: P. Rubiš, 
Košt. Podgurskaitč po 50c.; E. Mete
li!, R. Vicera, J.-iZubris, J. Jetulis, K. 
Galinec, Gustid'-Kristaff. 
Mary Noreika, M. 
dart, S. Staszkeyiez, 
25c.; A. DelkuJgį.icį 
A. Gerbitik, Ayt 
A. Kaikaro, Ms 
tis, J. Zakarevin 
na Verber, R o® 
tardt, Anna B.® 
dravas, T. Dobi 
Kuberski, E. M 
po 10c. Syki J

Per F. TverijJ 
kas, A. Ruikis, 
raitis, B. Jukne- . 
der $1.00; Ganteįy 
kis, K. Belokan, lj£. Shepak po 15c.; 
F. Žilis, P. Lukša, Jos. Podlfsan, A. 
Intas, J. Kalina, T,. Kaliną,.. Si. Dzi- 
bala, Mickus, A. Įkaite, K. Linker, J. 
Vačulik, J. Udna, Vyborny,;M- Bi-- 
zanfslti, Ch. Podlesak, Rehor, ,J. Win- 
kelhofer, L. Kaivuną, M. Ląško, Kan
to, Baron, J. Kupkrman, j. Paulius, 
M- Eragovoe, D. 8‘vncl, J. Zirkel po 
10c.; J. špitlis 20c. Sykiu .... $6.K

Wabash Ave. & Adams St.

au

M. Volin, 
Gaersty, B. Ge- 

l Anna Lusk po 
Kį C.' Tamas '30c.; 
Šukienė po 20c.; 
Įįfnis, A. Adomai- 
«s|Sokolowska, An- 
iŠveyn, L. Eichs- 
Imtkauska, P. Ne- 
K, M. Motu z, A. 
Ktč, Anna Ford 
K.... .. $6.95

u, Fuzir, F, Moc- 
utaite. B, Kaspa- 
po 25c. ; - J. Kin- 

!0ė.; S. Dovidovs-

❖

t

Nauja Lietuviška 

^APTIEK A 
4Q-9 ■ • ....'ia ....................... •
Aš atidariau naują lietuvišką ' 

Aptieką. Aš užlaikau Severosgy- • 
duokles, ir geriaušią Trajanką ir ‘ 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip 
pat užlaikau visokias žoles iš senos ■ 
tėvynės. Ateikite persitikrinti.

F. FRAUK, Aptitkorius
3462 S. Halsted st. arti 35 g.

Telefonas Drover 2773

❖ 
♦ 
❖

*

❖ 
t

381?/ DOVANOS. 8*1
Fonografas vyriškas arba moteriškas 

paauksuotas laikrodėlis (kišeninis) sta- 
lavas laikrodis su muzika, armonika, 
mašina rašymui ir kuknios rakandai, 
jaij^i .norėtų &ąuti viską dykai kaipo 
prezento tuomet rašykite prašydami 
išsiųsti informacijas, prisiųsdami vieną 
pačtos. nteuųią atsakymui.
ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO., 

i»B..JLU,lUK.7SL, Naw York City.

97.

98.

99.

paviljonas ant nle 
arti Kyoto, Japvaiji 
žinyčia Fujiyama, M

toj, tarp lietuvių apgyventa, 
šaukite: J. Žukai skas, 370 E.
sington Ave.. Kensington, IU.

Parsiduoda karčema labai geroj vie-

Ken-

108. Nara, Japonijoj. Tūkstantis 
binčių prie Kasuga-N-o-Myia 
nydios.

3249-53 B.
Chicago,

11



d. 3249 So. Morgan Si

Dabar gali pasidžiaugti j kams net lig trijų Karalių,

dar-

“Be sveikatos gy- 
nėra gyvenimas;

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

Eydkunų 
$5.25 
$5.00 
$7.10 
$7.05šis

dar-

Privaioirie užkirs- 
kiekvienai indis- 
kaip tiki jų patė-

Paprastai pir- 
pilvasf tampa už-

neturinčioms 
nariams pigiai atsiei- 
daug naudos atneša,

Be to 
iš naujo 
tikrasis 
draugi- 
organo,

enesniais vargais.

VIETINES ŽINIOS.
pensijų biuras uždarytas.

šį utarninkų Chicagoj 
išdaryta valdiškasis pensi- 
ų biuras. Nuo to laiko vi- 
iems čikagiškiems, kurie 
;auna bent kokias pensijas, 
pensijos bus prisiunčiamos 
iesiog iš Washington©. Bo- 
Iraug su šiuo biuru uždary- 
a ir kituose miestuose 18 
okių pat filijų.
Minėtame biure dirbo 22 

aldininkai, kurie dabar 
įersikelsių Washingtonan.

1912 m., vietinis biuras iš
mokėjo $12.207.121.77 pen- 
ijų Buvusiems kareiviams.

Tų pačių metų pabaigoje 
.ht pensijinio listo buvo 
L3.987 pavardės. .

Turtingas policiantas.
Hegewisch’e policijinė 

įuovada, policiantų nuomo- 
te, yra aršiausias užkampis, 
tokio nerastumei visame 
iviete. Ne vienas polician- 
,as virtęs girtuokliu vientik 
;odel, kad jis perkel
ia minėton nuovadom Ne- 
uirie net pasitraukdavę iš 
savo tarnystes.

Tečiau netikėtai andai 
araplito žinia, kad tenaiti- 
lis vienas policiantas savo 
namiškiams Kalėdoms kai
no dovanų nupirkęs didelį 
lutomobilių.

Tuo policiantų yra ne
mokšai Peter Johnson, 12 
raikų tėvas. Kaimynai pa
sakoja, kad toki dovana po- 
[icianto visai nenuskriau- 
ižius, nes jojo turtas sie
kius daugiau $50.000, o pat
sai policiantas sako, kad tų 
turtų- surinkęs policiantau- 
iamas, nes buvęs taupus.
į Policiantas per 24 metus 
luvęs paprastu policiantų 
r tik pastaraisiais laikais 
tavęs vietų vežėjo ant pat- 
Jjolvagono.
, JJž tieko turtų surinkimų 
is daugiausiai dėkingas sa
ro pačiai, kuri pinigus tau
rinus kiek galėdama.

(jis yra vieno bravaro 1 
agentu), gi jo moteris su 
trimis sunais namie. Va
kare apie 8 vai. sunu Bro
nius 21 m. ir Ernestas 13% 
m. sumaniusiu išsimaudyti, 
tatai virtuvėje ant pečiaus 
užsivirino didelį katilų van
dens ir abudu tų katilų ne
šė maudyklėm Kadangi ka
tilas buvo sunkus, tatai 
Ernestui iš rankos iš
sprūdo katilo'' rankena ir 
vanduo pasiliejo ant grin
dų, kurian Ernestas ir par
krito augšteninkas ir bai
siai apsišutino. Nusimovė 
kuone visa kūno oda. Gi 
Bronius apsišutino dešinę 
pėdų. . Abudu , pavojingai 
serga.

“Birutės” vakaras.
Nedėlios vakare, 29 

gruodžio, šv. Jurgio parap. 
svetainėj “Birutės” draugi
ja sulošė keturių veiksmų 
dramų “Mirga”. Lošimas 
nusisekė gana gerai, kadan
gi nekurie lošėjai jau ne 
pirmu sykiu lošė. -Užvisge- 
riausiai lošė p-lė J. S. Mise- 
vičaitė, M.Mirgos rolę, gerai 
nudavė gestikuliacijas ir ge
rai mokėjo savo rolę. Ji 
gerai mokėjo išreikšti savo 
rolės jausmus, pertat teko 
mafyt publikoj nekuriuos 
šluostant ašaras, bežiūrint į 
paprastų Vytauto tarnaitę 
aukojant savo gyvastį del 
Lietuvos labo.

Pusėtinai lošė R. Doviat, 
A. Misevičia, P. Stogis ir P. 
Radauskaitė; gaila buvo 
žiūrėt į P. Vasiliūnų, K. 
Stasevičę ir A. Kazlauskų, 
kurie lošė automatiškai, o 
ne jausmingai.

Kadangi plekatuose ir 
laikraščiuose buvo garsinta 
šokiai po perstatymui, tai 
musų suamerikonėjusiam 
jaunimui šis vakaras nenu
sisekė (mat, dek. Kraučunas 
pranešė dr-jai, kad Bažny
čia draudžia šokius katali-

Katalikų” metams aplaiko 
už $1.00 ir tokiuo budu 
kiekvienas noriai skaito, o 
juk tokių laikraščių kaip 
11 Katalika s ’ ’ skaitymas
kiekvienam atidaro akis į’ 
geresnį ir laimingesnį gyve
nimų. Todėl ir patartina 
kiekvienai lietuvių draugi
jai pasiimti “Katalikų” už 
organų. Lietuvis.

Draugijų susirinkimai.
Priešmetinius savo susi

rinkimus atlaikė gruodžio 
22 d. šv. Jono Kr. draugija, 
o gruodžio 29 dienų šv. Ma- 
teušo Apaštalo dr-ja. Tos 
dvi paminėtos draugijos 
yra didelės, turinčios po 
kelis šimtus narių ir tui?- 
tingos. Paminėtomis die
nomis , jos rinko valdybas 
šiems 1913 metams, 
pasirinko į organus 
“Katalikų”. Tai 
pavyzdis kitoms 
joms, 
kuris 
na ir

kius pačius darbus seniau 
nubausta kalėjimu broliai 
McNamarai.

Pereitų panedelį teisėjas 
išnešė jiems galutinį, nu
sprendimų. Pasmerkė ka
lėjimam minėtos organiza
cijos (unijos) prezidentų 
Ryan 7 metams, aštuonis 
kitus 6 metams, du 4 me
tams, dvylikų 3 metams, ke
turis 2 metam, šešis 1 me-t 
tams ir 1 dienai ir šešiems 
ištarmė sulaikyta.

Visi, žinoma, apeliuos, bet 
kol kas kur bus, turės sė
dėti kalėjime. Juos dabar 
teisė federalis teismas ir nu
baudė už vežiojimų geležin
keliais dinamito nedoriems 
tikslams, bet paskui jie bus 
patraukti atsakomybėn už 
namų plaišymų.

Puikus unistų organizaci
jos viršininkai.

Labai Svarbi Žinia
Męs nupirkom kampą, 90x150 pėdų, ant 32-rosir Ash 

land Avė. su trimis namais ir visus namus perdirbom taip, 
kad dabar labai puikiai, išrodo. Kampiniam name p. M. J. 
Leitman-lietuvys atidarė puikų saliuną ir yra labai užganė
dintas, nes biznis gerai einasi. Bet dar randasi 4 geros rau
dos su “toiletais” viduje; męs svetimtaučiams nerandavošim, 
vien tik lietuviams. Todėl kas nori gauti gerus ir sanitariš
kus kambarius gyvenimui pigiai, nes tik po 88.00 ant mėne
sio,tegul tuojaus atsišaukia į

Jono K. Tananeviczio Banka

^Tarptautinis kliubas.
Chicagos šiaur-vakarinėj 

alyj uždėta tarptautinis 
arbininkų kliubas. Nuo pat 
ždėjimo, ty. nuo pradžios 
asario 1912 m., minėto 
liubo gyvavimas yra vidu
jiškas, nes salė mitin- 
ams, du bilijardai ir kavi- 
ė pridengia kaštus, kaip 
ii mėnesinę rentų $40.00, 
trbininko apmokėjimų ir 
itokias išlaidas; bet skola, 
žtraukta kliubų’ uždedant, 
gšiol dar neišmokėta, nes 
3buvo iš ko. Taigi sko- 
s atlyginimui dramos ir 
linos draugija “Nowe Žy- 

le” stato scenoje drama- 
fckų H. Sudermanno 4 ak- 
■ veikalų vardu “Za ho
lu-”. Lošimas atsibus sau- 
l 4 d. 1913 m. 7:30 vaka- 
I, Walsho salėje, Noble ir 
■nma gat. Kadangi šis 
Kubas yra palaikomas 
Rdrai lenkų ir lietuvių ir 
Ko nemaža nauda, todėl 
■giamo vakaro parėmi- 
■< butų labai pageidauja- 
K ypač iš lietuvių pusės, 
■asai kliubas randasi po 
■>. 1180 Milwaukee avė.

ypatingai dar bažnytinėj 
salėj), tai tokie vyrukai ir 
merginos supyko, nes sakė
si kad dykai pinigus užmo
kėjo (didžiuma tokios jau
nuomenės jei ir ateina į ko
kį perstatymų, tai susispie
tę į kampų šnekučiuojasi ir 
laukia tik pabaigos lošimo, 
kad pradėjus šokti). Pub
likos buvo daug ir visi likos 
užganėdinti, apart suameri
konėjusio jaunimo. Vieton 
šokių, buvo lietuviškos žais- 
lės. Jono Sūnūs.

e visiems laimingos 
Kalėdos.

[nu Kalėdų pelnyčio j e 
kių lietuvį pilietį Petrų 
jnaitį, gyvenantį po nu- 
^^959 W. 39 st., 

Bb Park), patiko di- 
^Rmė. Pats P. Jo

's buvo tų dienų darbe

Iš šv. Juozapo L. M. dr. 
susirinkimo.

Šv. Juozapo Laimingo 
Mirimo draugija atlaikė sa
vo priešmetinį susirinkimų 
29 d. gruodžio šv. Kryžiaus 
parapijos salėj (ant Town 
of Lake). Susirinkimas at
laikyta labai gražiai, ra
miai. Išrinkta sekantiems 
1913 metams vyriausybė. 
Atsisakius iš savo vietos 
pirmininkui p. J. Žalan- 
dauskui, jo vieton išrinkta 
p. K. Petrokas, pagelbinin- 
ku p. F. Stasiulis, raštinin
kai abu paliko senieji, ty. 
pp. J. J. Polekas ir J. Vols
kis, išdininku p. St. Anu- 
čauskis. Organas' palikta 
tas pats, taigi “Katalikas”, 
kaipo didžiausias ir geriau
sias lietuviškas laikraštis.

Dr-ja šv. Juozapo L. M. 
ir kitoms draugijom^ pata
ria turėti organu “Katali
kų”, nes tai butų didis žing
snis apšvietimo linkon, juo 
labiau, kad draugijos nariai

Difterijos epidemija.
Mieste Chicago difterija 

kasdiena, abelnai imant” 
nuvaro į kapus mažiausiai 
200 kūdikių. Taip liudija 
sveikatos departamento biu- 
lėtinas. Pastaromis aštuo- 
niomis savaitėmis mirė 
1.600 kūdikių nuo tos užkre
čiamos ligos. Sveikatos vir
šininkas už tai daugiausiai 
kaltina pačius gimdytojus, 
girdi, jie esu atsakanti už 
taip didelį mirtingumo nuo
šimtį, kadangi difterijų la
bai lengva išgydyti, jei tik 
iš laiko tas bus daroma.

Taigi didžiausioji atsako
mybė krintanti ant gimdy
tojų. Jie visai neatkreipia 
domos į tai, kuomet vaikas 
ima skusties gerklės skau
dėjimu. Nekviečia daktaro, 
kuris antitoksiną galėtų su
laikyti ligų. Antitoksiną 
beabejonės butų išgelbėjus 
gyvastį ne vienam vaikui, 
kadangi tasai vaistas yra 
užtikrinantis.

Tatai gimdytojams reikia 
atsiminti tai, kad jie tik 
vaikas suserga kaklu, nieko 
nelaukiant reikia šaukties 
daktaro, kadangi laukimas 
jau ne vienų yra suvylęs.

Bepartijiniai rinkimai.
Chicagos politikieriai su

manę Illinois valstijoje pa
naikinti partijinius rinki
mus, kadangi sulyg jų nuo
monės tokie partijiniai rin
kimai miesto, valstijos ir 
pavieto politikoje esu be jo
kios reikšmės, kadangi to
kiuose rinkimuose republiko- 
nus galima pavadinti demo
kratais ir atbulai. Nesenai 
susirinko demokratų ir pro- 
gresistų lyderiai (republi- 
konai nebuvo reprezentuo
jami) ir tai nusprendę pra
vesti. Visupirmu norima 
pravesti įstatymai, kad vi
soj valstijoj aldermanų rin
kimai butų bepartijiniai. 
Paskui norima tas pat pa
daryti ir su kitų valdininkų 
rinkimais.

NUO ADMINISTRA
CIJOS.

Visiems gerb., Skaityto
jams išsiuntėme naujai iš
leistų knygų kataliogą, ku
riame rasite surašą visų lie
tuviškų knygų, kaip Ameri
kos taip ir Lietuvos spau
dos. Prisiartinant Kalė
doms, kiekvienas žmogus 
žingeidauja, kokių dova
nų suteikti savo draugui bei 
draugei. Geriausia dovana, 
kuri tinka visiems, yra tai 
pasirinkti iš musų naujo iš
leisto kataliogo gerų-nau- 
dingų knygų ir dovanoti sa
vo draugui bei draugei. Tie, 
kurie dar negavo musų ka
taliogo, meldžiame tuoj aus 
rašyti mums laiškų, o mes 
tuoj aus prisiusime.

“Kataliko” Išleistuvė.

38 DINAMITININKAI 
PASMERKTA.

Indianapolis, Ind. To
mis dienomis federalis pri- 
saikintųjų suolas išklausęs 
40 dinamitininkų bylos bėgį 
ir jų 38 atradęs kaltais, o 
du išteisinęs. Tie visi dina- 
mitininkai yra viršininkais 
International Association of 
Bridge and Structural Iron 
Workers. Jie gyveno įvai
riuose miestuose ir buvo pa
darę suokalbį plaišyti dina
mitu visus statomus tiltus 
ir namus, kuriuos dirbę ne
muštai darbininkai. Už to-

CfilCflGO, ILL
, . . . —-

Sipkortes ir pinigu Siuntimas*

(APGARSINIMAS).

Dramos ir Dainos Draugija 
“Nowe Žyde”

Perstatys ; dramatiškų 
veikalų 4rių aktų, H. Su
dermanno po užvardijimu: 
“Za Honor” (viskas deda
si fabriko apskriti j e).
Subatoje, sausio 4tų d., 
1913 m., salėje Walsho, 
kampas Noble ir Emma gat. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Po perstatymui puikus ba
lius. Visas pelnas yra ski
riamas tarptautiškam 
bininkų kliubui.

Nepamirškite, kad 
kliubas yra palaikomas
bininkų naudai ir parėmi
mas yra reikalingas iš lie
tuvių pusės. Kaina tikietų: 
75c., 50c. 35c. ir 25c. Kvie
čia Komitetas.

(ADVERTISEMENT).
Mirties paveikslas.

Garsus Prancūzų gydy
tojas ir filozofas, Rabelais, 
pasakė: 
venimas
tai yra tik kančių padėji
mas — mirties paveikslas”. 
Mes tankiai matome žmo
nes, išbyškusius ir gelsvus, 
silpnus, negalinčius dirbti, 
mirštančius musų akyse, — 
pasekmę jų locno nerangu
mo ir savo sveikatos neda- 
bojimo. 
ti kelių 
pozicijai, 
mijame. 
miausiai
gautas ir Trinerio Ameriko
niškas Kartaus; Vyno Elixi- 
ras privalo buto tuoj aus pa
vartotas. Jis įveikia grei
tai jis sušildo pųlvų ir vidu
rius ir suteikia jiems naujų 
jėgų. Jis išvalo kūnų pa
gelbsti grumuliavimui ir da
rymui kraujo, yra sveika
tos fundamentas. Aptieko- 
se. Jos. Triner, 1333 — 39 
So. Ashland avė., Chicago, 
DI. Sustingusiems sąna
riams įtrinkit Trinerio Li- 
nimentų.

Dabartinės šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti 
Europon yra sekančios:

Į krajų. čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krajaus.
$38.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d $43.00 
$36.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philadelphia eina 12 d. $43.50 
$41.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Expr. eina 7 d. 
$37.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorka, regul. eina 9 d. 
$35.00 “ 
$38.00 
$38.00 
$33.00 
$35.00 
$42.00 
$41.00
$35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką eina 8 dienas
$35.00 American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 8 dienas .... $38.50 
$34.00 Anchor Line iš Antverp arba Rotterdam per New York eina 9 d. $38.50 
$33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Montreal eina 8 dienas .. $41.00

Apart šitų kainų kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikoniškų 
Citizens popierų, turi mokėti $4.00 Head Tax.

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų į visas dalis svieto, jaigu reikalas pa
rašyk iš kur ir į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

KAINOS EUROPOS GELEŽINKELIŲ:
ir Tilžės

$5.20 
$4.85 
$6.95 

'$6.90

$43.00
$41.00
$41.00
$43.00
$43.00
$41.00

North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 dienų ....
Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 dienas ....
Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką eina 9 d...
Russian American Line Libava per Nek Yorką eina 10 dienų..
Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. $41.00
Cunard Line iš.Libavos į New Yorką .........•.................................. $38.50
Cunard Line iš Hamburgo per New Yorką eina 7 dienas .... $38.50

$38.50

RUBLIŲ KAINOS:

Rublių $ C Rublių $ c Rublių $ c Rublių $ o
1 .62į/2 29 15.23 57 29.93 85 44.63
2 1.05 30 15.75 58 30.45 86 45.15
3 1.58 31 16.28 59 30.98 87 45.68
4 2.10 32 16.80 60 31.50 88 46.20
5 2.63 33 17.33 61 32.03 89 46.73
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25

' 7 3.68 36 18.38 63 33.08 91 47.78
8 420 36 18.90 64 33.60 92 48.30

i”-9 4.73 37 19.43 J 65 34.13 93 48.85
10 626 38 19.95 66 34.65 94 49.38
11 6.78 39 20.48 ’ 67 35.18 95 49.83

“12 6.30 40 21.00 68 35.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93
14 7.36 42 22.05 70 36.75 98 51.45
16 7.88 43 22.58 71 37.28 99 51.98

“16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
. 17 ■ 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38

18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50
: 19 9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.75

20 10.60 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 60 2625 78 40.95 600 312.00
23 12.08 51 26.78 ' 79 41.48 700 364.00

- 24 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.00
* 25 13.13 53 27.83 81 42.53 900 468.00

26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28

• i.
14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštų.
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 

taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.
Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus, rašykite mums i kur norite išva

žiuoti ar iš kur parvežti, o jaigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų me
tus, o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę 
sau liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį, o mes jūsų 
šifkortes kogreičiausiai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šitaip:

J. M. Tananevičia
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III
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