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§ Politiškos Žinios. ®

Iš karo lauko.
AB SEKS KARAS?

Santaika, ar tolimesnis 
karas? Pereito j subatoj ta
šai klausimas aštriai pasta
tyta. Balkanų valstybes da
vė Turkijai atsakymą į jos 
pastatytas išlygas ir pažy
mėjo, kad jei Turkija lig 
panedėliui galutinai nesu- 

' tiksianti priimti Balkanų 
valstybių reikalavimus, tada 
konferencija Londone turi 
but pertraukta ir akimirkoj 
pradėtas išnaujo karas ant 
visų linijų. Šioje konferen
cijoje pirmininkavo černo- 
goras Miliukovič. Turkai 
toje sesijoje pranešę dar sy
kį,' kad kas link salos Kre
tos, tai jie norėtų pasitarti 
su didžiulėmis viešpatystė
mis, kurios nūdien turinčios 
tą salą savo globoje; gi kas 
link salų ant Egejos jūrių, 
turkai nei nemaną atiduoti 
graikams; be to jie reika
lauja jiems palikti Adriano- 
polį, Kirk-Kilisse ir kitas 
svarbesnes vietas, kurias 
bulgarai kraują praliedami 
užkariavo. Vadinasi turkai 
nori atgal pasiimti visa tai, 
ką prarado, kad tuo tarpu 
Balkanų valstybės nei užsi
minti nenori apie turkų rei
kalavimus.

Į tas turkų išlygas trum
pai ir aštriai Lygos vardu 
atsakęs atstovas Miliukovič, 
kad Lyga Turkijai duodan
ti 24 valandas laiko pagal
voti ir neatbūtinai priimti 
sekančius Lygos reikalavi
mus: Turkija privalanti 
atsisakyti nuo Kretos ir nuo 
visų Egejaus jūrėse salų, 
kokias graikai yra užėmę, be 
to neatbūtinai atiduoti A- 
drianopolį. Jei turkai lig pa
nedėliui tai padaryti nesu
tiksią, karas išnaujo prasi
dėsiąs, kadangi laikas yra 
brangus.

Tatai ligšiol dar negauta 
žinių, ar turkai sutiko, ar 
ne.

Iš Sofijos rašo, kad Bul
garijos karalius Ferdinan
das išleidęs paliepimą savo 
armijai pasirengti tolimes
ni an karau, kadangi iš kon
ferencijos nieko gero nega
lima laukti. Sofijon praneš
ta, kad Adrianopolio kriti
mas kas valanda laukiamas 
mieste siaučiąs badas ir val
gių iš niekur negalima gau
ti; turkų kareiviai nupuolę 

• dvasioje, daugumas pameta 
ginklus ir atsisako toliau 
mušties su tvirtesnių prie
šininku.

Ir Konstantinopoly j pat-. 
.Virtinama žinia, kad Adria- 
nopolis tegalįs laikyties tik 
kelias dienas. Iš Smirnos ra
šoma, kad Turkijos laivas 

. Theodore” užplaukęs ant 
Į povandeninių minų minėta

me uoste ir išlėkęs į padan
ges.

Paryžiuje tuo tarpu pas
klydo žinia, kad Adrianopo- 
lis jau pasidavęs, bet tikrų 
žinių dar negauta.

G raikai paėmė didelę tur
kų salą Chios, atsirandan
čią netoli Smirnos. 2.000 
turkų kareivių pasidavė 
graikams.

Turkijos atstovą i i Igas 
laikas trukdėsi duoti Bal
kanų valstybių atstovams 
atsakymą, bet galų gale su
tiko tai padaryti ir štai l<ą 
jie perstatė:

1. Andrianopolis ir visas 
nuo jo žemės plotas net li
gi Konstantinopoliui turi 
palikti Turkijai. Bet sulyg 
paties Andrianopolio klau
simą palikti išrišti pačiai 
vienai Bulgarijai su Turki
ja.

2. Balkanų valstybėms 
paveda tvirtoves Skutari ir 
Janina.

3. Albanijos ir Kretos rei
kalų klausimą pavesti Eu
ropos valstybėms.

4. Visos salos ant Ege
jaus jūrių palieka Turkijai.

Kuomet Balkanų valsty
bių atstovai išgirdo tuos 
turklį reikalavimus, suteikė 
jiems savo ultimatumą lig 
panedėliui pagalvoti, kaip 
augščiau minėta.

Iš Konstantinopolio par
eina žinios, kad turkų ka
riuomenė pasirengus toli- 
mesnian karau. Tarp karei
vių sklaidomi karšti atsilie
pimai, kad giaurams reika
las netik atkeršyti, bet juos 
visiškai sutrinti. Atsiliepi
muose tvrtinama, kad tur
kų priešininkai esą labai 
apsilpninti, — ilgai negalį 
laikyties, tatai pergalėji
mas randas turkų pusėje. 
Be to dar turkai oficieriai 
pasakoja, kad Balkanų val
stybės neturinčios pinigų 
tolimesniam karo vedimui. 
Nors tuo norima sudrutinti 
kareivių dvasia.

Paryžiaus dienraštis “The 
Petite Republique” skelbia, 
kad Austrijos vyriausybė 
pasiutusi Rusij’ai bendrą 
dalimis armijos išginklavi- 
mą. Austrija, sakoma, nu-, 
sprendžius nemobilizuoti ne
kuriu korpusų, jei Rusija 
prašai įsiauti savo armiją 
nuo Galicijos pasienio.

IŠ RUSIJOS PADANGĖS.
Rusijos durna ir valstybės 

taryba pagaliau nuspren- 
džiusios panaikinti muži
kų baudžiavą, koki ligšiol 
gyvavus Kaukaze. Kuomet 
pirm 50 metų Rusijoje pa
naikinta baudžiava, tasai 
panaikinimas *• nepalytėjo 
Kaukazo ir tai būtent del 
specialių priežasčių. O ir da
bar dar buvus tvirta opozi
cija prieš tą baudžiavos jpa-

naikinimą, bet ačiū asme
niškam premiero Kokovcevo 
tan dalykam įsimaišymui, 
tasai klausimas didžiuma 
balsų kaip, dūmoje, taip ir 
taryboje laimingai išrištas.

— Kadetai atstoyaį.^Hęšę 
dunion svarbią interpeliaci
ją reikale taip vadinamo su- 
dru tinto karo stovio. Tafeąi 
karo stovįs įvesta dar 1904 
mėta i s,' kuomet buvo prasi- , 
dėję revoliucijiniąi judėji
mai, ir jis turėjo testies tik 
vienerius metus, bet tuotąr- 
pu ministerial savavaliai tą 
padėjimą nekurioše vietose 
išlaikė po šešis metus - fr 
daugiau; kadetai reikalau-

arrd

Dinamitininkai gabenami kaiėjiman Leaveiiworthe, Kans.
■r 'F"'

prižadėjęs,, kad įsu ponia 
Vrobel persįskjrsi^s. Caras 
tada jam vįą^gdolanojęs ir 
paskyręs jį raštelį gvardi
jos pulko komendantu. Te- 
čįau Mikolaš s^vo prižadėji
mo neišpildęs# dar su savo 
pačia kaip dėl didesnio pik
tumo iškeliavęs Italijon ir 
tenai susirį^ fd^nališku 
moterystės ž^šiu. Itali- 

3>arašės carui 
gšdan^s apie 
gią ir terašyda
ma Caras jam 
feš, kad jo mo- 
įfi legalė, ka- 

atlikta be

jos Mikolą^**4' 
laišką, piai 
savo pasielgi 
uja s at leidi3 
tuojaus atsaS 
tęryštė neša 
daugi viskas 
jp, ty. caro; leidiilio. Caras 

ja tokius dalykus sutvarkyt laišku jam p^grasiąęs^kad 
jei jis neatiduosiąs caro 
valiai, tątąiį busiąs, degra
duotas ir ištremtas. Taigi 
tasai grasirdmas netrukus 
busiąs išpildytas. Daugiau
siai Mikolą jjasisrengius nu
bausti caridaė-motiiia. Pui
ki iš jos molina, jei užpaka
lyj savęs nieko daugiau ne
mato, kaip tik savo “aug- 
štą” gimimą.

ti tam tikrais Įstatyiriąis 
ir kaltininkus patraukti at
sakomybėn. .

— Iš Kievo rašo, kad tę- 
naitiniai studentai atlikę 
trijų dienų straiką, kaipo 
protestą prieš politiškųjų 
kalinių kankinimus kator
goje; atlikta daug demons- 
stracijų, kurių metu areštuo
ta daug studentų ir darbi
ninkų.

— Tomis dienomis turįs 
pasirodyti caro ukazas, ku- 
riuomi nuo savo vienatinio 
brolio Mikolo Aleksandravi
čiaus caras atimsiąs visas 
kunigaikščio privilegijas ir 
ištremsiąs iš Rusijos. Did- 
kunig. Mikolas pirm poros 
metų apsivedęs su kokia tai 
persiskyrėle Vrobel ir tuo 
savo pasielgimu užtraukęs 
ant savęs caro nemalonę. Po 
apsivedimui jisai buvo iš
tremtas į Černigovą. Paskui

ISPANIJĄ SULAUKĖ 
POLITINIO KRIZIO.
Nužudytas Ispanijos pre- 

mieras Canalejas buvo libe
ralas. Jam mirus, konserva- 
tistai manė, kad karalius 
Alfonsas premieru paskir
siąs konservatištą. Juo no
rėjo likties žinomas atgalei- 
vis Maura, parlamento kon- 
servatistų vadas. Gi kara
lius kaip del didesnio pik
tumo nužudyto Canalejas 
vieton paskyrė ir vėl libera
lą. ffrafa Romanones. Mau-

rai ir jo šalininkams to jau 
buvo gana. Po kelių dienų 
jis atsisakė nuo parlamento 
mandato ir apleido butą. Tą 
patį padarė ir kiti 90 atsto
vai konservatištai, vadinasi, 
visa kouservatiStų partija 
pasitraukė iš viešojo gyve
nimo. Dar kasžinkas mėgi
nęs Maurą perkalbėti, bet 1 
šis atsakęs, kad kol karalius 
bičiuoliausiąs su liberalais, 
jis nieko neveiksiąs tautos 
labui.

Nesenai po tam atsitiki
mui kabinetas turėjo susi
rinkimą, kuriame pirminin
kavo pats karalius Alfon
sas. Kaip karalius, taip ir 
naujas premieras išsireiškė, 
kad Mauro nusišalinimas 
esąs didelis monarchijai 
smūgis. Maura supyko ir 
nesileidžia net atsiprašyti. 
Taip dalykams virtus, patar
ta senorui Dato perorgani
zuoti konsęrvatistų partiją 
ir apie Maurą pamiršti.

. Gi Ispanijos liaudis la
bai nudžiugus, kuomet atga • 
leivis Maurą pasitraukė iš 
šalies politikos sūkurio. Ne- 
kuriuose miestuose parengta 
demonstracijos ir šaukta: 
“Lai gyvuoja laisvė!” Šalių 
Maura!”

Tai tasai pats Maura, ku
riam esant premieru nužu
dyta žinomas laisvamanis. 
Ferrer.

graikai vedė kruvinas kovas 
su turkais. Serbai pagelbž 
jo černogorams kovoje su 
turkais tarp Baba ir Baiči. 
netoli Skutari. Turkai iš
stumti iš užimtų anais vie 
tovių, be to jų daug užmuš
ta ir sužeista. Lygia dalimi 
ties Janina buvę kruvini su
sirėmimai graikų su tur
kais. Džavid-paša, septinto 
armijos korpuso komendan
tas, kuris “su savo korpuso 
likučiais pasprūdo iš Mo- 
nastiriaus ir susijungė su 
Essada-pašos armiją, žuvo 
susirėmime su graikais. Tas 
atsitikimas seniau buvo pra
neštas, bet tik dabar patvir
tinamas.

Iš Atėnų rašoma: Turki
jos karo laivynas pamėgino 
išplaukti iš Dardanelių. 
Torpedvaltįs apspito salos 
Tenedos pakraščius, kuriuos 
buvo užėmę graikai. Gyve
nantieji ant minėtos sa
los turkai sukėlė maiš
tus, bet graikai 'maišti
ninkus numalšino. Graiki
jos naujai paskirtas tai sa
lai gubernatorius paskelbė 
ant salos karo stovį.

Turkijos karo laivai kelis 
sykius šovė į sales pakraš
čius, bet nuostolių nepadarė. 
Graikijos laivynas, stovin
tis ties Lemnos sala, išgir
dęs turkų laivyno užpuoli
mą, tuojaus pradėjęs vy
ties, bet turkai su savo lai
vais kaip žiurkės subėgo at
gal į Dardanelius ir nieku 
viskas pasibaigė.

Joks svarbesnis užsiėmi
mas neapsieina be skandalų, 
tad kodėl šis svarbus dar
bas turėjo but laimingesnis 
už kitus?

RUSIJOS IR AUSTRIJOS 
PASIRENGIMAI KARAN.

Nežiūrint ramybės užti
krinimų. Rusija nei ant va
landžiukės nesustoja gin- 
kluoties. Visos geležinkelių 
linijos užimtos kariuomenės 
ir amunicijos transportais. 
Caro dekretas draudžia lai
kraščiams skelbti apie bent 
kokius armijos judėjimus ir 
visus pramatomus valdžios 
sumanymus ir tikslus. Už 
nepaklusnumą gra s iama 
pabaudomis ir laikraščių 
konfiskacija. Iš to matyt, 
kad Rusija ginkluojasi, bet 
tai veikia slapta, manyda
ma, kad niekas užsienyj ne- 
patirsiąs jos darbų.

Lygia dalimi ir iš Vienos 
štai kas pranešama: Austri
ja jau pabaigus mobilizaci- 
jon pasirengimą. Paskirtose 
vietose kariuomenės jau po 
kelis korpusus sutraukta.

Austrijos parlamente, ne
žiūrint slavių atstovų opozi- - 
cijos, priimta valdžios įne
šimas, kad kiekvienas pilie
tis ir visi, abelnai imant, vy
riškiai karo metu bus pa
šaukti tarnyston; by til. ga
lėsianti nešioti ginklus, tu
rėsianti eiti karau ir ginti 
tėvynę. -

IR ŠVENČIŲ METU NE
BŪTA RAMYBĖS.

Net pereitų švenčių metų 
Balkanuose nebūta ramybės 

lygiai kaip serbai, taipir

AR PANAMOJ SKANDA
LAS?

Pasklydo girdas, kad buk ' 
(Panamos kanalo kasimas ir- į 
j gi neapsisaugojęs paprasto 
amerikoninio skandalo, koks 
sutinkama visur tarp valdi
ninkų. Pasakojama, kad po 
kanalo atidarymui šiais me
tais praeisią dar daug lai
ko, kol galėsią kanalu plau
kioti didesni karo laivai kaip 
buvo skelbiama. Topriežasti- 
mi esą suklastuoti nekuriu 
Panamos kanalo valdininkų 
raportai, kurie nežinia ko
dėl skelbė neteisingas žinias 
apie žemės kiekybės iškasi
mą. Jų raportuose buvo pa
duota, kad iškasta 11.000- 
000 kubinių jardų žemės 
daugiau, negu išteisybės bu
tą. Tos klastingos skaitli
nės priguli išimtinai prie 
Culebra, kur labiausiai kal
nuota Panamos dalis.

Tasai skaudališkas padė
jimas, sakoma, išaiškintas 
prezidentui Taftui, kuomet 
tašai aplankė kanalą. Ir tai 
papasakojęs pulkininkas 
Gothals.

Visi tie raportų klastuo- 
tojai valdininkai iš darbo 
jau prašalinti. Tas pat liki
mas laukiąs ir kitų valdi
ninkų. Bet tuo tarpu to 
skandalo visos smulkmenos 
plačiai visuomenei dar nė
ra žinomos. Tik tiek žino
ma, kad tame skandale ne
būta jokio grafto. Kaltinin
kams regis rūpėjo tik prisi
laižyti savo viršininkams. I

PASKIAUSIOS ŽINIOS.
. .Pirmoji taikos dalis tarpe 
Balkanų valstybių ir Turki- 
jos jau pabaigta. Turkija 
parodė, kad be Europos val
stybių presijos, ty. įsimaišy
mo nesutiks nusileisti Bal
kanų valstybėms. Panedėlyj 
tarybos pertraukta ir Tur
kijai duota dar syki tris die
nos galutinam apgalvojimui 
Balkanų valstybių perstaty
tų reikalavimų. Ligi minė- 
tam laikui tan reikalan gali 
įsimaišyti. Europos valsty
bės, ko Turkija labai pagei
dautų.

Panedėlio sesijoje pirmi
ninkavo Serbijos atstovas, 
H. Novakovič. Visupirmu 
Turkijos atstovai apreiškė, 
kad Turkija mielai norėtų 
taikinties, bet kad Balkanų 
valstybės savo reikalavimų 
nesumažina, tatai Turkijai 
prisieina tarybas pertraukti 
ir pareikalauti Europos val
stybių tan reikalan išimai 
šymo.

Turkija už nieką negaliu- I 
ti atiduoti Andrianopolio ir 
salų Egejaus jūrėse.

Tuomi Balkanų valstybių 
atstovai neužsiganedino ir 
apreiškė, kad jie tarybas 
pertraukia ir Turkijai pa I
galvoti dar duodą tris die I
nas. Paskui prasidėsiąs ka 1
ras išnaujo. i 1

Iš Sofijos rašo, kad Adri 4
anopolio apgynėjai turkai |
pasirengę pasiduoti ir tam 
tikslui pasiuntę savo parla 
mentaristus į bulgarų armi-
jos vadą.

1



Turkija su Balkanų valstybėmis lošia šachmatais.

KULIAI, 
Telšių pav. 

nedidelis miestelis,

Todel ministerija patarianti 
neparduoti dabar pigiai li
nų, o palaukti, kol kainos 
nepakils augščiau kaip per
nai.

lasas istroskusiai sviesos 
vaikelių miniai.

Patobėlis.

LAUKUVA, 
Telšių pav.

Nors šis miestelis nema
žas, gyvena čia apie 1000 
žmonių, parak vi j a irgi di
doka, vienok pirm 5 — 6 
metų nebuvo čia jokios mo
kyklos. Reikia žinoti, kad 
'įr aplinkyj 20 verstų taip- 
.pat jokios mokyklos nebu- 
*vo. Vadinas, laukuviškiai 

- buvo s-įvo “pamotės” visai 
aplenkti ir palikti patįs sau. 
Gal dar paaiškės, kodėl taip 
ilgai nebuvo čia mokyklos, 

•jaigu pasakyti, kad Lauku
vos parakvijoj susiduria 

, net 5 aplinkiniai valsčiai, 
būtent Rietavo, Kvėdarnos, 
Šilalės, Kaltinėnų ir Var
nių, o pats Laukuvos mies
telis padalintas tarp Telšių 
ir Raseinių pavietų. Taigi 
nesant čia jokios administra
cijos įstaigos, ir taip pada
lintiems tarp įvairių pavie
tų ir valsčių, Laukuviš- 
kiams sunku buvo susitar
ti ir pareikalauti sau mo- 
kyklos, arba kad ir patiems 
kokiu nors budu įsisteigus.

Bet pagalios, rodos, pirm 
6 metų šiaip taip susitarta, 
todėl buvo čia įsteigta mi
nisterijos pradinė mokyk
la su vienu mokytoju. Po
draug miestelėnai (daugiau
sia žydai) pasižadėjo su
mesti pinigų mokyklai pie
čių nupirkti, o valstiečiams 
buvo direkcijos pasiūlyta 
pastatyti mokyklai namus, 
tuo labiau, kad valdžios bu
vo duodama U/Į tūkstančio 

-rublių pinigais ir apie 300 
rąstų, kuriuos valstiečiai 
turėjo apsiimti nusikirsti 
girioj ir atvežti į miestelį.

Piečius mokyklai buvo 
~ nupirktas, bet mokyklos na

mų statymu niekas nesirū
pino, tuo tarpu gi vaikai 

. buvo mokinami samdytuose 
p namuose. Kadangi jau bai

gėsi laikas, per kurį turė- 
t jo valstiečiai suvežti girios 
*** medžiagą, tai 1911 metų va

sarą Laukuvos parakvijonų 
kuopa surašė ir pasiuntė 
direkcijai prašymą paskirti 
vieton 1Į4 tukst. 3 tukst. 
rub., kad galima butų pas
tatyti didesnius namus ir 
laikyti 2 mokytoju, girios- 

. gi medžiagą taippat pasiža- 
_ dėjo patįs suvežti.

Direkcija tokiu paprastu 
parakvijonų kuopos susira
šymu nepasitikėdama parei
kalavo, kad panašų nutari
mą padarytų koks-nors 
valsčius arba bent vyrija 
(obščestvo), kuri ir apsįim- 

i tų visą mokyklos namų sta
tymo rupesnį. Netrukus 
Rietavos valsčiaus Juodai- 
nių vyrija, priderančioji 
Laukuvos parakvijai, pada
rė reikalaujamąjį nutarimą 
ir nusiuntė į direkciją. Tai
gi 1912 metų žiemą turėjo 

I būti visa medžiaga suvežta 
ir paskui 1913 metų vasarą 
patįs namai pastatyti. Bet 
vėl nelaimė. Direkcijos nu
rodytuoju pienu joks “po- 
driačikas” neapsiimu staty- 
ti namų už 3 tukst. rub. Pa- 

Bųlios šį rudenį parėjęs iš 
(B lirekcijos pasiūlymas, ku- 
H nuo ji duodanti 3 tukst. r. 
B be jokios medžiagos, kad 
B pastačius mažesnius namus 
B- mokyklai tik su vienu ino- 
■ kytoju;i Kaip dabar: dėsis 

Laukuviškiai, kol-kąs hęži- 
j^^iia. Matyt, nelemta buvo 
^jLaukuviškiams turėti dide- 
B 2 mokytojams mokyklą,

Tai
bet iš pažiūros, išrodo lyg 
ir miesto teises turįs. Čia 
rasi visas tas gražybes, ką 
puošia iškabomis, mieštų 
gatves. Įvažiuojant nuo 
Plungės metasi akysna gra
žus ruimingas namas su 
“traktierio” iškaba, toliau 
keletas aludžių ir ant galo 
monopolis, be kurio neapsi
eina joks, nors ir mažiau
sias, miestelis ir dideli so
džiai ((Medeikiai, Biržų 
vai.). Mokyklos čia nera
si. 1907 metų rudenį buvo 
atidengta, bet kad valstie
čiai nedavė prižadėtos de
šimtinės žemės mokyklai, 
tai valdžia, keršydama vals
tiečiams, iškėlė mokyklą į 
Šėmulių sodžių už 4 verstų, 
kame ir dabar tebėra. Šį 
rudenį rods jau atidaryta 
mokykla ir Kuliuose, ir lie
tuvis mokytojas iš Plungės 
paskirtas.

Daktaro taippat čia nėra, 
tik felčeris su aptiekiniu, 
“kromeliu”. Ant kalnelio 
stovi balta graži, nesenai 
pasatyta mūrinė bažnyčia, 
daug žmonių pinigėlių su
vartojusi. Bet ką tas reiš
kia Kulių parapijiečiams: 
ūkininkai čia stambus, valdo 
didelius žemės plotus (juo
džemis), išsidaliję senai į 
vienasėdžius, nors kiekvie-; 
na s skolose paskendęs. Da
lykas tame, bĮ<ad Kuliečiai^ jmokyklai dar pirm laisvės:

ir Plungiečiai, papratę by
linėtis, kame išmėto pasku
tinius grašius. Kulietis bei 
plungietis nepraleis nei vie
nos progos, kad nepasibyli- 
nėjus.

Dideliais vargais šį ru
denį čia įsikūrė pačtos sky
rius, be telegrafo, nors pro 
Kulius telegrafas eina. Da
bar nebereikės kuliečiams 
del pinigų ar laiškų keliau
ti Plungėn (18 verstų nuo 
Kulių). Prekyba visa žy
dų rankose, tik viena nusu
susi krautuvėlė tėra žemai
čio. Turgų nėra, tik apie 
penketą jomarkų. Jauni
mas pradeda šviesties: 
linksta prie kningos, nors 
laikraščių kol-kas labai ma
žai į Kulius teateina.

Proncė Paukštvanagis.

KRETINGA, 
Telšių pav.

Lapkričio 24 d. vakare at
rasta, jau kelios dienos kaip 
mirusi, moteriškė, rankos, 
kojos ir nosis kurios, buvo 
apėsta (apgraužta) žiurkių. 
Moteriškė ta gyveno viena 
su kvaila duktere: nieks be
veik jos nelankydavo. Po
licijos sustatytas protoko
las: surašyta baldai ir kiti 
daiktai. Nuo kvailos duk
ters nieko nesužinota: į 
klausimus tik nusikvatoja.

Baisus reginys! '.
Mikė Melagis.

LINAI.
“S.-Z. T.” tašo,-kad pre

kybos ir pramonės ministe
rija pranešantį, kad linų 
kąinos žiemą, dėl palygina-: 
nįai menko jų uždėrejimo,' 
turėsiančios pakilti labai 
augštai. Kad linų dabar maža 
kas perka, ministerijos nuo-

išgabena juoš •‘■‘troptąfe^'iii 
rekrutus , iš savo-'“tėvynės. 
Be to. čionai da varomi 
kunig. Oginskienės ir kitų 

nors ir tai butų tik buvęs mone nieko tatai nereiškią, miškai. Rąstai sustatomi į,

A. A. GR. TOMAS PO- 
TOCKI’S. .

Šį rudenį Varšavojo stai
ga mirė širdies liga, ir palai
dotas savo Pelenių kapuose 
(Lukšių par.) a. a. grafas 
Tomas Potocki’s, Zyplių 
dvaro (Lukšių pąr.j.__Nau- 
miesčio pav., Suv. gub.). sa
vininkas, virš 52 metų, te
sulaukęs. .....

Nors a. a. gr.'T, Pot. bu
vo tikras lenkas ir be to dar, 
“ponas”, vienok musų ga
dynėje buvo tai prakilnus 
dvarininkas ir todėl vertas 
nors trumpai paminėti.

Kaipo tikras kultūros 
žmogus, jisai buvo ne tiktai 
liuosas nuo lenkų šoviniz
mo, ne tiktai nevarė kenks
mingos lietuviams lenkų en
dekų politikos, bet dar bu
vo prisidėjęs savo darbais 
ir turtais prie Vietinių ’ lie
tuvių įstaigų................7'

Jisai įsteigė Lukšiuose 
lietuvių ūkininkų ratelį, ku
rį sušelpė pinigais ir ūkio 
įrankiais — vertės apie 300 
rublių. Prie šitos draugi
jėlės buvo prisirašę dau
giau kaip 30 ūkininkų. Be
ne bus tai pirmutinė ūkio 
draugijėlė Suv. gub. Silpnai 
ir vos tik keletą metų tegy
vavo šita draugijėlė, bet čia 
jau ne jo buvo kaltė.

Jisai buvo nariu “Žag
rės” ir “Žiburio” draugijų. 
Prie Lukšių “Žiburio” sky
riaus padėjo įsteigti elgėt- 
namį, kurį šelpė pinigais, ir 
malkomis iki paskučiausių 
dienų. Taippat buvo išrū
pinęs leidimą lietuvių ūkio 

metų.
Įsteigdamas Suvalkuose 

lenkų prekybos mokyklą, 
pasistengė įsprausti moky
klos įstatuosna tokią pasta
bą. “Jei atsirastų vienoje 
klesoje 30 lietuvių mokinių, 
tai išguldymas greta lenkų 
kalbos galėtų būti vedamas 
ir lietuvių kalba”.

Jisai parašė keletą “po
puliarių ūkio kningelių, ku
rių dvi, regis, buvo skiria
mos lietuviams ir išverstos 
lietuvių kalbon.

Reikia dar paminėti, kad 
a. a. gr. T. Pot. yra parašęs 
lenkų kalba keletą origina
lių dramų eilėmis iš lenkų 
historij'os; be to yra išver
tęs eilėmis “Faustą”, kurį 
rengėsi vaidinti savo, stato
ma j ame teatre Varšuvoje. 
Grafo veikalus maii. 2 teko 
matyti ir skaityti rankraš- 
ciųose, nes ne visi jie-yra 
išspauzdinti. .

J. Staugaitis.

GARŽDAI, ^
Telšių pavU7.7.7~'

Didokas pasienio mieste
lis, stovįs ant kalno, kurio 
pakalnėj teka-čiurkšlena 
Minija, paskendusi karkly
nų krumuosei ■ <

Kaip kąži-koksąi -Higas 
kirminas raitosi - vingiuoja 
Minija per visur Žemaičių 
žemę, iš abiejų- pusių - ture - 
dama kalnus,. apaugusius 
seniau medžiais- ir tik~da- 
bar, užėjus. ‘ ‘naikinimo” li
gai, visi tie krumairniu^žiai 
kertami ir pard-tiodamv-žy- 
dams-vertelgomsj arba^sią- 
čiai vokiečių pii-kliams^Jgu- 

KATALIKAS

(celtu) “payąmus” ir varo
mi Minija užsienin, o paga
lios sus^bdopaj prie tilto, iš 
kur jau vežama už mieste
lio ant J^alno ir sukrauna
ma. Paskui* vėliau, žiemos 
laiku, kųoyiet Minija su
kausto ,|ejdų;^iltą, tąsyk tuos 
pagalius veža prie geležin
kelio stoties ir stato fabri
kam kurui*arba poperos ir 
rudvilnės dirbti. Čionai 
vietos gyventojai, žydai if 
krikčionįs turi gerą uždar
bį.

Amatininkų,- kurių čia 
buvo apie dešimtis, visi me
tė savo anįatųi, o nusipirkę 
porą ar vieną Arkliuką, ve
ža nuo Minijos “rulkius”. 
Matyt, kad jų amatas (siu
vėjas, kurpius ir tt.), jiems 
neužsimokėdavo, jei metę 
ėmėsi “rulkių” vežimo. Ne
senai čion- -buvo “vežėjų’ 
straikas. Jų reikalavimai 
(ekonominiai) maž-daug iš
pildyti. Taippat vedama 
gera prekyba su Prūsais. 
Nuo Naujų Metų, kuomet 
Garždų muitinė 3-sios rū
šies bus pakeista antraja; 
tai ta prekyba turbūt da la
biau išplės savo ribas.

Proncė Paukštvanagis.
' (“Lietuvos Žinios”).

ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJA.
Kvėdarnos kamend. kun. 

Putlius -Kauno apygardos 
teismo nutarimu uždarytas 
trims mėnesiams Kretingos, 
vienuolynan. Švėkšnos ka- 
mendorius ,kun- Gaidys 
siunčiamą trims mėnesiams 
pildyti kąmepdoriaus parei
goms Kvėdarnon.

Kretingos .vienuolis tėvas 
Pranciškus (Bizauskas) 
lapkričio 18 <į.. padarė, galu
tinai vienuoljp apžadus.

lietuvIų^SalŽos mo
KYMO REIKALAI.

Kauno gubernijos moky
klų direkcija prašo vyriau
sybės paskirti 300 rublių 
Kauno miesto mokyklos pe
dagogijos kursų lietuvių 
kalbos mokytojui apmokėti 
ir 60 rublių tų kursų katali
kų tikėjimo mokytojui. Mi
nėtieji pedagogijos kursai 
ruošia mokytojus. Ligšiol 
tegalėjo juos lankyti vien 
rusai. Diibar tečiau pradė
jo priiminėti į tuos kursus 
ir lietuvius, ir dėlto kur
sams prireikė lietuvių kal
bos ir katalikų tikėjimo 
mokytojų.

RODUNIA, 
Lydos pav. 

mes susilaukėmeIr 
nyčioje pamaldų savo 
ba, nors tai mums labai 
brangiai kaštavo: ne vienas 
ir kraują už tai liejo net 
bažnyčioje. Bet mums pa
daryta labai didelė nuo
skauda, Musų susirašė be
veik trečdalis, o pamaldų 
gavome tiktai . trupučius 
nuo lenkų stalo, tai yra aš- 
tuonias dienas metuose, ir 
kas šventudieiiį pamokslą ir 
giesmes po .mišparų. Dar 
ir tas pamokslas ne laiku 
sakomas,^fies po sumos ir po 
lenkiško pamokslo, pagiedo
jus lenkams Aniolas Dievo. 
Lietuviai nebeturi laiko 
klausytiem riės kiekvienas 
skubinas oiam'o, dėlto, kad 
lietuvių sodžiai daugiausia 
vis toli rificJbfežnyčios, daug 
geriau butų, kad pamokslas 
butų sakomits prieš sumą, 
nes lietuviai visados ateina 
anksčiau bažnyčion; po su
mos gi vėl skubinasi grei
čiau namo, kad nesutemtų. 
Seniau, kaip buvo pąs mus 
kun? Lajauskas, tai buvo 
pamokslas visada sakomas 
prieš sumą lietuviškai, o po

I *sumos lenkiškai, dėlto lie-1 Tik Ukmergės moksleivija 
tuviams buvo daug geriau. 
Ir dar mums vienas nema
lonumas: po lietuviško pa
mokslo visada kunigas už
gieda lenkiškai: Dievas mu
sų gelbėtojas... ‘ Ar gi ne
būtų mums maloniau, kad 
užgiedotų lietuviškai: Anio- 
las Dievo... Nejaugi Die
vas geriau supranta lenkiš
kai. Lenkai vis giriasi, kad 
naujas klebonas kun. Ko- 
chanskis išnaikįsiąs lietuvių 
kalbą Rodunioje. Ir var
gonininkas, • taigi bažnyčios 
artimas žmogus, taip sakė. 
Kaip lietuvių moterįs pa
klausė, ar neturi lietuviškų 
katekizmėlių ir elemento
rių, tai vargonininkas atsa
kė: meskit lietuviškas knin- 
gas, nes dabar Lietuvos ne
bus. Tečiau iš paties kle
bono mes ligšiol dar nieko 
nepastebėjom blogo. Sten
giasi net parodyt, kad esąs 
lietuviams palankus, 
žiu, ar ilgai taip bus.

Liūdnas.

Sa

MIŠKŲ APSAUGA.
Kauno gub. miškų apsau

gos komitetas užgrėsė kirs
ti miškų: Pakalniškių Pad- 
zirnavo dvare, Ukmergės 
pav., 30-čiai metų; Dolbnės 
Sodaliskio dvare, Panevė
žio pav., 30-čiai metų; Rud
zevičiaus Autanavo dvare. •* . . .Šiaulių pav., 13-kai metų n 
Mankevičiaus Kulnyčių
dvare, Raseinių pav., 5 me
tams.

baž- 
kal-

LEIDO IŠSIPIRKTI 
ŽEMĘ.

Vyresnybė leido išsipirkti 
sau žemę ir suteikė tam rei
kalui paskolas šių keturių 
sodžių liuosiesiems žmo
nėms : Perekšlių sodžiaus 
(Smilgių valse.) — 5.103 r. 
65 k. paskolos; Smilgių so
džiaus — 21.854 r. 37 k. 
paskolos; Vabolių sodžiaus 
sentikiams (Rokiškio vals
čiaus) — 12.611 r. 45 k. pas
kolos ir Strigalių sodžiaus 
(Židikų valse.) — 4.043 
19 k. paskolos.

x’.

UKMERGĖ.
Tas senas Lietuvos mies

tas, galima 'sakyt, tebe
snaudžia dar ir toli atsiliko 
nuo kitų, sau panašių mies
tų — Šiaulių ir Panevėžio. 
Ten lietuviai telkiasi į drau
gijas, rengia dažnai vaka
rus, siuntinėja korespon
dencijas iš savo miestų ir 
apylinkės vietų,
džiu, dalyvauja viešąme 
Lietuvos gyvenime.’ Uk
mergėje beveik nieko pana- 
šėus nėra. Kaip atsimenu, 
kas buvo čia aštuoni metai 
atgal, tai ir dabar tebėra.

vienu žo-

sukruto. Jų tarpe lietuvy
bė pakilo gan urnai. Jie su
sitelkę yra į dvi kuopi: 
“Ateitininkų” ir “Aušri
ninkų”. Iš augusių tarpo, 
žinoma, atsiranda taippat 
gerų norų žmonių, norinčių 
dirbti tėvynei. Bet ką tu 
žmogus darysi, kad nėra va
do, kuris visus suvienytų, 
įsteigtų draugiją, etc. Per
nai čia buvo apsigyvenęs dr. 
Oseika. Trumpai tepabu
vo, bet jau ir vakarą suren
gė, ir daug ką buvo suma
nęs tolesniam laikui. Bet, 
kaip sako priežodis: “Kur 
trumpa, ten ir trūksta”. 
Taip ir čia atsitiko. Tas 
vienintelis pasaulinis lietu
vis inteligentas, kuris nieko 
nevaržomas galėjo liuosai 
čia darbuoties, ėmė ir persi
kėlė gyvent į Siesikus. Ir 
vėl mes be vadų. Kartais 
savytarpy betarikaudami 
neiškenčiame nepakaltinę 
inteligentų, kurie svetimų 
dievų ieško, savo gi kraštą 
užmiršta. Čia juk ne tik 
jų dvasiai butų malonu, bet 
gal ir kunui sotu.

Apylinkės sodiečiai, nors 
dar tamsus, bet ir tarp jų 
jauatsiranda labiau susipra
tusių: pradeda po truputį 
skaityti laikraščius, kuni
gas. Girdėjau, savininkas 
Ukmergės “Birutės” knin- 
gyno gyrėsi, kad pastaruo
ju laiku gerai verčiasi su 
lietuviškomis „ feningomis. 
Ūkininkai savo vaikų ne 
labai nori leisti į mokyklas. 
Kurie ir leidžia, tai tik ber
niukus, Mergaitėms, sako 
jie, mokslas nereikalingas. 
Jos ir be jo gaus sau vyrą.

Visoje apylinkėje dar tik 
2 — 3 sodžiai išėjo į kolio- 
nijas. Ar gi tai neliūdnas 
faktas!? Tuo tarpu apie 
Šiaulius ir Panevėžį jau 
mažą ir beliko sodžių.

P. Broliukas.

MALĖTAI.
Kadai vienas lenkininkas 

(L. Z.) pasisakė, jų esu nu
tarta visa Vilniaus pavietą 
sulenkinti. Svarbi vieta 
esanti Malėtai. Ir dėlto ten 
buvęs atsiųstas kun. Davi- 
davičius. Buvo neatsargus, 
inklimpo, dėlto malėtiškiai 
lengvai juo nusikratė. Da
bar, išgirdę, kad čia atva
žiuosiąs lenkas kun. Ozevi- 
čius, manėme, kad siunčia
mas jis čia tuo pačiu tikslu, 
kaip ir kun. Davidavičius. 
Bet, ir mes, kurie jo bijo
jome, ir tie, kurie daug juo 
tikėjos, ačiū Dievui, rodos, 
apsirikome. Kun. Ozevi- 
čius, kiek patyrėme, neno
rįs rolės endekų kurstytojo, 
ir prašęsis valdytojo, kad jį 

kuogreičiausiai iš Malėtų 
atsiimtų, nes laikus save te
nai netinkamu, tik valdyto
jas nesutikęs paliuosuoti, 
motyvuodamas tuo, kad ne
turįs lietuvių kunigų; da
bar ėmęs mokyties lietu
viškai, endekų gi agitato
rius, atsilankiusius pas jį, 
kad ištyrus ir pasitarus, kų 
daryti — išvaręs laukan.

Ašara.
(“Viltis”).

Didelis viešbutis.
New York. Čionai atida

ryta naujas McAlpin vieš
butis, stovintis ant kertės 
34 gat. ir Brodway. Ja
me radasi 1.500 kambarių 
svečiams. Pirmųjų dienų 
tan viešbutin užsiregistravo 
suvirš 600 asmenų. Turi 24 
augštus.

Moterįs bučiuojasi.
Denver, Colo. Čionai po 

Naujų Metų atidaryta nau
ja legislatures sesija, kurio
je pirmusyk netik šioj vals
tijoj, bet ir visose Suvieny
tose Valstijose inėjo dvi at
stovės moterįs: viena sena
tai!, o antra žemesniajai! bu
tai!. Kuomet tos dvi mote
rįs susitiko kapitoliaus sa
lėje, apsikabino ir širdingai 
išsibueiavo, velydamos kita 
kitai kuogeriausio pasiseki
mo. Vyrai atstovai dr se
natoriai su pavydumu žiū
rėjosi į tuos moterių besi- 
glamonėjimus, juo labiau, 
kad moteris - senatorius 
esanti gana patogi ir jauna,

Chinai skolina pinigus.
Pekine pagaliau pradėta pe- 
retrakcijos kas link didelės 
paskolos Cliinams nuo še
šių valstybių: Anglijos, Ja
ponijos, Suvienytų Ameri
kos Valstijų, Francijos, Vo
kietijos ii’ Rusijos. Išlygų 
sutvarkymui paskirta spe- 
cialė komisija.

Aštrus įstatymai. Chinuo- 
se išleista labai aštrus įsta
tymai prieš opiumo rūkymų. 
Už inprotinį opiumo rūky
mų neturintieji 40 metų am
žiaus turį but baudžiami 
mirtimi! Visgi dar kvepia 
barbariškumas.

Samdys karžygius. Ka
dangi Meksiko dabartinė 
valdžia negali savo šalyj nu 
malšinti revoliucijos, šios 
numalšinimui sumanyta nu
samdyti žinomų Italijos ge
nerolų Garibaldi. Šis, sako
ma, jau iškeliavęs į Meksi
ku ii’ manus visus ten bandi
tus išnaikinti. Kasžin, ar 
jam pasiseks tas padaryti.

... t
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ji AMERIKOS ŽINIOS.! I [j
Taftui sudeda velijimus 

7.000 asmenų.
Washington, D. C. Sau

sio 1 d. Baltuosius Namus 
aplankė labai daug svečių, 
kurie asmeniškai sudėjo lin
kėjimus prezidentui Taftui. 
Taft tradicijiniu prezidentų 
papročiu suspaudęs ranką 
7.000 asmenims. Tasai iš
kilmingas priėmimas prasi- 

* dėjęs tuojaus po pietų. Pir
miausiai prezidentą pasvei
kinę kabineto nariai, pas
kui užsienių diplomatai, to
liau sekė . viršiausiojo teis.- 
ino nariai, armijos ir laivy
no oficieriai ir ant galo pu
blika. Prezidentas Taft, sa
koma, net suvargęs, kol pro 
save praleidęs tą visą sve
čių armiją,

Kongresas užimtas.
Washington’ D. C. Kon- 

gresmanas Underwood ir 
senatorius Martin, demo
kratų vadai žemesniajame 
bute ir senate, atlaikę ilgą 
konferenciją, kurioje kalbė
ję apie kongreso darbus, ko
kius turįs po švenčių tuo
jaus pradėti ir atlikti. 
Smulkmeniškai apkalbėta 
muitų tarifus revizijos rei
kalas, kuris pirmiausiai bu
siąs kongrese svarstomas, 
kuomet prezidentas elektas 
Wilson užimsiąs savo vald- 
vietę. Pereitoj pėtnyčioj 
kongresas išnaujo susirinko 
ir pradėjo savo darbus. Vi
sus bėgančius reikalus no
rima apsvarstyti ir su jais 
viską pabaigti.

įstatymus ir visą tautą yra 
faktas, kad Wm. Rockefel
ler, žinomo žibalo karaliaus 
brolis, nenori keliauti Wa- 
shingtonan ir tenai prieš 
kongreso komisiją išsiaiš
kinti iš nekuriu žibalo trus- 
to transakcijų. Jis nešina- 
si iš vienos vietos kiton ir 
tuo budu neleidžia, kad jam 
į rankas butų inteiktas kon
greso komisijos pakvieti
mas pribūti tuojaus Wa- 
shingtonan. Kol pakvieti
mas nebus jam asmeniškai 
inteiktas, jis visai nereika
laująs keliauti Washingto- 
nan. Sakoma, jis šiais lai
kais iškeliavęs į Bermuda 
salas, nes sergąs. Kongreso 
komisija tečiau nuspren- 
džius jį laikyti pabėgėliu ir 
už tokį atkaklumą nubausti. 
Žinoma, milijonieriui galiiš- 
eit i daug aršiau, bet argi 
varnas varnui kirs- akiu.

savo vyro atsiskyrimo ir ali
mentų. Kadangi tarp kit
ko perdaug didėles sumos 
reikalavo ir drabužiams, ta
tai teisėjas Garrison nus
prendė, kad $53 metams pa
kanka moterei ant drabu
žių. Būtent, rūbams ir 
skrybėlėms gali daugiausiai 
išleisti $30, paltotui $18, 
avalams $4.00 ir $1.00 gor- 
setui. Teisėjas - tvirtino, 
kad ir jo pati tiek pat me
tams išleidžianti, o tečiau 
esanti švariai apsirėdžiusi 
ir patogi... Toksai teisėjas 
moterims, žinoma, labai ne
patinka.

Ambasadoriaus palaikai.
New York. Čionai iš An

glijos karo laivu “Natai” 
atgabenta mirusiojo Londo
ne Suvienytų Valstijų am
basadoriaus Reid palaikai. 
Anglijos skraiduolį “Na
tai” ant okeano pasitiko še
ši Suv. Valstijų karo laivai 
ir atidavė prigulinčią pa
garbą mirusiojo ambasado
riaus atminčiai.

Pardavinėjo vaikus.
New York. Čionai gyve

na nekokį ponia Dora Rem- 
lin, nuo kelių metų našlė, 
pas kurią kiekvienas galė
jo pirkti vaikus, kas kokius 
tik norėjo. Vaikus parda
vinėjo nuo $3.00 ligi $10.00 
už kiekvieną, kaip kokius 
gyvuliukus. Jai vaikus ati- 
davinėdavo skurde gyve
nančios motinos ir mergi
nos. Pirklyba vaikais taip 
pasekmingai buvo vedama, 
kad ant galo tų prekių net 
pritrukus, vadinasi, atsira
do daugiau perkančių, negu 
vaikų buvo.

Valdžia tą dalyką, paėmus 
i savo rankas. Žadanti vis
ką nuodugniai ištirti ir bo
bą raganą, aštriai nubausti 
už pirkliavimą vaikais.

“Brangus 'pone preziden- 
Klaifefi4>'ar ponas 

Jkąrtaig nenoj^Fum manęs 
adoptuoti. Efeii bėdina naš
laite ir dirbu ;šav£š: užlaiky
mui. Girdėjai/,' kld ponas 
esi dailus ir ’geras' ir pono 
visi vaikai jau1 išaugę, tad 
manau, gal ponas iyanęs rei
kalautum. Tt/riu 13 metų 
ir labai geisčiau likties po
no dukterimi. ' Turiu viltį, 
kad tasai mano laiškas pono 
neįžeis. Meldžiu atsaky
mo”.

Mergaitės pavardė viešai 
nepaskelbta.

DINAMITININKŲ 
BYLA.

Gruodžio 28 d. per. m. — 
kaip minėjome pereitame 
“Kataliko” numęryj — In- 
dianapolyj, Ind. federalia- 
me teisme pasibaigė 40 di- 
namitininkų byla. Prisai- 
kintųjų teismas1 jų 38 atra
do kaltais ir teisėjas 32 pa
siuntė kalėjiman, o 6-šiems 
tuo tarpu sulaikė ištarmę. 
Visi kaltininkai buvo vir
šininkais ir vadovais geleži
nių tiltų ir bustų skieletų 
konstruktorių unijos. Jie 
visi buvo padarę suokalbį, 
vežiojo geležinkeliais dina
mitą ir plaišino tiltus ir na
mus, pri< 
n eu n i st a i
(apie tai plačiau aprašyta 
“patėmijimuose” šiame mi
ni eryj).

Štai apkaltinamųjų sura-

Nužudyta moteriškė.
Boston, Mass. Netoli ka

pinių Holy Cross atrasta vi
dutinio amžiaus nužudytos 
moteriškės lavonas. Lavo
nas turtingai aprėdytas. 
Kad moteriškė nužudyta, 
aiškiai liudija sudrašktyi ru
bai, išpešioti galvos plaukai 
ir kelios kūne žaizdos. Re
gis, nelaimingoji auka pik
tadariui priešinosi. Pikta
darybės motivu nebuvęs 
apiplėšimas, kadangi pas 
nužudytą atrasta brili j anti
niai auskariai, žiedai, apy
kaklė ir pinigai, kokius su 
savimi turėjus. Policija 
energiškai ieško piktadario. 
Kuomet nužudyta bus pa
tirta kas per viena yra, ra
si, lengviau bus ir susekti 
kaltininkas.

Žemės drebėjimas.
Union, S. C._ Andai čio

nai atjausta smarkus žemės 
drebėjimas, kuris suplaišino 
daug mūrų, nugriovė nuo 
namų kaminus ir gyvento
jus labai pergazdino.

Drebėjimas tęsęsi tik 20 
sekundų, bet ir to trumpo 
laiko užteko padaryti dide
lius nuostolius. •■•■o

Ir aplinkiniuose keliuose 
miestuose taippat atjausta 
drebėjimas, bet ne toksai 
smarkus.

Priverstinai lankys mald- 
namius.

Cincinnati, O. Čionai im
ta persekioti lengvo gyveni
mo moteris ir merginos, ir 
vieną dieną suimta jų 50. 
Teisėjas visas nubaudęs tuo, 
kad įsakęs joms kas ne.dėl- 
dienis lankyti malduamius 
ir tenai priverstinai apgai
lauti savo prasižengimus.

Išgelbėti iš kasyklos.
Tamaqua, Pa. ' Čionaiti- 

uėj vienoj angleka'sykloj 
andai užgriuvo išėjimas ir 
uždarė 9 anglekasius. Pa- 
gelbinis anglekasių skyrius 
karštai ėmėsi darbo ir po 
keliolikai valandų pravalė 
išėjimą. Atrado 8 angleka
sius sveikus ir ištraukė 
viršun. Vieno bet niekur 
nesurado, kuris turėjo po 
žeme kūr-nors pražūti.

Maudosi jūrėse.
New York. Plaukioji

mas jūrėse ties Coney Is
land, tai svarbiausias šiais 
laikais sportas New Yorke. 
Maudosi vyrai, maudosi ir 
moteris, tarytum, butų tai 
kaitrios dienos vasaros mė
nesiais. Vandens tempera
tūra dabar ten siekia 45 
laipsnių augščiau zero, taigi 
dar nedaug šaltas, bet toli 
ne maudymuisi toks 
duo.

Amerikėnai vis ką 
naujo turi išgalvoti.

Kur randasi daugiausiai 
kurkinų.

Kurkinų daugiausiai ran
dasi Tennessee valstijoj. 
Specialiu traukiniu iš tos 
valstijos atgabenta šven
tėms 30.000 kurkinų i mies
tus Baltimore, Philadelphia 
ir New York. Tų prekių 
kaina išnešus daugiau pu
sės milijono dolerių, nes Im
ta visokio didumo kurkinų.

rc’to-

James C. Bernhardt, Oin- 
cinnati.,, ...

Frank E. Philips, Syra
cuse, N. Y.

Charles Wachtmeister, 
Detroit.

Fred I. Mooney, Duluth.
Sulaikyta ištarmė:
James Cooney, Chicago.
James Coughlin, Chicago.
Patrick F. Farrell, New 

York.
Hiram R. Kline, Muncie, 

Ind.
Frank J. Murphy, Det

roit.
Edward Clark,' Cincin

nati.
Teisėjas Anderson pasku- 

tiniems ištarmę sulaikęs pa
liepus federalei vyriausy
bei. Jie taippat prigulėjo 
prie to paties suokalbio, bet 
juos areštavus prisipažino 
prie kaltes ir prokuratori- 
jai daug patarnavo kaipo 
liudininkai. Visi šeši pa
leisti užsistačius jiems kau
cijas, bet tas nereiškia, kad 
jie butų išteisinti.

Visi pasmerktieji išklau
sę teisėjo ištarmės labai 
ramuti. Teisėjas be to po 
viskam patėmijo, kad tarp 
jų daugumas yra tikrais 
piktadariais. Ant galo įsa
kė pasmerktuosius tuojaus 
išgabenti specialiu trauki
niu į Leavenworth kalėji
mą.

Naujų Metų dienoje visi 
jau buvo kalėjime. Jie te
nai apkirpta, išmaudyta, 
aprengta kalinių rubais ir 
paskirta kiekvienam dar
bas.

Toji byla valdžiai lėšavus 
$51.000. '

Liudininkų teisman buvo 
pavadinta 546.

Byla tesėsi tris mėnesius.
Kuomet broliai McNama- 

rai atrasta kaltais, kurių 
apgynimui, darbinpikų uni
jos, buvo, nurinkusios $200- 
000, tatai Šiaja byla darbi
ninkai visai nesiinteresavo, 
tarytum, nujauzdami, kas 
jie yra do paukščiai.

Pasmerktųjų advokatai 
stengsis tą visą bylą arba 
atnaujinti, arba paduoti 
apeliaciją

van-

nors

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

Svarbiausia Priežastis
nuolatai besididinančio reikalavimo ir populiariškumo 
gyduolių vadinamų

Severos Balsamas
Plaučiams (Severa’s Balsam for Lungs)

yra pastebėtinose pasekmėse, paėmus šiuos vaistus 
tokiuose atsitikimuose, kada reik prašalinti kosulį, 
užkimimą, katarą, krugą^rba kokliušą. Pamėginkit 
tai persitikrinsit. Kaina 25 ir 50 centą.

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

W. F. Severą Co.CEDZrs

KVIEČIAME VISUS KUOGREIČIAUSIAI UŽSISAKYTI DIDŽIAUSIĄ. 
LABIAUSIAI LIETUVOJE SKAITOMĄ SAVAITINĮ 

LAIKRAŠTĮ 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 ukj. I’rie “ŠALTI 

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

“ŠALTINS” suteikia kiekvienam savo skaitytojui atsakymus j užklau
simus apie ūkio dalykus ir teisių, (provų) reikaluose visai dovanai

“ŠALTINIS” labai tinka ir jaunimui, nes jame visuomet yra skyrius 
“VAINIKĖLIS”, kuriame kiekvienas jaunikaitis randa gražių eilių, 
dainų, pamokymų, pasiskaitymų, mislių, priežodžių ir patarlių.

“ŠALTINIS” leidžia kas savaitė labai gražu laikraštėli vaikams vardu 
“ŠALTINĖLIS”.

“ŠALTINIS” suteikia kas savaitė kuodaugiausia žinių iš Lietuvos ir iš 
viso pasauio.

“ŠALTINIS” visuomet yra išpuoštas gražiais paveikslais. Sulig savo 
didu'mo ir gražumo “ŠALTINIS” yra labai pigus laikraštis, nes atsi
eina tiktai trjs 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 tjiri užsisukvti 
“ŠALTINĮ”.

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 
' ūkininkui.

“ŠALTINIO” KAINA SU PRISIUNTIMU.
LIETUVOJE ir visoje RUSIJOJE

siunčiant pinigus perlaida
Metams 3 

mėnesiams 
mėnesiams 
menesiams 
mėnesiui

9
6
3

Užsisakant pačte, per kny
gynus ir šiaip per inga- 
liotus prenumerata rin
kikus:

metams 3 rub. 15 k., 9 mėn.
2 rub. 40 k., 6 mėn. 1 r 65 k.
3 mėn. 95 k., 1 mėn.45 kap.

Adresas:
“ŠALTINIS”, ŠEINI, SUV. GUB.

(1-3)

rub.
2 rub. 25k.

1 rub. 50k.
80k.
30k.

UŽSIENIUOSE
Metams 

mėnesiu m s 
mėnesiams 
mėnesiams 
mėnesiui

9
6
3

Krasa siuntinėja šunis.
Yonkers, N. Y. Pirmu

tiniu iš šio miesto per kra- 
są siuntiniu buvo buldogas 
narve, kurį krasa pristatė 
adresatui. Buldogas ..su 
narvu svėręs suvirs 9 sva
rus, kad tuo tarpu krasa 
priima įvairius siuntinius li
gi 11 svarų, išėmus skys
čius, sprogstančias medžia
gas ir kitus daiktus, kurie 
galėtų sugadinti kitus siun
tinius. Krasa .siunčiami. ir 
paukščiai. y/y.'Į.y;

v * ... - ...

Gaudomilijonierių.
New York, N. Y. Kaip 

čionai milijonieriai pašiepia

Turėjo nešioti akmenis.
Gary, Ind. Invedus nau

ją krason siuntinių sistemą, 
nekurtuose miestuose laiškų 
išnešiotojams bus darbo li
gi kaklui. To sistemo ge
rumą išbandė vietiniai laiš
kų išnešiotojai, kur krason 
vežimu atvežta 1.000 grani
to plytų, kokios vartojamos 
gatvių grendimui. Prie 
kiekvienos plytos, nesve- 
riančios daugiau 11 svarų 
buvo prikabinta korčiukė su 
adresato vardu ir prierašas 
‘ ‘ sampl e”. N ors d va šio j e 
keikta tų plytų siuntėjus, 
bet nurodytais adresais ant 
pečių išnešiota. Ir sugal
vok tu žmogus ką tokio pa
našaus. Ne vienam išne
šiotojui tasai sistemas pasi
darys kartus.

Saliamono ištarme.
New York. Paveldėjimų 

geisme buvo perkratinėja
mas nekokios ponios Holton 
reikalas, kuri reikalavo nuo

Šliubinė dovana.
Original? šliubinę dovaną 

apturėsianti mergina Gould, 
kuri išteka už vieno geležin
kelio valdininko, F. J. She- 
pardo. Taigi Suv. Valstijų 
Atlantiko karo laivyno 20.- 
000 jurininkų, patapius ad
mirolui Osterhaus, sumeta 
kiekvienas po 25 centus iruž 
surinktus pinigus bus nu
pirkta šliubinė dovana. 
Mergina Gould jurininkus 
daug sykių sušelpus.

Nauja mašina.
Krasiniai ženkleliai g 

tai bus spauzdinami naujai 
išrasta tam tikslui mašina, 
kurią išradęs nekoksai Ben. 
R. Stickney. Naujoji maši
na vienu žygiu ženklelius 
spaudįs, skylės ir pąklijuos, 
podraug džioyįs ir sukarpys 
į tam tikrus reikalaujamus 
lankus. Toji mašina dir
bant ženklelius valdžiai su
taupysianti 57 nuošimčius 
lėšų.

Nori but prezidento 
dukterimi.

Prezidentas elektas Wil
son nesenai aplaikęs laišką 
nuo vienos 13-kos metų 
mergaitės, kuri rašius štai 
ką:

Frank Ryan, konstrukto
rių unijos prezidentas iš 
Chicago, pasmerktus 7 me
tams kalėjimai!.7

6-šiems metamš kalėji
mai!: '

John Butlet’ iš Buffalo, 
unijos vice-pf ėzidebtas.

Herbert S.
trdit', buvęs i 
rius.

Olaf A. Tveitmore, iš Ca
lifornia.

J. E. Munsey, Salt Lake 
City, Utah.

Eugene A. Clancy, 
Francisco.

Philip A. Cooley, 
Orleans.

Frank C. Webb,
York.

Michael J. Youhg, Boston.
Keturiems metams kalė

jiman:
John H. Barry, St. Louis.
Peter J. Smith, Cleve

land.
Trims metams kalėjiman:
Murray

Springfield, Ill.
Wilford

Kansas City.
Paul J. Morrin. St. Louis.
Henry W. Legleitner, 

Denver.
Charles N. Beum, Minne

apolis.
Michael J. Cunnane, Phi

ladelphia.
Edward Smythe, Peoria.
George Anderson, Cleve

land. j
Michael J.Harinori, Scran

ton.
Ernest G. W. Basey.
William J. M’Cąin, Kan

sas City.
William E. Reddjn, Mil

waukee.
. I-♦Dviem metam kalėjiman:

Richard
Chicago.

Frank < 
ton.

Frank J
ha. *

Fred Sherman, Indiana
polis.

Vieniems metams ir vienai 
dienai kalėjiman:

Wm. J, Shupe, Chicago,
4

iyaizdas iš prezidento Tafto atsilankymo prie Panamos kanalo.1

3



r S. Moterių Skyrius, g
■^sss^aaassasassa^

r Geras ir b ogas auklėjimas 
pavyzdžiuose.

kaip tiktai paguldo jį vežimėliu ir šaukia, 
kol nepaima jį ant rankų. '

Motina ir auklė dieną ir naktį, pasi- 
mainydamos nešioja jį ant rankų, kol ant 
galo nepuola iš nuovargio. Kūdikis pri
tyrė jau, jog del inteikimo savo valios pri
valo tiktai šaukti.

** *
PARAŠĖ LENKIŠKAI MOŠČENSKA. 

VERTĖ BEDRUSKIS.

KŪDIKĖLIS, NEŠIOJIMAS ANT RAN
KŲ, PRADŽIA AUKLĖJIMO, ČIULPAS.

a) Geras auklėjimas.
Tėvas. Delko gi šiandien mažutėlis 

taip "be paliovos šaukia? Kas jam yra?
Motina. Nieko jam nėra; šaukia, nes 

nori, kad jį paimčiau ant rankų. Auklė 
nešiodavo jį, kada šaukdavo, ir nuo to lai
ko paprastai tol šaukia, kol jį nepaima ant 
rankų.

Tėvas. To neišpuola daryti. Tiesa, 
sveikas auginimas vaiko reikalauja, kad jį 
kartkartėmis iš šilto patalo išimtumėm ne
tiktai apiprausimo arbo pervilkimo delei, 
bet kad galėtų liųosai švaistyti sanarėliais. 
Vienok neišpuola ineiti į paprotį nuolat 
nešioti kūdikį ant rankų, ypatingai tuomet, 
kuomet prie to verčia šauksmu.

Motina. Ištikrųjų, neišpultų jį prie to 
pripratinti, vienok kartą tas jau atsitiko, 
turiu to ir toliau laikytis, kitaip užsišauks 
be galo.

Tėvas. Gink Dieve! Reikia kūdikiui 
kartą tik parodyti, jogei šauksmu nieko 
nepriveiks. Per kelias dienas galima jį 
nuo to atpratinti. Tuom tarpu turėsime 
šauksmą jo kantriai kentėti. Reikia vie
nok padaryti viską, kas bus galima, kad 

■Mukudikiui jo padėjimą pagerinus. Nes gei
džia pasišvaistyti sanarėliais, duokime jam 
jo lovelėje tiek laisvės, idant galėtų var
tytis ir gyduoti kojelėmis, užkloti jį liąu- 
niai ir lengvai, ligi kiek verčia reikalas, 
idant išgelbėtumėm nuo užšalimo. Geidi
mas naujų įspūdžių galima nuraminti toL 
kiuo budu, kad kūdikio lovelę arba veži
mėlį įvairiais budais perstatysime arba 
naujus daiktus jam prieš akis pakišime 
arba girdėjimą kitur nukreipsime. Ypa
tingai vaikai staigus, geidžia nešiojimo ant 
rankų, nes nerimauja, o mintįs jų linksta 
prie įvairumo įspūdžių. Taigi perstoją 
verkti, patyrę arba išgirdę ką naujo.

Pamylimas kūdikio prie supančio ju
dėjimo yra liekana iš laikų. pirm užgimi
mo. Seiliaus užganėdindavo jį judėjimai. 
Nuo to laiko, kaip lopšys išėjo iš papročio, 
pradėta tas jam atlyginti judinant veži
mėlį. Tiesą pasakius, svarbiausia, idant 
del plėtojimos kūdikio organizmo darytu
mėm kartais užgana suteikdami darbą jo 
regėjimui, girdėjimui, raumenų pajauti- 
inui. Nekados vienok neišpuola prieit li
gi to, kad kūdikis kankintų savo globėją 
ir šauksmu verstų jį pasiduoti savo kapri
zams.

Motina. Betgi, mano brangusis, da
bar dar juk nepradėsi auklėti vaiko; rei
kia tai atidėti ligi to laiko, kaip jis išmin
ties daugiau ingys.

Tėvas. Ne; auklėjimas, mano nuo
mone, jau nuo pirmų dienų turi prasidėti. 
Kartą kūdikis ingys išminties, galės jau ne- 

-wieną dalyką, musų reikalaujamą, daryti 
suprazdamas, kad musų reikalavimai tei
singi. Kol tas vienok stosis, turėtų ingau- 
ti papročių gerų ir naudingų, o užvisla- 
biaųsiai priprasti prie išpildymo tėvų va
lios. Jau turėjai progą pasergėti, kaip 
greitai auga kūdikio sauvalė ir kaip grei- 

I tai jisai pasergsta, jog šauksmu gali kai- 
ką atsiekti. Nors gi iš atžvilgio į tvarką, 
podraug į plėtojimos kūdikio, reikia jis 
kaikada paimti ant rankų, nereikia vienok 
tuomi atidaryti jam kelią piktumai! ir sali
vation; taigi pradedant auklėjimą nuo pir
mų dienų gyvenimo, reikia jį nešioti ne 
tuomet, kuomet šaukia, bet tuomet, kuo- 

. met tas pasirodys reikalingu.

b) Blogas auklėjimas.
Tėvas. Kas-gi čia šiandien do nepers- 

. tojantis šauksmas? Bet-gi, tai jau nepake
liama !

Motina. Mažutėlis nori, kad jį paimtų 
P kas ant rankų ir nešiotų.
L Tėvas. Tad paimk jį; aš turėsiu ra- 
■mumą, o kūdikis malonumą ir abudu bu-
■ siva užganėdintu.

Motina auklei. Girdėjai, ką ponas sa- 
^kė. Kuomet kūdikis šauks, turi paimti
■ ant rankų ir nešioti.

Po dviejų dienų kūdikis taip priprato 
g prie nešiojimo, kad išsyk pradeda verkti

Tėvas. Del’meilės Dievu, kodelgi tas 
mažutėlis vėlei šaukia ištisias valandas? 
Argi niekas jį nenešioja? Delkogi samdo
me auklę?

Motina. Betgi nešiojame jį abidvi su 
aukle, pasimainydamos, nors jau kniumba- 
va pavargusi, bet dabar ingijo naują inpro- 
tį. Ima į burniukę kampą drobulės ir žin
da. Daktaras sako, kad to negalima leisti, 
nes labai daug drėgnumo iš jo burniukės 
ištraukia, be to gali užsikrėsti.

Tėvas. Kasgi vėl! Daktarai apie tai 
nieko neišmano. Alano laikuose duodavo 
kūdikiui žysti čiulpą arba guminį spe’įielį. 
Ne vienas nuo to dar nenumirė. Pamaty
si; duok mažulėliui čiulpą ir jis nustos 
šaukęs.

Motina. Bet kaip daktaras .pamatys 
čiulpą, ištikro ir tą uždraus.

Tėvas. Kamgi daktaras turi matyti 
čiulpą? Kaip ateis, gali nuo jo paslėpti.

Maželis gauna čiulpą, o pasekmės to 
naujo bjauraus parėdymo greitai prisieina 
atnaujinti. Kūdikis dar, labiau šaukia ne
gu pirma.

Motina i tėvą. Čiulpą vaikui jau ne
galiu duoti, bet išradau kitą būdą. ’ Palie
ku jam burnelėje guminį spenį, pritaisytą 
prie bonkutės su pienu, po kiekvieno pe
nėjimo jis čiulpia tol, kol neužmiega,—nuo 
to laiko nešaukia.

Dabar maželis nuolat turi burnelėje 
guminį spenį, o kad jam nors ant valandė
lės jį atima, šaukia kiek galėdamas. Api- 
pienuotas ir apseiliuotas musoja ir rūgsta, 
vystosi bakterijos; vaikui grasia įvairus 
pavojai. Gydytojas kategoriškai reikalau
ja prašalinti spenį. Nuo to laiko vaikas 
nuolatai laiko burnelėje pirštus ir žinda, 
taip smarkiai, kad net juos žeidžia. Kuo
met jam to neleidžia — šaukia visa gerkle. 
Išmintingas ir apsvarstantis apsiėjimas 
nuo pat pradžios butų susyk ištaisęs tuos 
visus blogumus.

VAIKŠČIOJIMO MOKSLAS.
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visąypj/žiNios.
StraikĮUpja ^vežėjai. Sau

sio pirmomis dienomis Lon
done sugtraįkavo 800 auto
mobilių yięžėjų, taip vadina
mų kariętjninkų.

“t—n-------
Exkarąlių^. vesiąs. Ber

lyne pąąkly^ųs žinia, kad 
Portugalijos, exkaralius Ala- 
nuelius apsivesiąs su viena
tine Vokietijos kaizerio 
dukterimi, Augusta-Vikto
rija. Regis, ne šuniui dešra.

AR NORITE GYVENTI 
SAVO LOCNAME NAME?
. Jaigu .norite, tai atsišau
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 randos pinigus turėsi
te savo locną namą. Mes 
turime daugelį namų ant 
pardavimo.

Jaigu nesmagu gyvent 
mieste, pirkite farmą. Mes

M. KARA
1919 South Halsted Street
GERIAUSIA IR DIDŽIAUSIA CZEVERYKU 

KRAUTUVE JUSU APIELINKEJE.
Kada reikės gerą, drūtą 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.

Pekine gyvenanti ameri- 
kėnai andai kreipėsi į savo 
valdžią Washin gtonaii, i- 
dant pastaroji veikiau pri
pažintų Chinų Respubliką. 

t

Ministęris rezignavo. Ru
sijoj vidurinių reikalų mi- 
nisteris Makarov del men
kos sveikatos pasitraukęs iš 
užimamos vietos.

Mirė ministęris. Nesenai 
pasimirė Vokietijos užsie
nio reikalų ministęris, baro
nas von Kiderlen-Waech- 
ter. Turėjo 60 metų, buvęs 
žymus diplomatas.

Karalius susirgęs. Iš Mu- 
enclieno rašoma, kad proto 
sumišimu sergantis Bavari
jos karalius Otto ingavęs 
kelių ligų komplikaciją ir 
labai nusilpnėjęs. Jo padė
jimas esąs be vilties pagiji
mo.

•' ------------------—

Ciesorius sergąs.. Iš Vie
nos rašoma, kad nepagydo
mai susirgęs Austrijos cie
sorius Pranas Juozas. Re
gis, jis šių metų jau neper
gyvensiąs, taip bent visų 
manoma.

a) Geras auklėjimas.
Tėvas. Musų vaikiukas jau pradeda 

čiužinėti grindimis. Laikas jau padėti jį 
va ikščioj imo mokyklėlei!.

Motina. Alanai apie tokią mokyklėlę, 
kurią nesenai matėme pas tetulę, ty. apie 
prietaisą, priverčiantį vaiką stovėti ir 
vaikščioti su tikslu kojalių sustiprėjimo?

Tėvas. Gink Dieve! Juk tas kuo- 
tikriausiai vaikui sukreivintų kojales. Nie
ko blogesnio nėra, kaip versti vaiką sto
vėti ir vaikščioti, kol patsai nepradeda at
sistoti ir nusileisti. Eikš mano kambarin, 
parodysiu tau mokyklėlę, kurią liepiau pa
dirbti musų maželiui; ot, tai keturkampis 
ilgio dviejų metrų, o pločio pusantro. 
Sienos gi yra tokios augštos, kad vaikas 
lengvai gali pasiekti rankele ir laikytis 
turyklos; pasirodys gana tvirtas, jei valios 
atsistoti ant kopelių. Grindis išklojau sto
ru, minkštu dekiu, uždengtu neperšlapan- 
čia medžiaga, ne taip vienok slidžiaj kad 
ant jos slystu vaikas. Dvi sieni prietaiso 
susideda iš šniūrinio rezginio, per kurį ga
lės vaikas matyti visą kambarį, be to ga
lės kibtis į šniūrus kaip norės atsistoti; ta
me gi atžvilgyje turi būti jie gana stori, 
kad nepjautų vaikui delnų. Tame ketur
kampyje indedama vaikas, ir žaislus rei
kia duoti jam gana minkštus, kad virzda- 
mas ant jų nesusižeistų.

Motina. Nepanorėsi vienok ištikrųjų 
uždaryti jį vieną tame kalėjime, leizdamas 
jam parvirsti kaip panorės stotis.

Tėvas. Nebaugštinkis, iš pradžios ga
li ineiti kartu su vaiku ton mokyklėlėn, 
ant rytojaus atsisėsti čia jau šalyj. Pas
kui galėsi kaskart atsitraukti toliau ir ant 
galo ko ramiausiai galėsi užsiimti savo dar
bu. Po aštuonių dienų, nuo laiko lig lai
ko išeidama iš kambario, be baimės galėsi 
jį ten palikti ir nešauks.

Motina. Veizėk, vyre, maželis pirmą 
kartą atsistojo ant kojalių, kibdamas į 
šniūrinį rezginį ir laikosi turyklos. Kad 
tik nepaleistu ir neparvirstų.

Tėvas. Niekas, kad ir parvirstų, nie
ko bloga sau nepasidarys. Nusigąs tiktai 
truputį ir gal paverks. Tik tu nesurik iš 
išgąsčio ir nebėgk jam pagelbon. Taip su 

(Toliau bus).

Ambasadorius sergąs. Su
vienytų Ąmerf Valstijų am
basadorius. ..Berlyne, Leish- 
man, pavojingai susirgęs. 
Buvusiomis šventėmis at
šaukta visokie pas ambasa
dorių priėmimai.

Šnipystė. Berlyne susekta
Šnipystė. Berlyne susekta 

suokalbis—šnipinėti Rusijos 
valdžios naudai. Patirta, 
kad tan suokalbiu priklau
so 30 vyrų ir moterių. Vis
kas laikoma didžiausioj 
slaptybėj. ~

Naujų Metų apvaikščioji- 
mas. Berlyne Naujieji Me
tai sutikta ir pradėta tiesiog 
nuožmiu budu; mieste ant 
gatvių šaudyta, kavinėse ir 
kitose vietose girtuokliauta 
ir kelta baisiausios orgijos. 
Policija turėjus pilnas ran
kas darbo.

turime ant pardavimo far- 
mų visose valstijose.

Nesibijokite, kad turite 
permažai pinigų 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 mus, nes 
mes reprezentuojame ge
riausias apsaugojimo (In- 
curance) kompanijas.

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

Chicago, Ill.

Tel. YARDS 4154 
KLAUSK 

CHOPIN 
10c.

CIGARU 
nes padirbti isz 
gerausio tabako

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

DR. RICHTER'S
iPain Expeller

Dr, Richter's galingos externa- 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu
matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 

, Sttenų Degimą, Strendieglis ir 
Neuralgijos.

Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą. 
Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji
mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 
ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 
kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
su pečėtim pokeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

F. AI). Richter & Co.
American House

74*80 Washington St. ' New York.

TĖMYKITE LIETUVIAI!
Visiems žinomas lietuviams Jonas 

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

Jonas Kučinskas, 
238 Slocum Ave..

Kingston, Pa.

Labai gražus keturiose spalvose 
Jubilejinis paveikslas

KOVA TIES

ŽALGIRIAIS

‘ SPINDULYS
Dvisavaitis dvasiškas laikrštis su paveikslais.

JAU ŽMONES SENIAI LAUKĖ DVASIŠKO LAIKRAŠČIO, KUR GALI
MA BUTŲ BASTĮ ŽINIŲ IR PAMOKINIMŲ APIE MI SŲ 

BRANGŲ IB ŠVENTĄ TIKĖJIMĄ.

“SPINDULYS” aiškina plačiai šventą Katalikų tikėjimą, mokina dorai 
gyventi, parodo, ką reiškia visų metu šventės ir Bažnyčios ceremonijos.

“SPINDULYS” aprašo šventųjų gyvenimus.
“SPINDULYJE” ras ..skaitytojas ir žinią, kas dedasi pas mus ir visame 

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

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

“SPINDULYS” duoda daug kitokią gražią dievobaimingą pasiskaitymą. 
LIETUVIS-KATALIKAS, užsimokėjęs 1 rb. 50 m., gaus per visus 

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

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

Laiškus ir pinigus siusti šiuo adresu:
“SPINDULYS“, ŠEINI, SU V. GUB.

Dvikova. .- Vengrijos sei
mo pirmininkas Tiša susi
vaidijo su to seimo atstovu 
Karolyj. Abudu grafai ir pa
buvę vyrai. Tiša savo prie
šininką įšaukė dvikovon su 
kalavijais. Abudu smarkiai 
susibadė. Tai vadinasi Euro
pos aristokratija!

Išris parlamentą. Angli
jos parlamentui artinasi iš
rišimas. Atstovai už nieką 
negali sutikti su valdžios 
pasiulijimais kas link au
tonomijos Irląndijai. Nesu
tikimai didinasi ir karalius 
bus priverstas dabartinį 
parlamentą paleisti.
i -J---- ---------

200 kareivių išžudė. Tibe
to pasienyj gauja apsingin
klavusių tibetonų andai už
puolė ant Chinų sargybos ii 
išskerdė 200 chiniečių ka
reivių; be to užpuolikai pa
ėmę 6 kanuoles. Chinų val
džia atsitikimo vieton pa= 
siunčius bausminį būrį.

g Didumo 14x2-1 coliai.
Z Šitas paveikslas — tai re- 
5 tenybė, tai jubilejinis 500 
£ metų sukaktuvių išleidimas 
J kovos lietuvių ir lenkų su 
S kryžiuočiais. Paveikslas tep- 
S liotas garsaus teplioriaus J. 
g Mateiko. Jis perstato D. L. 
v K. Vytauto ir lenkų karaliaus
* Jagailos kovą su kryžiuočiais 
Ž 1410 metais, kuomet kryžiuo
ji čių galybė galutinai sumalta
* ir jų garbė sumindžiota. Pa- 
£ veikslas išleista turtu ir spau- 
j da “Kataliko”.
$ Tokio paveikslo niekur nega- 
g Įima gauti. Pageidaujr.ma, i- 

dant tasai jubilejinis paveiks-
S las papuoštų kiekvieno lietu-
* vio namus, o ypatingai, kuo

met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
iėjus.
Partliluoda labai plfllal. Pertant “Ka
taliko” redakci|ol«, ant vietos, pa
veikslas ItfuoĮa tik 25c. Su prlslun- 
tlmu in kitus miestus, 30c. Agen
tams, Imant flaug, nuleidžiama SO 
nuošimtis.

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

J. M. TAriANEVICZE 
3244 S. Morgan St, CHICAGO, ILL.

GOLD FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuoti 
ant 20 metų, 7 akmenų, Elgin viduriai, par- aij 
aiduos už..................................................................... $11. f 3

i GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuoti OC
į ant 20 melų, 15 akmenų, Elgin viduriai..........

j GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metų IE
! 17 metų Elgin viduriai.........................................  viO.10

Prisiųsk savo adresą ir už 4c markg, gausi mano, 
naują iliustruotą kataliogą UŽ DYK|. i

K

Tel. Lawndale 3670
W. POLCYN

MtSOHCOKTRiCTOn
Darną atneša visose daly

se miesto. Taipgi pastatė 
J. M. Tananevičio Bankos 
namą. Darbą atlieka kogo- 
rfausiai,

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

P. K. BRUCHAS
3248 S. Morgan SL CHICAGO. ILL

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

Kraujo N u od ų^Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas" pas’alinimas 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 tuziną ar daugiau daktarų be ;okio$ pasekmes, kad aš vartoju vienintelį 
būdą, kuriuomi tikrai ir ant visada išgydau.

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

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų !r Inkstų nesveikumus
(Nomokūk už neižgydymą—Neišgydė, nemokėk)

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

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pailsus. 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
m<į. Slapumo bėgimą.

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

Užnuodi j i m ą 
ir visos odos lt$os, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, Įsise
nėjusias Ligas.
L i gos Moterų

Kalbu Lietuviškai, 

VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
pavesi gydymą savo ligos mąn. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa
kančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių. 

t>r. ZINS,’183£S£CHICAGO 
Valandos: 8 ryto Iki 8 vak. Nedelioms, 8 ryto iki 4 pesetų.
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RUBSIUVIŲ STRAIKAS.

S. Bugnovich.

RED. ATSAKYMAI.
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Lewiston, Me.
“Laisvės” 91 numery j pe-jnančiais 

reitų metų patėmijau netei
singą užsipuldinėjimą ant 
šv. Baltramiejaus draugijos 
kokio tai K. Vilaniškio. Jis 
rašė, kad lapkričio 3 d. Ge
dimino dr-jos teatralinis ra
telis laikęs savo mitingą, bet 
šv. Baltramiejaus dr-ja, no
rėdama užkenkti minėtam 
rateliui, tą pačią dieną pa
rengusi prakalbas.

Būdamas šv. Baltramie
jaus dr-jos nariu ir matyda
mas tokį neteisingą apšmei
žimą, priverstas esu į tai 
nors keliais žodžiais atsi
liepti ir tiesiog pasakyti, 
kad lapkričio 3 d. šv. Balt
ramiejaus dr-ja nebuvo jo
kių prakalbų parengus, 
taippat ir kenkti ten ko
kiam rateliui ar Gedimino 
dr-j'ai neturėjo reikalo ir ne- 
kuomet nemano panašiai 
elgties, juo labiau, kad be
veik ikišiolei šv. Baltramie
jaus dr-ja visuomet visomis 
išgalėmis šelpė Gedimino 
dr-ją. Bet gediminiečiai, 
matyt, šv. Baltramiejaus 
'draugijai už gerą atsimoka 
blogu, už šelpimą šmeiži
mais ir neteisingais užsipul
dinėjimais per nešvaruosius 
musų laikraščius, žeminda
mi jos vardą visuomenės 
akyse.

Reikia pažymėti, kad šv.

niausią už visas kitas Le- 
yristono lietuvių dr-jas. Ne
manau įsileisti giliau į šv. 
Baltramiejaus dr-jos praei
tį, nes laikraštyj užimtų 
daug vietos. Tam tikslui 
reikėtų užimti netik daug 
vietos, bet ir laiko.

Šv. Baltramiejaus dr-ja 
gyvuoja jau 13-kti metai ir 
nuo pat savo pradžios gyva
vimo 
kurių 
nuo.
dr-ja

užlaiko svetainę, už 
moka $16.83 kas įnė- 

Šv. Baltramiejaus 
yra grynai Rymo-ka

talikiška ir jos įstatai reika
lauja, kad kiekvienas jos 
narys dorai elgtųsi ir pildy
tų visas katalikiškas prie
dermes. Bet tuotarpu Le
wistone priviso atgal einan
čių pirmeivių, kuriems toji 
draugija pasirodė nebegera 
ir tomis pėdomis sutvėrė 
sau naujų draugijų vardu 
Gedimino D. L. K. Nema
nau tos naujai susitvėrusios 
dr-jos peikti, bet noriu vaiz
džiai nurodyti į klausima, ar 
šv. Baltramiejaus dr-ja ken
kė kiek nors Gedimino 
draugijai, kai kad Kazis Vi- 
laniškis rašo.

Kol Gedimino dr-ja buvo 
dar silpnoka ir maža skait
lių turėjo narių ir neįsten
gė užlaikyti savo svetainę, 
tada šv. Baltramiejaus dr-ja 
pati mokėdama $16.83 kas 
mėnuo už svetainę, Gedimi
no draugijai mitingus lai
kyti leizdavo tik už menkų 
atlyginimą, tik už vieną do
lerį. Argi tame buvo koks 
kenksmas? Koks gi čia 
skriaudimas ?

1911 metais šv. Baltra
miejaus dr-ja sumanė įsteig
ti sau kningynų arba skai
tyklą ir tam tikslui su
rengė balių, iš kurio pelną 
paskyrė kningyno įsteigi
mui. Kas gi tame buvo blo
go?

Bet pirmeiviai drožia i 
“Laisvę” ir “Keleivį” ko 
respondencijas su stambiais 

j hntgalviais ir keliais šauks- 
’ mininkais. Būtent: “Šv. 
Baltramiejaus draugija!!!

Surengė balių!!! Su svaigi- 
gėrimais!!!” Jie 

visų tulžį išliejo aiškindami, 
buk šv. Baltramiejaus drau
gijos nariai esu tamsuoliai 
ir girtuokliai. Mat, tik jie 
vieni yra apsišvietę ir blai
vus.

Pamačius tokius gedimi- 
niečių apsiėjimus, šv. Bal
tramiejaus dr-ja susiprato 
pakelti mokestį tokiems gu
druoliams už svetainės nau
dojimų lig 3 dol., kas ir tai 
dar permaža.

Tada tie pirmeivukai nu
sisamdę sau kitų svetainę ir 
anoje tuoj aus atidarė smuk
lę. Taigi paklausčiau pas 
tuos musų “blaivininkus”, 
delko jus dabar užlaikote 
svaiginančius gėrimus?

Nors vieniems ir antriems 
labai nepagirtinas dalykas 
naudoties svaiginančiais gė
ralais, bet kaip sakoma, ne
mesk akmenimi į kaltinin
kų, jei pats turi tokias pat 
kaltybes. Negana to. Lai
kydami prakalbas pasistato 
rudžio butelį ir kalbant į 
anų nuolatos žiūrite lyg as
tronomai į naujai susekta 
žvaigždę. Ir mes, katali
kai, nieko jums už tai nesa
kom ir nesakytumėm, jei tik 
jus ant mus neteisingai ne- 
užsipuldinėtumėt. Bet kad 
elgiatės priešingai, privers
ti esame ginties.

Reikalauju, kad K. Vila- 
niškis savo korespondenci
joj “Laisvės” 91 num. per. 
metų, melagingų pranešimų, 
būtent, kad lapkričio 3 d. 
šv. Baltramiejaus dr-ja lai
kius prakalbas, atšauktų, 
kadangi šv. Baltramiejaus 
dr-ja minėtoj dienoj netu
rėjo parengus jokių prakal
bų. Tegu K. Vilaniškis ži
no, kad meluoti ir tai dar 
per laikraščius yra labai ne
gražu.

Lietuvių apgyventoj vietoj 
mažai randasi svetimtaučių. 
Vietiniai lietuviai ir prie ti
kėjimo labai prisirišę. Ne- 
dėl dieniais prisirenka pilna 
bažnyčia. Tik viena ne
smagu mums, kad neturime 
nuosavos bažnyčios. Pa
vasarį tečiau jau žadama 
iradėti statyti. Tam tiks- 
ui nupirkta liotai už $10- 

000. Gyyvuoja puikus pa
rapijos choras, vargoninin
ko K. Strumskio vedamas.

Nashua, N. H.
Pastaraisiais laikais 

nai lietuvių skaitlius 
sididino. Darbų yra ikva-
ias. Kas iš kur atvažiuo

ja, visuomet apturi darbų.
Gruodžio 8. d. vietinis 

klebonas, kun. Tyllo, buvo 
sušaukęs susirinkimų į po- 
bažnytinę salę, kur buvo 
svarstoma kapinių reikalai. 
Nutarta pirkti žemės kapi
nėms. Ligšiol lietuviai lai
dojami ant airių kapinių, 
kur už duobę ima po 3 —- 5 
dolerius.

Ir bažnyčios pirkimui su
rinkta pinigų, bet parapijo
ms su vyskupu nesutinka ir 
pinigai guli bankoje be jo
kios naudos.

T. Bakanauskas.

Cicero, III.
Gruodžio 22 d. šv. Anta

no iš Padvos parapijos salė
je atlošta teatras, parengtas 
A. D. P. Kliubo. Scenoje 
buvo statoma septynių per
mainų drama “Genavaite”. 
Veikalas atlošta neblogai, 
nors nebuvo viskas atlikta 
grynai kaip reikėjo, bet per
daug kritikuot negalima. 
Publikos buvo labai daug, 
net neužteko visiems sėdv- 
nių. Daugybė vyrų ir mo
terių stovėjo, nes nebuvo 
vietos kur atsisėsti. Vaka
ro tvarka buvo gera, visi ra
miai užsilaikė, išskiriant 
vienų žmogelį, kuris visas 
vakaras bambėjo, kad užsi
mokėjus kvoterį, nėra kur 
atsisėsti, nors įeinant ir bu
vo pranešta apie tai. Bet 
laikui bėgant ir jis nutilo, 
nes viena mergina šalep jo 
atsikėlė, norėdama išeit at
sigerti. Tai jis tuojaus, nie
ko nelaukdamas, žlakt į jos 
vietų ir sėdi. Žmonės, ar
čiau "dintieji, vieni juokė
si, kiti norėjo perspėti, kad 
vieta yra užimta, bet jam 
tokie dalykai buvo nei ne 
galvoje. Sako: “Mano pi
nigai tokie pat kaip ir jos. 
laigu ji gal sėdėti, kode! aš 
negalėčiau?” Tai mat dar 
kokių žmonių randasi.

Viekšnių Vilnakaršis.

So. Omaha, Neb.
Šiemet lietuviai Kalėdų 

dienų praleido gal pirmusyk 
taip gražiai nuo pat vietinės 
lietuvių parapijos uždėjimo. 
Vietinio klebono, kun. J. Jo
naičio triusu buvo sureng
tas iš jaunuomenės choras, 
kuris gražiai prasilavinęs 
dailiai pagiedojo pritariant 
orkestrai iš 9 asmenų, vado
vaujant amerikėnui. Gruo
džio 25 d. 5:30 ryte puikiai 
praskambėjo ‘‘Sveikas Jė
zau mažiausias” ir kitos la- 
tiniškos giesmelės. Tas pat 
choras orkestrai pritariant 
giedojo ir per sumų, būtent 
10:30 ryte. Žmonelių kaip 
anksti, taip ir paskui buvo 
pilna bažnyčia. Einant baž- 
nvčion kiekvienam krito 
akysna dailiai pataisyta 
Betlejaus Kūtelė. Tai p. 
Klemenso Treinavičiaus au
ka.

Vietiniai lietuviai šiemet 
gali pasigirti dar tuo, kad 
po Kalėdų policiantai su 
jais neturėjo sau jokio dar
bo ir pelno, nes visi kuogra- 
žiausiai šventes praleido. 
Už tai juos verta pagirti, 
nes kitais metais taip nebū
davo.

Tegul jam buna-Ten’gva A- 
merikos žemelė! 10

Pabaigoje prasliilkusiųjų 
metų pašelpinė draugija 
“Lietuvos Balsais” mitarė a- 
part vyrų priimti iirmergi- 
nas draugijon, kad Iftitų ga
lima duoti drairia’tiškus per
statymus. Mergini! ‘ Nekal- 
to-Prasidėjimo Dr. ir-gi pa
rodė gyvumų viename susi
rinkime gaudama 8 nares ir 
tokiuo budu darydama 32 
narių, bet kas tas yra suly
ginus su 105 merginomis, 
kurios turi darbų pasirinkti 
pančekinėje, lempinėje, lovi
nėje ir kitose dirbtuvėse. 
Dar vienas dalykas, kad tos 
merginos, kurios prie drau
gijos priguli, matosi ir ba
žnyčioje, ir baliuose, ir te
atruose, ir prakalbose. O ki
tos tuno užkampiuose ir nuo 
visoko šalinas apart rudžio 
ir jojo pundytojų... Ne
trūksta ir tokių, kurios į 
lenkes yra pasivertusios.

Subatos vakare' 18 Sausio 
Chicagos “Dramos Draugi
ja” vaidys “Piršlybas” pa
rapijos svetainėje. Ta drau
gija jau sykį yra prijuoki
nusi kenošiškiuš. Užtai gali
ma tikrinti pasisekimą ir 
šiam vakarui. Taipo-gi 1 va
sario “Birutė” loš “Vagis” 
toje pat svetainėje. Vakari
nė mokykla liko perkelta į 
miesto mokyklos ruimus, 
kuriuos gauna uždyką. Lig 
šiol gerai darbams einant 
daugumas turi kas Vakaras 
dirbti iki 9 vai., o kartais ir 
vėliaus, ir užtai negali mo
kyklos lankyti. Taip teisi
nosi nekurie ir priminė norų 
atidėti mokyklos ' lanky
mą ant toliaus. Padėk jiems 
Dieve, bet ir tai nereikia pa
miršti, kad visose dirbtuvė
se turi paliuosuoti huo vir- 
šdarbio kad galėtų moky
klų eiti. Nors ir nuo 16 me
tų niekas neatmena, kad 
taip gerai butų darbai ėję 
Kenosha, Wis., tečiaus per 
šventes nei vienas lietuvis 
neatsidurė “šaltojoje”.

ir nekatalikų, pav. protes
tantų, kurie nors neišpa
žįsta katalikų tikėjimo, bet 
jie yra lietuviai, kaip tai 
Prūsų lietuviai. Tokie ne- 
katalikai lietuviai negali 
prigulėti į lietuvių katalikų 
bažnytines draugijas, bet 
jie. gali prigulėti į lietuvių 
tautiškas draugijas, kurių 
įstatuose nėra aiškiai pa
brėžta tikėjimų skirtumas. 
Tamstų Kliuban, kaip Tam
sta rašai, kad to įstatuose 
visai nepažymėta, gali pri
gulėti ir protestantai lietu
viai, kaip tai, liuteronai, 
kalvinai ir kiti. O kad to
kių lietuvių nekurie nenori 
įsileisti, tai jie patįs kalti, 
kam tokius šiaudinius įsta
tus daro, delko anuose ne
pažymi tikėjimų skirtingu
mo. Mes nevelytumėm lie
tuviams katalikams maišy- 
ties su protestantais, taip 
sakant, dvasiniuose reika
luose. Kas kita yra tauti
niai reikalai, kuomet tautai 
reikalinga bendros jėgos.

Brooklynietis. — Tamsta 
slepi savo pavardę ir adre
sų, tatai korespondencijos 
nedėsime.

Juozui Jusevičiui. — Ei
lės, skiriamos p. B. K. Ba
lučio pagerbimui, prastai 
nurašytos. Nedėsime.

Ignacas B., Kenosha, Wis. 
— Kad kun. Al. Skrypko 
su Tamsta turėjo kokį ten 
reikalą, visuomenei nerupi. 
Jei Tamstai labiau patinka 
socialistų darbai nei kun. 
Al. S. mes nieko prieš tai 
neturime. Gali Tamsta 
prisiųsti mums krasos žen
klelį, mes raštelį sugrąžįsi- 
me.

Brooklyn, N. Y.
East Brooklyne ne mažas 

lietuvių skaitlius randasi ir 
nekurie jų gerokai prasigy
venę. Daugumas užlaiko 
saliunus ir keli mėsinyčias.

Kenosha, Wis.
Iš ryto ką tiktai pradėjus 

dirbti 16 gruodžio 1912 m. 
700 svarų geležies bolė už
gulė ant kojos Konstanti
nui Stankui, sutrindama 
nykštį ir antrąjį pirštą. Ne
laimingasis dirbo prastą 
darbą imdamas $2.00 už 10 
vai. dienos darbą. 28 gruo
džio ant penkių vai. rytme
tyje pasimirė a. a. Kaži-, 
mieras Stulgaitis 27 metų, 
vedęs ir 3 vaikų tėvas, są
narys šv. Benedikto Dr., ku
rios nariai ir velionies drau
gai skaitliuje 400 asmenų 
31 gruodžio iš šv. Petro baž
nyčios pėsti nulydėjo į šv. 
J urgio vokiškas kapines. 
Velionis prieš 7 metus bu
vo atvykęs iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Girkalnių 
parapijos. Ten pasiliko jo 
sesuo, vienas brolis Pranas, 
o antrasis brolis Jonas 
Waukegan, Ill, Kenošoje 
stubelė ir jauną mote
ris su trimis vaikais: Jonu
ku 4 metų, Ona
Kazimieru 1 metų ir 1 mėn.

IŠ ANGLIJOS.
Londonas. Gruodžio 8 d. 

lietuvių Kliubas atlaikė sa
vo paprastą susirinkimą. 
Salė buvo kuone pustuštė, 
kadangi Adventų metu 
Kliubas nerengia jokių pa
silinksminimų, tat jaunimas 
ne labai nori kliubą lankyti. 
Susirinkime todėl buvo 
svarstomi tik vieni Kliubo 
reikalai. Pirmiausiai rašti
ninkas perskaitė protokolą, 
paskui buvo išduota atskai
tos, kiek Kliubo išdan in- 
plaukė kapitalo per 7 mėne
sius ir 2 savaiti. Inplaukė ar
ti pustrečio šimto svarų 
sterlingų. Išėmus išlaidas, 
Kliubui liko gryno pelno 40 
švarų. Nutarta šiems 1913 
metams Kliubui parsisiųz- 
dinti šiuos laikraščius: “Ka
taliką”, “Žvaigždę”, “Biru
tę”, “Viltį” ir ‘‘Garnį”, vi
so 5 laikraščius.

7 ) f
Labai pagirtinas Kliubo 

toks darbas!
Galį jotas.

K. D., Chicago Heights. 
— Tamstos prisiųstos ko
respondencijos neįskaitėme, 
tik tiek sužinojome, kad 
Tamstų klebonas Kalėdų 
dienoje savo parapijoms su 
šventėmis pasveikino, iš ko 
visi labai džiaugėsi.

Senas Apuokas, E. St. 
Louis, Ill. — Ne visi yra lie
tuviais, kurie kalba, lietu
viškai, taippat yra lietuviu

New Yorke andai sustrai- 
kavo keli desėtkai tūkstan
čių rubsiuvių vyrų ir mote
rių, reikalaujančių didesnės 
mokesties, geresnių darbo 
sąlygų, taippat sanitarinių 
pagerinimų rubsiuvių įstai
gose, kurios išiandie persis- 
tato kaip tik kokie slastai, 
kur darbininkai užkankina
mi, juo labiau merginos 
rubsiuvės. Darbdaviai, ku
riais yra daugiausiai išnau
dotojai žydai, atsisakė iš
pildyti kadir mažiausius 
darbininkų reikalavimus, 
tatai rubsiuviams daugiau 
nieko neliko, kaip tik su
jungtomis jėgomis paskelb
ti bedarbę ir laukti geres
nių sau išlygų.

Rubsiuvių unijos vado
vai, kurie valdo dabartiniu 
New Yorke straiku, mano 
tokius pat rubsiuvių strai- 
kus paskelbti ir kituose di
desniuose miestuose, kaip 
tai Chicago, Clevelande, 
Pittsburge, Buffalo, St. 
Louis, Philadelphia ir kitur. 
Jei tas invyktų, tai tuo
kart tik viename New Yor
ke netektų darbo 200.000 
darbininkų ir darbininkių, 
o skaitant ir kitus miestus 
— straikuotų daugiau pusės 
milijono rubsiuvių, vyrų ir 
moterių.

Kaip viršuj minėjome, 
rūbų siuvimo pramonė ran
dasi kuone vienų žydij ran
kose. Pramonė milžiniška 
ir atneša didelį pelnų, tik 
ne darbininkams, bet bedu- 
šiams darbdaviams. Rubai 
kadir aršiausios rųšies Su
vienytose Valstijose yra la
bai brangus, kadangi jų 
pirklyba taippat randasi iš
imtinai žydų rankose. Žy
dai visoj šalyj yra sudarę
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trustą, kurio tikslas išnau
doti netik pas jį dirbančius 
darbininkus, bet ir visuo
menę, kuriai prisieina rū
bus pirkties.

Bragstant šioj šalyj viso
kiems produktams, pabran
go ir rubai, bet ne todėl, 
kad rubsiuviams butų padi
dintos mokestįs, bet tik del 
didesnio darbdaviams pel
no. Žydai, mat, naudojasi 
proga.

Statistikos liudija, kad 
Suvienytose Valstijose pra
stesnės rųšies rubai dusyk 
yra brangesni už tokius pat 
rubus perkamus Anglijoj, 
Vokietijoj ir kitur. Ki ge
resnės rųšies rubai tris sy-! 
kius ir daugiau čionai bran
gesni. Vadinasi, trustas 
sauvališkai visuomenę lupa 
ir nėra net kam nusiskusti.

Gi pačių rubsiuvių dar
bas visokiose šapose ir ur
vuose taippat vertas apgai
lėjimo. Kas yra matęs taip 
vadinamas “sweatshops”. 
Chicagoj arba New Yorke 
ir kas pats dirbo arba dir
ba tokiose vietose, visuo
met pripažįs, kad ten dar
bas tiesiog sunkus ir baisus. 
Tamsiose, ankštose, be ven
tiliacijos šapose dirba susi- 
khnšę rubsiuviai: vieni ker
pa, kiti prosina, dar kiti 
amžinai susirietę prie elek
tra arba garu varomų maši
nų siuva. Tas darbas to
kiose vietose daugiausiai 
kenkia moterims ir mergi
noms. Nėra laiko ir vietos 
tyresniu oru pakvėpuoti, 
nėra laiko atsitiesti. Maši
nos marma, dulkių debesiai 
maišosi ir tomis darbinin
kai priversti misti. Dul
kės, kas aršiausiai, įsigeria 
į plaučius ir pagimdo džio
vą. O kadangi darbininkai 
dirba nuo štukių, tatai sku
bindami dar labiau savo 
sveikatą išaikvoja. Ir ne
žiūrint to sunkaus darbo 
uždirba labai mažai, neku-

■ riems tų uždarbių netenka 
i paprastam prasimaitinimui. , 

Be to reikia atsiminti, kad 
rūbų siuvimo darbas yra se
zoninis, ty. nedirbama ap- ■ 
skritus metus, tatai aiškiai 
suprasime, koks yra rubsiu
vių padėjimas ir kiek tai 
jiems reikia pastangų, kad 
surišus galas su galu.

Gi tuo tarpu žydai darb
daviai iš darbininkų darbo 
turtėja. Stato fabrikus, 
taiso departamentines krau
tuves ir lėbaudami vis dar 
plėšia ir išnaudoja darbi
ninkus.

Rubsiuvių nepasiganėdi- 
nimai ir straikai pasitaiko 
tankiai ir iš to stebėties ne
galima, jei patėmysime, ko
kiose sąlygose jie turi dirb
ti. Tik ir verta jiems ve
lyti laimėjimo, juo labiau, 
kad tame užsiėmime- dirba 
daugybė ir lietuvių, kaip 
vyrų, taip ir moterių, ku
riuos taippat tasai krauge- 
ris trustas smaugia ir išnau
doja. Tatai netik verta 
jiems velyti straike laimė
jimo, bet pridera ir medžia
giškai kieku galint juos 
remti, nes pakaktinai lig
šiol toje profesijoje krito 
nekaltų aukų. O kiek tai 
dar be laiko nukeliaus į ka
pus musų brolių rubsiuvių, 
jei mes į jų reikalų šaltai 
atsinešime ?

Musų priderystė nors lie
tuvius streikininkus remti, 
tegu jie iškovoja sau geres
nį duonos kąsnį.

Draudžiama skrajoti. Vo
kietijos vyriausybė uždrau
dė lakūnams skrajoti ant 
visų Vokietijoje ciesoriaus 
rūmų ir pilių, kadangi nese
nai Počdame lakūnas Han- 
mischke iš viršaus aut rū
mų metęs vainikų ir cieso- 
rienę labai pergazdinęs. nuo 
ko ji susirgus. Tų dieną bu
vus jos gimtuvių diena.

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

What s the Use
Paying 10c When
ĮfITCHENKlenzer

Sells for 5c

KITCHEN 
nlENZER

Kitchen Klenzer yra vienatinis Antiseptiškis valytojas. Išbar
styk sinkoje ir plyšiuose. Jis ižnaikys tf r .k antis ir kitus vabalus 
Neužmiršk kad KITCHEN KLENZER užezedys jumis 5 centus.

Kiekvienas žmogus myli smagumų, jo ieško ir 
jį trokšta turėti. Bet kas yra smagumas? Tai 
niekas kitas, kaip praleidimas kasdien kelių va
landų taip, kad užmiršti tame laike visus nesma
gumus. Taigi dabar reikia sužinoti, kaip praleisti 
smagiai atliekamas nuo darbo valandas, kad ne 
vien užmiršti savo vargus, bet kad iš to turėti ir 
dvasiškų naudų. Lengvas atsakymas: reikia skai
tyti užimančių, gerų knygų. Bet kokių? — 
klausi. Todėl mes jums patarsime. Skaitykite

BEN-HUB
Historišką aprašymą iš Jėzaus Kristaus laikų, o 
rasite tą smagumą, 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 tuojau?. Ta knyga turi 472 pusla
piu. Kaina jos $1.25. Tai nėra brangi sulyg savai 
dydžio ir svarbumo' aprašymo. 'Angliškoje kalb’ij* 
j e, kur taip pigios knygos, už tokią knygą reikįa 
mokėti pusantro dolerio.

Knyga gaunama “Kataliko” išleistuveje.
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SAUSIS, 1913 M.
9 K. Marciįanos.

10 P. Agatoųo, Florijono.
11 S. Higino, Matildos.
12 N. 1 sav.po T.Kar. Erneste, Probuso.

-13 P. Veronikos, Gotfrydo. . *.
14 U. Felixo iš N.
15 S. Mauriso zok.

Nelaimė organizuotam 
darbui. . .

Pereitą sykį teko mums 
“Katalike” paminėti, kad 
mieste Indianapolis, Ind. 
pasibaigė byla keturių de
šimčių darbininkų unijų 
viršininkų ir vadovų, ku
riuos federate vvriausvbė. 
kaltino už piktadarišką, suo
kalbį, kurid pasekmėmis bu
tą plaišinimas dinamitu ir 
nitrogliceriną geležinių til
tų ir bustų, kuriuos dirbda
vę neuništai darbininkai, 
kur būdavę, straikai, kur 
darbdaviai nenorėdavę pri
imti išlygų, kokias jiems 
diktavę konstruktorių uni
jos viršininkai ir agentai.

Federalis prisaikintųjų 
suolas, susidedantis didžiu
ma iš farmerių, darbininkų 

smulkių pramonininkų, 
taigi iš bešalių žmonių, atsi- 
nešančių į darbininkų uni
jas nuolankiai, tris mėne
sius klausėsi teisme išvadų, 
prirodymų, liudijimų, pro- 
kuratorijos ir apgynėjų kal
bų; statė visą reikalą ant 
svarstyklių sąžiningai ir 
ant galo po 41 vai. ginčų ir 
argumentų tarp savęs išne
šė ištarmę apkaltindami 38 
apskustuosius ir išteisinda- 
dami 2. Teisėjas paskui vi
sus kaltininkus, išėmus ke
lis, pasmerkė kalėjiman nuo 
vienų ligi septynerių metų. 

- Ir nieko nelaukiant visi tuo
jaus išgabenta federalin ka
lėjimai!.

Baisi bausmė suokalbi
ninkams - dinamitininkams, 
bet podraug ir didi nelaimė 
nekaltiems suorganizuo- 

L tiems darbininkams, kurie 
tos rųšies žmonėms buvo 
pavedę savo likimą ir tikė
jo, kad viskas, ką tik jie 
dirba, veikiama unijos la
bui, kovojama su kapitalu, 
gerinama darbininkams bū
vis. Skaudžiai tečiau su
organizuoti darbininkai ap
sivylė nusitikėdami savo va
dovais ir geriau butų buvę, 
kad jų butų visai nei nepa
žinoję.

Teisme išėjo aikštėn tokie 
dalykai, kurie gali užpyk- 
dinti nes širdingiausius uni
jinių darbininkų bičiuolius, 

~ o ir patįs unistai negalėjo 
paslėpti savo įnirtimo prieš 
tuos, katrie legaliu budu, 
dorai turėjo ginti darbinin
kų reikalus, kad tuo tarpu 
jie savo pasielgimais darbi
ninkams atvilko visuomenės 
akyse tik gėdą.

Po prisipažinimui prie 
f dinamitavimo piktadarybės 

broliais McNamara ir po 
pasmerkimui jų kalėjimai!

streikus už kyšius, kuriuos 
gaudavo iš konkuruojančių 
sau kontraktorių; tuo savo 
nedoru ; pasielgimu daug 
darbininkų šeimynų sunai
kino, užtraukdami ant anų 
skurdą. Aut galo tie blo
gos valios žmonės sumanė 
sprogstančiomis medžiago
mis naikinti tiltus ir bustus, 
kur darbdaviai nenorėdavę 
jų norams pasiduoti. Jie 
nepaisydavo savo unijos 
darbininkų labo, bet tik sau 
visuomet ieškodavo pelno.

Teisme aiškiai išrodyta, 
kad toji unijos viršininkų 
gauja nuo 1905 metų su sa
vo samdininkų pagelba atli
kę daugiau šimto dinamiti
nių pasikėsinimų, griauda
mi netik tiltus ir namus, bet 
ir podraug atimdami gyvas
tis nekaltiems žmonėms. 
Juk tiktai suplaišinant laik
raščio “Times” bustą Los 
Angelėse 21 darbininkas už
mušta.

Ar suorganizuotiems dar
bininkams tokiuo pasielgi
mu galima pagerinti būvis?

Nekuomet! J uo labiau 
galima juos. įkišti kuodi- 
džiausian skurdai! ir palikti 
visados nelaimingais, pa
stumdėliais.

Suorganizuotiems darbi
ninkams nelaimes atvelka 
įvairių rėksnių demagogija, 
kurie patįs darbo ištolo bi
josi, bet nori gražiai pragy
venti darbininko darbo vai
siais. Ne unijos labui tie 
dinamitininkai darydavo 
pasikėsinimus, nes patįs ge
rai žino, kad tuo keliu nie
ko negalima atsiekti, nega
lima pagerinti darbininkų 
būvis, bet tai buvo tik ke
lių dešimčių apjakėlių pa
gieža prieš tuos darbdavius, 
kurie jiems neduodavo rei
kalaujamų kyšių.

Tokių “globėjų” unijoms 
reik apsisaugoti. Juo la
biau, kad ir kitose unijose 
kuone tas pat veikiama. 
Juk nesenai pačioj Chicago, 
nekuriu unijų biznesiniai 
agentėliai pradėjo žmones 
šaudyti. Vadinasi, jei ne
įstengiama kame nors žmo
gaus pertikrinti, jei jis ne
klauso, reikia.tuo jaus toksai 
ir nudėti. Toksai daiktas 
negalimas.

Federalis teismas pamo
kino kelis desėtkus unijos 
viršininkų, uždarydamas

visus tuos, kurie laikysis 
pirmųjų metodus, nes ąso
čiu tik 
vanduo

lig laikui tegalima 
nešioti.

** *
palaiko revoliuciją,

ni pildę tokias piktadary
bes, bet visa gauja viršinin
kų ir biznesinių agentų, pri
gulinčių prie unijos “Inter
national Association Bridge 
and Structural Ironwor
kers”. Tie ponai įgavę uni
jos darbininkų pasitikėjimą 
ir pasiekę unijoje viršinin
kų vietas, gyveno sau už 
idarbininkų sumokamus pi
nigus kaipo kokie turčiai, 
sukeldami vienur ir kitur

Trustai
Suvienytų Valstijų sena

to užsienio reikalų komite
to subkomitetas sumanęs 
patraukti atsakomybėn di
delę amerikoninę pramonę 
už palaikymą revoliucijų 
ant salos Kuba ir Meksike.

Minėtas subkomitetas, at
sirandantis senatoriaus 
Williamo Aldeno Smith di
rektyvoje, jau senai vedąs 
tardymus tame reikale ir 
juos manąs tuojaus baigti, 
taip kad butų galima netru
kus savo visą raportą pers
tatyti kongresui.

Tasai raportas, sakoma, 
busiąs sensacijinis, nes juo- 
mi bus kaltinama ameriko- 
ninės pramonės kompanijos 
už ėmimą dalyvumo išvary
me Diazo iš Meksiko ir da
lyvavimą riaušėse ant Ku
bos.

Nekurtos kompanijų, kas 
tikrai patirta, stengėsi Su
vienytų Valstijų valdžią 
priversti įsimaišyti į Kubos 
ir Meksiko vidurinius reika-

us, pasitikėdamos, kad tos 
šalįs busią prijungtos prie 
Suvienytų Valstijų. Kitos 
gi kompanijos nebuvę paka
kintos Diazo valdžia ir pa
geidavusios naujos adminis
tracijos Meksike, manyda
mos, kad Madero valdžia 
suteiksianti joms pelninges
nes koncesijas.

Subkomitetas tvirtina, 
kad Suvienytos Valstijos 
tarnavusios kaipo pagrin
das veikimui Meksiko ir 
Kubos revoliucionistams, 
taippat amerikėnai finansis- 
tai milžiniškas pinigų su
mas dėję revoliucijai. Amu
nicija ir ginklai buvę per
kami Suvienytose Valstijo
se ir siunčiami revoliucio
nistams.

Jei Meksiko valdžios sty
rą laikytų Diazas, Smitho 
subkomitetoraportas teisin
tų Diazą, jei tasai reikalau
tų atlyginimo iš Suvienytų 
Valstijų už sukėlimą Mek
sike revoliucijos.

Subkomitetas su didžiau
siu uolumu rinkęs tam tiks
lui faktus, kadangi be fak
tų viskas paliktų tik fiasco 
ir, iš antros pusės, butų labai 
neteisinga intarti ameriko- 
ninė pramonė dalyvavime 
Meksiko revoliucijoje, nes 
jei kartais Madero valdžia 
kristų ir sugrįžtų Meksikan 
išnaujo Diaz, tuokart toji 
pramone turėtų labai daug 
nukentėti.

Delei tos vienos priežas
ties tardymai atlikta labai 
rūpestingai, išklausinėta 
daug liudininkų ir surink
ti prirodymai esą teisingi, 
taip kad negali būti jokios 
abejonės, kad Suvienytų 
Valstijų pramonininkai yra 
prisidėję prie revoliucijų.

Tatai aiškiai esame už
tikrinami, kad amerikoni- 
niai doleriai netik valdo vi
są politiką savo šalyj, bet tą 
patį stengiasi daryti ir ki
tose valstybėse. Šitai ge
riausiai paliudija subkomi
tetas.

Pavyzdžiui susekta betar- 
piniai santikiai tarp made- 
ristų ir vienos tresto Stan
dard Oil kompanijos. Kuo
met Meksike valdininkavęs 
Diaz, angliškas sindikatas, 
turintis valdžios paren t imą, 
apturėjęs didžiai pelningas 
koncesijas žibalo dirvoje. 
Bet gangreit ėmė Meksiką 
valdyti Madero, angliškam 
sindikatui atimta koncesi
jos. Be to ir kasyklų kom
panijos Maderai gel būdavu
sios. Faktas esąs, kad fi
nansų ministeris Liman- 
tour, iš Diazo laikų, keliau
damas iš Meksiko Paryžiun 
pribuvęs New Yorkan ir pa
tyręs apie finansinį Madero 
parėmimą, tatai tuojaus pa
turės Diazui nesipriešinti 
revoliucionistams, nes vis- 
tiek iš to nebusią vaisių. 
Kuomet Diaz tai išgirdęs, 
greitai Meksiką ir apleidęs.

Maderistų su Suvienytų 
Valstijų pramonininkais su
sinėsimas taip buvęs arti
mas, kad tartasi šifruotais 
telegramais. Pav. kuomet 
reikalauta šovinių, tai buvo 
rašoma apie kokias tai vinis 
ir t. p.

Regis, to subkomiteto ra
porto apskelbimas Madero 
viešpatavimui Meksike su- 
trumpįs dienas, nes meksi- 
konai ne tiek bus rustus ant 
t nierikemj, kiek ant jo pa
ties, kuris už pramononin- 
kų pinigus pasiskelbė pre
zidentu.

♦ 
♦ *

Ateivių prižiūrėjimas.
Kiekvienas ateivis, per

ėjęs Ellis Island arba kitas

ateivijos stotis^, ir užžengęs 
ant AmePikok'* žemės pa
prastai iuia jaustis laisvu 
akiveizdoj .visokių ateivijos 
valdybų, Jdfevu svečiu nau
jos šalies, .kurij jei jis tik 
panorėsiąs, peiksianti jo 
gimtiniu kraštu'.

Bet išteisybės toli ne taip 
yra, kaip ateivis mano, ka
dangi jis čionai per pirmuti
nius trejus metus randasi 
ateivijos viršininkų priežiū
roje ir gali kiekvieną valan
dą, jei tik atsiranda tam ti
kros priežastis, but areštuo
tas, nugabentas ant Ellis 
Island ir pirmutiniu garlai
viu pasiųstas kiton okeano 
pusėn.

Ateivius saugiai prižiūri 
pati federalė valdžia. Jos 
tam tikrieji agentai turi 
nuolatinius susinešimus su 
policijos ir teismų žinybo
mis, su ligoninėmis, sanato- 
riumais, darbininkų namais 
ir tt.

Tenai tie agentai sužino 
vardus ateivių, atlikusių ko
kius nors prasižengimus, su
sirgusių beprotybe, džiova 
arba gyvenančių labdaringų 
įstaigų lėšomis.

Kiekvienas toksai atsitiki
mas skyrium išnagrinėja
mas ir, jei faktai ima liudy
ti prieš ateivį, šis tuojau 
suimamas ir nugabenamas 
ant Ellis Island, kur stato
mas prieš (spėria lę komisi
ją. Komisijos nusprendimas 
yra greitas ir tankiausiai 
neatmainomas: ateiviui pa
sakoma, kad jis esąs šiai ša
liai nepageidaujamas ir pri
valąs grįžti savo tėvynėn.

Siunčiama atgal ne tiktai 
trečiosios klesos keliaunin
kai, bet ir antrosios ir pir
mosios. Įstatymams nėra jo
kio skirtumo tarp tų tri
jų žmonių rųšių.

Įstatymai aštriausia bau
džia mergaičių pirklius, jei 
tokie Amerikon atsibasto. 
Šitie ponai kadir kokius 25 
metus Suvienytose Valstijo
se išgyventų, vis vien depor
tuojami.

Daugumas ateivių už vi
sokius prasižengimus pa
smerkiami į kalėjimus ir po 
atlikimui bausmės siunčia
mi į tas šalis, iškuriųyra at
keliavę. Jei kartais kur pasi
taiko dideli straikai, sumi
šimai, susikirtimai su poli
cija, į tokias vietas siunčia
mi ateivijos agentai ir šie 
ima šnipinėti ateivių darbi
ninkų rekordus.

Neišgyvenusieji šalyj tre
jų metų ateiviai visuomet 
gražinami garlaivių kompa
nijos lėšomis. Atimama vy
rams net sergančios moterįs 
irgabenama ant Ellis Island, 
jei patiriama, kad jų vyrai 
menkai uždirbanti ir nega
linti suteikti prigulinčio už
laikymo.

Kas metai iš Suvienytų 
Valstijų tęjkių .ateivių išva
roma aplink H-POO-
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Naujas ateiviams apsunki

nimas.
Kas metai, pirm pradė- 

siant kongreso1 sesiją, Su
vienytų Anier. Valstijų laik
raštija paskelbia, kad tok
sai ir toksai senatorius arba 
kongresmanas parengęs per
statyti naują įstatymams 
projektą, apsunkinantį at
eiviją.

Ir šiais metais norima pri
silaikyti to papročio ir laik
raščiai jati rašo apie naujus 
tos rūšies projektus.

Kongresmanas Wib. Kent 
iš Kalifornijos manąs išnau- “Keleivio 
jo pradėti kongrese kovą su aio tabako nevertas.

svetimžemių suplaukimais 
į Suvienytas Valstijas. Tam 
tikslui sumanęs, žinoma, tei
sišką kongresai! įnešimą.

Savo įnešime Kent nieko 
naujo neišgalvojęs. Atkar
tojus senas prieš ateiviją 
priekabes, būtent, kad nesu- 
amerikonėję svetimžemiai 
sėjanti nesutikimus tarp 
darbininkų ir darbdavių, 
nes jie kaipo neišmanėliai 
visur pigiau dirbanti. Darb
daviams, žinoma, tas patin
ka, bet amerikonams darbi
ninkams esanti aiški skriau
da.

Kent aiškina, kad jis savo 
tuo projektu norįs palaiky
ti šioj šalyj teisybę. Darbi
ninkų unijos ir socialistai, 
Kento nuomone, darbuojasi 
darbininkų luomo naudai, 
bet žengianti įvairiais ke
liais ir jie nieko gero nega
lėsią atsiekti, jų pastangos 
liksią be vaisių, kol darbi
ninkai plauksią galvatrūk
čiais iš užsienių.

Kent tvirtina, kad iš sve
timžemių darbininkų už
plaukimo turinti naudą tik 
vieni fabrikantai. Jie gau
nanti pigius darbininkus ir 
kraunanti turtus, kad tuo 
tarpu darbininkai profesio
nalai kenčianti skurdą.

Kaip visi kiti, taip ir 
Kent visokius nebūtus daik
tus išgalvoja ateivių sulai
kymui. Bet reikia pažymėti, 
kad dabartines Suvienytas 
Valstijas juk tik ateiviai 
yra taip augštai iškėlę, Su
vienytos Valstijos iš ateivių 
tik ir gyvena ir jų sulaiky
mas šalį invarytų ožio ra
gam Nežinia tad, kodėl to 
viso nesupranta visi ateivi
uos priešininkai.

Kad fabrikantai ateivių 
jėgomis perdaug nesipenė- 
tų, federalei valdžiai pride
ra suteikti progą ateiviams 
apsišviesti, o tada nebūtų 
tarpe čiagimių ir ateivių 
darbininkų skirtumo.

* ♦

Konkol jau atsiliepia.
Žinomas rusų valdžiai 

“svečių-nebuvėlių” įskun
dėjas Konkol-Konkolau- 
skas, kurio tuos negražius 
darbus išvedė aikštėn “Lie
tuva”, “Lietuvos” redakci
jai prisiuntęs laišką ir parei
kalavęs, kad redakcija pri
statytų jam visus dokumen
tus, o jis prirodysiąs savo 
nekaltumą; kad Waterbu- 
ryj' esanti išrinkta komisi
ja, kuri jį sulyg tų doku
mentų nuteisianti; ir ant ga
lo pasisako, kur jis yra ra
šęs tą ant “svečių” “nebu
vėlių” denunciaciją (Sic!).

Tatai aišku, kad jis yra 
rašęs, nes pats pasisako, 
bet be “dokumentų” nega
lįs teisinties ir negalįs but 
teisiamas.

“Lietuvos” redakcija te
čiau atsisako Konkolaus- 
kui, ar kam kitam duoti 
dokumentus, nes tas nėra 
galima. Žinoma, jei kas tų 
do k limentų reikalauja siųs
ti į- kitą miestą ar kur kitur, 
yra žmogus be logikos ir 
supratimo, kadangi už juos 
negali gvarantuoti nei pats 
koksai milijonierius savo 
aukso maišais.

Dar vienas juokingas da
lykas — tai “Keleivio” rei
kalavimas. Girdi, “Lietu
va” viešai turinti pasisaky
ti, kur ji gavusi tą Kori ko
lai is ko rašytą skundą. ’ Tai, 
brač, kokie atvirus nori būti 
^mūsiškiai cicilikai! Toks 

noras nei žiups-

Nestatykit tokių juokin
gu rekalavimų, bet reika
laukit pas Konkolauską pa
siaiškinimo, kodėl jis tai 
darė, kas jam inkvėpė tą 
dvasią skusti nekaltus žmo
nes ir apvalykite savo eiles 
nuo panašių purvų. Nes tai 
nėra joki juokai. Tokie žmo
nės rytoj jus pačius gali pa
našiai nuskriausti.

J. Fauler.

ALKOHOLIS IR IŠSL 
GIMIMAS.

* **
Tabako apgynime.

Statistikos iš 1889 metų 
išparodė, kad Suvienytose 
Valstijose išleista 20 nuo
šimčiais daugiau pinigų ta
bakui, negu duonai.

Nuo tų metų tabako var
tojimas dar labiau padidėjo 
ir šiandien anam išleidžia
ma, žinoma, kelis sykius 
daugiau pinigų, negu kad 
seniau.

Tų milžiniškų ir, galima 
sakyti, nenaudingų išlaidų 
apgynime stoja dr. Fuller
ton iš Cleveland, kuris tvir
tina, kad tabakas kramto
mas ar rūkomas pasekmin
gai naikinąs įvairias bakte
rijas, atsirandančias rūko
riaus burnoje. Tasai moks
lininkas daręs mėginimus 
su sterilizuotu tabako skys
timu, panaudodamas aną 
įvairių ligų bakterijų naiki
nimui. Nuo to skystimo į 
valandą laiko žūdavo nuo 
15 lig 98 nuošimčių ligų pe
rų. Gi į 24 vai. laiko žūdavo 
kuone visi perai.

Norints tabako nikotinas 
žmogaus organizmui daug 
kenkia, bet, dr. Fullertono 
nuomone, jis apsimokąs rū
kyti, nes jis rūkantį apsau- 
gojąs nuo įvairių ligų, į 
kurias nerūkanti veikiai in- 
krinta.

Viršminėti d-ro Fullerto
no susekimai negali but pa
skatinimas rūkyti. Argi nė
ra gaila pinigus praleisti su 
durnais? Užuot tabako gali
ma burna ir dantis kasdien 
plauti, švariai užlaikyti, o 
tada burnoje nei bakterijų 
neatsiras ir nebus 
rūkyti.

Rinksiąs
♦ ♦

paveikslus 
voje.

“Vienybė”

reikalo

Lietu-

rašo,Kauno
kad iš Amerikos Lietuvon 
kėliausias žinomas Brook
lyn© fotografistas, turintis 
kinematografą, p. Račiūnas. 
Jis pasiimąs su savimi rei
kalingus prietaisus ir Lie
tuvoje nuimsiąs žymesnių 
vietų, be to dirbant darbus 
žmonių paveikslus, kuriuos 
paskui perdirbsiąs į krato
mus paveikslus ir sugrįžęs 
rodysiąs 
viams.

Gražus 
manymas.

Amerikos lictu-

ir naudingas su-

Matome gamtą save at- 
i kartojant. Iš obelės auga 

obelė, iš ąžuolo — ąžuolas, 
iš japono — japonas, iš ne
gro — negras. Žinomos šei
mynos, kuriose nuo senelių 
į tėvus, nuo tėvų į vaikus 
pereina ne tiktai veido pa
našumas, bet ir balso, kurio 
judėjimo, darbo, gyvenimo 

, papročių, budo ypatybės. 
. Tiktai nuo sveiko medžio te

galima susilaukti gerų vai
sių. Taigi nėra abejonės, 
kad tėvai palieka vaikams 

r savas gerąsias, doras puses; 
bet taipogi tikrai žinoma, 

. kad tėvų nuodėmės krinta 
ant vaikų iki trečiai ar ket
virtai kartai."

Ar girdėjote iš Šv. Rašto 
apie stiprųjį Samsoną. Jo 
motinai, dar Samsonui negi
mus, Dievas per aniolą pri
sakė: duodant tam žmogui 
gyvybę ir jo užgimimo lau
kiant negerti vyno ar stip
rių gėralų, nevalgyti nešva
rių valgių. Kad tai dabar 
inoterįs taip daryti išmok
tų!

Daktaras Edmundas su 
širdgėla kalba apie tą baise
nybę, kad dauguma vaikų 
niekad nebūva blaivais nuo 
pirmutinių savo gyvybės 
valandų lig atskyrimui jų 
nuo krūties. Per keletą mė
nesių prieš gimsiant, kūdi
kiai minta alkoholio užnuo- 
dintu krauju ir taip auga, 
paskui gema su pripratin
tais prie alkoholio smegeni
mis ir nervais, po gimimo gi 
dar pratinama iki atskyri
mui nuo krūties.

Geriančiųjų tėvų vaikų 
mirtingumas taip yra didis, 
kad tai daro didelę gėdą 
musų laikams, civilizacijai. 
Tokie vaikai įgiję nervišku
mą, yra palinkę prie visokių 
ligų. Daktaras Keras sako, 
kad iki 5 metų amžiaus ket
virta mirštančiųjų vaikų da
lis miršta tiktai dėlto, kad 
vienas ar abu gimdytoju ne
susilaiko nuo alkoholio var
tojimo. Tai patėmijo jis 
rinkdamas žinias apie 260 
tūkstančių mirties atsitiki
mų. To paties daktaro nuo
monė yra, kad net šimtai 
tūkstančių kūdikių, nesu
laukusių nei vienų pi lnų me
tų amžiaus, miršta dėlto, 
kad motinos, juos maitinda- 
mos, vartoja alkoholį. Jis 
patčmijęs išviso 130 tūks
tančių mirties atsitikimų 
delei tokios priežasties.

Anglijos mieste Darente 
randasi pamišėliams prie
glauda; iš tūkstančio tokių 
pamišėlių trečia dalis buvo 
tai girtuoklių sūnus; dau
guma gi kitų taipogi pasili
ko pamišėliais iš priežasties 
alkoholio. Tas pat galima 
pasakyti ir apie kitas pami
šėliams prieglaudas. Dak
taras Ri Įėjus, Imdamas per 
30 metų girtuoklių prie
glaudos prižiūrėtoju, patė- 
miįo, kad delei girtuoklys
tės esti daug išsigimimo at
sitikimų, kad toksai išsigi
mimas nesimažina. Tiktai 
jei tėvai girtuokliai visai 
liaunasi vartoję stipriuosius 
gėrimus, tai jų šeimynose ta 
baisenybė (išsigimimas) jau 
neapsirciškia taip žymiai. 
Tai-gi tiesa yra tai, kad 
girtuoklių šeimynos yra lin
kusios prie išsigimimo. Bet 
nemažesnė yra tiesa ir tai, 
kad palinkimą į girtybę pa
lieka savo vaikams ne tiktai 
tėvai — tikrieji girtuokliai, 
bet ir tokie, kurių girtais

* * *4
Naujas laikraštis.

Mus prašoma ^Katali
ke” paminėti sekantį prane
šimą :

“Malonėkite patalpinti 
Jūsų laikraštyj žinutę, kad 
nuo l*-mos dienos kovo 1913 
m. pradės išeidinėti naujas 
mėnesinis laikraštis “Tie
sa”, pašvęstas platinimui 
tautos meilės, doros ir tei
sybės tarp savųjų brolių. 
“Tiesos” augščiausiu siekiu 
bus kova su neteisybėmis ir 
parodymas tikrojo tiesos 
kelio pilnoje šio žodžio pra
smėje. Prenumerata me
tams bus tik vienas doleris 
visose šalyse, todėl linkėti
na, kad kiekvienas lietuvis 
išsirašytų šį laikraštį. Ad
resas: P. J. Purvis, P. O', 
box 394, Wilkes Barre, Pa.’’{niekas nėra matęs. Dakta-
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ras Keras sako, kad papro
tys vartoti alkoholinius gė
rimus kasdien nors po tru
putį yra dar baisesnis, negu 
laikas nuo laiko visiškas nu
sigėrimas. Kas kasdien ge
ria alkoholį, tas visuomet 
gali tą baisenybę — palinki
mą į girtybę — indiegti sa
vo busiantiems kūdikiams. 
Pas tikruosius gi girtuok
lius tankiai pasitaiko blai
vios dienos, kuriose jie nei 
lašo alkoholio nepriima į sa
ve. Tokių tai paprastų gė
rėjų, kurie kasdiena nors 
nepodaug, siurbia alkoholi
nius gėralus: degtinę, alų, 
vyną ir k., visuomenei rei
kia saugoties; jie dar yra 
baisus tuo, kad savo svetin
gumu pritraukia prie alko
holio žmones, nemokančius 
save suvaldyti. Palinki
mas prie alkoholio tankiau
siai tenka vaikams per mo
tinas; nors buna ir kitaip, 
bet retai. Nuo motinos, pa
linkusios prie alkoholinių gė
rimų, kūdikiai buna silpnos 
sveikatos, blogų nervų; nuo 
tėvo gi gėrėjo kūdikis įgau
na žemus nedorybės daigus, 
silpną protą. Tokie išsigi
mę vaikai privalo būtinai at
sisakyti nuo visų alkoholi
nių gėrimų, jaigu nori išsi
gelbėti nuo liglaikinės ir 
amžinos pražūties. Laikas 
visuomenei gerai apsvarsty
ti tą nuo alkoholio išsigimi
mą. už kurį vaikai joki no 
bildu negali būti dėkingi 
savo tėvams. Štai vieno 
girtuoklio testamentas: “Aš 
palieku visuomenei nedorą 
vardą ir blogiausią pavyzdį. 
\š savo tėvams palieku tiek 
liūdnumo, kiek jie savo blo
game padėjime gali panešti. 
Aš savo broliams ir sese
rims palieku tiek sarmatos 
ir susigraužimų, kiek tik 
galėjau jiems padaryti. Sa
vo pačiai palieku sutrintą 
širdį ir prasčiausią gyveni
mą. Aš palieku savo vai
kams neturtą, tamsybę, blo
gą vardą ir atminimą, kad 
jų tėvas numirė nuo girty-

J. Fauler toliaus sako: — 
Aš žinau šimtus atsitikimų, 
kad alkoholis buvo priežas
timi ligų, protiško, dvasiš
ko ir kūniško skurdo, — 
bet-beveik visi žmonės prie 
tos priežasties bėga, tartum, 
prie didžiausių vaistų nuo 
visų blogumų. Aš, — sako 
jinai, — su doma tyrinėjau 
tuos šeimynos sąnarius, ku
rie užsikrėtė palinkimu prie 
alkoholio nuo savo tėvų, ir 
patėmijau, kad jų būdas, 
sveikata ir proto gabumai 
eina silpnyn, net inteligentų 
šeimynose ir tarp tų, kurie 
gali lengviai įgyti mokslo 
žinias apie tą dalyką; ir 
man baisu pasidarė matant 
tokį doros jausmų naikini
mą. Daugelis stebisi, kad 
tos pačios šeimynos vaikai 
skiriasi viens nuo kito, o ne
mato jie tų visų permainų, 
kokios pasidaro ypatoje tė
vo ar motinos 20-uose, 30, 
40 metuose jų amžiaus, kuo
met ii’ paviršutinė išvaizda, 
ir palinkimai, ir dora labai 
persimaino. Vienas kūdi
kis atviras, prakilnios dva
sios, kitas gi šaltas, šiurkš
tus, bejausmingas; vienas 
išmintingas, malonus, o ki
tas besmegenis. Vienas 
krutus, kitas sunkus; vienas 
mėgsta liepti, antras tar
nauti. - O vis tai vienoje šei
mynoje.

Kas gali turėti intekmę į 
nevienodą proto ar doros iš
silavinimą? Tam yra daug 
priežasčių, bet svarbiausioji 
tai alkoholio gėrimai.

kime pavyzdį nuo tų tėvų, 
kurie gyvena pilnoje blaivy
bėje: jų vaikai laimingai 
sau auga, sveiki kūniškai, 
protiškai ir doriškai. „

Įgytas per . tėvų kaltybę 
palinkimas į girtybę išpra- 
džios gali būti užslėptas, 
bet užslėptas tik lig laikui: 
iki gavimui pirmojo alkoho
lio lašo, o kartais net lig 
tam tikrų ligų. Štai vienas 
tikras, iš gyvenimo paimtas 
atsitikimas, kuris parodo, 
kad tėvai, vartodami alko
holinius gėrimus, indiegia 
savo vaikams patraukimą 
prie alkoholio, didesnį prie 
jo prisirišimą. Pas papras
tus gėrėjus tėvus užaugo 
vaikas. Visi jį mylėjo, nes 
buvo gana geras. Užaugęs 
ir per savo draugus pažinęs 
gyvenimo smagurius, jis la
bai pamėgo vyną ir mažne 
visą savo jaunystę praleido 
girtybėje. Nemažai laiko 
praslinkus, geri žmonės per
kalbėjo jį pasilikti blaivi
ninku. Paklausė. Būda
mas per 35 metus blaivinin
ku, jis vedė žmoną ir laimin
gai gyveno su savo šeimyna. 
Bet štai sunki liga jį užklu
po. Už kelių valandų prieš 
mirtį jis nežmoniškai ėmė 
šaukti, kad jam duotų alko
holinių gėralų išsigerti. Nie
ko daugiau nepriima tiktai 
alkoholį. Davė jam degti
nės lašelį; paragavęs ir lai
žydamasis jis sako: gardu, 
gardu, duokit daugiau. Taip 
su tokiuo alkoholio troški
mu jis ir mirė. Argi tai ne 
tėvų paliktas vaikui prigim
tas palinkimas? Gal saky
sit: tai jo jaunų dienų gir
tybės pasekmė? Ne! Jai- 
gu žmogus jaunystėje sirgo 
drugiu, tai negalima tvirtin
ti, kad jis po 25 metų ap
sirgs vėl ta pačia liga ir nu
mirs. Ne! Tas kimo palin
kimas prie alkoholio, ant 
mirties patalo atsiradęs, bu
vo prigimtas. Tą prigimi
mą jis tramdė per 25 metus, 
bet kaip tik ligoje jo valia 
nusilpnėjo, ir jis jau nega
lėjo savęs valdyti, tas bjau
rus prie alkoholio patrauki
mas vėl jame atbudo.

Mes neprivalome imti sau 
už pavyzdį tokias šeimynas, 
kuriose iš kartos į kartą al
koholiniai gėralai vartota ir 
vis-gi nematoma aiškiai išsi
gimimo pasekmė. Bet vie
nok gerai įsižiūrėję į tokias 
šeimynas nors nelengvai, 
bet-gi visuomet galime pa
matyti pas jas visaip apsi
reiškiantį išsigimimą, 
atsitikimas. Jaunas žmo
gus, tarnaudamas pas pirk
lį, anksti pradėjo gerti. Jo 
žmona, šeimynos motina, 
taipogi su juo girtuokliavo 
drauge. Vieną nedėidienį 
vyras ir pati numirė nuo 
persigėrimo. Juodu abu 
drauge ir palaidotą. Vai
kai buvo panašus į tėvus. 
Anksti pradėjo jie gerti ri
jau kūdikystės dienose pa
sislėpdami nuo tėvų siurb
davo degtinę, alų... Vienas 
iš jų gerdavo per dienas ir 
naktis. Kartą jį atrado nu
sigėrusį ant gatvės ir patal
pino darbininkų namuose, 
kame po kitų priežiūra jis 
turėjo dirbti. Antrasai sū
nus gėrė, gėrė ir nusišovė. 
Trečiąsai gėrė, kol proto ne
teko, ketvirtas sūnūs, taip- 
pat ir duktė buvo gana di
deli girtuokliai. Duktė, dar 
kūdikiu būdama, visuomet 
prašydavo vyno. Kai tėvas 
sakydavo, kad jau gana, 
mergaitė atsakydavo: “Man 
davė tiktai tris stiklelius!”

vų sveikata atsilipia ir vai
kuose. Kūdikis, pradėtas 
tame laike, kada gimdytojai 
buvo prisigėrę nors ir ne 
girtai alkoholinių gėrimų, 
jau užsikrečia patraukimu 
prie alkoholio, ir tas jau ant 
visados pas jį pasilieka. Aš 
pažinau, — sako ta rašyto
ja, jauną mergaitę, kurios 
veidas buvo labai gražus; 
bet gerai įsižiūrėjus į josios 
veidą, patėmijau kvailumą. 
Delkogi taip? Aš atsižino- 
jau, kad josios tėvas laike 
tos mergaitės pradėjimo bu
vo girtas. Štai vienas iš 
daugelio atsitikimas aiškiai 
parodo, kad tėvų būdas ir 
palinkimai tenka vaikams 
per gimimą. Vienuose na
muose prisiėjo viešėti tūlam 
kunigui. Tų namų šeimi
ninkė buvo gražiai išauklė
ta, iš prigimimo gera, malo
ni, išmintinga moteriškė. 
Jinai buvo penkių vaikų 
motina. Trejetas jų buvo vi
sai nepanašus Į motiną: 
suniurę, sudribę, be gy
vumo, susiraukusio, tam
saus veido. Tai buvo 
vaikai, kuriais nei viena mo
tina negalėtų pasigirti, nors 
ir labai juos mylėtų. Kitu 
gi du vaiku buvo linksmu, 
išmintingu, laimingu, pana-

' šių į motiną. Kunigas, ma
tydamas tų vaikų nepanašu
mą vienų į kitus, panorėjo 
atsižinoti, delko taip yra, 
bet paklausti nedrįso. Ne
mažai laiko praslinkus po to 
atsilankymo, tas pats kuni
gas ir moteriškė buvo blai
vininkų susirinkime. Tuo
met kunigas sakė prakalbą. 
Išrodinėdamas alkoholio 
kenksmingumą, jis tarp kit
ko paaiškino, kad tėvų gė
rimas skaudžiai atsiliepia į 
kūdikius, daugybę jųjų 
skriaudžia, daro nelaimin
gais ne tik jaunose dienose, 
bet ir visam gyvenimui. Po 
tai prakalbai moteriškė su
sigraudinus, norėdama išpa
sakoti savo susigriaužimą, 
pačiam vienam kunigui 
šiaip ėmė sakyti: “Tams
tos ta prakalbos dalis patai
kė man tiesiai į akis. Ma
no vaikai — tai yra tikriau- 
siams tiems žodžiams pa
tvirtinimas. Išpradžios ma
no žmogus buvo blaivus, 
mylintis vyras — ir pirma- 
sai mums dovanotasai kūdi
kis buvo ir yra linksmas, 
gabus, laimingas. Paskui 
jisai atsidavė girtybei, ėmė 
niekinti šeimyną, pasidarė 
šiurkštus. Po ilgo nesiliau
jančio naminio karo, po 
daugelio baisių, karčių die
nų ir naktų gimė antras kū
dikis suniuręs, tingus. Bet 
štai musų gyvenimas pakry
po geron pusėn: mat vėl per 
ištisus metus iki gimimui 
trečiojo sūnaus mano vyras 
liko blaiviu, maloniu žmo
gumi. Ir ką gi? Trečiasai 
kūdikis panašus į pirmą. 
Antgalo vėl užėjo tamsios 
dienos — mano vyras apsi
leido, ėmė girtuokliauti, ir 
du paskutiniu kūdikiu gimė 
vargų bei ašarų metu. Ir 
nenuostabu, kad jie yra to
kiais kvailiais, kad aš esu 
visuomet susigraužusi delei 
jų busiančio gyvenimo”.

Kaip gi gailu, kad tiktai 
maža žmonijos dalelė su
pranta tėvų gėrėjų didelę 
atsakomybę.

Kaip tankiai tėvai pasi
linksminimo valandėlę aukš
čiau stato už busiantį gyve
nimą! Visgi reikėtų tė
vams pasakyti: “Nelieski
te pilnos užslėpto nedorumo 
taurės! Jei susilaikysite 
.nuo alkoholinių gėralų, tai 
susilauksite laimingų dienų: Iš visų vaikų tiktai vyriau-

Tė- jūsų vaikai bus sveiki. Im

Štai

šieji sūnūs ir duktė visai

negerdavo jokip alkoholinio 
gėralo ir per tąį iš visos šei
mynos jiedu laimingiausiai 
gyveno. ,

Taip! Šunki atsakomybė

tikėties, l^ąd dvidešimtame 
šimtmetyje, pas tėvus bus 
vaikai už juos geresni, gra
žesni, kurių širdįs nebus ap
sunkintos patraukimu prie 
alkoholio, kurių dvasia ša- 
linsis nuo to, kas užtemdo 
blaivumą. Bealkoholiniai 
gėrimai nekenks sveikatai, 
nekliudys, nesuturės kūno 
lavinimosi, ii’ busiančios gi
minės, katros vis tobulinsią. 
Busiantieji vyrai ir moterįs 
bus gražus, sveiko kūno ir 
dvasios, ves prakilnų gyve
nimą ir bus tyrus, kaip ryt
mečio sidabrinė rasa.

dininkas turi pas save pi
nigų. Minėti pinigai bus 
suvartojami labdaringiems 
tikslams, būtent, našlių ir 
našlaičių šelpimui ir kito
kiems geriems darbams. Jei 
kartais koks narįs po ilgai 
savo ligai nustotų pašelpos 
ir liktų varge, toksai tais 
pinigais bus šelpiamas.

5. Kongresui laikyti 1913 
m. laikas ir vieta nepaskir
ta, tik pažymėta, kad kon
gresas ten bus laikomas, 
kur daugiausiai rasis prigu
linčių draugijų prie S. L. R.

S. L. R. K. P. D. A. CENT 
RO VALDYBOS SUVA

ŽIAVIMAS.

Suvažiavimas atsibuvo 
gruodžio 15 d. 1912 m., šv. 
Jurgio dr. svetainėj, New-

Suvažiavimo posėdį ati
darė 2 vai. po pietų Susi
vienijimo Lietuvių Rymo 
Katalikų Pašelpinių Drau-

M.

Ch.

KOKIE BUS 1913 METAI.

Ta- 
nesu- 

iš komisijos jo- 
nusprendė suva- 
apkalbėti 
reikalus.

visus

Kazimieras Vaškevičia. 
Pirmiausiai plačiai paaiški
no, delko šis suvažiavimas 
buvo reikalingas. Pasiro
dė, kad nuo pereito S. L. R. 
K. P. D. A. pirmojo kongre
so paliko daug svarbių rei
kalų neužbaigtų, o kiti kaip 
reikiant nesutvarkyti. Bu
vusiame kongrese buvo iš
rinkta tam tikroji komisija 
sutvarkymui Susivienijimo 
konstitucijos; be to buvo 
nutarta atspauzdinti tam 
tikrus į lietuvių pešelpines 
draugijas atsiliepimus: bet 
komisija tame reikale nieko 
neveikė ir apie savo atlik
tus darbus visai nei nepra
nešė centro valdybai, 
tai centro valdyba, 
laukdama 
kių žinių, 
žinoti li
tuos opius

Suvažiavus centro valdy
ba todėl apsvarstė ir nu
sprendė štai ką:

1. Nutarta atspauzdinti 
10.000 lapelių-atsiliepimų į 
tietuvių-katalikų pašaipiuos 
draugijas, kurioms tuos at
siliepimus ir išsiuntinėti.

2. Skaityta “Kataliko” 
Redakcijos laiškas. “Ka
taliko” išleist u vė apsiima 
S. L. R. K. P. D. A. patar
nauti, ty. visiems nariams 
už pusę kainos, vieną dole
rį, metams siuntinėti “Ka
taliką”. Kurie nariai nori 
turėti organą," privalo vie
ną dolerį prisiųsti centro 
sekretoriui, podraug pris
tatyti ir paliudijimą su pa
rašu viršaičio tos draugijos, 
prie kurios priklauso.

3. Nutarta, k&d išrinktas 
organas “Katalikas” pasi
vadintų S. L. R. K. P. D. A. 
organu ir garsintų centro 
valdybos va¥du!£ ir jos ad
resus.

4. Nutartą, kad mėtinė iš 
draugijų mokestis centro iš
dari butų tfiokąma prade
dant sausio j mėnesiu 1913 
m. po lOc. t nųQ kiekvieno 
nario; įstojimas paliktas 
pagal atskirų draugijų nu
tarimų, vadinasi, kuri kiek 
norės, tiek mokės. Pinigus 
reik siųsti tiesiog centro iš- 
dininkui ir podraug apie tai 
pranešti centro sekretoriui,, 
nes ir pastarasis pažymės 
savo kningose, idant visuo
met žinojus, kiek centro iš

6. Metines mokestis drau
gijos gali siųsti tuojaus 
centro kasieriui, nes jis yra 
užstatęs kaucijos $3.000. 
Kaip tik išde atsiras dau
giau pinigų, tada bus gali
ma Sus-mas inkorporuoti, 
ty. išimti čarteris.

Centro pirmininkas Kaz. 
Vaškevičius uždare posėdį 
6 vai. vakare.

Po šiais nutarimais padė
jo savo parašus visi daly
vavusieji suvažiavime, bū
tent centro valdyba:

Kaz. Vaškevičius, pirmin., 
184 New York avė., 

Newark, N. J.
Akialis, išdininkas, 
146 Adams str.,

Newark, N. J.
Urbonas, sekretorius, 
261 Brodway,

So. Boston, Mass. 
J. Janušaitis, išdo glob., 

108 Lafayette str., 
Paterson, N. J.

J. Raudonaitis, išdo glob., 
245 Devoe str.,

Brooklyn, N. Y.

Ateities pranašavimais 
laužo sau galvas visokie 
žmonės ir tai dar visokiuo
se klausimuose. Vieni 
tiems tikslams pavartoja 
savo nujautimus, kiti poli
tikos stovį, darydami įvai
rius įnešimus jau iš atliktų 
faktų — kiti pagaliau pa
sinaudoja įvairiomis hipo- 
tezomis. Daugumas tečiau 
yra tokių, kurie savo dalei- 
dimus paremia ant logiškų 
apskaitliavimų, atliktų fak
tų prasikalančių galimų 
pasekmių. Jie pasiremia 
ant nepakrutinamų histori- 
jos teisių ir svarbių atsiti
kimų atsikartojimo paskir
tais ‘laikais. Nėra svarbu 
šiame atsitikime kalbėti 
apie astrologiją, kurtąją, 
kai kad pirm šimtmečių, ir 
šiandie nekurie mokslinin
kai didžiai nusitiki ir iš 
žvaigždynų padėjimo išpra
našauja busimus atsitiki
mus. Šiais laikais astrolo
gija, tai tik pagelbinis 
mokslas, kuris nekiltiems 
rasi ir gelbsti susekti tikrą 
dalykų stovio šaltinį. Prie 
tų žmonių, kurie amžių pa
tyrimus jungia su šiandie
niniu mokslu, priguli įvai
rių šalių institucijų moky
ti vyrai, o visupirmu Fran- 
cijos ir Anglijos. Anglijo
je pirmąją vietą užima as
trologai Old Moore ir Žad- 
kiel.

Apleidžius dabar tų pra
našavimų tikrumą, bus ne- 
prošalį visgi šį-tą patėmijus 
apie tų vyrų lėmimus ir nu
pasakojimus 1913 metams.

Juodu -sutikimai tvirtina, 
kad šiais metais dabartinė 
Rusija suklupsianti ir nu
pilsianti. Tiesa, valstybė 
dar gyvuosianti, bet ne to
kioj surėdymo formoj. Bai
sus badas ir pasibaisėtina 
epidemija sunaikįs šiaurinę 
ir rytinę Rusijos dalis. Vi

Venezuelės respublikos eks-prezidentas, Cipriano Cast
ro, kuris nenorima įleisti į Suvienytas Am. Valstijas.

są valstybę supurtys revo
liucija ir išlaukinis karas, 
kuris prispaustoms tautoms 
suteiks laisvę. Ant caro 
gyvasties bus atlikta keli 
pasikėsinimai ir caratas 
perstosiąs gyvavęs.

Vokietiją supurtysiąs ka
ras, Hohenzollernų ciesorys
tė nupulsianti ir Vokietija 
busią pakeista respublika. 
Rasi šiais metais galutinai 
tas viskas neatsitiks, tečiau 
visgi apsireikš paskutiniam 
galui pradžia. Vokietijoje 
užgimsią smarkios riaušes, 
o karo ir diplomatinės ne
palaimos atvilks šaliai mil
žinišką pasiaubą. Sutartis 
su Austrija ir Italija ply- 
šianti ir Vokietija liksianti 
kitų tautų ir valstybių ma
lonėje, arba nemalonėje. 
Ant kaizerio busią pasikėsi
nimai, bet jie jam išeisią 
laimingai.

Ir šiandieninė Austro- 
Vengrija suirsianti ir anos 
vieton užgimsianti nauja 
valstybė, tečiau Habsburgų 
kontrolėje. Austrijoje bu
sią smarkus žemės drebėji
mai ir kitokie kataklizmai.

Anglija apart karo Euro
poje, sulauksianti karų sa
vo kolionijose, ypač Egipte 
turėsianti sunkenybes. Be 
to Indijoje gims sukilimas, 
kas Didžiajai Britanijai at 
neš didelius nuostolius. 
Apart karų Didžiąją Brita
niją aplankys vidujinis kri- 
zis. Irlandijai bus privers
ta suteikti visišką autono
miją. Bus priversta sure
guliuoti santikius tarp ka
pitalo ir pramonės. Tai 
privers ją padaryti badu 
mirštančių minui riaušės.

Ispanijoje gimsianti re
voliucija, busiąs didis krau
jo praliejimas. Be to bu
sią riaušės iš ekonominio 
atžvilgio Italijoje ir kara
lius Viktoras Emanuelius 
atsirasiąs pavojuje.

Prie laimingiausių vals
tybių prigulės Francija. 
Kas tiesa ir čionai busią su
mišimų. Paryžius atsira
siąs Į>6 vandeniu, busią ne
laimingi kasyklose atsitiki
mai, bet nebusiu draugiji
nės perversmės.

Didelę rolę Europoje at
losianti Bulgarija. No tik
tai kad ji atgausianti savo 
karo vaisius, bet pasižymč- 

Busiu 
žymia n- 

ir Japonija 
išlaukinių

Šiaurinės

siauti visos vidųrinės-ryti
nes Europos politikoje.
čią Bulgariją supurtysian
čios politinės perversmes, 
kadangi nekurie panorėsią 
Bulgariją pakeisti respubli
ka.

Japoniją aplankysią di
deli žemės drebėjimai ir tai
fūnai, o mikado šeimyna at
sirasianti pavojuje 
pasikėsinimai ant 
siu valdininkų 
įsimaišysianti 
karau.

Suvienytose
Amerikos Valstijose sausyj 
gimsiąs finansinis k risis.
Didelius turtus prarasiu -j 
spekuliantai New Yorke ir 
San Francisco. Preziden- 
tas Wilson ties Salt Lake 
City atsirasiąs pavojuje, o 
dalis miesto Bostono busią 
suplaišyta dinamitu. Išsi
lies gausiai kraujas ir šalis ,4 
atsiras ant naminio karo 
slenksčio. Ant jūrių busią 
daug nelaimingų atsitiki- j 
mų, kuriuose žusią daug žy
mių amerikonų. Superior 
ežere nuskęsiąs vienas žy
miausių piliečių. Miškų 
gaisrai padidėsią. Chicago- 
je gyvulių skerdyklose gim
siąs didis streikas, o Alaba- 
moj ir kitose valstijose gi m- ~j 
sianti rasių kova.

Kas link Turkijos, tai ji 
netik busianti prašalinta iš 
Europos, bet ir iš Palesti- I 
nos.

Chinuose gimsiąs naminis 
karas, kuris respubliką pa- I 
dalįsiąs į tris dalis. Apart 
to Chinus aplankysią dide
li potviniai, kurie išnaikįsią 
desėtkus tūkstančių žmo
nių.

busiąs
nužudytas.

Europą ir Aziją aplanky
sią žemės drebėjimai pro
tarpiu gegužio 28d. ir bir
želio 4. d.

Kruviniausi metai busią 
Austrijai, Rusijai ir Vokie
tijai, taippat Ispanijai.

Meksike įvyksianti ramy
bė ir valstybė pakilsianti 
kaip politiškai, taip ir eko
nomiškai. j

Ta ip skelbia minėti A n-J 
glljoš astrologai. BusinuS^ 
Sveriu, gyvi, žinosime, ar jiė 1 
pranaušauja teisybę, ar gal 
tik tyčiojasi iš žmonių ieng-Tj
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Užkerėtas Jackus.
Paraše S. KAIMIETIS.

Agota. Jau tu kaip nors be tą vaistų 
kalbėtum ir gana; juk ne degtinė jį gy- 
•, tik užkalbėjimas; degtinė, man rodos, 
taip jau, jam nusigėrusiam, turi kenk- 

i >•••
Andriunas (karščiuodamasis). Stebė

ti jus žmonės! Ką be vaistų padarysi? 
a, ką? (Į Agotą). Tu, štai virėja, na-gi 
rirk be ugnies pietus?... O kokių jam 
.istų reikia, tai turbut tas, kuris gydo, 
;riau žino! O jaigu išmanai — gydykis 
tti, kam mane pavadinai!?

Agota. Ką-gi dabar, aš, vargšė, da- 
siu. Gelbėkite, mieliausieji, kas į Die- 

į, tikite!
Barbora. Tai pragaras! Atleisk, 

iešpate, nusidėjimus!
Andriunas. Tai man dabar nėra kas 

onai daugiau veikti, (ieško kepurės), 
eik eit namo!

Agota. Tu nors su ligoniu pasėdėtum 
upučiuką, tai tik jam smagiau!...

Barbora. Pakalbėkite apie ką-nors!
Andriunas. Ne, aš neturiu laiko... Ten 

an namie reikia... Roges, tariant — ve- 
mą atvežė apkaustyti... Sudiev! (Iš- 
na).

RODYMAS KETURIOLIKTAS.
Agota, Barbora ir Jackus.

Jackus. Mirtis! Mirtis! Mirsiu! Gil- 
nė pas mane tuo ateis!... Oi, gelbėkit! 
griebiasi sau už pilvo, moteris prišoka 
■i^jo).

Agota. Kas tau? Kas tau yra, sūneli 
lano brangiausias?...

Barbora. Mieliausioji mano širdies 
nksmybe, kaip jisai baisiai kankinasi!

Jackus. Oi graužia! Oi grąžia! Oi 
rgrauž tuoj aus visus mano vidurius tas 
imtinas prakeiktas! (Raitosi, moteris jį 
ūko).

Agota. Pakentėk, karvelėliuk, gal 
aip-nors praeis..

Jackus. Ne, nepraeis. Ištąsys visas 
lapo gyslas. Mamyte, jus ką nors į kav
erną užstatyt nuneštumėt!,..

Agota. Ką aš dabar nešiu, kad nieko 
eturiu. Palauk trupučiuką, pareis tėvas, 
ii mes iš jo pinigų išprašysim...
_ Jackus. O jaigu jis neduos! Susi- 
ks kokį kvailį, tas pridainuos jam visokių 
iekniekių į ausis, ir jums tada tėvas ne- 
atikės.

Agota. Kaip tai neduos! Tik tu jam 
e koks už tvoros rastas, bet tikras vaikas 
si, katras tėvas savo vaiko nepasigaili!... 
u Jackus. Oi! Oi kaip man trošku! 
'ad nors dar kaušelį gaučiau!

Agota. Sakyk nors lašelį! — ir tai 
šra iškur paimt! Ką turėjau, viską ati- 
rviau.

Jackus. O-o-o! (Vėl pradeda raity- 
s ir kojas prie nugaros riesti, moteris jį 
iko).

Agota. O ką ta prakeikta dūšia pa= 
irė! Kad ją kas taip raitytų! Akis tik 
ii išlupti!...

Barbora. Netiktai akis išlupt, bet ir 
ilvą nusukt ir į prydarže įmest! Šitaip 
skerėt žmogų ir duot jam kankintis?!...

Jackus. Sudarkė jinai mane, mano 
ieliausios, ir sugadino visą mano gyveni- 
ą, ir ant jus vargą užtraukė — ant ma- 
iš'ikerus užleizdama.

Barbora (žiūrėdama per langą). Pa
tikit, ana ir tėtukas pareina.

Agota. Dar ir šaltyšių parsiveda,
am jis tą šaltyšių dabar?...

Jackus. O-o-o! (Išsitiesia ant suole- 
> ir nuduoda apleipusiu).

Barbora. Apėmė vargšeli, turbut, la- 
li smarkiai. Kak tik neimtų klejot! (At
daro duris, Įeina Valentas ir šaltyšius).

Agota, Jį gydė... Kerus lauk yarė..V 
Buvome pavadinę kalvį-Andriuną.

Valentas (stebėdamasis), Q kam jį?
Agota. Nu-gi rado baisius kerus ja

me. Kirminas, sako, jame toks baisus, at
sirado, kad gali, sako, visus jo vidurius su
graužti; o tą kirminą, sako, tiktai su užkal
bėta degtine galima išvaryti; visą bonką, ką 
tu buvai užpylęs, išgėrė!... Baisu žiūrėt 
buvo, kaip vaikas kankinosi.

Valentas. O tas lėpausis, ką jis čia 
prasimanė! Gaila, kad aš jo neužtikau, aš 
jam bučiau tokį kirminą išlenkęs, kad jis 
but nei degtinės nenorėjęs!

Barbora. Už ką? Jis, žmogus, gel
bėti atėjo; gydė, kaip galėjo... Matai, kai 
jo nėra, tai tas, vargšiukas, kai pagalys 
guli.

Valentas. Dar ko reikės! Tiek išpu
to ir dar ant kojų stovės... Labai tu išmin
tinga! Ir ką jie prasimanė, šelmiai! (Šal
tyšiui). Pasakykite, meldžiamasis, kas 
man dabar su juo daryt? Pusę metų pa
sivalkiojo ir dabar man naują vargą par
nešė ?

Šaltyšius. Aiškiai matomas dalykas, 
kad jisai pats save užsikerėjo, arba tikriau 
sakant, degtinė jį užkerėjo! (Jackus pa
kelia galvą ir pakreipęs ausį klausos Ji 
Silpnumą jis per degtinę įgavo; paprato 
taip girtuokliaut ir nieko nedirbt, tai dabar 
ir čia nori gudrumą varyt.

Agota. Ką jus čia niekus kalbate! 
Ana Andriunas, kuone dievodamasis sa
kė, kad jame yra kirminas ir parodė koks 
didumo; paskui mes matėme, kaip jį tas 
kirminas pradėjo graužt, tai jis vos nenu
mirė...

Valentas. Tik tu klausyk to kalvio 
melagiaus... Jis toliau tau pasakys, — 
kad jame (rodo Jackų) visas gyvačių liz
das! Melagystė, už visas melagystes me- 
lagysčiausia!

Šaltyšius. žinoma, melagystė! Ir 
pramanyk, tu man, kerus... O aš pasako
siu, kuo tuos kerus gydyti.

Agota ir Barbora (vienu balsu). Nu
gi kuom?

Šaltyšius. Pirmas dalykas, neduot 
jam degtinės, nekądos nei lašelių. (Jackus 
nuleidžia galvą ir atsidusta). Paskui, 
pristatyt jį prie gero ir nelengvo darbo Ir 
prižiūrėt, kad jis dirbtų; kad dirbant vi
sokie niekai neturėtų progos jam į galvą 
lįsti; tada jisai paliaus gudrumą varęs. O 
jaigu namie darbo maža, tai atiduoti jį ko
kiam geram ūkininkui už berną ir prisa- 
kyt, kad trumpai laikytų. Pamatysite, už 
kokių metų, koks puikus iš jo vyras išeis; 
jums bus malonu ir jis pats džiaugsis!.-..

Jackus (smarkiai pašoka),
šieji, jau pertrūko! (Moterįs prie 
kaus prišoka).

Agota. Kas pertrūko ?
Barbora. Ką tu čia pasakoji?
Jackus. Kirminas pertrūko! Pasiju

dino ir pūkštelėjo, kai pervirus bulvė.
Barbora.
Agota, 

reikia ?
Jackus.

ties but neblogai!
Barbora. Nereikia, mieliausias, nerei

kia! Kad jau sykį kirminas pertrūko... 
Nereikia! Tuščia jos!

Agota. Kad ir labiau reikėtų, — nėra 
iškur paimt; nei vieno lašelio negautum...

Valentas. Geriaus nei neminėk degti
nės! Pakvailiojai ir užteks... O ne,- tai 
aš su tavim pasielgsiu taip, kaip šaltyšius 
patarė... girdėjai!...

Jackus. Apie tą bernavimą? Ne, ne 
viską girdėjau...

Valentas. Na, tai aš paprašysiu at
kartoti! O tu, Barbute, pastatyk virdulį, 
reikia svečią pavaišint už sugaišinimą, o 
jis mums naujienų papasakos, patarimų 
kokių nors duos! Žmogus, kuris knygas ir 
laikraščius skaito, vis daug-daugiau žino, 
tai su tokiu malonu pasikalbėti.

Barbora. Tuojaus! (Bėga statyti 
virdulį, visi sėdasi už stalo, o šaltyšius išsi
ima ir išplečia ant stalo laikraštį).

PAŠNEKA APIE DAILĘ.

Mieliau-
Jač-

Ačiū Tau, Viešpąte!
Tai dabar ir degtinės nebe-

Kaušelis ant kirmino atmin-

RODYMAS PENKIOLIKTAS.
Tie patįs, Valentas ir šaltyšius.

Šaltyšius (moterims). Sveikos-gyvos, 
oterėlės! (Moterįs tylėdamos linktelia).

Valentas (šaltyšiui). Jus, štai, pa
arėki! į jį (rodo Jackų)' gerai ir patar- 
t, kas man su juo padaryt?! (Šaltyšius 
įeina prie suolelio ir žiuri į Jackų).
' Agota. Ką čia žiūrėt! Iš apleipusio 
|ko neišžiurėsi... Būtumėt pažiūrėję, 
Ida jisai kankinosi, kada jam rietė kojas 
ie nugaros!

Bet iškur čia degtinė smir-
Lvg tarytum kas čia jos paliejo!

(Uždanga).

SKAITYTOJAMS! Sekančiame nu- 
meryj šioj vietoj bus spauzdinama G. Hau- 
ptmanno novele, GELŽKELIO SARGAS 
TYLIUS* Jį naudinga kiekvienam suau
gusiam žmogui perskaityti, o ypač ištekė
jusioms moteriškėms, nes joje nupieštos 
labai dailiai kreivos gyvenimo aplinkybės, 
kurios padaro gyvenimą kartu ir nepake-

Žmogaus gyvenimas — 
tai įspūdžių kaspinas. Kiek
vieną akimirksnį kįla prieš 
mus tūkstančiai vaizdu. 
Gamta ir žmogus, jn gyve
nimas ir tvariniai apsupa 
mus iš visų pusių ir liepte- 
liepia žiūrėti į juos, stebėtis 
del jų, mąsyti apie juos 
ir, kas svarbiausia, kiekvie
ną jų savaip atjausti.

Pasaulės gyvenimas — 
tai nesiliaunąs judėjimas. 
Žmogus seka kiekvieną to 
judėjimo apraišką, o besek- 
damas įgija vis naujų įspū
džių, kurie nekuomet nepa
sikartoja, nes nesikartoja 
nei vienas pasaulės gyveni
mo apsireiškimas.* Kartais 
pasitaiko panašybių, bet 
nekuomet nepasitaiko to- 
lygybių.

Visi žmonės sugeba sekti 
kas aplink jų dedasi ir sa
viškai suprasti, išaiškinti. 
Bet nei vienas žipogus ne
pajėgia išlaikyti akyse vi
so to, ką jis matęs ir tebe
mato, arba vienu matu gai
vinti visa ką girdėjęs, mąs
tęs, jautęs, žodžiu tariant, 
ką yra patyręs ir tebepati- 
ria. Seni įspūdžiai sensta; 
mintis, jausmai del jų kilu
sieji nerimsta, tartum iš
nyksta ir žmogus tartum 
užmiršta pergyventąją va
landą bei jos įspūdžius. Kį- 
la auji, kurie vėl patrau- 
kia-pavergia .žmogaus min
tį bei jausmą.'Seiiiemsiems 
tartum nebelieka. vietos.

Bet visa tai tik “tar
tum”. Ištiktąją nei vie
nas matytų ^vaizdų, Įgytų 
įspūdžių, patirtų jaus
mų, kad ir žaibu blyks- 
terėjusiųF..jųjmi^j, nedilsta. 
Žmogaus dvasia'Įtiek erti/ 
kiek galima, kad ji nekuo
met nestinga vietos nau
jiems įspūdžiams prisiimti 
ir nekuomet nepaleidžia vė
jais to, ką jau yra patyru
si. Visa tai ji stropiai de
dasi savo gelmėn, uoliai 
saugoja ir slepia... iki pri- 
reiksiant. Pasakytum: — 
auga didelis kalnas, žvirgž- 
delis prie žvirgždelio, ir 
galo augimui nesimato, ir 
nei vienas žvirgždelis ne
žūsta.

Kaip tai taip? Labai 
aišku! Žmogaus, dvasia 
nelyginant kaip koks tur
tingas ir vis tebeturtėjąs 
ūkininkas. Daug jis turi 
įrankių, baldų, grudų, bet 
nelaiko jų drauge, o išdali
na į įvairias rūšis. Tuos, 
kurių nuolat yra reikalin
ga, laikosi čia-pat po akių, 
kurių dažnai yra reikalin
ga deda klėtin, o kurių tik 
retkarčiais — kemša rusiu. 
Nuolat tebeįsigijamus nau
jus turtus jis gi skirsto, 
tuopat mastu pasigauda
mas. Prireikus, atsimena 
kur ką dėjęs, eina į savo 
sandelius ir rąiida ko stigo. 
Taip lygiai ii’ iritfeą dvasia. 
Skirsto, taupia visa tai kas 
patyriama, o/<prireikus tuč 
tuojau atkasa seniausiai 
matytą vaizdą ‘g mąstytą 
mintį ir paskleidžia: — še 
tau, brolau. 1

Taigi: 1. nėi vienas žmo
gaus pajautimo krustelėji
mas nežūna; 2. visi jie glu
di žmogaus dvasioj; 3. vis
kas tik primirštama, bet ne 
užmirštama ir 4. tam tik
roms apystovoms esant, 
žmogus gali atgaivinti kiek
vieną jo patirtąjį įspūdį.

Ve senelis vaikų apsup
tas. Vienas kitas vaikų 
pasielgimas — žodis paža
dino jame vaikystės atsimi- 

seniukas,

atgaivino: už kits kito: .tas 
dienas, kuomet jis pats ma
žas augęs, žaidęs. Taip gy
vai slenka pro seniuko akis 
jo jaunystės vaizdai, jaučia
si tartum tenpat bėgiotų, 
kur kadaisiai bėgiojęs, tar
tum tuos pačius žaislus 
žaistų, kuriuos kadaisiai 
žaidęs, tartum tuo-pačiu 
vaiku virstų, kuriuo kadai
siai buvęs. Sužibo senelio 
akįs, prašvito veidas ir pa
sakoja mažilyčių ainių bū
reliui jaunų dienų atsitiki
mus.

Ve sodžiaus vaikinas vi
sa širdimi Lietuvą pamylęs. 
Eina vaikinas pavakariais 
ir girdi mergini! būrelį se
novės dainą dainuojant, o į 
dainą įsipina vakarinio var
pelio graudus balsas. Su
tvaksėjo vaikino širdis, už
kaito veidai, jausmai-mintįs 
bangomis pasklydo. Atsi
minė tėvynės išvargtą var
gelį... Atbėgo pirkion, pa
grobė plunksną ir liejasi iš 
vaikino dvasios graudi dai
nelė. Atgija vaikino dva
sioj daug to, ką jis yra apie 
tėvynę mąstęs, atgija ži
nios, kurias, jis vargais-ne- 
galais susigainiojęs, susipi
na su kątik patirtais įspū
džiais ir pagimdo vieną 
vaizdą.

Rodos dabar bus aišku, 
kas tat yra įkvėpimas. Ir 
senelis ir vaikinas patiria tą 
dvasios stovį, kuris vadinas 
— įkvėpimas. Tūlų apys- 
tovų pažadinta dvasia tar
tum įkvepia vėl visa tai, 
kas buvo jau jausta, patir
ta.

Taigi įkvėpimas yra 
toks žmogaus stovis, kuo
met jis, ko nors smarkiai 
sujudintas, atgaivina visą 
pėdą seniau patirtų vaizdų, 
jausmų, minčių, supina su 
kątik įgytaisiais ir sudaro 
vieną vainiką.

Įkvėpimo valandose poetai 
posmuoja eiles, rašytojai 
suglaudžia apysakų bei ra
šinių sakinius, mokslininkai 
paskelbia žymiausias min
tis, muzikininkai suderina 
dainas. Dailei ypač reika
lingą įkvėpimo. “J.”.

* **>«********************* 
Telephone Yards 687 J

% DR. G. M. GLASER, Ž y. ‘
* 3149 So. Morgan St., Chicago ,IU. *
SZ v 4lt* Pranešu visuomenei, kad aš esu *
* seniausias gydytojas ant bridge- *
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- * 
> sus ligonius stengtsiuosi- užganė- *

diuti sąžiniškai ir esu visuomet *
* ant pareikalavimo dieną arba nak- *
* tį. Esu specialistas ligose vaiką, *
* moterų, ir vyrų. Taipgi darau *
* visokias operacijas.
J*************************

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vyną! 

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

T. RADAVICZIA 
930AV. 33rd St. Chicago.

I Juozapą Ridiką 
t 3253 Illinois Ct. kerte 33 g.
R Szaltas Alus, gardi Ariel-
į> k a, kvepenti Havanos Ci-
į garai. Turiu didelę salę
y del mitingų, veselijų ir tt.

i TELEPHONE YARDS 2716

************+************* 
l MOKYKLA ŠOKIU. 
J Waltz, 5Two Step Ir kitokių.
£ Pirma lietuvigzka Mokykla Amerikoj
J Prof. Julius kaip iszmokina. tai niekas 
J taip negali iszmokint niekur kitur.
* PROF. JULIUS SILSKO 
į 1836 S. Halsted St. Chicago. Ill.

$ 
£ £ *s 
£
S , ---------- - • £Nuo 9 ryto iki 11 va <. Phone Canal 3762 *

v Sučedyk pusę 
K savo dantų bilos
jįpĮgy Žemiausios kainos Chicagoje už 

atsikančiausią dantų darbą.

Daugelis dantistu visada randasi.

Mes prižadame užganedinimų su 10 
\ iK metų gvaranclja.

L Musų neskaudantis ištraukimo
būdas padarys jumis mus 

' draugu.
ViS NSktudėjo! ‘••“•■M l’htrlmas

Seni Užtikrintieji
State Dental Parlors

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

Atdara VAKARAIS iki 8 ir NEDEEIOMS iki 2 po piet.

nil tai a > SPECIALISTASDaktaras Wissig
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip 

yra senos ir pavojingos.
Išgydė tūkstančius ligonių. Gydo pasekmingai sekančias ligas: vi

sokius nesveikumus kūno, pilvo, plaučių, nerviškas ir chroniškas, Kurios 
gymdo visokius nesmagumus kraujo ir odos, gydo skaudulius, išbėrimus, 
kraujo užnuodyimą, reumatizmą, galvos skausmą, vidurių skausmą, ko. 
sulį, skausmą gerkles ir visokius slaptus nesvnikumus vyrų ir moterų,

Jeiiru kiti jus negalėjo išgydyti, rodijam jums eiti pas jį, o patys 
persitikrinsite, kiek gero jis jums gali padaryti.

—Duoda rodą DYKAI—
Duoda pats savo gyduoles ir gydo jis su pagolba naujausių ir bran

giausių elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi.
VALANDOS: kiekvieną dieną nuo 10 iki 12, .nuo 3 iki 4 ir nuo 6 

iki $ po piet. Nodčlioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum če- 
verykų Storo). Phone Canal 3263

Labai linksma knyga
HUMORftS IR'SATYRA
kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juokai, juo
kingi prietikiai, meiliški atsitikimai, linksmos patarlės 
ir tt.

Toj knygoj atrasi daugiau juokų nei dešimtyje 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; daugiau užganė- 
dinime, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerų patarimų 
ir padargų, nei visose virtuvių knygxisb ir tt.

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei minutos, bet tuojaus atsiųsk 
“Kataliko” redakcijon tik 50 ceriTŲ idant tau toji 
knyga butų išsiųsta ir tai greitai.

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti kui 
medžių pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy
bės nei iš poros šimtų centų, daugiau ateivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų!

Gal netiki ? Gali apie tai persitikrinti dykai. Jei 
nebūtum šita knyga užganėdintas, gali ją sugrąžinti ir 
už tuos 50 centų išsirinkti kitokių knygų.

Kas url kišeniuje 50 centų, tegul 
neliųsta, bet tuojau perka

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus siųsdamas adresuok taip:

JONAS M. TANANEVICZE
8244 So. Morgan Street Chicago, III.

Kas atsiųs !|i!.OO, gaus taj juokingą knyg;ą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

Ar mokais Anglišką kalbąF
<1 Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angiiškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. q Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Q Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui^ angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angiiškas su Fonetiškų Ištarimu. Q Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pagalios tal- 
pinasi trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Juslinių Amerikos^Valstybių Piliečiais. Q Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą 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. f

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

25
50

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

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

m-

8
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Nauja visiems reikalinga knyga
SVEIKATA-"

ARBA

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

rikos garsiu 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 sudėjimą?
Ar norite but sveikas ir stiprus?
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 ir 
kitokių. Spauda aiški, drūtais audimo apdarais. Kaina su prisiuntimu 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
3249-53 S. MORGAN ST.. CHICAGO, ILL
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78

57

58

70

72

73

74

75

75

Dvi Istorijos apie Joną ir Aleną ir Pavojinga 
klaida. Mahanoy City, Pa. Pusi. 45................

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

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

Devoniškių Kryžius. Puikus aprašymas apie 
kryžių, stovintį Devoniškių kaime, Suvalkų gub. 
Shenandoah, Pa. Pusi. 39; Kaina. 10e.

Dukte 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 Puikios Apysakos: Bausmė Dievo ir Ale_ 
nutė. Boston, Mass., 1905, Pusi. 36 .......................

Dievaitis, šių laikų apysaka M. Raazevičaitčs, 
pagarsėjusios raštininkės. 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 pirmutiu: • 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 musu tau
tybės dvasia? 6) Laisves Perėtojas. 7) Nauja 
Babilonija. 8) žmogystė ir Viršžmogystė. 9) Ge
ras karalius ir 10) Ko aš geidžiu? Krckavoje 
1908. Pusi 84.........................................................

Emigracija. Iš darbininkų gyveninio paveiks
lėlis: Paraše J. Sliuburis. Brooklyn. N. Y. Pusi. 
47 ..................................................................................... 15c.

Finai ir jų gyvenimas. Viensėdis ir pirmu
tinė šalna. Dvi daili apysakėli. Vilniuje 1893 
Pusi. 38. Kaina .......................................................... 15c.

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

Gulivero Keliones. 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. žegota. 
užrašai pagarsėjusių žmonių. Labai naudinga 
knyga. Didelo formato. Chicago, Ill. 1907, Pusi. 
235 .................................................................................
Apdaryta ..................................................... ..................

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

Girininkas
kojiniai.
Pa. 1911.

Iš Gyveninio. 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 ................................’.................................

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

N. Tilžėje ^902, Pusi. 68 ...........i..............................
Gražus Pamokinimai. Sidabro stiklinė, 2.
Anūke,. 3. ĮkirusPetriukas. IšledoGiedris. Bitė
nuose, 1894, Pusi. 36 ....................................................

Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti naudingi 
skaitymai (ketvirta dalis “šiaulėniškio Sene
lio”). Juokinga pasaka su 16 paveikslėlių. 
Tilžėje 1894, Pu J. 52 ................................................

Gyvenimo Gabiueliai. Parašė K. Stiklelis.
Turinys: 1. prakalbos vietoje, 2. Saulutė teka, 
3. Pavasario stebuklai, 4. Vasaros rytas, 5. Pie
menėlis, 6. Senelis, 7. Jomarkas, 8. Antanukas, 
9, Vienturtis, 10, Skaitymas, 11, Dienos, 12, Iš 
dienų bėgio, 13. Laukas. Gražus gabalėliai, ver
ta perskaityti Chicago, UI. 1908. pusi 50...........

Grabnyčių žvakė. Flamandų tautiška pasaka 
.Verte J. B. Tilžėje 1901 Pusi. 31 . .<................... 10c.

15e.

20c.

30e.

35c.

25c

15c

85c.

25C.

25c.

50c.

15c.

40c.
55c.

$1.25
$1.50

Pašakarnis Begėdis Jonas. Pasa- 
Parašė V. K. Račkauckas Scranton, 

Pusi. 42 ....................................... ................

50c

25c.

25c.

79

80

86

87

88

89

S9a

90

Gyvenimo Vaizdeliai. Susidedanti iš devy
nių sekančių gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas, 
lagis, Kas kaltas,Gatves vaikai, Paparčio žiedas, 
Miško sargas, Signalas, Keleivis, Buvo "esybė,. 
Chicago, III. 1902. Pusi. 99.............. ",........... .(..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 patarles ir tt. Chicago, “Katalikas” 
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 ...... į.

Istorija apie Genovaitę. Išguldė Lauriuas 
Ivinskis. Ryga. Labai gražus ir graudingas ao- 
rašymas apie Genovaitės vargus, rūpesčius ir ste
buklingą Dievo surėdymą, kaip Jis geriems už
moka geru, o blogiems piktu. ši knyga vexta 
Kiekvienam perskaityti. Pusi. 152. Kaina, tik
tai .............. ........................ ........................ ..................

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

Ištiri, : pie gra,. Mageliona Dukt ;;
Karaliaus iš Neapolio ir apie Petrą Kareivį Gra- 
pą. Visokie atsitikimai, nuliūdimai ir linksmy
bės, laimes su atmainomis beskurstant ant šio 
svieto. Tilžėje, 1907. Labai gražus aprašy

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

Iš Gyvenimo Lietuviškų Volių bei Vel
nių. Surinko Dr. J. Basanavičius. Chicago, 
111. 1903. šioje knygoje surinkta daugybė įvai
rių gražių pasakų iš senovės liaudies padavimo; 
apie rojų, dangų, čysčių, peklą; apie giltinę, ma
rą, cholerą; apie dvasias (dūšias), velnius, vaidi- 
masi ir t. t. Pasakos užrašyta tokioje kalboje ko
kioje buvo girdėtos; Panevčžyj —- pagal panevė
žiečių tarmę; Šiauliuose — pagal šiauliečių tar
mę; Suvalkų gubernijoje — Suvalkų tarmes; 
Prūsų Lietuvoje — pagal Prūsų lietusių tarmę; 
Dzūkijoj —• pagal dzūkų tarmę ir tt. Labai nau
dinga knyga tiems, kurie nori žinoti apie senių 
padavimus ir jų prietarus. Pusi. 470. Kaina .... 
Ta pati apdaryta ................................................... ..

50c
75c.

10c.

20c

10c.

15c.

50c.

$1.50
$2.00

10c.

15c.

202

203

204

U ranitdn Steamship
Chihįiany

Reguliariška Pasažierinė Linija tarp
NEW TO^K if ROTTERDAM

Taip? — Bpiimfngl kambariai 

Marconi bevieline stotis—Geras Valgis 
---------------- -—---------------------------

Austrijos, Hungarijos ir Rusijos 
pasažieriai-galiOažiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship ' Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Cranium Steamship
Company

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner (EL Co..

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

si visur Suvienytose Valetijose.

**************************i
* np. n. G. hfinp *
* * * * * 
* **»»****»*»i*******»*i*****j

DR. O. C. HEINE |
DENTIST AS

Kamp. 31mos jr Halsted gatvių 
Ofisas viršuj Aptiekos 

15 metų vienoje apygardoje.

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 tautieczio knris yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa
tarnavimo. Prieszai Szv. Jurgio bazn. 
911 W. 33rd St. Tel Yard 5423

BITTERS

4-
4-

4*
4-
4-

LASH’S
Bitters
Yra grynai daržo
vinis sutaisymas, 
kuris yra absoliu
tiškai geriausias 
nuo visų ligų, pa
einančių nuo ne
sveikam padėjime 
esančių INKSTU 
IR KEPENŲ.

Ant pardavimo
Visose Lietuviu Karczemosa

❖
4-

4-

❖ 
+

* % * 
$

JOHN M. BRENZA 
L A W Y E K 

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

PHONE DROVER 103®

Atlieku visokius legaliszkus reikalus at-
•j* - sakaneziai. ypatingai suzeidmo ir kitus. 
J* Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir 
T kriminali zku bylu. Taipgi perziuriu 
•H abstraktus ir padirbu visokias po pievas 
J* ir doKumentus pardavimo ir pirkimo 

namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- 
^ rie turite koki legaliszka reikalą, atsi- 
T szaukite pas tautieti.
❖
4"4-4-4-4-4«4-4-4-4-4-4-4- 4-4-4-4-4-4-4-4-F4-4-4* 4>

4-
4-

4-

Prozaiški raštai ■ kvn. 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 ................................................. ..........
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 .......................................................................... 35c

50c

15c

Rittenhouse and
Embree Go.
LENTOS

visokios frušies del statymo namu taip 
gi vijoki medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
Tel. Vai ils 502 JOS. J. ROZHON pan)

4.ą.^.^.ą.ą.^-44-4-4-+4-4-+4-4-4-4-4"l,+4-4-4-4-

4-

866 Milwaukee Are.
kampas Center Ave.

Pasekmingai gydo vyru, mo
terų ir vaiku ligas. Taipgi 
paslaptingas ir kraujo ligas. 
Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 

ir nuo 5 iki 9 vak.
v4.ą.ą.į.ą.ą.į.ą.ą.ą.ą.v4,4"4,4'4,4"4,4,4"4,,M,,i,+

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkaloinimus atlieka 
kuoveikiausiai.

824 West 35th Street
TSetoli Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

JOHN COCHINSKY
LAWYER

LIETUVYS ADVOKATAS
69 W. Washington St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus atsa
kančiai, ypatingai susižeidimo ir kitus. 
Užsiimu vedimu visokių ei viliškų ir kri- 
minališkų bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir t. t. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautieti

Ofiso Tel. Central 1863.
Gyvenimas:

2316 W. 23rd Pl., Chicago, Ill.
Gyvenimo Tel. Canal 2652.

Le veskio BKS

Išgydysiu Jus 
■ r J NUO PASLAP- llluUi tingu ligų.

Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysia jus au 
visados. A 
gvarant uoju 

kiekvien am u 
ganod inima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fiSR. Asz isz 
gydysiu jus uz 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asz 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas

• priprovas k u-
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas

Specialistas knris 
iszgydo ko kiti negali.

iszsigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isz- 
tgaiiH*"* vojimas dykai, ar gydysi esi ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža uzmo* 
kesni, pagal jusu iszgalejima. Netruk
dyki bot atsilankyk szendien.

Asz kalbu lietuviszkai.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Ave., 2 lub. lireral Bn- 
kos, prie 18tos palvos, Chicago, In.

OR. RENFER, Specialistas.
Vai. 8r. iki 8:30 v.. oodel. 8 r. iki12dlea

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

LAIKRAŠTĮ (GAZETA)

“Rygos Naujienos

> • • , ;■<
DU-KART NEDELINIS LAI^^aŠ^

“SAULE"
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

I

Išeina kas utarnlnkas Ir petniĮčia.
------------------  PRENUMERATA KAŠTUOJA-------------------

AMERIKOJ f meta.ms t$2i? „L pusei matų $1.25
ETTBOPOT f Rosij°j ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

u l joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South Ali,, • Mahanoy City, Pa. |

* _______a

Ant Išmokesčio po 10 centu.
Nusiusim kiekvianai atsakančiai ypatai ant 

bargo labai tiražų Gramofoną pliokšt rundiną 
jeigu apsiima mokėt po 10c ant dienos. Prie 
kiekvieno dabar pas mus p’rkto Gramofono 
duodam visai DYKAI 6 dubeltavus rekordus 'fiSįįįįrjgJįj*’ 
(12 sykių) visokių lietuviškų dainų ir muzikos. 
visokių šokių ir maršų ir tt., arba kokių nois 
kitokių, kuriuos kiekvienas sau gali pasirinkti pagal savo norą. Ka
sykite tuojaus dykai kataliogo ir informac jų, adresuokite i

RELIANCE PUBL. CO.
441 E. 16th Street Dept. E., NEW YORK.
Pasarga: Gyvenanti arčiaus jeigu nori'e, tat galite atsilankyt asabiš.

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3252 Emerald Avenue • • Chicago, Ill.

Telephone Yards 4527.

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

$100.000.00 
sudėta Illinois Valstybes kasoje. 

Visoki apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

72 West Adams St., kampas Clark gat. 
NETURI NIEKUR FILIJU.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORT©

Jonas Budrikas
Savininkas

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

Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalų, skrybėlių, čeverykų 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.

Pavasario rytmetį. Davatka, Burtininkę, Trįs 
labai gražios pasakos. Paraše Lazdynų Pelėda. 
Vilniuje 1905, pusi. 23 ..........................   j,...................
Plėšikų lindynė arba nunešta duktė 
Verte S. P. T. Apysaka iš Lietuvos žmonių gyve
nimo. Chicago, Ill. 1907, pusi. 38.. 15c
Paveikslai. Knyga I. Pasaka iš lietuvių gy
venimo. Tilžėje 1901, pusi. 56 ... .................
Paveikslai. Knyga II........................ '10c.
Paveikslai. Knyga III..................... .'J....> '-’lOc.

Palangos Juzė. Parašė Vysk. M. Valančau- 
skas. Penkta pataisyta laida. Vilniuje 1906, pusi. 
130 ....................................................................................... 25c
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 
jausti su vargo prislėgtais žmonėmis. Chicago, 
Ill 1904 Pusi, 60... iffalo a a » • • • • • •

JONAS M. TANANEVIČIA, 
3249-53 So. Morgan St, Chicago, Illinois,

205

10c
206

207

207a
207b
209

210

25c
211

212

15c.

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.

“RYGOS NAUJIENOS’’ rašo apie karės (vainas), karalius, kara
lystes; apie politiką ir ekonomiją; apie žemės pirkinius ir pardavimus; 
bankus, prekystę;ir 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 " kelį, kuriuo kiekvienas gyvas žmogus 
turi teisę vienodai su kitais naudoties.

“RYGOS NAUJIENOS’ ’ duos savo skaitvto jams per šiuos 1913 metus 
DAUGIAU KAIP UŽ TRIS RUBLIUS DOVANŲ.

DUOS 13 GRAŽIŲ SKAITYMUI KNYGŲ.
“RY(K)S NAUJIENOS’’ eina vieną kartą per savaitę (nedėlę) — 

subatomis, didelio formato ir su priedais. Kaina su prisiuntimu: metams
3 rub. pusmečiui) 1.50 kap., 3 mėnesiams 80 kap. Galima užsimokėti ir 
dalimis: KAS KETURIUS MĖNESIUS PO 1 RUB. Į užsienius: metams
4 rub., pusmečiui 2 rub., S mėnesiams 1.25 kap. Atrokavus 3 rublius už 
dovanas, kurias “RYGOS NAUJIENOS’’ duos savo skaitytojams, tai pats 
laikraštis LIEKA 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 dešimt) “RYGOS NAUJIENŲ’’ metinių prenumeratų 
atsiųs redakcijai — gaus visiems 1913 metams ‘‘RYGOS NAUJIENAS” 
su visomi, dovanomis VELTUI, Adresas:

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

0^0

“Ant 
baro 

geriausiai 
Žmonės supran- \ 
tanti vertę geros 
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- 
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai. X

Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtinė iš 
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta 
. balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai.
miniai švelnios 

prieprovos daro 
SOLO degtinę 

geru vaistu 
šeimynų 
va r r toj i-
\ m ui.
> W

Ps/’A^

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago,
216 W. Madison St

9



* s*

gera
£

10c

10c
dru- 
išro-

$1.25
$2.00
$2.50

* f
gražių, juokingų, išmintingų ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, Ill. 1903, Pusi. 280 ..............................$1.25
Drūtai apdaryta .....................................................   $L6f

143 - Lietuviškos Pasakos Įvairios. Surinko
Dr J. Basanavičius. Dalis H. čia telpa 205 lių 
bai gražių ir juokingų pasakų, bovijančių kiek--....
vieną skaitytoją ir klausytoją ir labai naudin
gos. Chicago, Dl. 1903, Pusi. 330 .......... ••..............$1.21
Drūtai apdaryta ............................................. , . $150
Lietuviškos Pasakos įvairios Surinko 
Dr. J. Basanavičius. DalisIII. čia telpa 202 dar 
gražesnės ir juokingesnės pasakos. Chicago, Dl.
1904, Pusi. 333.................................................  $1.25
Drūtai apdaryta .................................................. .. $1.50
Letuviškos Pasakos 
Dr. .J Basanavičius, 
pusi. 299.

nčse dalyse Dr. Basanavičiaus 
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juokingų pa
kų, telpa keli šimtai užimančių rr juokingų pa- 
gų I. II III. ar IV. dali, turės per visą savo am. 
žiu neišsemiamą pasakų turtą ............................... $1.25
Drūtuose apdaruose ...............     $1.50

197 Pelkės. -Apys:
nimo(_JUetuy
.Vilnius. IroS
Pasaka “ie - kantrią Aleną 
turkų ciesoziatn > Antonijaus, kuri per 22 metus 
vkikščiodama po ’ svietą, daugybę bėdų ir vargų 
iškentėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė A. 01- 
ševskis. Chicago, III. 1902, pusi. 66 ...................
Paludieniat V. Orkan. Vaizdelis 13 pie

menėlio gyvenimo. Lietuviškai išguldė V. Sta
garas, 
pusi. 16 . 
Pasaka 
prie sulygiaamosičs mythologijos. 
Lafargue, j pagal vokišką vertimą lietuviškai su
taisė P. Miškinis. Chicago, Ill. 1908, pusi.
31 .......... .-i r... z........................................................
Patarlės ir dainos. Surašė nuo žmonių M.
D. Silvestraitis. Tilžėje 1899, pusi. 30 ................

:98

lA. II lietuvių darbininkų gyve- 
kalbon išvettė Kazys Puida.

l’-Asl. 468.................... $1.20
lie-* kantrią Aleną dukterį

BREVIORELIS
KSfalikiška 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 malda 
ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, 
popiera. čia yra jų paveikslai ir kainos:

Iš mano atsiminimų. Parašė D-ras Vincas 
Pietaris. Spaudon parengė d-ras J. Basanavičius, 
(Su autoriaus paveikslu). Platus bijografiški 
apipasakojimai nekuriu Lietuvos vietų. Labai 
naudinga knyga. Chicagr, III. 1905. Pusi. 301. 
Kaina .......... .............................................................

Janita, iš vokiečių kalbi s vertė K. S. Drąsu
sis japoniškasis kareivis, tikras atsitikimas iš ka
res Japonų su Kiniečiais. Tilžėje. 1907, pusi. 23 
Kaina ................

Jurgis Kastrijotas. 
šioje 
švinas apie tūlą Albanijos kunigaikščio ^unų, 
kurs mažutėliu budimas karo laiku paimtas ir iš
auklėtas Turkų sultono rūmuose, b.et užaugęs at
minė apie savo tėvynę, sukėlė savuosius prieš 
Turkus ir išvadavo savo tėvynę. Kaina...........
Iš gyvenimo Samojedų. Apie lizdininkus ir 

naudingi pamokinimai. Iš rusi) kalbos vertė J. 
Tilžėje 1903, Pusi. 54 ..............................................

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

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, Pusi. 
12 .............................................. ..............................

Juozapas Koniuševskis. arba kankinimas uni- 
jotų po valdžia maskolių. Plymouth, Pa, 1888, 
Pusi. 56 ........................................ :..........................
Jonašas Korčakas. Puiki Istorija. Parašė J. L 
Kraševskį Vertė D. T. B. Mahanoy City, Pa. 
1902. Pusi. 262..............
Jonukas Karklynas 
tu. Gražus vaizdelis, 
nandoah, Pa. 1904, Pusi. 47 ..................................

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

Keturios Istorijos: Graži haremo nevalninkė; 
Luošis; Istorija vienos motynos; Vaikučių ple
pėjimas. Mahanoy City, Pa. Pusi. 61. . ...........
Ketvirtas prisakymas Dievo ir Keliautoje! į šv. 
Žemė. Puikus skaitymai. Mahanoy City, Pa. 
1907. Pusi. 58............................................................
Karalaitis ir Ubagas. Iš angliško. Puikus aprašy
mas. Mahanoy City, Pa. 1906. Pusi. 182..........
Kaimynų pašneka. Parašė J. Vilniuje. Gra
žus aprašymas iš lietuvių kaimiečių gyvenimo. 
Pusi. 18. Kaina ........................................................
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 .................................................. -................

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

113 Kryžiokai. Istoriškas aprašymas. Henryk Sien- 
keviez. Lietuviškai išguldė Jonas B. Smelsteris. 
Tomas I ir II. Mahanoy City, Pa. 1902. Yra tai 
puikus aprašymas iš laikų karionės lietuvhj su

i kryžiokais laikuose D. L. K. Vytauto ir kai Ši
liaus Jagailo. Knyga šioji turėtų rastis kiekvie
noje lietuviškoje grįčioje. Pusi. 495. Kai
na ........... ......... ............................... ..

114 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- -j

i tas su lenkų pagalba baisiai sumušė kryžiokus ir 
panaikino jų zokoną. Joje yra ir tos kovos pa
veikslas. Puslapių 1034. Kaina ................. $2.00

115 Kraujo Sėja. Apysaka iš laiki; karės Masko-
lijos su Japonija. Parašo Waelaw žmudzki, lietu
viškai išvertė V. Stagaras. Dviejuose tomuose. A- 
pysakoje aprašyti mūšiai ant jūrių. Viskas apra
šyta taip aiškiai, kad rodos viską matai savo a- 
kimis besiskaitydamas ją. Kraujo sėja yra 
viena iš naudingiausių skaitymui knygų. She
nandoah, Pa. 1906-1907. Pirmas tomas Pusi. 
289. Kaina ................................................................ $1.00
Antras tomas Pusi. 246. Kaina ............................. $1.00
Kapitonas Velnias. Prietikiai. Cirano De 
Bergarac. Vertė įš Prancūzų kalbos kun. Dr. M. 
Juodišius. Mahanoy City, Pa. 1908. Yra tai la
bai užimanti ir juokinga apysaka, padalin
ta į tris tomus. Visi trįs tomai vienoje knygoje 
404 puslapių didelio formato kaštuoja tiktai 1.15c 
Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gyve
nimo “Laisves metų”, parašyta Lazdynų Pelė
dos. Yra viena iš geriausių apysakų. Vilniuje,

1910, Pusi. 520 .............................................. $1.00
Krikščionis ir Raudonas Gvazdikas. 
Dvi apysakos. Vertė Pranas Siūlelis. Shenan
doah, Pa., 1909, Pusi. 52 .........................................
Koks tas paukštis ‘ ‘ kun. ’ ’ V. Dembskis 1 Tilžė
je, pusi. 34.............................. .................................
Kas priešins? Akyva apysakėlė iš lietuvių gy
venimo. Paraše Lazdynų Pelėda. Tilžėje 1900, 
Pusi. 32 ................ . ...................................................
Kaip Motiejus po peklą keliavo ir Vy
nas. Dvi apysakos. Iš lenkiško vertė Pr. 
Siūlelis. Shenandoah, Pa. 1908, Pusi. 23 ..............
Kas teisybė tai ne melas. Parašė Aišbe 
’’Aušros“ išleidimas. Septynios naujai pertaisy
tos pasakaites. Vilniuje 1905, Pusi. 63 .......... .
Kent kaltas, kent ne kaltas. Vaizdelis iš 
žmonių gyvenimo, parašytas Žemaitės. Vilniuje 
1907-, Pusi. 39 ................. ..........................................
Kaukazo belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė. 
Vertė S. O. Tilžėje 1894, Pusi. 40 .......................
Kelionė į Europą. (Su dviems paveikslė
liais iš visasvietinės parodos Paryžiuje 1900 m. 
Lietuvių skyriaus). Kun. J. Žilinsko. Shenan
doah, Pa. 1902, Pusi 52 ..........................................
Kares laukuose. (kareivio atsitikimai), 
Parašė Vsevolod Garšin. Vertė A. L-lis. Labai u- 
žimanti apysaka iš laikų karės maskolių su tur
kais. Chicago, III. 1906, Pusi. 81. Kaina........
Katorgom Labai gražus skaitymas. Chicago........
Katoržnykas. Puikus aprašymas apie katorgą. 
Spauda ’’Kataliko“ Chicago...............................
Keturios Istorijos. Prasižengėlis; Doras Timkus; 
Jonas Tvardauckas; Ugnis kaime T. Mahanoy 
City, Pa. Pusi. 45....................................................
Keturios Pasakos apie Dukterį Akmenoriaus; 
Klarą; Nuspręsta ir Ant kiek moters užlaiko 
paslaptį Mahanoy City, Ps. Pusi. 61..................
Keturios Istorijos ape: Kaip kapitonas Stormfield 
buvo danguje; Pabėgėlis; Kas.gi ištyrė? ir Pri-- - 
gautą vagi. Mahanoy City, Pa. Pusi 60..............20c.
Keturios Istorijos. Ant prapulties be kranto; 
Mistras ir Krepešius; Kampelis duonos; Iš ko di
dėli ponai. Mahanoy City, Pa. Pusi. 105..............
Keturios Istorijos: Sugertuves rrauxynije; žibin
te Bažnytaitėjė; Aliutė duktė kunigaikščio Ker
niaus; Bokštas ant salos Dago. Mahnaoy City, 
Pa. 1902; Pusi. 64;.................................. ,20c.
Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko 
J. Basanavičius. Dalis i. čia telpa W1 lahai

92

S3

94

95

96

98

99

100

101

102

103

107

108

199

109

110

111

7oc. 144

200

5c

Antra "laida. Shenandoah, Pa.. 1906, 
......................... .............  

iapies ■” Adomą ir Jievą Priedas 
Parašė Paul

Išvaduotojas Albanijos, 
knygelėje yra labai puikus - apfa-

145 įvairios. Surinko 
Dalis IV. Chicago, Dl. 

šioje dalyje taip kaip ir pinnes- 
surinktų pasa

5c.

10c.

15c.

147

148

eina Lietuvos pažin.
Parašė Prietelis. She-

25c

5c 149

25c. 150

151

15c.
152

5c
156

30c
158

20c.

35c

5‘

10c

10c.

$2.00

159

160

162

163

201

1100

MALDAKNYGĖS

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- 
LESKOPUS.

Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stereoskopai yra tai puikiau
sia dovana merginai arba vaikinui. 
Toki stereoskopa mergina gavusi, vi
sada laikys atminti kaipo didžiausią 
dovaną ir kada tik per jas pažiūrės, 
visada atmins jot prisiuntėją.

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa aiba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta. į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
Melas grupas žmonių, trlobų, visą mies- 
bvą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats tojo 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybę, padidina jį askirs- 
to žmogų ni:o 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.

6tai ką juose gali pamatyti:
1. Kristaus užgimimas Betlejaus Štai- 

nėlėje.
Trįs Karaliai atlanko gimue) Kris

tų ir dovanas jam kloja.
Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus 
lejaus. 
ną.

Kristus
Judošius

Kristų : 
Simonas 
nešti.

Šventa "veronika apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moterie, kad 
verktų.
Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.
Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo mc</iną Jonni. 
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.
19.
20.

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

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

šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Skarbų. 
Naujausis spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš- 
tą. spaudimus.
Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės. 'Sl.OC 
Ta pati su kabe ..................................................
šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai .. 
Morokko skuros minkšti apdarai su kabe...........
Balsas Balandėlės arba mažas šaltinėlis malonės 

Dievo, Naujasis spaudimas, be ar su “Officium” 
su “Officium” yra brangeses 10 centų. 
Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe . 75c 
šagrino skuros apdarais su kabe............................ $1.00
Morokko skuros kietais apdarais........... ................. $1.00
Morokko skuros minkšta su kabe............................ $2.00
Aksomo apdarais su auksiniais kryžiais ant šo
nų. Labai daili knyga paaukavimui.........................$2.75

Garbė Dievui ant aukštybės o pakajuš žmonėms 
ant žemės geros valios.- Puiki knygute turinti 
daugelį litanijų ir šeip jau maldų.
Prastais apdarais.........................     75c

Prastais apdarais paauksuota......................................... $1.00
1105 Kantičkos arba' Giesmių Knygos.. Surinktos ir 

“perveizėtos per M. Voločiauską žemaičių Vyskupą,
Vilniuje 1906 metuose.
Prastais apdarais................................. ................. ...
Drūtas apdaras paauksuotos.....................................
šagrino apdarais paauksuotos................................

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

Lietuvaitė. J. Kvietkovskio. Vertė P. G. 
Apysaka iš senovės lietuvių gyvenimo. Chicago, 
Ill. 1906, Pusi. 296 .................................................. I
Apdaruose ............................................ ..................... '
Lietuvių Ašaros. Trys vaizdeliai iš Lietuvos 
gyvenimo. Labai graži pasakaitė. Tilžėje 1903, 
pusi. .......................................................... .....................
Lietuvi, Mylėk savo kalbą. Paveikslė
lis iš dzūkų gyvenimo. Parašė Kunigas. Graži“ 
apysakaitė iš lietuviškų gužynių. Vilniuje 
1905, pusi. 17 ..................... .
Linksmi žiedeliai. Surinko 
čia telpa 104 įvairinus linksmo 
liai. Tilžėje 1907, Pusi. 32 ........
Laikrodininko Atminimai, 
man-šatrijaną sutaisė S.. M. Paveikslas iš Napo
leono I. paskutiniųjų kariavimų. Chicago, Ill. 
1907, Pusi. 44 ............................................................
Laisvė ir kitos naudingos pasakos. Pa
rengė K. Brūklys. Shenandoah, Pa. 1911, Pusi. 
40 ............. . .....................
Morkus ir Aurelionas. 
mų amžių krikščionystės, 
žėje 1899, Pusi. 82 ........
Matule paviliojo. Stebuklingoji tošelė ir ki
tos labai gražios apysakos iš žmonių gyvenimo, 
Parašė Lazdynų Pelėda. Vilniuje, 1980, pusi. 
262 ..............................  ....
Mylėk savo artymą. Apysaka iš laiko ka. 
rėš Francuzų su Arabais Afrikoje. Pagal
F. Hoffmaną parašė P. B. Chicago, Ill. 1908, 
pusi. 131 ...............................
Ta pati apdaryta....................
Maksim Gorkij.Pasakojimai 
vertė A. 
naudelis, 
šeši ir viena. 
Mythai. Pasakos ir legendos žemaičių. Surin
ko Dr. Ed. Veekenstadt, vertė dr. J. šliupas 
Dąlis I. Yra tai žingeidžios ir juokingos senoviš
kos pasakos apie visokius stebuklus ir prajovus, 
apie darbus gerų ir piktų dievų, apie laumės, lai
mes, Raganius, Vilkalvkos ir tt. Plymouth, Pa. 
1S97, pusi. 190 .......................................... ............... 50c
Musii Socijalistai. 
Lietuvoje atsitikimų. Paraše Jonas 
Shenandoah, Pa. 1906. Pusi. 57........
Mokytojas iš Nazareto. Parašė

K. Stiklelis, 
turinio gabbalė-

Pasak Erk-

Apysaka iš pir- 
Vertė Vytautas. Til-

iš Rusų kalbos 
L—is. Turinys: Giesmė apie sakalą, Ne- 
Makaras Čadra, Rudenyj, Dvidešimts 

Chicago, Ill. 1906, pusi. 103 
Pasakos ir legendos žemaičių.

50c
75c

10c

5c

10c

15c

15c

20c

a 
b 
c 
d 

1102

a 
b 
c 
d 
e

1104

a

a 
b
c 

1107

. 50c 
7t>c 

$1.00

1137 Baltos celuloidos 
gražus apdarai,' išrodo 
kaip balčiausias sloniaus 
kaulas, čysta, slidi, 
žvilganti popiera; ant 
šono graži kvietkos 4e-

kelė su aukso ir sidabro 
lapeliais, aukso litaro- 
mis knygos vardas at
spaustas, lapų kraštai ap
ščiai auksinti, ant vi
durio kabutė .... $1 oo

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

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.

2.
3.50c 90c

5.
6.

25c 
50 c 1109 Skuriniais apda

rais paauksintais kraš
tais, be kabes....,; 50c

1110 šagrinominkštais 
apdarais, su kabe. ;' 75c 8.

9.
10.

11.

21.

22.
20c

23.

24.

25.50c

12.
13.1140 Baltos skurelės lė

ti drūti apdarai, gražus 
išspausti išmarginimai, 
auksuoti lapų kraštai 45c

1127 Prastais . apdarais 
gražiai paauksuota. 40c

Su baltais kau- 
medalikėliais ir 

kabutė.... $1.50

1113 
lėliais, 
gražia

1111 Prancūziškos sku
relės, 
sų už

1131 Puikiai išgro- 
inta, su auksuotis 

kryžiais, taip-gi vi
duryje yra auksinis 
kryžils... .. $1.60

34.
35.
36.

gražiausią^ iš^yį-. 
tų prekė... $L00

1114 Prancūziškos sku
relės su gražiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant šonų.............. $1.75

auksuotas 
ir ant nugaros 
auksuoti lapų 

rundini kampai 
............... 60c

lllllllflllllllllllll

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vac-lenį į vy-

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda 

žydams.
pagelbsti Kristui kryžių

veidą

jo ne- 
nukry-

1141 Baltos skurelės 
minkšti iškimšti apdarai 
per -abudu galu auksuo
tos juostos, 
kryžius 
parašas, 
kraštai, 
prekė..

Apysaka iš paskiausiujų 
Kmitas. 
............ 10c.

Antanas
Vyslouch. Vertė L. P. Apysaka iš laikų užgimi
mo Kristaus, Vilniuje 1907, pusi. 103 ...........
Meilės karštligė. Mintys ir prilyginimai a_ 
pie. ^dabartini supratimą meilės. Parašė I. A.
Chodbv, vertė iš rušisko J. Stropus. So, BoSMoj 
Mass. 1911, pusi. 5Y A. : t*:.

■166 Mokslinčius * i , ardauckas. Apysaka s?
žmonių jra'davimų. Parašė J. J. Kraševskis, ver
tė į lietuvišką F. M. Plymouth, Pa. ĮSOS. Pusi: 
174 ................................ ... .
Miškas vis smarkiaus degė. Piešinys 
Skitaleco. Vertimas iš rusų kalbbos. Brook
lyn, N. Y. 1911, pusi. 32 .......... .........i.
Mobilizacijos pasekmės. Vaizdelis iš gy
venimo. Parašė žemaitė. Perspauzdinta iš “Ūki
ninko”. Tilžėje 1905, pusi 15 ...................
Meilės linksmybė. ”Da niekad ant svieto 
tokios nebuvo!” Išdavė J. A. Faraonas. Tilžėje 
1907, pusi. 32 .............................................................
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, Ill. 
1909, pusi. 216 ....................................*....................
Milukijada arba nepaprasti dzūko viršžmo- 
giški nuopelnai ir juodesnis už pragarą tiems 
nuopelnams pavydas. Chicago, Ill. Pusi. 37....

Labai gražus skaitymas.
15c.

164

165

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

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

nuomenei. Su aprobata Vilnias Vyskupo kun. E. Roppo. 
Miera knygutės 3x5. Spausdinta 1909.

1128 Prancūziškos sku
relės, minkštais apda
rais 60c

Kristus žengia į dangų.
Regykla šiandieninio Betlejaus.
Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku
rioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo Šv. P. Ma
rijos.
Bažnyčia budavota ant grabo šv. 
P. Marijos.
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai 
Smogus ’ ’.

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 pamatyti:

Besiartinanti audra ant ežero Erie. 
New Yorke tavorų krovimas į di
delį oceaninį laivą.
New York. ........................- ...
Garden).
Boston.
Atlantic 
maryj.
Niagara, 
tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.
Kaskados ir pokyiinė svetainė. L, 
P. Parodos 1904 m.
Moki indijonas namieje.
Moki indijonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No- 
Fraid.
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdų augščia. Yosemite, Cal. 
Motina girių, 68 pėdas apėmio.
Yosemite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, An- 
g’ijoj. 
Airija. Killarney, pilis Rose.
Liejimas į Muckross Klioštorių, 
Airijoj.
Šiaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.
Vokietija. Laivas apleidAiantis Ko- 
blencą. ant Rheino upės.
Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

47. Stockholmas. Karališkas paloeius.
48. ...............................
49.
50.

167

15c
169

. 5e
170

10c
171 Pilies darias (Casttle28.

31.
172 01

32.05c.
173

33.
177

17815c 37.
<IM**'**”**M

38.15c10c
179

89.bažnyčios aprobatu.
20c10c

10c

25c
45.182

5C. 46.10c 183

10c 184

18515c

53.190
54.191
55.Tilžėje, 1898. čia yra aprašyta, kaip masko-
56.15c.
57.192

20c. 10c
198 Katedra, Mar-

20c.

ežeTčlis Ville-
194

80c . 15c

Chicago, III10c

l
i

51.
52.

1123 Prancūziškos sku 
relės minkštais apdarais 
apvaliais kampais, au
kso kvietka, kryžius, pa
rašai ir kraštai .. $1.25

29.
30.

26.
27.

42.
43.

Patkavinis vandenskri- 
ožinės salos. (Horse Shoe

20c
10c

1130 Prancūziškos sku
relės su auksiniais išgro- 
žinimais.................... $1.00

ĮkMM i» takse litero
mis knygos vardas at
spaustas, su kabute, au
ksinti kraštai .... $1.50

40.
41.

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

•' 20c
Liubotavieiutė. Vaizdeliai iš gyve.

Parašė M. Stepniakov. Vertė

“Titaniko”. Paveikslai
So.

1120 Prastai drūtais 
apdarais, bė apkalimo 
Prekė .................... 50c

Mcnwitifcw
IIIIIIHIUIIIIUI
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121

122

.24

125

126

127

128

129

130

134

135

Ville-

137

131
132

120

50c

10c
1121 Prastais, drūtais 

apdarais, auksintais kra
štais, apkaustytoms 
briaunoms pasidabruoto
mis bletelėmis, su kabu
te.......... . ........ 60c

1129 Morokko gražiais
■U3ĮS BJSąujUI ‘STBJUpdu 
relė, paauksuotais kraš
tais ..' 50c

Magdalės Marija.
Chicago, Ill. Pusi. 75 
Nuskendimas laivo 
ir aprašymas. Surinko M. Paltanavičia.
Boston, Mass. 1912 Pusi. 17.......... 
Našlaitė. Ne pasaka. Labai užimanti apysakėlė 
iš dabartinių lietuvių gyvenimo. Parašė Lazdy
nų Pelėda. Tilžžėje 1902, pusi. 62.. ....... r.'... 
Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Step- 
niak, versta iš rusų kalbos. Chicago, Ill. 1909, 
Pusi 72.................................................  -»į...

180 Nebepirmas. Paveikslėlis iš mokslaeivių gyveni
mo. Parašė B. Tilžėje. 1902 Pusi. 23........... . ,. 5c.

181 Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyve. ;■■■
nimo vargų, paprastai vadinamą beda. Paraše’'^-'; 
R. L. Stevenson. Iš anglų kalbos vertė L. Juras,. « 
Chicago, Ill. 1911, Pusi. 38............. ..v.TrtOe.
“Nie gadaj” arba baisus sapnas Parašė ž.. 
Tilžėje 1902 Pusi. 18.........................
Našlaičiai. Paveikslėlis iš praeities. Vertė Arto
jas. Chicago, Ill. 1904. Pusi 256.....................
Namelis pustelninko. Pertaisytas antras leidimas. 
Graži morališka apysaka. Shenandoah, Pa. 1906 
Pusi. 170................................................................. .
Audimo apdaruose ........................................
Neužmokamas žiedas. Dvi gražios pasakos, 
Mahanoy City, Pa. 1907. Pusi. 62..................
Onuka. Labai dailus apsakymas iš tikro atsi
tikimo. Mahanoy City, Pa. Kaina.............  . . .
Obrusiteliai Galerija paveikslėlių iš mas
kolių gyvenimo Lietuvoje. Parašė Dėdė Atana
zas,
liški činovnikai elgiasi su mųsų broliais lietu
viais mųsų tėvynėje. Pusi. 76. Kaina 
Olga 
nimo nihilistų. 
Stasys Kirvis. Chicago, Ill. Pusi. 40. Kaina .... 
Olitipa. Graži apysaka iš laikų savitarpinės 
karės Siaurines Amerikos indijonų. Vertė- A. 01- 
ševskis. Antra laida pataisyta. Chicago, Ill. 1906 
pusi: 95 ................................................................. .
Prakeiktas Meilingas Kriminališkas aprašymas, 
vertė D. T. ir F. W. Bočkauskai Mahanoy Ci
ty, Pa. Pusi. 202 ....;.............f....................

195 ' Pirmoji Gegužės; Sapnas apysaka. Parašė Skruz- 
' dl.'Brooklyn,: N. Y. 1908,-pusi. 39..-

196 • Parsidavimas ir pelnas.. . Ii - prietikiu
Prūsų Lietuvoje. Pagal A. BwifteekoikJ.
(Papasakojimas kaip vienas lietuvis aMfta 'H 
Didžiasios , Lietuvos, - atsidavė' vokiečiams, set 
pravardę ir tikėjimą permainė, o paskui vokie- 
IM jį Hvarė.) Plymouth, Pa. 1901, pusi. 32 ....

50c.

25c.

25c

50c.
75c.

25c

50c
1125 Baltes uklettii 

apdarai, vleaą tnuui-
11M Baltes eeluleidos 

ufUm, aat vieno leno 
kvtetkeeUs kielikas, su

li 22 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 eelu- 
loida, 3 sidabrininai me- 
dalikėliai kabo ant len
ciūgėlių, aksomo nugara, 
apkaustytos briaunos si
dabruotomis bletelėmis, 
su kabe, auksinti kraš
tai $1.00

1142 Aniolas Sargas. Maldaknyge su bažnyčios aprobatu. 
Didumas 3x4 col. Rožančiai, Mišių maldos, stacijos ir kitos 
reikalingos maldos, litanijos, giesmės, ir tt. Pusi. 448. Ma- 
hanoyCity, Pa. 1908

a) Audimo apdaru paauksuoti kraštai
b) šagrino apdaru, paauksinta

1150 Biblija arba Šv. 
Baltas Naujo Įstatymo. 
Lietuviškon kalbon 11- 
guldė Vyskupas Kuni
gaikštis Juozapas Arnul
pas Giedraitis, antru 
kartu atspausta kaita 
kun. S. Pautieniaus sa 
komentorium paraukta 
kun. A. Btaniukyno, tel
pa čia iiguldinėjimas iv- 
evangelijų visų keturių 
evangelistų. Apaštalą 
tai, pusi. 494 lotyniiko- 
darbai ir Apaitalų ral
iais literomis.......... $2.04

50c
75c

1152 Bybele (Biblija) 
tai esti: visas šventas 
Kaštas 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. TANANEVICZIA
>249-53 S. Horgan St,

Švedija. Ant kelio ) Odde.
Švedija. Lejono pilis, Geteborge.
Šveicarija. Mount Blasce žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj.
Žuvinis kiemas, Alhambra, Grana
da, Išpanijoj.
Katedra Notre Dame, faskada. Pa
ryžiuj, Francijoj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Frau- 
•sijoj.
Palociai tautų ant upės Selnaoa 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj.
Des Shamps Elyseos, Paryžiuje, 
Francijoj.

58. Didžiosioa operas paloeius, Pary
žiuje, Francijoj.

59. Tvirtynė šv. Jono ir 
seilles, Francijoj.

60. Laivų užplauka ir ežeras, 
france, Francijoj.

61. Carniche kelias ir 
farnehe. Francijoj.

62. Pajūrinis kraštas Casino, ■■ Monte
Carlo. ■

63. Vatikano daržas ir šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj

64. Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pet
ro katedros.

JONAS M. TANANEVICE į
3249 b3 S. Morgan St

Chicago, DL ■
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATRAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

918 — 33rd. St.
Stan. Stonevicze, 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 TEATRŲ, 
Martinas Z.' Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ŠV. ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKŠTITOJO.

S. Stanevičia, Pirmininkas, 
858 W. 33 St.

Jonas Sagauskis, Vicepirmininkas, 
3325 So. Morgan St.

Jurgis Sereika, Prot. Rast., 
3221 Illinois Court.

Jonas' Kazukauskas, Fin, Rast., 
Jonas Zylvitis, Išdininkas, 

841- W. 33 St.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
ue.stse.ko”.

GRAŽUS BALIUS 
Parengtas lietuvių kriaučių kliubo S. 
P., sub., Sausio-Jan. 18 d., 1913, Atlas 
svetainėje, 1436 Emma st., arti kam
po Noble st. ir Milwaukee. Pradžia 7 
vai., Inžanga 25 c. Užkviečiame visus 
draugus ir pažystamus atsilankyti į 
šitą puikų musų balių. Visi galėsime 
gražiai pasilinksminti ir smagiai pra
leisti liuosą laiką. Užtikrtnam kiekvie
nam geriausį užganėdinimą ir malonų 
priėmimą. Kviečiame visų kuoskait- 
lingiai-pributi, pasišokti, pasilinksmin
ti ir užmiršti saro vargelius. Kviečia 
širdingai

KOMITETAS.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 

STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsčdis, 

4527 Marshfield Ave.
Mot. Randis Pagelbininkas, 

4521 S. Marshfield Ave.
Paulius P. Baltutis, Prot. Raštin., 

3249 S. Morgan St.
Jurgis Brazauckas, Fin. Rast., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

Draugysčių Reikalai

Paieškai! bučerlo mebončlo gerai sa
vo amatą. Gera* užmnkestis su pragy
venimu. Darbias ant visados. Atsišau
kyte: M. B. Dimshor, Box 76, Van
dergrift, Pa. f i 

d v
-------------- ■---------JT !!■ f---------------------------------------------

Paieškau sąvo brolio Jono Eitučio, 
Amerikoje gyvena) slO metų, paskiau
sia gyveno . Wisconsin. Kas apie jį 
žino arba jis jiatsi tegul duoda žinią 
ant antrašo: ii J ii/.

Ona Andriulaitė,
1501 So. Canal St., Chicago, Ill.

(52f—2) .

Parsiduoda drabužių dirbtuvė (ant 
užsakinio). Vieta išdirbta jau per 5 
metus, prekybą labai gera, mašinos 
elektriką sukamos. Parduosiu už puse 
prekės ir pirkėją išmokysiu drabužius 
kirpti dykai, jeigu to norės. Pardavi
mo priežastis, savinįkas eina 1 kitą di
desnį užsiėmimą. Atsišaukyte tuojaus 
laišku arba ypatiškai ant adreso:

L. Geležinis,
4601 So. Hermitage are., 

Chicago, Hl.

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTAURACIJA
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, - SAVININKAS

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St. Phone: Aut. 34041
PRIES2AI MIESTO SALE

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

TEM.YKITE
LIETU VIAI!

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.,

141 Park Ave.
P. Aceviee, Raštin. Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius,

138 S. Meade St.
J. Austrą, Glob. Kasos,

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka,

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV.
JUOZAPO PALM. SM.

Juozapas Calandauckas, Prez., 
3234 Illinois Ct.

Ant. Petrokas, Vice-Prezidentas,
4.. ’•/ S. Hermitage Av.

Juozapas Pąlekas, Prot. Rast.
4520 Š. Marshfield Av.

Juoz. Volskis, Raštin. Finansų, 
4524 S. Wood St. .

Stan. Anučiauskis, Išdininkas, 
4617 S. Hermitage Av.

TAUVYKIT PINIGUS!
“Keistute” Paskolijimo ir Būdavo 

jimo Dr-stė fSpulka) No 1.
Nauja 47 Serija prasidės Ketver

ge Vasario 6tą d., 1913 m. Susirin
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
va), vakare Juozo Ridiko svetainėje 
i 251 Illnois Court, kampas 33čios 
gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
cijų. Akcijos užąibaigia už 6j4 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100.00

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), ne« tai yra geriau 
sis būdas del sučėdijimo pinigų. _

Ši 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 lengvų išly
gų del pirkimo arba statymo namų, 
ant~ pirmo mergičiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus.’

840 W.

DIDELIS TEATRAS IR BAIJUS. 
Pirmu kartu ant West Side's rengia
mas U. G. W. of Am. Lietuvių sky
riaus 269to, Nedėlioj, Sausio 12 d. 
1913 m., penkių veiksmų dramą
"žmogžudžiai" M. Meldažio svetainėj, 
2242-44 W. 23rd place, pradžia lygiai 
4 vai. po Tiet, svetainė atsidarys ■ 3- 
čia vai. po piet. Įžanga 25 c. ir aug- 
ščiaus. šis teatras yra tai vienas iš 
svarbiausiu lietuvių kalboj ir ne lan
kiai bus perstatomas taip veikliai iš 
priežasties didelių kaštų 'rengime ' ir 
reikalingumo daug lošėjų; Bukite vi
si ant viršminėto baliaus ir teatro, 
kad po laikui nesigraudiiijuinet. I’o 
teatrui puikus šokiai..

■>, Kviečia RENGĖJAI.

Pajieškau Antino Mažaičio. Suval
kų gub., Seinų parap., 5 metai atgąį 
gyveno Camden, N. J., teipgi pajieš
kau Alzbietos Petrauskienes. 3 metai 
kaip iš Lietuvos, gyveno Lawrence, 
Mass. Girdėjau, kad jau vedus su Juo
zu Bistruni, ji teipgi Suvalkų gub., 
Seinų parap.. ir savo pussseries. Ro
zalijos Leizarvičiukes, 5iuetai atgąl 
gyveno ’ Camden, N. J. Ji yra Suvalkų

Prieuių parap.. ir savo draugo 
pirma gy-

gub.,
Miko Jasiuno, Kauno, gub.. pirma gy
veno Camden, N. J. Jie patiš ar kas 
kitas duokite mail žinia. 

Kostantas Čepulis.
C—o M. Ciimųiings, 

Harrisburg Road, 
Houston, Texas.

BU

Parsiduoda karčema labai geroj vie
toj, tarp lietuvių apgyventa. Atsi
šaukite: J. žuRaiskas, 370 E. Ken
sington Ave., Kensington, Ill.

Parsiduoda bučernė ir grosernė ge
rai išdirbtas biznis. Parsiduoda iš prie
žasties, l<ad locuiuinkas įstoja kiton 
bizniu. R. Szyksznel, North Vander
grift Pa.

Parsiduoda geroj 
liūnas, labai gera 
lietuviui ant West Side’s. 
pardaviiHO, savinįkas 
amatą (biznį.). Galite 
telefoną, (canal 1655) 
ko" redakcijoj.

Juoz. J. Radomski.
2259 W. 23rd place, Chicago, III.

GERA PROGA DEL VYRU

$10; GYDYMĄ ::x
‘ ‘Teisingas Gydymas.
Mano pirmeiviška

‘Jus mokat tik už rezultatus 
metodą išgydo kada kiti gydytojai pasiduoda.

vietoj geras sa- 
vieta atsakančiam 

Priežastis 
užsiėmė kitą
dasižinoti per 
arba "Katali-

Prezidentas, 
33rd St.

J. P. Ewcldas, Sekta orius, 
3247 Emerald Ave.

Phonesrj-Yards 2716—Wabash 
Juož. Ridikas, Kasierius, 

3251-3253 Illinois Court.

2200.

PUIKUS TEATRAS. , 
po vardu “Pavogti valkai i>er Čigo
nus?'. parengtas storone Liet. Teatr, 
Dr-tes šv. Martino, atsibus nedoĮloje 
diena 12-ta Sausio 1913 m. salėjo baž- 
nitlnėj šv. Jurgio K. aut 32-ro PI. ir 
Auburn avė., salė bus atidaryta 6:30 
vai., teatras prasidės 7:30 vai. vakare. 
Inžanga 25 c. ir 50 c. ypatai. Nuošir
džiai užprašome visus Lietuvus ir Lįe- 
tuvaits atsilankyti ant taip -puikaus 
Teatro, katras bus pirma karta ant 
scenos atloštas, po Teatrui bus puikus 
Balius. Su godone

KOMITETAS.

Pajieškau savo.brolio Juozo Kadle- 
vičiaus, Kauno glib., Panevėžio pav. 
ir volastes. Linkuvos parap., 12 metų 
kaip Amerikoj, pirma gyveno Indiana 
Harbor. Ind.. žeuotas. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinia aut žeminus 
paduoto adreso:

Jonas Sidaugaš. '
Sprindalle, Pa.

Ant pardavimo bučernė 
randasi geroj vietoj, tarp 
gyventa ir kitų tautų, 
atsišaukti į “Kataliko” 
taipgi arklis ir vežimas

ir grosernė 
lietuvių ap- 

Meldžiaine 
Redakciją, 

parsiduoda.

Per trumpa laika mes gydysim silpnus Ser- 
gaaczius, Nuvargintus, Nusiminusius ir Rup- 
turuotus vyrus už numažinta preke $10. Ta 
tai tik ketvirta delis musu paprastus pre
kes. Mes .duosim, jum ta pati patarnavima 

taip, kaip jus kad moketumet reguliariszka preke. Jus 
negautumėt geresnio patarnavimo nej už $1000. Jeigu tik 
jus galėtumėt. paszneket: su daugybe iSgydytu pacijen tu 
per mus kolhia diena, jus nenoretumet kentei ant toliaua, 
ant prižadėjimu kitu daktaru. Nebūk Nusilpnėjęs ir Myk
siantis ir tavo gyvenimas nusiminimu giesme. Kam mokėt 
auksztas prekes, kad mes apsiimam jus iszgydyt už vi
sai maža preke. Mes esame žmones gerai stovinti finan- 
siszkai, gydymas musų ligoniu, tai musu pirma ir geriau
si mislis. Pasinaudok tuojaus iš tos geriausios progos ir 
$10 už iszgydynia, nelauk iki paskutines dienos, kada 
musu ofisai bus pripilditi žmonių, tuoezes bus sunku pa- i 
matyt daktara.

QI E1I1C turuotus vyrus už numažinta preke 
r Lt NA O tai tik ketvirta dalis musu paprastus

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE, PA.
Adomas Cikanauskas, Pirmsčdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St.
Juozas Adominas, Prot. Sekr., 

R. F. D. No. 1 Box 172.
Alex čerbauskas, Fin. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

R. F. D. No. 1 Box 171.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsčdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Petr. Aridrejauckas, Pirm., 
918 — 33r St.

Antanas Mazelauskis Vice-Prez., 
3249 S. Morgan St. 

Nikodimas Overlingas, Rast. Prot,.
3245 S. Morgan St., 

Antanas Kasparavicz Rast. Fin., 
3416 Auburn Ave. ‘ 

Kazimieras«P. Sirus, Išdininkas, 
918 — 33rd St., 

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

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.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

“Lietuva” Paskolijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Snulka).

37ta Serija prasidės Utaruinke, 
Vasario 4tą d;, 1913 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas 3tą V&1- 
vakare Dom. žemaičio ss etninėje, So. 
Union Si., kampas l'8tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,L mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6Vį metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiamo Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Dra <iji (Spulka) yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir — 
vedama pagal tiesai valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba budavojimo ’ 
iių ant -Auj morgiėiaus (Martga 
su peržiūrėjimu visų ropierų.

Su guodone,
Lsz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 18 St.
J. P. Ewaldas, Sekreto?! is, 

., 3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2716—Wabash 

Mykolas J. Tananevicze, Easier.
’ 670 W. 18 St.

TĖMYKIT NARIAI!
Liet. Teat. Dr-stės šv. Martino bus 

Teatras, Nedėlioj, 12 d. Sausio (Jau.), 
1913 m. šv. Jurgio K. Par. Svet. To
dėl kiekvienas narys privalo pribūti 
ant Teatro, nes kuris nebus ant Teat
ro, 
Draugystes.
anksto del ženklo buvimo ant Teatro. 
Tikietus gausite po žemiaus padėtu 
adresu:

A. J. Kasparas, Prot. Rašt. 
3416 Auburn avė.

Lie-

yra

iš- 
Na- 
įge)

2200.

bus nubaustas pagal nutarimą 
Tikietus pasiimkite iš

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA.
J.

J.

S.

SUSIRINKIMAS.
šv. Stanislovo, V. R. K. Dr-ja tu

rės savo metinį susirinkimą, Nedėlioj, 
Sausio 12 d. Ima vai. po pietų šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje 46 ir 
Wood st. Kiekvienas privalo aut susi
rinkimo ateiti ir užsimokėti skolas už 
mėnesinės užvilktas padotkas, o taipgi 
atsiteisti posmertinę už draugą Stanis. 
Shatkus. Už neatsilaukimą ant susirin
kimo bausmė (vienu) $1.00 be išsitei- 
siniuio.

Paul P. Baltutis.
Raštininkas.

Lankus, Prezidentas 
425 S. Grant St.

Stanciką, Vice-prezid.
57 Oak Lane.

Pieckis, Prot. Sekr., 
462 S. South St.

J. Daukšys, Kasierius,
18 N.’Meade St.

V, Adomynas, I Finansų, Sekr..
34 Logan St.

J. Anekaitis, II Fin. Sekr., 
New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsčdis; 
840 W. 35 St.

Jonas Evaldas, Vice-prezid., 
3247 Emerald avė.

Ant. Mosteika, Protokolų Raštin., 
821 33rd — PI.

Vine. Grigaliūnas, Finansų Raštinink., 
1715 So Canal St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

Freiheit Tufner
Pra-

Inžanga 25c.

visus lietuvius 
viršminėto di-

DIDELIS METINIS BALIUS.
Parengtas Draugystės šv. Petro ir 

Povylo, atsibus Nedėlioj, 12 d. Sau
sio (Jan.), 1913 m.,
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 muzykė, gardus ge
rvinai ir kvepenti cigarai. Su godone,

(1—2) KOMITETAS. '

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE

J. Klimas, Pirmsčdis, 
1853 W. 45 St.

P. Čiapas, Pagelbininkas,
4436 S. Hermitage Av.

B. J. Keperša, Nutarimų Raštin.
4644 S. Paulina St.

K. čiapas, 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.
Jau- 

i šu
nį., 
W. 
va-

Parengtas Draugystės Lietuvių . 
nikaičių Dainos Mylėtojų, atsibus 
batoje, 11 d. sausio (jan.), 1913 
M. Meldažio svetainėje, 2242-44 
23rd place, 
landą vakare.
$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)

Balius prasidės 6tą 
Inžanga 25c. ypatai.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVIN INKŲ.
J. M. Tananeviče, Pirmininkas,

3249 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO R. ir K. , , 

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Av.

Joe Gurinsiąs, Pagelbininkas, . ' 
3347 Auburn Av.

Ign. Mateliunas, Prot. Raštin., 
1424 S. .49 Ąv., Cicero, HI 

į. S. Paiyanskas, Fin.’Raštin., 
3325 S. Morgan St.

Vine. Stankus, Iždininkas.
v 2934 — 29 St.

DEVINTAS IŠKILMINGAS BALIUS 
IR SNIEGO KUMŠČIŲ PARTIJA.
Parengtas storone Simano Daukanto 

Teatrališko J. Kliubo, nedėlioj, sausio 
(Jan.) 12 d., 1913 m. South Side Tur
ner svet., 3143 S. State st. Pradžia 
6 vai. vakare. Inžanga 50c. ypatai 
prie durų.

šiuomi užkviečiam visus daug ger
biamus lietuvius ir lietuvaites atsi
lankyti kuoskaitlingiausiai ant virš
minėto Sniego Kumščių Partijos, kur 
galėsime persitikrinti su sniego kumš
tėm, nes kožnas vienas gaus jų kiek, 
tik nprėš, iš ko. Jtoiai jlttikų i'ki ausų, 
taipgi .bus ' visokių žingėidingų šokių 
kaipo Moonlight Waltz ir tt. Tik ne
pamirškit nusipirkt tikietus prieš laiką 
pigiai po 25e,- nes prie durių svetai
nės turėsi mokėt 50e. ypatai, o ki
taip uevalna parduoti tikietų tėnais.

(52—2)

DEVINTAS METINIS BALIUS
I’aregtas “Regai" lietuvių kliubo su- 

batos vakare, Sausio (January) 18tą 
<1., 1913 m. Balius prasidės 7tą valan
dą vakare. M. Meldažio svetainėj, 22- 
44 W. 23rd Place. Orkestrą F. Bąg- 
džiuno. Tikėtas 25c. ,

Bus tai vienas iš dailiausių balių1 
Chicagoj. nes programas šft> baliaus 
bus labai gabiai surengtas, taip kad- 
kiekvienas bus pilnai užganėdintas ir 
labai dailiai praleis laiką. Bus duoda
mos dovanos už geriausi šokimą Pqj- 
kos-Koketkos. Taipgi bus 1913 metų’ 
piršlys, kuris pasistengs suvesti į poį 
ras tuos, kurie nesuspėjo 1912 metuo
se. Todėl nepraleiskite šios -progos, 
ateikyte patys, atsiveskite draugiįi h’ 
pasakykite kitiems apie musų, Laitų, 
o mes iš savo pusės stengsimės; kiekvie
ną užganėdinti. Nuoširdžiai ližiųšiŠd 
visus ' ' ..

Pajieškau dvejų savo pažystamų: 
Mikolo ir Napolo Šimėnų, jie abudu 
paeina iš Kauno gub.. Vilkmergės pav« 
švedesų parap.. Zubiškių kaimo. Jie 
patys ar kas kitas malonėkite duoti 
žinia ant žeminus paduoto adreso:

Jenas Tučius,'
97 Henry st., 

Bridgeport, Conn.

Du storai išrandavimui.

Gera proga 
kampiniame store

KOMITETAS.

BALIUS.
Draugyystė paprastų darbininkų 

“Nekaltų Bernelių” reugia puiku balių 
12 d. Sausio (Jan.) 1913 m.. Gawri-

rie tik galite, atsilankykite But. virš- 
uiinėto baliaus.

KOMITETAS.

TEATRAS, v -
Muzikali.ška Dramatiška Dr-ja “Kan

kles" stato scenoje vieno veiksnio ko
medija “Brangusai Pabučiavimas". 
Nedėlioj. Sausio (Jan.) 19 d., 1913 
m., šv. Jurgio parapijos svetaihej, 32- 
ras pleisas ir Auburn avė. Po persta
tymui bus solo, duetas, choras ir ki
tokios dainos. Visi užkviečiami

KOMITETAS.

Pajieškau savo pažystamo. Ambra
ziejaus Barono. Kauno rėd., Panevėžio 
pnv., Vaballiiinkų parap., Radzgalių 
kaimo. Turiu prie jo svarbu reikalą. 
Jis pats ar kas kitas teiksitės duoti 
žinia ant šio adrese f

K. Kapiciauskas,
45 South st..‘

Athol, Mass.

Išrandavimui du storai su 
penkiais pragyvenimais, po 
numeriu 3200-3202-4 South 
Ashland avė. 
lietuviui
pradėti karinamą, o antrame 
store gera vieta uždėti bu
veinę ir grosernę. Atsišau
kite į: J. M. Tananevičio

Paieškau N.
niaus gub., Fąjbter|hj pav.,
kaimo. Kas sį 
gaus $10 dovaį 
ti:

les paeina iš Vil- 
, Saviškų 

man kur jis yra 
Meldžiu atsišauk-

- '■
Juozapus Jackevičius, 

(1—2) 'įg : ^-.Uonnėlšville, Pa.

ATIDARYMAS NAUJOS 
KARČIAMOS.

Kviečiu visus savo pažįstamus bei 
draugus atsillankyti ir pamatyti mano 
naują karčiamą.

JONAS PETKUS,
840 W. 33 St.,

Telephone Drover 3241.

rioyr kuris gerai su- 
ų.’® Geras užmokestis 

Atsišaukite 
ą arba per te-

Paieškai! bu 
pranta savo an 
ir darbas ant 
greitam laike 
lefoną. L-

Jonas W. ’fcagaitįis,
Kampas Berring Avė. ir 150 St., 

Telephone 518 R, East Chicago, Ind.
(1-2)

Kur dingo vyras Mikolas šefranasf 
paliko Škotijoj Dalkeith’e pačią su 
vaikais 1911 m., gyveno Houston
Washington Co. Pa., po vardu Mike 
Smith. Kas žino, prašau atrašyti se
kančiu adresu:

Rev. Jos. Norbut,
Mossend Lanarkshire, Scotland.

t Nauja Lietuviška +
I If APTIEKI I
* ---‘-i- ..    . u į1 ■ .*. . .1 ■ ■ 1. ..ė. L- <•

i

Aš atida-iau naują lietuvišką 
Aptiekę. Aš u žlaikąu Severos gy- 
diiokles. ir geriausią Trajanką ir 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tėvvnes. Ateikite persitikrinti.

F. FRAUK, Aptiekorius
5462 S. Halsted st. arti 55 g.

Telefonas Drover 2773

24 m. praktika
DR-RMS FLINT, Chicago specialistas 
VISOKIU VYRISZKU LIGŲ
IgiihI VwfaI Jus '’žbaiget nesmagumus priešgaintine gamtos prova, prafu- Uduni vyrai dyta sveikata/ Ar turite molatini silpnumą ant jūsų vysįSkumof 

---------------------- Jūsų pučkuota veidą, pajuodavusias akis, silpstanti kuna, nedrąsu* 
nias parodo justi kalte visam svietui ir žudo ju.su pasekmes užsiemime, pasilinksmi
nime ir draugyoj. Nenusigąskite. Mes galime prašalinti jums viršminetus apsireiški- I 
mus, padarysime jus nauju vytu, ženybimam gyvenimui ir pastatysime jus ant ko- I 
ju kaip turi atsakantis vyras išrodytį. į
Vrdur Amvial Vvra i *Tus ėsate prasikaltę už padarytus jaunystes nuodėmės I
V iUUl”f«nTZial Vyrai Nuvargimas, kraujo ligos, senas triperis ir U. sugadino Į
------------------------------------- justi sistema ir apėmė jau nuvarginta jusu vyriškumą. I 
Nuilsimas jau išsiplėtojo i organiškas ligas. Jus jau išrodot senas ir ne toks vyras I 
kokiuo turi but. Jusu vyriškumo pajiega yra jau patrotyta ir tuojasis visai jos ne* I 
bus. Pereik in savo naturališka padėjimu. Mes galcm pagydyt jus.ir suteik jums at-I 
sakanezia sveikata ir vyriškumą galutinai. J
Narvu MireiInHa'lmie M<*s iėgydom silpnus vyrus, panaikimam visas ligas pa-I 
nviVU nu 5 iipilgj ■ III a o einančias nuo neatsakančio užsilaikymo, padarysim ju-I 
--------------------------------------- su nervus stipriais ir veikliais, sustiprims jusu krauja, I 
sustipiusim misilpnėjusius organus, ir viena iš svarbiausiu, sustipriusim vyriškumo I 
organus in atsakanti padėjimą. Saugokitės tuomtarpiniu gydymu. Mes gvarantuojam I 
visiška išgydymą. /-----------------------------------------------------------------------------------------------?
AriYGnii Daairliflinimae M®8 išgydom šita apsireiškimą be skausmo, pjausty-I 
VlgalIU r aoiUlUilllfllao mo jr panašiu budu Skausmas ir ištymmas rys- I 
------------------------------------------ lose greitai prapuola. Natrota maža. Sveika cirkuli*- I 
cija kraujo greitai pasirodo, visos kitos dalys sudrutinamos ir tas jaunas jausmas I 
ir karštis vėl greitai pasirodys. Apsisaugokit pavojingu operacijų. Mes jums suteik- I 
sim greičiausi ir geriausia ir atsukaneziausi būda gydymo, koks tik yra geriausias I 
raedikaliszaj profesijoj.
V r 3 nl A H4niAAslw21iMae Jeigu tu turi skaudunezia gerkle, puczkus, varinio ko-I 
IkidUJU UAllUUUyjllII<ld lerio išberymus, skaudulius, kaulu gelyma, puolancziur| 
  plaukus, arba kitokius simptomus ligos, kreipkis prie I 
mus ir bus iszgydytas ant visados. Musu gydymas iszvalys visus apsireiszkimus ui- I 
užnuodyjimo ir kitokius kraujo neezystumus sistemoj; Visas pavojus in trumpa lai-I 
ka prapuls Nuolatinis vartojimas paprastu gyduolių per metus nieko negelbes. Musui 
gydymas yra specifiszkas ir atsakantis; jus pradėsite jaustis geriau nuo pat prade-I 
jimo ir in trumpą laiką visiszkai busite iszgydyti nuo kraujo neezystumo.
Driva ev V ag I Io*ac ^es teiPK* gydom kad butum išgydytas Rupturą, Obstruk- I 
rilVaLdAltUd LilgUG cijas, Inkstu ir Pūsles ligas. Užkietėjimą, Fistula ir Pa-I 
------------------------------------- trukynmo Apsireiszkimus, Reumatizmą, Katara, Ažma ir I 
visas Kroniszkąs Nerviszkas, Kraujo, Odos ir specialiszkai vyru ligas.
RAS7YK ^um8 pilna paaiszkinima tavo apsireiszkimu ir nelaimiu jeigu pats ne- I 

gaii ateit: Visi reikalai užlaikomi sekretniai: Atsilankyk arba raszyk I 
--------------  szendien, rodą duodama dykai.
Didžiausi Ofi-ai ir Intaisymas. Žemesnės kainos kaip kitų daktarų Chicago!

DR. FLINT, 322 S. Stale St.,
Tarpe Jackson Soul, ir Van Buren St., skersai Rothschild & Co.
OFISO VALANDOS—Kožną. dieną nuo 8 ryto iki 6 vak; Panedello ir Kotrergo va-1 

karais iki 9 vai.; Nedėtiems nuo 9 ryte iki 12 vldurd. Chicago, Ill.

^Į^BUIS
Hemorlal Bella a Specialty.

MaBMaaa Bell l*«aadry Ca^BaltlniaralBd^tJ«flhA»

❖
SZLAJUS BROLIAI t

1700 Wabansia five., Chicago, 111. J 
Kampas Paluina St.

❖

75. Gerymo fontanas ir gatvė Sename 
Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometonų bažnyčios Gamoa Ei 
Ain.
Mahometonų bažnyčia Sultan? Ha
san, žiūrint, nuo Ciadelio šienui, 
Kaire, Egipte.

ir Arabi 
Ghizeh

76.

77.

78.

79.

PANNSYLVANIJOS LIETUVIAI TE-- 
MYKIT.

Pirmu kartu bus parodyta Lietuva 
paveiksluose. Pirmutinis vakarėlis, kur 
bus rodomi Lietuviški Judami Paveiks
lai šie: Klumpakojis. Suktinis, Noriu 
Miego, Aguonėlė. Bus parodyta Ir’kiti 
žaislai. Pirmu kartu pilniąusiaį. Ir di
džiausias Historiškai-Etnografiškai-Gte- 
ografiškas perstatymas apie Lietuvą. 
Protarpiuose paveikslų rodymo ma
lonini publiką liuksmius malonios dai
nelės ir iliustruotos (su paveikslais) 
dekleinacijos. Dainuos gerai pagarsėjęs 
dainininkas p. K. Kraučunas, iš Broo
klyn. N. Y., dainuos įvairių dainių 
kompozicijas, tarp kurių ir visų ger
biamojo kompozitoriaus Miko Petrau
sko. Iliustruotas deklemaėijas dėkle
liams Aldoua ir Anelė Pieteriutės. iš 
Wilkes-Barre. Pa. Paveikslai bus ro
domi šie: 1. Lietuvos historija. 2. Lie
tuvos etnografiški paveikslai, a) Vil
niaus gubernija, b) Kauno gubernija, 
c) Suvallkų gub., d) apje buvusių; Lig-- 
tuvos Gardino gub. ir ~i‘rusų?JiazOf 
Lietuvą. 3. Tarp kitų payeiksJiiį’Į}Vs 
parodyta aut paveikslo daug šųkėįįisi 
triukšmą laike Vilniaus;MoltąloJD^įęį- 
gijos parodos išstatyta žfemmd lletitiyo 
skulptoriaus p. Rimšos “K®va?į. Ėiė’i- 
tuviai ant judančių paV&iks'rįjs Atttįšf 
čiau minėtų paveikslų 
sibus sekančiuose niiestOŠę. ir. yI^;Uį-; 
se: .Sause (January) 14-d.
Augusto Stravinsko salėja' 40 Eei'ty. 
st., Plymouth. Pa. Sause-JĮ5-d. Atr-į 
ditorium” salėja. Sera'nttfri'?iProviden
ce), Pa. Sause 16 d. S Pųiik^čio salėjd; 
Edwardsville Pa. Sause; 1S, — 19 -įfc 
(du vakaru) Lietuviškoje Parapijos 
salėja.-- Wilkes-Barre, Pa. Du vakaru, 
Sause 21 — 22 d. “First Word Thea
tre’’ D. T. Bočkausko salėja. ^05-5W. 
West Mahanoy avė., Mahajad#<ygfi!y, 
Pa. Kiekvienoj vietoj : svet^iife' 
adara nuo 7 vai. Perstatyinųįt:''jĮ^^į 
dės 8:15m. Maloniai 
taučiai atsilankyti: Perstatytojai-Sių] 
vakarėlių kineniatografist&f*Sė?

Reikalinga korespondentė, kuri su
pranta lietuvių ipįdenkų kalbą. At
sišaukite tuojaus, į:r Laiškus rašykite 
lenkiškai. .

Mrs A. S. ._Hon, i 
Box ii: i,',

South Bend, Ind.

•\ ■■■■
ANT PARDAVIMO

DOVANOS.
Fonografas vyriškas arba moteriškas 

paauksuotas laikrodėlis (kišeninis) sta- 
lavas laikrodis su muzika, armonika, 
mašina rašymui ir kuknios rakandai, 
jaigu norėtų gauti viską dykai kaipo 
prezento tuomet rašykite prašydami 
išsiųsti informacijas, prisiųsdami vieną 
pačtos stempą atsakymui.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO., 

Dep. A. 18,115 E. 7 st., New York City.

* 
♦
❖

Męs visados uzlaikom geriausią įčry- 
mą, cigarus ir užkandį. Kam 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 
patarnavimų.

❖ 
t 
❖ 
* 4 
* 
❖

80.

iš New Yorko.

PAIEŠKOJIMAI u 
JIEŠKAU DAĘŠBO.

Jaunas lietuvis mokytojasr. 
kau iš Lietuvos. Mokinau® “Saules” 
draugijos kursuose Kaune. Kain ga
lėčiau patarnauti, meldžiu kreipties:

j. Vitkus, ■" ' " ’ ' '
308 Hamilton-' Št.’,- -■

Milwaukee, VJiSii Q_.
------ ---------- ------------

Reikalinga lietuvaitė už pardavėja 
lietuviškoje - drapanų krautuvėje. Ge- 
ras.‘ moitestišr Privalo mokėti lietuviš
kai ir angliškai. Meldžiu atsišaukti 
greitu laiku. 715 W. 120 St., West 
Pullman, Ill.

INI3 NAMASPARDAVIMUI
Labai pigiai parsiduoda geras mu 

rinis namas ant Morgan St., netoli 
33-čios. Namas 3 augštų; apačioj 
puikus storas ir 4 geri pragyvenimai. 
Parsiduoda su labai geromis išlygo
mis, kadangi jis turi būti trumpu laiku 
parduotas. Kam reikia gero bizninio 
namo ant Bridgeporto, tegul nepra
leidžia šią proga. Platesnėms apie tą 
namą žinioms kreipkitės į • 
JONO M. TANANEVICZIO BANKĄ, 
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Hl.

********^****************>**įf******
* ************************X

Telefonas Yards 1532
DR. J. KŪLIS

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

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki u; 6 iki 9 vakare.

Nedel. nuo 9iki 12 popiet; nuo 6 iki 8vn.*:.

* $ * * * * *i

Parsiduoda pigiai penkių kambarių 
rakandai Visi rakandai nauji, gera 
.proga nusipirkti pigiai. Atsišaukite 
tuojaus, nes savininkas .skubiai išva
žiuoja Lietuvon. M. Pavilaitis 663 
:W. 18 St., Ant antrų lubų iš užpa
kalio. a ' (51—2)

7.siuvai . ' :

Parsiduoda kpaučių šapa labai pi
giai. Priežastis pardavimo kad savi
ninkas yra sergantis.
2537 So.' HalsteiįįSi.J®

Atsišaukite:
Jhįcągo, Illinois.

.. Parsiduoda kį 
idrabužių, už lai 
skis įrankiais, i 
savininkas turi 
kite po num. 1 
Telephone Hum

i šapą 'moteriškų 
čą kainą, su vi- 
:oda.-jlelto, kad 
mius, Atsišau- 
įjdeįįgAve.r arba- 

j (1—2)

iškas kaliu nai> aut■ ! Parsiduoda liėl 
Bridgeporto tarp įlfetuvių, .gera ' vieta 
geram žmogui. da ant kampo ir 
jąu gyvuoja per .30^, metų, randa pigi, 
tik 19 dolerių mėnesyje.. Priežastis 
pardavimo, kitas kinais. . (Hilima pirk
ti1 labai pigiai, 3428,.Auburn .Avė., Chir 

. šeago, III. ... įj." ;(1-t3)

Parsiduoda pigiai farms su budin- 
kais 40 akerių Michigan Statą. Far
ms randsei labai gražioj pozicijoj ar
ti vandens. Atsišaukite ) J. M. Ta- 
nsnevičio Banka, H249-53 So. Mor
gan St., Chicago. liL

4012
State Street 
n r).Oakland 1441

d. H. OLSON
ABU ir karštuv 

r.deniu Šildymo: 
prietaisų ’vedimas 
ir pataisymas.

arba 
laik-

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas 
k moteriškas

rodelis g varanti: o- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 

w beltavi lukštai 
7 puikiai visaip iš

marginti, gerai 
labiausiai naudojami

Russian - American Line
Plaukiojanti regrJiariškai tarpe Mas
koliuos ir Amerikos bo sustojimo jo
kiam tarpiniam porte.

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

damą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų
UI kliasa $33-00

U kliasa $50.00
I kliasa $70.00

— January Uth

laikų laikantį, 
keliauninkų, kurie turi daboti laiką. 
Speciališkas pasiulijimas. Mes nusiųsi
me šitų 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 laikrodėlio. Key

EXCERSIOR WATCH CO.,
904 Athanaeum Bldg., Chicago, Ill.

14k. 
prie 
904.

$31.00 
$45.00

$60.00 
Kursk
Czar — January 25th 

Del smalkesnuių žinių 
prie musų agentų arba 
perstatytojų.

A. E. JOHNSON & 
27 Broadway,

kreipkitės 
prie pačii}

CO., 
New York. N. Y.

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

MOKYTOJA LIETUVAITE 
užbaigus Am r. Muzikos Konservatorija

A. M. DUNDULIUTE
MUZIKOS STUDIO

Piano, dainavimo, smuikos, harmonijos 
konterpunkto ir kompozicijos.

3202 S. Halsted St., Phone Drover 2342

Pas a koj ima s
> apie Septynis Pa-

Paraše ĮdionM Andreev, verte S. Bležla.
M Yra taivttnaW £erlaiuiąi>asakaičią, 

kurioje aprašoma nuotikiai revoliucijos 
judėjimo Rossijoje. Patraukianti, smagi 

. skaityti ir labai pamokinanti. Kiekvienam 
verta Jamisipirkti. Pusl.95. prisiąskiteŽOc.

j® gausite j namus. Adresuokite: 
^“Lietuvos Ūkininkas*’J 
2242 W. 23rd Pi.^Chic«<o

STEREOSKOPAIE
65. Didžioji galerija Colona palociuje, 

Byme, Italijoj.
66. Skliautas Settinio Severo, Ryme, 

Italijoj.
67. Koloseumas, Ryme, Italijoj.
68. Nesenai atkastas palocius, Pompe-

Ž’o, Italijoj.
enatas ir Kanalas, Milane, Itali-

70, kelias Sv. Juozapo, Venecijoj, Ita
lijoj. -

71. Šėrimas "karvelių ant pleciaus San 
Marco, Venecijoj.

72. Kalias Sv. Andriejaus, Venecijoj, 
Italijoj.

73. Mahometonų bažnyčia Omare.
74. Ocaaniaia pakraštis, parodantis ka

lio užuolankų, Algiere.

Pyramidos 
rint nuo 
Egipte. 
Arabija, 
upės take. 
Inėjimas į 
jįijoj.

ių vilija, žiu- 
kelio, Kaire,

Daržas

palocių,

išdžiūvusiame

Singapore, In-
Tiirgaus diena Singapore, Indijoj. 
Tautiškasis greitasis trūkis, Sin
gapore, Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge, Chi- 
nijoj.
žibinčius Hong Konge, Chinijoj.

_ Chiniečių vienbuoriniai laivai 
įplaukoj Hong Konge, Chinijoj.

86. Gražusis kelias Shanghai, Chini- 
joj.
žvilgis ant viešos turgavietės, 

Shanghai, Chinijoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant 
salos Java.
Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai.
Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 
tiškų lotus kvietkų pilname Žy
dėjime.
Junitų žinyčia Honmoku. Yokoha
ma, Japonijoj.
Yokohama, Japonijoj. Siaučius dir
bantis lytines kurpes.
Yokohama, Japonijoj. Kriauklinių 
žuvių pardavinėtojaus stotis.
Paroda ugnagesinių atletų, Yokoha- ■ 
ma, Japonijoj.
Yokohama, Japonijoj. Kvietkų 
daržas.
Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jaunų gerbėjų Mateuri pro
cesijoj.
Japonijoj vaikai, nešanti pokylinį 
Matsuri altorių, Yokohamoj.
Matsuri pokylis, muzikas pastolas 
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj. 
Yokohama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis savo 
turtą.

100. Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

101. Japoniškas žvejys prieplaukoj, 
Y’okohama.

102. Japoniečių būdas eiti pailsiu.
103. Trepai į Kigomizų žinyčių, Kyoto, 

Japonijoj.
104. Kyoto, Japonijoj. Kigomizų ži

nyčia.
105. Auksinis pavilionas ant ežero 

Kinkakuji, arti Kyoto, Japonijoj.
106. Senoviška žinyčia Fujiyama, Mt. 

Fuji, Japonijoj.
107. Teatro gatvė, ilgio vieną milių, 

Osaka, Japonijoj.
103. Nara, Japonijoj. Tukstantis ži

binčių prie Kasuga-No-Myia ži- 
nyčios.

109. Nikko, Japonijoj. Senovės akme
ninis šuo, sergentis Nikko žiny
čių nuo Piktojo.

110. Hawaiski mokyklos kūdikiai.
111. Paimu daržas ant kranto Mono- 

loa upės, Honolulu, Hawai. ,
112. Daktilinių paimu kelias, Honolu

lu, Hawai. 1
113 Hawaiška moteris, gaudanti Pee- 1 

heai, mažiukę kriaukinę žiuvaitę. j
114. Chiniečiai renkanti ryžius, Ha- j

wai. • W
115. Gyvenimas Pretorljoj, Pietinėj i

Afrikoj. I
116. Inplauka ir plaukianti laivų tai- 1 

symo dirbtuvė Valparaiso, Chile.

M. J. TANANEVIČIA, J 
3249-53 S. Morgoh St., |

Chicago, I1L S

81.
82.

83.

84.
85.

88.

89.
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93.
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95.

96.

97.

98.

99.
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VIETINES ŽINIOS

fe-

se-
su-

Kaucija dinamitininkams.
Chicagos apeliacijinis 

teismas tomis dienomis už
stojęs už dinainitininkus, 
kurie yra Indianapolio by
loj apkaltinti ir pasmerkti 
kalė j imaii. Dinamitin in
kams leista bėgyj 60 dienu 
prirodyti, kad pirmoj byloj 
butą kokių nors techniškų 
klaidų. Taip nusprendė 
deralis teisėjas Baker.

Sulyg to nusprendimo 
ka ir kaucija. Teismas 
tinka su sekančiomis kauci
jomis, kurias sudėjus dina- 
mitininkai galėtų but paleis
ti iš kalėjimo:

Frank M. Ryan turįs su
dėti $70.000, John Barry ir 
Peter Smith po $40.000. Sep
tyni dinamitininkai po $60.- 
000, nekurie po $30.000 ir 
$20.000. Mažiausioji kauci
ja $10.000.

Pasakojama, kad unija 
už juos pastatys kaucijas ir 
visus paliuosuos lig apelia- 
cijinei bylai.

Iš miešto tarybos posėdžio.
’ Biudžetas 1913 ihetama 

priimtas taip, kaip aną bu
vo parengęs finansinis ko
mitetas.

Vienbalsiai . nutarta iš 
^jųdžeto išbraukti $282.750, 
kuriuos miestas turėjo už
mokėti už mašinas balsavi
mui. Tardymo agentų kapi
talas taippat žymiai su
mažintas.

Didžiuma balsų nutarta 
sumažinti 20 nuošimčiais al- 
gasvisiems miesto valdinin
kams. Tasai sumažinimas 
busiąs tik lig laikinis.

Padidinta išlaidos gatvių 
apšvietimui.

Viešųjų mokyklų moky
tojoms algos nesumažinta.

Nutarta padidinti polici- 
antų skaitlių ežero pakraš

čiuose, kur publika maudosi.
Sekantis miesto 

posėdis atsibusiąs sausio 8 
dieną,

Biudžetas 1913 
išnešąs $65.000.000.

tarybos

metams

Namų ūkio paroda.
Pereitoj pėtnyčioj prasi

dėjo Coliseume namų ūkio 
paroda. Paroda labai indo- 
mi ir žingeidi ir kas turi 
liuoso laiko, privalo Colise- 
umą aplankyti. Tas dau
giausiai turėtų rūpėti musų 
šeimininkėms. Svečiams 
skiriamos brangios dovanos.

re- 
ke-

Naujų Metų orgijos.
Prieš Naujus Metus 

formatorių būrelis su 
liais pastoriais buvo aplan
kęs miesto majorą ir ano 
prašė, kad jis nors sykį pa
darytų galą mieste viso
kioms orgijoms nakčia prieš 
Naujus .Metus. Tasai pro
testas ir kontragitacij'a or
gijas dar labiau padidino.

Protestuotojai turėjo pro
gą pamatyti nakčia bjau
riausius žaislus ir, regis, 
sekančiais metais jau ne
protestuos, kadangi toki a- 
gitarija dar labiau padidi
na visokias šelmystes.

' Dabar galima laukti vi
sos eilės bylų, nes reforma
toriai nusprendę patraukti 
tiesen visus tuos, kurie-yra 
atsakanti už tą betvarkę.

Reformatoriai visą kaltę 
i suverčia ant policijos irmie- 
.sto administracijos. Jie an
alai pažymėjo,*kad adminis
tracija vidumiestį pakeitė 
1-mos vardos baliumi, nes 
fra i buvo tikrasis visokių vi
suomenės išmatų indioniš- 
Ikas šokis.

Nekurtose pirmeilinėse 
restauracijose publikos* pa
dūkimui nebūta galo. Tik 
vieniems gėralams išleista 
tą naktį daugiau milijono 
dolerių. Visur matėsi girti 
vyrai ir moterįs.

Lyga Law and Order nu
sprendė patraukti atsako
mybėn visus restauracijų 
savininkus. Savininkai vi
sai nesilaikė įstatymų, ku
riuose aiškiai pažymėta, 
kad svaiginanti gėrimai 
draudžiama pardavinėti po 
1-mai vai. nakčia. Gi tuo 
tarpu gėrimai* visą naktį 
pardavinėtą ir duris visiems 
buvo atviros net lig auštant.

Už viską daugiausiai yra 
atsakantis majoras ir demo
kratinė administracija. Te
gu dabar visi tie pasidžiau
gia, kuriems yra miela de
mokratų partija.

Policijoje reformos.
Miesto taryba pirm Nau

jų Metų priėmė policijinio 
sistenio reorganizacijos pro
jektą. Tos reformos, sako
ma, paliuosuosios policiją 
nu© politikos intekmės. Su
lyg projekto antrasis polici
jos viršininko padėjėjas tu
rėsiąs but civilis, neturintis 
nieko bendro su dabartine 
policija. Tasai žmogus pri
žiūrėsiąs visuomenėje mo
ralybės. Policiantams la
bai nepatinka toji nauja 
valdvietė ir jie reikalauja, 
kad aną užimtų policiantas.

Kaip greiai įvyks toji re
organizacija, nežinia.

Naujų Mėtų apvaikščioji- 
mas.

Šv. Kryžiaus parapijos, 
ant Town of Lake, parapi- 
jonįs atmįs ilgai malonus į- 
spudžius iš pereitų Kalėdų 
ir Nauju Metų švenčių, kaip 
viskas buvo puikiai atlikta 
musų bažnyčioje, ypač Nau
jų Metų dienoje. 10:20 ryte 
iškilmingai atlaikyta suma; 
altorius dailiai buvo pa
puoštas. Šv. Cecilijos drau
gijos choras gražiai atgie
dojo latiniškai mišias, pri
tariant vargonams. Kalėdų 
giesmes choras giedojo lie
tuviškai pritariant orkest
rai. Vargonais grojo var
gonininkas p. V. Daukša, o 
orkestrą vadovavo p. V. 
Norbutas. Taipgi į tikinčius 
malonų įspūdį darė karei
viai D. L. K. Vytauto gvar
dijos priežiūroje generolo p. 
K. Trakšelio. Klebonas pa
sakė gražų, pritaikintą 
Naujiems Metams, pamoks
lą, išreikšdamas širdingiau
sius savo parapijonims ve
lijimus. Padėkojo gvardijos 
nariams už jų prisirišimą 
prie bažnyčios, padėkojo or
kestrai ir šv. Cecilijos cho
rui, velydamas ir toliau 
jam lavintis dainos dailėje, 
ant galo kareiviai su muzi
ka kleboną nulydėjo į klebo
nijų ir tuomi pasibaigė baž
nytinės apeigos.

Paskui D. L. K. Vytauto 
gvardijos kareiviai aplankė 
savo gvardijos draugus ir 
šiaip jau įžymesnius lietu
vius piliečius su Naujų Me
tų velijimais. Jiems besilan
kant nekurie draugai ir kiti 
lietuviai suaukojo pluoštą 
pinigų gvardijos unifor
moms ir kitokiems papuo
šimams. Aukojo sekanti: po 
5 dol. p-nai: J. Skinderis, 
C. Zaturskis, K. Stulga, St. 
Broniarčikas, M. Juraška, 
St. Kučinskas, J. Brazaus- 
kis, P. Pilitauskis, J, Kuš-

leikis, A. Bieržynskis; 4 dol. 
paaukojo J. Leščinskis; po 
2 dol.: J. J. Elias, J. Eudei- 
kis. J. Vičkus, A. Stoneviče, 
M. Martiniais, J. Budreckis 
ir 1 dol. J. Martinkus. Viso' 
surinkta $67.00.

Visiems aukojusiems var
du D. L. K, Vytauto gvardi
jos kareivių tariame širdin
ga acių.

K. Trakšelis, gen 
■/ J. J. Polekas,sekr

Drąsumas.
Mieste priviso daugybė 

plėšikų, kurie tankiai die
nos metu automobiliumi va
žinėja ir apiplėšia netik 
praeivius, bet ir krautuves. 
Andai 5 vai. vakare plėšikai, 
atvažiavę automobiliumi iš
daužė akmeniu langą jubi- 
lieriaus krautuvės' po nu
meriu 667 No. Clark st.t pa
griebė daug brangių daiktų 
ir nuvažiavo. Vienas polici- 
antas norėjo sulaikyti per- 
greitai važiuojantį automo
bilių, bet plėšikai policiantą 
pašovė ir nudūmė sau to7 
liau.

Niekur rasi tiek daug-yi- 
sokių piktadarių nėra kaip 
Chicagoj. Visi kaitina-poli
cijos apsileidimą.

Didelis gaisras.
Andai didmiesty j sudegė 

E. P. Kimball and Co. 7 aug- 
štų bustas, kuriame buvo au
tomobilių dirbtuvė. Nuosto
liai siekianti arti milijono 
doleriu.

“United Police’’.
Ilgus metus visuomenei 

nebuvo žinoma, kad Chica- 
goj tarpe policiantų gyvavo 
sąjunga vardu “United Po
lice”, kad tam tikri polici- 
antai kolektoriai rinko iš po
liciantų mokesčius neteisiš- 
kiems tikslams ir kad tos 
sąjungos prezidentas Wil
liam Stone kasžinkur pas- 
prudęs su surinktais tuo ke
liu $50.000. Susekta jau ir 
kolektoriai. Sakoma, pini
gai rnkta a Įderinami ir le
gislatures atstovų papirki
mui, kad išgavus did^snys 
algas policiantams. Daoar 
prasidėję tardymai.

Automobiliniai plėšikai.
Policija jau suėmusi ke

lis plėšikus-žmogžudžius, 
kurie po miestą automobi
liais trankėsi ir apiplėšda- 
vo netik praeivius, bet ir 
krautuves. Suimtųjų tarpe 
randasi ir moterių.

Chi-
Prasidėjo šalčiai.

Pereitoj nedėlioj ir 
cagoj prasidėjo didesnis 
šaltis. Išvakaro šlapiai pa
snigo ir ant šaligatvių pa
sidarė ledas, nuo ko daug 
žmonių nukentėjo. Antryto- 
j'aus vakare ir nakčia dau
giau sausai pasnigo ir šal
tis padidėjo. Ligšiol Chica
go j sniego nebuvo ir oras 
tankiai keitėsi. Daug žmo
nių 
vo.

nuo tokio oro sirgulia-

Paskaita.
Ant West Side Viešasis 

Kningynas sausio 12 d. š. 
m. parengia paskaitą temo
je : “Saulė ir užtemimai mė
nulio ir saulės”. Skaitys St. 
Biežis. M. Meldažio salėje, 
po numeriu 2242 W. 23pl. 
Pradžia 3 vai po pietų. Į- 
žanga 10 c. asmeniui.

Puikus bulmistras. Fran
cuos mieste Gentilly suimta 
to miesto bulmistras, kuris 
norėjęs nužudyti ir apiplėš
ti dvi turtingas to miesto 
moteris. Jis vadinasi Pir- 
ron, tikras francuzaš.

RUBSIUVIŲ STRAIKAS.
Rubsiuviai sustreikavo 

Brooklyne, New Yorke, 
Brownsville ii Newark, N. 
J.

Gruodžio 30 > d. 12 vai. 
Brooklyn© rubsiuviai išves
ti straikan, kurie prigulėjo 
į uniją. Tą < pačią dieną 
Brooklyne ir New Yorke i- 
šėjo daug į straiką ir ne
prigulinčių į uniją rubsiu- 
vių, kurie padarė kelis su
sirinkimus ir prisirašė į li
niją, pažadėdami straikuoti 
tol, kol darbdaviai nepriims 
jų pastatytų reikalavimų. 
Šis visuotinas rubsiuvių 
straikas Įšauktas pačiais 
darbininkais, bet ne unijos 
vadovais. Pirm poros sa
vaičių buvo laikomi susirin
kimai ir buvo klausiama 
darbininkų, ar straikuoti, 
ar ne. Nutarta tas klausi
mas išrišti balsavimu. Už 
straiką balsavo suvirs 35.000 
darbininkų, o prieš tik 2.000 

. su viršumi. Taigi aišku, kad 
patįs darbininkai reikalavo 

‘Streiko. Streikininkai rei
kalauja pas darbdavius mo
desties pakėlimo, vyrams 
nuo 16 dol. ligi 26 dol. sa
vaitėje, o moterims nuo 10 
ligi 16 dol. savaitėje; reika- 
ląuja 8 vai. darbo dienoje ir 
'panaikinti darbą nuo štu- 
kių; be to reikalaujama dir
btuvėse didesnio švarumo.
t Visiems nibsiuviams pra

nešama, kad į čionai iš kitų 
miestų nevažiuotų, jei kom
panijos reikalautų, nes ki
taip pasiliktų streiklaužiais 
ir užkenktų streikininkams.

Literatūros Komitetas:
J. Urbanas, 
J. Jakimaučis, 
O. Jančiuliaučiutė.

Labai Svarbi Žinia
Męs nupirkom kampą. 90x150 pėdų, ant 32-ros ir 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 nerandavosim, 
vien tik lietuviams. Todėl kas nori gauti gerus ir sanitariš
kus kambarius gyvenimui pigiai, nes tik po $8.00 ant mėne
sio, tegul tuojaus atsišaukia į '

Jono N. Tananeviczio Banka
3249 so. Morgan st GHIGflGO. ILL

P Si p ko r lės ir pinigu Siuntimas^
a

Dabartinės šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti 
Europon yra sekančios:

Į krajų. čia paduodame kainą kelio per vandeni: 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. $43.00 
' North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. $41.00 

North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 dienų . 
Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 dienas .

$37.00
$35.00
$38.00
$38.00
$33.00

Carukas sveikesnis. Iš 
geneva rašo,, kad garsus 
Šveicarijos prof. dr. Gillard 
pakviestas Peterburgan gy
dyti Rusijos’ caiuką, kuris, 
sakoma, nors dar visai nepa- 
SVeikęs, bet sveikstąs. Caru
kas sveikstąs, o iš visur jam 
kviečiami specialistai gy
dytojai. Matyt, jis kitokiu© 
keliu jau sveikstąs.

$41.00 
$43.00

Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką eina 9 d... $43.00 
Russian American Line Libava per Nek Yorką eina 10 dienų.. $41.00 

$35.00 Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. $41.00 
$42.00 Cunard Line iš Libavos i New Yorką ..........................................$38.50
$41.00 Cunard Line iš Hamburgo per New Yorką eina 7 dienas .... $38.50 
$35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką eina 8 dienas .... $38.50 
$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.

Santi-
susek-

salos

KAINOS EUROPOS GELEŽINKELIŲ:
Tarp ir Tilžės Eydkunų

Bremen $5.20 $5.25
Hamburg $4.85 $5.00
Antverpen $6.95 $7.10
Rotterdam $6.90 $7.05

Suokalbis. Mieste 
ago, ant salos Kuba, 
ta plačiai išbujojęs 
nigerių suokalbis prieš da
bartinę valdžią.- Valdžia 
pradėjus suokalbininkus 
gaudyti. Ar tik tasai suo
kalbis nepriklausys nuo 
Suv. Amer. Valstijų trustų'.

. (APGARSINJIAS)

Persitikrinimas ar abejoji- 
; mas.

Visuose savo sumanymuo
se męs norime būti persiti
krinę, kad laimėsime. Ypa
tingai tas yra teisingu, kada 
renkame vaistą sau arba sa
vo šeimynai. Męs rizikuo- 
jąm savo gyvastį, vartoda
mi abejotinus, nežinomus 
vaistus; geriaus pasirinkti 
tuos, kurie panašiuose atsi
tikimuose buvo gerai pasek
mingi. Vaistas, kuriuom vi
sados galima pasitikėti, yra 
Triuęrio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Elixiras, y- 
patingai staigiai atsitikus 
ihdispozicijai, nustojus ape
tito, gavus nerviškumą, silp
numą, konstipaciją, galvos 
skaudėjimą, reumatizmą, 
neuralgiškus atakus viduri
nius skaudėjimus ir vėmi
mą. Šitas vaistas išgrynis 
ir sustiprins visą kūną. Jis 
geras visuose pilvo ir žarnų 
netvarkumuose. Aptiekose 
Jos. Triner, 1333-39 So. Ash
land Ave., Chicago, Ill. Pa- 
sekmingiausis vaistas skau
dėjimui muskulų ir sunarių 
yra Trinerio llinimentas. •

RUBLIŲ KAINOS:

Rublių $ c Rublių $ c Rublių $ c Rublių $ c
1 .52i/> 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 35 18.38 63 33.08 91 47.78
8 4.20 • 36 18.90 64 33.60 92 48.30
9 4.73 37 19.43 65 34.13 93 48.85

10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.38
11 5.78 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 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 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 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 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 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 Rosi jos konsulio, 

taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.
Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus, rašykite mums į 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, Ill.
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