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Politiškos Žinios

BALKANŲ REIKALUOSE
PASKUTINĖS DERYBOS.

Santaika ar karas?
Regis, tomis dienomis bus 

galutinai nutarta, ar Bal
kanuose turi įvykti ramybė, 
ar išnaujo prasidėti karas. 
Pereitoj suimtoj turėjo at
sibūti paskutinė konferen
cijos sesija, bet liko perkel
ta, kaipo paprastai kiton 
dienon. Nesutinkama Adri- 
anopolio reikale. Talkinin
kams neatbūtinai norisi Ad- 
rianopolį paimti, bet turkai 
nenori atiduoti; be to tur
kai jokiuo budu nenori 
Graikijai atiduoti salų ant 

’Egejaus jūrių. Visą padėji
mą pastaruoju laiku paar- 
šino Rumunijos įsimaišy
mas. kuri ligšiol ramiai už
silaikė, nesimaišydama Bal
kan ii karau. Dabar iš Bul
garijos pareikalavo galuti
no ir aiškaus atsakymo. Ru
munija už savo neutral išku
rną reikalauja pas Bulgari
ją teritorija linio atlygini
mo, būtent miesto Silistra 
apylinkių link Juodųjų jū
rių net iki Kavarna uostui. 
Bulgarija tokį Rumunijos 
reikalavimą laiko niekšišku, 
todėl Rumunija sumobiliza
vusi savo 100.000 armiją ir 
pašančius Bulgarijai ulti
matumą, idant ji tuojaus su
tiktų su tais reikalavimais, 
nes priešingai ji pati tas 
teritorijas užimsiant! ir nei 
dėkui nepasakysianti. Nėra 
abejonės, kad panašiai pasi
elgti Rumunijai patarė Au
strija, kadangi tos dvi val
stybės sutikmėje gyvena.

Bulgarijos parlamentaris- 
tas. dr. Danev, tomis dieno
mis apreiškęs, kad jei tur
kai nepriimsią Balkanų val
stybių reikalavimų, tai tuo
jaus, be jokių lūkesčių ties 
Čataldža prasidėsiąs karas. 
Armijai net pranešta būti 
pasirengusiai ir laukti ga
lutinio įsakymo. Rešad-pa- 

ti, kad Turkija pasirengus 
tolimesnian karau ii' nusi
leisti daugiau nieko nega
linti ir nenorinti. Turkija 
kiek galėjus, tiek nusilei- 
džius ir dabar laukianti iš 
talkininkų pusės nusileidi
mo.

Valstybės prieš Turkiją.
Europos valstybių amba

sadoriai Konstantinopolyj 
andai susieję svarstė, ko- 
kiuo budu galima Įsimaišy
ti Balkanų reikalam Pagą- 
liaii sustatė šiokią-tokią no
tą neužgaunančioj formoj, 
kurią pažadėjo šią panedė- 
pį induoti Turkijai. Toji no- 
(ta, sakoma, nublankusiu bu- 
įdu kviečianti’ Turkiją atsi- 

pasibaigsiąs karas..
Gi Londone taippat am

basadoriai atlaikę konfe
renciją pereitoj pėtnyčioj, 
bet j)o ilgų diskusijų neiš
nešta jokio rezultato, tik 
nutarta išnaujo susirinkti 
šiame panedėlyj. Buvo pa- 
sklydusios žinios, kad Eu
ropos valstybės sumaniu
sios surengti ant jūrių de
monstracijas priešai Tur
kiją, bet tą žinią užgynė am
basadoriai.

Padėjimas yra tiesiog be
viltis, iš kurio išėjimas gali 
but tik valstybių įsimaišy
mas, bet ambasadoriai vis
gi ir su tuomi žingsniu ne
gali sutikti.

Turkai sulaužę taikos dery
bas.

Balkanų valstybių dele
gatai Londono taikosliOnfe- 
reneijoje apturėję žinią iš 
tikrų šaltinių, kad turkai 
taikos derybas jau sulaužę, 
užpuolę kadangi bulgarus 
ties ežeru Darkos. Bulgarai 
turėjęs apturėtididelius nuo
stolius, kadangi nebuvo pa
sirengę ton kovon. Vadinasi, 
turkai juos išpasalų užpuo
lė.

Adrianopolis nori pasiduo
ti?

Iš Bielgrado Londonan, 
rašo, kad turkų ingulos Ad- 
rianopolyj komendantas pa
siūlęs Serbijos generolui 
Stefanovičiui pasidavimą.

Pasidavimo priežastis tu
ri būti išbadėjusių miesto 
gyventojų ir kareivių maiš
tas. Ligšiol toji žinia 
nepatvirtinta.

dar

jie užsidegę pagieža link 
bulgarų ir kitų.

Jei tas tiesa, tai turkai 
nori ir mėgįs giaurams at
kers vti. L ’

Graikai pralaimėję.
Graikų nuostoliai apy

linkėse Janina esanti labai 
žymus. Vakarinės turkų ar
mijos vadas prisiuntęs Kon
stantinopoliu žinią, kad po 
5-kių dienų smarkiai kovai 
pasisekę turkams graikus 
apgalėti, užimti Monolaką 
ir prisiartinti prie tvirtovės 
Lulak. Turkai Janinoj’ kar
žygiškai laikosi ir nemano 
pasiduoti. Graikai Janina 
apylinkėse praradę mažiau
siai 7.000 kareivių užmuš
tais.

Turkijoje karo upas.
Esanti Čaltadža apkasuo

se turkų kareiviai pasiuntę 
sultanui prašymą, reikalau
dami tuojaus atnaujinti ka
rą, nes jie esą pasirengę 
bulgarus sumušti.

Kareiviai atvirai reika
laujanti karo ir jei jų pra
šymas nebusiąs išklausytas, 
jie mano sukelti maištus. 
Vyriausias armijos vadas, 
Nazim-paša, net negalįs sa
vo kareivių sutvarkyti, taip rėsiąs būti dienoje, kuomet

Iš Vienos rašo, kad Austrijos imperatorius Pranas Juozas esąs mirštantis, čionai 
perstatoma senis imperatorius ir sosto inpėdinis su savo šeimyna.

Rusija ginkluojasi.
Kadangi Austrija ir 

kietija sumobilizuotos 
riuomenės nepaleidžia, 
sija pradėjus galvatrūkčiais 
ginkluoties, idant visuomet 
būti pasirengus.

Išleista įsakymai priešai 
šnipus abelnai ir svetimže- 
mių lakūnus specialiai, pa
sieniai tirštai apstatyta ka
reiviais, Lenkijoj fortifika
cijos baigiama taisyti, ofi- 
cierių ir valdininkų šeimy
nos išsiunčiama Rusijos gi
lumom

Sausio 11 d. išleista caro 
ukazas, kad visi kareiviai, 
katrie dar pereitą rudenį tu
rėjo but paleisti namo pasi
baigus tarnystei, butų su
laikyti ir toliau savo pul
kuose.

Austrija taippat baigia 
ginkluotis. -

KARO ALIARMAI.
Iš Vienos rašo, kad Aus

tro-Vengrija turėjus susi
tarti su Italija reikale Al
banijos pacifikacijos. Užuot 
laisvės albanai turėsią pas 
save priimti Austrijos ir 
Italijos armijas. Tų armijų 
Albanijon įsiveržimas tu-

Balkanų valstybė Tur
kija Londone galutinai su
sitaikysiančio^' ^ąkoma, 
kad Italijos įį^i> stojos ka
riuomenių uždą vi niilj busią 
palaikymas Albanijoje tvar
kos, bet iš kitų šaltinių vėl 
girdima, kad’Rusija tokį 
Italijos ir Aūętri j<5s ^pasiel
gimą gali plikyti^provo
kacija ir iuojąu.s pradėti 
k a ra su Austrija. i

Į Balkanų Reikalus ima 
maiŠytieš ir Rumunija ir 
šios karalius^Kacolius jau 
turįs nesmagumus su savo 
pavaldiniais,kadangi ir 
jiems norisi Turkijos že
mės gauti k&is gražesnius 
plotus, liet bulgarai tųp tar
pu rumunams nieko- neža
da, nors ir nesipriešina jų 
norams. j

Bet rumunai bulgarams 
nepasitiki ir sumobilizavo 
savo armiją. Keisti žmonės 
rumunai. Jie'šiame kare ne- 
praliejo nei vieno lašo krau
jo ir nori svetimu lobiu nau
dotis.

!
Iš Sofijos rašomą, kad 

karalius Ferdinandas prieš 
apsiginklavęs ka- 

karalius 
rumunus 
ro upu.

Be to
kad jei dabartinė Londone 
taikos konferencija butų 
pertraukta, Balkanų Vals
tybės pradėtų katrą ties Ča
taldža ir Azijoje, o tuokart 
Konstantinopolis * atsidurtų

paskiydęs gandas,

tarp dviejų ugnių, ko turkai 
labai .bijosi, kadangi jiems 
galėtu suardyti valstybe ir 
Azijoje.

FILIPINIEČIAI REIKA
LAUJA NEPRIKLAUSO

MYBĖS. ’ • ? '
Suvienytų Valstijų kon

grese Filipinų salų atstovas, 
kongresmanas Queron, ne
senai apturėjęs nuo Filipi
nų valdžios ingaliojimą, su- 
lyg kurio jis turįs kongrese 
taip darbuoties, kad išga
vus Filipinams nepriklau
somybę. Tame reikale jau 
seniau yra kongresąn įneš
tas bilius kongrestnano Jo
nes. Tuomi biliumi reikalau
jama, -kad Filipinams butų 
suteikta plati autonomija, 
kuri galėtų lyginties su vi- 
siškaja nepriklausomybe.

Kongresmanas Queron 
nesenai pribuvęs Washing- 
tonan. Jis su savimi atsiga
benęs dokumentą, kad Jone- 
so bilių visi archipelago gy
ventojai karštai paremian
ti. Gyventojai reikalaujanti, 
kad pradėjus nuo liepos 4 
d. 1913 m. ant Filipinų butų 
įvesta savyvalda aštuone- 
riems metams. Praėjus 1921 
metams Suvienytos Valsti
jos tenai -netenkančios vir
šininkystės teisių, palikda
mos filipiniečiams laisvai 
s'dyg savo noro valdyties.

Nuo to laiko Suvienytos 
Valstijos ant salų palik-

siančios savasty) tik neat
būtinas karo laivams ir an
glims stotis, bet Manilos in
taką ir uostas turįs Jikties 
išimtinai filipiniečių ranko
se. Per tuos aštuonerius me
tus pildomoji valdžia bu
sianti pavedama Filipinų 
prezidentui, kurį keturiems 
metams turįs patvirtinti Šil

tas.
Kongresmanas Queron ti

kisi, kad jo prašymas bu
siąs kongreso priimtas ir 
demokratai jam pagelbėsią 
iškovoti Filipinams autono
miją.

C H IN AI NESNAUDŽIA.
Pekine išeinantis Cbinų 

valdiškas laikraštis, išreikš
damas padėką Chinų visuo
menės patriotizmui Mongo
lijos reikale, persergšti tau
tą prieš galutinas ribas, pa
žymėdamas, kad prie dabar
tinių sąlygų kariauti su Ru
sija esą visai negalima. Ir 
karo ekspedicija į Urgą e- 
sauti perankstyva. Toliau 
atsiliepiama į tautos išmintį 
ir kantrybę, kadangi su Ru
sija karas reikalaująs rim
tojo ir ilgo prisiruošimo. At
eis laikai — rašoma, — kad 
Chin a i atkeršys Rusijai už 
įžeidimą, kurio jai nekuo- 
met nedovanos. Bet šiaislai- 
kais keršyti yra dar perank- 
sti.

Chinuose pasklido gan
das, kad Rusija su Japoni
ja rengiasi galutinai pasi
savinti Mandžuriją. To gan
do teisingumo ištyrimui 
Chinų prezidentas Mukde- 
nan pasiuntė savo delegatą 
Tsujun-Čian, kuris tuojaus 
ir iškeliavęs nurodyton vie
ton.

Tuo tarpu iš Mukdeno ra
šo, kad tenaitinių gyvento
jų judėjimas prieš rusus vis 
besiplatinąs ir nuolat einąs 
tvirtyn. Mandžurainuspren
dę visoj Mandžurijoj apskel
bti boikotą Rusijos prekėms. 
Be to busią boikotuojami ir 
pinigai. Apie japonus tuo 
tarpu nieko nesakoma ir 
prieš juos neveikiama. Mat 
Chinai nori su Japonija su
siartinti, padaryti sutartį, 
kad paskui bendromis jėgo
mis išvijus Rusijos meškiną 
ir iš Siberijos.

DIPLOMATINIS KARAS.
Diplomatiniai santikiai 

tarp Suvienytų Valstijų ir 
Anglijos Panamos kanalo 
reikale labai intempti. Bū
tent, Anglija labiausiai rus- 
tinasi, kad Amerikos prekių 
laivai busią paliuosuoti nuo 
mokesčių už plaukiojimą 
Panamos kanalu, arba mo
kėsią visai mažas mokestis, 
kad tuo tarpu kitų valsty
bių prekių laivams pažymė
ta augštos mokestįs už 
plaukiojimą.

Suvienytos Valstijos į tai 
Anglijai atsako, kad kana
lą jos iškasusios savo lėšo
mis, savo pinigais ir kana
las yra jų nuosavybė, todėl 
jos su nuosavybe gali pasi

elgti kaip tik nori ir niekas 
svetimas tau dalykan netu
rėtų nei nosies kišti.

Bet Anglija laikosi savo 
nuomonės. Ji sako, kad ta
sai klausimas išrišti turėtų 
but pavedamas Haagos tri- 
bunalui, bet prezidentas 
Taft kategoriškai su tuo tri- 
bunalu nesutinka, pažymė
damas, kad jis neturi teisės 
kišties į vidurinius Suvieny
tų Valstijų reikalus.

Tok i no budu diplomatinis 
karas tęsiasi toliau ir neži
nia kokios bus iš to pasek
mės. Kas aršiausia, kad čio
nai apeina pirklybos daly
kai ir Anglijos reikalavi
mus paremia kitos valsty
bės, kurios turi plačią pirk
ly bą ant jūrių.

\m

RUSIJOS PASIRENGI
MAI KARAN.

Nesenai Peterburgan bu
vo pakviestas Varšavo karo 
apskričio general-guberna
torius Skalomis, kuris tenai 
su kitais kariuomenės ko
mendantais generaliame ka
ro štabe apkalbėjęs dabarti
nį politišką padėjimą Var
šuvos apskrityj. Nors toji 
konferencija, žinoma, laikot 
ma. didžiausioj paslapty), 
tečiau labai gerai numano
ma, kad kalbėtasi a į 
mijos mobilizacija ir 
trijos su Serbija nesutiki
mus. Vadinasi, Rusija neat
sisakius dar remti Serbijos, 
jei šitai prisieitų susiremti 
su Austrija.

Va ršavos genera 1 -gu ber- 
natorius sugrįžęs iš Peter
burgo labai nusiminęs, ma
tomai, jis tenai pasirodęs 
nekompetentiškas, kadangi 
po kelių dienų parėjo iš Pe
terburgo žinia, jogei gen.- 
gubernatorius Skalonas iš 
užimamos vietos prašalina
mas, o jo vieton paskiria
ma generolas Samsonov, ku
ris tečiau atsitikus karui 
taippat pateksiąs dviejų va
karinių sujungtų armijų ge- 
neralissimuso valdžion. Gi į 
generalissimus busiąs pas
kirtas geu. Rennenkampf.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
Balkanų reikale taikos 

derybos Londone pertrauk
ta, kadangi turkai jokiuo 
budu nenori daugiau nusi
leisti. Iš to viso matoma, 
kad santaika nebus padary
ta. Europos viešpatysčių 
ambasadoriai Londone sten 
giasi turkus prikalbinti nu
sileisti talkininkams, bet 
turkai nenori, apie tai ne 
klausyti.

Visas nesutikimų bran- 
duolys-tai Adrianopolis ir 
graikais užimtos salos, ku
rių turkai nenori niekam a- 
tiduoti.

Turkijai, rasi, norės nusi
leisti tik iš naujo sugriau- 
džius kanuolėms, bet tuo
met bus jau vėlu.

Turkų kabinetas stovįs 
kaip ant vištos kojos ir jei 
jis rezignuotų, tada 
aišku, kad Turkijoje 
viršų karo partija.

1



vyskupo raštinėje. Kelios 
klebonijos buvusios laike 
kratos net policija aplink 
apstatytos.

naitę, kąd..fyuti liuosu iki 
teismo.. Daktaras ir čia pri
pažinęs, jog kūdikis gimęs 
gyvas. Indomu, kad lapkri
čio 4 d.’, kada jau labai kal
bos buvo prasiplatinę po 
visą miestelį; pas p. Roma- 
novskį buvf) balius, buktai 
varduves, kūr net ir kuni- 

su zakristijonu atsilan-

klebonijos ir visi dvarai) 
pareina 208 laikraščių ek- 
zemplioriai: lietuviškų 145, 
latviškų 13, rusiškų 41, len
kiškų 9.

Iš lietuviškųjų laikraščių 
pareina: “Rygos Naujienų” 
35 ekz., “Šaltinio” 29 ekz., 
“L. Ūkininko” 26 ekz., “Ži
nių” 24 ekz''. “Vienybės”24 
ekz., “Vilties” tik 7 ekz.

Iš 95 sodžių laikraščiai 
tepareina tik į 35; į 60 so
džių nepareina nė vieno lai
kraščio. Daugiausia lai
kraščių pareina į Gruždžių 
miestelį ir į Lukošaičių ir 
Ražų sodžius. Dauguma tų 
sodžių, iš kurių yra išėję 
kunigai ir farmaceutai, 
kraščių visai negauna.

Musų bernaičiams ir mergaitėms.

PETRUKAS IR VINCU
KAS.

Išėjo Petrukas’ su Vincu
ku girion grybauti. Jiedu 
irado daug grybų ir ėmė niūk
ti. Antgalo jiedu taip įsity- 
žo į grybus, jog užsimiršo, 
kur jiedu esą, ir ėmė tolin
tis vienas nuo kito.

Vincukas buvo mažesnis, 
—paklydo ir ėmė šaukti. 
Petrukas neatsiliepė ir pa
tylomis bėgo tolyn į girią, 
kad Vincukas jo nerastų. 
Jam smagu buvo pasity
čioti iš Vincuko. Petrukas 
bėgo-bėgo tolyn ir pats pa
klydo, ir ėmė šaukti. Jam 
vienoje pusėje kasžinkas 
sušlamėjo lapuose. Petru
kas persigando, manė—vil
kas. Bet iš krūmų pasirodė 
kiškis ir nubėgo tolyn.

< Po to Petruką apėmė di
delė baimė, jis ėmė grau
džiai verkti, ir juo jis la
biau verkė, juo labiau bijo
josi. Jam rodės, jog jis eąs 
toli tamsioje girioje, klai- 
džiojąs į verkiąs, o vilkai 
išgirdę, atbėgę ir norį jį 
suėsti. “Vincuk! Vincuk”! 
balsiai sušuko jis. Žiuri—a- 
teina priešais jį senis su 
barzda, o su juo Vincukas.

Tai buvo . girios sargas. 
Jis išvedė paklydusį Vin
cuką ir surado Petruką.

Petrukas gerai pažinojo 
senį sargą.

buvo jau nevisai maži, ir 
jis negalėjo panešti visų 
vienu kartu. Taigi sumanė 
pernešti po vieną, ir užsi
dėjęs vyriausiąjį paukščiu
ką ant kupros, išlėkė, lie
pęs kitiems palaukti. Be
lėkdamas per juras.paukštis 
paklausė savo vaiko:

— Ar tu mane neši, kaip 
aš busiu senas?

— Nešiu, nešiu,,— atsakė 
paukščiukas.

— Meluoji! — tarė jam 
paukštis ir, įmetęs jį į ju
ras, sugrįžo atgal.

Sugrįžęs paėmė antrąjį 
paukščiuką, bet ir su tuo 
taip atsitiko, kaip ii’ su pir
mutiniu : paukštis, įmetęs 
ir tą į juras už tai, kad taip
pat atsakė į jo tokį-pat 
klausimą; parlėkė vėl atgal 
ir paėmė nešti trečiąjį 
paukščiuką. Jį benešdamas, 
paukštis ir jo paklausė:

— Ar tu mane neši, kaip 
aš busiu senas?

— Kam gi aš tave nešiu?! 
Aš savo vaikus nešiu, o ne 
tave! — atsakė jam vaikas. 
Paukštis pagyrė jį, kad ne
sumelavo ir užtai pernešė 
per juras.

KALĖJIMŲ ŪKIO NAU- Įnutiesta nuo visų altorių ap- 
« dangalai; paskum nuimta 

nuo viškų kopėčios, prista
tyta prie lango, užlipta, at
sidaryta langas ir pririštu 
prie lango ilgu audeklu, 
nusileista žemyn. Mat va
gio įsikraustyta ir pasi
slėpta į bažnyčią, kurią prieš 
naktį užrakina ir saugoja.

Spėjama, kad vagystę pa
dare ne koksai profesiona- 
lis vagis, nes iš-po užrakto 
nieko nejudino. Gal nemė
gino atidaryti net ir zakris
tijos, kur daugiau but ga
lėjęs pasinaudoti, negu baž
nyčioj.

Vagystę pamatė žmonės, 
atėję rytą poterių, ir tuoj 
pranešė tarnams ir kamen- 
doriui (tą dieną klebono 
nebuvo namie, nes iš vaka
ro išvažiavęs buvo į kitos 
bažnyčios atlaidus). Tuoj 
kilo triukšmas: atbėgo za
kristijonas, vargonininkas, 
panaktinis šoko iš lovos 
kaip nušutęs, ir batus au- 
damas rėkia: “kaip jisai 
galėjo pavogti, juk aš visą 
naktį saugojau!” Netrukus 
atėjo ir kunigas nusiminęs ; 
apsivilkęs kamža, užsidėjęs 
stulą, priėjo prie altoriaus, 
atidarė, cimboriją, bet. ..nie
ko nerado. Susiėmė rankas, 
atsigrįžo į žmones, atsidu
so ir, viską palikes, nuėjo 
namo. Bet užtat po mišių 
pasakė labai graudingą pa
mokslą, kad vagis drįso ne 
tik apvogti musų Dievo na
mą, bet ir Jį patį panieki
no, nužemino, išnešęs kar
tu su kietoku ir gal nuhie- 
tęs kur į purvyną, o 
Dievą mindžios, purvįs

JAS SUTVARKYMAS.
Vyriausioji kalėjimų val

dyba ketina sustatyti naują 
įstatymą toms kalėjimus glo
bojančioms draugijoms, ku- 
rios rūpinasi kalėjimų ūkiu. 
Tosdraugi jos ketinančios bū
ti pakeistos labdaringomis, 

... maždaug tokiomis, kurios vei
kia dabar Peterburge ir 
Maskvoje. Sulyg to įstaty
mo valgomieji produktai 
kaliniams bus duodami iž
do. Iždas skirs irgi pinigų 
kalinių mokykloms, koply
čioms, knygynams ir tt., t. 
y. tiems daiktams, kuriais 
kaliniai buvo tik labdariu i- 
ki šiol aprūpinami.

Prie visų kalėjimų busią 
sudarytos tam tikros glo
bos komisijos, į dairias ine- 
isią kalėjimo valdininkai ir 
visuomenės veikėjai.

LIEPOJUS.
Paskutiniuoju laiku, skai

tant vietinius laikraščius, 
net baimė ima. Nebėra tos 
dienos, kad huliganai ne- 
užpuldinėtų žmonių. Lap

kričio 27 d. vidudienyje mie- 
stsargiui su peiliu galvą 
subadė pačiam miesto vidu
ryje. Tą pačią dieną, taip- 
pat pačiame miesto vidury
je (Grudų gatv.) ir taippat 
pačiu žmonių ėjimu, nes 11 
vai. dienos, mergaitę už
puolė mušti su buteliu į gal
va... baisu daros ta visa 
matant. Bet nėra ko stebė- 

~ties: auga mieste vaikai be 
n darbo, be jokio užsiėmimo, 

kas jiems veikti? O tie, ku
riems pridera doros mokin- 
ti."tai visai neatkreipia a- 
tydos. Užtat visą energiją 
sunaudoję beplusdami

* tų, kurie tą blogą nori 
naikinti...

ant 
pa-

ten

Igno-

ROKIŠKIS.
(Zar. p.).

Neseniai nusišovė 
tiškio dvaro nuomininko
Petrausko sūnūs, vaikinas 
20 m. Priežastis, sako—ne
teisingai nuplėštoji šlovė. 
Buvęs dar pamokytas: iš
gavęs nuo anstolio leidimą 
mokyti vaikus, prisipirkęs 
sąsiuvinių, bet viskas liko.

Augštaitisi

SERVITUTAI
Esama Kauno gubernijo

je dvarininkų — rašo S.-Z. 
T., kurie kaip nors norėtų 
nusikratyti servitutų, t. y. 
bendro su valstiečiais gany
klų valdymo. Tie dvarinin
kai sutinka parduoti to
kių ganyklų dešimtinę puse 
kainos valstiečiams, bet val
stiečiai nesutinką tos žie
mės tokiomis išlygomis pir
kti.

Indomu, ką dvarininkai 
vadina puse kainos, kad 
valstiečiai nuo jos taip kra
tosi? '

INDRIEJAVAS.
(Ras. pav.). 

rudenį pas inus

gas 
kė.

RAMYGALA
(Ukm. ap).

Miestelis nedidelis,

ir

yra 
jame apie 8—10 krautuvių, 
6—8 aludžių, vienas mono
polis ir traktieras. Yra ir 
viena liaudies mokykla ir 
vartotojų draugijos krautu
vė. Tik “Blaivybės” draug. 
tur-but nėra, nes niekur ne
matyt jos arbatinės. Arba
tinė, teisybę pasakius, bute 
yra, bet ne blaivininkų. 
Miestelis labai apleistas: 
gatvės purvinos, visur ne
švaru ir dvokia. Bažnyčia 
tik puiki, raudonų plytų 
augšta siena ir margu sto
gu. Gyventojai labai atsi
davę girtybei ir. lietuviu 
raštų beveik nėra matę.

D. Mylėtojas.

ĮSAKYMAS.
“Gazeta Codz”. rašo, jpg 

katalikų parapijos klebonai 
gavę iš policijos įsakymą 
iki paskirtam laikui suteik
ti žiniij apie tai, kiek jų pa
rapijų gyventoji^ yra iš pra
voslavų tikybos perėję. 1912 
m. į katalikybę. Šiame at
sakyme turi būti smulkiai 
išgvildenta, iš kokios vie
tos tie žmonės yra . buvę, 
kur dabar gyvena ir kokiu 
amatu užsiima, arba kokio 
luomo Jų esama. .

SKUODAS.
(Telš. pav.).

Čia vienas vaikinas 
mergina įsimylėjo į vienas
antrą. Bet štai nelaimė: šį 
rudenį jaunikaičiui reikė- 
ijo kariuomenėn stoti. Mer- 
gina-gi jokiu būdu nenori 
vaikino paleisti. Vaikinas 
žada ją vesti, jaigu paliks 
liuosas nuo kariuomenės. 
Bet štai vaikiną “pristato” 
kariuomenėn ir jis eina nu
lindęs atsisveikinti su savo 
mylimąją. O mergina ker
šydama vaikinui už mažą, 
įjos nuomone, jo meilę, ap
liejo jam veidą vitriolium. 
Tas nelaimingasis guli da
bar jau kelinta savaitė 
Plungės ligoninėje, bene 
pasitaisys dar į kariuome
nę stoti. Mergina-gi tuoj 
buvo policijos suimta ir ka
lėjiman nugabenta, kur ir 
dabar tebesėdi

Liūdna pabaiga!
Juodvarnis I.

BABTAI.
/Kauno pav.). 

trijų dienų nedidelioPo
šalčio, gruodžio 1 dieną pra
dėjo lyti su sniegu, o pava
karėj užėjo didžiausia au
dra su žaibais; giriose (y- 
pač iždo) išgriovė-išlaužė 
daug medžių, nunešė ne vie
ną stogą ir tvorą; retai kas 
atmena tokią didelę audrą 
ir gruodžio mėnesyje žai
bus.

SUBAČIUS.
(Ukin. par.).

A. Gerd.

. Čia naktį iš 24 į 25 d. lap-t • .. .. " ■-- • - - . •
fcričio atsitiko bažnyčioj va
gystė. Piktadario pavogta 
iš cimborijos kietokas su 500 
švenč. Sakramentų, dugne
lis, paduškėlė, o taip-pat

KATALIKŲ PARAPIJOS 
; KRATOMOS.

Kai-kuridse Vilniaus vy
skupijose daromos kratos. 
Spėjama, jog tos kratos tu
rinčios ryšį su neperseniai 
padaryta revizija Vilniaus

vien 
tik negeros žinios tegirdėti. 
Taip, spalių mėn. pradžio
je vienas inedinčius Rud
galviuose staiga numirė, ir 
jo šeimininkės sesuo tuoj 
pabėgo. Buvo kalbama, buk 
paskutinioji jį nunuodijusi, 
paėmusi jo pinigų (apie 3 
tukst. rub.) ir išėjusi Ame
rikon. Klebonas nepriėmė 
nabaštįko nė į kapus. Jis iš
gulėjo daugiau kaip savai
tę nelaidotas. Bet pagal taus 
atvažiavo ahstolis, pavieti
nis daktaras, ir leido pa
laidoti. r. j; - ■ ' ■

Netrukus po to Šilėnuose 
vėl staiga mirė nebejaunąs 
žmogus, bet tą greitai leido 
laidoti.

Savaitei praslinkus Ve
il egėnuose policija susekė 
vieną merginą; kuri,į pa
gimdžiusi kūdikį, nužudė jį. 
Lapkričio 2 d. atvažiavo an- 
stolis su daktaru iš Rasei
nių, kursai pripažino, kad 
kūdikis po gimimo gyvenęs 
tik lį4 valandos, o paskui 
buvęs nužudytas: jo moty- 
nai parašęs receptą;, bet 

•pasakęs, kad ji šiame pa
saulyje vargiai sulauksian
ti teismo. ' f

Tuo pačiu laiku vietinis 
sargybinis pranešė austo-, 
liui, kad kun. Oginskienės 
palivarko Marijonayo (Pik- 
tiškio) darbininkų pačios 
šnekančios, buk to dvaro 
užveizdos p. Romanovskio 
tarnaitė pagimdžiusi kūdi
kį, bet jo (kūdikio) dabar 
dvare nematytos esą. Sar
gybinis žmonėms pasakoja, 
jog jam tą dalyką tyrinė
jant, p. Romanovskis bai
siai ant jo pludęs ir grasęs 
viską užpilti pinigais, o jį 
su visomis moterimis patup
dyti. Lapkričio 7. d. uriad- 
ninkas vežė minėtąją tar
naitę Rietavan prie dakta
ro Cyrtauto, bet .kelyje ji 
prisipažino, jog gimdžiusi 
ir pasakė, kame padėtas ne
gyvasis kūdikis. Kaltinin
kė buvo pasodinta Rietavo 
šaltoj on iki p. Romanovs
kis neįnešė. kaucijos, o ne
gyvasis kūdikis ilsėjos. Pik- 
toskio klėtyje, Lapkričio 13 
d.' parvažiavo iš Raseinių 
daktaras fardytyojaš ir an- 

’ stotos- Kūdikį palaidojo, 
bet p. RomanoVSkfš tūrėjo 
ir už save įnešti kaucijos 
iy dar didesnės, negu už tar-

GRUŽDŽIAI.
(Šiaulių pav.).

Gruždžių valsčiuje yra 2 
miesteliai (Gruždžių ir Meš
kučių) ir 93 sodžiai. Val
stiečių ūkių, iš baudžiavos 
paliuosuojant, buvo 916; da
bar jų prisiškaldė iki 1448. 
Čielų, nedalintų ūkių bėra 
475 arba tik pusė visų bu
vusių ūkių.. Išviso gyvento
jų (valstiečių) skaitoma i- 
ki 13 tukštančių,* bet at
skaičius išėjusius Ameri
kon ir į miestus liks apie 
10 tūkstančiu. Ketvirta da
tos visų gyventojų yra be
žemiai. Iš žemininkų arti 
pusės turi mažiau 10 dešim
tinių žemės. Išsidalinusių 
į vienasėdžiuš yra tik 1 so
džius.

Gruždžių valsčiaus lietu
vių mokančių rašyti ir 
gkaityti yfa vyrų 22 nuoš., 
moterų 5 nuoš. Mokančių 
skaityti yra: vyrų 54 nuoš., 
moterų 65 nuoš.

Atskaičius vaikus iki 10 
metų amžiaus mokančių 
skaitytį. nuošimtis darosi 
daug didesnis, būtent: vy- 
rų 79 nuoš., moterų S4 nuoš.

Mokyklų iki 1911 m. bu
vo tik viena su 2 mokyto
jais. Tais metais prisidė
jo dar 2 mokykli (Šimpy- 
liuose ir Meškueiuose) ir 
3 mokytojai. 1911—12 mok
slo metąi^ valstiečių vaikų 
mokės į31f" arba tik trečia 
dalis visų' vaikų. Moky
kloms valsčius duoda me
tams 704 rublius, ko trūk
sta prideda valdžia iš iždo.

Bažnyčių yra 4. Dvi me
dinės, senos; dvi naujos, 
muro—Meškueiuose ir Gru- 
ždžiuose, pastatytos kelio
lika metų4 atgal ir kaina
vusios apie 120 tūkstančių 
rublių. Kunigų yra 6. Meš
kučių klebonui parapijonai 
nupirko iš valstiečių ban
ko ir padovanojo 18 dešim
tinių žemės.

Monopolių yra 2, aludžių 
visame valsčiuje 10. Degti
nės išgeriama už 2 tukstan- 
'čiu rublių kas mėnuo.

Mokslus ėjusių iš gruz
diečių lietuvių yra 39. Dau
giausiai yra išėjusiu į ku
nigus, būtent 18; 5 jų jau 
yra mirę. Daktarų 5; ve- 
terinorių 1; farmaceutų 4; 
valdininkų ir šiaip nežino
mo užsiėmimo 9, ūkininkų 
2, abudu baigę po 4 klesas 
ir abudu ūkininkauja na
mie.

Tebesimokančių yra 24; 
iš jų: 15 gimnazistų (jų tar
pe viena_ gimnazistė), 5 
miesto mokyklos mokiniai 
(tarp jų 1 mergina), 1 kie
tokas, 2 universiteto stu
dentu, 1 girių studentas.

Kartu sėdėjusius baigu
sius ir dar tebesimokan
čius gausime 63 Inteligen
tus. Mokslus ėjusių (ir te- 
beinančįų) yra tik iš 32 so
džių. Dauginusiai mokytų 
davė du sodžiai: Dapkumi 
ir Ražų. Dapkunuose yra 2 
ūkininkai,; jie davė: 1 dak
tarą, 1 ..kunigą, 2 studentu 
universiteto; 1 gimnazistą, 
1 ūkininkąkęturių klesų. Ra
žuose yrą. .4 kiemai; jie da
vė: 1 daktarą, 2 kunigu, 1 
valdininką, J. gimnazistą.

Gruždžių* valsčiaus sieno
se (tame : skaičiuje visos

lai-

Pasmerkta kalėjiman.
Londone ,teismas pasmerkęs 
kalėjiman po 8 mėnesius 
dvi karštas sufragistcs, L. 
Gay ir M. Billinghurst, už 
daužymą krautuvių langų.

Sušaudyta moteriškė, šan- 
ghajuj, Chinuose, prisakius 
tenaitiniam gubernatoriui 
viešai sušaudyta viena chi- 
nietė už opiumo rūkymą, 
kas visuose Chinuose už
drausta mirties bausme. 
Chiniečiai labai puikiai pra
dėjo civilizuoties.

Smarkus virėjas. Medio- 
lane pas grafienę Wellert 
tarnavęs virėjas, nekoksai 
Vanzini. Nesenai grafienė 
atėjus virtuvėn ir pradėjus 
kolioti jį už negerą kokio tai 
valgio pagaminimą. Jis už 
tai grafienę subadęs peiliu 
ir išmetęs pro duris, paskui 
pats nusišovęs.

. Iš Meksiko pragaro. Re- 
yoliucionistai-zapatistai to
mis dienomis sunaikino 
miestelį Ajotcingo, gulintį 
25 myliomis toli nuo Meksi
ko sostinės Mexico City. 
Pirmiausiai jie ten išskerdė 
valdišką kariuomenės gar
nizoną.

Drąsus lakūnas. Peruvi- 
jos lakūnas J. Bieloucci iš 
Genevos pasirengęs nulėkti 
į Italiją per Alpu kalnus.

Franci jos prezidentas. 
Francijoje plačiai kalbama, 
kad tos respublikos prezi
dentu busiąs išrinktas da
bartinis premjeras Poinca
re. Jis esąs populeriškiau- 
sias kandidatas.

Mirė pasiuntinys. Londo
ne pasimiręs Suvienytų Val
stijų pasiuntinys del Ven
grijos, Paul Nash, turintis 
35 metus. Kadangi jis vieš- 
butyj gyveno ir staga mirė, 
pradėta to atsitikimo tardy
mai.

Carukas sveikesnis. Ru
sijos carukas, kaip rašo iš 
Peterburgo, ^.-jau tiek esąs 
pasveikęs, kad stačiatikių 
Kalėdomis su tėvu, caru, 
dalinęs dovanas gvardijos 
kazokams, stovintiems 
skoje feelo. Meilinasi į 
sosto apgynėjus.

Car- 
savo

Ru-
Len-

Lenkijos savyvalda. 
sijos valstybės taryba 
kijos savyvaldos projektą 
atidavus tam tikrai komisi
jai. Vadinasi, tasai projek
tas palaidota keliems me- 
įanis. Jau ką tu pas biuro
kratus gausi, tai palauk kol 
t/ū’ėgį. Pas tuos ponus ką 
norsbe ginklų ir prievartos 
negalima nieko iškaulinti.

PASAKĖLĖ APIE PU
ŠELĘ.

Toto nuo miško, nuoša
liai nuo kitų medžių, užau
go pušelė ir tuo didžiavosi, 
kad skyrium auganti.

— Nenoriu aš draug su 
kitomis augti, augsiu pati 
viena, ir augšta, augšta, li- 
gipat dangaus užaugsiu.

Ir pradėjo pušelė vis 
augštyn tiesties.

Žiuri į pušelę ėgliai (ka
dugiai) ir tarp savęs šnibž
da :

— Matot, matot, kokia 
ji išaugo! Ir kaip greit. Nuo
stabu.

Malonu pušelei tokių kal
bų klausyties, ir, kaip be
galėdama, ji stengiasi, kad 
tik dar augščiau pasikėlus. 
Kiti medžiai augštyn auga, 
ir šaknis, kad tvirčiau laiky- 
ties, giliau į žeme leidžia, 
o pušelei tik viena mintis 
galvoj: kaip čia augštesnė 
tapus, o apie savo šaknis 
nė negalvoja, nepaisydama 
to, kad šaknis ją peni.

Taip augo ir augo pušelė, 
vis tempėsi augštyn į pa
danges ir gal ištiktųjų butų 
augštesnė už kitas išaugus, 
bet su ja nelaimė atsitiko:, 
pasikėlė audra, papūtė 
smarkus vėjas, ir blogai 
musų pušelei paliko: ji au
go vienui viena ir vargu jai 
buvo vienai su vėju imties. 
Prilenkė ją vėjas prie že
mės, į visas puses kraipė, 
o kad šaknįs buvo silpnos, 
tai ją visai iš vietos išrovė 
ir dar gerokai panešėjo.

Taip tatai vargšė pušelė 
pražuvo. O ir žmogui, jei 
tik kitų šalinasi, toks liki
mas lemtas.

PAUKŠTIS IR JO VAI
KAI.

Vienas paukštis išsiperė- 
jo labai vėlai tris vaiku
čius, ir kada jau reikėjo iš
lėkti į šiltuosius kraštus, 
jo vaikai negalėjo palėkti, 
nes dar nebuvo gerai sužė- 
lusios plunksnos. Nežinoda
mas, kas daryti, paukštis 
nutarė nešte pernešti savo 
vaikus per juras; bet jie

ERELIAI.
Ereliai yra keliolikos vei

slių : yra jų mažų ir didelių, 
juodų ir kitokių, bet jų di
dumas nelabai tegali susi
lyginti su gulbe, gerve ir 
paprastu mums žinomu 
starku (gandru). Ereliai 
turi trumpus, drutus kak
lus ir stiprias kojas, ketu
riais pirštais. Erelis yra 
stipriausias paukštis, todėl 
vadinamas paukščių kara
lium.

Prie pačių didžiųjų ere
lių, rodos, bus priskaitomas 
pietinės Amerikos erelis. 
Jis turi trumpą ir stiprų 
kaklą, juodą nemažą ir nuo
gą galvą su stora# skiaute
re; žemyn lenktą drūtą pu- 
siau-baltą snapą ir pilkas 
akis. Ant sprando žemiau 
ausų gražį pūkinė baltai- 
juoda kaklaraišė, ir dau
giau visas plunksnomis ap
augęs, juodas, tik sparnų 
galai balti; ir kojos nepe- 
raugštos, drūtos, ilgais ke
turiais pirštais ir dideliais 
nagais.

Tie ir kiti visi ereliai me
džioja už save silpnesnius 
sutvėrimus ir juos lesa. Žo- - 
džiu sakant, visi ereliai la
bai mėgšta mėsą ir yra plėš- 
rus paukščiai.

---------------------------------- j

Liūtas, lokis ir lapė.
Liūtas ir lokis sugriebė 

mėsos ir ėmė už ją mušties. 
Lokis liutui nenorėjo užleis
ti, o liūtas lokiui neužleido. 
Jiedu taip ilgai mušėsi, 
jog nusilpnėjo ir abudu at
sigulė. Lapė pamatė tarpe 
jųdviejų mėsą, pagriebė ir, 
nubėgo.

žmogus sumelavo, o arklys 
teisybę pasakė.

Atėjo ūkininkas pas kai
myną prašyti, kad jis ar
klio paskolintų, o kaimynas 
nenorėdamas skolinti, at
sakė, kad namuose nesą. 
Bet lyg tyčia tuo laiku ar
klys sužvengė.

— Delko, kaimyne, sume
lavai, sakydamas, kad ar
klio namie nesą? — klau
sia prašantis, į ką jam šis 
atsakė:

— Matvt, sveikas, dau- 
giau gyvuliui* tiki, negu 
man!
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|AMERIKOS ŽINIOS
Nelaimė su traukiniu

Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Ill

Vaisių augintojai nusiminę

atsakyti visuomenė

Didelė

31 jurininkas nuskendo

Sąžininga.

Sunaikino falsifikatus.
Padidis jiems mokesti

Gaisrai Illinois valstijoj

Palengvinimai krasoje.

Pakanka 
prie

susieju- 
pasisvei- 
galvomis

kurios moterįs iš išgąsčio a 
palpusios, kuomet streiki 
Įlinkai ėmę daužytįes.

Severos kalendorius 1913 me- 
tatffš galima gauti dykai. Im
kite jį pas aptiekorių

25 metų Jubilejinis numeris 10 c. 
Rašyk greitai, o paprastų numerį gausi dykai.

Tarp esančių viešbuty j

Buvo milijonieriumi.

New York. Nesenai An 
glijoj miręs Suvienytų Vai 
stijų ambasadorius Reid, sa 
koma, palikęs turto $20. 
000.000 vertės. Tomis dieno 
mis busiąs atidarytas jo tęs 
tamentas. "

Viešbučių tarnautojai strai 
kuoja.

Naikina rankų padavimo 
paprotį.

Esant tokiai 
urnai, visur 
įdėlių uodų,.

Moterįs reikalauja teisėjų 
atšaukimo.

Milžiniški nuostoliai vai 
siuose.

Kavalerija sufragisčių ap 
gynimui.

Laikraštis, “Lietuva”, 8 poslapių, didelio 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai- 
pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil
nas naujausių ir tikriausių žinių i3 Lietuvos, A- 
merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašeipinių, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.

“Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai- 
stijuose Šiaurinės Amerikos: —
Metams $2.00, pusei metų $1.00.

Kanadoj ir Mexike:—
Metams $2.50, pusei metų $1.25.

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse vieš
patystėse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50.

Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti pei 

pačto Money Orderi arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo rankų, adresuojant šiteip:

A. OLSZEWSKI, 
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

RAŠYK taojaus, o gausi vien, “Lietuvos” nuaterj ant pažiūros dykai.

Severos Balsamas 
Plaučiams
(Severa’s Balsam for Lungs) 

pasiūloma ir patariama,pa
siremiant jo nuopelnais, 
gydymui.

kosul.o, ifžkim mo, krupo, 
kataro ir daug kitokiu kvė
pavimo organu, ypatingai 
jeigu būva kosulys.

Kaina 25c. ir 50c.

New York. Čionai strei
kuoja didesnių viešbučių 
tarnautojai.. Andai jų 300 
užpuolė ant viešbučio As
tor ir stengėsi iš ten išvyti 
neprisidėjusius prie strai- 
ko tarnautojus. Kuomet 
pastarieji nepaklausė mesti 
darbo, tada straikininkai 
akmenimis ir plytomis išdau
žė viešbučio langus ir sunai
kino viduj dalį rakandų. 
Pakviesta policija užpuoli
kus išvaikė ir jų 19 arešta-

JPhotos b v J -nerican. Press Association.
Ambasadoriaus Reid’o laidotuvės mieste New York. \pačioj perstatoma-Josepu 

Choate su savo žmona, buvęs kitados Susv. Valstijų am sadorius Anglijoje.

nusprendęs tani tikslui par
traukti iš Fort Myer kava
leristus, kurie turėsią sufra- 
gistes saugoti nuo visokiu 
nesmagumų.

Žymesni piliečiai taip- 
pat prižadėję joms savo pro
tekciją.

Astoria, Ore. Garlaivis 
“Rosencraiis”, kuris kadai- 
sia buvo Suvienytų Valsti
jų karo jureivijos transpor
tiniu laivu, gabendamas ne
išdirbtą naftą iš Kaliforni
jos pietinio uosto į Port
land, Ore., liko užtiktas 
smarkios audros, kuri lai
vą pradėjo mėtyti kaipo 
kokią skiedrą. Nežiūrint 
viršžmoniškų jurininkų 
pastangų, kad tik išsigelbė
jus, garlaivis Vilnių supa
mas ant galo užplaukė ant 
povandeninės uolos ir susi
daužė. Nelaimingiems juri
ninkams nebuvo kaip išsi
gelbėti, taigi jų 31 su laivu 
nuskendo ir tik 3 išsigelbėjo. 
Šie įsikibo į grimzdančio 
laivo stiebus ir laikėsi kol 
atplaukė pagalbinė valtis 
“Oneonta”, kuri juos ir iš
gelbėjo. Su jurininkais nus
kendo ir laivo kapitonas 
Johnson.

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Uiiirašapt “Vien. Liet.” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu:

J. J. PAUKŠTIS & CO.
120-124 GRAND ST. BROOKLYN, N. V.

Kadangi policija prama
to nekurtose vietose dar 
didesnes riaušes, tatai tas 
rietas apstatė specialiais po- 
liciantais.

Beprotį pakars.

Washington’D. C. Pre
zidentas TaftfiheSusimylėjo 
ant A. G onzatešo,’ pasmerk
to miriop už savo pačios nu
žudymą. Daktarai’pasmerk
tąjį apžiūrėję ir hūsprendę, 
kad jis būdamas kalėjime 
pamišęs, tatai karti toksai 
pamišėlis negalima. TeČiau 
Taft tvirtina, kad nieko ne
reiškia, kadangi Gonzales su 
pilnu protu būdamas nužu
dęs savo pačią. Jis busiąs

Dailiai jiems pranašauja.
Boston, Mass. Naujas 

kolegijos Tufts rektorius, 
profesorius Bolles, viešoje 
prakalboje i studentus ir su
sirinkusius svečius išsireiš
kė, kad po 50 metų iš čio- 
nąitinių kolegijinių fakul
tetų išeisią tik tarnai pre
zidento rūmams, arba ma
šinų operatoriai ir inana- 
džeriai penkių centų teatrė- 
liuose. Mokslas kadangi a- 
merikoninėse kolegijose 
nuolatos puoląs žemyn ir iš 
anų neišeina apšviesti žmo
nės, bet tik mokslą čiupinė- 
ję ir pilni išdidumo fran-

Nieks nėra liuesas
nuo nesmagaus galvos 
skaudėjimo, atsitinkančio 
kartais visai nepatogiu lai
ku. Vieuok nėra reikalo jį 
kentėti, Imkit

Severos Plotkeles nuo
Galvos Skaudėjimo
Ir Neuralgijos
(Severa’s Wafers for Head

ache and Neuralgia)
j{ajna u* dėžutę 25c.

Armijos reorganizacijos 
pienas.

Washington, D. C. Karo 
departamentas išteisybės 
mano perorganizuoti neskai
tlingą Suvienytų Valstijų 
armiją. Norima armiją ne
tik padidinti, bet ir Įvesti 
joje didesnę discipliną, Tam 
tikslui sukviesta Washing- 
tonan visi vyresni armijos 
oficieriai, kurie susirinkime 
bendrai sutaisysią reorga
nizacijos plonus ir valdžia 
paskui anuos perstatys kon
gresui. Dėdė Samas išlaiko 
apsižiūri.

Washington, D; C. Su- 
lyg augštesnių krasos val
dininkų tvirtinimo, dabar
tinis spauzdinių ir kningų 
siuntinėjimas netrukus kon
grese busiąs perkratinėja- 
mas ir busiąs beabejonės at
mainytas. Ligšjol kningos ir 
spauzdiniai siunčiama III 
klesa ir už svarą..mokama 
po 8c., gi ateityj tie daik
tai busią prijungti, prie siun
tinių kragus. ,,

New York. Komitetas, 
reprezentuojantis 30 gele
žinkelių kompanijų, sisine- 
šęs su mašinistų ir perku
riu unijos atstovais, sutik
damas minėtiems darbinin
kams padidinti mokestį. 
Mokesties pakėlimas busiąs 
kompromisinis, kadangi 
kompanija siūlo mažiau, ne
gu darbininkai reikalavo, 
bet pastarieji galutinai nu
sileidę ir todėl, sakoma, į- 
vyksiąs susipratimas.

Ateiviams namai Chicago j.
Washington. D. C. Kon- 

gresmano Sabatho iš Chica
go bilių, kuriuomi reika
laujama Chicagoj pastatyti 
valdiškuosius ateiviams na
mus, jau peržiūrėjęs išdo 
sekretorius ir pasiuntęs a- 
ną korigresan, podraug rei
kalaudamas tam tikslui pas
kirti $75.000. Kadangi kon
gresas į tą sumanymą atsi- 
nešąs prielankiai, tatai yra 
viltis, kad jis tam tikslui 
ir paskirsiąs reikalaujamą 
pinigų sumą..

Bryan laikosi vieno termi 
no.

Reikalaudami gyduolių nuo 
aptiekoriaus, reikalaukit Se
veros. Jis jas turi. Nepri- 
imkit kitokių. Jeigu jis ne
norėtų jų jums duoti, rašykit 
stačiai mums, klausdami pa
tarimo' ir prašydami gyduolių

Washington, D. C. Fede- 
raliai valdininkai čionai su
naikino daugybę netikrų 
banknotų (poperinių pini
gų), kokie pastaraisiais dvie- 
jais metais visose Suvieny
tų Valstijų dalyse buvo kon
fiskuoti.

Pilna uodų.
New York. Aushbury 

Park, N. J. sausio 16 d. ter
mometras rodė 91 laipsnį ši
lumos ir karštis ne vienam 
daug pakenkė. Tokios karš-.

Springfield, Ill, Valsti
jos gaisrų prižiūrėtojo a- 
sistentas Morgaridge ap
skelbė savo mėnesinį rapor
tą, iš kurio patiriama, kad 
pereitame gruodžio mėne
syj Illinois valstijoj butą 
869 gaisrų, iš kurių 377 tik 
viename mieste Chicago. 
Nuostoliai nuo tų gaisrų iš
neša suvirš milijoną dol.

St. Louis, Mo. Šio mies
to taip vadinamieji “aris
tokratai”, vadinasi, turčiai, 
išleidę atsiliepimą savo tar
pai! prieš rankų padavimą 
sveikinanties,’ aiškindami, 
kad tasai paprotįs esąs ne- 
estektiškas ir... ’ riėsanitariš- 
kas. 
siems 
kinimo 
linkterti ir viskas. Toji at 
maina atsineŠanti lygiai 
vyrus ir moteris.' Tik klau 
simas, ar tasai pRprotįsga 
les1 lefigvai prigyti.

Teisėjas Holmes rezignuoja.
New York. Suvienytu 

Valstijų viršiausiojo teismo 
teisėjas Holmes andai pa
siuntęs savo rezignaciją 
prezidentui elektui Wilso- 
nui. Teisėjas pasitrauksiąs 
iš savo vietos tuojaus, kuo
met Wilson persikelsiąs į 
Baltuosius Namus kovo 
pradžioje.

Nepaduodąs jis^savo re- 
zignavimo priežasčių, bet 
reikalus žinantieji tvirtina, 
kad Holmes prietaraująs 
Wil šonui ir nenorįs būti tei
sėju anam prezidentaujant.

Teisėjas. Holmes yra gar
saus amerikoninio poeto su
ims.

Washington, D. C. De
mokratų partijos vadas, 
Wm. J. Bryan, čionai nese
nai viešėdamas apreiškė, 
kad prezidentas elektas Wil
son savo inąuguracijine kal
ba privaląs pąsižadėti tik
tai vieną terminą, ty. 4 me
tus išbūti prezidentu, nes 
priešingai jis neužimsiąs jo
kios valdvietės prezidento 
Wilsono kabinete. Juk ir 
demokratų partijos plat
formoje yra pažymėta tik 
vienas terminas. Rasi, Bry
an 1916 metais pats manąs 
kandiduoti i prezidentus, ta
tai išlaiko rengiasi savo tik
slą atsiekti.

Stockwell, Ind, Linijos 
Big Four greitasis (flyer) 
traukinis, bėgantis iš Cin
cinnati, O. i Chicago, ne
toli Stockwell nušoko nuc 
bėgių ir nusirito nuo pylimo 
gilion daubom Keli vago
nai susitruškino į šmotus, 
o iš keliauninkų užmuštas 
Edward Zanner iš Roches
ter, N. Y., taippat 24 ke
liauninkai sunkiau ir leng
viau sužeisti.

Nekurie sužeistųjų parodė 
savo tikrą karžygiškumą, 
kadangi patįs būdami su
žeisti, gelbėjo moteris ir 
vaikus, atsiradusius po su
laužytais vagonais ir dau
gumą tuo budu išgelbėjo 
nuo mirties. Konduktorius 
Kennedy nors pats turėjo 
nulaužtą ranką ir nosį ir 
sumaltą krutinę, nuėjo my
lią kelio, kad pašaukus pa- 
gelbą, ir paskui pats apal
po. Traukinis bėgo 72 my
lias valandoje, kad staiga 
bagažinio vagono ratas tru
ko ir tas pagimdė nelaimę. 
Traukinis nusirito nuo 20 
pėdų augštumos.

San Francisco, Cal. Šia
me mieste rengiamas mote
rių piliečių didelis susirin
kimas, kuriame bus parei
kalauta pašalinti nuo uži
mamos vietos policijinį tei
sėją Ch. L. Wellera, kuris 
vienam brutaliu!, apdaužu- 
siam sunkiai moteriškę, su
mažinęs paranką nuo $3.000 
ant $1.000. Moterįs laiko
si pulkininko Roosevelto o- 
balsio, idant nekompetentiš- 
ki, vienpusiai ir neteisingi 
teisėjai butų pašalinami iš 
savo vietų.

Los Angeles, Cal. Nuo 
San Bernardino lig Los An
geles, Cal. kiekvieno dar
žo vaisiai labai daug nu
kentėję nuo šalčio, koks ne
senai aplankęs tą apylinkę 
ir kokio tenai ilgus metus 
nebūta. Apelsinai ir citri
nos kuone visai išnaikinta 
ir nuostoliai siekianti lig 
25 milijonų dolerių. Taigi 
dabar aišku, kad šiemet a- 
pelsinai, citrinos ir kiti vai
siai bus labai brangus. Tie 
vaisiai sunaikinti ant 150.- 
000 akrų žemės ir kaip tik 
jų penktoji dalis bus gali
ma išgelbėti; Žinoma, dau
giausiai nukentėjo daržų 
savininkai.

Los Angeles, Cal. Apel
sinų ir citrinų augintojai 
esą labai nusiminę iš nuo
stolių, kokius padaręs šal
tis jų daržuose. Nuostoliai 
abelnai apskaitomi ant $25.- 
000.000. Norėdami savo 
nepaprastus nuostolius šiek- 
tiek pridengti, jau dabar di
dina apelsinų, citrinų ir ki
tų vaisių kainas. Tuomi 
daugiausiai, žinoma, naudo
jasi spekuliantai. Už viską 
gi turi

kas įieatm 
nepaprastai * AsJl 
atsirado dau& d;
įjuo kurių (jąu^turi kęsti 
žmonės ir gy V filiai. Tikroji 
tatai rykštė. 41 '

r ■ s .
Tuo tarpu Suvienytu Val

stijų šiauriuos^ bušuoja 
smarkiausios vėtros ir snie
go pūgos, nepuriose vietose 
šaltis siekiąs .30 laipsnių.

Nežinia kodėl įvyko to
kios keistos oro permainos.

S 20 metų senas laikraštis

I “LIETUVA”

darbininkų demon
stracija.

York. Streikuojan
tieji rubšiuviai pereitą pa- 
nedėli čionai buvo parengę 
dideles demonstracijas, ku
riose ėmė dalyvumą suvirš 
60.000 darbininkų ir darbi
ninkių.

Keliose vietose pirm to 
butą riaušių ir susirėmimų 
su policija, kuomet straiki
ninkai buvo mėginę išvary
ti iš šapų streiklaužius. 
Streikuojančios siuvėjos 
drąsiai puldavosi ant poli- 
ciautų, kadangi šie buožė
mis jas brutališkai daužy
davo. Daug darbininkų ap
kulta ir karštesni areštuo-

Rožyte — sako ponia 
tarnaitei. — ar kartais ne
pamatei . laiško, kokį tau 
andai daviau ir liepiau in- 
mesti krasinėn skrynutei! i

— Kaip aš galėjau pa
mesti, prašau ponios, juk 
turiu štai kišenių j e.

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.

Laikraštis ‘‘Vienybe Lietuvninkų” 12-kos puslapių, didelio formato, 
redaguojamas gerų redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir 
visuomet telpa visokių žinių iš Didžiotios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios 
Lietuvos, Amerikos ir abelnai viso pasviečio.

“Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:

Metams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:

Metams $2.50, pusei metų $1.25
Rusijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse viešpatystėse:

Metams $3.00, - pusei metų $1.50

UŽDĖTA 1886 m. * JAU 27-tl METAI

s\bnyb*
Visuomenes, literatūros ir politikos 

savaitinis laikraštis

t V&

Severos Balsamas
Gyvas! es
(Severa’s Balsam of Life) 
buvo gerai išbandytas dau
gely) atsitikimų. Reik tik 
gero išmėginimo, kad jis 
parodytų savo geras pa
sekmes. Pagelbsti nuo

užtekėjimo, negrumuiiavl- 
mo, dispepsijos, apsunkini
mo jaknu, atsirūgimo, 
išpūtimo,

lyginai nuo daugelio kitų 
vidurių, jaknų ir žarnų ne
sveikumų.

Kaina 75 centai

Washington, D. C. Ame
rikos sūfragistės kovo 3 d. 
š. m., ty. viena diena prieš 
prezidento Wilsono inaugu
raciją, čionai rengia milži
nišką parodą, idant susirin
kusioms žmonių minioms 
parodyti savo skaitlingumo 
jėgas.

Paskui po Washingtoną 
pasklydo žinia, kad sufra
gisčių priešininkai ant jų 
užpulsią, ir suardysią paro
dą. Tatai prezidentas Taftlsvečių gimus pasiauba, ne

W.F. Severą Co
CEDAR RAPIDS. IOWA
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f Moterių Skyrius. ®

Geras ir blogas auklėjimas 
pavyzdžiuose.

PARAŠĖ LENKIŠKAI MOŠOENSKA. 
VERTĖ BEDRUSKIS.

darkytum visą dalyką. Vaikas įsidėmėtų 
sau, jog ištikto atsitiko jam koki skriauda, 
pamestų drąsumą ir ateityje nesiduotų už
daryti mokyklėlėje. Jaigu paliksime jį 
ramybėje, užmirš apie savo išgąstį, atsi
kels savomis spėkomis, o kitą kartą bus at
sargesnis. Greitai ingys savyje didesnį 
tikrumą ir kaskartas tobuliau žengs išilgai 
turyklos. Ant galo pradės šarpiai vaikš
čioti, atsistoti ir nusileisti savomis spėko
mis. Jaigu vaikas' tokiuo budu išsimokys 
vaikščioti, tai ir po kambarį atsargiau ir 
vikriau suksis. Niekas jį nuo parvirtimo 
neprivalo saugoti, nes patsai išsimokys, 
kaip parvirtus save gelbėti ir nepasidaryti 
nieko blogo.

Motina. Nenusiduoda man, kad tas 
mokslas pakakintų ateityje. Nesunku ne
pasidaryti sau nieko blogo ant minkštų ir 
neslidžių grindų, šniūrinių sienų ir apsiūtų 
turyklų kambarėlyj. Kartą vienok pasi
leis ant kietų ir slidžiai ištepliotų grindų ir 
sukris tarp kietų baldų aštriomis briauno
mis, sutiks naujus sunkumus, naujus nema
lonumus, patyrimus ir tiktai tie jį išmokys 
neatbūtino atsargumo.

Tėvas. Neginčiju, bet nors nuo pra
džios išvengkime to, kad visi sunkumai ne- 
apsireikštų kartu; vaikas kartkartėmis 
perlauš juos ir pergalės. Ko svarbiausiu 
dalyku yra tas, kad palengviname jam 
vaikščiojimą, neverzdami prie to ir nera
gindami, kad didžiaus stengtųsi, negu tiek, 
kiek yra jam naudinga ir paties plėtojimos 
organizmo nurodyta. Del motinos toki vai
kščiojimo mokyklėlė yra gan žymus pa
lengvinimas, paliuosuojąs ją nuo nepersto
jančius priežiūros. Gali jinai ramiai atsi
duoti savo užsiėmimams, žinodama, kad 
vaikui negresia jokie pavojai, net palie- 
kaht jam užtektinai laisvės. Net smulkus 
atsitikimai negrasia dideliais trusais, neš 
heperšlapančią grindį lengva yra nuplau
ti ir nuvalyti. -- •'= ' ; • 38

kaS ramiai sau sėdi ir mokinasi vaikščioti. 
Užsakiau tokią jau mūsiškiam.

Motina. Ta nauja mokyklėlė niekam 
netiks. Vaikiukas nenorės joje sėdėti.

Tėvas. Tai kodėl? Juk musų kaimyno 
vaikiukas labai noriai joje buna.

Motina. Ne visi vaikai turi vienokį 
prigimimą. Kaip maželį ten Įkėliau ir atsi
traukiau porą žingsnių, pradėjo šaukti 
taip, kad turėjau jį iš tenai išimti. Tris ar 
keturis kartus mėginau, bet vis su vienoda 
pasekme. Patol verkė, kol jį iš tenai neiš- 
ėmiau. Gaila man mažulio, kuris jaučias 
taip nelaimingas, atskirtas ir pasilgsta ma
nęs, kad jį palieku toje mokyklėlėje.

Tėvas. Nepalieka gi dauginus nieko, 
tiktai mokyti vaiką vaikščioti ant diržiu
ko.

- Motina. Užtikrą, bet tam tikslui tu
rėsime samdyti dar vieną tarnaitę, nes aš 
negaliu vaikščioti per kiaurą dieną pasi
lenkus paskui vaiką; neilgai ištversiu prie 
tokios gimnastikos.

Tėvas. Trečios tarnaitės negalime lai
kyti, turėsi jei bent pati vargti. Nesuma
ningi tėvai tik vargsta, o tuom tarpu vai
kas kreivina sau kojales.

RUSIJOS ORGINIAI

a) Blogas auklėjimas.
Tėvasi Kas čia šiandien per scenos ir 

šauksmai1?
Motina. Ak, mano mylimas, neturi su

pratimo, kaip sunku yra su mažu! Nenori 
jau sėdėti ant savo kalimo, šliužinėja po 
visus kambarius, visur siekia, visur grie
bia visokius baldus, norėdamas atsistoti 
ant kojalių, o paskui parvirsta. Šioj valan
doj griebėsi indšluoščio, norėdamas atsi
stoti ir nutraukė torielius ir staltiesę ant 
grindų. Bėdinčlis galėjo susižeisti-, jaigu 
butu šakutės ir peiliai pataikę i burnikę. 
Persigando ir šaukia, o aš drebu atsiminus 
apie tai, kas galėjo atsitikti.

Tėvas. O tai vis todėl, kad nenešiojate 
vaiko ant ranku, arba neprilaikote kaip 
stengiasi atsistoti. Kur gi auklė yra ?

Motina. Skalbia vaiko baltinius, o aš 
turėjau prižiūrėti virtuve. Reikėtų mums 
trečios tarnaitės iš atžvilgio mažo.

Tėvas. O kaipgi apsieina kituose na
muose tie, kur turi po šešetą, vaikų, o tik
tai vieną tarnaitę? Duok vaikui tankiau 
kokius žaislelius, kad neilgstautų ir ramiai 
užsilaikytų.

Motina. Iš to tai niekas nebišeis. Pir
miausiai vaikiukas jau prie to perdaug 
priprato, jog su juom nuolatai kas užsiim
tų ir laikytų ant rankų. Kai tiktai pasi
lieka vienas, pradeda čirkšti, o žaislų gi 
turi tiek, kad jam malonumo jau negami
na.

Tėvas. Palūkėk, maželi, turi čia sidab
rinį šaukščiuką ir dailų sidabrinį varpelį. 
Taipgi duosiu tau dar paveiksluotą knyge
lę, tai tas tave nekuriam laikui užims.

Teisingai, maželis žaidžia tais žaislais 
kokias penkias miliutas. Drasko knygelę, 
daužo į grindų vinis dailų sidabrinį šaukš- 

’ tėlį ir gadina šį, verčia į niekus varpelį, ir 
ant galo meta tą visą šalin. Paskui griebias 
kedikės, norėdamas atsistoti ir užsiverčia 
ją ant savęs, Surinka balsingu verksmu, 

r motina šaukia iš išgąsčio, tėvas keikia ino- 
terystę ir tėviškus, džiaugsmus.

Tėvas. Toliau taip negali būti, neištu
rėsiu to kliksmo. Vakar klausiau patarties 

^*savo kaimyno, Jorio X. Jisai parodė man 
r vaikščiojimo mokyklėlę, kurioje jo vaikiu-

ŽAISLIAI. MINČIŲ BRENDIMAS.
a) Geras auklėjimas.

Motina. Mano mielas! Vaikiukas netu
ri kuomi žaisti; kamuoliukai, voliukai ir 
kauliukai jau jo iieužganėdina; ar turiu 
nupirkti jam trečią dovaną, dėžutę su as
tuoniomis pailgomis kaladėlėmis?

Tėvas. Tiesa, kad vaikiukui prigulėtų 
išrasti užsiėmimą. Ęrebliaus žaislai yra 
labai geri, bet nepakakantįs. Freblius no
rėjo, kad vaikiukas su pagelba pirmos do
vanos pažintų pajautimą minkštų daiktu 
ir apvaliu, o podraug ir varsos. Su pagelba 
antros, turi susipažinti su paviršiumi kietų 
ir švelniu, plokščiu ir kreivu, su vingiais ir 
kantais. Vaikas įgįja didelį-turtą įspūdžių, 
plėtojanti vaiko mintis, o tara turi tarnau
ti visokie daiktai. . .

Užtat dėžutė su kaladėlėmis del bu- 
davojimo metiniui vaikiukui yra dar pei- 
ankstyba dovana, nes apsvarstymas ir pa- 
statvmas kokio nors nameliu,, vra labai 
sunkus uždavinvs tokiam mažiukui. , .

Pirmiausiai vaikiukas turį lavinti min
tis, . mųkintis ąpsiživalgimo ir klausinė j ųno. 
Tiktai,žymiai paskiaus turėsįniętrąiLninti jo 
darbo pagundas.. Tui'butt.,jĮHi. pMCnhi^ąi^ 
kad vaikai tame amžiuje mėgsta laužyti ifę 
gadinti žaislus. Tas neišeina, kaip nekartą 
sakoma, iš naikinančių pagundų, kuriąs 
išpuola gniaužti ir nrįfcinti, greičiau yra, 
pagunda mėginanti, kuriai išpultų pritarti.” 
Duokime tad vaikui pasižaisti tokius daik
tus, kuriuos galėtų be baimės imti i burne
lę, arba parvirsti ant jų. Perbrangus žaisį 
lai, kurie greičiau didesniemš gamintų ma-' 
lonumą, butų nenaudingas pinigų skleidi
mas. Gabalas spalvuotos plon’bs, popėros, 
sena tekturinė dėžutė, šakele arba'gėlė, iš 
daržo ir tam panašus daiktai, bus vaikui 
naudingesni ir malonesni, negii brangus 
žaislai, kurių negalima jam gadinti. Nerei
kia vėlei bausti vaiką už tai, kad sukūlš 
žaislą, nes neturi jisai jokio" supratimo 
apie jo vertę ir neturi užmanymo "jį ’ ga
dinti. Vienok nereikia taipgi iškarto duoti 
vaikui perdaug daiktų, bet vieną po kito. 
Perdidelis skaitlius apsuka vaikui galvą. 
Persotina jį, prisideda prie išdirbinio sek- 
lumo ir rengia jį į tuščiakalbius. Tiktai 
kaip vieną daiktą nuodugniai pažįsta, iš
mėgina, bodžiasi juomi, išpuola liaują jam 
pakišti. Pavartotus daiktus reikia slėpti, 
o kaip pamirš juos vaikas, po kokios saš 
vaitės juos pamatęs su džiaugsmu pasvei
kus vėlei. Atsinaujįs prie jų prisirišę ąt- 
siminimai, pasirodys susidrutinUsi per tą 
laiką tirinėjanti galė, kada išnaujb pra
dės vaikas tuos daiktus apžiurinėti ir ty
rinėti.

b) Blogas auklėjimas.
Motina. Niekas jau dabar negelbsti, 

negaliu maželį nulaikyti ramybėje, jaigu 
nepristatau nuolatai jam naujų žaislų. Da
bar pati jau nežinau, ką jam pirkti. Vai- 
kištis griozdžiasi tarp daugybės žaislų ir 
nei vienas nedaro jam malonumo.

Tėvas. Vakar mačiau puikius žaisle
lius, bet, kas tiesa, gan brangus: avikė, 
kuri galvą kraipo ir bliauna, taipogi pu
delis, kuris patsai po kambarį bėgioja, kai 
užsuki tamprę. Nupirksiu tai jo vardu
vėms.

Motina. Žinai, kad labai trumpai tve
ria džiaugsmas ir tų puikių naujų žaislų, 
kuriuos nesenai jam pirkai. Maželis iškar
to nudrėskė avikei galvą ir uodegą. Pude
lio išpradžios bijojo: šaukė, kad prie jo ar-

(Toliau busį

—------ •
Jiį sirPraeil^vasarą teko ne

mažai pamaišyti konstituci- 
jinės J^usijop etapų. Kuo 
sunkiau?,.einasi ant laisvės, 
kuo aršinų,.siunta reakcija, 
tuo pilnesnį kalėjimai, ka
torgos ir _qtapai.. Plaukte 
plaukia painios kalintų žmo
nių, kurių*, tarpe pastarai
siais metais daug politiškų
jų prasikaltėlių. Jų tarpe į- 
vairių įvairiausi žmonės. A- 
part miestų, darbininkų, su
siduri su įvairių prof esi jįj 
inteligentais, kareiviais, ju
rininkais, moksleiviais ir 
valstiečiais. Vieni jų ištre
miami, ar baigia katorgas 
už prigulėjimų prie kokios 
nors revoliucijinės partijos, 
kiti už įvaįriųs susirėmimus 
ir sukilimus, prieš Rusijos 
tvarką, tręti už tat, kad rei
kalavo žeiųės ir taip be ga
lo ir krašto, — visų juk ne
suskaitysi. Vietoj laisvės ir 
žemės daugumą jų apdova
nojo katorga, kitus ištrėmi
mu ir kalėjimais.

Šiais metais (1912 m.) iš
tremtųjų keliai veda Irkut- 
skan. Apart ištremiamųjų 
iš Europos Rusijos per Ir
kutską eina katorginiai į

prie statymo Amūro gelžke- 
lio. Iš rytų pusės slenka c- 
tapai nuo Amūro gelžkelio. 
Vežami sužeisti, ligų, sun
kaus darbų, ir režimo uuveif 
ktięji l^toyginiai-darbinin- .. 
kai. Ir jų kelias eina per, 
Irkutską. Tokiuo budu Ir- . . . .<1 v..'. <. .kutsko persiunciamasai ka
lėjimas vra centru, kur rcn-. 
kasi iš visu .Rusijos kampų 
mobilizuotieji svarbesnieji 
prasikaltėliai Todėl ir pri-■fe '-.-fe-. -į iiVfsieina šį-t<^, įjarasyti apie tą 
garsųjį ęepįrą. Apie kitas' 
tos iT0įe| 'įstaigas nęra ko 
miiięiį, jų kaip/daug Rusijoj 
įtaip įvairus '.piose gyveni; 
’mas visokiaiiš pritirimais, 
kad laiške sunku viską ap
rašyki.. ;\ '

Turiu dar paminėti apie A- 
inuro gelžkelio. ..statytojus.; 
Į tuos žmones.baisu ir žiūrė-, 
ti. Kaip_: mįiiėjau, vežami 
sužeisti, pukankinti žmonės. 
Režimas ^neapsakomai, aš-- 
trus, sauvalei' j perdėtiniii, . 
viršininkų^ jgį kelio statyto,;, 
jų nėra ribų. Nemalonu da;, 
rosi klausanties pasakoji
mų, kaip reikia ten dirbti 
iš visų pusių varžomam ka
liniui. Ant žiemos daug pri
siuntė tų vargšų nuo Amu 
ro. Juos gabena į kalėjimus 
kur daugumai prisieis už 
baigti savo dienas kur-nors 
kalė j imu 1 igonbučiuose. Ka ip 
tėn prisieina gyventi, galima 
spirti iš to, kad liuosi dar
bininkai po kelių straikų 
1910 m.’visi pabėgo ir bėga, 
jų tat Vietoj' ir dirba kator
giniai. Prie gelžkelio darbų 
politiškųjįj nestatė, bijojo
si maištų Ir kitų nemalonu
mų. Daugiausiai dirba įvai
rių rųšių krimii'iališkieji sa
vaip pasikėsinusieji ant tur
to tųjĄ,*katn žemė" yra ro
jum. Ta!if> t?at statomas ke
lias, !kiiĮš •įįreit pasidarys 
įvairių š’iikiįčbių šaltiniu. Ir 
vėl pris^ėfs’tinsi jos valstie
čiui ir dkrBIninkui kloti to
limus kl-aš^hs savo kaulais 
ir ginti Turcių ihašnas nuo 
pasikesiftimd japonų bei 
ehinų. 8

Grįšime prie Irkutsko 
persiunčiamojo, — kuris 
prisiglaudęs prie to paties 
miesto gubernijos kalėjimo. 
Susideda jis iš 5 medinių 
barakų. Stebies, kaip jame 
gali sutilpti šimtai ir tūks
tančiai žmonių. Gyventi pri- 
sieiria, kaip susudytoms sil-

kėms: ventiliacijų jokių; 
įvairaus gyvio, kokius tik 
Dievas sutvėrė kankinimui 
vargšo žmogaus, tiek, jog 
negalima apsigint. Tik į- 
pratęs tokių malonių žmo
gus nesišaukia Dievop. Mie
ga ant narų, po narų ir kur 
tik liuosa vieta. Išeinamos 
vietos čia-pat. Tarp barakų 
riogso tokios pat miginės 
nešvarumų. Vasaros laiku, 
rodos, ir tokioj įstaigoj, 
kaip “čysčius”, butų geriau. 
Žiemą siaučia šiltinės ir Įei
tos jos sesės ir senutė gil
tinė, kuriai ir be to daug 
Rusijoj darbo; viską suspė
ja apdirbti. Režimas ir gi: 
sargai mėgsta pakaūsyti, 
vasarą net ir politikams te
ko, bet jiems pridėjus na
gus patįs paskui nelinks
mi. Gana tankiai baudžia 
karcerais, neduoda pietų, 
ar graso jų neduosią ir t.t.

Praėjusiųjų per Irkutsko 
persiunčiamąjį kalėjimą pa
duodu čia statistiką, kurioj 
įskaityti tik politiškieji. Ži
noma, statistika nepilna, 
daug joje neįrašyta žmo
nių, sunku sužinoti ir nuose
kliai vesti tą dalyką.

Statistika apima laiką 
nuo 20 kovo lig 1 rugsėjo 
1911 metų.

Politiškųjų, apie kūrins 
sužinota, perėjo per tą lai
ką 627 žmonės, kurių tarpe 
32 moterį.

Jų prigulėta prie šių par
tijų: socialdemokratų 218 
socialistų revoliucionierių— 
171 lenkų socialistų parti- ; 
jos — 95: lenkų tautinės 
darbininkų sąjungos —ą 10, 
armėnų' dašnatciutnų — 9; 
anarchistų—komunistų — 
57; maksimalistų — 4; ap- 
vienytųjų socialistų — 1; 
bčpartijinių — 47; nenuro- 
džiusiųjų prie kokios parti
jos priguli — 25.

Pagal tautas: Rusų, prie 
kurių; priskaityti mažrusiai 
(Ukrainiečiai) ir baltaru
siai, nors jie patįs savęs prie 
didžiųjų * rusų ncpriskaitė 

<278; lenkų — 118; lat
vių - 70; žydų — 87; lie
tuvių 10; gruzinų —-18; ar
mėnų -r- 15; vokiečių — 
liestų •— 8; moldavanų — 
2; Kazaniaus totorių, cechų, 
čuvašių, persų, osetnų, bul
garų. po 1.

Pagal profesijų: Amat- ; 
ninku 228; darbininkų — , 
87; besimokinusiųjų — 39; '

. (Seka ant 8-to pusi.).

r.H°pIbi Tel- rARDS 4154
KLAUSK

CHOPIN

CIGARU 
nes padirbti isz 
gerausio tabako 

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

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 pade- 

anrašo:

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Ave., 

Kingston, Pa.

to

=

.r

MB.

M. KARA
1919 South Halsted Street
GERIAUSIA IR DIDŽIAUSIA CZEVERYKU 

KRAUTUVE JUSU APIELINXEJE.
Kada reikės gerų, drūtų ir gerai tinkančių 
čeverykų dėl jūsų arbo jus familijos, atsi- 
lankykit pas mane. Aš užtikrinu kad jus 

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

LOXOL

NEWYORK

EMI

DR. RICHTER'S .
Pain Expeller

PAIN-EXPELLE
Beg.US.Pat.OIf. y 

49% ALCOHOL* 
EAlBICHTERSCo.

2l5P«ar!Str.

WMBAGO 21tG,A-
PA'NS Backa>DS-

Dr. Richter's galingos externa* 
Hikes 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 pūkeliuose.

' 25c ir 50c. už butelj.

F. Al). Richter & Co.
American House

74-80 Washington St. New York.

‘ SPINDULYS’
Dvisavaitis dvasiškas laikrštis su paveikslais.

JAU ŽMONĖS SENIAI LAUKĖ DVASIŠKO LAIKRAŠČIO, KUR GALI
MA BUTU RASTI ŽINIŲ IR PAMOKINIMŲ APIE MUSŲ 

BRANGŲ IR ŠVENTĄ TIKĖJIMĄ.

'‘SPINDULYS” aiSkina plačiai-šventą Katalikų tikėjimą, mokina dorai, 
gyventi, parodo, ką reiškia visų metų šventės ir Bažnyčios ceremonijos.

“SPINDULYS0 aprašo Šventųjų gyveiGiniik. - > , -1 ••'. t ■ , *‘
SPINDULYJE’’ ras skaitytojas ir"žinių, kas dednsė pas rpua. ir visame 

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

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

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

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

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

Laiškus ir pinigus siųsti šiuo adresų:
‘‘SPINDULYS", ŠEINI, SUV. GUB.

(1-3)

GOLD FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuotl 
aut 20 metų, 7 akmenų, Elgin viduriai, par- a|| 7 E

GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuoti till 4C 
ant 20 metų, 15 akmenų, Elgin viduriai.........vl*r,£u
GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metų iHC fE j
17 metų Elgin viduriai..................................... ^IDslO A

Prisiųsk.savo adresu ir už 4c markg, gausi mano 
naujg iliustruotu kataiiogą UŽ DYKĄ.

P. K. BRŪCHAS
3248 S. Morgas St, CHICAGO, III.

■ ofe
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Vyrai Išgydomi į 5 Dienas
VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ir skausmo)

Aš norm išgydyti kiekvieną vyra kenčiantį i._j Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pas'ulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų, 
ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie 
buvo gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios 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 15 metinio patyrimo kaipo speci- 
jalisto vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų Ir Inkstų nesveikumus

(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

Tel. Lawndale 3670
w. POLCYN

M4S0HC0HTR4CT08

Darbą atlieka visose daly
se miesto. Taipgi pastatė 
J. M. Tananevičio Bankos 
namą. Darbą atlieka kog^ 
riausial.

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

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

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrižkumas, 
Ligos Kepenų i r Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiesa, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą, Slapumo bėgimą.

Kalbu Lietuviškai,

Užnuodi j Im ą
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktaią Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, Įsise
nėjusias Ligas.
Ligos Moterų
ViduriųLigos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos 
Ištyrimas DOVANAI.

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

Dr. Zl NS*183 &S&CHICAGŪ 
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedaliom*, 8 ryto Iki 4 porėtų.
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Iš Lietuviškų Dirvų. |
Last Vandergrift, Pa. I

Gruodžio 28 d. D. L. K. j 
V. K. dr-ja turėjo paren
gus balių, kuriame buvo pu
sėtinai žmonių prisirinkę ir 
visi dailiai užsilaikė.

Antrytojaus, gruodžio 29 
d., ta pati draugija apvaik
ščiojo atidarymą savo į- 
steigto kningyno. Apvaik- 
ščiojimas buvo su prakalbo
mis, dainomis ir deklemaci- 
jomis. Prasidėjohimnu(“Lie- 
tuva, tėvyne musų”, kurį 
giedojo p. Emilija Raketai- 
tė. Paskui programas se
kančiai sekė: P. R. Šikšne- 
lio kalba; Julės Česnaliavi- 
čiutės deklemacija — pas
veikinimas su Kalėdomis; 
Juliukas Kibilėlis, Jonas 
Vištinis ir S. Jagialevičiu- 
tė padainavo “Sveiki,broliai 
dainininkai; Ant. Pipiras 
deklemavo “Iš mano min
čių”; Fr. Kemežiutė daina
vo Jaunųjų tėvų ainių dai
ną; Jonas Vištinis dekle- 
mavo “Trakų pilis”; Julius 
Kibildis dainavo “Viltis”; 
Marijona Česnuliavičiutė de
klemavo “Rauda tėvynės”. 
Kalbėjo p. B. K. Kondrata
vičius iš Wilmerding, Pa. 
tTai buvo žymiausias to va
karo kalbėtojas. Jis pasvei
kino susirinkusius ir visus 
pagyrė, kad jie myli tokius 
susirinkimus lankyti. Ir iš- 
teisybės tą vakarą buvo 
'daug susirinkusių žmonių. 
Kalbėtojas skatino visus 
skaityti laikraščius ir knin- 
gas, labai išpeikė lietuvių 
girtuokliavimą. Patarė ir 
moterims šviesties, rašy- 
ties į draugijas. Jo kalba 
visiems labai patiko, ką liu
dijo gausus publikos del
nais plojimas. Toliau: Julė 
Kibildis, Jonas Vištinis, 
S. Jageliavičiutė ir P. Prat- 
kionis dainavo lietuvių se
novės dainas; S. Jageliavi
čiutė deklemavo “Raseinie- 
čiai”; Fr. Kemežiutė daina
vo “Sugrįšk, sunau, į tėvy
nę”; P. Pratkionis dekle
mavo “Ei, kur yr’ tėvynė”; 
Ant. Pipiras deklemavo “Aš 
myliu tėvynę”; J. Česnulia
vičiutė, ir O. Černiauskiutė 
dainavo angliškai Amerikos 
tautine dainą; O. Černiau
skiutė deklemavo “Lietuva 
graži buvai”; Raimundas 
Šikšnelis pasakė trumpą 
prakalbą; Ant. Pipiras de
klemavo “Ei, pabuskit, lie
tuviai”; P-nas B. K. Kon
dratavičius ant galo susi
rinkusius nepiliečius paska
tino išsiimti pilietybės po- 
peras ir papeikė tuos, kurie 
rinkimų metu savo balsus 
parduoda už alų arba ci
garus. Pabaigoje visa pu
blika sudainavo “Lai gy- 
.vuoj mus tauta”.

Apvaikščioj'ime tvarką ve
dė p. K. J. Bižauskas, kuris 
viską taip rūpestingai atli
ko, kad geriau nei norėti 
nereikia. Jis kiekvieną dai
ną ir deklemacija publikai 
smulkiai išaiškino, kas žmo
nėms labai patiko. Susirin
kusieji labai gražiai ir ra
miai užsilaikė.

Garsusis.

rioj viską galima pirkties, 
bet viskas yra daug bran
giau negu kitur. Ir kurie tik 
gauna čionai darbą, turi iš 
tos krautuvės pirkti paraką 
ir viską, kas labai brangu. 
Pa v. už 25 svarus juodo pa
rako kegę reikia mokėti $1.- 
75, už 12i/> svaro “monoble” 
$2.00, už 50 fuso 35c., už 100 
kepsų 85c. Ir taip viskas be 
galo brangiai. Kitų gi krau
tuvių čionai nėra. O į Du
bois nuvažiuoti atsieina 10c. 
Kasyklose dirbama gerai, 
dienomis ir naktimis, bet 
darbininkai uždirba men
kai: todėl kad karų neduo
da pakaktinai. Randasi 
mainierių unijos skyrius, 
bet skyrius menkai gyvuoja, 
daugumas darbininkų ne
priguli į uniją.

Lietuvių randasi apie 8 
šeimynos ir į 20 pavienių, 
bet lietuvių mainose dirba 
daug, jie gyvena Duboise. 
Lietuvių pasilaikymas ne- 
kokis: myli girtauti, kazi- 
ruoti ir pešties. Laikraščių 
skaitančių yra mažai. Dau
gumas atsako, kad iš lai
kraščių skaitymo duonos 
nevalgysią.

Jau šaltis pakilo dikto- 
kas, bet sniego mažai. Pirm 
Kalėdų sniego visai nebu
vo.

ko nebūtų stepėtino, 
jei p. Aleksynas butų matęs 
kritiką, nes tada turėtų pil
ną teisę teišinties. Bet da
bar p. Al. nematęs tos kri
tikos ir aną pavadina tie
siog šmeižimu. Patarčiau p. 
Aleksynui paskaityti “Lie
tuvos” 50 num., o tenai at
ras Jurgio korespondenciją 
ir socialistų vakaro “kriti
ką”.

Agnieškutės Švogeris.

Krumplių Apuokas.

Waterbury, Conn.
Kalėdomis pas mus buvo 

sekantis atsitikimas: Pe
tras R. ir Al. B. šventėms 
prisipirko gėralų, daugiau
siai degtinėlės, ir abudu Ka
lėdomis iš pat ryto pradėjo 
vaišinties. Kalėdas pasvei
kino ne maldomis, bet al
koholiu. Ištisią dieną be
gerdami vakare susipyko ir 
netrukus susikibo kaip ko
kie keturkojai. Al. parsiri- 
to Petrą ant grindų. Šis 
gulėdamas spyrė Al-ui šo
nan taip smarkiai, kad net 
šoną pramušė kjaurai ir 
pradėjo rodyties viduriai... 
Ant rytojaus Petras jį nu
gabeno pas daktarą, kuris 
neapsiėmė išgydyti be 100 
dol. Tada ligonis sumanė 
geriau keliauti Lietuvon, 
kur buvo palikęs savo pa
čią ir ant rytojaus iškeliavo 
(Tasai pranešimas mums 
nesuprantamas. Kaip galė
jo žmogus su taip baisiai 
pramuštu šonu keliauti Lie
tuvon? Red.).

Jefferson Line, Pa.
Šitas miestelis guli ketu- 

" riomis myliomis nuo Du
bois, Pa., bet nėra inkorpo
ruotas, o tai todėl, kad visi 
namai priguli anglekasyklų 

■kompanijai (Northwestern 
■Coal and Exchange Co.). 
■Čia pat randasi minėtos 
■kompanijos ir krautuvė, ku-

Franklin Furnace, N. J.
Šitas miestelis mažas, ap

gyventas daugiausiai unga- 
rais ir slavokais, tarp ku
rių randasi ir maža dalis 
lietuvių ir kurių keletas jau 
senai čia yra apsigyyęnę ir 
turi savo locnus namus. 
Darbai, kokie čia randasi, 
kuone visi priguli prie Zinc 
Co. Yra didelės rudos kasy
klos ir malūnas rudą malti. 
Dirbama labai gerai. Gali 
darbą gaut kas nori ir dirbt 
netingi.

Šiuomi tarpu negaliu ką 
daug parašyti apie čionai- 
tinių lietuvių stovį, nes aš 
pats tik ką nesenai atkelia
vau iš tolimo miesto. Tik tiek 
turiu pažymėti, kad čionai 
dar nėra jokių cicilikų, ar
dančių tarp lietuvių meilę, 
todėl lietuviai ir gyvena 
didžiausioj sutikmėje.

Varnas.

Rockford, Ill.
Patarlė sako: “Girdi, kad 

skambiną, bet nežino, katroj 
bažnyčioj”. Šitie žodžiai 
kaip tik pritinka P. G. Ale
ksynui, neš jis esąs girdė
jęs, kad socialistų vakaras 
buvo kritikuojamas, bet ne
žinojo kokiam laikraštyj, ka
dangi p. Aleksynas nese
nai “Katalike” taip parašė: 
“Kataliko” 50 numeryj ko
respondentas Jurgis sukri
tikavo musų vakarą”. Iš to 
pasirodo, kad p. Aleksynas 
visai nėra matęs tos kriti
kos, bet kieku galėdamas 
stengiasi “Kataliko” skai
tytojus pertikrinti, kad taip 
nebūta kaip Jurgis buvo ra
šęs ir pagaliau dar primeta 
Rockfordo publikai neramų 
užsilaikymą teatro lošimo 
metu. Tad delko-gi Simano 
Daukanto dr-jos parengta
me teatre publika galėjo ra
miai užsilaikyti? O juk ir 
publika toji pati. Juokai 
net ima pagalvojus apie tą 
socialistų yakarą, kuomet 
matai aktoriaus lupas kru
tant, o žodžių jokių nesigir
di. Tad kaipgi prie tokiu 
sąlygų publika gali ramiai 
užsilaikyti?

Detroit, Mich.
Šiame mieste randasi 

daug automobilių dirbtuvių. 
Ligšiol visur dirbama ge
rai.

Lietuvių čia gyvena di
delis burįs, turi savo para
piją ir bažnyčią. Sutverta 
bažnytinis choras labai di
delis, bet jo giedojimas 
prastas. Lietuvių yra daug, 
bažnyčia maža, bet ir toji 
nekuomet pilna neprisiren
ka. Čia gyvena daug cicili
kų, kurie lietuvius atkalbi
nėja netik nuo bažnyčios, 
bet stengiasi juose ir tikė
jimą atšaldyti. Gi katrie 
pamiršta bažnyčią, tai lais
vą laiką praleidžia saliu- 
nuose, kur tankiai susivai
dija ir duoda ne mažą pelną 
policijai. Tai vis cicilikų 
mokslo pasekmės.

S.

SKAITYTOJO BALSAS.

pa- 
pa-

Norwood, Mass.
Norwood’© lietuviškos 

rapij'os šv. Jurgio buyo 
rengtos prakalbos 29 gruo
džio 1912. Kalbėtojais buvo 
pp. F. J. Juškaitis, M. Ab- 
račinskas, H. J. Vaičiūnas 
ir gerbiamas kun. Krasnic
kis. Tarpuose prakalbų pa
nelės J. Čalitkutė skambino 
ant piano ir A. Kašečiutė 
deklemavo eilutes. Progra
mas buvo užtektinai mar
gas, nebuvo jokio monoto
niškumo, nors ir ilgai už
sitęsė, bet publika nebuvo 
nuvarginta, ką parodė ra
mus užsilaikymas, už ką 
priguli norwoodieciams pa
gyrimo vardas. Po prakalbų 
kalbėtojai šaukė tuos, kurie 
“Socialistų Diskusijose” 
gruodžio 8, 1912, buvo nu
balsavę, kad Dievo nėra, iš
ėjus ant estrados priparo- 
dyti tą logiškais argumen
tais. Kalbėtojai apsiėmė 
priparodyti antrąją puse.

Visupirmu pirmininkas p. 
V. Kudirka paaiškino minė
tos parapijos stovi: kad 
jau žemę turi nusipirkę baž
nyčiai statyti ir jau pinigai

yra išmokėti už ją ir, kad 
jau banko j K tufi pasi
dėję apie $500.00.žodžiu, 
pasakė, kad įiarapijos rei
kalai stovi kuogėriausiai. 
Užbaigdamas sav6; kalbelę 
perstatė panelę J. Čalitkutę 
iš Montello, Masš:., kuri 
skambino ant piano. Ji at
liko savo užduotį gana pui
kiai. Toliaus, pirmas, p. F. 
J. Juškaitis iš Brightono, 
Mass., Šv. Jono seminari
jos, skaitė referatą temoje 
“Kodėl esmu katalikas?” 
pagal Naudėtą. Pirmiausiai 
priparodė reikalingumą re
ligijos; toliaus, kad tiktai 
viena religija yra, kuri su
teikia tikrą ramybę; kad ta 
religija turi geriausiai išsi
lavinusius pasekėjus, ku
riems nieko negalima yra 
užmesti, pavyzdin, Tarną 
Akvinietį, Joną Dun Skotą, 
Šv. Bonaventūrą ir daugybę 
kitų; kad ta religija yra ga
liausiai įleidusi šaknis į pa
čią gerąją žmonijos dalį ir, 
kad tos religijos Bažnyčia 
yra nepergalima. Priparo- 
dymai buvo moksliški. Už
baigė primindamas Dievo 
nemirtingumą.

Po jo panelė A. Kašečiu
tė iš Montello, Mass., dekle
mavo eilutes; antgalvio ne
pasakė. Eilutes buvo gerai 
išmokusi, atliko gerai. Tik 
tiek ką galima butų užmes
ti, kad akcentą kaip kur ne
vietoje padėjo pagal natu- 
rališką ištarimą.

Antras kalbėjo p. M. Ab- 
račinskas, iš Montello, 
Mass. Nepasakė nei pirmi
ninkas, nei jis pats apie ką 
kalbėsiąs. Visupirmu žengė 
mintim į Lietuvą, kaip tė
veliai ir motinėlės, išleiz- 
dami savo vaikelius, liepia 
dorai gyventi atvykusius 
čionai, Amerikon; nepamin
ti po kojų religijos, kurią 
mažiems tėvučiai suteikė. 
Mintis kalboje, maž-daug, 
buvo surišta neblogai, tik
tai vien ką galima užmesti 
už gramatiką. Sakiniai bu
vo negramatiški; rasi jis, 
žmogus, nėra mokinęsis lie
tuviškos gramatikos, kas 
beabej'onės nėra nei nuosta
bu darbininkui žmogui. A- 
belnai imant, kalba patiko 
publikai.

Toliaus panelė J. Čalit
kutė skambino ant piano. 
Kaip pirmu kartu, taip ir 
antru skambino puikiai, ką 
liudijo garsus delnų ploji
mai.

Trečias kalbėjo p. H. J. 
Vaičiūnas, iš Niagara Falls 
seminarijos. Kalbėjo apie 
žmogaus abelną tikslą, aug- 
ščiausią tikslą ir kaip tą 
tikslą pasiekti. Pabaigoje 
priminė ir apie beždžionė
les. Esą daugumas socialis- 
tėlių ir laisvamanėlių tiki, 
kad žmogus yra niekas ki
tas, kaip tiktai gyvulys iš
sitobulinęs ant augščiaųsio 
laipsnio, arba, kįtaip sa
kant, žmogus išsirituliavo 
iš beždžionės. Jis prašė pa
rodyti nors vieną beždžionė
lę, kuri butų nors, kiek per
mainius savo išvaizdą ir bu
tų labiau panagesnę už ki
tas į žmogų. Juk esą pras
linko jau suviršum pora 
tūkstančių metų, kąip žmo
nijos tikras rekordas prasi
dėjo, neviena beždžionėlė ne
persimainė į žmogų. Jos 
kaip buvo “monkelės” taip 
ir pasiliko “monkelėmis”, o 
žmogus buvo žmogum ir pa
siliko žmogum. “Monkelės” 
kaip neturėjo proto ir liuo- 
sos valios, taip ir neturės; 
o žmogus kokią turėjo, tokią 
ir turės. Toliaus, sakė: Jai
gu jus (socialistėliai ir lais
vamanėliai) mums tą, kad
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Kitchen Klenzer yra vienatinis Antiseptiškis valytojas, 
styk sinkoje ir plyšiuose, jis išnaikys tarakanus ir kitus vabalus 
Neužmiršk kad KITCHEN KLENZER užezedys jumis 5 centus.

žmogus išsirituliavo is 
“menkės”, priparodysite ai
škiai, kaip juoda ant balto, 
tada mes (katalikai) tuo- 
jaus pamesime savo tikybą; 
bet jaigu ne, tai mes da tvir
čiau laikysimės savo princi
pų. Kadangi tie principai 
nėra priešingi sveikam pro
tavimui, o jūsų, socialistė
liai ir laisvamanėliai, sta
čiai yra priešingi. Jo kalba 
publikai labai patiko.

Po jo panelė A. Kašečiu- 
tė deklemavo eilutes, kurni 
taipgi vardo nepasakė. Ei
lutės buvo gerai išmokusi, 
atliko puikiai. Patėmyti bu
vo galima tą patį, ką ir pir
mosiose.

Ketvirtas kalbėtojas bu
vo ger. kun. Krasnickis, 
iš Cambridge, Mass., lietu
viškos parapijos klebonas. 
Jis taipgi nepasakė temos 
apie ką kalbėsiąs. Pirmiau
siai prieš pradėsiant kal
bėti pasveikino publiką sa
kydamas : ‘‘Tegul bus pa
garbintas Jėzus Kristus”. 
Publika atsiliepė: “Ant am
žių amžinųjų. Amen.” Pra
džioje savo kalbos trumpai 
perbėgo mintis pirmų kalbė
tojų, pasakė, kad nieko ne
turįs jiems užmesti ir pagy
rė publiką (norwoodiecius) 
už parupinimą atsakančių 
kalbėtojų. Vėliaus prirodi
nėjo, kaip religija yra sena. 
Pradėjo net nuo pats pir
mųjų žmonių, ėjo per pat- 
riarkų, pranašų ir apaštalų 
laikus ir atėjo iki dabarti
niam laikui. Taipgi prirodė 
argumentais, kad Bažnyčia 
daugių-daugiausiai prisidė
jo palaikyme lietuviškos 
kalbos. Kas esą šiandien ko
voja Vilniaus rėdyboje už 
lietuvišką kalbą, ar ne Ka
talikų Bažnyčia. Toliaus ra
gino norwoodiečius statyti 
kuogreičiausiai lietuvišką 
bažnyčią, o prie bažnyčios 
mokslainę vaikams ir sve
tainę pasilinksminimams. 
Prižadėjo pats tame dalyke 
norwoodieciams padėti kiek 
galėsiąs ii* suteikti patari
mą, jaigu kuomet reikalas 
butų.

Toliaus panelė J Čalitku- 
tė skambino ant piano. Ir 
šį kartą atliko gana gerai 
savo užduotį.

Paskiausiai antrusyk kal
bėjo F. J. Juškaitis, trum
pai primindamas praeitį 
Bažnyčios, kokius amžius ji 
turėjo pergyventi, kokias 
kliūtis ji turėjo patikti ir 
kokioje gadynėje ji šiandien 
gyvena. Užbaigė geriausiais 
linkėjimais norwoodieciams 
jų pradėtame darbe.

Po prakalbų H. J. Vaičiū
nas šaukė tuos socialistė- 
lius, kurie laike balsavimo 
“Socialistų Diskusijose” 8 
gruodžio, kėlė rankas, kad 
Dievo nėra. Atsiliepė balsas 
iš to kampo pas duris, kad 
jie nesą prisirengę šiandien 
ir reikalavo diskusijas apie 
Dievo buvimą atidėti į se
kantį sekmadienį; bet iš an
tros pusės girdėjosi balsas: 
“Jaigu jus balsavote, kad 
Dievo nėra, tai reiškia, kad 
jus žinote principus, ant ku
rių remėtės tąsyk. Taigi 
tuos principus jums pridera 
žinoti ir šiandien. Kiekvie
nam aišku, kiek jus esate iš
silavinę”.

Kun. Krasnickis, maty
damas nemažą būrelį soci
alistų, išsiėmęs iš kišenės 
knigutę “Tiesos Žodis So
cialistams”, parašytą Kuni
go, perskaitė jiems ir liepė 
atsakyti į 
socialistus, 
kn ingutėje, 
n si teisinti
“ar jus (socialistėliai) esa-

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

IftTCHEN
allENZER

klausimus apie 
pakeltus toje 

Labiausiai liepė 
ir pasisakyti:

j 
te dori žmonės ?”Kaip kur 
pakampėse buvo girdėtis 
balsas “yes”, bet daugiau 
šauksmų buvo, kad “no”. 
Pasirodė betvarkė ant va
landėlės. Galų gale nusira
minus liko leistą per balsus, 
ar socialistai yra dori žmo
nės, ar ne? Čia nekurie so
cialistėliai nesuprato klau
simo. Jie manė, kad eina 
klausimas tiktai apie Nor- 
woodo socialistus, o ne abel- 
nai apie visą jų klesą. Dau
gumas suprato iš tik ką per
skaitytos kningelės abelnai 
visus socialistus, o ne vien 
tiktai norwoodiškius. Paaiš
kinus klausimą, kun. Kras
nickis prašė pakelti raukas 
tų, kurie sakote, kad soči- , 
alistai yra dori ir verti su 
mumis diskutuoti. Pakėlė 
apie dešimtį rankų; kuomet ; 
paklausė priešingos pusės, : 
pasirodė rankų kelis kartus : 
tiek daugiau, kas parodė, ; 
kad socialistai yra tokiais, i 
kokiais juos ta kningutė nu- : 
piešia. Tada kun. Krasnic
kis pasakė, kad su nedorais 
žmonėmis mums neužsimo
ka jokių diskusijų varinėti. 
Tuokart atsiliepė balsai iš 
socialistėlių pusės :“ar ku
nigai yra visi dori?” Buvo 
atsakymas, kad taip, jie tu
ri but dorais ir jie yra dori.

Galiausiai buvo bandyta 
pradėti diskusijas apie Die
vo buvimą. Buvo reikalau- : 
ta, kad diskusijos turi but j 
vedamos logiškai, o ne bo- 1 
biškai. “Cicilikai” pasigyrė , 
moką logiškai mąstyti-argu- 1 
mentuoti. Suteiktas balsas i 
vienam socialistėliui (kar- i 
ščiausiam iš Norwood’o) < 
pastatyti klausimą pagal 
socialistų norą. Bet štai tas, 
socialistų filozofas, nuo Die
vo pradėjo kalbėti ir bema
tant, į minutę laiko, nuva
žiavo pas žąsis. Pirmame 
savo sakinyje pasirodė, kad 
negalįs logiškai argumen
tuoti ir tuojau išėjo aikštėn 
jo logika, kurią pirmiau gy
rėsi pažįstąs. Toliau visi ten 
esanti socialistėliai prisipa
žino nepažįtą nėkiek gam
tos mokslų, kaip tai fizikos, 
chemijos ir abelnai visos bi
ologijos, o apie logiką nėra 
ką nei minėti. Tada buvo at
sakyta jiems tai, kas su ju
mis gali diskutuoti, kad jus 
nieko nežinote. Dar kartą 
tas pats socialistėlis pa
klausė, ar Katalikų Bažny
čia yra vientik pasirėmusi 
ant Biblijos? Tąsyk kun. 
Krasnickis paklausė jo: “ar 
žinai kas yra Biblija?’’Soci
alistėlis atsiliepė: “mačiau 
Bibliją.” Kun. Krasnickis 
paklausė: “O kas joje yra 
parašyta?” Tas nabagėlis 
nutilo tuojau ir daugiau jau 
nieko neklausė. Tada kun. 
Krasnickis pradėjo sakyti: 
“Vyručiai! poterių mokinki- 
tės, poterių mokinkitės.” 
Tuomi ir užsibaigė tik ką 
pradėtos diskusijos apie 
Dievo buvimą. Žmonių buvo 
prisirinkę pilna svetainė, 
taip kad nekurie turėjo lai
ke prakalbų stovėti, nes sė
dynių neužteko.

Po šio susirėmimo kuni
gijos su socialistais aišku 
kiekvienam norwoodiečiui, 
kiek jų tie socialistėliai yra 
prasilavinę moksle, kuriuom 
jie taip giriasi. Kol geresnio, 
mokytesnio nėra, tai jie, ta
rytum, ponai, mokslinčiai, 
viską žino; bet kaip tik pa
sitaiko susitikti su mokytes- 
niu, žinančiu kaip reikia 
mąstyti ir suprantančiu 
gamtos mokslus, tai tie, so
cialistėliai, turi lysti įužpeč- 
kį su savo logika, su savo 
mokslu, su savo protu.

Kasžin, ar ne tas pats ga
lima butų pasakyti ir apie 
daugumą socialiste] ių, abel- 
nai imant. Juk daugumas 
jų tiki į socializmą, bet pa
tįs jo nesupranta. Jie smar
kus, kol nepatinka už save 
geriau žinantį. Jie, turbut, 
mano, kad šioje šalyje pra
moko nors kiek pakrevezoti, 
arba nekurie Europoje bū
dami, tai jau jie žino visą 
mokslą; o jei gali ką į laik
raštį pabriežti, tai jau sa
ve skaito dideliais litera
tais.

O jus, socialistėliai (lie
tuviški), nežinote, kad jū
sų mokslas nereiškia nei 
tiek, kaip aguonos grūdas 
prieš visą aguonos galvą; 
taip jųsų mokslas prieš vi
są pasaulio mokslą. Laikas 
butų j“ums susiprasti ir pa
liauti temdint tamsias mi
nias, kurioms jus siulotės 
būti vadovais, atstovais ir 
joms tiesių dirbėjais. Vel
tui jūsų veikimas. Atminki
te, jog jus žadamą rojų ant 
žemės nepadarysite neka- 
dos, nes žmonija nėra dar 
tiek mulki.

Girdėjęs prakalbas 
ir diskusijas.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

D.
Kad 
pačia vokiete bendrai su 
daužė visus savo daiktus 
namuose besimylaudami 
degtinėle, tas lietuviams 
nesvarbu. Nedėsime.

Į “• ■ fcį j

V., Oglesby, Ill. — 
lenkas vyras su save

J. S., Rockford, Ill. —
Tamstos korespondencijos 
negalima įskaityti. Tiesa, 
du puslapiu prirašyta, bet 
nežinia kas ten pranešama. 
Nors aiškiau reikėtų rašyti.

Caro malonė. Caras su
tikęs pasimatyti su durnos 
nariais; pas carą keliausią 
visi dešinieji juodašimčiai 
ir 20 kadetų.

Įar nori I

gauti DYKAI dvi geras srtu- 1 
kas ir Katalioga visokiu geru 
magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeipu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adresu, o ass tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dtkai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS,
I (MAGIKAS)
3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.
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22. S. Vincento ir Anastaz.

sušukti “gana to viso!” ir 
neleisti toliau lieti kraują. 
Ir toksai įsimaišymas gali 
but nelaimingas kaip Balka
nų valstybėms, taip ir Tur
kijai, nes viešpatystės visa- 
kuom gali pasidalinti taip 
kad gali nelikti- nieko nei 
apgalėtojams, nei pralaimė
jusiai kovą.

Bet besidalinant tuo gro
biu viešpatystės tarp savęs 
gali susipjauti ir pagimdy
ti europinį karą, o tuomet, 
žinoma, Europoje įvyktų ne
tikėta perversme ir ligšiol 
paniekintos tautos gal tuo 
pasipelnytų.

Kas bus toliau, tik viena 
ateitis galės mums tikrai 
viską pasakyti.

** ♦
Redaktoriai pasmerkta ka

lėjimam
Laikraščio “The Capital 

News” tris redaktoriai: R. 
S. Sheridan, C. O. Broxon 
ir A. R. Cruzen, viršiausiojo 
Idaho valstijos teismo pa
smerkti kalėj iman kiekvie
nas po 10 dienų ir po $500.00 
pabaudos, kadangi perspau- 
zdino pulkininko Roosevel- 
to kalbą, kurioje sukritikuo
ta valstijos Idaho viršiau- 
siasteismas Užjo nusprendi
mą nedėti ant balioto pa
žangiosios partijos.

Viršiausias teismas tą 
kritiką pripažino įžeidimu 
ir minėto laikraščio tris re
daktorius patraukė atsako
mybėn. Žemesnysis teismas 
redaktorius pripažino kal
tais, ką patvirtino ir vir
šiausias teismas, tatai reda
ktoriai netik uždaryta kalė
jimai!, bet dar turės užsimo
kėti pabaudas.

Tasai faktas pagimdė 
visose Suvienytose Valsti
jose didį įnirtimą, o labiau
siai Visuomenę sujudino 
pats pulkininkas Roosevelt, 
kuris valstijos Idaho pro- 
gresivinės partijos komiteto 
pirmininkui pasiuntęs ilgo
ką telegramą, išreikšdamas 
jame savo augščiausią pa
garbą pasmerktiesiems, o 
Idaho teismams panieką.

Roosevelt pažymi, kai 
viršiausias teismas savo to
kia ištarme uždraudęs mil
žiniškai rinkikų daliai siilyg 
savo valios balsuoti, kas 
priešinasi Suvienytų Val
stijų konstitucijai. Sulyg tos 
ištarmės žmonėms nebuvo 
galima išreikšti savo valios, 
kas turi likties augščiau- 
siuoju šalies valdininku. Be 
to teismas drįso nubausti 
dar tuos, kurie turėjo drąsa 
jį už tai papeikti.

Tatai Roosevelto nuomo
ne nei kokis anarchistas a- 
gitatorius nekuomet nebūtų 
galėjęs ką tokio panašaus 
padaryti, kas butų tiek daug 
pažeminęs šalies teismą, 
kaip yra tai padarius toji 
teismo ištarmė, pasmerkian
ti nekaltus žmones kalėji
mai!.

Taigi nėra geresnio priro
dymo teisėjų atšaukimui 
kaip kad šis atsitikimas liu
dija. Tokie teisėjai, kurie to
kias anarchistiškas ištar
mes išleidžia, privalo but 
tuojaus atšaukiami, kadan
gi patįs savo pasielgimu at
ima sau prigulinčias teises 
imti teisėjais.

Tolinus Roosevelt pažymi, 
kad jis kreipsis į nekurtuos 
federalius senatorius, at
kreipdamas jų domą į to
kius išsišokimus, ir kviezda- 
mas juos pagalvoti, ar gi ne
sama būdų suvaldyti tuos 
išsišokimus.

Ant galo buvęs preziden
tas pažangiesiems valstijoj 
Idaho, o ypatingai tiems

^RedakcijosPaišmijimai.
Taikos konferencija.

Rodosi, kad iš Balkanų 
valstybių ir Turkijos atsto
vų taikos konferencijos ne
išeis nieko gero. Susirinkę 
Londone, šv. Jokūbo rūmuo
se, kariaujančių valstybių 
atstovai andai turėjo labai 
trukšmihgą sesiją ir ant ga
lo konferencija liko pertrau
kta, kadangi ingaleti turkai 
ėmė tiesiog juokties iš ap
galėtoji! ir pastatė jiems iš
lygas tuo budu, tarytum, jie 
butų apgalėtojais, bet ne 
pralaimėjusiais kovą. Tas, 
žinoma, labai įžeidė Balka
nų valstybių atstovus, kurie 
tuojaus turkams apreiškė, 
kad šį reikalą privalo išrišti 
kalavijas, bet ne diplomati
ja. Turkai, tarytum, iš savo 
malonės atiduoda apgalėto- 

- jams po mažą žemės skly
pelį, nupirktos tūkstančių 
narsių kareivių krauju, o 
patįs trokšta pasilaikyti vi
sas apgalėtoji! užimtas 
svarbesnes vietas. Apie pi- 
nigišką už karą atlyginimą 
taippat nei klausyti nenori 
ir pagaliau stato tokias iš
lygas, kad Balkanų valsty
bės jokiuo budu negali su
tikti.

Turkai mėgina naudoties 
savo senąją taktika, bū
tent vilkinimu, idant tuo 
metu aprimti nuo pragaiš
ties, surinkti jėgas Mažojoj 
Azijoj, kur randasi neišse
miamas kareivių šaltinis, ir 
paskui pasitaisius pulties 
ant savo priešininkų, kurie 
yra nusilpnėje savo skait- 
lingumu ir materijaliai. Iš 
Turkijos atstovų pasistaty- 
mo galima suprasti, kad 
Turkija konferencijos metu 
sutvirtėjo; patylomis parga
beno iš Azijos daugiau ka
riuomenės, sudrutino forti
fikacijas, regis, susinešė dar 
su Europos valstybėmis, 
kurios nereikalauja, idant 
Balkanų valstybės perdaug 
pasinaudotų apgalės vai
siais, tatai todėl dabar taip 
aštriai ir statosi.

Balkanų vaistytiems to
dėl pasilieka du išėjimu: ar
ba pasiganėdinti tuomi, ką 
Turkja joms siūlo, ty. visai 
mažais vaisiais, arba pul
ties ant Konstantinopolio ir 
tenai padiktuoti gudruo
liams turkams savo išlygas.

Bet ar tos mažos valsty
bės, neturinčios pakaktinai 
nei kareivių, nei pinigų, ga
lės vesti toliau laimingai 
karą — tai kitas klausimas. 
Paimti tvirtoves Adrianopo- 
lį, Skutari ir Janiną butų 
lengva, nes tose tvirtovėse 
turkai jau badmiriauja, bet 
paimti Cataldža fortų išti
sas linijas ir paskui Kon
stantinopolį, kur sutraukta 

’^aug kariuomenės iš Azijos, 
tai reikia daug laiko, pinigų 
ir žmonių kraujo, o to viso 
Balkanų valstybėms šiandie 
jau trūksta.

t Žino tai gerai turkai ir to
dėl taikos konferencijoje 

, stato tokias juokingas išly
gas.

p* Liekasi dar ant galo Eu
ropos viešpatysčių įsimaišy- 

, mas, kurios visuomet gali
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dey nušovęs savo pačią, ka
dangi, kaip jis tvirtino, ji tu
rėjus artimus meilės santi- 
kius su nekokių Murdock’u, 
arklidininku, kuris milijo
nieriaus pačią mokinęs... ar
kliais jodinėti. Ir pats Edey 
vienok iš to atžvilgio nebu
vęs geresnis, nes savo mei
le apdovanodavęs ponią 
Murdock, minėto arklidiųin- 
ko pačią, delei ko abiejų šei- 
mynuose nuolat gyvavę ne
sutikimai, skandalai, įsimy
lėjusių pabėgimai, persisky
rimų bylos ir kitokie negra
žus darbeliai, kas, žinoma, 
angliškiems laikraščiams 
suteikdavo daug sensaciji- 
nės medžiagos.

Ant galo prisiartino kru
vinas dramatas, nes milijo
nierius, susivaidijęs savo rū
muose su pačia, ją nušovė ir 
pats nusižudė.

Milijonai taigi ne visuo
met suteikia žmonėms lai
mę, nes veda į perteklius, iš- 
tvirkiman, pagimdo skanda
lus ir ant galo kruvinus dra- 
matus. Kiek tai randasi bė
dinų šeimynų, kurios priva
lo kovoti su sunkiu savo li
kimų, darbuojasi, savitar
piai šelpiasi ir jaučiasi lai
mingesnės už milijonierių 
šeimynas.

Iš darbininkų kraujo ir 
prakaito surinkti milijonai 
niekam neatneša tikros lai
mės ir nesuteikia laimingo 
buyio.

*
* *

Kritikuoja siuntinių krasą.
Siuntinių krasa, kuri 

Suvienytose Valstijose nuo 
Naujų Metų pradėjo gyvuo
ti, labai nepatinka privati
nėms ekspresinėms kompa
nijoms, kurios ligšiol išimti
nai vienos užsiimdinėjo 
siuntinių vežiojimu ir iš 
niekur sau neturėjo konku
rencijos.

Dabar tų kompanijų savi
ninkai ir valdininkai griež
tai-tvirtina, kad siuntinių 
krasa neilgai gyvuosianti, 
kad tos krasos įstatymai ne
santi geri ir kad trumpu lai
ku apie tuos negerumus pu
blika persitikrįsianti.

Mintis, kad valgomi pro
duktai atpigsią siuntinėjant 
juos krasa, ekspresinių 
kompanijų valdininkams 
gimdo tik juoką.

Tikrai žinoma, jų nuomo
ne, kad siuntinių krasa kra
sos departamentui atvilio
sianti tik milžiniškus defi
citus ii* busimas genera lis 
postmeisteris nelabai džiau
gsis tokiuo siuntinių pienu.

Ekspresmanai pažymi, 
kad jie nedarysią mažiau
sios konkurencijos valdžiai 
siunčiant ypatingai kiauši
nius, su kuriais esama daug 
nesmagumų. Siuntinių kra
sos įstatymai reikalauja 
siunčiant krasa kiaušinius 
kiekvieną jų apvynioti po- 
pera ir kitą nuo kito atida
lyti, idant nesusimuštų.

Ekspresų kompanijos da
ro visokius užmetinėjimus 
siuntinių krasai ir beabejo- 
nės tai daro iš konkurenci
jos atžvilgio, nes jbs prama
to savo reikalų nupuolimą. 
Žinoma juk ir be jų, kad į- 
vedant naujlis sistemos pa
sitaiko visuomet sunkenybės 
ir nesmagumai, kurie pas
kui buna prašalinami val
džios ir publikos gerais no
rais.

Siuntinių krasos gyvuoja 
ir Europos valstybėse ir a- 
nos valstybėms apsimoka, 
tat kodėl jau tas pat negalė
tų but ir Suvienytose 
Amer. Valstijose?

mming, pirm kelių mėnesių, 
nigeriai bųyų^ųžpuolę tris 
baltas moteris. ;Viena mo
teris net nužudyta, nige- 
riams išlaikius t aną savo 
rankose keliąs valandas.

Piktadariai < greitai buvo 
areštuoti įr vįenas jų lin
čiuotas Cutiminge, kitus gi 
kalinius gubernatorius liepė 
pristatyti į m. Atlanta. Pas
kiau tie kaliniai teismo bu
vo pasmerkti miriop ir nu
žudyti.

Po tai egzekucijai ir pra
sidėjo plačiai antinigerinis 
judėjimas. '

* J..,-
* . *

Maži vagis ir dideli vagįs.
New Yorko valstijos vir

šiausiame teisme teisėjas 
Goff patvirtino žemesniojo 
teismo ištarmę, pripažįstan
čią kaltu vieną žmogų, kuris 
papildęs mažą vagystę, kad 
gelbėjus nuo badmirio savo 
pačią ir porą vaikučių.

Teisėjas po ištarmės pa
tvirtinimui kreipesįs į ap
kaltintąjį sekančiais žo
džiais: “Delko nenusidavei 
į Wall gatvę? Papildei dide
lę klaidą savo gyvenime. Jei 
būtum nuėjęs į Wall gatvę 
ir tenai butiim papildęs ką 
tokio panašaus, butum bu
vęs pavadintas laimingu fi- 
nansistų ir butum visų ger
biamas. Bet žmogus, kuris 
vagia mažus daiktus, yra 
pripažinamas paprastuoju 
plėšiku.”

Ties Wall gatve New Yor
ke randasi milijonierių ban
kai ir tenai atliekama viso- 
kioš gildijos tranzakcijos.

Teisėjo pasakymas skam
ba gana pažangiai ir turi ti
kslą parodyti, kad teisėjai 
pasmerkia nuo Wall gatvės 
vagius lygiai su tais, kurie 
vagia pinigus savo šeimynų 
gelbėjimuinuo badmirio.

Bet kokriid bildu gali žmo
gus, neturintis su savimi nei 
vieno cento, nusiduoti į 
Wall gatvės bankus ir tenai 
vesti finansines operacijas?

Nors Wall gatvė yra lai
koma šulerne, gėdos lizdu, 
legalizuota plėšimų vieta, 
tai vienok, kad tenai įsiga- 
vus ir veikus, reikia turėti 
pinigų. Taigi teisėjo patari
mas pasirodo visai tuščias. 
Juk Wall gatvė vargdie
niams uždaryta, neprieina
ma. - -

Nėra abejonės, kad jei 
prieš teisėją Goff butų atsi
radęs finansistas nuo Wall 
gatvės, jis aną butų paliuo- 
savęs nuo visokios atsako
mybės, kad tuo tarpu varg
dienį už menką vagystę pa
siuntė kalėjimai! keturiems 
mėnesiams, nepaisydamas 
jo pačios su vaikučiais, li
kusių didžiausiame skurde.

Labai prastas toksai 
draugijinis surėdymas, jei 
turtingiems leidžiama vog
ti, o bėdinieji už tokius pat 
prasižengimus aštriai bau
džiami. 'i

* ♦. / *
Milijonierių darbai.

Patrakidfios lėbos, neišti
kimybė moterystėje, persi
skyrimų 'skandalai, o net 
žmogžudystės, tai vis dar
bai, kokiais užsiima Ameri
kos turtingi žmonės, vadina
mi milijonieriais. Angliški 
laikraščiai** kašdien prikim
šti tų skandalų aprašymais 
su mažiausiomis smulkme
nomis, kas dar labiau demo
ralizuoja jau ir taip sude- 
moralizuotą visuomenę, y- 
patingai augštesnius sluogs- 
nius.

Nesenai angliški laikraš
čiai pranešė) kad New Yor
ko milijonierius Henry E- 

;rims vyrams, kurie nubaus
ta, išreiškia savo širdin
giausią sąjausmą ir nusiste
bėjimą. Iš kiekvieno atžvil
gio jie savo pasielgimu pri- 
rodė, kad jie yra verti užsi
ėmimo, kokiam pasišventė. 
Visi geri piliečiai yra jų 
skolininkais, nes jie paliko 
betvarkės aukomis.

Pagaliau dar reikia pri
durti, kad tauta nubaustuo
sius apipila tūkstančiais 
laiškų, taippat vainikais ir 
gėlėmis. Valstijos Oregon 
gubernatorius West pasiun
tęs nubaustiems savo pa
sveikinimą, lygia dalimi iš
reikšdamas savo opiniją, 
kad jei kas panašaus butų 
atsitikę jo valstijoje, jis bu
tų nubaustuosius išgelbėjęs 
nuo kalėjimo. Be to žmonės
renka aukas, kuriomis butų 
galima užmokėti už pasmer
ktuosius pabaudas, viso $1.- 
500.

Tas viskas veikiama va
dinamoj laisvės šalyj.

♦ **
“Naktiniai raiteliai”.

Iš atžvilgio skaitlingų ni- 
gerių užpuldinėjimų ant 
baltveidžių moterių valsti
joje Georgia, tenaftiniai gy
ventojai sumanę organizuo- 
ties su tikslu išvyti visus ni- 
gerius iš šiaurinių Georgia 
pavietų.

Antinigerinis bruzdėjimas 
prasidėjęs pirm kelių mėne
sių paviete Forsyth ir lig
šiol jau apėmęs kelis-pavie- 
tus.

Taip dalykams virtus, ni- 
geriai su savo šeimynomis 
galvatrūkčiais nešinasi iš 
Valstijos Georgia, gi pasi
likusieji ant vietos, gyvena 
didžiausioje baimėje. Prieš 
nigertus kruciatą veda “na
ktinių raitelių” gaujos, ku
rie raiti naktimis apkelian-t 
ja nigeriais apgyventas apy
linkes ir palieka ties nigerių 
namais pasargas, reikalau
dami, idant juodukai kuo- 
greičiausiai apleistų duotas 
apylinkes.

Lygšiol dar mažai butą 
užpuldinėjimų, kadangi ni- 
geriai pasargų paklauso ir 
apleidžia namus, palikdami 
savastis ir mantą.

Išpradžių “naktinių rai
telių” visa akcija buvus nu
kreipta tik į n i geri u s. Bet 
šiais laikais pasiųsta pasar
gos ir grasinimai ir visiems 
baltiems plantatoriams, ku
rie užlaiko darbininkus ni
gerius ir mano juos ginti 
nuo teroro. Plantatoriams 
grasiama sudeginti jų na
mus ir pašiuręs.

Kadangi lokalė valdžia e- 
sauti persįlpua grumties su 
“naktiniais raiteliais”, ta
tai daugumas plantatorių 
pasiuntę į gubernatorių 
Brown peticiją reikalauda
mi, idant jis tvarkos įvedi
mui ir nigerių apsaugojimui 
prisiųstų miliciją. Visi po 
peticija pasirašusieji prašė, 
kad gubernatorius jų pa
vardžių neišduotų, nes bijo
si “naktinių raitelių” pagie
žos. Peticijoje be to pažy
mėta, kad darbininkai ni- 
geriai like sudemoralizuoti 
ir 12 pavietuose jau trūksta 
darbininkų.

Gubernatorius Brown pe
ticijos turinį viešai apskel
bė, bet pavardžių neišdavė. 
Jis tvirtina, kad “naktinių 
raitelių” visokį terorą pa
vietų valdžios lengvai pa- 
naikįsią, ir tik jei jos nega
lėtų nieko nuveikti, tada at
eitų anoms pagelbon valsti
ja.

To antinigerinio judėji
mo pradžia buvo sekanti: 
Paviete Forsyth, netoli Cu

Milijonieriaus geradarybė.
Turtingiausias Ameriko

je žmogus J. P. Morgan nę- 
sęnaį kentėjo didelį dantų 
Skaudėjimą) ratai iiuejo pas 
vieną dentistą pasigydyti. 
Daktaras apžiūrėdamas ir 
valydamas milijonieriaus 
dantis apsakė jam liūdną li
kimą vienos moteriškės, ku
ri vaikščiojo į daktaro na
mus skalbti ir kurios vyras 
numiręs palikdamas jai 13 
vaikų. Morgan po operaci
jai nei žodžio nepasakęs iš
ėjo, bet ant rytojaus dentis- 
tas aplaikė iš Morgano čekį 
ant $10.000 ir laišką, kuris 
baigėsi šiais žodžiais: “Va
karykštį skaudulį man tru
putį palengvino Tamstos pa
sakojimas apie našle ir jos 
trylika vaikų. Todėl prisiun
čiamąjį čekį teikkis Tamsta 
jai atiduoti ir mano vardu 
apreikšti, kad ji buvo begalo 
paika susilaukdama net 13- 
kos vaikų”.

Tie milijonieriaus žodžiai 
aiškiai liudija jo panieką 
link bėdinųjų žmonių. Toki 
jo geradarybė yra tikrasis 
brutališkumas, kaip pažymi 
nekurie New Yorko laikraš
čiai.

PRANEŠIMAS.

Nuo trečio numerio in
clusive “Moksleivio” redak
cija pereina į p. Petro La
pelio rankas. Taigi visokius 
raštus, skiriamus “Moksl
eiviui”, reikia siųsti sekan
čiuoju adresu:

P. Lapelis,
Orchard Lake Collegium, 

Orchard Lake, Mich.
P; S. Kiti laikraščiai tei

ksis tai atkartoti.

GYVENIMO BLYKSTE
RĖJIMAI.

Nckoksai Jacob Rediger, 
iš miesto Bloomer, Wis., pa
sakojama turįs vokišką 
kninga, kuri Redigerių gimi
nės rankose randasi apie 1.- 
200 metų. Toji kninga turin
ti metalinius aptaisus, ant 
kurių esama įraižyta “Jos. 
Retteger 777.”. Amerikos 
Mokslo draugijos nariai ap
žiūrėję tą kningą ir norėję 
pirkti pasiūlydami didelius 
pinigus, bet Redigerių šei
myna atsisakius aną par
duoti.

Ten Mille Creek apylin
kėj, netoli miestelio Plains- 
field, Wisconsin valstijoje, 
nekoksai Lester Bates su
gavo su nepaprastu kūno 
sudėjimu žvėriukę (gyvu
liuką). žvėriuke yra ketu
ris colius ilga, snukutis pa
našus į kiaulės šnipuką, tu
ri mažas akutes. Pirmutinės 
letenukės panašios į želvės 
kojas, o užpakalinės į mus
kuso kojas, uodega tik tris 
colius ilga. Visas kūnas ap
klotas labai švelniais plau
keliais. Niekas nežino, kas 
do sutvėrimėlis, tatai pasių
stas muzejun į Madison.

Shamokin, Pa. Kalėjime 
atlieka 20 metų bausmę ne
koksai Henry Fisher, kuris 
buk 1906 metais nužudęs 
ponią Sara Klinger. Fisher 
atkakliai tvirtino ir tvirti
na, jogei esąs nekaltas, bet 
jis pripažintas kaltu ir pas
merktas 20 metams kalėji
mai! pasiremiant aut aplin- 
kybinių prirodymų.

Nesenai mirtinai susirgus 
nekokį ponia M. Miller vie
tiniame ligonbutyj. Atjauz- 
dama sau mirtį, pasišaukė 

I daktarą su keliomis ligonių 

prižiūrėtojomis ir išpažiiiOj 
kas Saros KHngoj užmušė
ju eŠąsjossuhus George Mil
ler, šiandie turintis 35 
metus amziatlš, kuris nuo 
to žmogžudystės papildymo" 
ėmęs girtauti ir tankiai ją 
— savo motiną — apdau
žydavęs. Iš to atžvilgio Fi
sher, žinoma, bus paleistas 
iš kalėjimo, o ano vieton bus 
pasiųstas Miller.

Dr. Alexis Carrel išRocke- 
fellero instituto New Yor
ke sumanęs atlikti nepa
prastus mėginimus, kurie 
medicinos mokslo srityj ra
si pagimdys indomias ir ne
girdėtas perversmes, ty. 
naują epoką. Jis manąs pa
mėginti indėti gyvuojan
čius nervus mirusio žmo
gaus kunan ir tuo budu tą 
mirusį kūną atgaivinti. Lig
šiol dr. Alexis Carrel jau 
atsiekęs daug ką to mokslo 
srityj, nes išradęs skysti
mą, kuriame gyvasties mi
krobus po atskyrimui jų 
nuo kūno gali palaikyti gy
vais. Dabar seka klausimas, 
ar tie mikrobai ir paskiau 
galės palaikyti gyvu orga
niškąjį kūną? Jei į tai at
sakymas pasirodys laimin
gas, tai tasai atidengimas 
nuties tiltą tarp gyvasties 
ir mirties. Dr. Carrel che
mišku būdų palaikąs kelis 
žmogaus odos šmotus prie 
gyvasties, tarytum, toji oda 
rastųsi ant gyvo žmogaus 
kūno.

Miestas Los Angeles, Car, 
turi naują nepaprastą sen
saciją, kurioje, kaipo svar
biausias karžygis, figūruo
ja 14-kos metų vaikištis, 
Martin Rickert. Vaikiščio 
tėvas buvo girtuoklis ir bru
talius. Tąnkiąi parėjęs gir
tas namo kankindavo pačią 
ir vaiką. Ilgai abudu kentė
jo tą vyro ir tėvo tiraniją. 
Bet dūšioje vaiko pradėjo 
gimti troškimas atkeršyti ir 
nubausti tėvą-brutalių už 
daromas nuoskaudas jam ir 
jo motinai. Prisiartino pa
galiau kritiškoji valanda. 
Nesenai senis Rickert išnau- 
jo įsiuto. Vaikas matė mu
šamą beginklę motiną ir 
užsidegė link tėvo atkerši
jimo ugnimi Norėjo savo tė
vą gerai apmušti,!,bet buvo 
ujamas ir persilpnas. Tatai 
nušpreųde jį nors pagązdin- 
ti. Inbėgo kitan kambarin, 
pagriebė šautuvą ir, nužiū
rėjęs tėvo ranką, šovė į a- 
ną. Norėjo jį tik sužeisti ir 
atimti jam progą mušti mo
tiną. Likimas tečiau pada
rė savo. Kulipka užuot ran
kos įstrigo brutaliu! krūti
nėn ir tas krito negyvas. 
Dabar teismai negali išgal
voti, ar tą vaikiuką laikyti 
žmogžudžiu ir sulyg įstaty
mų jį nubausti, ar jam tą 
prasikaltimą dovanoti. Tą 
klausimą greičiausiai išris 
viešoji opinija.

Milijonieriaus monologas.
— Ką aš galėčiau duoti, 

jei aš su savo pinigais bu
čiau toks laimingas, kaip 
yra nelaimingi neturintieji 
pinigų...

Amerikoj augusios lietuvės.
— Rožyte, turbūt musų 

višta ištupėjo daug viščiu
kų?

•— Taip, poniuto; ,
— Kiek?
— Šešioliką.
— Tai eik tuojaus sušilk 

dyk pieno.
— Tai kam?
— Na, juk viena višta 

negali išmaitinti tiekos viš
čiukų. Reikia jiems pieno.
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KATALIKAS

ANT MOTINOS KAPO.

ATSILIEPIMAS.

—Bartholomew in Minneapolis Journal.

Ekspresmanai šnekasi apie Dėdės Šamo naują užsiėmimą, ty. apie siuntinius kr asa;

ČERNOGORIJOS KARA 
LIAUS ŠEIMYNA.

Sumažintabiudžetas. Švei
carijos parlamentas sumaži
nęs karo reikalų biudžetą 
keliais dešimtimis tūkstan
čių frankų.

Jurininkai kaltinami. Ru
sijoje karo teisman pa
traukta 136 jurininkai už 
suokalbį prieš caro patval
dystę.

Buvo tamsus Uždušinės 
dienos vakaras. Zvirgždienė 
su savo sunu sėdėjo vienu 
du namie, klausydamiesi, 
kaip vėjas ūžė už langų, at
pūsdamas liūdnas mintis.

— Jonei, ar ateisi pasi
melsti ant mano kapo?—pa
klausė motina liūdnai savo 
sūnaus. Jonas, apsikabinęs 
motiną, prašė nekalbėti apie 
tokius liūdnus daiktus, ji 
gi vėl atkartojo: — Žinia, 
mano sūnelis ateis pasimel
sti ant mano kapo: jisai ži
no, kad daugiau niekas ne
atsimins už mane pasimels
ti.

Tie žodžiai labai jį su
graudino, nors jisai ir ne
tikėjo, kad motinai tos mal
dos taip greitai bus reika
lingos. Vos praslinko metai, 
jo motiną išnešė iš namų į 
kalną palaidoti, ir Jonas su 
karštomis ašaromis atsi
klaupęs ant neįdubusio dar 
kapo meldėsi už savo myli
mąją motiną ir save našlai
tį, kuriam vienam dabar 
reikia gyventi tarp svetimų 
žmonių. Tada jam rodėsi, 
lyg motinos laiminanti ran
ka laikė jį apkabinusi, ka
da jisai meldėsi, ir jisai su
ramintas grįždavo prie sa
vo darbų.

Bet praėjo bent kieklaiko, 
ir Jonui reikėjo išeiti į svie
tą, į svetimą kraštą. Kaip 
dažnai tasai svietas jau
nam vyrui rodėsi patrau
kiantis, vyliote jį vyliojo. 
Tikėjosi jisai rasti tenai 
sau geresnę dalį, ir su jau
no vyro drąsa ėjo jisai į tą 
svietą. Ilgai gyvendamas 
svetur, daug jisai matė, 
daug ko išmoko, bet daug 
daiktų ir užmiršo, ir nusto
jo. Užmiršo jisai savo moti
nos perspėjimus, kuriais 
ligšiol vadavosi savo gyve
nime, atšalo tikėjime, kurs 
jam pirma brangus buvo, 
kurį sergėjo jisai, kaipo 
brangiausią tėvų paliktąjį 
turtą. Ir pagalios atėjo vie
ną kartą tamsi valanda, ir 
jisai nustojo savo nekalty
bės, atsižadėdamas jos, kai
po nereikalingo daikto.

Nuo tos valandos gyveno 
jisai palaidai, stengdamasis 
užmušti savyje sąžinės bal- 

' są. Tos * nelaimės ne urnai 
ant jo užgriuvo, bet paleng
va, lašais sunkdamosios į 
jo dūšią! Pagadintų draugų 
draugystės, jų pajuokimai 
pastatė jį ant pavojingos 
‘bedugnės krašto, kuri tiek 
žmonių traukte traukia į 
save, kad paskui suvilio
tus, sudėvėtus, suvargusius 
išmesti, kaipo nereikalingą 
daiktą. Laimingi tie, ką iš
sigali pasitraukti laiku nuo 
to kelio ir ieško augštesnio 
tikslo gyvenime ir padedant 
Dievo malonei jį atranda.

Susidėjęs bent kiek pini
gų, kuriuos pelnijos sunkiai 
dirbdamas, Jonas Žvirgždys 
po kelių metų rengėsi grįžti 
savo gimtinės šalin. Kažiko- 
ki baime ilgai sulaikydavo jį 
grįžti į savo gimtinę šalį. 
Atsiminus ją stodavo jo a- 
kyse meilingas ir liūdnas 
drauge motinos žvilgsnis, 
kurį jisai atsiminė iš savo 
jaunystės, kada jisai kuo 
nors prasikalzdavo prieš sa
vo motiną. Jisai, suaugęs 
vyras, kuris tiek daug juo
kėsi iš kitų žmonių silpnu
mo. bijojo to motinos paž
velgimo, kuris, regis, matė 
visa, kas darėsi, visą jo vi
daus gyvenimą. Jo atminty- 

i je iškildavo tos giesmės, ku
rias jisai yra girdėjęs savo 
motiną giedant vakarais 

I jn ie darbo. Taip užsimislinęs

bėgdavo jisai iš miesto truk- 
šmo pasigėrėti gamtos gra
žybėmis. Taip ir dabar ji
sai padarė. Geltoni nubyrė
ję lapai šlamėjo jam po ko
jų, juodi debesįs slinko dan
gum, ir tokios pat juodos 
mintis nedavė ir jam ramy
bės, atsimenant savo iškry- 
pusį gyvenimą. Atsiminė ji
sai savo mylinčią motiną, 
jos perspėjimus ir prašy
mus, jos apleistą grabą, sa
vo apirusią dubą, kurioje da
bar svetimi gyveno. Joki 
mylinti akis neprižiūrėjo 
tų brangių vietų, nors jos 
ir reikalingos buvo tos prie
žiūros.

Netoli buvo Visų Šventų
jų diena. Jonas atsiminė, 
kad niekas atėjęs nepasi
mels atsiklaupęs ant moti
nos apleisto kapo, kaip se
niau būdavo. Stojo kaip gy
va jo akyse ta valanda, ka
da ji meilės pilnais žodžiais 
klausė jo: Jonei, ar ateisi 
ant mano kapo pasimelsti? 
ir skambėjo jo ausyse mei
lingas balsas: žinia, mano 
sūnelis ateis pasimelsti 
ant mano kapo!

Senai jisai yra besimel- 
dęs! Jo pasiketinimas grįž
ti namo sutvirtėjo, ir paga
lios jisai išsirengė į kelio
nę, tuo labiau, kad jokie 
darbai nebelaikė jo sveti
mame krašte.

Štai jau jisai savo gim
tiniame miestelyje. Liūdnai 
sveikino jį ištolo bažnyčios 
bokštas. Jonas jautė savy
je ir džiaugsmą ir nusimini
mą, žengdamas koja ant 
gimtinės žemės. Gatvės ir 
namai gimtinio miestelio 
mažai tepersimainę. Jisai 
pažino daugelį savo kaimy
nų, kurie sekė akimis pa
matę naują žmogų. Visųpir- 
ma jisai nuėjo ant kapų, ka
me gulėjo jo motina. Ilgai 
stovėjo jisai tenai pasilen
kęs; jo akis suvilgo, ašaros 
palengva riedėjo per skruo
stus. Koksai jisai buvo kitą 
kartą. Ir kaip persimainęs 
grįžo. Susiėmęs rankas pa
krito jisai ant kelių, pilnas 
gailesio, kad taip žemai nu
puolė. Ar to laukė iš jo mo
tina, taip rūpestingai jį au
klėdama, taip karštai už jį 
melsdamosi, taip sunkiai 
£®1 jo dirbdama.

Dieve, susimilk ant ma
nęs! dūsavo jisai įsikniau
bęs į žemę ant šalto moti- 
.nos kapo. Išganytojas nuo 
kryžiaus maloniai žiurėjo į 
prasikaltėlio sugraudintą 
sielą, džiaugdamasis, kad 
pagrįžta avelė, kuri buvo 
paklydusi. Visi abejojimai 
prieš tikėjimą, kurių tiek 
daug buvo prisileidęs savo 
apleiston sielon Jonas, vie
nu sykiu pragaišo iš jos. Ne 
jie gali duoti ramybę gai
lesčio pilnai dūšiai, tiktai 
tikėjimas, kurs svietą per
galėjo.

Ilgai, ilgai, pasinėręs at
siminimuose, rymojo Jonas 
ant motinos kapo, kuris sa
vo tylumu taip iškalbingai 
jam sakė apie gyvenimo 
prasmę. Sutemo, žvaigždės 
ėmė žibėti ant dangaus. Jo
nas atsikėlęs palengva ap
leido ramybės vietą, po ilgo 
laiko pirmą kartą su gyvu 
tikėjimu persižegnodamas 
ir peržegnodamas savo tėvų 
atilsio vietą.

Pilnas atsiminimų apie se
novišką gyvenimą tėvų na
muose, parėjo jisai į savo 
apgriuvusią tėviškę, pasike- 
tindamas tėvų senajame liz
de dorai gyventi ir dirbti.

Kada ant rytojaus žmo
nės ruožais traukė į bažny
čią. ir jisai drauge su vi
sais skubinosi tenai. Senai 
jisai buvo beklausęs Mišių.

Išklausęs pamokslo apie ne
išvengiamą mirties valan
dą, per Mišias karštai mel
dėsi už savo motinos dūšią. 
Po pamaldų dar kartą ap
lankė motinos kapą, paskui 
pilnas vilties sugrįžo į savo 
namus, kad juose pradėti 
savo ūke.

Praėjo metai. Apgriuvęs 
gyvenimas įgavo šviesesnę 
išvaizdą, ir Jonas vėl aplan
kė savo motinos kapą, tik 
jau nebevienas, bet su savo 
žmona, kuriai papasakojo, 
kaip motina jį mylėjo, , ir 
kaip motinos tikėjimas at
gaivino jį ant jos kapo.

— Giliai jį įdiegė man 
širdin tą tikėjimą, sakė ji
sai, ir nors piktžolės buvo 
nukalėjusios tą tikėjimo 
grūdą, bet gi jisai prasimu- 
šo, dėlto kad buvo giliai į- 
sodintas. Jos malda be abe
jo tai man išprašė!

Gerbiamieji Tautiečiai, 
Amerikos lietuviai!

Ne vienas jūsų žinote 
Prūsų Lietuvoje leidžiamą 
laikraštį “Birutę”. Rasi, ne 
vienas jūsų ir skaitė jį. Bet 
prie j auta musų laikraštis 
pas jus nesinaudoja. Kodėl 
taip yra? Mums rodos, kad 
tos nepriejautos priežasti
mi yra vien nežinojimas, 
kokiam tikslui ir kokiose 
sąlygose išeina “Birutė”. 
Jaigu musų broliai, Ameri
kos lietuviai, žinotų, kam 
išeina “Birutė”* tai jie be- 
abejo daugi aus paremtų ją.

“Birutė” išeina Prūsų ar
ba Mažojoj Lietuvoje. Kiek
vienas žino Mažąją Lietuvą 
bent ištolo, yra bent girdė
jęs apie ją. Bet jos šiandie
ninį stovį ar daugelis pa
žįsta, ar daugelis numano? 
Kadaisiai Mažoji Lietuva 
buvo tvirtovė, iš kurios bu
vo paleistas pirmas spauz- 
dintas žodis į rusų prislėg
tą ir persekiojamą Didžią
ją Lietuvą. Iš Mažosios Lie
tuvos ėjo per ilgus metus 
lietu viii laikraščiai ir, pla- 
tindamiesi po visą Lietuvą, 
nešė su savim šviesos spin
dulius ir paramą prispaus
tiems musų broliams, augš- 
taičiams bei žemaičiams.

Mažoji Lietuva, lig spau
dos Didžiojoj Lietuvoj gavi
mo, buvo tvirtovė, kurioje 
buvo sergiama musu tautos 
buities kibirkštys, kurios 
ilgainiui pavirto į plačiai 
liepsnojančią ugnį ir paža
dino, pakėlė lietuvį, paska
tino jį tverti naują, “Jau
ną Lietuvą”. Pažiūrėkime, 
kaip šiandien yra su ta taip 
daug prisidėjusia prie mu
sų tautos atgimimo, Mažą
ją Lietuva. Kadaisiai ji bu
vo lietuvytės tvirtovė, o 
šiandien? Kokiam ji šian
dien padėjime? Vokiečių vi
somis jėgomis Mažoji Lie
tuva yra naikinama, yra. 
stengiamasi išguiti, išvyti 
iš čia paskutinė lietuvystės 
kibirkštėlė, visokiais budais 
yra siekiama to, kad apie 
Mažąją Lietuvą liktų tiktai 
atminimas. Toje kovoje yra 
griebiamasi įvairiausių 
priemonių, by tikslą pasie
kus, by tik Mažąją Lietuvą 
išnaikinus. Tikslui pasiekti 
Vokietijos valdžios yra net 
leidžiama sudarkyta lietu
vių kalba laikraščių, ku
riuose stengiamasi lietu
viams inkvėpti nuomonė, 
kad reikia tik Vokietiją my
lėti, nes ji esanti jų, lietu
vių, tėvynė; stengiasi inti- 
kinti lietuvius, kad tik vo
kiečių kalba reikia gerbti, 
ji vartoti, o sava, lietuvių 
kalba* yra niekam netikus,

ir ji reikia Įfcimrdti po kojų, 
ji reikia užmiršta.

Ir mes sū’lindėsiu turi
me pripažinti,-kad tos lie
tuvių suvokietinimo apaš
talų pastangos veltui nenu
ėjo; atpenč, “ jos i gausų vai
siu atnešė. Šiandien vra to
kių lietuvių apgyventų kai
mų, kur ištisai nieks lietu
viškai nekalba. Jaunuome
nė visa labai silpnai lietu
viškai kalba, o jos daugu
ma ir visiškai savo prigim
tą kalbą užmiršo. Kiekvie
nas mylįs savo Tėvynę lie
tuvis negali be didžiausio 
širdies skausmo žiūrėti, 
kaip suvokietėjimo bangos 
yra paskandinę šią musų 
brangios Lietuvos dalį.

Daug reikės kovoti, kol 
vėl atkovosime nuo musų 
atimtą. Daug reikia kovoti, 
bet ar mes Mažojoj Lietuvo
je tam turime jėgų? Ar iš
tesėsime mes su galingu 
priešu bekovodami? Su liū
desiu turime prisipažinti, 
kad jėgų teturime mažai, 
labai mažai. Musų broliai, 
suvokietinti lietuviai, ir-gi 
stoja musų priešų eilėsna. 
Jie didina priešo skaitlių, 
o mus, kovotojų už savo 
tautą, ii* taip yra mažas bū
relis. Viena tik “Birutė” 
stovi prieš daugelį priešų. 
Jos jėgos yrą mažos, o kova 
dar ilga. Visi jau pabudę, 
susipratę lietuviai turi ją 
remti, platinant jos skaity
tojų eiles. Visi susipratę, 
mylintieji sayo,fTėvynę lie
tuviai, turi prie to darbo 
prisidėti. Kiekvienas lietu
vis turi ją platinti, idant su 
didesnėmis jėgojnis ji galė
tų vesti sunkią t karionę. 
“Birutė” yra, vienintelis 
Mažojoj Lietuvoj musų lai
kraštis, ginantįsr ąayo tau
tos reikalus,. Jąigu jį žus, 
su ja žlugs ir paskutinė Ma
žosios Lietuvos atgaivinimo 
viltis. Tą neužmirškime! 
Pagalvokime, ar gali tikras 
lietuvis, ne išgama, žiūrėti 
į savo Tėvynės nykimą? Žū
vant Mažajai Lietuvai, ny
ksta musų Tėvynė.

Tautiečiai, tą neužmirš
kime !

Tėvynės mylėtojų būrelis 
Mažojoj Lietuvoje.

Mažosios Lietuvos drau
gijų “Santaros” nariai:

M. Gudaitis.
J. Margys.
K. Urėdaitis.

“Aušros” dr-jos pirminin.
G. Garnys. 

“Beržo ’ ’ dr-jos. pirminin.
M. Pelenys. 

“Birutės” dr-j'os pirmin.
J. Vanagaitis.

“Dobilo” dr-jos pirminin.
, J. Kanšaitis.

” ” raštininkas
E. Gyvuolys.

Prūsų lietuvių Keliaujan
čio Knygyno tvarkintojas

J. Rųpkalvis.
Lankupių lietuvių drau

gijos “Jaunimo” pirminin
kas V. Kavolė.

“Rūtos” r vietininkas 
fiK.nJonušaitis.

“Spindulio”, pirmininkas 
j. Aį. Mačiulis, 
;į pirmininkas 
J, į Kupraitis. 

pirmininkas 
,u, , K. Kairys. 
jĮJęįtuvos laik-

‘‘Vainiko

“Žiedo”

Mažosios 
bendradarbis, stud 

M. Ašmys.
raščių 
jur.

f

seminarijose. Po-Popų
pų seminarijose Rygoj ir ki
tur prasidėjęs auklėtinių 
badavimas ir straikai. Jie 
reikalauja geresnio valgio 
ir mažiau varžymų. Voro- 
nežiuj suimta 30 seminaris
tų ir. seminarija uždengta.

Nesenai per visą Europą 
pasklydo žinia, kad Černo
gorijos sosto inpėdinis Da
nilo likosi sužeistas. Dani- 
lą labai myli motina, kuri, 
nežiūrint jau pabuvusio am
žiaus, dar yra tvirčiausia ir 
patogiausia iš visų ponių 
Cetinijos rūmuose. Nei vie-1 
lia jos dukterių, norint pa
garsėjusios savo patogumu, 
tuo tarpu negalinčios susi
lyginti su savo motina nei 
pastovumu, nei dailiais vei
do ruožais. Danila yra pa
našus į motiną. Turi rim
čiausius ir kiltadvasius vei
de ruožus. Asmeniniuose 
santykiuose jis esąs nuolan
kus, bet lygia dalimi elgia
si labai atsargiai. Jis nepa
laiko perdaug ankštų santy
kių nei su tautiečiais, nei 
su svetimžemiais. Jis ap
sivedė su vokiečiuke, Me- 
klemburgo. Jutta, kas labai 
daug pakenkė jo populeriš- 
kumui,

Kunigaikščiutė Jutta y- 
ra dar labai patogi. Pamilo 
ji Černogorijos papročius ir 
drabužius. Nuo tų drabužių 
stebėtinai atspindi jos gel
toni plaukai, kadangi visoj 
Černogorijoj nėra moterių 
blondinių. Danila su Jutta 
ligšiol neturi vaikų. Delei to 
sosto inpėdinio pačios pa
dėjimas nėra toks popule- 
riškas, koks turėtų but. Po 
Danilai sostas turės tekti 
jo broliui Mirkai, būtent 
pastarojo vaikams. Karaliū
ną Mirko myli labai tėvas. 
Pats tėvas gaudo populeriš- 
kumą ir visuomet stengiasi 
populerišku padaryti savo 
sūnų Mirko.

Italijos karalienė jau se
nai atsikračius Černogori
jos pobūdžius ir persikeitė- 
didelėn ponion. Tuo tarpu 
Mirko yra panašus į opere
čių tenorą. Juokiasi viso
mis pusėmis ir juokiasi į 
kiekvieną. Černogorijoj nė
ra nei vieno svetimžemio, 
norints kukliausiojo, su ku- 
riuom Mirko nepradėtų šir
dingiausi© pasikalbėjimo, 
tarytum, su juo susipažintų 
per ilgus metus. Jo myli-

miausiuoju užsiėmimu yra 
jodinėjimas žilu žirgu, kurį 
kitados nusipirkęs Konstan
tinopoly j iš buvusio sultano 
Abdul Hamido arklidės, 
kuomet sultano turtai ir 
viskas pardavinėta pašali
nus jį nuo sosto. Kuomet 
joja gatve ir pamato sve- 
timžemį, tuojaus pasuka 
prie ano ir užkalbina, nesi
gailėdamas komplimentų ir 
juokų. Tą savo arklį Mirko 
taip labai mylįs, kad net 
koncerto metu ant naujai 
pastatytų rūmų kiemo, Ce- 
tinijoj, pribuvęs raitas, kad 
tuo tarpu visi dvareliai ir 
kiti svečiai sėdėjo sau ra
miai foteliuose ir kresėse. 
Karaliūnas Mirko giriasįs, 
jogei esąs didžiai muzikalia 
ir patsai komponuojąs, nors 
černogorai yra vienatinė ne- 
muzikalė tarp visų slavių 
tauta.

Tuo tarpu Mirko pati — 
iškili ponia visoj to žodžio 
prasmėj. Tai tikra serbė, 
duktė pulkininko Konstan- 
tinovičiaus ir motinos iš na
mų kunigaikščiutės Obreno- 
vič, karaliaus Milano ir ka
raliaus Aleksandro artimos 
giminaitės. Mirko pačios 
vardas Natalija. Ji rėdosi 
europiniai ir tik didesnėmis 
šventėmis apsitaiso tauti
niais drabužiais. Yra augš- 
ta, liesa ir išdidi. Nemato 
ji nieko, nei liaudies, nei 
svetimųjų. Pesveikinantf 
praeivius atsako automati
niu galvos linkterėjimu, 
visai nei nepažiūrėdama į 
sveikinančius. Ji yra išdidi 
todėl, kad jai likimas skyręs 
būti motina busimojo Čer
nogorijos karaliaus. Žinoji
mas, kad jos gįslose plauko 
Obrenovičių kraujas ir, kad 
yra motina busimojo kara
liaus, gimdo joje neapsako
mą išdidumą, kokį sunku 
pas ką ir surasti.

Kiti Černogorijos kara
liaus šeimynos nariai susi
deda iš karalaičių, kurios 
ištekėjusios už Rusijos did- 
kunigaikščių, gi dvi kara
laitės dar neištekėjusios, 
ir vieno kunigaikščio Povi
lo, artilerijos majoro, kuris 
šiais laikais kariauja ties 
Skutari.

Mikado sumanymai.. Ja
ponijos naujas mikado nus
prendęs po savo vainikavi
mui leisties kelionėn po 
Europą ir aplankyti visus 
valdovus.

Laivų susidaužymas. Ki- 
lonijos uoste susidaužė 
skraiduolis ‘ ‘ Strassburg” 
su Danijos garlaiviu “King 
Christian IX”. Abudu laivu 
sugadintu.

Didelė byla. Maskvoje 
prasidėjus byla prieš 500 
žydus dentistus ir jų viso
kius bendrininkus, kaltina
mus už apgavingus diplomų 
gavinus iš universitetų.

Nėra pinigų. Odesos u- 
niversitetas taip esąs prasis
kolinęs, kad neturi iš ko 
medžių nusipirkti; studen
tai mokosi šaltose auditori
jose. Vieną dieną visas an
tras medikų kursas išėjo 
nuo lekcijos del nepaken
čiamo šalčio.

Bepročių darbai. Lizbonoj 
nesenai sudegus bepročių 
įstaiga. Gaisrininkai gelbė
dami sergančius, jų 35 nety
čiomis išleidę gatvėn. Be
pročiai tada puolėsi ant pu
blikos ir vieną žmogų už
mušė ir daugybę sužeidė. 
Ligšiol 5 bepročiai dar ne
suimta.

Lenkai rengiasi. Galici
joje ir apskritai užsieniuose 
lenkai nerimsta. Renkami 
pinigai, organizuojami su
kilėlių būriai, mokomi šau
dyti ir šiaip kareiviavimo 
bei strategijos dalykų. Įvai
rių partijų ir jų jungtinių 
komitetų leidžiami ir sklei
džiami atsiliepimai, kvie-~ 
čiantįs rengties kovon, kad 
išliuosavus lenkus iš po sve
timo jungo.
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IR IŠTREMTIEJI

tik neper-

delei kudi-

kudikio ir

’*■ URRA

VISI

PAS

dienų mušis ties 
tečiau talentuo- 
indomios armijos

$1.25
$1.50

9
6
3

rub.
rub.
rub.
rub.

3
2 
1 

40k.

t. y. su- 
ištremta 
guberni- 

apgyven- 
Kirensko

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

KVIEČIAME VISUS KUOGREIčIAUSIAI UŽSISAKYTI DIDŽIAUSIĄ, 
LABIAUSIAI LIETUVOJE SKAITOMĄ SAVAITINĮ 

LAIKRAŠTĮ SU PAVEIKSLAIS VARDU

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

80k. 
30k.

žemie-
1; mati-

Seni Užtikrintięji
State Dental Parlors

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

Atdara VAKARAIS iki 8 ir NEDEEIOMS iki 2 po piet.

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynąl 

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

T. RADAVICZIA.
93 GW. 33rd St. Chicago.

9
6
3

UŽSIENIUOSE:
Metams 

mėnesiams 
mėnesiams 
mėnesiams 
mėnesiui

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

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

Užsisakant pačte, per kny
gynus ir šiaip per i n ga
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 men.45 kap.

Adresas:
“ŠALTINIS”, ŠEINI, SUV. GUB.

(1-3)

i

Mes prižadame nžgančdinimą su 10 
metų gvaranclja.

Musų heskaudantis ištraukimo 
būdas padarys jumis mus 

draugu.

Visai Neskaudėjo! *,sila'"1’11 ls'»rl,nM

Geležinkelio Sargas Tylius.
GERHARTO HAPTMANN’O NOVELĖ. 

VERTĖ BĖGIS.
I.

Gelžkelio sargas Tylius kas-nedėldie- 
nį. lankydavosi Naujos Žitavos bažnyčio
je, išskiriant tik tas dienas, kada būdavo 
tarnystėje, arba susirgdavo. Tečiaus sirg
davo jis labai retai; apskritai, per dešimts 
metų, tik du kartu ilgesnį laikų gulėjo li- 
gonbutyje: vienų kartų didis anglies šmo
tas, puldamas nuo bėgančio traukinio, su
žeidė jam kojų; kitų kartų vėl vyno bonka, 
išmesta iš greitojo traukinio, pačiam smar
kume bėgant, atsimušė jam į krutinę.

Apart šių dviejų atsitikimų nieks jį 
negalėjo šventadieniais sulaikyti nuo baž
nyčios, by tik liuosas nuo tarnystės.

Pirmus penkerius metus iš paupio 
Šprevos, kur Šcn-Šeruštein jo sodžius buvo, 
keliaudavo Naujosios Žitavos miestelin vie
nui vienas; bet tūlų rytmetį, kaimynai nu
stebo, išvydę šalia jo einančių jauną, lie
sų, smulkią, išbalusių mergelę, ir, kaip abel- 
nai manoma, netinkančių “į porų” su mil- 

. žiniško ūgio sargu; o vienok, kelioms sa- 
vatėms praslinkus, nedėlioję po pietų, su 
tuja pat mergele stovėjo sargas prie au
kuro (altorio), sukeitė žiedus ir prisiekė 
kits kitam amžiną meilę.

Nuo to laiko per du metu bažnyčioje 
šalia jo sėdėdavo jauna žmonelė, bet silp
na ir išblyškusi, o jos skaistus veidas, vis 
prilenktas prie pasenusios maldaknygės, 
labai keistai išrodė šalia rausvo, saules ap
degusio veido josios vyro.

Po dviejų metų, netikėtai, sargas vėl 
pasirodė vienas bažnyčioje.

Praeita sąvaitę tik bažnyčios varpai 
graudžiai sukliko, pasigedę jo žmonos.

Bet žmonės nepasergėjo jame jokios 
permainos: vis buvo švariai ir dailiai ap
sitaisęs; knypkiai į madą vis žvilgėjo, kaip 
ir visados; suteptus pamada (plaukų tepa
lu) plaukus nešiojo augštyn, tik apžėlęs jo 
sprandas labiau buvo sulinkęs, o bažnyčio
je stengėsi dar karsčiaus melstis, atydžiai 
klausė pamokslų ir giedojo psalmes.

Žmonės taipgi šnabždėjo, buk pačiai 
mirus, jis nelabai nusiminė, juo labiaus, 
kada, metams praslinkus, antrąsyk vedė, 
tada jau storą, drūtą, iš giminės Alte 
Grund sodžiaus mergą, vardu Leną.

Net kunigas nustebo, kada Tylius at
ėjo išreikšti jam savo siekį:

— Jau tu vėl nori vesti? — užklausė

— Priverstas esu, kunigėli, juk na- 
bašninkė man ne šeimininkaus.

— Taip, taip... vienok, ar 
' daug?

— Priverstas esu kunigėli, 
kio.

Pirmoji jo pati numirė po
paliko mažų vaikeli, kurio vardas buvo To
bi jus.

— Ak, taip... mažas! — tarė kunigas, 
tartum apie vaikelį tiktai dabar atsiminęs. 
•—Taip, taip... tai kas kita. Kas-gi jį globia, 

, esant tau tarnystėje?
Tylius atsakė, jog vaikų paliekąs glo

boje tūlos kaimynės, kuri nelabai pildo sa
vo priedermes: kartą Tobijukas vos ne
sudegęs; paskui vėl nupuolė jai nuo kelių 
ir tai labai laimingai, kad užsibaigė tik 
gumbu ant kaktos.

Taip ilgiau būti negalėjo: vaikelis buvo 
menkas ir reikalavo ypatingos priežiūros. 
Be to dar velionei buvo prižadėjęs, jog ma
žutėlį visados prižiūrėsiąs, — taigi ir su
manė apsivesti.
- • Šventadieniais jauna pora ant pamal- 

'Tlų ateidavo savu laiku, ir žmonės jau nie
ko prikaišioti nebegalėjo. Sodžiaus mergi
na rodos ir sutverta tik Tyliui: žemesnė 
už jį tik puse galvos, svarbumu ir suaugu- 
mii suvis buvo atsakanti; veidas taipgi 
stambus ir tik tiek skyrėsi nuo vyro, kad 
jame nebuvo jokio išminties ženklo.

Jau kad Tylius norėjo gauti gerą dar
bininkę, taigi ir gavo. Vienok tai buvo mo
teriškė, geidžianti valdymo ir viešpatavi- 
■no, greita prie barnies ir nenauda. Kelč
iai mėnesių praslinkus, sodžiuje visi jau 
Eiliojo, kas sargo namuose galva, arba ki
taip tariant, kas dėvėjo kelines. Nuo to tai 
puvo jam graudu.
r — Laimė jos, kad gavo tokį avinėlį, 
1/aip Tylius — murmėjo nekantrus vyrai: 
blogai ji išeitų su savo smarkumu prie ki
tokio- Reikia aplaužyt ragai tokiam gyvu- 
iui, kad nekitaip, nors su lazda. Apsimal
šintų, kad nors sykį pajustų ant savęs jun
gą. Bet stiprios, mėsingos sargo rankos ne-

tam buvo sutvertos. Žmoni i] kalbos jam RUSIJOS rKĄTORGINIAI
nekenkė, o “šuns poterių” pačios kalban
čios klausydavo paprastai ramiai; jaigu 
retkarčiais ir atsakydavo jai, — rami ir 
iėta jo kalba akyvai išrodydavo prieš jos 
riksmą.

Galima buvo manyti, jog visas pasau
lis tam žmogui nieko nereiškia, stengėsi 
būti tokiu, kad visos priešais jį atkreiptos 
nedorybės, vienytus! su kokiu tai slaptu 
jam geru.

Tečiaus būdavo, ir tokios valandos, 
kada tyčiotis iš savęs nesiduodavo. Bū
davo tat reikaluose, paliečiančiuose Tobi- 
juką. Rainus ir paklusnus žmogelis, akies 
mirksnyje, stodavosi tada milžinu ir taip 
baisiu, kad Lenos drąsumas ir veiklumas 
negalėdavo jam priešintis. Bet ir pana
šios valandos laiks nuo laiko būdavo re
tesnės, o pagalios ir suvis neatsikartoda- 
vc.

Išnyko taipgi drąsus, tvirti prieštara
vimai, kuriuos pirmuose apsivedimo me
tuose prieš Leną išturėjo, kuri stengėsi su
vis įpainioti jį savo sijonam Dabar jau ne
galėjo, kaip seiliaus, ramiai išeiti tarnys
tei!, jaigu tekdavo su Lena susiremti, bet 
stengdavosi perprašyti ir suraminti užsi
rūstinusią. Nesykį net melsdavo jos būti 
vėl gera, visada prisipažindamas, pats esąs 
kaltu.

Ir prie gelžkelio, ramiame putinėlyje 
sargo namelis jau jam nemielas paliko. Jo 
galvoje išlėto sukinėjosi mintis apie velio
nę su naujais jausmais ir įspūdžiais- Ne
grįždavo dabar namon be noro, bet su kokia 
tai priverstina paskuba; skaitydavo jis va
landas ir miliutas, skiriančias nuo laiko at- 
liuosavimo nuo tarnystės.

Su pirmąja pačia vienijo jį širdinga 
meilė, bet šiandien pakliuvo rankosna to
kios moteriškės, ‘kuri uždėjo ant jo savo 
sunkų jungą. Retkarčiais dar atbusdavo 
jame jausmas savymeilės, bet ir tas suvi- 
su silpnas.

Ir taip: vienintelį savo namelį ir už
vestų jo globai gelžkelio plotų, laikė už 
kokias tai šventas vietas, pašvęstas vien 
šešėliams jo velionės. Čion buvo josios ka
ralystė. Daugumu visokių išsikalbinėjimų 
likšioliai pasisekė jam sulaikyti Lenų nuo 
aplankymo tų vietų.

Turėjo viltį, kad tas jam pasiseks ir 
ant toliaus. Lena, mat, nė nežinojo, nė kur 
ieškoti jo namelio, nė koks to namelio No.

Tas tarpas laiko tarp gyvos ir miru
sios ramindavo suerzintų jojo sųžinę. Gana 
dažnai, ypač valandose, kada likdavosi vie
nui vienas ir, kada arčiau ir tvirčiau min- 
tįse vienijosi su velione, — ši gadynė per- 
sistatydavo jam aiškiaus ir su pasibjaurė
jimu pertraukdavo tų svajonę.

Kad Tyliui reikėtų pildyti tik dienos 
tarnystė, tada svajotų vien apie laimin
gas, valandas praeities su nuirusiąja ir už
siganėdintų vien mielais atminimais. Bet 
nakties tamsumoje, kada pušyne vėjas me
džius laužo ir, nešiodamas sniegų, pasiutu
siai ant gelžkelio linijos stūgauja," sargas 
savo menkai apšviestų namelį paversdavo 
į koplyčių.

Ant stalo prieš jį mažuose juoduose 
apdaruose stovėjo sudilęs veliones paveik
slas, atvira Biblija ir persenusi maldakny
ge, iš kurios drauge melsdavosi. Ir dabar 
per ilgas žiemos naktis, viduj tamsybės jis 
balsiai giedojo ir meldėsi, pertraukiamas 
vien kaukimais prabėgančių traukinių. To
kiose tai stebėtino dvasios iškilimo valan
dose, jis matydavo priešais save, kaip gyvų 
velionę.

Tas jojo namelis iš visų pusių buvo 
atkirstas nuo gyventojų, vidui miškų kele
tu verstų nuo artymiausiojo sodžiaus.

Vasarų per kelias dienas, o žiema ir, 
šųvaites, apart Tyliaus ir kitų gelžkelio' 
tarini, vos čion pasirodydavo kokia žmo
gysta. Tik permaina oro ir dalįs metų to
je miegančioje tuštumoje pertraukdavo 
vienodumą. Žymesnius atsitikimus savo 
vienodoje tarnystėje, apart viršminėtųjų, 
Tylius tur ant delno: keturi metai atgal 
čion pravažiavo ciesorius į Vroclavių; vie
nų žiemos nakti greitasis traukinis per
važiavo laukinę ožkų; tai vėl vasaros laike 
per kratų rasta taip įkaitusių vyno bonkų, 
kad atkimšus jų, čirškė, kaip iš čirškynės. 
Tų bonkų Tylius pakavojo drėgnoje vie
toje, bet kada po kiek laiko atėjo jos pa
imti, bonka nežinoma kur dingo. Kelis me
tus dar gailėjosi to nuostolio, o ir po šiai 
dienai dar neužmiršo.

Kartais nemažai nusiraminimo suteik
davo iškastas prie pat namelio šulinys. 
Gelžkelio darbininkai semdavo iš jo vande- 

'(seka tol»

(Pabaiga nuo 4-to pusi.).
------------ į------ 1-----------------  
mokytojų 22; žurnalistų — 
17; studentų -r- .20; dailinin
kų — 3; vaisbių — 3; karei
vių — lOj.y.'ofį'ecierių — 2; 
valstiečių — 35; technikų, 
agronomų—- 18; kantoristų 
ir telegrafistų —• 37; aptie
kiu — 5; popų — 1; rašyto
jų (literatų) — 1; antrosios 
durnos atstovi]. — 2 
čių viršininkas 
įlinkas — 1; policiantas 1; 
likusieji nenurodė savo pro
fesijos.

Turėjusių, arba dar turin
čių katorgų nuo 4 iki 20 
metų, 308. Už prigulėjimų 
prie partijos turėjo kator
gų 90 nuošimčių, visi jie 
buvo teisiami karo teismų 
ir kaltinami 102 punktu, 
kurs buvo dedamas visiems; 
kaltintiems už prigulėjimų 
prie partijos grasia nuo iš
trėmimo iki 8 metų kator
gos

Administrativiniu budu 
išsiųstų — 5; ištrėmime su
imtų —- 11; už pabėgimų iš 
vietos ištrėmimo — 16; pa
siųsta iš politiškųjų prie 
statymo Amūro gelžkelio, 
ar Aplinkinio Baikalo ke
lio, arba į Aleksandrovs- 
ko Centralinį Katorgos ka
lėjimų — 89; į Jokutijų iš
tremta — 17# Atmetus pas
taruosius, nuėjusius prie 
darbo, arba :į katorgos ka
lėjimus, visi kiti, 
virš 500 žmonių 
ribose Irkutsko 
jos. Ištremtieji 
dinti daugiausia 
apskrityje, ->kadjiems sun- 
kiaus butų pabėgti iš Sibi
ro. - ......

Iš statistikos matyti, kad 
tų žmonių,- kirti ų dauguma 
pabandė katorgos malonių, 
dar neatsisakyta nuo savo 
pažiūrų, nors žinoma, yra 
nemažai tokių, kūrins šiur
kštus gyvenimas sulaužė, 
jų svajojama apie atilsį ir 
ramų darbų; Bet ar galima 
ramiai dirbti ir ilsėtis Si
biro taigoj, tarp šalčio ir 
bado? Daugumos ir kator
ga nepataisė,, tik parodė 
priešo nedorumų ir neatidė
tinų su juom kovų.

KODĖL BULGARAI NE
PAĖMĖ ČATALDŽA?

* - • - -A,-- -i

Labai indomias žinias a- 
pie Bulgarijos armijos stovį 
ties Čataldža praneša “Bir- 
ževija Vied.” koresponden
tas, tvirtindamas, kad paė
mimas tvirtų turkų pozici
jų, ginamų Azijos kariuo
menės, nebuvo galimas daik
tas suvargusiems bulga
rams.

Bulgarų padėjimas po ne
paprastai ilgų ir sunkių 
maršavimų, i kūnais dienoje 
darę po 50 terštų vydamies 
turkus, buto (tiesiog pasi
baisėtinas. 1

Žiurėjau j tų baisių ka
riuomenę, nudriskusių, neš
varių, kaip,; tik kojas pa
velkančių: mačiau žmones 
su pajuodavusiais ir indu- 
busiais veidais ir man rodė
si, kad tai jaui ne žmonės 
juda, vaikščioja, miršta, bet 
tik kokie tai šešėliai, išėju
sieji iš kapų”.

“Ir išteisybės jie eidavo 
atakan tiktai sutemus, ar
ba miglotais rytmečiais. Nu- 
sikankinę ilgais maršavi- 
mais ir kovomis, paskutinė
mis dienomis maitinami tik 

'supelėjusia nuo drėgnumo 
duona, jie po 12 vai. paroje

: stovėjo pozicijose, greitai 
padarytuose apkasuose li
gi kelių vandenyj, apipučia
mi šiaurinio vėjo ir mazgo
jami nuolatinio smarkaus 
lietaus. Tuose apkasuose jie 
mirdavo nuo nuoilsio, dizen
terijos ir tifuso, kuris pa
sibaisėtinai pradėjo siaus
ti”.

“Per dešimts dienų ties 
Čataldža stovėjimo tie kar- 
žyginiai pulkai, kurie nuste
bino visą pasaulį savo per
galėmis, pradėjo nykti. Ne- 
kuriose kompanijose (roto
se) paliko ne daugiau 150 
arba net 120 žmonių, dau
gumoj pulkų jau beveik ne
buvo oficierių, o batalijo
nais vadovavo jauni popo- 
ručninkai. Visus kariuome
nes burius smaugė nuoilsis 
ir vargo liga, o vienok tie 
žmonės mušėsi ir vis žengė 
pirmyn”.

“Šešių 
Čataldža 
tiems tos 
vadams prirodė visą toli
mesnių atakų bevaisingu- 
mų. Negana buvo užkimšti 
pelkes ir Čataldža fortifika
cijų vilkų duobes lavonais, 
reikėjo be to kovoti su tur
kų artilerija, o tani tikslui 
truko didelių kanuolių. Ta
tai reikėjo daug laiko tas 
kanuoles gabenti iš kitur ir 
tai dar tokiomis be jokių ke
lių pelkėtomis vietomis”.

Ir todėl bulgarai, apturė
ję, didelius nuostolius ata- 
kuose pagaliau užėmė ties 
Čataldža apsiginimo pozich 
jas ir anose apsikasė. Bet 
ir toji taktika pasirodė ne
išlaikoma.

“Nežinia, kur buvo ge
riau, ar pilnuose vandens 
apkasuose po nuolatine tur
kų batarejų ir torpedvalčių 
ugnimi, ar gal bivakuose, 
kur stovėjo rezervos ir sky
riai del permainos apkasuo
se.

“Niekur nebuvo galima 
gauti šiaudų ir žmonės gu- 
ėjo tiesiog ant drėgnos že

mės, įsisukdami šineliuose 
ir šėtrų audekluose, iš tur
tų atimtuose”.
“Nebuvo girios sukurti 

ugniai ir nuilsę, kareiviai 
■airėjo vaikščioti po kokius 
5 ar 6 verstus, kad suradus 
sau malkų, ar šakelių”.

“Nebuvo vandens. Šuli
niai, kurių nedaug butą, bu
vo apversti lavonais arba 
žmonių išmatomis — tatai 
kareiviai iščiulpdavo lie
taus vandenį iš klanų...”

Štai kodėl bulgarai nepa
ėmė Čataldža ir sutiko su 
;urkais taikinties.

Juozapą Ridiką
3253 Illinois Ct. kerte 33 g.

Szaltas Alus, gardi Ariel
ka, kvepenti Havanos Ci
garai. Turiu didelę salę 
del mitingų, veselijų ir tt.

TELEPHONE YARDS 2710

************<•<•************
| MOKYKLA ŠOKIU. *
# Walts, 'iTwo Step ir kitokių.
£ Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj
į Prof. Julius kaip iszmokinat tai niekas

PROF. JULIUS SILSKO
Nuo 9 ryto iki 11 va c. Phone Čanal 3762

$ f* Prof. Julius kaip iszmokina. tai ui-----
g taip ufr^aii iszmokint niekur kitur.
? PROF. JULIUS SILSKO
X 1836 S. Halsted St. Chicago. Ill.

O ...'ėzA I I. 4 11

************•>❖************
*

Ar, mokate Anglišką kalbąL
Q Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiška Ištarimą; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. <3 Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. <J Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. ^<5 Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiška Ištarimu. <J Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Ą Pagalios tal
pinąs: trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje, <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jūrinių 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 su piemen tas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Sucedyk pusę 
savodantųbilos

Žemiausios ktinos Cliicagojo už 
atsakančiausią dantų darbą. 

S _

Daugelis denlistu visada randasi.

n ■ . ■■■> ■ SPECIALISTASDaktaras Wissig sm^jm
Gydo pasekmingai visokius ligas vyrij ir motorų 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 gerklės ir visokius slaptus nesvnikumus vyrų ir moterų,

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

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

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

iki 8 po piet. Nodėlioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum čo- 
verykų Storo). Phone Canal 3263

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

jisai duoda kas savaite apie 20 puslapių visokių pasiskaitymų.
“ŠALTINIS” ypatingai stengiasi pakelti Lietuvos ūkį. Prie “ŠALTI

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

“ŠALTINS” suteikia kiekvienam savo skaitytojui atsakymus i 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 savaite labai gražų laikraštėlį vaikams vardu 
“ŠALTINĖLIS”.

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

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

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

Kas nori tikrai gera ir naudinga laikraštį turėti, būtinai turi užsisakyti 
“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 jįinigus perlaida' 
Metams ^'3 rub. 

mėnesiams 
mėnesiams 
mėnesiams 
mėnesiui

Workman & Sleinfiacft
ARCHITEKTAI

F1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3029 
f6235 Sof Halsted St. Telephonas' Normal 2617.

CHICAGO, ILLINOIS

8



Žy ALIK AS

54

8855

56
89

57

59

89a
6v

50c.61
90 Lietuviškų Veliu bei Vel- 

Dr. J. Basanavičius. Chicago, 
knygoje surinkta daugybė įvai-

73

baro

mui

216 W. Madison St.

geriausia
tanti vertę geros

Reikalauk S-O-

Nauja visiems reikalinga knyga
SVEIKATA^

ARBA

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

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

Ar Jus pažįstate savo sudėjimą?
Ar norite but sveikas ir stiprus?
Ar norite nusikratyti apgavikus, kurie siūlo Jums per apgarsinimus vaistus?
Jei ne, tųi 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 paveikslėliu apie žuiogaus kūno sudėjimą 
kitokių. Spauda aiški, drūtais audimo apdarais. Kaina su prisiuntimu ti 
tai $2.00. \

Užsirašant minėtą SVEIKATĄ kaip ir kitokias knygas,’adresuokite:

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

J. M. TANANEVICZIA
5249-53 S. MORGAN ST., CHICAGO. ILL

Kataliogas Knygų
48 Dvi Istorijos apie Joną ir Aleną ir Pavojinga

klaida. Mahanoy City, Pa. Pusi. 45.......................
49 Dvi Pasakos apie Valdimierą, ir Bedali.M ahauoy

‘■ j City, Pa. Pusi 44.............. .................. •.....................
50 Devynios Istorijos: Kas' yra Kristus’ Prieš tei

sybę nekalbėk; Senas žmogus pavojuje; Na
mų sūdąs; Kvailas tikėjimas; Karalius čigo-

1- įų; BJ’1795 metų; Nedoras Pobas ir Girtavi- 
’■ mas. Mahanoy City, "Pa. Pusl.6l.........................

51 Duonos ieškotojai. Apysaka Henriko Sicn-
. kevičiauš. 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. . . i....................... .......... .. ....... f.......... 35c.
52 j^ŠDevOniškių Kryžius.' Puikus aprašymas apie

< kr’yžių/’sfb'vihtį. ftėvoniškių kaime, Stivalkų gūb. " ;
į? Shenaildoah, Pa.* Pušį. 39;' Kainft. '. ?. i"i-';. >7. ■: " lOo.
'•Duktė' Marių. D; T B. Mahanoy City, Pa. 1910 
T Labai užimanti apysaka. Pusi. .63.............. ..'25č
Dievo Žmogus. Apysaka iš darbininkę gyve

nimo. Pagal M. R-s. Parašė G—žis. Boston, Mass.
"į pusi. 64 ... ...... ......... j.................' ........ 15c
Dvi Puikios Apysakos: Bausmė Dievo ir Ale.
nutė. Boston, Mass,, 1905, Pusi. 36 ............. 5c.

Dievaitis, šių. laikų apysaka M. Radzcvičaitės, 
pagarsėjusios raštininkės. Lietuvių kalbon iš
vertė K. Puida. Šiauliuose 1908, Pusi. 308. ..... 85c.

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

ne 1907, Pusi. 35 .......................................................... 25c.

Eustakijušas. "Istorija iš pirnlutin'amžių 
krikščionybės. Versta iš lenkiško,1 Shenandoah, 
Pa. 19ioj Pusi. *128 .................................................. 25c.

Erškėčių Vainikas. Parašė Jaunutis Vienuo
lis (Juozapas Gaybačąuskis). Turinys yra tokis: 
1) Prakalbos vieton. 2) Tautos širdis. 3) Pažin- 
kim patįs save. 4) Dvi maldi. 5) Kur musę tau
tybės dvasia? 6) Laisvės Perėtojas. 7) Nauja 
Babilonija. 8) žmogyste ir Viršžmogystė. 9) Ge
ras karalius ir 10) Ko aš geidžiu? Krckavoje 
1908. Pusi 84............

Emigracija. Iš darbininkę 
lėliz: Paraše J. Sliuburis. 
47 ...........

Finai ir ję
tinė šalna. Dvi daili apysakėli. 
Pusi. 38. Kaina ...........................

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

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

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

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

Girininkas — - - - -
kojimai. 
Pa. 1911. Pusi. 42 ....................................................

Iš Gyvenimo. Lašai iš visokių kalbų. Čia telpa 
sekančios apysakėles: Surato kavinyčia, Prie
šas, Judošiaus paskutinė naktis, Karė, Gatves 
vaikai, Gyvatė, Krėvos pylis Tilžėje 1904r 
Pusi. 30 ................................ ’...............................

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

N. Tilžėje 1902, Pusi. 68 ............................................
Gražus Pamokinimai. Sidabro stiklinė, 2.
Anūke, 3. Įkirus Petriukas. Lšledo Giedris. Bitė
nuose, 1894, Pusi. 36 ................................................ .. .

Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti naudingi 
skaitymai (ketvirta dalis “šiaulėniškio Sene
lio“). Juokinga pasaka su 16 paveikslėlių. 
Tilžėje 1894, Pusi. 52 ................................................  15c.

Gyvenimo Gabalėliai. 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, Ill. 1908. pusi 50...............15c

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

15c,

20c.

30c.

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

Brooklyn; N. Y. Pusi. 
..................   15c.

gyvenimas. Viensėdis ir pirmu- 
Vilniųje 1893 

.......... . 15c.
64

to

10

72

15c.

40c.
55c.

79

80

86

87

Gyvenimo Vaizdeliai. Susidedanti iš devy
nių sekančių gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas,

Vagis, Kas kaltas.Gatvės vaikai. Paparčio žiedas, 
Miško sargas, Signalas, Keleivis, Buvo esybė,.,: 
Chicago. III. 1902. Pusi. 99.................,...'..........

Graži Dovanelė Lietuvos Ario.iams.Graži "knygutė 
Aukauja broliams Lietuviams Musė. Plymouth,

Chicago, Bl.................................................... .. ...... lOe.
Humoras ir -Satyra. Labai linksma knyga, 

kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės įjuo-
- kai, juokingi prietikiai, meiliški. atsitikimai,.:< 

linksmos patarlės ir tt. Chicago, “Katalikas“ 
1910, pusi. 159.. '50c
Drūtuose apdaruose  ..........................'.V.75c.

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

Isterija apie Genovaitę. . Išguldė Laurinas 
Ivinskis. Ryga. Labai gražus ir graudingas su
rašymas apie Genovaitės vargus, rūpesčius ir’ste
buklingą Dijyyo surėdymą, kaip. <Jis geripms pž- 

; moka geru, o blogiems piktu. ši knyga verta 
' Kiekvienam perskaityti. Pusi. 152. Kaina, tili- 

tai ... ......................................... ... ...-7, 29c
Istorija apių gražią Katriuką ir jos vi- *f 
sokius atsitikimus. Antra laida. Plymouth, Pa. 
1901 m. Yra tai labai graži ir užimanti apysa
kėlė. Pusi. 3į‘ Kaina .......■; ■ -10c.:

Istorj/ : pio gra<- Magcliona Dukt".*
Karaliaus iš Neapolio ir apie Petrą Kareivį Gra- 
pą. Visokieųatsitikimai, nuliūdimai ir linksmy
bės, laimės su atmainomis beškurstant ant. šio‘
svieto. Tilžėje, 1907. Labai gražus aprašy-J,,, -• 

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

Iš Gyvenimo 
nių. Surinko 
III. 1903. šioje 
rių gražių pasakų iš senovės liaudies padavimo; 
apie rojų, dangų, čysčių, peklą; apie giltinę, ma
rą, eholerą; apie dvasias (dūšias), velnius, vaidi- 
ma«i ir t. t. Pasakos užrašyta tokioje kalboje ko
kioje buvo girdėtos; Panevėžyj — pagal panevė
žiečių tarmę; Šiauliuose,— pagal šiauliečių tar
mę; Suvalkų gubernijoje — suvalkų tarmes; 
Prusą Lietuvoje — pagal Prūsų lietuvių 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 ......................................................

ise,
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203

204

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

50c

25c.

. .10c.

25c.

10c.

Uranium? steamship 
Company

Reguliariška Pasažierinė Linija tarp
NEW YORK ir ROTTERDAM 

Geriausi Laivai—Rrtfniingi kambariai 
Marconi bevieline stųltis—Geras Valgis 

Austrijos,Hdrig'aflĮos ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės 

U ranium Steamship 
Company

13 Broadway, ; - New York
J. V. Zinner ®. Co., 

140 N. Dearborn St.. Chicago, 111.
Arba pas mus agentus kurie randa

si visur SuVienyt-ose Valelijose.

^^iK**********************  į
* ■ ' J. - #
* ---------— — --------------------------- “
*
*
*
*
*
*
vf iu movų viuHuju apygaruujv. ® į

DR. O. C. HEINE gi 
dėNtistas 4 5

1 t 3“ IKamp. 31mosjr Halsted gatvių Ji 
Ofisas yiršjiį Aptiekos

15 metų vienojo apygardoje. 4

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 koris yra 
atsakantis o visados ąausit teisinga pa- 
taroavima. Prieszai Szv. Jurgio bazu. 
911 W. 3 3 rd St.: Tel Yard 5423

Rittenhouse and
Embree. Co.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip 
gi riboki medžio, padailinimai.

Ofisas: 35CO CentęfAve. Chicago 
Pel. Yards 502 JOS. J. ROZHON .pąrj

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 Karczemoaa

4 4444444444444444444444444
4 ♦ 

*
4- 
4-

JOHN M. BRENZA 
L A W Y E K .

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

PHONE DROVER 1939

Atlieku visokius legaliszkus reikalus at- 
sakancziai. ypatingai suzeidmo ir kitus. 
Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir 
kriminali zku bylu. Taipgi perziuriu 

. abstraktus ir padirbu visokias po pie ra s 
J ir doKumentus pardavimo ir pirkimo 

namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- 
rie turite koki legaliszka reikalą, atsi- 
szaukite pas tautieti.v

4444444444444 444444444444 4

4 
*
4
4
4

4
*

I 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 civiliškų ir kri- 
minališkų bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir tr t. Lietuviai, kurie turite kokį 

-■ legahšką reikalą, atsišaukite pas tautietį
Ofiso Tol. Central 1863.

3 Gyvenimas:
* 2318 W. 23rd PI., Chicago, Ill.

Gyvenimo Tel. Canal 2562.

Leveskio
Dienine ir Vakarine Mokykla.

4 1 ■ '■>■■■■ Mokinama: i. ■ "
1. Pradinis tPrirengiamasai) Kursas.

■ 2. Prekybos Kursas pagal Atncr. plianą, 
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą 

(del manančių grįžti Lietuvon).
■ Kaibos ------- ... ■

Lietuviška,, Angliška, Vokiška ir Rusiška 
(pagal florą ir Lenkiška).

Del smu kesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišką šiuom antrašu:
G. X LEVESKIS,

Vedėjas Mokyklos -
I 3106 So. Halsted St., Chicago, Ill.

r

15c.

866 Milwaukee Ave
kampas Ceęjter Avė.

I Pasekmingai gydo vyru, mo- + 

| toru ir vaiku ligas. Taipgi ž 
4 paslaptingas Irkraujo ligas, j 
* Ofisas atdaras nuo 9 iki ll'rytals- X 
i ir rųiq 5 iki 9 vak. 4*

Išgydysiu Jus - E J HUO PASLAP- 111 3 Ua TINGU LIGŲ.

DU-KART NEDELINIS LAIKYTIS

•■SAULE
‘■y- •'

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU

ANT NEDĖLIOS

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

AMERIKOJ f ”e'“msa,$2J? 2S epušei matų $1.25
EUBOPO.T TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli

joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m;

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Go.
520-522 W. South Ali Mahanoy City, Pa

Ant Išmokesčio po 10 centu.
Nusiusim kiekvianai atsakančiai ypatai arit 

bargo labai Gražų Gramofoną pliokšt rundiną 
jeigu apsiima mokei po 10c ant dienos. Prie 
kiekvieno dabar pas mus p'rkto Gramofono 
duodam visai DYKAI 6 dubeltavus re lordus 
(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, 
šykite tuojaus dykai kataliogo ir informac'jų, adresuokite į

RELIANCE PUBL. CO.
441 E. 16th Street Oept. E., NEW YORK.
Pasarga: Gyvenanti arčiaus jeigu norite, tat galite atsilankyt asabiš

Ra

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3252 Emerald Avenue - ■ Chicago, IM.

Telephone Yards 4527,

$1.50
$2.00

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- 
doali, Pa. 1901 .....................................................................50c
Paveikslai. Parašė žemaitė. Plymouth, Pa.
1899, pusi. 102 ......................    15c
Pritruko kantrybės Apysaka iš - rusų : 
valstiečių gyvenimo. Vertė Pranas. Perspaudinta 
iš “Lietuvos Ūkininko,,. Vilniuje, 1907, 
pusi. 131 ... .... e.».. ...-85c

Pavasario rytmetį. Davatka, Burtininkė, Trįs 
labai gražios pasakos. Parašė Lazdynų Pelėda. 
Vilniuje 1905, :pusl. 23 ........................._£į,....... 10c
Plėšikų lindynė arba nunešta • įj 
Vertė S. P. T. Apysaka iš Lietuvos žm'dniį-gyve- 
nimo. Chicago, DI. 1907, pusi. 38.. /..... .. .15ė'
Paveikslai. Knyga I. Pasaka iš lietuvių, gy- »j. ... 
venimo. Tilžėje 1901, pusi. 56..........   :->lfc<--4-10ė
Paveikslai. Knyga II.................   , 10o<
Paveikslai. Knyga III .................................................10c..’

Palangos Juze. * Parašė Vysk. M. Valančau- 
skas. Penkta pataisyta laida. Vilniuje, 1906, pusi. 
130 ..................J...’.................................. . ....................
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..............................

JONAS M. TANANEVIČIA,
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Illinois,
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208

207

207a
207b 
209

25c
210

211

212

25c.

10c-

15c,

Telephone Yards 3547

c. j. Kill
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalolnimus atlieka 
kuoveikiausiai.

-824 West 3£th Street
Netoli Hdlstėd St. ~ -
CIHCAG.O, ILL.' <

Ateik pas ma 
De, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
gvarant uoju 

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

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
ezczins. Asz 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k u- 
rias asz pats 
importuoja. 
Dabar laikas

Specialistas karts 
iszgydo ko kiti negali.

iszsigydyti Ir bati sveika. Rodą ir isz- 
vĮfBMlKL7rjf—tut dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Ašb pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu iszgalejima. Netruk* 
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lletiiviszkai.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Ave., 2 lub. virnvl Bro- 
kos, prie 18tos gatves, Chicago, 111.

DR. RBNFER, Specialistas. - .
Vai. 8 r. iki 8:30 v., nedel. 8 r. iki 12 diea

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

^LAIKRAŠTĮ (GAZETĄ)

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

“RYGOS I NAUJIENOSE” rašoma įvairios ir naujausios žinios iš 
viso pasaulio kraštų, kaip iš Rusijos, taip ir iš plataus užsienio: iš Ame
rikos, Anglijos-,’'Afnkos, Vokietijos ir kitų žemių.

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

“RYGOS ’.'NAtlJIENOS” užtaria varguolius, šviečia juos ir parodo 
jiems tikrąjį ,-į-q švįesų gyvenimo kelį, kuriuo kiekvienas gyvas žmogus 
turi teisę vieriddai su kitais naudoties.

“RYGOS NAUJIENOS” duos savo skaitytojams per šiuos 1913 metus 
DAUGIAU KAIP Už TRĮS RUBLIUS DOVANŲ.

DUOę, Į3, GRAŽIŲ SKAITYMUI KNYGŲ.
“BYGŲS • NAUJIENOS” eina vieną kartą per savaitę (nedčlę) — 

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 RfEI?ŲRIUS MĖNESIUS PO 1 RUB. Į užsienius: metams
4 rub., pusmečiai 2 rub., 3 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 RŪB.

Todėl, mieli Broliai! naudokitės gera proga — užsisakykite 
Naujienas ’ ’, gausite 13 knygų, virš 
šviečiantį, gerą laikraštį.

99

. _ . ‘ Rygos
3 rnb. vertės, dovanai ir protų

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

RYGA, KATOLIČESKAJA No. 28, REDACIJA
4‘RYGOS NAUJIENOS

:The American Life 
Ihsu rance Company of Illinois.
Po priežiūra Valstijos rando

$100.000.00
sudėta Illinois Valstybes kasoje.

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG.

72 West Adams Si:., kampas Clark gat.
N*ETURI NIEKUR FILIJU

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

5252-54 So. Morgan St. Chicago. Ill
* Telephone Yards 6685

Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, del 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 į kitus miestus

Teisingai padaryta degtine iš
nepaprastai puikaus mišinio

Per daugeli metų sendinta

"Ant

Žmones supran

ruginės degtines
orderiuoia SOLO
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra

balto ąžuolo bačkose pirm
suteikimo publika?.

miniai švelnios
prieprovos daro 
SOLO degtine

vaistu
šeimynų
varrtoji-

tai geriausias gčrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago,

9
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gražią, juokingą, išmintingą ir žingeidžią pasa
ką. Chicago, Dl. 1903, Pusi. 280 .................... $1.2®
Drūtai apdaryta ..............................................................$L®9
Lietuviškos Pasakos Įvairios. Surink® 
Dr J. Basanavičius. Dalis H. Oia telpa 205 la
bai gražią ir juokingą pasaką, bovijančią kiek- 
•vieną skaitytoją ir klausytoją ir labai naudin
gos. Chicago, Dl. 1903, Pusi. 330 ...........  . $1.7:
Drūtai apdaryta ..................................................... $1 50
Lietuviškos Pasakos įvairios Surinko 
Dr. J. Basanavičius. DalisIII. Oia telpa 202 dar 
gražesnės ir įuokingesnčs pasakos. Chicago, Dl. 
1904, Pusi. 333..............
Drūtai apdaryta .........
Letuviškos Pasakos 
Dr. .J Basanavičius.
pusi. 299.

nėse dalyse Dr. Basanavičiaus 
ką, telpa keli šimtai užimančiu ir juokingą pa
ką, . telpa keli šimtai užimančią rr juokingą pa- 
gą I. II III. ar IV. dali, turės per visą savo am. 
žią neišsemiamą pasaką turtą .................................  $1.25
Drūtuose apdaruose ..................................................... $1.50

..............................................  $1.25

..............................................  $1.50
įvairios. Surinko 

Dalis IV. Chicago, Ill.
Šioje dalyje taip kaip ir pirmes-

surinktą pasa-

95

96

100

101 eina Lietuvos pažin.
Parašė Prietelis. She-

5c.

10c.

15c.

5c

25c.

35m

15c.

147

148

149

150

151

102

103

107

108

109

110

111

112

113

114

115
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Iš mano atsiminimų. Parašė D-ras Vincas 
Pietaris, Spaudon parengė d-ras J. Basanavičiui, 
(Su autoriaus paveikslu). Platus bijografiški 
apipasakojimai nekuriu Lietuvos vietą. Labai 
naudinga knyga. Chicagt, Dl. 1905. Pusi. 301. 
Kaina ...................................................................................75c.

Janita, iš vokiečių kalbia vertė K. S. Drąsu
sis japoniškasis kareivis, tikras atsitikimas iš ka
rės Japoną su Kiniečiais. Tilžėje. 1907, pusi. 23 
Kaina ..............................................................................

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

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

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

68 Judošius. Parašė L P. Aprašymas iš lenką 
maišto 1863 m. ir ka’ip tūli lietuviai tampa išda
vikais savo brolių maskoliams ant sušaudymo, 
arba ištrėmimo į Sibirą. Tilžėje 1902, Pusi. 
12 ......................................................................... ..

99 Juozapas Koniuševskis. arba kankinimas uni- 
jotą po valdžia maskolių. Plymouth, Pa, 1888, 
Pusi. 56 ........................... .......................................
Jonašas Korčakas. Puiki Istorija. Parašė J. I. 
Kraševskį Vertė D. T. B. Mahanoy City, Pa. 
1902. Pusi. 262...............
Jonukas Karklynas 
tu. Gražus vaizdelis,
nandoah, Pa. 1904, Pusi. 47 ......................................
Japoną 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...........
Kaimyną pąšnėka. Parašė J. Vilniuje. Gra
žus aprašymas iš lietuvių kaimiečių gyvenimo. 
Pusi. 18. Kaina ...............................   ■
Kas kaltas? Apysaka iš musą dieną. Para, 
še A. V. Vilniuje. Gražus apsakymas iš Lietu
vos sodiečiu gyvenimo; apie gužynes ir tt. Pusi. 
27. Kaina .........................................................................
Kėkštą Šimas. Ūkiška apysaka. Parašė Me- 
naitis. Plymouth, Pa. 1901 m. Labai gražus ir 
naudingas pasiskaitymas apie ūkininkus. Pusi. 40 
Kaina ...............................................................................
Kryžiokai. Istoriškas aprašymas. Henryk Sien- 
keviez. Lietuviškai išguldė Jonas B. Smelsteris. 
Tomas I ir H. Mahanoy City, Pa. 1902. Yra tai 
puikus aprašymas iš laikų karionės lietuvių su 
kryžiokais laikuose D. L. K. Vytauto ir kara
liaus Jagailo. Knyga šioji turėtų rastis kiekvie
noje lietuviškoje grįčioje. Pusi. 495. Kai
na ..................................... ...............................................
Križiokai. Tomas HI. IV. V. Yra tai toles
nis trūkis pirmo ir antro kryžioką tomą, kur la
bai dailiai aprašyta karė lietuvių su kryžiokais 
po žalgiriaie (Grunvaldu), kur D. L. K. Vytau
tas su lenką pagalba baisiai sumušė kryžiokus ir 
panaikino ją zokoną. Joje yra ir tos kovos pa
veikslas. Puslapių 1034. Kaina .............................
Kraujo Sėja. Apysaka iš laiką karės Masko- 
lijos su Japonija. Parašė Waclaw 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 naudingiausią skaitymui knygą. 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 Prancūzą 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 “Laisvės metų”, parašyta Lazdyną Pelė
dos. Yra viena iš geriausią apysaką. Vilniuje,

1910, Pusi. 520 ..................... "....................... $1.00
Krikščionis
Dvi apysakos. Vertė Pranas Siūlelis. Shenan
doah, Pa., 1909, Pusi. 52 
Koks tas paukštis “kun. 
je, pusi. 34.. ..................
Kas priešins? Akyva apysakėlė iš lietuvių gy
venimo. Parašė Lazdyną Pelėda. Tilžėje 1900, 
Pusi. 32 ...........................................................................
Kaip Motiejus po peklą keliavo ir Vy
nas. Dvi apysakos. Iš lenkiško vertė Fr. 
Siūlelis. Shenandoah, Pa. 1908, Pusi. 23 ...............
Kas teisybė tai ne melas. Parašė Aišbe 
’’Aušros“ išleidimas. Septynios naujai pertaisy
tos pasakaitės. Vilniuje 1905, Pusi. 63 ...............
Kent kaltas, kent ne kaltas. Vaizdelis iš 
žmonią gyvenimo, parašytas žemaitės. Vilniuje 
J907-, Pusi. 39 ..................,............................................
Kaukazo belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė. 
Vertė S. O. Tilžėje 1894, Pusi. 40 .........................
Kelionė į Europą. (Su dviems paveikslė
liais iš visasvietines 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 laiką karės maskolių su tur
kais. Chicago, Ill. 1906, Pusi. 81. Kaina.........
Katorgom Labai gražus skaitymas. Chicago........
Katoržnykas. Puikus aprašymas apie katorgą. 
Spauda ’ 'Kataliko' ‘ Chicago........ .................... ....
Ketūrios 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, Pa. 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; Ii ko di
dėli ponai. Mahanoy City, Pa. Pusi. 105........ 80c 
Keturios Istorijos: Sugertuves trauKynije; Žibin- 

Bažnytaitėje; Aliutė duktė kunigaikščio Ker
us;. Bokštas ant salos Dago. Mahoaoy City, ..

Į902. Pusi. 64 ......................................................... 20c.
Lietuviškos pasakos įvairios. Surišk® 
J. Basanavičius. Dalis f. čia telpa 1*1 lakai

Raudonas Gvazdikas,

5c

30c

25c

20c.

35e

5'

10c

10c.

$2.00

$2.00

122
........................................ 15c
V. Dembskisl Tiliė- 
....................................  10c

.24

125

126

127

128

.129

130

131
132

134

136

10c

10c

25c

10c

10c

15c

20c 
lOe

15c.

20c.

20c.

152

156

Pelkės. Apysaka i* lietuvių darbininkų gyve
nimo. Liejiii$ kalbon išvertė Kazys Puida. 
Vilnius. ' 46*.7.............. $1.20
Pasaka aj*iav,.i kantrią Aleną dukterj 
turkų ciesoriaus Antonijaus, kuri per 22 metus 
vaikščiodama' po svietą, daugybę bėdų ir vargų 
iškentėjo. 'Antra laida. Iš lenkiško vertė A. 01- 
ševskis. Chicago, Ill. 1902, pusi. 66........ ............
Paludieniaj. V2 Orkan. Vaizdelis iš pie
menėlio gyvenimo. Lietuviškai išguldė V. Sta

garas. Antra laida. Shenandoah, Pa. 1906, 
pusi. 16 .............................................................
Pasaka Rapie'‘ Adomą ir Jievą Priedas 
prie sulygihainOsios mythologijos. Parašė Paul 
Lafargue, 'pagš.1 vokišką vertimą lietuviškai su
taisė P. -Miškinis. Chicago, Ill. 1908, pusi.
31 ............... ......................................... ...............................
Patarlės ir dainos. Surašė nuo žmonią M.
D. Silvestraitis. Tilžėje 1899, pusi. 30 .................

BREVIORELIS
Katalikiška Maldą' knygeli, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

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

Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis bar 
nyčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
se: lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas maldė-: 
ir kalendorią, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, gera 
popiera. čia yra ją paveikslai ir kainos:

1100

MALDAKNYGĖS

10C

10c

10c

5c

10c

15c

15c
Apysaka iš pir- 

Vertė Vytautas. Til- 
...................... ........ 20c

Lietuvaitė. J. Kvietkovskio. Vertė P. G. 
Apysaka iš senovės lietuvių gyvenimo. Chicago, 
Ill. 1906, Pusi. 296 ....................................................... 50c
Apdaruose ......................................................    75e
Lietuvių Ašaros. Trys vaizdeliai iš Lietuvos 
gyvenimo. Labai graži pasakaitė. Tilžėje 1903, 
pusi............... ........................................
Lietuvi, Mylėk savo kalbą. Paveikslė
lis iš dzūką gyvenimo." Parašė Kunigas. Graži 
apysakaitė iš lietuvišką gužynių. Vilniuje 
1905, pusi. 17 .............................................................
Linksmi žiedeliai. Surinko K. Stiklelis. 
Čia telpa 104 įvairiaus linksmo turinio gabbalė- 
liai. Tilžėje 1907, Pusi. 32 ........ .................................
Laikrodininko Atminimai. Pasak Erk- 
man-šatrijaną sutaisė S. M. Paveikslas iš Napo
leono I. paskutiniųjų kariavimą. Chicago, Ill. 
1907, Pusi. 44 .................................................................
Laisvė ir kitos naudingos pasakos. Pa
rengė K. Brūklys. Shenandoah, Pa. 1911, Pusi. 
40 ........................................
Morkus ir Aurelionas. 
mą amžią krikščionystės, 
žėje 1899, Pusi. 82 ........ .
Matulė paviliojo. Stebuklingoji tošelė ir ki
tos labai gražios apysakos iš žmonių gyvenimo, 
Parašė Lazdyną Pelėda. Vilniuje, 1980, pusi. 
262 ...........:..................
Mylėk savo artymą. 
rėš Prancūzą „su Arabais 
F. Hoffmaną parašė P. B. 
pusi. 131 ..................................
Ta pati apdaryta.....................

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

I Mythai.- Pasakos ir legendos žemaičių. Surin
ko Dr. Ed. Veckenstadt, vertė dr. J. šliupas 
Dalis I. Yra tai žingeidžios ir juokingos senoviš
kos pasakos apie visokius stebuklus ir prajovus, 
apie darbus gerų ir piktą dievu, apie laumės, lai
mes, Raganius, Vilkalvkos ir tt. Plymouth, Pa. 
1897, pusi. 190 ......................................................... 50c

I Musą Soeijalistai. Apysaka iš paskiausiują 
Lietuvoje atsitikimą. Paraše Jonas Kmitas. 
Shenandoah, Pa. 1906. Pusi. 57....................   10c.
Mokytojas iš Nazareto^ Parašė Antanas 
Vyslouch. Vertė L. P. Apysaka iš laikų užgimi
mo Kristaus. Vilniuje 1907, pusi. 103 .................

i Meilės karštligė. Mintys ir prilyginimai a. 
pie dabartinį supratimą meilės. Paraše I. A. 
Chodov, vertė iš rušisko J. Stropus. So. Boston, 
Mass. 1911, pusi. 51 ....... ...... .... .... 7...» .
Mokslinčius Tvardauckas. Apysaka iš 

žmonią padavimą. Parašė J. J. Kraševskis, ver
tė į lietuvišką F. M. Plymouth, Pa. 1908. Pusi. 
174 ...................................................................................
Miškas vis smarkiaus degė. Piešinys 
Skitaleco. Vertimas iš rusą kalbbos. Brook
lyn, N. Y. 1911, pusi. 32 ....................... ...'..............
Mobilizacijos pasekmės. Vaizdelis iš gy
venimo. Paraše 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 .............. ........................ ..

171 Mūsiškiai užsienyje. Juokingas aprašymas
- kelionės į Paryžių ir atgal. Mikalojaus ir Glapi- 

ros Ivanovą.Parašė N. A. Leikin. Lietuvių kal
bon vertė Magnus Parvalkietis. Chicago, Dl. 
1909, pusi. 216 ................... .....................................

172 Milukijada arba nepaprasti dzūko viršžmo- 
. giški nuopelnai ir juodesnis už pragarą tiems
nuopelnams pavydas. Chicago, Dl. Pusi. 37.... 
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
ną Pelėda. Tilžžėje 1902, pusi. 62..............................
Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Step- 
niak, versta iš rusą kalbos. Chicago, Ill. 1909, 
Pusi 72.......................................................................

Nebepirmas. Paveikslėlis iš mokslaeivią gyveni
mo. Parašė B. Tilžėje. 1902 Pusi. 23...................
Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyve, 
nimo vargą, paprastai vadinamą beda. Parašė 
R. L. Stevenson. Iš anglą kalbos vertė L. Juras, 
Chicago, Dl. 1911, Pusi. 38..............................
“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 
kolią 
zas. 
liškį 
viais 
Olga 
nimo 
Stasys Kirvis. Chicago, Ill. Pusi. 40. Kaina .... 
Olitipa. Graži apysaka iš laiką savitarpinės 
karės Siaurinės Amerikos indijoną. Vertė A. 01- 
ievskis. 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 .............. ..."................
Pirmoji Gegužės; Sapnas apysaka. Parašė Skruz
dė. Brooklyn, N. Y. 1908, pusi. 39.. ..................... .
Parsidavimas ir 
Prūsų .Lietuvoje.

158

159

160

162

163

164

165

166

167

169

170

173

177

178

179

180

181

182

183

184

185

190

191

192

198

194

195

190

...-................... ..........50c
Apysaka iš laiko ka. ..

Afrikoje. ■ Pagal
Chicago, Ill. 1908,

iš Rusą kalbos

Labai gražus skaitymas.

“Titaniko”. Paveikslai
So.

Galerija paveikslėlią iš mas- 
gyvenimo Lietuvoje. Parašė Dėdė Atana- 

Tilžėje, 1898. čia yra aprašyta, kaip masko- 
činovnikai elgiasi su mąsą broliais lietu- 

mąsą tėvynėje. Pusi. 76. Kaina .....................
Liubotavičiutė. Vaizdeliai iš gyve, 

nihilistą. Parašė M. Stepniakov. Vertė

pelnas. Iš prietikių 
Pagal A. 8więtochoikĮ. 

(Papasakojimas kaip vienas lietuvis atėjęs H 
Didžiosios Lietuvos, atsidavė vokiečiams, net 
pravardę ir tikėjimą permainė, o paskui vokie- 
Uli jt išvarė.) .Plymouth, Pa. 1901, pusi. 32 ....

a 
b 
c 
d 

1102

a 
b 
c 
d 
e

1104

a

1105

a 
b 
c 

1107

šaltinis arba Aukso Altorius, Dangišką Skarbą. 
Naujausia spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tą spaudimus. —
Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės.
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 centą.
Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe . 75c 
šagrino skuros apdarais su kabe..............................
Morokko skuros kietais apdarais...............................
Morokko skuros minkšta su kabe............................
Aksomo apdarais su auksiniais kryžiais ant šo-
uą. Labai daili knyga paaukavimui...........................$2.75
Garbė Dievui ant aukštybės o pakajus žmonėms 

ant žemės geros valios. Puiki knygute turinti 
daugelį litaniją ir šeip jau maldą.
Prastais apdarais............................................................. 75e

Prastais apdarais paauksuota............................................ $1.00
Kantiškos arba Giesmią Knygos.. Surinktos ir 

perveizėtos per M. Voločiauską žemaičią Vyskupą, 
Vilniuje 1906 metuose.
Prastais apdarais.............................................................
Drūtas apdaras paauksuotos........................................
Šagrino apdarais paauksuotos.. ..... .................
Mažas Naujas Aukso Altorius, didei naudinga 

maldą knygelė, pavesta visos Lietuvos Kataliką 
Jaunuomeniai, pagerinta ir per naują devintą 
kartą atspausta su dadėjimu visų rožančių.

$1.00
$1.25
$2.00
$2.50

$1.00
$1.00
$2.00

. 50c
. 75c 
$1.00

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

1137 Baltos eeluloidos 
gražus apdarai, išrodo 
kaip balčiausias sloniaus 
kaulas, čysta, slidi, 
žvilganti popiera; ant 
šono graži kvietkos še-

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

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

kėlė su aukso ir sidabro 
lapeliais, aukso litaro
mis knygos vardas at
spaustas, lapą kraštai ap
ščiai auksinti, ant vi
durio kabutė..........$11>Q

1139 Juodos prancūziš
kos lygios skurelės, min
kštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auk
siniai parašai ant nuga
ros ir šono, raudonai ap
sčiai auksinti lapą kraš
tai, rundini kampai. 90c

25c

30c

2J5e;
50c 1109 Skuriniais apda

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

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

50c

15c

5e

10c

50c

05c.

15c.

10e

15c

1140 Baltos skurelės le- 
i drūti apdarai, gražus 

išspausti išmarginimai, 
auksuoti lapą kraštai 45c

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

1141 Baltos skurelės 
minkšti iškimšti apdarai 
per abudu galu auksuo
tos juostos, auksuotas 
kryžius ir ant nugaros 
parašas, auksuoti lapą 
kraštai, rundini kampai 
prekė......................... 60c

20c
1111 PraneuzisfibS sku

relės, gražiausiai<lš vi
są už

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

tą prekeA.<$1.00
_w *

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

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

1128 Prancūziškos sku
relės, minkštais apda
rais 60c

1127 Prastais apdarais 
gražiai paauksuota. 40c

1113 
lėliais, 
gražia

Su baltais kau- 
medalikėlįais Ir 
kabutė.... $1.50

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

0 Prastai drūtais 
apdarais, be apkalimo 
Prekė ........... .... 50c

1129 Morokko gražiais 
-nąs u^sąutm ‘sjeiupdu 
relė, paauksuotais kraš
tais 50c

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

1121 Prastais, drūtais 
apdarais, auksintais kra
štais, apkaustytoms 
briaunoms pasidabruoto
mis blėtelemis, su kabu
te ........................ -7- 60c

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurią norime ištisą eilę įdėti 
į savo knygą krautuvę, primiršti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STERE ASKOPUS arba To- 
LESKOPUS.

Stereoskopai yra dirbti garsiausią ar
tistą; 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 jos prisiuntėją.

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa aiba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozčlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
'ielas grupes žmonią, trlobą, visą mies- 
sią, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats tojo 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia | 
naturališką esybę, padidina jį askira
to žmogą nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Mes turime dabar ant pardavimo 
gražiausius stereoskopiškus paveikslus, 
kaip matote žemiau surašytus.

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopišką pa

veikslėlių iš Kristaus gyvenimo. 
Kaina $1.00 už bakselį su 22 pa
veikslėliais.

Štai ką juose gali pamatyti:
* Kristaus užgimimas Betlejaus Štai- 

nėlėje.
Trjs Karaliai atlanko gimuslį Kris
tą ir dovanas jam kloja.

Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo
kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus 
lejaus. 
ną.

Kristus
Judošius

Kristą žydams.
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.

Šventa Veronika apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktą.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavejimo vietos.
Kareiviai ir Šv. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo mokiną Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.
žydai ruošiasi kalti Kristą prie 
kryžiaus.
Kristaus kūną ima nuo kryžiaus. 
Kristus keliasi iš grabo.
Kristus žengia į dangą. 
Regykla šiandieninio Betlejaus. 
Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku
rioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma
rijos.

22. Bažnyčia budavota ant. grabo Bv. 
P. Marijos.

23. Kaip šia&dien išrodo Kristaus gra
bas.

24. Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.

25. Ulytėlė po vardu Jėzaus “Štai 
žmogus ’ ’. .

SERIJA n.
Susideda Iš 100 Stereoskopišką paveik- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 
bakselį,

šitoje serijoje yra 4 sykius tiek 
veikalėlių ką pirmutinėse serijose, 
štai ką juose galite pamatyti:
26. Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorą krovimas į di

delį oceaninį laivą.
New York. ..........................- ...
Garden).
Boston.
Atlantic 
maryj.
Niagara, 
tys nuo 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskaaos ir pokynnfi svetainė. L, 
P. Parodos 1904 m.

34. Moki indijonas namieje.
35. Moki indijoną gyvenimas.
36. Sioux indijoną vadas, He-No- 

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

pėdą augščia, Yosemite, Cal.
Motina girią, 68 pėdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj-
Airija. Killarney, pilis Ross.
Inėjimas į Muckross Klioštorią, 
Airijoj.
šiaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.

45. Vokietija. Laivas aploidAiantis Ko- 
bleiicą. ant Rhcino upės.

46. Švedija. Stockholmas nuo vandene 
pusės.

47. Stockholroas. Karališkas palociūs.
48. Švedija. Ant kelio į Odde.
49. ’ ’
50.

2.

3.

5.
6.

7.

8.

9.

11.

12.
13.

14.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

28.

29.
30.

31.

32.

38.

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį į vy-

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

kryžių

veidą

jo ne- 

nukry-

ui

pu

Pilies daržas (Casttie

Ežeras viešame darže. 
City, New Jeisey.

Patkavinis vandenskri- 
ožinės salos. (Horse Shoe

39.1142 Aniolas Sargas. Maldaknyge bu bažnyčios aprobatu. 
Didumas 3x4 col. Rožančiai, Mišią 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

20c

5e.

10c.

5c.

50e.

25c

50c
75c

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

50c,
75c,

20c

10c

25c

50c

15c

J. M. TANANEVICZIA
Chicago, III.3249-53 S. Morgan St.10c

nori
Raš-

$3.00

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

1124 -Apdėta baltais 
sloniaus kaulais ir celu- 
loida, 3 sidabrininai me- 
dalikėliai kabo ant len
ciūgėlių, aksomo nugara, 
apkaustytos briaunos si
dabruotomis Metelėmis, 
su kabe, auksinti kraš
tai.......................... $1.00

1125 Baltos ertuleUes 
apdarai, vieaų ornamen
tai kąip aattie paveik
ti^ kitą gi graži aukso 
laku* ir aukse litaro- 
mis knygos vardas at
spaustas, su kabute, au
ksinti kraštai .... $1.50

1121 Baltos eeluloidos 
apdara, ant vieno tono 
kvlatkaetaa kirtikas, au 
kaulina katute, auksinti 

$1.75

1150 Biblija arba šv. 
Raštas Naujo Įstatymo. 
Lietuviškon kalbon iš
guldė Vyskupas Kuni
gaikštis Juozapas Arnul
pas Giedraitis, antru 
kartu atspausta kaštu 
kun. S. Pautieniaus su 
komentorium parauktu 
kun. A. Staniukyno, tel
pa čia išguldinėjimas šv- 
evangeliją visą keturią 
evangelistą. Apaštalą 
tai, pusi. 494 lotyniško- 
darbai ir Apaštalą rad
inis litaromis........... $2.01

1152 Bybele (Biblija) 
tai esti: visas šventas 
Raštas Senojo ir Naujo
jo Testamento. Devin
tas spaudimas. Berlyne 
1908, pusi. 1128. Drutuo- 
Be apdaruose, spauda 
graži, lotyniškos raidės, 
graži knyga pasiskaity
mui tiems, kurie 
žinoti apie šventą

40.
41.

42.
43.

♦4.

Švedija. Lejono pilis, Geteborge. 
Šveicarija. Mount Blairce žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj.
Žuvinis kiemas, Alhambra, Grana- 
da, Išpanijoj.

53. Katedra Notre Dame, faskada. Pa
ryžiuj, Francijoj.

54. Tulleriną daržas, Paryžiuje, Fran- 
cijoj.
Palociai tautą ant upės Seinaos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj.
Des Shamps Ely sees, Paryžiuje, 
Francijoj.

58. Didžiosioe operas palociūs, Pary
žiuje, Francijoj.

59. Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj.

60. Laivą užplauka ir ežeras, Ville- 
france, Francijoj.
Carnicho kelias ir ežerėlis Ville- 
farnche, Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, Monte 
Carlo.

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

64. Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pet
ro katedros. * . .. ,.t

JONAS M. TANANEVIGE
3249 b3 S. Morgan St, 

Chicago, DL , I

51.
52.

55.

56.

57.

81.

62.

10
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATRAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA 

MARTINO.
.. Petr. Andrjauskds, pirm., 

918 — 33rd. St.
Stan. Stonevicze, Viee-prez., 

3206 Auburn Ave.
Ant. Kasparas, Prot. Raštin., 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadziewski, Kin. 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, Vice-Pirmininkas, 

3325 So. Morgan St.
Jurgis Sereika, Prot. Rašt., 

3221 Illinois Court.
Jonas Kazukauskas, Fin, Rašt., 

Jonas Zylvitis, Išdiniukas, 
841 W. 33 St.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko“ Redakcija 
teeis:?,  ko ’ ’. 

GRAŽUS BALIUS 
Parengtas lietuvių kriaučių kliubo S. 
P., sub., Sauslo-Jan. 18 d., 1913, Atlas 
svetainėje, 1436 Emma st., arti kam
po Noble st. ir Milwaukee. Pradžia 7 
vai., Inžanga 25 c. Užkvlečiame visus 
draugus ir pažystamus atsilankyti į 
šitų pulkų musų balių. Visi galėsime 
gražiai pasilinksminti ir smagiai pra
leisti liuosų laiką. Užtikrlnam kiekvie- 
narii geriausį užganėdinimų ir malonų 
priėmimą. Kviečiame visų kuoskait- 
lingiai pribūti, pasišokti, pasilinksmin
ti ir užmiršti savo vargelius. Kviečia 
širdingai

. KOMITETAS.

Paraiduoda kriaučių šapa moteriškų 
drabužių, už labai maža kaina, su vi- 

0 szn
sais įrankiais, parsiduoda dėlto, kad 
savininkas turi du biznius.
kite po num. 1913 Ogden 
Telephone Humtfold 4Ž96.

Atsišau-
Avė. arta 

(1-2)

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave.
Joseph P. Jusčius Pagelblnin.

1765 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas

29 W. 60-th St.
Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

Draugysčių Reikalai,
TE31YKITE

5 LIETUVIAI!

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. Aeeviče, Raštin. Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius,

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka,

31 Teehery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

Juozapas Calandauckas, Prez., 
3234 Illinois Ct.

Ant. Petrokas, Vice-Prezidentas, 
4341 S. Hermitage Av.

Juozapas Palekas, Prot. Rašt.
4520 S. Marshfield Av.

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

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

TAT'VYKIT PINIGUS!
“Keistute” Paskolijimo ir Būdavo 

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

ge Vasario 6tų d., 1913 m. Susirin
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
į 251 Ilinois Court, kampas 33čios 
gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
cijų. Akcijos užsibaigia už 6į4 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100.00

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau
sia būdas del snčėdijimo pinigų.

Si Dr-ja (Spulka) yra seniausia 
iš visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

Virš minėta Dra gija (Spulka) yra 
I-o priežiūra valstijos Illinois! ir yra 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba statymo namų, 
ant pirmo mergišiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
' Ben. Butkus, Prezidentas, 

840 W. 33rd St.
J. P. Ewsldas, Sekra-orius, 

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

Juož. Ridikas, Kasierius, 
3251-3253 Blinois Court.

Sil

2200.

ADMINISTRACIJA L. I. -U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE,
Adomas čikanauskas, Pirmsėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbiuiukas, 

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.

PA.

“KATALIKO“ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

TĖMYKIT LIETUVIAIS 
TAUPYKITE PINIGUS!

“Lietuva“ Paskolijjmo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

37ta Serija prasidės Utarninke, 
Vasario 4tą d., 1913 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas Stą vai. 
vakare Dom. šemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akeijos kaina 25e., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po_ ke
letą akcijų ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6% metų 
ir atneša $160.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Dra- Hja (Spulka) 
po priežiūra valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
rsų ant ynu morgiėiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų yopierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 18 St
J. P. Ewaldas, Sekretorius, ■ - ' - 

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2716—Wabash 2200. 

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

Lie-

yra 
yra

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Cetr. Andrejauekas, Pirm., 
. .918 — 33r Št.

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

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

. Antanas Kasparavicz Rast. Fin., 
3416 Auburn Avė.

Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 
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 Logon St.,
Kazim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-m

96 Logan St.
Jonas Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 

425 S. Grand'St.
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA.
J. Laukus, Prezidentas 

425 S. Grant St.
J. Staneika, Vice-prežid.

57 Oak Lane.
S. Pieckis, Prot. Sekr., 

462 S. South St.
J. Daukšys, Kasierius, 

18 N. Meade St.
V. Adoinyuas, I Finansų, Sekr., 

34 Logan St.
J. Anekaitis, II Fin. Sekr., 

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 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.

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

J. Klimas, Pirmsėdis, 
■_ 1853 W. 45 St.

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

B. J. Keperša, Nutarimų Raštin. 
4644 S. Paulina St.
K. čiapas, Fin. Rašt. 

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.

-VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
METUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.
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. Nąugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Av.

Joe Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 Auburn Av.

Ign. Mateliunas, Prot. Raštin., 
1424 S. 49 Av., Cicero, III

■ J. S. Palyanskas, Fin. Raštin.,
■ 3325 S. Morgan 3t.
ii Vine. Stankus, Iždininkas. 
Jį 2934 — 29 St.

BIRUTES VAKARAS
Birutė stato scenoje “Blindą” 

Žemaičių Razbaininką (svieto Ly
gintoja) keturių veiksmu dramą 
parašyta Žemkalnio Ned., Sausio 
(Jan.), 19 d., 1913 M. Meldažio 
Svetainėje 2242 W. 23rd. place 
pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 35 
ir augščiau inžanga į balių 25c.

“Blinda Razbaininkas” dauge
lis lietuvių ištaria šitą vardą su 
paniekinimu. Bet ištikro pažiūrė
kime Blindos gyvenimą, kas jį 
privertė taip elgtis; ištikro pama
tysime, kad Blinda turėdamas 
žmogiškus jausmus, negalėjo iš
kęsti ponų žvėrišką pasielgimą su 
žmonėmis, ir tokiu budu stojo že
maičių razbaininku; bet ir varge
lių užtarėju. Ir ne vieną savo bro
lį lietuvį apgynė nuo pono botago, 
ne vienai lietuvaitei išgelbėjo, rū
tų vainiką iš ponų nagų.

Todėl gerbiami lietuviai ir lie
tuvaitės ateikite į šitą perstaty
mą skaitlingiausiai. Po perstaty
mui Birutės Choras padainuos 
gražiai daineles. Po viskam pasi
linksminimas su tautiškais šokiais.

Parsiduoda lietuviškas saliunas ant 
Bridgeporto tarp Jietųyių, gera vieta 
geram žmogui yięta ant kampo ir 
jau gyvuoja per 30 -metų, randa pigi, 
tik 19 dolerių mėnesyje. Priežastis 
pardavimo, kitas-'kiznis. Galima pirk
ti labai pigiai, 3428 Auburn Ave., Chi
cago, Ill. (1—3)

Parsiduoda pigiai tarma su budin- 
kais 40 akerių Michigan State. Kar
ma randasi labai gražioj pozicijoj ar
ti vandens. Atsišaukite į J. M. Ta- 
nanevičio Banka, 3249-53 So. Mor
gan St., Chicago, Ill.

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

Nauji dnbeltavais sparnais laivai.
CZAB, KURSK, RUSSIA Į Rotter- 

damą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų
$33.00 III kliasa $35.00

$45.00
$60-00

Czar — January 25th
Russia — February 9th

Del srnulkesnuių žinių kreipkitės 
prie musų agentų arba prie pačių 
perstatytojų.

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

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

II kliasa $50.00
I kliasa $70.00

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

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

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

GERA PROGA DEL VYRU

Ant pardavimo Rakandai (forni- 
čiai), iš priežasties savininko važiavi
mo į Lietuvą. Kurie norlti gauti ge
rus rakandus, atsilankykite pas mane 
(po 6 vai. vakare arba nedelloms) 
po Šeiniaus paduotu antrašu:

Juozas Lukošius,
4520 Marshfield avė., Chicago,

(3-4)

"^L: Memorial Bella a Specialty.
MoShaae Ball rouadry Co^ Baltimore,

III.

❖
❖
❖
* 
❖

SZLAJUS BROLIAI J
1700 Wabansia flve., Chicago, ill. j 

Kampas Paluina St.

PAIEŠKOJIMAI.
JIEšKAU DARBO.

Jaunas lietuvis mokytojas. Atvy
kau iš Lietuvos. Mokinaus “Saulės“ 
draugijos kursuose Kaune. Kam ga
lėčiau patarnauti, meldžiu kreipties:

J. Vitkus,
308 Hamilton St., 

Milwaukee, Wis.

VARGOXIKINKAS
Pajieškau vietos, galiu atsakančiai 

vesti chorų, esu 
klebonu meldžiu 
antrašu:

uevedes. Gerbiamu 
atsišaukti po šiuom

Mr.
841 W. 33rd. St., ' Chicago, Ill.

REIKALINGAS
Bučeris, gerai suprantantis darbų, turi 
mokėti kalbėt lietuviškai, lenkiškai ir 
angliškai; gera mokestis geram bu- 
čeriui; gyvenimas prie vietos. Atsi-1 
šaukit ant šio 
. . C.

12022

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

L. Geležinis,
4601 So. Hermitage avė., 

Chicago, Ill.

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

Parsiduoda geroj vietoj geras sa
liunas, labai gera vieta atsakančiam 
lietuviui ant West Side's. Priežastis 
pardavimo, savinįkas užsiėmė kitų 
amatų (biznį.). Galite dasižinoti per 
telefonų, (canal 
ko” redakcijoj.

Juoz. J.
2259 W. 23rd

“Katali-

Rado)
Chicago, Ill.

♦
❖ 
•5-

Męs visados užlaiko m geriausią gėry- 
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 
patarnavimą.

•5- 
❖ 
♦
♦ 
* 
❖

♦ 4 
❖ 
❖

d. H. OLSON
ARU ir karštuv 

ndeniu Šildymo; 
prietaisų ’vedimas 
ir pataisymas.

4012 
State Street'
T el.Oakland 1441'

apie Septynis Pa- 
kartuosius.

Ant pardavimo 
randasi geroj 
gyventa ir kitų 
atsišaukti į ‘ ‘ 
taipgi arklis ir

ir groscrnč 
lietuviu ap- 

Meldžiame 
Redakciją,

parsiduoda.

arta 
laik-

Parai. Leonid Andreev, verte S. Biežis.
Yra tai viena iš geriausių pasakaičių, 

kurioje aprašoma nuotikiai revoliucijos 
judėjimo Rossijoje. Patraukianti, smagi 
skaityti ir labai pamokinanti. Kiekvienam 
verta ją nusipirkti. Pusl.95. prisiųskitežOc, 
o gausite į namus. Adresuokite:
’ “Lietuvos Ūkininkas”®
2242 W. 23rd Pl., Chicago

MANO 
PLENAS

$10 - GYDYMĄ i!.’Z 
“Teisingas Gydymas. ”—“Jus mokat tik už rezultatus” 
Mano pirmeiviška metodą išgydo kada kiti gydytojai pasiduoda.

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

taip, kaip jus kad moketumet reguliariszka preke. Jus 
negautume! geresnio patarnavimo nej už $1000. Jei^u tik 
jus galėtumėt paszneket su daugybe išgydytu pacijen tu 
per mus kožna diena, jus nenoretumet kentet ant toliaus, 
ant prižadėjimu kitu daktarų. 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 iszgydyma, nelauk iki paskutines dienos, kada 
musu ofisai bus pripilditi žmonių, tuoezes bus sunku pa
matyt daktaru.24 m. praktika,

dr-ras flint, Chicago specialistas 
VISOKIU VYRISZKU LIGŲ 
laimi Virrfil Ar Jus u^buiget nesmagumus priešgamtine gamtos prova, pralu- 
valini V JI ai dyta sveikata ? Ar turite molatini silpnumą ant jūsų ▼yriikumol 
-----------------------  Jūsų pučkuota veidą, pajuodavusias akis, silpstanti kana, nedrąsu
mas parodo jusu kalte visam svietui ir žudo jusu pasekmes užsiėmime, pasilinksmi
nime ii- drauęyoj. Nenusigąskite. Mes galime prašalinti jums viršminetus apsireiški
mus, padarysime jus nauju vyru, ženybimam gyvenimui ir pastatysime jus ant ko
jų kaip turi atsakantis vyras išrodyti.
Vidui* Amžiai Vvrai *Tus esat0 prasikaltę už padarytus jaunystes nuodėmės ■ IUIir"MlIlZlal V JI ai Nuvargimas, kraujo ligos, senas triperis ir tt. sugadino 
---------------------------------------  jusu sistema ir apėmė jau nuvarginta jusu vyriškumą. 
Nuilsimas jau išsiplėtojo i organiškas ligas. Jus jau išrodot senas ir ne toks vyras 
kokiuo turi but. Jusu vyriškumo pajiega yra jau patrotyta ir tuojasis visai jos 
bus. Pereik in savo naturališka padėjimą. Mes galerų pagydyt jus ir suteik jums 
sakanezia sveikata ir vyriškumą galutinai.
Narvu Nucilnnaiimac ^Ies išgydom silpnus vyrus, panuikitnam visas ligas paneliu nildliplivjilliao einančias nuo neatsakančio užsilaikymo, padarysim ju- 
------------------------------------------ su nervus stipriais ir veikliais, sustiprims jusu krauja, 
sustipiusim misilpnėjusius organus, ir viena iš svarbiausiu, sustipriusim vyriškumo 
organus in atsakanti padėjimą. Saugokitės tuomtarpiniu gydymu. Mes gvarantuojam 
visiška išgydymą.
Artrami Dncididmimnc ^es išgydoni šita apsireiškimą be skausmo, pjausty- VlgalIU ■ adlUIlllllllliaa ino jr ^ain panašiu budu Skausmas ir iitynimas gys- 
--------------------------------------------- lose greitai prapuola. Natrota maža. Sveika cirkulia
cija kraujo greitai pasirodo, visos kitos dalys sudrutinamos ir tas jaunas jausmas 
ir karštis vėl greitai pasirodys. Apsisaugokit pavojingu operacijų. Mes jums suteik
sim greičiausi ir geriausia ir atsakaneziausi būda gydymo, koks tik yra geriausias 
medikaliszaj profesijoj.

IHniiftdviimac Jeigu tu turi skaudanezia gerkle, puczkus, varinio ko- ■ViaUJU U&HUUIIJJIIIlaa ierio išberymus, skaudulius, kaulu gelyma, puolanczius 
--------------------------------------------- plaukus, arba kitokius simptomus ligos, kreipkis prie 
mus ir bus iszgydytas ant visados. Musu gydymas iszval^s visus apsireiszkimus už- 
užnuodysimo ir kitokius kraujo neezystumus sistemoj; Visas pavojus in trumpa lai
ka prapuls Nuolatinis vartojimas paprastu gyduolių per metus nieko negelbes. Musu 
gydymas yra specifiszkas ir atsakantis; jus pradėsite jaustis geriau nuo pat pradė
jimo ir in trumpą laiką visiszkai busite iszgydyti nuo kraujo neezystumo.
DrSvatierkne I io*AC Mes teipgi gydom kad butum išgydytas Rupturą, Obstruk- F ■ I v a lt d Anuo Ligų? cijas, Inkstu ir Pūsles ligas, Užkietėjimą. Fistula ir Pa- 
--------------------------------------- trukynmo Apsireiszkimus, Reumatizmą. Kataru, Ažma ir 
visas Kroniszkąs Nerviszkas, Kraujo, Odos ir specialiszkai vyru ligas.
nACJYK ^ums Pi,na paaiszkinima tavo apsireiszkimu ir nelaimiu jeigu pats ne- 
HMvfcifV ga]i ateit: Visi reikalui užlaikomi sekretniai: Atsilankyk arba raszyk 
---------------  szendien, rodą duodama dykai.

Didžiausi Ofisai ir Inteisymas. Žemesnės kainos kaip kitų daktarų Chicago 

OR. FLINT, 322 S. State St., ttZ 
Tarpe Jackson Boul. Ir Van Buren St., skersai Rothschild & Co. 
OFISO VALANDOS—Kožną dieną nuo 8 zyto iki 6 vok; Panedelio ir Ketverge va

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

ne-

TEMNKIT NARIAI.
~ Lietuviška Teatrališka Draugystė 
šv. Martino turės savo Metinį susirin
kimų ^’edčlioj, 19 d. Sausio (Jan.), 19- 
13 m., šv. Jurgio K. parapijos Sve
tainėje ant kampo 32 place ir Auburn 
Ave. 1-inų valandų po pietų. Kiekvie
nas narys privalo pribūti ant šio su
sirinkimo, nes bus labai daug svarbių 
dalykų ant apsvarstymo. Už nepribuvi- 
ma bausmė pagal Dr-stės Įstatus.

Su godone
A. J. Kasparas Prot. Rašt.

(3) 3416 Auburn Ave.

Pajieškau Wil.
atgal aj-veno Chicagoj, 
cago Railway Co., dabar 
jis yra. pats ar kitas, 
žinia ant šio adreso:

Antanas Pilkis, •
820 W. 34th place, 

Chicago, Ill.

BALIU! IŠKILMINGAS B ALIU B!
Draugystės Apveizdos Dievo Nede- 

lioj, 19 Sausio (Jan.), 1913. Freiheit 
Turner Svetainėj, 3421 South Halsted 
Street. Prasidės 5 vai. vakare. Inžan- 
ga 25c porai.

Viršminėta Draugystė nuoširdžiai 
užkviečia Godotinų Publikų atsilanky
ti ant to iškilmingo baliaus ir užtikri
na kad visi svečiai bus kuopuiklausiai 
užganėdinti, nes šios Dr-tės baliai bu
na visados puikus, o šitas balius bus 
dar puikesnis dėl to, kad komitetas 
aukauja visas savo spėkas, kad suk
viesti daug puikių ir nemažai dailių ir 
Unksmių merginų, taip kad galima bus 
puikiai pasišokti; o suaugusiems tai 
geriausia vieta sueiti su giminėms ir 
draugais ar draugėms ir pasišneku
čiuoti prie puikios muzikės. Priegtam 
bus svečiam gerų užkandžių skanių 
gėrymų ir kvepenčių cigarų, o apie 
muzikę ir svečių priėmimų tai nėr ko 
nė kalbėti. Meldžiame nepamiršti, o 
busite užganėdinti.

(3) Kviečia Komitetas

Pajieškau savo draugo, Petro I’az- 
naucko, 5 metai atgal gyveno Phlla- 
delphijoj, Pa., jis yra Kauno gub., 
Šiaulių pav., Paežerių kaimo. Šeduvos 
parap., turiu prie jo labai svarbu rei
kalą, kaslink Jono Paznaucko, kuris 
likos užmuštas prie darbo. Jis pats 
ar kas kitas, duokit žinią ant žemiaus 
paduoto adreso:

Leonas Szliogeris,
1967 Canalport Ave., Chicago, 111.

(3-4-5)

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas 
moteriškas
rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 

laiką laikantį, labiausiai naudojami 
/keliauninkų, kurie turi daboti laiką. 
Speciališkas pasiulijimas. Mes nusiųsi
me šitą laikrodėlį kiekvienam C.O.D. 
už $5.75 ir expreso kaštus del peržiū
rėjimo. Jei nepatiks, ^bemokėk nei cen
to. Už jį kitur mokėtum $35. 
paauksuotas lenciugėf 
kiekvieno laikrodėlio.1

14 k. 
prie 
904.

dovanai
Key

EXCERSIOR WiATCH CO., 
904 Athanaeum Bldg), Chicago, III.

------------------ ----- ----------- ' ■- ..........

Nauja Lietuviška

❖ ❖
Pajieškau sesers, Marijonos šuno- 

kienes, Melagišklų kaimo, Batakių pa- 
rap., Raseinių pav.„ Kauno gub., pir
ma gyveno So. Bostone, dabar nežl- 
niau kur. 
pranešti.

Ji pati ar kitas maloneklte

Antanas Gailius,
Worcester Academy, 

Worcester, Mass.

❖ 
❖
❖
❖
❖

❖ 
❖ 
•i*

Aš atidariau naują lietuvišką 
Aptieks. Aš užlaikau Severos gy- 
duokles, ir geriaušią Trajanką ir 
geriausius rusišku^ lašus. Aš taip 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tėvynės. Ateikite persitikrinti.

F. FRANK, Aptlekorius
3462 S. Halsted st. arti 35 g.

Telefonas Drover 2773

❖

❖

* ************************* r-- --  — - --
***
***********J

Telephone Yards 687 *

DR. G. M. GLASER, I 
5 3149 So. Morgan St., Chicago .Hl. # — jį

Pranešu visuomenei, kad aš esu # 
seniausias gydytojas ant bridge- J 
porto, praktikuojant 21 metus. Vi- * 
sus ligonius stengtsiuosi užganė- * 
dinti sąžiniškai ir esu visuomet * 
ant pareikalavimo dienų arba nak- * 

ič tį. Esu specialistas ligose vaikų, * 
* moterų, ir vyrų. Taipgi darau * 

visokias operacijas.

#************************>.
*
*
*
*
*
*
*
*sž

Nedel. nuo 9 iki 12 popiet*, nuo 6 iki 8vah. -jį
* *************************

Telefonas Yards :53a
DR. J. KULIS

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

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

Nedel. nuo 9 iki 12 popiet*, nuo 6 iki 8vah.

*

* 
* 
* 
*

“' 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.

SZALIN SU NUL1UDIMU!

Jeigu apsiimslte mokėt po 10c ant dienos, tai mes nusiusim jums 
labai gražu GRAMOFONA, PLIOKš—RNDINA sykiu ir 6 rekordus 
(12 skyrių) visokiu lietuvišku dainų, valcu, polkų, mazuru maršu ir 
t. t., kuriuos patįs sau galite pasirinkti. Gerumas musų Gramofonu. 
GVARANTUOTAS kiekvienam, rašyta gvarauclja. TURIME NAUJU 
SPECIALIŠKU REKORDU LIETUVIŠKU, LENKIŠKU, RUSKU IR 
T. T. Rašykite tuojaus katallogo ir informacijos, įdedami marke ant 
prlsluntlmo: ,

LIBERTY COMMERCIAL CO
343 E. 9th Street, NEW YORK, N. Y

DEVINTAS METINIS BALIUS
Paregtas ‘’Regai” lietuvių kliubo su- 

batos vakare, Sausio (January) 18tų 
d., 1913 m. Balius prasidės 7tų valan
dų vakare. M. Meldažio svetainėj. 22- 
44 W. 23rd Place. Orkestrą F. Bag- 
džiuno. Tikėtas 25c.

Bus tai vienas iš dailiausių balių 
Chicagoj, nes programas šio baliaus 
bus labai gabiai surengtas, taip kad 
kiekvienas bus pilnai užganėdintas ir 
labai dailiai praleis laikų. Bus duoda
mos dovanos už geriausį šokimų Pol- 
kos-Koketkos. Taipgi bus 1913 metų 
piršlys, kuris pasistengs suvesti į po
ras tuos, kurie nesuspėjo 1912 metuo
se. Todėl nepraleiskite šios progos, 
ateikyte patys, atsiveskite draugus ir 
pasakykite kitiems apie musų balių, 
o męs iš savo pusės stengsimės kiekvie
nų užganėdinti. Nuoširdžiai užprašo 
visus

Pajieškau savo sosiedų, Antano Ra- 
davičiaus ir Petronėlės Radavičienes, 
abu paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Kostantinavo vol., miestelio Kve- 
dainių. Tūrių prie jų svarbių žinių. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinia aut žeminus paduoto adreso:

Tadaušas Požingis, 
8374 Birklioff Ave., Chicago, UI.

Kar dingo vyras Mikolas šefranas? 
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.

AR GALI ATSAKYTI ANT SlŲ KLAUSIMŲ?
Ar esi lietuviu?
Ar esi sveikas ant kūno ir dvasios?
Ar priguli j savitarpinę pašalpos draugiją?
Ar skaitai kokį lietuvišką įaikraštį?
Ar manai kada nors sirgti ar mirti?
Ar esi vedęay.j
Ar tavo DM>įeris ir vaikučiai priklauso prie kokios nors 

pašaipiuos organizacijos?
JAIGU ESI LIETUVIU, o neturi aprūpinęs save ir savo 

eiti, jaigu misliji sirgti, tai nelauk ilgiau, da-

r 1

KOMITETAS.

TEATRAS.
Muzikališka Dramatiška Dr-ja “Kan

kles” stato scenoje vieno veiksnio ko
medija “Brangusai Pabučiavimas”, 
Nedčiioj. Sausio (Jan.) 19 d., 1913 
m., šv. Jurgio parapijos svetainėj. 32- 
ras pleisas ir Auburn avė. Po persta-

ANT PARDAVIMO.
PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
Labai pigiai parsiduoda geras ma 

Iriais 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 progą. Platesnėms apie tų 
namą žinioms kreipkitės i

tupinti, pakol esi sveikas tau ir laimė tar- 
Įe SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERI- 
B nepražus, SLA. moka ligoj pašalpą ir at

moters bei vai 
bar tau laikas 
nauja. Rašyki 
KOJE, o tavo
sitikus mirčiai išmoka apsaugą tavo likusiai šeimynai.

Kreipkis prie savo mieste gyvuojančios SLA. kuopos vir- 
šininkų, o jaigu kuopos nesiranda, rašyk tiesiog Centro Se
kretoriui klausdamas informacijos,'kaip prisirašyti prie SUSI
VIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE šitto adresu/

A. B. STRIMAITIS
W. 89th Street. NEW YORK, N. Y

Old 
Undercof 

WWkey,
Geriausios rūšies degtine
PILNA KVORTA BONROJ

tymui bus solo, duetaeę clJ<>ras Ir Id- JOJJO M XANAMBVIUZXD ataWWa.- 
t.Uinu Hattow Vist n-žbvtačtnmi Vtokios dalios. Visi užkviečiami 

KOMITETAS. 3249-53 So. Morgan St., Chicago, HL

11



KATALIKAS

VIETINES ŽINIOS.
Ligos platinasi.

Chicago j tarp vaiką pra
dėjo siausti skarlatina. Kas
diena nuo tos ligos miršta 
daug vaiku. Tuo tarpu mies
to sveikatos departamentas 
paskelbė, kad Cook paviete 
tik trįs ligoninės tegalinčios 
priimti vaikus, taja liga ser
gančius. Bet ir vietą skait
lius esąs apribotas. Išviso 
serga taja liga arti triją 
tukstančią vaiką, kad tuo 
tarpu į ligoninės ją tegali
ma priimti ne daugiau 278. 
KH pavieto valdyba tam 
tikslui niekur negali gauti 
bustą. Daktarai tvirtina, 
kad tai epidemijai esanti 
kalta perdaug šilta žiema. 
Daug vaiką be to serga ir 
difterija.

buvo pakviestas “Commer
cial” kliubo banketai! 
Blackstone viešbuty j, kur 
turėjęs pakalbėti apie “bu
simus šalies reikalus”. Jis 
tau banketan buvo pakvies
tas dar prieš išrinkimą jo 
prezidentu, tatai tame atvė- 
jyj nesivaduota plačiaja 
politika. P-nas Wilson Chi- 
cagoii atvažiavo subatoj po 
pietą ir atgal išvažiavo ne
dėlios vėlai vakare. Kitur 
niekur jis viešai su kalbo
mis nepasirodė. Kliubo ban
kete ėmė dalyvumą žymiau
si Illinois politikai.

RUBSIUVIU VAKARAS.
Lietuviu rubsiuvią sky

riaus buvo parengtas vaka
ras sausio 12 (1. Meldažio sa
lėj. Dramatiškas Ratelis su
ošė 5-kiu. veiksmą dramą 

“žmogžudžiai.” Lošimas nu
sisekė geriausiai, tik labai 
gaila, kad žmonės apie per
statymus turi mažai supra
timo. Kuomet reikia liūsti, 
matant kokį-nors tragišką 
atsitikimą, jie linksmai sau 
kvatoja ir tame randa kokį 
tai keistą užsiganėdinimą.

Po lošimo kalbėjo p. P. 
Galskis apie 
straiką New
žmonės kovoja už savo bū
vio pagerinimą. Jis publikai 
paaiškino, 
rubsiuviai 
paremti

Bildesį išgirdo spoliciantai 
ir atbėgę įnirtusį Saucier 
uždarė atgal narvan.

Matyt, jis puikus paukš
tis, jei per peilį nori atgau
ti laisvę. - „

rubsiuviu
Yorke, kur

Persiskyrimą priežastis.
Pastaraisiais 50 metais 

valstijoj Dlinois butą 120.- 
000 moterysčią persiskyri
mą. Teisėjas Kavanaugh, 
kuris tyrinėjęs persiskyri
mu priežastis, persitikrinęs, 
kad to apsireiškimo prie
žastimi esą perdaug didis 
palengvinimas apsivedi- 
mams. Europoje esą 7 sy
kius sunkiau apsivesti, ne
gu Amerikoje, tatai tenai e- 
sama mažiau ir persiskyri
mą. Jis pataria todėl apsi- 
vedimus kokiuo nors budu 
apsunkinti.

“United Police”.
Civilės tarnybos komisi

ja pabaigus savo tardymus 
kas link policiantą sąjun
gos vardu “United Police” 
ir to viso dalyko raportą in
duos miesto tarybai podraug 
pareikalaudama tą organi
zaciją tuojaus išrišti. Visa 
eilė policiantą bus patrauk
ta atsakomybėn už netei
singus liudijimus. Bylos me
tu policijos viršininkas kal
tinamus policiantus turėsiąs 
suspenduoti.

“Alkani žmonės”.
Sausio 5 d. 1913 m. Co

lumbia salėje (Ant Town- 
of.-Lake) D. L. K. Vytauto 
Choras No. 1 buvo parengęs 
teatrą vardu “Alkani žmo
nės”. Teatras labai puikiai 
sulošta. Publikos buvo apie 

U150 asmeną ir visi liko už- 
P^mėdinti. Po teatrui choras 
padainavo kelias tautiškas 
dainas, o paskui prasidėjo 
šokiai grojant gražiai p. 
Sarpalio vedamai orkestrai.

J. Balandis.

Pinigą klastuotojai.
Federate policija tomis 

dienomis areštavo tris bro
lius: James, George ir Mel
vin Rice, kurie dirbo sida
brinius dolerius. Ją namuo
se atrasta 200 netikrą dole
riu ir keli desėtkai pusdo- 
lerią. Visą kaltę pinigą klas- 
tavime pasiėmė ant savęs 
Melvin, tečiau policija visus 
tris uždarė kalėjimam Pini
gą dirbimą ir tam tikslui į- 
rankius jie paveldėjo nuo 
savo tėvo, kuris už tą pa
tį prasižengimą nesenai pas
merktas 10 metu kalėjimam 
Tėvas jau ketvirtu kartu už 
pinigą dirbimą nubaustas.

kad Chicagos 
yra pasirengę 
straikuo jaučius 

New Yorko rubsiuvius. Tuo
jaus tarp publikos buvo pa
daryta kolekta ir surinkta 
$30.72 straikuo j ančių parė
mimui.

Toliaus kalbėjo p. Nova- 
kas angliškai. Jis paaiški
no, kad Chicagos rubsiuviu 
unijos apskričio taryba yra 
paskyrius speciali komitg^į 
kaip auką rinkimui, taSp 
sužinojimui ir apie, darbą, 
atvežamą iš New Yorko Chi- 
cagon. Ir jei tik perdaug 
to rubsiuviu darbo bus at
gabenama čionai dirbti, tai 
būtinai reikalas prispirs iš
šaukti į straiką ir Chica
gos tuos darbininkus, dir
bančius firmose, * kurios 
rems New Yorko firmas.

Pranešėjas.

SUVIENYTŲ - VALSTIJŲ 
ARMIJOS REFORMOS.
Iš Washington© rašoma, 

kad tomis dienomis karo se
kretorius Stimson sušauk
siąs Washingtonan visus 
vyriausius armijos genero
lus komendantus specialėn 
konferencijon, kurioje busią 
apkalbėta smulkmeniška i 
armijoje reformos ir tu re
formą pienas perstatytas 
dabartiniam kongresui.

Generolas W. Crozier yra 
vyriausiuoju referentu ir 
jam pavesta sutaisyti visas 
armijos reorganizacijos ple- 
naSi Visas tos reorganizaci
jos pienas svarbiausiai pa
siremia ant armijos atstan- 
gumo (apsigynimo), jei pa
sitaikytą kuomet nors susi
remti su kokiuo nors prie
šininku, bet į armijos" jėgas 
ramybės metu “mažai bus at
kreipiama domos.

Šiais laikais Suvienytu 
Valstiją armijos brigados 
padalintos Į smulkias dalis 
ir išmėtytos po visus kam
pus, taip kad reikalui atsi
ėjus butą sunku greitu laiku 
surinkti krūvon kiekvieną 
išsklaidytą brigadą.

Suvienytas Valstijas iš 
miego pažadino, kaip mato
si, karas Balkanuose.

Labai Svarbi Žinia
Męs nupirkom kampą. 90x150 pėdų, ant 32-rosir Ash

land Avė. su trimis namais ir visus namus perdirbom taip, 
kad dabar labai puikiai išrodo. Kampiniam name p. M. J. 
Leitman-lietuvys atidarė puikų saliuną ir yra labai užganė
dintas, nes biznis gerai einasi. Bet dar randasi 4 geros rau
dos su “toiletais” viduje; męs svetimtaučiams 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 M. Tananeviczio U
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1. 111.skyrius sausio 12 d. š
M. Meldažio salėje (An|V 
West Side) atlošė Togoboč- 

drarnąno 5 veiksmą 
‘ ‘ žmogžudžiai ’ ’.

Žmoniij buvo pilnutėlė sa
lė. Daugelis turėjo stovėti 

perstatymo metu, nes pri
truko sėdynią.

Drama sulošta labai gerai, 
ko nebuvo galima laukti iš 
darbininką. Daugiausiai at
sižymėjo Grigas (p. Bura- 
gas), buvęs kareivis, mela
gis. Iš visako buvo matyt, 
kad lošėjai buvo gerai pasi
rengę teatrai!, daug pirm 
laiko pasidarbavę, už ką 
jiems ir publika yra dėkin
ga, nes tai užsitarnavo. Kas 
tiesą, retkarčiais publika 
nemokėjo ramiai užsilaiky
ti, kas yra peiktinas daik
tas.

Labai geistina daugiau 
sulaukti panašią perstaty
mą, nes galima linksmai šį- 
tą pamatyti, pasimokinti, 
kas yra geriau praleisti lino- 
teas laikas, negu kur smu
klėse. Lietuviams reikėtų 
inprasti teatrus lankyti.

Lošėjams linkėtina ir to
liau lavinties scenoje, taip- 
pat linkėtina kuogeriausio 
pasisekimo.

Sudege cerkvė.
Graiką apeigą šv. Petro 

ir Povylo cerkvėje, 92 gat. 
ir Chauncey avė., sausio 7 
d. norėta apvaikščioti iškil
mingai Kalėdos. Pirm pra- 
sidėsiant rytmetinėms pa
maldoms 9 vai., kuomet pra
dėjo cerkvėn rinkties tikin
tieji, ant altoriaus nuo žva
kės užsidegė poperiniai pa
puošalai ir akimirkoj iš 
to gimė ’ gaisras. Kadangi 
cerkvės butą medinės, tatai 
gaisras tuojaus visą ją ap
siautė ir netrukus visa su
degė. Dalis cerkvės drabu- 
žią ir kiti brangesni daik
tai išgelbėta. Nuostoliai sie
kianti $10.000. Taip atsiti
kus nekokią butą Kalėdą.

mėne-

P. J-kas.

Teisinga ištarmė.
Vieną lenkutį, Praną 

Jarką, 19 metą, liepė areš
tuoti jo motina, kaltindama 
jį girtuokliavime ir nedavi
me senai motinai užlaikymo, 
nežiūrint to, kad jis uždir
bąs $18.00 savaitėje.

Teisme paaiškėjo, kad 
Jarka už tą patį prasižengi
mą jau sykį buvo areštuo
tas ir teisiamas, bet jam nu
sižeminus ir prižadėjus pa
sitaisyti, teisėjas paliuosa- 
vo.

Šiuomi gi kartu teisėjas 
Sabath Jarką išbarė, pas
merkė jį 6 mėnesiams kalė
jimai!, bet ištarmę sulaikė 
lig sausio 25 dienai, suteik
damas jam progą pasitaisy
ti; be to teisėjas įsakė iš 
savo uždarbio kas savaitė 
motinai duoti $10 ir tris 
dolerius kas savaitė padėti 
bankan, o sausio 25 d. teis
man pristatyti bankinęknin- 
gutę kaipo pasitaisymo liu
dijimą. Paskui busiąs pa- 
liuosuotas.

Ištarmė tikrai tėviška.

Apgaudinėjo moteris.
Nekoksai Robert Koch 

andai federaliame teisme 
pasmerktas trims
siams kalėjimai! ir $250. pa
baudos už krasos išnaudo
jimą. Koch apgaudinėjęs 
bėdinas moteris siuntinėda- 
mas joms laiškus, kuriais 
joms užtikrindavęs uždarbį 
nuo $5 lig $6 savaitėje ra
šant adresus ant kopertą, 
jei jos jam prisiusią po 10c. 
krasos ženkleliais. Tokią 
laišką su ženkleliais jis kas
dien gaudavęs po kelis šim
tus.

/'I Bptas elektas Ulrica- 
goj.

! Pereitoj subatoj ir neriš
lioj Chicagoj viešėj© prezi-j 
dentas elektas Wilson. Jis mas girtas.

Vedė dvi pačias.
Arthur Pope patrauktas 

atsakomybėn už bigamiją ir 
pavestas prisaikintąją teis
mui. Arthur prisipažino, kad 
vedęs dvi pačias, bet teisi
nasi, kad tai padaręs buda-

Norėjo pasprusti.
Kuomet kapitonas Hal

pin detektivu biuriuose ren
gė ant miesto piktadarią va
romąją medžioklę ir kuo
met pasakojo savo štabui 
apie miesto policijos apsi
leidimą, tuo metu iš polici
jos nuovados ties 35 gat. 
mėgino pasprusti ten laiko
mas automobilinis piktada- 
ris Hubert Saucier. Jis no
rėjo apiblokšti kalėjimo pri
žiūrėtoją ir paskui pabėgti.

Kalinys Saucier skaniai 
suvalgęs vakarienę ir, kuo
met Michael Parry, kalinią 
prižiūrėtojas, atėjo paimti 
iš jo bliudelį, paprašė jo 
Saucier dar daugiau aviži
nės košes.

Parry mielai jam atnešė 
antrą bliudelį košės ir jąm 
pravėrus duris, Saucier bliu
delį su koše nutvėręs tėškė 
prižiūrėtojui į galvą, paskui 
kumštimi parvertė ant as
los,.

Prastai caro; rūmuose. — 
Naująją Alėtą dienoje priė
mimai Rusijos caro rūmuo
se atšaukta, kadangi ser
ganti pati carienė ir carie- 
nė-motina.

Policijos prasižengimai. 
Gubernatoriaus padarytoji 
revizija susekus Liepojaus 
policijoje daug prasižengi
mą. Iš išeivią buvo reika
laujami kyšiai. Dalis polici
jos pavaryta iš tarnystės.

Kabinetas rezignavo. Por
tugalijos ministerią kabine
tas delei parti jinią nesuti
kimą pasitraukė. Respubli
kos prezidentas pasiūlęs 
naują kabinetą sutverti A. 
Almeidai. Tarpe demokratą 
ir konservatistą partiją in- 
tempimas labai didelis. Ne
sutikimais labai lengvai ga
li pasinaudoti monarchis- 
tai.

(APGARSINMAS)

Pataisymas nuostolio.
Netikėtas pagedimas turi 

but pataisytas tuojaus, kad 
neliktą nuolatiniu. Mažas 
pataisymas savo laiku gali 
išgelbėt visą, namą, lyginai 
kaip maža doza gero vaisto 
gali išgelbėt musą gyvastį. 
Musą kūne eina nuolatinės 
permainos; nekurios celės, 
iš kurią musą kūnas susi
deda, miršta, o kitos gema. 
Jeigu daugiaus ją miršta, 
kunui darosi nuostolis, ku
ris privalo tuojaus but patai
sytas. Šitas nuostolis pasiro
do silpnume kūno,proto, nus
tokime apetito, konstipaci- 
joj, skauduliais — trumpai 
pasakius, abelnoj indispozi- 
cijoj. Bandykit tada Trine- 
rib Amerikoniško Kartaus 
Vyno Elixirą, kuris greitai 
prašalins iš kūno nevalu
mus, sustiprins visus orga
nus ir pataisys nuostolį. Ap-_ 
tiekose. Jos. Triner, 1338- 
1339 So. Ashland avė., Chi
cago, Ill. Nuo skausmo pe
čiuose pamėginkit Trinerio 
Linimentą. 1

SZIPKORTES ATPIGO.
Dabartinės šifkorčiu kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti 

Europon yra sekančios:
Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandeni: Iš krajaus.
$35.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $34.00 
$35.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philadelphia eina 12 d. $34.00 
$41.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Expr. eina 7 d. $43.50 
$35.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. $34.00 
$35.00 North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 dieną $34.00 
$35.00. Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 dienas $34.00 
$35.00 Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką eina 9 d... $34.00 
$33.00 Russian American Line Libava per Nek Yor Montreal eina 8 d. $41.00 
$35.00 Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. $34.00 
$35.50 Cunard Line iš Libavos į New Yorką .......................................... $35.50
$35.00 Cunard Line iš Hamburgo per New Yorką eina 7 dienas ... $35.50 
$35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką eina 8 dienas ... $35.50 
$35.00 American Line iš Hamburgh per New Yorką eina 8 dienas .... $35.50 
$34.00 Anchor Line iš Antverp arba Rotterdam per New York eina 9 d. $35.50 
$33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Montreal eina 8 dienas .. $35.50

Apart šitą kainą kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišką 
Citizens popierą, turi mokėti $4.00 Head Tax ir Burdas $2.00

Apart šitą liniją mes turime ir daug kitą i visas dalis svieto, jaigu reikalas pa
rašyk iš kur ir i kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

KAINOS EUROPOS GELEŽINKELIŲ:
Tarp ir Tilžės Eydkuną

Bremen $5.20 $5.25
Hamburg $4.85 $5.00
Antverpen $6.95 $7.10
Rotterdam $6.90 $7.05

RUBLIŲ KAINOS:

Bublių 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

• 16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28

$ c 
.521/2 

1.05 
1.58 
2.10 
2.63 
3.15 
3.68 
4.20 
4.73 
5.25 
5.78 
6.30 
6.83 
7.35 
7.88 
8.40 
8.93 
9.45 
9.98 

10.50 
11.03 
11.55 
12.08 
12.60 
13.13 
13.65 
14.18 
14.70

Bublių
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

$ c
15.23
15.75
16.28
16.80
17.33
17.85
18.38
18.90
19.43
19.95
20.48
21.00
21.53
22.05
22.58
23.10
23.63
24.15
24.68
25.20
25.73
26.25
26.78
27.30
27.83
28.35
28.88
29.40

Bublių
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

$ c
29.93
30.45
30.98
31.50
32.03
32.55
33.08
33.60
34.13
34.65
35.18
35.70
36.23
36.75
37.28
37.80
38.33
38.85
39.38
39.90
40.43
40.95
41.48
42.00
42.53
43.05
43.58
44.10

Bublių 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99

100 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
2000 
3000

$ c 
44.63 
45.15 
45.68 
46.20 
46.73 
47.25 
47.78 
48.30 
48.85 
49.38
49.83 
50.40 
50.93 
51.45 
51.98 
52.25 
78.38 

104.50 
156.75 
209.00 
260.00 
312.00 
364.00 
416.00 
468.00 
519.50 

1039.00 
1558.50

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštą.
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 

taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežią policijos netrukdomas.
Reikalaujanti šifkorčią į kitus miestus, rašykite mums į kur norite išva

žiuoti ar iš kur parvežti, o jaigu su vaikais, paduokite mums visą vaiką me
tus, o mes atgal pačta prisiąsime jums visą liniją kainas, tada jus pasirinkę 
sau liniją kokią norėsite, prisiąsti mums pinigus per Money Orderi, o mes jusą 
šifkortes kogreičiausiai išsiąsime.

Adresuokite mums visada šitaip:

J. M. Tananevičia
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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