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| Politiškos Žinios. B

BALKANŲ REIKALUOSE.
Sumišimai Konstantinopo

lyj-
Iš Konstantinopolio Lon

donan pranešama, kad ta
me mieste (Stambule) gat
vėse viešpataujančios įnir
tusių turkų minios. Mieste 
buvus gimus tiesiog revoliu
cija priešai dabartinę sul
tano valdžią, bet kariuome
nė maištus panaikinus. Jau- 
naturkiai reikalauja karo 
atnaujinimo su Balkanų 
valstybėmis, o kad dabarti
nė valdžia nenori jų klau
syti, jie kursto liaudies mi
nias prieš valdžią. Muzul- 
manai ginkluojasi prieš da
bartinį sultaną, kuriam už
metama paprastas neran
gumas.
Viešpatysčių įsimaišymas.

Viešpatystės per savo 
ambasadorius inteikė andai 
diplomatinę notą Turkijai 
ir dabar visas reikalas ran
dasi Augštosios Portos ran
kose. Bet liudija Turkijos 
pasielgimas, kad toji nota 
nieko negelbės, jei viešpa
tystės? visuomet atsineš į 
Turki j ą kuoš velninusia i.

Begis viešpatystės tąją, 
savo nota pas turkus reika
lauja atsisakyti Adrianopo- 
]io ir visų salų, kurias grai
kai yra užėmę.
Viešpatystės priešai Turki

ją.
Abelnai imant, visos vieš

patystės paremiančios Bal
kanų valstybių reikalavi
mus, ty. einančios priešai 
Turkiją.

Viešpatystės reikalaujan
čios atiduoti bulgarams Ad- 
riaiiopdį, nes priešingai ka
ras gali persikelti Mažo- 
jon Azijon, o tuokart Tur
kijai butų dar prasčiau.

Pasibaigus karui, Turkija 
panorės viešpatysčių parė
mimo, kad galėtų atkiusti iš 
ekonominio atžvilgio ir pra
sigyventi Mažojoj Azijoj. 
Bet jei dabar Turkija nepa
klausysianti viešpatysčių 
patarimo, tai paskui vieš
patystės nuo jos užsigrįšian- 
Čios.

Vokietija išpradžių neno
rėjus po minėta nota pasi
rašyti, bet ant galo sutikus.

Ką mano Turkija?
Konstantinopolyj visų 

turkų upas — atnaujinti 
karą. Minia, karo rateliai ir 
visas Jaunimas veržiasi ka
ram Bet pati valdžia labai 
atsargiai elgiasi.

Sausio 17 d. ministerija 
turėjus savo sesiją. Toje se
sijoje užsienių reikalų mi
nisters atkreipė susirinku
sių domą, kad Turkija jo- 
Buo budu negalinti atiduo
di Adrianopolio, nes jis esą 
Kbai Turkijai reikalingas. 

Be to susirinkusiems minis
ter! ams pranešęs, kad rasi 
dar bus galima šis-tas pas 
talkininkus nuderėti.
Bulgarai karo lauke juda.
Iš Sofijos rašoma, kad 

Bulgarija karo lauke, ties 
Čataldža ir kitur, juda, tai
sosi naujau susirėmiman su 
turkais. Kovos liniją aplan
kęs karalius Ferdinandas 
su instrukcijomis generolui 
Savovui. Karalius tik lau
kiąs konferencijos pasek
mių. Konferencijai pairus, 
jis manąs pulties ant turkų 
ir greitu laiku paimti Kon
stantinopolį.
Rumunijos krizis prašalin

tas.
Dr Danev Bulgarijos var

du ir M. Jonescu, Rumuni
jos specialis delegatas, ap
reiškusiu tomis dienomis 
Londone, kad jiedu po kon
ferencijai nuglostė nesuti
kimus Bulgarijos su Rumu
nija ir karo nebusią tų dvie
jų šalių.

Tatai vienas slogutis pra
šalintas, bet kaip ilgai, ne
žinia.
Ką sako Turkijos atstovai.

Turkų vyriausias taikos 
konferencijoje atstovas, Re- 
šad-paša, Londono dienraš
čių atstovams štai ką ap
reiškęs :

“Laukiame iš Konstanti
nopolio instrukcijų. Pereito j 
savaitėj gavome paliepimą 
apleisti Londoną. Visus sa
vo daiktus susipakavome ir 
rengėmės iškeliauti, kad tuo 
tarpu išnaujo gavome pra
nešimą dar susilaikyti, pa
laukti.”

Tatai turkai atstovai lau
kia vis toliau taikos dery
bas atidėliodami.

Turkų drąsumas.
Nepaprastą turkų drąsu

mą ir narsumą parodė tur
kų skraiduolis “Medžidieh” 
kuris nakčia pralindo pro 
graikų torpedvaltis, patro- 
liuojančias Dardanelius, ir 
pradėjo apšaudyti graikais 
užimtą salą Syros. Sunaiki
no vieną šviturį ir parako 
sandelį, paskui nugramzdi
no graikų skraiduolį “Ma
cedonia”. Tai atlikęs lai
mingai sugrįžo į Dardane
lius.

Jei tas išteisybės galėjo 
atsitikti, tai kibą graikai 
buvo girti.
Paskutinė turkams proga.

Balkanų valstybėms norė
tųsi kuogreičiausiai nusi
kratyti palaikymo armijos 
karo stovyje sunkenybę, ka
dangi tas viskas labai daug 
atsieina. Taigi jos trokšta, 
kad konferencija galutinai 
nuspręstų ar vienaip, ar ki-

taip. Pagaliau iš diploma
tinio mandagumo leido Eu
ropos viešpatystėms pasiųs
ti speeialę notą Turkijai. 
Jei Turkija tą notą suigno- 
ruos, tada talkininkai ims 
veikti savaip, ty. sušauks 
paskutine tos taikos konfe
rencijos sesiją ir praneš 
turkams apie derybų per
traukimą, podraug duos ži 
nią savo armijoms grumtiem 
toliau su turkais.

Talkininkai pasitiki, kad 
turkai tomis dienomis su
teiks jiems galutinį atsakyį 
mą, ar apsiima išpildyti jų 
reikalavimus, ar ne.

Photographs by American Press Association,
Vaizdas iš potyinig Pittsburge, 
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VALDŽIOS PRANEŠI
MAS DŪMOJE.

Atsidarius pirm Naujų 
Metų Rusijos durnos sesi
jai, ministerių pirmininkas 
Kokovcev pranešė durnai vi
sus valdžios sumanymus. 
Jam kalbant buvo susirinkę 
visi durnos atstovai. Be to 
atėjo pasiklausyti svetimų 
valstybių ambasadoriai ir 
pasiuntiniai, senatoriai ir 
visi Rusijos ministerial. Mi
nisterių pirmininkas pasa
kė: “Valdžia tikisi, kad jus, 
čia susirinkusieji, padėsite 
visas savo spėkas Rusijos 
gyvenimui sutvarkyti ir pa
gerinti.”

Toliaus: “Jus privalote 
sergėti Rusijos čielybę, jos 
šventą pravoslavų tikėjimą 
ir rusų tautos pirmenybę... 
Po sparnu Rusijos dvigalvio 
erelio yra vietos visoms ne-

Ičius

l*o valdžios p 
vo atstovų ka 
kdlbėjft juodaš^^is *^Puriš- 
IdieviČ.: “iles<-j|įr 
kalaujame; sų$įą 
valdžią* (auiol<^ 
i’ią panaikint^ 
mokratai ir yj® 
štai. Tegu vai® 
goja, kad neą^f 
05 metų reyoli^^ją 
džios priešų -i ~ 
diena po Sodiečiai
yra visai iš tvilkę, todėl mes, 
dešinieji, pripažįstame rei
kalingu šųgi^irti ^ętųžL 
karus bausmę? rykštėmis I 
Pažiūrėkite, ponai ministe- 
riai, kas dedasi'RusijdS pa
kraščiuose: lenkai, anaūnai 
ir ukrainiečiai* tik laukia 
patogios valandos Taiko su
kilimui padaryti; todėl rei
kia juos visus spausti jįr-per- 
sekioti.”

Toliau kalbėjo socialde
mokratas Malinovski.“Męs, 
darbininkų atstovai, žino-
mę, kad nieko geruoju iš vių demonstracijos jau siun- 
vaidžios negausime, todėl 
kviečiame visu® darbo žmo
nes šviesties >ir vienybes.
Mes reikalaujame 8 darbo

vėję apdraudimo Ir kitų re
formų, bet ši popų, činau- 
ninkų ir dvarininkų durna nopolio.

do į sultano ausis baimin
gus rėksmus: “virvė vezi- 
rui! mirtis sultanui!”

Sultanas, bijodamas pra
rajai gyvastį, bijo tat pa
sirąžyti ir po traktatu kas“ 
lytisi -atsižadėjimo Adria-

alkanų žmonių reikalavimo 
nesupras.’ ’

Žmonių liuosybės parti
jos narys Maklakov pasakė: 
“Jaigu ministerial eis tuo 
pačįu keliu, kaip ligšiol kad 
ėjo, tai to kelio galas bus 
nauja revoliucija. Ar tai ne 
gėda ministeriams, kad Ru
sija turėjo Austrijai nusi
leisti ; yra tik vienas vienin
telis kelias Rusijai sustip-

. rėti — tai suteikti visoms 
tautoms liuosybę — konsti- 
tiiciją^O jaigu jus norite 
gražinti senovę, neapribotą 
caro valdžią, tai darykite 
tuoj aus pat — išgainiokite 
durną, uždengkite visus lai
kraščius, panaikinkite įsta
tymus, tuomet bus nauja 
suirutė. ’ ’

SULTANAS BAIMĖJE.
Negali būti jokios abejo

nės, kad jaunaturkiai, ku
rie savo neišmintinga poli
tika sunaikino Turkijos val
stybės galybę, nenori vilkti 
už tai atsakomybės ir dabar 
viską suverčia ant sultano 
ir didžiojo veziro nejėgumo, 
kursto prieš juos ulemus ir 
benamių turkų minias, už
gulusias Konstantinopolio 
gatves. Nuolatinės ant gat-

Tuo tarpu iš po Derkos 
parėjus Kon stantinopolin 
žinia, kad tenai bulgarai po 
smarkiam susirėmimui su 
turkais, pertraukę telegra
fo liniją ir 30 turkų užmu
šę.

Tie pastarieji pargaben
ta Konstantinopolin ir mi
nia lavonus nunešus prie
šais sultano rumus. Gimus 
gatvėse kruvina kova.

Viešpa ty sči ų am ba sa do- 
riai taippat bijosi abelnų 
Konstantinopolyj skerdy
nių. Jie drauge pasiuntę Di
džiajai Portai reikalavimą 
atiduoti Adrianopolį talki
ninkams.

Austrijos ambasadorius 
Pallavicini, kareivių lydi
mas, nuvežęs tą reikalavi
mą į didžiojo veziro rumus.

Ambasadorius pakeliui 
visur matė blogai lemian
čius veidus, o kuomet susi
tiko su didžiuoju vežini, šis 
nusivedė jį prie lango ir pa
rodė įnirtusias minias.

— Pasikalbėk pats su a- 
nomis, Ekscelencija ■— ta
rė neaiškiu balsu.

Ištikro, baisu kalbėti su 
liaudimi, kurios nusimini
mas sutraukė visus pančius.

DVASIŠKU A IR KALI
NIAI PORTUGALIJOJE.

Portugalijos respublikos 
prezidentas iš Kalėdų at
žvilgio pasiuntęs savo mini- 
sterių kabinėto pirmininkui 
laišką, prašydamas leisti 
sugrįžti Portugalijon vys
kupams ir kunigams, kurie 
už pasipriešinimą įstaty
mams, atidalinantiems Ba
žnyčią nuo valstybės, buvo 
ištremti iš gimtinio krašto.

Prezidentas laikosi tos 
nuomonės, kad tasai žings
nis galįs turėti ne mažą in- 
tekmę sutaikyme dvasiški- 
jos su respublika.

Pagaliau prezidentas 
prašė panaikinti kaukes, 
kuriomis visiškai uždengia
ma politinių prasižengėlių 
galvos ir veidai, paliekant 
anose tik dvi akims skyles. 
Tų kaukių panaikinimu bu
tų atliktas pirmutinis žing
snis prie visuotinos amnes
tijos, kas taippat galėtų su- 
drutinti jaunos respublikos 
gyvavimą.

Ministerių pirmininkas 
prezidentui atsakė, kad val
džia po ilgam apgalvojimui 
pripažino vyskupų ir kuni
gų paliuosavimą, ypač šia
me laike, dar perankstyvą, 
nes yra persitikrinusi, kad 
sugrįžęs kleras išnauj'o pra
dėtu varyti intrigas su nuo
skauda respublikai.

Kas link kaukių ir jų iš 
to atžvilgio sulyginimo su 
kitais kaliniais, tai valdžia 
prieš tai nieko neturinti, 
tas palengvinimas tečiau 
turi but užgirtas įstatymų 
formoje ir pereiti per par
lamentą.

KOVA UŽ ADRIANOPO
LĮ.

Išdidi toji tvirtovė ištei- 
sybės persta to šaltą karstą 

del daugumos tūkstančių 
nelaimingųjų. Vienas iš tos 
tvirtovės pabėgėlis, pribu
vęs bulgarų stovyklon, ap
sakė, kad Adrianopolyj* ran
dasi 80.000 sergančių žmo
nių, o neapžiurėtų, alkanų 
ir sopulių kankinamų siel
vartavimas sujudina taip 
žmogui nervus, kad moteris 
išeina iš proto.

Turkų armija turi taip 
mažai valgio, kad karei
viams duodama tik po po
rai uncijų. Turkai kareiviai 
užsiimdinėja gyventojų lo
bio plėšimais, nežiūrint aš
traus uždraudimo panašiai 
elgties.

Mieste siaučiąs toks ba
das, kad kapojama šiaudai, 
paskui jie verdama ir val
goma...

Turkų armijos komen
dantas susilaiko nuo pasi
davimo, bet ilgai tesėti visgi 
negalės. Dusyk jau yra 
siuntęs parlamenta rišt u s 
pas bulgarus, bet nesutiko 
pasiduoti. Bijosi baisios at
sakomybės prieš sultaną. 
Bet badas ant galo jį pri
vers pasiduoti.

Tokiame padėjime esanti 
turkai juk turėtų tvirtovę 
atiduoti bulgarams; bet jie 
laikosi iki paskutiniųjų.

Bet jei Adrianopolis ir 
badą perkentės?

Balkanų valstybės ir to
kiame atsitikime reikalau
ja atiduoti Adrianopolį, ka
dangi jei tasai miestas pa
liktų turkams, ateityj už jį 
butų vėl daug nesutikimų.

Koks bus Adrianopolio li
kimas, tuo tarpu nežinia, 
tik žinoma, kad ano mū
ruose su mirtimi kovoja 
desėtkai tūkstančių žmonių.

PASKIAUSIOS ŽINIOS.

Balkanų talkininkai iš
naujo pasiuntę Turkijai ul
timatumą, kuriuomi parei
kalavo, kad Turkija Ilgiau
siai į porą savaičių sutiktų 
su talkininkų pasiulijimais, 
gi priešingai pertrauksią 
taikos derybas.

Turkija eina silpnyn. Šią 
seredą sušaukė parlamentą 
ir tarsis, kas padaryti.

Pataisoma žinios, kad A- 
drianopolio gyventojai ne
badaujanti, nes turinti vai 
gių pakaktinai. Tomis klai
dingomis apie badą žiniomis 
norėta apvilti bulgarų armi
ja.

Austrija sumobilizavo vi
są savo karo laivyną.

Ties Dardaneliais graikų 
laivynas turėjo muši su Tur
kų laivynu. Turkų laivynas 
sunaikintas. Gi vienas turkų 
skraiduolis iš baimės atsi
dūręs net i Raudonąsias jū
res.

Ant čataldža linijos ne
kurtose vietose turkai susi- 
remianti su bulgarais. Mat, 4 
turkai kareiviai per peilį 
reikalaujanti karo.

1



g Žinios iš Lietuvos. |

NUO “LIETUVIŲ TAU
TOS” REDAKCIJOS.
Mokslo Draugijos orga

nas “Lietuvių Tauta” už lik
it — 1912 draugijos metus 
kiek pasivėlino išeiti, delei 
vėlybo rankraščių atsiunti
mo. Dabar ji spauzdinasi ir 
nž kokio mėnesio pasirodys. 
Joje bus apskelbti: A. 
Srbos: “Medžiaga liet, kal
bos sintaksei”; P. Avižo
nio: “Aklumas ir trachoma 
Lietuvoje”; M. Yčo: “Evan
gelikų reformatų parapijų 
tvarka Lietuvoje”; P. Leo
no ir A. Janulaičio: “Lie
tuvių papročių teisė”; kun. 
M. Gustaičio: “Kun. A. Ta
tarė, pirmutinis Suvalkų 
gub. lietuvių švietėjas”; A. 
Janulaičio: “Simanas Dau
kantas” ir kt.

Drauge su šiuo yra prašo
mi visi tie lietuvių inteli
gentai, kurie turėtų mokslo 
raštu, “L. Tautai” tinkamu, 
kad pasiskubintų juos re- 
dakcijon atsiųsti.

J. Basanavičius.

PALENGVINIMAS MO 
KINIAMS.

Gelžkelių valdyba nuo 
• gruodžio 15 d. įveda naują 

tarifą gelžkelių važiuojan
tiems mokiniams ir ekskur
santams. Mokiniai važiuo
jantieji namon ir iš namų 
mokyklon mokės ketvirtą 
dalį mažiau už biletą, kaip 
paprastai. Ekskursantai gi 
mokės tik pusę paprastos 
biletų kainos.

VALSČIUS IR VALSTIE
ČIAI. *■

- - Šilgalių valsčiaus gyven
tojai padavė prašymą į Vil
niaus muitinės apskritį, i- 
dant pereinamasis per sie
ną punktas butų atkeltas iš 
Kirkilų į Slavikus. Mat, 
Kirkilai stovi arti Jurbar- 
koir kitų ant Nemuno kran
to pereinamųjų punktų, o 
pats sodžius apsuptas gi
riomis ir gyventojų aplinkui 
maža.

Slavikų sodžius kaip tik 
didelis, beto ir aplinkui kai
mai turtingi, o pereinamo
jo punkto arti nėra. Prie 
to prisidėję ir kitų artimų
jų gyventojai. Prūsų pusės 
gyventojai del to paties da
lyko klausę savo valdžios 
ir net kreipęsis į Rusijos 
vyriausybę. X

Nugrimzdęs laivas “Uranium”, nuo kurio laimingai išgelbėta arti tūkstančio ke
liauninku. Laivas plaukė isHalifax į New Yorką, jį pagavo audra ir užvarė ant uolų. 
Keliauninkai — daugiausiai išeiviai, tarp kurių randasi,. rasi, ir lietuvių.

mer-

GARŽDAI.
(Telšių pav.).

Jaunimas čia, kaip 
ginos, taip ir vaikinai, nieko 
arba mažai teskaito. Todėl 
nestebėtina, kadsmuklės, ku
rių čia kelios, gerokai bujo
ja. Merginos taip-pat prade
da girtuokliauti. Reikėtų 
bent nuo kretingiečių im
ties pavyzdžio, kurie nors 
pamažu pradeda šviestis. 
Daugelis jaunimo, vieni nuo 
kariuomenės slėpdamies, 
kiti laimės ieškodami, bė- 
ga Amerikon. Taip-pat nuo 
jų neatsilieka ir senesnieji 
draugai, ūkininkai bei jau
nos mergaitės, kurie šimtais ! 
plaukia už jurių-marelių, 
ton laimės ir aukso šalelėm 
Bet palydėję sveikatą ir 
tuos paskutinius grašius, 
kurie kartais paskolinti bu
vo, neradę nė aukso kalnų, 
grįžta nuliūdę, suvargę sa- 
von gimtinėn, kur tik skur
dą ir vargą beranda.

Nesenai buvo nušautas 
per langą savoj grintelėj 
grovienės Milžinskienės “me- 
dinčius” Patrius, kuris a- 
pylinkės gyventojams buvo 
inkirėjęs savo žiaurumu. 
Delei to dalyko buvo suim
ta keli vyrai, tarp jų ir ve
lionio sūnūs, bet visi, tardv- 
tojo klausinėti, jau paleisti.

Žmonės džiaugiasi, kad 
čia iškelia pačtos viršinin
ką D., kuris išvažiuoja Ru
sijon.

Žadama buvo šį rudenį 
inkurti čia kelias mokyklas 
(jau ir namas pasamdytas), 
bet mokyklos niekur netu
rim.

Tiek tuo tarpu apie garžT 
diečius.

Proncė Paukštvanagis.

REALINIŲ MOKYKLŲ 
MOKINIAMS PALENG

VINIMAS.
Švietimo ministeris lei

džia G klesos mokiniams 
laikyti antrą sykį kvotimus 
iš aritmetikos, idant gavus 
geresnį paliudijimą nekaip 
kad kaikurių buvo gauta 
žemesnėse klesose belaikant 
kvotimus.

PILVIŠKIAI.
(Marijampolės p.).

Lapkričio 29 d. ištiko čia 
gaisras: sudegė Antanavi- 
čės pirtis. Juozas Antanav. 
mynė linus, o A. Ant. darbi
ninkas Jakštys buvo kūre
nęs pirtį. 4 pirtis išmynę, o 
5 bematant ir sudegė. An-

tanav. pareikalavo iš darbi
ninko Jakščio atlyginimo už 
nuostolį 47 rub., nors netu
rėjo jokių prirodymų, kad 
Jakštys butų tyčiomis pirtį 
uždegęs; tai pripažino ir ki
ti mynėj a i, kurie per tą gai
srą dirbo. Antanavič. gi 150 
margų ūkininkas atėjęs pas 
vargšą darbininką, kuris 
tik vieną grįtelę teturi, o 
turi vienas šeimyną maitin
ti, taigi šis “storakaklis” 
pareikalavo iš darbininko 
grąžinti jam nuostolių, kur 
padaryti gal per netsai’gą, 
bedirbant to paties ūkinin
ko naudai. Reikia dar pri
durti, kad ir nuostolis pa
ties ūkininko paskaitytas 
ir kitų nuomone pėrdidelis. 
Visi tie linai, spaliai, kirvis, 
žibintas, šakė, kurie sudegė, 
daugiau neverti, kaip 38 r. 
G0 k. Taigi reikalaujama dar 
iš darbininko 8 r. 40 k. vir
šaus. Darbininkas prašėsi 
palaukti pinigų nors savai
tę, bet ūkininkas atsakė, 
kad “nedėlioję nė su 500 
rub. naužkiši.” Vargšas su
siskolinęs iš žydit po rublį 
vieną-kitą užmokėjo lobi- 
ninkui jo nuostolį..

Europietis.

VYRESNYBĖ IR ŪKIO 
SPAUZDINIAI.

Buvo jau rašyta, kad 
Suvalkų agronomas klausęs 
Marijampolės ūkininkų 
Draugovės, ar neturinti ji 
kokių gerų ūkio rankraščių 
spauždinti: tad, girdi, vy
resnybė savo pinigais galė
ti! juos atspauzdinti. Kuo
met atsirado p. Studento 
parašyta knygutė, “Kaip 
pagerinti”, tai paaiškėjo, 
kad vyresnybė apsiima 
spauždinti vien rusų kalba 
knygeles. -

Tai tau ir ragaišis!

PAKRUOSTĖ.
Kam teko važiuoti per 

Pakruostės kaimą (arti 
Surviliškio, Kauno pav.). 
turėjo pastebėti Petro Sen- 
vaičio grįčią, neš ji labai 
skiriasi nuo by kur matytų 
kaimiečių grįčių. Jos ir lan- 
ginyčios, ir tvorelė apie sod
ną ir kiemo varteliai — vis 
tai dailiai nudažyti, išmar
ginti; gale grįčios, prie lan
giuko augšto, ant prikaltos 
lentynos stovi du kareiviu 
ir paukštis; prie klėties ant 
stulpelio -— meškos galva, 
net inkylai šnekučiams 
(špokams) nepaprastai pa
dirbti ir gražiai nudažyti.

Man pasakojo to kaimo 
žmonės, kad pas Senvaitį 
daug esą paukščių ir žvėrių 
iš medžio išdrožinėtų ir daug 
nuo jo kaimo vaikinai išne-

soją. Rudens ir žiemos va
karais Senvaitis tik droži- 
nėjąs paukščių ir žvėrių — 
taip megštąs tą darbą. Rei
ktų kuriam inteligentui, ar
čiau gyvenančiam, apžiūrė
ti jo dirbinius, ir atradus 
tinkamų, patarti jam Dai
lės Draugi j op siųsti.

Jarašius.

VILNIAUS LIETUVIAI 
KATALIKAI.

Daugeliu dovanų apdali
no Dievas žmones. Bet di
džiausia dovana, tai kalba, 
kurią Dievas mums davė, 
kad galėtumėm su savo tė
veliais, vaikais ir artimai
siais susikalbėti ir Viešpa
čiui Dievui už jo malones 
dėkoti.

Ir ištikrųjų, kas gi butų 
žmogus be kalbos! Ką gi 
syertų visas jo protas, iš 
mintis, jei jis negalėtų iš
reikšti jo žodžiais?! Kuo gi 
butų didžiausi musų džiaug
smai, jei negalėtumėm jais 
pasidalinti su musų numy
lėtaisiais?

Viešpats Dievas savo Iš
mintyje padarė taip, kad 
kiekviena tauta gavo savo 
skirtiną kalbą. Galėjo juk 
Dievas padaryti taip, kad 
visi žmonės kalbėtų viena 
kuria kalba, bet Jis taip ne
padarė. Juo daugiau liežu
vių Dievą garbina, juo di
desnė Jam garbė. Ir apašta
lai, išsiskirstė po visą pa
saulį, skelbė Kristaus mok
slą ne žydų ir ne rymėnų 
kalba, bet tokia kalba, ko
kia kur žmonės kalbėjo. Tuo 
jie aiškiausiai parodė, kad 
visos kalbos Dievo lygiai 
mylimos ir lygiai tinka 
melsties. Ir- dar apaštalai 
tuo parodė  ̂jog Dievui tin
ka, kad įmonės garbintų 
Jį ir klausytų Jo žodžių 
savo gimtąja kalba. Gimtą
ja kalba geriausiai galima 
išreikšti savo jausmai ir ge
riausiai galima suprasti Die
vo žodis. Taigi ir paties Die
vo garbė ir žmonių nauda pa
ti didžiausia buna per gimtą
ją kalbą. Kaip vainikas iš į- 
vairių gėlių nupintas gra
žesnis yra, negu vainikas iš 
vienodų gėlių, taip ir Dievo 
garbės vainikas juo gražes
nis, juo daugiau liežuvių- 
kalbų jį sudaro.

Visam pasaulyj, kur tik 
gyvena įvairių tautų kata
likų, Katalikų Bažnyčia 
leidžia kiekvienam melsties 
taip, kaip kas kalba. Netoli 
ieškant imkime kad ir Ry
gą, Peterburgą, Liepoją ir 
kitus didesnius Rusijos 
miestus, kur gyvenama viso
kių žmonių. Tenai bažny
čiose gali pasiklausyti savo 
kalba pamokslo ir pagiedo
ti giesmų ir francuzas, ir 
vokietis, ir lietuvis, ir lat
vis, ir lenkas. Ir bažnyčiose 
tenai gražiausias sutarimas, 
nes niekam nėra nuoskau
dos. Ir negali būti niekam 
jokios nuoskaudos iš to, kad 
kiekviena tauta sau paskir
ta valanda išgirsta Dievo 
žodį savo k^lba, arba pagie
da šventas giesmes. Nuos
kaudos nėra niekam, o 
nauda visiems dideliausia. 
Ir tokios bažnyčios Die
vo labiausiai mylimos, 
nes jos ■^eri^usiai ir labiau
siai skleidžia po žmones. Jo 
garbę. / ? '

yra kitaip. Nors 
lių lietuvių yrj 
tūkstančių, bet 
niaus bažnyčios

/mus, Vilniuje, 
i mųąų brp- 

čia daug 
. mes Vil- 

/ negalime
išgirsti savo kalbos, ji iš čia 
išvaryta, jos čia neįsilei
džia, lyg kad musų kalba

butų kokia netikusi Dievui. 
Mes negalime čia išgirsti ne 
tik lietuviškų pamokslų, bet 
nė evangelijos, negalime pa
giedoti nė vienos giesmės. 
Tai yra didžiausia neteisy
bė, kurios Katalikų Bažny
čioj neturi bulti: kituose 
kraštuose niekur to ir nėra.

Bet ir mes patįs esame 
truputį kalti. Nėra tarp mu
sų vienybės, susipratimo, 
mes nenorime ir nemokame 
ieškoti teisybės. Mes neger
biame, kaip reikiant, tos 
didžiausios Dievo dovanos 
— musų gimtosios kalbos — 
ir neretai jos patįs išsigina
me ir gėdimės. O ar gi gerai 
—t išsiginti ir gėdyties to, 
ką mes esame gavę iš Die
vo?! Gimtoji kalba mums 
tai nelyginant motina, o ar 
gerai daro tas, kas savo mo
tinos išsigina? Maža to, 
mums, matyt, ir tikėjimas 
maža rupi, jei mes nesirūpi
name tuo, kad geriau galė
tumėm Dievo žodį suprast, 
kad gražiau galėtumėm sa
vo jausmus išreikšti Die
vui.

Mažutės šv. Mikalojaus 
bažnytėlės ir ryto pamok
slų katedroj mums negali 
būti gana, nes šv. Mikalo
jaus bažnyčion daugumui 
pertoli, o katedros pamok
slai ne visiems prieinami 
del ankstybo laiko. Visi mes 
vaikščiojame dažniausiai į 
savo parapijų bažnyčias, 
bet tenai negirdime lietuviš
kai nė žodelio. O patogiau
siai butų, kad mes galėtu
mėm klausyties pamokslų ir 
melsties musų kalba kiek
vienas savo parapijos baž
nyčioje, kur mums arti
miausia ir kur musų dau
giausiai susirenka.

Daug mums nereikia. 
Lenkų skriausti nenorime. 
Ką jie dabar turi — tegu 
sau pasilaikytų ir toliau. 
Bet tegu ir mums bus duo
ta kiekvienoj bažnyčioj sava 
valanda, kurią mes galėtu
mėm sava kalba pasimels
ti, pagiedoti, lietuviško pa
mokslo paklausyti. Tokia 
valanda galėtų būti kad ir 
nuo 10 iki 11, prieš sumą. 
Per mišias galėtumėm pa
giedoti lietuviškai po vo- 
tivos gi galėtų būti 
lietuviškas pamokslas. Tuo 
ir lenkai nebūtų nus
kausti nėkiek, ir teisybė ne
būtų paminta, ir nauda iš 
to butų žmonėms, ir Dievui 
didesnė garbė.

Vyskupijos vyresnybė, 
negaudama iš musų jokio 
balso, gali manyti, jog mu
sų Vilniuje visai maža tėra. 
Dėlto ji pati ir neįves mums 
lietuviškų pamokslų, kol 
mes patįs jų neprašysime. 
Bet jaigu tik pasirodytų mu
sų kurioj Vilniaus parapi
joj nemažas skaičius, ir jei 
mes tai išrodytumėm ir pra
šytumėm vyskupijos valdy
tojo duoti mums lietuviškų 
pamokslų — tikrai gautu- 
mėm.

Taigi rašykimės ir pra
šykime vyskupijos valdyto
jo, kad tose Vilniaus mies
to parapijų bažnyčiose, kur 
susiras lietuvių didesnis 
skaičius, butų duota valan
da ir lietuviams.

Musų reikalavimas teisin
gas ir Dievas mums padės.
Vilniaus lietuvių kuopelė.

Musų bernaičiams ir mergaitėms.

Prieš dvikovas. Vokieti
jos valstybės taryba svar
sčius parlamento nusprendi
mą, kiriuomi. pareikalauta 
valdžios uždrausti dvikovas 
armijoje. Taryba po ilgi; 
diskusijų parlamento reika
lavimą atmetė, ty. dvikovų 
armijoje nepanaikino.

JONUKO DŽIAUGSMAS.
— Mamyte, mamyte, ką 

aš norėčiau — džiaugsmin
gai sušuko Jonukas šuoliais 
inpuolęs grinčion ir pridu
sęs iš džiaugsmo pradėjo 
pasakot:

— Mačiau tą mažą paukš
tuką, kuris pernai taip gra
žiai giedodavo kildamas 
augštyn... Mama pernai 
man sakei, kad jo vardas 
vyturėlis, taigi tą patį vy
turėlį aš šiandien mačiau ir 
girdėjau taip lygiai giedant, 
kaip pernai; jis giedodamas 
iškilo taip augštai, kad jau 
nebeužmačiau jo, tai ir at
bėgau pranešti mamytei.

— Bet pasakyk, mainyte, 
ar vyturiuks jau ir pasiliks 
pas mus?

— Ar tu labai nori, kad 
jis pasiliktų? — užklausė 
motina.

— Labai, labai, — sušuko 
vaikas, —, nes mamytė sa
kei, kad kai parlėks vyturė
lis, tai bus pavasaris, o aš 
to pavasario taip laukiu... 
man pavasarį daug links
miau, negu žiemą.

— Tai klausyk, Jonuti,— 
tarė motina, — tikrai jau 
vyturėlis pasiliks pas mus, 
nes jam grįžti atgal labai 
toli. Paskui vyturėlio par
lėks dar daug kitų linksmų 
ir gražių pavasario pauk
štukų, o tada bus jau tikras 
pavasaris. Bet žiūrėk, Jo
nuk, kad nebūtum “paukšt- 
vanagėlis”, tai yra: neperse
kioki paukštelių, nedrasky
ki jų lizdelių, kaip kiti išdy
kę vaikai daro. Parlėkusie
ji paukšteliai, pamate, kad 
tu juos myli, susisuks mus 
sodelyje, po pastogėmis ir 
dirvoje daug, daug gražių 
lizdelių, o tau bus su paukš
teliais linksmas pavasaris 
ir vasara. O išdykėliai vai
kai nors sulauks pavasario, 
bet jiems bus daug liudniaū, 
nes paukšteliai nuo j‘ų ša- 
lįsis ir jiems negiedos.

Jonukas, išklausęs šio 
motinos pasakojimo, su 
džiaugsmu prižadėjo mylėti 
paukštelius ir jų nekuomet 
nepersekioti.

Serdokų Usnė.

PETRUKO TEISINGU
MAS.

Susirgo Petruko motina. 
Namiškiai parvežė gydyto
ją. Gydytojas parašė vais
tus ir liepė nueiti į aptieką. 
Tėvas davė sunui pinigų ir 
įsakė nueiti aptiekon. Pe
trukas greit bėgo, kiek pa
jėgų tuturėjd. Bet bebėgant ’ 
atsitiko nelaimė: jis pame
tė tėvo duotus pinigus. Pa
sijutęs nebeturįs pinigų, 
pradėjo Petrukas graudžiai 
verkti, atsisėdo po gražia 
pušele ir galvoja, kas dary
ti.

Petrukui besėdint, atėjo 
pas jį ponas, ir, matydamas, 
kad vaikelis taip verkia, pa
klausė, kas jam yra. Vaike
lis viską išpasakojo, kas su 
juo atsitiko. Ponas išėmė iš 
kišenės gražią piniginę ir 
paklausė, ar ne jo toji pini
ginė. Petrukas žinojo, kad 
jo nebuvo tiek daug pinigų, 
tai ir atsakė, kad ne jo. Po
nas išėmė iš kitos kišenės 
prąstesne piniginę ir vėl pa
klausė. Vaikelis, pamatęs 
savo piniginę, pradžiugo ir 
sušuko, kad jo. Suprato po
nas _ Petruko teisingumą, 
atidavė jo pinigus ir pridė
jo dar savo dvidešimt rub
lius. Į

Albinas Gečas.

MAŽA NAŠLAITĖ.
Viktutė paliko našlaitė, 

būdama dar tik ketvertų 
metelių. Kaip tik po moti
nos laidotuvių mažąją Vik- 
tutę parsivežė jos giminės 
ir žadėjo palaikyti bent ke
letą savaičių, kol Viktutė 
nors truputį užmirš matu
tę. Viktutė buvo labai iš
mintinga ir gera mergelė. 
Mokinama kasdieną melstis, 
mažoji našlaitėlė labai pri
prato prie kasdieninės mal
dos ir niekad jos neapleiz- 
davo. Ir jei, kuomet 
jai susirgus, auklėtojai 
liepdavo gulti nepasimel- 
dus, Viktutė liūdnai at
sakydavo : “Aš melstis labai 
noriu, nes mamytė lau
kia”... Beto, Viktutė bu
vo visiems paklusnu ir la
bai maloni mergelė, už ką 
ir pamylėjo ją jos auklėto
jai ir prižadėjo auginti mus 
našlaitėlę, kol bus jau už
augusi mergina.

Serdokų Usnė.

GERAS ARKLYS.
Vienas kareivis turėjo 

gerą arklį. Tas jo arklys, 
.buvo toks geras, kad galė
jo labai greitai bėgti ir tuo 
nekartą išgelbėjo jisai savo 
poną.

Vieną kartą, per karą, 
kareivis pateko nelaisvėn, 
ir jį priešininkai par
vežė savo pilin, surišo 
ir pametė pilies kieme, ir 
rengėsi užmušti. Kareivio 
arklys, pajutęs savo pono 
nelaimę, nusitraukė kama
nas, kuriomis buvo pririštas 
prie medžio, šoko prie savo 
pono, sučiupo dantimis už 
diržo ir leidosi bėgti. Pamatę 
tai priešininkai, šoko vytis; 
vijosi, bet kur tau jie pavys 
tokį greitą arklį. Mato, kad 
nieko nepadarys, pametė vi- 
jęsi ir stebėdamiesi grįžo 
namo.

Geras arklys, laikydamas 
dantimis už diržo savo po
ną, taip greitai bėgo, kad 
netrukus buvo namie. Pa
metė savo poną ant žemės, 
o pats ėmė labai alsuotis; 
alsavo, alsavo ir bealsuoda- 
mas nudvėsė gerasis arklys, 
Mat, jam pakenkė greitas 
bėgimas.

Tas kareivis ilgai džiau
gėsi, turėjęs tokį gerą arklį.

Pi jukas.

Lapė ir kurmis. ~
— Kodėl tu tokius siau

rus urvelius kuisi?—pa
klausė lapė kurmio.

— O kad tu, lapute, pas 
mane svečiuosna neatsilan
kytum, — atšovė kurmis.

Išmintingai ėmėsi darbo.
Vienas kuprotas, bet iš

mintingas jaunikaitis, pano
rėjo vesti patogią merginą 
ir toji jo ironiškai klausia:

— Ar tamsta manai, kad 
moterysčių ryšiai surišami 
danguje?

— Taip yra! — atsako 
kuprotis: — kuomet turi 
gimti berniukas, tai jam 
danguje parodo jo busimą 
draugę. Man taippat pirm 
gimsiant buvo parodyta 
tamsta, bet tamsta tada tu
rėjai kuprą. Tada aš atsi
liepiau: “Gerasis Dieve, to
ji daili mergina turi tokią 
bjaurią kuprą? Atimk iš 
jos tą kuprą ir duok ją 
man; aš lengviau aną pakel
siu!”

Susijaudinus mergina ku-“ 
priuką pabučiavo ir — pa
liko jo pačia.
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AMERIKOS ŽINIOS l|
Su indionais prastai apsiei

nama.
Washington, D. C. Kon

gresai! Įnešta paklausimas 
indionų reikaluose, kadangi 
patirta, kad federaliai agen
tai su jais labai prastai ir 
savarankiai apsieinanti.

Federaliai detektivai su
sekė, kad indionai rezerva
cijose negaunanti iš valdžios 
pašelpos, kad jie yra valdiš- 

delei ko badmiriauja ir ken
čia skurdą, paskui tankiai 
suserga pavojingomis ligo
nis.

Išeis išnaujo aikštėn bjau
rus federalių valdininkų 
darbai ir pasielgimai, kas, 
žinoma, nesuteiks šaliai gar
bės. O panašių darbelių pas 
federalius valdininkus tiek 
daug pasitaiko pastaraisiais 
laikais, kad nesmagu apie 
tai ir rašyti.

Saliuninkas patrauktas teis
man.

Rockford, Ill. Nekoki Ag
nė Nester patraukus atsa
komybėn dvidešimts saliu- 
ninkų iš. miesto Chicago, ku
rių skaitliui! įeinąs ir Mi
chael Kenna, reikalaudama 
$20.000 atlyginimo už par
davinėjimą jos tėvui Jonui 
Nester svaiginančių gėra-
lų.

Kadangi jos tėvas pavir
to į tikrą girtuokli, tatai jai 
esant jaunai nedavė jokio 
užlaikymo ir todėl dabar už 
tai reikalauja sau atlygini
mo.

lodomi bus byla.

Šios gadynės moters reika
lavimai.

New York. Katras jauni
kis nori apsivesti, bet me
tais neuždirba, ty. neturi 
$10.000, privalo pamesti 
mintį apie vedimą, kadangi 
šio laiko merginos reikalau
ja tieko pinigų pradžiai.

Taip išsireiškė mergina 
A. Perry New Yorko kliube, 
vadiname “The New York 
Mother’s Club”.

Jei tą opiniją visi turėtų 
sekti, tai mažai kas norėtų 
vesti, o tada visa šalis pasi
keistų ištvirkimo lizdu.

Tokios merginos turėtų 
keliauti vakacijų metu į Ja- 

kad tenai pasimokinus ko 
naudingo.

Pareikalaus atlyginimo.
New York. — Į Vietinius 

- teismus įnešta. 279 bylos 
prieš “White Star” garlai
vių kompaniją, kuriai pri
klausė garlaivis “Titanic,” 
ir kuris, kaip žinoma, susi
daužė į ledų kalnus ir nu
grimzdo su 1.500 keliaunin
kų ir jurininkų.

Aplamai minėtą kompavi 
ją skundžia 279 asmenis, 
kurie prarado savo vyrus, 
pačias, vaikus ir gimines. 
Skundėjai, reikalauja ne
tik už paskendusius atlygi
nimo, bet taippat iš to gi
musius nuostolius ir už žu
vusią nuosavybę, kurią su 
savimi tuo nelaimingu lai
vu gabenosi. Visi aplamai 
iš kompanijos reikalauja 
$5.500.000 atlyginimo.

Klausimas, ar jie ką nors 
gaus.

Mirė mažiausias kūdikis.
Burlington, N. J. čionai 

f armėno Joyce pasimirė 10 
dienų kūdikis, sveriantis 
kaip tik du svaru. Jam gi
mus, jis visas laikas laiky
ta inkubatoriuje, tečiau vis- syk jam buvo atidėjęs ant

vien neišlaikyta gyvas. Kū
dikio tėvas turi farmą ir 
užsiima vištų auginimu. 
Jam gimus, tėvas viename 
inkubatoriuje sunaikino$300 
vertės vištų kiaušinių, kurie 
jau turėję greitai prasikal
ti ir tau inkubatoriui! judė
jo savo mažą kūdikį, tečiau 
iš to viso nieko neišėjo.

Siuntinių krasai sekasi.
Washington, D. C. Kra- 

sos departamentas yra už
ganėdintas iš siuntinėjimo 
krasa siuntinių, kas depar
tamentui atneša nemažą pel
ną ir publikai liuonumą. 
Kas kieviena savaitė išsiun
tinėjama nemažiau 6 milijo
nų siuntinių nuo vieno lig 
vienuolikai svarų. Siuntinių 
skaitlingumas kas sykis di
dinasi, tatai generalis post- 
meisteris pažymi, kad trum
poj ateityj už siuntinius ir 
apmokėjimas bus sumažin
tas.

Ekspresų kompanijos 
plaukus raunasi.

Avalų fabrikantai grasia.
New York. Čionai avalų 

fabrikantų konvencijoje de
legatai apreiškė, kad delei 
manomo sumažinimo avalų 
ir odų muito, avalų fabrikan
tai Amerikoje taip daug nu
kentėsiu, kad busią priversti 
darbininkams sumažinti mo
kestis lig minimum, arba už
daryti fabrikas.

Suimtas kadetas.
Newburgh, N. Y. Iš Su

vienytų Valstijų karo aka
demijos pabėgo, kadetas El
mer E. Alder, kuris del vi- 
sako su savimi pasiėmė mer
giną Florentiną E. Davis 
iš Buffalo ir su ana apsive
dė. Federate policija tečiau 
pabėgusį^sučiupo ir pristatė 
atgal akademijon, kur jo 
laukia aštri bausmė.

Kadangi sulyg karo įsta- 
tymų kadetai negali vesti, 
tatai Alder netik nebus at
gal priimtas akademijon, 
bet dar bus aštriai nubaus
tas už dezerciją.

apsiėmė lakūnas 
Jones iš Provi- 
I. Išpradžių jis 
gabenąs į pas-

Siuntiniai aeroplanu.
Boston, Mass. Čionai į- 

vesta reguliariai kursuojan
ti krasa aeroplanu. Tą dar
bą atlikti 
Harry M. 
dence, R. 
aeroplanu 
kirtas vietas tik 25 svarus 
siuntinių, bet toliau manąs 
imti didesnį sunkumą. Jis 
gabenąs siuntinius adresa
tams Providence, New Lon
don, New Haven, Bridge
port ir New York.

Degtinę gabeno karstais.
Fort Smith, Ark. Vieti

niai teismai patraukė atsa
komybėn graborių L. S. Bil
lings, kuris kaltinamas už 
slaptą gabenimą degtinės iš 
valstijos Arkansas į valsti
ją Oklahoma paprastuose 
karstuose (grabuose). Ilgą 
laiką visi manydavo, kad 
jis vežiojąs karstus numirė
liams, bet paskui policija 
nužiūrėjus padarė kratą ir 
viskas paaiškėjo. Už tai jis 
skaudžiai turės atsakyti.

Lenką nužudė.
Trenton, N. J. Elektros 

kėdėj sulyg teismoa nus
prendimo čionai nužudyta 
lenkas. Jozef Kulatkovski, 
kuris kitus kartus buvo už
mušęs savo pačią kirviu. 
Gubernatorius Wilson du- 

toliau egzekuciją, suteikda- 
nias progą bylą atnaujinti 
ir ginties, bet ant galo tu
rėjo kristi nuo elektros.

Teisėjas savo gavo.
San Francisco, Cal. Mote

rių politikių dideliame susi
rinkime atėjo policijinis tei
sėjas Charles L. Weller, kad 
prieš, susirinkusias pasitei
sinus, kodėl jis sumažinęs 
kito teisėjo paskirtą paran
ką už nekokį Albertą Hen
dricks, kuris pasinaudoda
mas laisve pasprūdo iš 
miesto. Hendricks buvo už
puolęs vieną merginą ir pa
pildęs kriminalį darbą. Už 
tai jį teisėjas pastatė po pa
ranka $3.000, kurią paranką 
tečiau teisėjas Wilier pas
kui sumažino ant $1.000 ir 
tuo budu leido niekadariui 
pasprusti iš miesto.

Įnirtusios už tai moterįs 
laiko susirinkimus ir reika
lauja pašalinti teisėją Wil
ier iš užimamos vietos. Kuo
met jis andai atėjo moterių 
susirinkimai! pasiaiškinti, 
salėje paplito šauksmai: ša
lin jį! Išmesti jis iš salės! 
Šalin niekdaris, piktadarių 
bičiuolis! ir tt. Moterįs ne
leido jam kalbėti ir tasai 
buvo priverstas kuogrei- 
čiausiai išsinešti laukan iš 
šalės.

Moterįs gi neatmainomai 
reikalauja prašalinti teisė
ją iš užimamos vietos.

Teisėjas Archbold apkalbin- 
tas. I

Washington, D. C. Pa
garsėjęs federalio teisėjo, 
Roberto W. Archbold, iš 
Scranton, Pa. reikalas pa
galiau pabaigtas senate. Tei
sėjas Archbold išbuvo 29 
metus federalių t ei sėju Penn- 
sylvanijoje ir tokioj svar
bioj valdvietėj būdamas pa
sielgė skandališkai, taip kad 
prieš jį įnešta skundas net 
senatan. Po ilgų tardymų 
senatas atrado teisėją Arch- 
boldą kaltu ir nusprendė ne
tik prašalinti iš teisėjų, bet 
dar pažymėjo, kad ateityj 
negalįs užimti jokios valdiš
kos vietos. Jis buvo kalti
namas už kyšių ėmimus.

Ateivių statistika.
New York. Valdiškoji 

statistika liudija, kad 1912 
metais New Yorko uostau 
(Ant Ellis Island) atkeliavo 
1.066.345 ateiviai, kurie bu
vo įleisti į Suvienytas Vals
tijas. Iš to skaitliaus atke
liavo 146.915 pirmąją klesa, 
198,641 — antra ja ir 721.389 
— trečiąją klesa.

Daugiausiai ateivių atga
beno kompanija North 
German Lloyd, nes 132.556, 
paskui seka kompanija Cu- 
nard, toliau Hamburg-Ame
rican ir pagaliau Red Star. 
Kitos mažesnės kompanijos 
mažiau žmonių atgabeno.

Jūreivi jos sekretorius į se
natorius.

Washington, D. C. Karo 
jūreivi jos sekretorius Me
yer sumanęs stengties palik
ti federalių senatoriumi iš 
valstijos Massachusetts, iš 
kur patsai paeina. Naujam 
prezidentui užėmus vietą, jis 
turės iš sekretorystės pasi
traukti, tatai sugalvojęs sau 
naują užsiėmimą.

Karo biudžetas.
Washington, D. C. Kon- 

gresmanas Hay iš Virginia 
įnešęs kongresai! karo bilių, 
kuriame reikalaujama pas
kirti pini gus armijos užlaiky
mui šiais metais. Biudžetas 
didelis, išneša $93.830.177, 
ty. trimis milijonais didesnis 

už. pernykf f ius Mietus. Kuo
ne pusė tų pinigų bus ap
verstą algcąpu oficieriams 
ir kareiviarfiS?'"”“

Mirė augščiausfdji moteriš- 
: kė.‘!<

Quincy, Ill3 Čionai pasi
mirė p. Ella Evriiig iš Gor
lin, Missouri;’ ąugščiausia 
sviete motėftške, kadangi 
buvo 8 pėdiVfr 3”colių augš- 
ta. Mirdami’turėjo 40 me
tų. Kelis metus ji važinėjo 
su cirko kompanija ir pu
blikai buvo rodoma kaipo 
milžinas.

DIDELIS STRAIKAS 
NEW YORKE.

Suvirs 200.000 žmonių be 
darbo.

New York, sausio 18. — 
Suvirs 200.000 įvairių darbo 
šakų darbininkų, priklau
sančių į unijas, šiąme mies
te straikuoja.

Visokios pastangos, kad 
sutaikinti darbininkus su 
darbdaviais, nuėjo nie-kais.

Suvirš 150.000 rubsiuvių 
reikalauja mokesties padidi
nimo ir jų 100.000 jau strai
kuoja. Darbdavių atkaklu
mas išves straikan ir liku
sius prie darbo rubsiu- 
vius.

Ilgus metus miesto New 
Yorko nesupurtė toks 
milžiniškas darbininkų 
straikas, kaip kad šiais lai
kais yra. Kadangi apart 
150.000 rubsiuvių vyrų ir 
merginų, sustraikavo 40.000 
jekučių darbininkių. Be to 
dar tuojaus žada sustraikuo- 
ti 450.000 viešbučių tarnau
tojų ir tuo budu padidinti 
straikininkų galybę.

Be tų didelių straikų esa
ma dar ir visokių mažes
nių.

Miestas New York yra 
centru darbininkų, dirban
čių ant rytifiiij geležinke
lių. Taigi tie darbininkai, 
ypatingai mašinistai ir peč- 
kuriai, kurių yra 36.000, 
grasia straiku visuose rytuo
se. Darbininkai tankiai laiko 
susirinkimus ir apkalba si
tuaciją. Jie nori gauti di
desnes mokestis.

New Yorko rubsiuvių 
straikas gali apimti ir kitus 
didesnius miestus.

ELEKTORIŲ BALSAVI
MAI.

Suvienytose Valstijose 
pereitais metais rinktų pre
zidentų elektoriai andai su
sirinko į savo valstijų kapi
telius ir tenai atidavė savo 
balsus už prezidentą ir vice
prezidentą. Išrinko taippat 
specialius delegatus, kurie 
elektorių balsus nuvež Wa- 
shingtonan ir paves tuom- 
laikiniam senato pirminin
kui.

Suskaičius ir paskirsčius 
į grupas visus elektorių ati
duotus balsus, apturime se
kantį rezultatą:

Wilson ir Marshall — 
436 bals.

Roosevelt ir’ Johnson — 
88 bals. iJ •it

Taft ir Butler — 8 bals.
Valstijoj Ohio pirmusyk 

nuo 60 metų elektoriai vi-' 
sus savo balsus atidavė de
mokratams. Taigi Wilson 
su Marshall’u apturėjo 24 
balsus.

Keturi republikopiniai e- 
lektoriai valstijoje" Utah a- 
tidavė savo balsus Taftui.

Pennsylvanijos 38 elekto
riai visus savo balsus ati
davė Rooseveltui ir Johnso- 
nui ir paskelbė rezoliuciją, 
apreiškiančią energiškai a- 
gituoti už pažangiosios par- 

■ Severos kalendorius 1913 me- 
tams galima gauti dykai. Im- 

. kite.jj pas aptiekorių

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)
Kaina už dėžutę 25c.

Severos Balsamas 
Plaučiams
(Severa’s Balsam for Lungs) 

pasiūloma ir patariama, pa
siremiant jo nuopelnais, 
gydymui-.

kosulio, užkimimo, krupo, 
kataro ir daug kitokiu kvė
pavimo organu, ypatingai 
jeigu būva kosulys.

Kaina 25c. ir 50c.

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

užtekėjimo, negrumuliavl- 
mo, dispepsijos, apsunkini
mo jaknu, atsirūgimo, 
išputim?,

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

Kaina 75 centai

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

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

tijos idea. Pastaraisiais 50 
metais pirmusyk ten elek
torių balsai neatiduota re- 
publikonų partijai.

Tokiuo budu šalies 
alėj politikoj antrą 
užima progresivinė 

ofici- 
vietą 
arba 

pažangioji partija, o repub-
iikonų partija nustumta už
pakalin.

25 metų Jubilėjinis numeris 10 c. 
Rašyk greitai, o paprastą numerį gausi dykai.
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Rubsiuvių straikininkų demonstracija New Yorko ga
tvėmis. Demonstracijoje ėmė dalyvumą lig 40.000 strai- 

kinink i. Apačioj matoma st raikininkų lyderiai.

S 20, metų senas laikraštis

I “LIETUVA”
Išeina kas Pėtnyčia Chicago, ill

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

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

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

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

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

pašto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo ranką, adresuojant šiteip:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., Chicago, 111. • 

RAŠYK tn.Jaua, o r»u«l vien, "Lletnvo." naater] ant pažiūros dykai.

81

UŽDĖTA 1886 m. JAU 27-tl MCA!

Visuomenės, literatūros ir politikos 
savaitinis laikraštis

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 V»Istijo»e 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

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Užsirašant “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. Y.

pr. !•* ■
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Pernykščių metų nuosto
liai. Garlaivių kompanijų 
bendra statistika už 1912 
metus liudija, kad tie metai 
bėgyj 250 metų buvę nelai
mingiausioj i. 1912 metais 
nugrimzdo “Titanic”, kom
panijai tat padaryta suvirš 
10 milijonų dolerių nuosto
lių. Abelnai imant, pernai 
kompanijos išmokėjusios už .■ 
nelaimingus atsitikimus su 
virš 35 milijonus dol. at 
nimų; žmonių pražūti 
laivų 228.
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” Moterių Skyrius, g

Geras ir blogas auklėjimas 
pavyzdžiuose.

PARAŠE LENKIŠKAI MOŠČENSKA. 
VERTĖ BEDRUSKIS.

tindavos. Vėliau net perdaug su juom ap
siprato ir taip blogai apsiėjo, kad suga
dino mechanizmą ir pudelis dabar jau vi
siškai nebėgioja. Nesenai nulaužė jam ko
jas. Daviau jam už tai karščio, po ko pa
prastai buvo didelis šauksmas. Nuo to lai
ko nenori nei žiūrėti į tuos daiktus ir meta 
šalin pykdamas, kad duodu jam juos pa- 
sižaisti.

Tėvas. Tą jo naikinimo geidulį reikia 
aštriomis bausmėmis panaikinti. Ypatingai 
gaila tiek pinigų, išduotų ant žaislų. Ką 
tik liko užmokėti, jau nebėra. Ateityje to
kias dailias cackas tiktai parodysime 
jam, neduodami į rankas. Savo keliu butų 
buvę galima išvengti nuostolio, kad auk
lė butų sėdėjusi prie vaiko ir pati gyvuliu- 

,__kais žardžiusi, o sergėjusi kad jų nepalies
tų. Nekados nėra pakabančios priežiūros, 

■ visados po senovės tas pats — kaip žirniai 
į sieną, kaip matau, o galu-gale viskas su
virsta ant manęs, nes brangius žaislus tu
riu pirkti išnaujo. Ar nebūtų kartais gali
ma

gytę akyse maželio už jos gerumą, o jam 
primink, kad su lėlike mandagiai apsieitų 
ir po valandėlės patsai ją atiduotų, nes ki
taip niekad jau jos negaus.

Taip stojosi: Mažytis jauzdamas, kad 
pasiekė didelę malonę, kad pageidaujama 
lėlikė į rankas jam duota, mandagiai ją 
glosto, prisižiūri su nusistebėjimu ir atiduo
da atgal savo vyrsnei draugei, į kurią žiu
ri su graudingu dėkingumu. Toji užmano 
žaidimą, kurį supranta ir mažas, o kuria
me lėlikė lošia žymiausią rolę ir abudu žai
džia kuopuikiausiai.

RUSIJOS V. 
ŽADĖJIMAI.

JIŽIOSPA-

pasiskolinti žaislu nuo kaimyno vai-

Motina. To negalima padaryti; jo var
inėtais vyresni ir savo žaislus užlai-kai

ko priderančiame stovyje; abejoju tad, be
gu panorėtų mums paskolinti.

Tėvas. Gal nors ateitų su savo žais
lais pas mus. Pakviesk kadanors • Marytę 
pas musų vaikiuką. Taip gerai išauklėta 
mergytė gal turės naudingą intekmę į vai
kiuką ir parodys jam, kaip žaisti negadi
nant žaislų.

b) Blogas auklėjimas.
Motina. Eikš greitai pagelbon, nes 

reikia padaryti galą tai scenai. Atėjo Ma
ryte su savo nauja, dailia lėlike; maželis 
veržia iš jos, o jinai ginasi. Vaikai pyks
tasi ir pešasi, o musų vaikiukas šaukia 
uždustinai.

Tėvas. Piktumas gali pakenkti vai
kiukui; Maryte! atiduok greitai jam lė
likę, gal perstos Jonukas verkęs. Maželi, 
te lėlikė, bet buk atsargus ir žaisk dailiai 
su Maryte. Tu, Maryte, neturi ko verkti, 
kad jam lėlikę paskolinai.

Motina. Dabar vėlei turiu šaukties 
tavo pagelbos. Patarki, ką daryti, nes at
sitiko kaip patsai norėjjai. Vaikiukas 
nulaužė lėlikei ranką ir nurovė jos plau
kus Marytė perpyko, sumušė mažytį ir 
prievarta išplėšė iš jo lėlikę. Nekados. ne
maniau. kad ta, paprastai meili mergaitė, 
galėtų taip perpykti. Dabar šaukia abudu 
užkimdami!, o aš nežinau nei ką pradėti.

Tėvas. Te rublis ir nupirk Marytei nau
ją lėlikę, senoji tegul jau palieka mažyčiui. 
Bet nuo šio laiko tegul man ta mergaitė į 
namus nepasirodo. Visados’ čia tiktai var
gas ir susikrimtimas.

Motina. Nebijok; Marytė jau pati ne
panorės daugiau ateiti pas musų vaiką, o 
aš prieš kaimynus turėsiu tiktai gėdytis...

MANO IR TAVO, 
a) Geras auklėjimas.

__ Motina. Marytė, kaimyno duktė, atėjo 
pas mus su savo nauja dailia lėlike. Maže
lis būtinai nori atimti tą lėlikę ir verkia 
dabar visu balsu, nes aš neduodu jam taip 
darvti. 

* 1 r '

Tėvas. Gerai, kad jam to neleidai da
ryti. Nebūtų teisinga, atiminėti žaislus iš 
vyresnių vaikų ir duoti juos mažesniems, 
kurie nemoka jų pagerbti. Ištikro mažiu
kas butų nudrėskęs lėlikei peruką nuo gal
vos. Marytei butų buvusi skriauda, o vai- 
kiukyje butų pasviręs dykstantis jausmas 
gerbimo svetimos savasties. Vyresni vaikai 
delei tokio pasielgimo tankiai pradeda ne
kęsti mažų, kurie daro j jiems nuostolius. 

‘ Mažiems tai ne be naudos, kad įsitikrina, 
jog be daugelio numylėtų daiktų reikia ap
sieiti, ir kad negalima viską turėti, kas pa
tinka ir pradeda atskirti mano ir tavo. Vie
nok nenorint, kad jausmo dugne plėtotusi 
pavydas jaunuosiuose, o neapykanta ir šy
kštumas vyresniuosiuose, kuogeriausiai 
bus, kad išvengus į šios dienos panašių sce
nų, prašyti Marytės, kad ateityje neatsi- 

..jieštų savo lėlikės, nei kitų žaislukų, išėmus 
tokius, katrais galėtų žaisti bendrai su mu
sų vaikiuku. Taipogi reikia jį paraginti, 
kad ir jai savo žaislų suteiktų. Tegul per
mano vaikau jog žaidimas tiktai tuomet ga
li būti malonus ir linksmas, kuomet mažuo
se daiktuose vienas antram patarnauja ir 
nusileidžia, noriai duoda į rankas savo 
žaislus ir leidžia jais žaisti. Vienok reikia 
jausti, kad vaikas svetimų žaislų negadin
tų, neskriaustų, ir pabaigus žaidimą čiely- 
bėje atiduotų antram.

Motina. Nagi jaigu Marytė atsineš ma
žesnės vertės ir tvirtesnius žaislus, ar galiu 
leisti mažyčiui, kad nuo jos verstą, o po- 

- draug daleisti Marytei, kad nuo jo atimtų, 
jo tikrus?

Tėvas. Gink Dieve! Ne tai mums rupi, 
kad juos išmokinus imti, bet kad išsimokin- 
ų duoti. Taipogi nepripras noriai kitam pa- 
arnauti, jaigu prievarta jiems tai užinesi- 
ne. Tuomi tikslu, mes, senesnieji, galime 
~artoti paraginimą, pakišti prielankius ir 

“~draugįškus jausmus, /bet nedalcisti to, kad 
vienas antram sauvališkai atimtų tai, kas 
jam priklauso.

Motina, Ot tai ir verksmas nutilo, kas- 
gi atsitiko? Matau, Marytė atidavė mažiu- 
kui savo lėlikę'; tame matau visą paslaptį. 

Utabhr turiu ją atimti; bet.vėlei gali kilti 
f^Aaavįmai. " £

'■vnBggas. Jaigu Marytė davė ją iš liuosos 
PWnosjneimk, tiktąi širdingai; pa girk mer-

VAIKAS GALVĄ ĮSIDAUŽĖ.
a) Geras auklėjimas.

Vaikiukas, šepetys parvirto, užgavo 
man galvą ir skauda.

Tėvas. Ko verki maželi? Kas pasida
rė? , S

Tėvas. Ak! turbūt, užmynei šepetį ko
ja, virzdamas šepečio kotas užgavo tau gal* 
va. Tai niekas — išgys, tiktai reikia ranka 
gerai ištrinti galvą ir nieko tau nebus. Tei* 
sybė? Dabar jau neskauda?

Vaikiukas.- Dar truputėli skauda.
Tėvas. Tuoj rasime tau vaistą. Imki

me rankšluostį, pamirkykime šaltame van
denyje ir pridekime prie galvos. Veizėk į 
tą paveikslėlį, taipogi yra toksai vaikiukas,- 
kuris per slenkstį parvirto, o motina pa
mirkiusi skarelę vandenyje deda jam prie 
kaktos. Paskui tuoj perstojo sopėjimas. 
Veizėk į tą antrą paveikslėlį, tas pats vai
kiukas jau linksmai šokinėja, bet dabar 
jau jis saugosis, kad per slenkstį nepar
virtus.

Vaikiukas. Dabar jau neskauda.
Tėvas. Įsitikrinai, jog šaltas vanduo 

pagelbėjo. Dabar prisistebėk! Kaip aš ant 
šepečio užminsiu, tai jisai taipogi parvirs, 
užgaus man galvą ir man skaudės. Saugo
kis Jat, kad antrą kartą ant šepečio neuž
minti. Imk jį ir pastatyk į kampą, kuria
me

Dr, Richter's galingos externa- 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

NEWYORK

lauja vis naujų išlaidų, to-) 1 
del valdžiai reikės pasirū
pint išrasti naujas ineigu 
versmes, vadinasi, padidint 
valdiškuosius mokesnius.

Paskui Kokovcev perėjo 
prie užsienio politikos ir 
tą dalį savo prakalbos pa
sakė tvirtų ir aišku balsu. 
Balkanų pusiausalyje — 
kalbėjo Kokovcev — liejasi 
kraujas musų brolių, į ku
rių likimą Rusija negali šal
tai žiūrėti, tečiau nemato 
reikalo kol-kas kišties į na
minius tenykščių vastijėlių 
reikalus. Rusija pasilikda
ma santaikoje su prielan
kiomis sau didžiosiomis vals
tijomis, sugebės tvarką ir 
santaiką palaikyt tarp vals
tijų ramu keliu ir kad atei
tyje Rusijai pasiseks išveng 
ti nereikalingu susirėmimu 
su svetimomis valstijomis, 
kad uto pasekmingiaus ga
lima butų darbuoties de1 
vidaus reikalų labo. Ant ga
lo išreiškęs nuomonę, kad 
ketvirtoji durna rimtai dar
buosis valstijos labui, Ko
kovcev patarė atstovams pa
mesti partijines rietenas ir 
rupinties bendru visuome
nės labu, kurį įvykinti val
džia taipogi trokšta padėti.

Ministerių pirmininko 
kalba įspūdį padarė ue vie
nodą į atstovus ir į spaudą. 
Progresistas Konovalov iš
sireiškė, kad tą, ką Kokov
cev pasakė durnoje, jau visi 
yra ne sykį girdėję iš val
džios atstovų lupų. Apie ta
tai ne sykį buvo rašyta ir 
perrašinėta, bet nėra jokio 
pamato manyt, kad vis tat 
dabar bus įvykdinta, nes 
valdžios politikos pamatuo
se nesą palinkimų įvykint 
teisėtą tvarką valstijoje. So
cialistas Scheidže išsireiš
kė, kad jisai nesuprantąs, 
kaip valdžia mananti per
taisyti valstijos tvarką, kad 
butų galimą rimtai, darbuo
ties. Dešinieji-juodašimčiai 
sako: Kokovcev norėjęs vi
siems intikti, bet niekam ne- 
intikęs. Dešinieji neužsitiki 
Koko vce vu i. Sp a Ii n i nk a m s 
nepatiko, kad ministerių 
pirminįnkas. visiems davė 
viltį, bet nežinia, ar tie 
dėjimai bus įvykdinti.

Iš laikraščių “Rieč” 
žymi, kad Kokovcev — 
drus politikas. Jis nuo
ves nieko neprasimanė ir 
neprižadėjo, tik pasisakė 
eisiąs toliau Stolypino pra
vestu keliu. Jaigu senobinis 
kursas prives valstiją prie 
bankroto, Kokovcev tam ne
kaltas: jis savo gaus, o sve
timas jam nerupi.

“Birž. Viędomosti” sako: 
programoje daug 

(talvku 
naujais, 

visai
pavyzdžių, 

negalima

, DR. RICHTER'S 
iPain Expeller -

Gruodžio f8 d. Rusijos 
durnoje hiinisteriii pirminin
kas Kokovee^ pasakė ilgą 
prakalbą, ėdrioje išdėstė 
valdžios* sūnianymus apie 
įvestina^ 1 valstijoje atmai
nas ir valdžios pažiūras į 
svarbesnius Valstijos klau
simus. Kalbėjo ištisą valan
dą ir Id miAikčių ir palietė 
kaip vidaus valstijos reika
lus, taip ir užsienio politi
ką.

Pradžioje savo kalbos mi- 
nisteris Kokovcev pažymėjo, 
kad valdžia trečion dnmon 
buvo įnešus pustrečio tūk
stančio įstatymams klausi
mų, iš kurių; 2.200 priimta 
ii* liko įstatymais. Tarp 
daugelio smulkesniųjų ran
das ir tokie stambus įstaty
mai, kaip apie valstiečių že
mių sutvarkymą, dalinimas! 
į viensėdijas, apie kariško
sios tarnystės pagerinimą, 
apie naujo karo laivyno in- 
taisymą, apie praplatinimą 
žemiečių įstaigų veikimo ir 
tt.

Ketvirtoji durna turėsian
ti tęsti toliau darbus tre
čiosios durnos ir perkrati
nėt įstatymus apie miestų ir 
žemiečių savy valda s, kurias 
žadama įvest Baltijos kraš
te, Siberijoj, Lenkijoje ir 
kaikuriose kitose guberni
jose. Tolinus valdžia ma
nanti įnešti sumanymus apie 
valstijos ūkės pataisymą, 
apie valstiečių ūkės pageri
nimą, kad Rusijos viduryje 
nebūtu .'nuolatinio bado.- i.- '• - i ■ t ■Valdžia mananti taigi uzsi- 
imt sveikatos apsaugojimu, 
apraudimu nuo gaisrų, ne
laimių. Valdžiai. rupi taipo
gi įvykdinti įstatymus apie 
žmonių liųosybę (ogi kaip!), 
kad galima- butu Kuosai 
kiekvieuąm užsiimi savo 
darbais,^ Į^a^l valdžia galė
tu liuosąį yTikt. Todėl ma-’ 
noma pertąisyt pasportų sis
temą palengvint užsieninių 
pasportų išgavimą,- taipgi 
rengiami įstatymai apie 
spaudos liųosybę. Valdžia 
turėtų suteikt spaudai di
desnę liųosybę, bet podraug 
valdžiai rupi ir žmonės a p 
saugot nuo blogos spaudos 
sauvalės.. Ketinama taipogi 
vieton laikinių taisyki i 11 ; i - 
pie draugijas ir sąjungas 
leist tam tikrus įstatymus, 
prie kurių butų palengvinta 
draugijų priežiūra. Kas link 
žemės ir nuosavybės valdy
mo, ketinama visur įvesti 7 v

vienodus įstatymus, tokius 
pat, kaip vidurinėje Rusijo
je, ir tenai pagaliau, kur 
veikė kitokie ^įstatymai, 
kaip antai Lenkijoje, Bal
tijos krašte. Apšvietos rei
kaluose manoma pagerint 
cerkvines mokyklas, padau- 
gint skaitlių specialių ūkiš
kųjų, amatų, techniškų jų 
mokyklų, vidutinių ir aug.š- 
tesniųj'ų. Valstiečiams ma
noma padėt prie galutino 
panaikinimo servitutų ir 
kiemeriuotų rėžių, ketinama 
palengvįųt; ;{krąustymasi į 
tolimus pakraščius: Siberi- 
ją, Tiu-Jiąestąną, kur daug 
stovi nęąpęįįrbąmos žemės. 
Valdžia ,,pasirupįs paleng
vint fabrikų ir dirbtuvių į- 
kurimą, JrąkcŲ inių bendri j u 
steigimą. Darbininkams ža ■ 
dama paleųgvint-buvį (!), 
įvedant ^uoąreičįąusiai val
diškus, įstatymus apie ap- 
draiidiiną nelaimėji* ir ligo
je, taipgi ipoteriins ir vai
kams sutriųnpint darbo die
ną. Paminėjęs pagaliaus 
pie geležinkelių padidinimą, 
apie, kreditą ūkės reikalams 
— Kokovcęv priminė, kad 
valstijos t apgynimas. reiką-

za-

AIN-EXPELLEH eg. U. 3. P«t Ott. i 
49% ALCOHOL' 
F.AiBICHTERSCo.

ZISPeartStr. Išnaikina skaudėjimą nuo Reu
matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 
jStterrų Degimą, Strendieglis ir 
Neuralgijos.

Į 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 buteli.

F. Al). Richter & Co.
American House

74-80 Washington St. New York.

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

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. 0 Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. Tolinus, seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. <3 Cionaie surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Ą Pagalios tal- 
pinasi trumpos pasakaites ir Lessons In Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. «J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtinių Amerikos^Valstyblų Piliečiais. Kiekvienas lietuvis atvy- 
kęs į šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose 
K Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

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

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

■

A HCI1ITKKTAI
1859 W. Chicago Ave.
6235 So. Halsted St.

CHICAGO,

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617
ILLINOIS

visados privalo jis stovėti.

bai

A Aidžia

pa- 
gu- 
sa-

naujoje 
senų 
keista 
nulieti 
iiobinių 
beveik
naujosios mašinerijos 
senosios.

Tik “Nov. Vremia”, kaip 
paprastai, išgiria Kokovce-

jie 
se- 

todel
atskirt 

nuo

yra pa- 
bet

pagal

visuomet daug 
žada, bet savo pažadėjimų 
nekuomet neišpildo.

/

Kalbu Lietuviškai,

n? i, ?

(Nomokak už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

VYRU LIGOS

' b) Blogas auklėjimas.
Tėvas. Bėdinas vaikytis! Taip tau la- 
skauda? Bėdinas,'bėdinas maželis!
Vaikas šaukia dar garsiau.
Tėvas. Bėdinėlis mano, turi tau baisiai 

skaudėti!
Vaikas dar labiau čirškia.
Tėvas. Kas tave sumušė? Kas tau pa

darė skriaudą?
Vaikas. Šepetys! Šepetys!
Tėvas. Bjaurus šepetys! Palūkėk tu, 

netikęs šepety! Imkime pagalį ir sumuški- 
me šepetį už tai, kam tave užgavo. O dabar 
šalin, šepety, eik už tai į kampą, kad su
mušei mano mylimą vaikelį.

Antrą kartą reikėjo iškoneveikti kam
pą stalo už tai, kad vaikas į jį susikūlė ir 
tt.

Vaikutis, ant kurio išvadžiojami gai
lesčiai, persiima sau, kad jo skausmas iš- 
tikrųjų yra labai didis, susigraudina taip, 
kaip kad jo gailis senesnieji ir piktumas jo- 
ant skausmo didinasi. Toliaus vaikutis ne< 
vietoje gamina sau supratimus, jogei negy
vas daiktas vi a koki tai nenauda ir kenk
smingas asmuo, pripranta ieškoti priekabių 
savo skausmo ne nevikrume, ir ne neatsar
gume, bęt aplinkybėje,.o ant galo.senesnių
jų pasielgimas sukni sto jame keršto pagun
dą iv atmpnijimą.. Vienas auklėjimo ap- 

(Toliau bus)

Tel. Lawndale 3670
W. POLCYN

. MASOHCOHTfiACTCH
juaroą atneo visose daly

se miesto. Taipgi pastatė 
J. M. Tananevičio Bankos 
namą. Darbą atlieka kogo 
riausiai.

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

GOLD FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuoti 
*nt 20 metų, 7 akmenų, Elgin viduriai, par- Ali TE 
aiduos už.............................................................  $lli i O
GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuoti OE
ant 20 metų, 15 akmenų, Elgin viduriai.........
GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metų "JE 
17 metų Elgin viduriai....................................

Prisiųsk savo adresu ir už 4c marke, gausi mano 
naujj iliustruotą kataliogą UŽ DYK^..

P. K. BEUCHA8
3248 S. Morgan St. CHICAGO, IU..

Vyrai Išgydomi į 5 Dienas
VARICOCELE, HYDROCELF (Be peilio ir skausmo)

Aš nonų išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo 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 noni 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- 
įalisto vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu ka.p būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučiu, Kepenų ir Inkstų nesveikumus

Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų, 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
ma. Slapumo bėgimą.

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

Užnuodi j i m ą
ir visos odos ligos, kaip SPuo* 
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubegimus, Įsise
nėjusias Ligas.
L i gos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ištyrimas DOVANAI.

VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. 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 iiądien ir pasiliuosuok nuo kančių.

D.r. Zl NS, 183^SCHICAG0
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms, 8 ryto Iki 4 po pietų.
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KATALIKAS

« Iš Lietuviškų Dirvų. |

Kenosha, Wis.
Sausio 5 d. atsibuvo šv. 

Petro lietuviškos parapijos 
metinis susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė kun. Jonas 
A. Gadeikis su malda. Pas
kui pažymėjo, kad finansų 
parapijos stovis yra nenor- 
mališkas. Parapija auga 
skaitliumi šeimynų ir 
pavienių asmenų, o finan
sai kas metai žemyn puola 
vietoje augimo. Todėl pata
rė tuos dalykus nesikarš- 
čiuojant ir nemaišant vieno 
su kitu, gerai apsvarstyti i- 
mant sekančioje tvarkoje: 
1) Protokolas ir atskaita su 
paaiškinimu komitetų. Tas 
liko vienbalsiai priimta. 2) 
Admini straci j a. Kasierius 
pasiliko senasis, Juozapas 
Bičius, su alga $10.00 me
tams ir sėdynė veltui. Se
kretorius irgi pasiliko sena
sis, Boleslavas Olechnavi- 
čius. Jo alga padidinta iš 
$30.00 į $50.00 metams. Pa
tarėjais išrinkti: Vladas 
Bytautas, Mikolas Gedvi
las, J. Irkmonas, JonasUrbi- 
kas ir Povilas Jusis. Ko
lektoriai bažnyčioje: Kazi
mieras Venckus ir Jurgis 
Juodeikis. Kolektoriai mė
nesinių po namus ant 
“Northsides”: Andrius Kve- 
ideris ir Pranciškus Zakare- 
viče, o ant “Westsides”: 
K. Kasparas ir Jurgis Mila
šius. Visa administracija y- 
ra renkama 2 metams. Ji
nai yra įgaliota, kad pasi
taikytų ką taisyti arba nau
ją steigti iki $300.00, tai ga- 

. Ii veikti, bet jei turėtų per
viršyti, turi būti šaukiamas 
ekstra parapijos susirinki
mas, nes to reikalauja šios 
valstijos tiesos, pagal kurių 
kiekviena parapija yra in- 
koporuota Milwaukee’s vys
kupijoje. Finansus tvarko 
pati parapija, neprileizda- 
ma kunigui nei nagų prikiš
ti nei prie sėdynių, nei prie 
velykinių kortelių. Klebonas 
gauna centinę kolektą, iš 
kurios turi pirkti žvakes, vy
ną ir aliejų. Klebono alga 
metams $800.00. 3) Mokes
čiai už sėdyne metams: mer
ginoms $5.00, vyrams $6.00, 
vedusiai porai (2 sėdynės) 
$8.00. Apart to mokasi 50 
centų mėnesinių kol išsimoka 
$25.00. Giedoriai senieji pa
liuosuoti nuo sėdynių mokė
jimo, o jaunieji, t. y. kurie 
pirmus metus tegieda, moka 
pusę mokeščio. Bet užtai jie 
turi savo teatrališkais va
karais šelpti parapiją. 4) 
Slavokų reikalai palikta 
sutvarkyti parapijos komi
tetui (Mat, prie lietuvių y- 
ra prisiglaudę ir slavokai, 
kurie turi savo parapiją ir 
kunigą, tiktai naudojasi lie
tuvių bažnyčia ir kleboni
ja). 5) Depozitų atmokė- 
jimui nutarė parduoti para
pijai priklausančius liotus 
ant Jenne St. nuo $550.00, 
o ant Grand Ave. nuo $650.- 
00 ant licitacijos. Pageidau
jama butų, kad tie liotai 
tektų lietuviams, nes gra
žioje yra vietoje ir centre be
veik nuo visų didžiųjų fabri
kų, į kurias patogu yra pės
čiam dasigautiuž 10 minučių. 
6) Skundai ir nauji įnešimai. 
Tame skyriuj daug užėmė 
laiko apsvarstymas, ką da
ryti su ta paskola, kurią už
sitraukė šv. Juozapo lenkų 

■parapija, o pusę kurios, 
■$200.000.00, turi sudėti visa 
■vyskupija. Vienok poilgųde- 
fciatų visi sutiko mokėti. Ši-

mas toks ramus nuo pat pa
rapijos uždėjimo. Balsuo
jant priešingų balsų nebuvo 
išėmus sėdynių mokesčius. 
Mat, vienstipiai norėjo, kad 
vedęn mokėtų po senovės 
$11.00, o vedusieji varės ant 
$9.00, o paskui ant $8.00.

Kenosha, Wis.
Sausio 4 d. nelaiku atsi

darė vestuvių sezonas, ku
riame nemalonų Įspūdį da
rė palicmonas su “medine 
žvake”, stumdamas atsispy
rusį jaunikį Antaną Žvirg
ždą su Elena Danauskaite 
į bažnyčią.,.. O tam reika
lo nebuvo, tiktai gaspado- 
rius taip sau apskaitęs, kad 
toksai šliubas pigesnis. Bet 
jis to neužtėmijo, kad tokie 
dalykai nemalonią pažiūrą 
daro į lietuvių tautą...

O pigiaus nebuvo, jaigu 
tiktai ne brangiaus atsiėjo.

Šiame sezone girdėti, kad 
bus 15 vestuvių, o gal ir 
daugiaus.

Sausio 4 d. mirė a. a. Ka
zimieras Kranauskis, 21 me
tu ir 6 mėn., narvs “Lietu- 
vos Balso” dr-jos, per perei
tas užgavėnes tiktai teatva- 
žiavęs iš Kauno gub., Pane
vėžio apsk., Pakrojaus pa
rapijos. Norints velionis nei 
metų neišbuvo Amerikoje, 
tečiaus sugebė pasidėti apie 
$200.00 ir likti pilnu drau
gijos nariu, kuri su iškilme ir 
bažnyčios apeigomis palai
dojo sausio 6 d. šv. Jurgio 
kapinėse. Tegul jo pėdomis 
stengiasi kiekvienas ateivis 
prisirašyti prie pašelpinių 
draugijų, o jam tebūna leng
va Amerikos žėtneiė! ■':

Sausio 12 d. Jonas Budni
kas apsivedė su Veronika 
Mikulaitė.

ir kitiems lietuvių vaikams. 
Kai susiėjome, klebonas pa
sakojo apie Kalėdas. Paskui 
giedojome “Sveikas Jėzau 
mažiausias.” Pagiedojus 
susėdome. Tada klebonas 
su mokytoju dalinėjo knin- 
geles tiems, kurie gerai mo
kėsi. Tos, kurios labai gerai 
lietuviškai skaitė, gavo Ge
ručio “Šiapus ir anapus 
grabo, Aleknos “Lietuvos 
Istoriją” ir Flaihmariono 
“Dangus.”

Petronėlė Grigalevičiutė 
ir Anielė Rušplaukiutė la
bai gražiai eiles sako. Pir
moji dovanoms gavo “Dai
nos dainelės,” gi antroji 
Dagilėlio “Dainos ir sak
mės.” Mažesnių dovanų bu
vo 18.

Kada dovanų dalinimas 
pasibaigė, “Santa Claus” 
dalijo visiems cukrainius 
Paskui visi atsistojome, su
dainavome “Lietuva, tėvy
ne musų” ir “Plaukė žą
selė” ir pradėjome šurum- 
burum.

Labai gražus programas 
buvo nedėlioj, gruodžio 29 
dieną. Perstatėme metų lai
kus. “Pavasaris” buvo ap
sikaišiusi (mergaitė) viso
kiais žaliumais, “Vasara” 
apsisagsčiusi gyvomis rožė
mis, “Ruduo” — sausais 
ąžuolo lapais, “Žiema” — 
apsimėčiusi vatos (medvil
nės) gebalėliais, kas reiškė 
sniegą. Tą vakarą buvo 
daug žmonių. Tas perstaty
mas visiems taip didžiai pa
tiko, kad deklemavimo metu 
buvo didelė tyla salėje. Vi
sais vakarais buvo daug 
žmonių ir gražiai linksmino
si.

Magdalena Darni kiutė.
Mokinė 7 skyr.

Nevėdes.

Waterbury, Conn.
Gruodžio 16 d., ty. Kalė

dų antrą dieną, teatrališką 
“Aido” draugija buvo pa
rengus teatrą, dviejų veiks
mų farsą “Ekspropriato- 
rius”. Lošimas atlikta ge
rai, kadangi “Aido” drau
gija tame dalyke jau gero
kai prasilavinusi. Publikos 
buvo pilna salė ir lošimo 
metu gražiai užsilaikė.

Gruodžio 29 d. buvo p. 
Miko Petrausko koncertas. 
Be Petrausko koncerte da
lyvavo p. P. Čiurlionis, p. 
P. Prisevičiutė, p. V. P. 
Bagdanaviče ir kiti. Publi
kos buvo pilna svetaine. Ant 
rytojaus M. Petrausko pa
gerbimui buvo parengta va
karienė.

(išėmus kelis) 
sykiu pasirodė

minėta draugi-

W aterburietis.

Spring Valley, Ill.
Perai lietuvių parapijos 

naudai pas mus prasidėjo 
gruodžio 26 d. ir pasibaigė 
sausio 7 d. š. m. Visais va
karais buvo daug žmonių ir 
visi gražiai linksminosi. 
Pradžioje buvo įsiroglinę 
keletas girtų. Jie negražiai 
užsilaikė. Tupčiodami gogli- 
nėjo ant sulinkusių kojų iš 
kampo į kampą, rūkė ir 
spjaudė salėje. Paskui kle
bonas užgynė leisti tokius 
padaužas į fėrų salę. Atida
rant fėrus klebonas pasakė, 
kad surinkti pinigai bus baž
nyčios ir mokyklos naudai. 
Paskui truputį kalbėjo lie
tuviškos mokyklos mokyto
jas, po jo. mergaitės sakė ei
les. _

Gruodžio 27 d. po pietų fė
rų salėn susirinkome visi pa
rapijos mokyklos mokiniai

Cicero, III.
Nedėlios vakare, sausio 5 

d., šv. Antano parapijos sa
loje šv. Kazimiero kningy- 
no draugija sulošė triveiks- 
mį dramos paveikslėlį “Ka
triutė.” Lošimas nusisekė 
gerai nežiūrint į tai, kad vi
si veikėjai 
tik pirmu 
scenoje.

Kadangi
ja yra susitvėrus dar tik 
pirm kokios poros mėnesių, 
tai negalima praleisti nepa- 
tėmijus, kad ji atliko savo 
užduotį kuogeriausiai, suly
ginant su senais ir gana iš
silavinusiais lošėjais. Pu
blikos buvo gana daug, nes 
vėliaus atsilankiusiems neb- 
teko sėdynių. Iš perstatymo 
svečiai buvo pilnai užganė
dinti, ką išreiškė delnų plo
jimais.

Vietiniams lietuviams pir
mas toksai vakaras teko pa
matyti, už ką turi but dė
kingi šv. Kazimiero Knin- 
gyno draugijai, o ypatingai 
už to vakarėlio surengimą 
vietiniam klebonui kun. A. 
Ežerskiui, nes jis uoliai dar
buojasi tarp savo parapijo- 
nų.

Vėjavaikis.

Baltimore, Md.
Gruodžio 28 d. čionai a- 

reštuotas V. V—nas. Jį a- 
reštavo pareikalavus gyvas
ties apdraudimo kompani
jai. Jis senus ir ligotus žmo
nės “inšiurydavo” kompa
nijose ir tiems mirus pa
siimdavo pinigus. Pagaliau 
kompanija tą paukštį sučiu
po ir jis atsidūrė šaltojon.

Siuvėjas.

Gary, Ind.
Darbai kaip visur, taip 

ir čionai eina labai ge
rai ir iš kitur pribuvusiems 
darbininkams lengva dar-

as susirinkimas buvo pir- įr mokinės. Buvo leista ateiti bas gauti. Paprastam darbi-

ninku! mokama,, mažiausiai 
$1.70 dienoje už 10 vai. dar
bo. Nuo sausiu 1 df plieno 
kompanija sayo darbinin
kams padidino mokestį ant 
io%.

Čia lietuvių . randasi pu
sėtinas būrelis, ,tarp kurių 
sutinkama visokių pažvalgų 
ir pasivedimo. Antai prieš 
Naujus Metus nakčia, kuo
met fabrikai pradėjo bliau
ti, vienas puskvailis ėmė 
šaudyti iš revolverio ir pa
taikė į mano pirkią. Kulip- 
ka pralindo lango stiklą, 
paskui per duris perėjus į- 
strigo kitame kambaryj lo
von, kur gulėjo vienas dar
bininkas. Ir laimė kad gu
linčio nepakliudė.

Toksai pasielgimas, žino
ma, nedoras ir šelmiškas, už 
tai gali atsidurti ilgiems me
tams kalėjimam

I. Augštkalnis.

ietus, taip ir iš šio baliaus 
nieko neišėjo. Paskirtą die
ną susirinko salėn publika, 
bet tenai nesulaukė nei mu
zikantų, nei baliaus rengė
jų. Be nieko turėjo išsiskir
styti.

Tokiems balių rengėjams 
visgi priderėtų nors publi
kos neapgaudinėti.

J. Kaulinas.

St. Charles, UI.
Sausio 2 d. š. m. čionai li

ko nuskirtas nariu į grand 
jury (prisiekusiu teisėju) 
Kane paviete, lietuvis Pe
liksas Andruškeviče, jaunas 
vaikinas, 23 m. amžiaus.

Szitas yra vienatinis 5c valy
tojas lygus kitų parduodamų 
kaip už dvigubą kainą;
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Kitchen Klenzer yra vienatinis Antiseptiškas valytojas. Išbar
styk sinkoje ir plyšiuose. Jis išnaikys tarakanus ir kitus vabalus 
Neužmiršk kad KITCHEN KLENZER užczedys Jumis 5 centus.

PADAUGINKIME GE
RESNIŲJŲ VEIKALŲ 

MUSŲ RAŠTIJOJ.

Lawrence, Mass.
Pas mus tuo tarpu, rodos, 

viskas kuogeriausiai. Oras 
gražus, šiltas. Sniegas per 
porą dienų buvo pasirodęs, 
bet dabar išnaujo atšilo. Tik 
su darbais ne labai kaip. ei
nasi, nes daug žmonių netu
ri darbo ir daugumą vis dar 
atleidžia nuo darbo. Jei taip 
bus ilgiau, reikia tikėties 
sunkiųjų laikų.

Lietuviai sutikinę j e gyve
na ir šiandie labai retai 
kur tenka išgirsti apie vai
dus ir peštynes smuklėse. 
Net miela paminėti tokie 
atsitikimai.

Lietuvos senelis.

Dubois, Pa.
Šitas miestelis nėra ma

žas, turi 12.623 gyventojus, 
susidedančius iš visokių tau
tų, tarp kurių nemažai ran
dasi ir lietuvių. Lietuvių ap
švietimas visai menkas; ma
žai kas skaito laikraščius ir 
kningas; laisvas laikas dau
giausiai praleidžiamas prie 
gėrimo ir kazyrų, taippat 
daugumas linkę į muštynes. 
Lietuviai turi kelias pašeL 
pines draugijas ir kliubus.

Sausio 1 d. vietiniai lietu
viai muzikantai buvo paren
gę šokius lietuviškoj salėj, 
bet žmonių suvis menkai 
buvo, bet ir tie heąpsiejo 
be peštynių. Keli gerokai 
apsistumdė ir apsidaužė. 
Tvarkos prižiūrėtojai nega
lėjo nuraminti. Vienas vy
ras mėgino pasakyti į susi
rinkusius prakalbą, bet ji 
nuužė, nušvilpė.

Čionai ir apylinkėse dir
ba gerai ištisias savaitėje 
dienas. Tik deja, darbinin
kams kasyklose neleidžiama 
perdaug užsidirbti.

Iš lietuvių vertelgų yra 
badai keturi: tris užlaiko 
valgomų daiktų krautuves 
ir vienas “poolruimį.” Lie
tuvių saliuninkų nėra, ka
dangi svetimtaučiai jų neį
sileidžia.

Ligšiol parapijos reika
luose lietuviai '/buVtf susi
vieniję su lenkais ilr turė
jo bendrą bažnyčią, bet, gir
dėt, lenkai jau škiriasi nuo 
lietuvių ir gausimą šavo tau
tos kunigą. ' '

Krumplių Apuokas..

Ladd, III. '
Buvo išmėtyti plekatai, 

kad gruodžio 31' d. rengia
mas didelis lietuviškas pa
silinksminimas ii’ * balius. Tai 
rengę keturi draugai: 3 lie
tuviai ir 1 italas. Plekatai 
ėmė rodyties dar nuo gruo
džio 15 dienos ir visi lietu
viai nekantriai laukė tos 
paskutinės senų metų die
nos.

Bet kaip kartais iš dide
lio debesio pasirodo mažas

Rockford, Ill.
Rakandu ir kitu mediniu 

dirbtuvių čia randasi apie 
35-kios ir visose yra pilnai 
darbo, bet uždarbiai labai 
prasti, išėmus dvi dirbtu
ves, kur yra darbininkų su
sivienijimas (? Red.). Dau
giausiai darbai yra duoda
mi nuo štukių ir taip ma
žai už tai užmokama, kad 
tankiai darbininkui prisiei
na dirbti 10 vai. dienoje už 
$2. Todėl darbininkai jau i- 
ma susiprasti, gema vis tan
kiau neužganėdinimas,- taip 
kad neužilgo laukiama bent 
kokios atmainos. Juk pana
šus darbininkų skriaudimas 
negali ilgai testies.

Čionai gyvuoja unijos 
kuopa, taip vadinama “Uni
ted Brotherhood of Carpen
ters and Joiners of Ameri
ca”, kuri kas savaitė laiko 
savo susirinkimus ir sten
giasi kuopą padidinti narių 
skaitliumi. Šį mėnesį kuo
pa pradėjo veikti dar smar
kiau. Nesenai buvo apsilan
kęs minėtos unijos genera- 
lis organizatorius, kuris pa
davė mintį suorganizuoti 
unijou visus stalius ir dar
bininkus, dirbančius maši
nomis. Tada butų galima 
pas darbdavius pareikalau
ti geresnių išlygų: didesnės 
mokesties ir trumpesnio die
noje darbo. Tam tikslui šią 
pėtnyčią sušaukiamas susi
rinkimas 8 vai. vakare, į S. 
M. A. S. F. Hali, kuri ran
dasi ties 7-ta gatve, tarp 4 
ir 5 avės.

Visi staliai ir dirbanti 
medžio dirbtuvėse prie ma
šinų kviečiami minėtan su- 
sirinkiman atsilankyti, ka
dangi tenai bus apkalbama 
visas darbininkų padėjimas 
keturiose kalbose, būtent: 
angliškai, švediškai, lietu
viškai ir vokiškai.

Dėlto širdingai patarčiau 
ii* lietuviams, dirbantiems 
viršuj minėtus darbus, atsD 
lankyti minėtan susirinki
mam Nes nors lietuvių ma
žas nuošimtis randasi suly
ginant su švedų skaitliumi, 
kuriii čionai gyvena aplink 
20.000, bet vistiek, priside
dant prie šito judėjimo, lie
tuviai apturėti} sus i pratu
sių j u darbininkų vardą. 
Taip kaip italų ir lenkų ku
nigams praeitą rudenį besi
stengiant gauti del savo 
žmonių savo kalbos kningų 
miesto viešajame kn ingyne, 
L. M. J. Draugija tos pro
gos nepra snaudė ir pasidar
bavus gavo vietos viešajame 
kningyne ir lietuviškoms 
kningoms.

Dėlto, kad ši žinutė apie 
minėtą darbininkų judėjimą 
ir tą atvirą susirinkimą 
nebus pranešta kituose laik
raščiuose, butų labai nau
dinga, kad gerbiami “Kata
liko” skaitytojai praneštų 
apie tai kitiems, dirban
tiems medžio dirbtuvėse.

K. Miklas.

Lietuvių literatūroj labai 
trūksta didesniųjų pasaulės 
rašytojų veikalų. Nuo V. 
Kudirkos laikų iki šiol neiš
versta ir neišleista lietuvių 
kalba nei vieno geresnio 
veikalo. Šitai matydamas, 
pernai metais išverčiau lie
tuvių kalbon eilėmis, tokio
mis kaip originalo, Shakes
peare’o tragediją “Mac
beth”. Tikėjausi geistiną 
dalyką įnešiąs lietuvių raš
tijom Betgi iki šiol neatsi
rado tam veikalui leidėjo. 
Noriu tad dabar išleisti 
“Macbethą” prenumeratą. 
Manau, kad dailiosios kla
siškos literatūros mylėtojai 
padės man tą norą įvykinti, 
ir tuo prisidės prie padau
ginimo geresniųjų veikalų 
musų raštijoj. Užsiprenu
meruojant, viena kninga bus 
50 centų, paskui kainuos 
75 c. Pasiryžęs esmi dar 
bent dvejetą Shakespeare’o 
veikalų išversti lietuviškai. 
Jei į šį mano pakvietimą 
užsiprenumeruoti “Macbe
thą” atsilieps didesnis žmo
nių būrelis, tai bus man nu
rodymų ir paskatinimu, 
kad ir daugiau versčiau.

Lauksiu atsakymų.
Kl. Jurgelionis.

(Kalėdų Kaukė)
Prenumeratą prašau sių

sti šiuo adresu: Kl. Jurge
lionis, 3327 Lowe avė., Chi
cago, Ill.

TURKIJOS SOSTO INPĖ- 
DINIS.

kijoje jungiasi su teisių stu
dijomis, taigi tą savo už
mestą teleogijos mokslą 
pradėjo paskui atnaujinti ir 
tuo budu sutaisė ratelį sau 
ištikimųjų prietelių, kurie 
paskui retkarčiais neduoda
vo ramiai užmigti pačiam 
sultami Abdul Hamidui.

Sosto inpėdinis esąs 
minkšto budo, laisvamaniš- į 
kų pažiūrų, bet nedrąsus — 
be murmėjimo priėmė jam < 
antmestą tylėjimą ir nesi- ; 
maišymą šalies politikom į 
Tečiau laikas nuo laiko iš- į 
reikšdavo savo simpatijas ( 
reformoms, apie kurias jau ( . 
imta visur plačiai kalbėti . 
prieš pat karą Turkijos su 
Graikija. >

Bet kuomet Turkija Grai
kiją sumušė ir kuomet Tur
kijoje išnaujo įsigalėjo Ab
dul Hamido autokratizmas, 
jis buvo priverstas dar dau
giau būti atsargom, kas ne
kenkė jam išreikšti simpa
tijos del savo ištremtų prie
telių. Policija jį ant kiek
vieno žingsnio saugiai da
bojo, bet kunigaikštis nu
duodavo, kad to visko nema
tąs.

Po konstitucij'inei revo
liucijai 1908 m. nepasinau
dojo savo liberaliais san- 
tikiais, idant pasirodžius 
ant pirmojo pieno Turkijo
je.

Kuomet balandyj 1909 
metais gimė reakcija, jis 
užsilaikė taippat ramiai, bet 
ir Konstantinopolio neap
leido. O ant jo gyvasties 
tykota, jei tik butų tau su
kuriu įsimaišęs. Keliomis 
dienomis vėliau, prašalinus 
nuo sosto Abdul Hamida, 
jis paliko sosto inpėdiniu.

■**’•*.

Turkijos sosto inpėdinis, 
kunigaikštis Jussuf Izzed- 
din-effendi, gimęs Konstan- 
tinopolyj spalių 9 d. 1857 m. 
Tatai dabar turi 55 metus. 
Jis yra vyriausias sūnūs 
sultano Abdul Aziso, ku
riam bendravo kelionėje į 
Paryžių 1867metais. Tuomet 
kunigaikštis turėjo 10 me
tų, todėl mažai ką atsimena 
apie to viešėjimo įspūdžius.

Pradėjo mokslus karo mo
kykloj Konstantinopolyj ir 
paskiau įstojo kariuomenėn. 
Valdovaujant savo tėvui jis 
buvo Konstantinopolio karo 
ingulos komendantu ir tais 
laikais aplaikė maršalo 
laipsnį. Tą tarnystą pildė 
net ligi gegužio 30 dienai 
1876 m., kuomet nuo sosto 
buvo prašalintas jo tėvas, 
Abdul Azis. Tuomet du mė
nesiu jis be jokios priežas
ties buvo laikomas kalėjime. 
Apėmus sostą Abdul Hami
dui, jam sugražinta laisvė, 
kuriaja tečiau nesinaudojo, 
nes nuolatos buvo šnipų per
sekiojamas. Tatai pametęs 
kariuomenėje tarnyste, ra
miai sau paskirtuose rū
muose apsigyveno, nesimai- 
šydamas į šalies politiką 
kurioje buvo galima lengvai 
paguldyti savo galva.

Iš pat jaunystės buvo 
pradėjęs mokitities teologi
jos, kursai taipnokslas Tur-

Nugrimzdo laivas. Portu
galijos pakraščiuose ant uo
lų susidaužė angliškas gar
laivis “Veronese”; 16 žmo
nių nuskendo, 84 išgelbėta.

Nori paliuosuoti vadą. 
Meksike pasklido gandas, 
kad tenaitiniai revoliucio- 
nistai sumanę bendromis 
jėgomis užpulti ant miesto 
Vera Cruz ir tenai iš kalėji
mo paliuosuoti nenusisek il
sios revoliucijos vadą Felik
są Diaz. Valdžia taigi bi
josi to užpuolimo.

Moterių laimėjimas. Angli
jos moterįs apturėjusios 
naują sau kas link lygiaitei- 
sės pasisekimą. Andai Geo
grafinės Draugijos susirin
kime, lordui Curzon įnešus, 
nutarta moteris pripažinti 
lygiomis su vyrais ir suteik
ti joms vienodas su vyrais 
privilegijas.

AR NORI
. (rauti DYKAI dvi <•>■»» ®rtn-
■ kas Ir Katalioga ri.nkin gera 

masissku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tujM

Įbai nori, o nežinai kur
I Jeigu taip, tai atsiusk aavtf pili 
Į na ir aiasku adresa, o asa tua- 
f jaus ta Katalioga ir la« stiukas 

tau nusiusiu dikai. Adresuoki
JUOZAS J. SZLIKAS, 
į (MASIKAS) •
3250 lW«n In.. CHKIGfi. U-L.
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SAUSIS, 1913 M.
23. K. Vineiav. P. Marijos

P. Timotejaus 
Atsivertimas Po v.

N. Polikarpo
P. Jono Kriaostono
l’. Karaliaus V.
S. Pranciškaus Salezo

24.
S.

26.

28.
29.

me sekti kultūringesnes tau
tas, idant svetimtaučiai mus 
taip tankiai už tai pirštais 
nebadytų.

*
H? 4*

Ištvirkimo padėliu yra eko
nominiai klausimai.

Amerikos didesniuose 
miestuose ištvirkimo klausi
mas, kuris šiais laikais New 
Yorke - perk ra t inė j amas, pa
rupo visiems Suvienytose 
Valstijose giliau mąstan
tiems žmonėms.

Visur girdima balsai, jo
gei galima sutvarkyti ištvir
kimą, bet jokiuo budu ne
galima jo visiškai panaikin
ti. Visuomeniniai veikėjai, 
reformatoriai, policijos vir
šininkai, lengvo budo mote-
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RsdakcijosPaiSmijimai.
Apie lietuviu vestuves.
Lietuviai apsivezdami yra 

papratę rengti riebias ir 
linksmas vestuves, kuriose 
svečiai vaišinami degtine ir 
alumi, idant nuo to butų

rįs, visi drauge vienbalsiai 
tvirtina, kad ištvirkimas bu
vo, yra ir bus ir vienatinis 
lieka būda s vientik jo sutvar
kymas galimose ribose. Nie
kas tečiau tų, kurie studija
vo tą draugijinę votį, negali 
užginti, kad didžiuma leng
vo budo moterių neišklydoiš 
doros kelio sulyg savo pa
sirinkimo, savanoriai, bet 
buvo priverstos vargo arba 
kitokių aplinkybių. Jei su
seksime ir prašalįsime prie
žastis, priverčiančia s neku
ria s moteris nemoraliai gy
venti, pataikysime to daly
ko pačian šašan. Tikromis 
ištvirkimo priežastimis yra 
ekonominės klintis ir jei bu
tų galima gvarantouti kiek
vienam žmogui, kuris nori 
ir gali dirbti, tokią mokes
tį, kad galėtų užlaikyti sa
ve, taippat pačią ir vaikus, 
daugumas jaunų žmonių 
mielai sutiktų apsivesti.

Jei butų galima gvaran- 
tuoti kiekvienai Suvienytų 
Valstijų moteriškei, kuri 
priversta dirbti, užsiėmimą, 
kas suteiktu užlaikymą ir 
užtikrintų netik gyvenimo 
fantazijų pakakinimą, bet 
dar leistų turėti nekurios 
rūšies perteklius, mažai at
sirastų kandidačių ištvirki
mam

Beabejonės kuomet nors 
prisiartįs tokie laikai. To
kioj' šalyj, kaip Suvienytos 
Valstijos, visi jos gyvento
jai gali gyventi laimingai 
be skurdo baimės, bet turi 
but atsakantis žemės ge
rybių padalinimas.

Kuomet tas įvyks, netik 
ištvirkimo klausimas, bet 
galvažudybės, beprotybė, 
savažudystčs, ligos ir ken
tėjimai milžiniškai susima- 
žįs.

* $
“Birutės” likimas.

Mažojoj Lietuvoj (Pru
snose) leidžiamam j ame lai
kraštyj’ “Birutė” paskelb
ta, kad “Birutės” redakci
ja siunčianti Amerikon sa
vo atstovą, kuriam esą pa
vesta atlikti visi minėto lai
kraščio reikalai su Ameri
kos lietuviais. Vadinasi, at
keliauja agitatorius “Biru
tės” tarp lietuvių praplati
nimui ir tuo budu jos pa
laikymui tolesniam laikui.

Gi iš privatinių šaltinių 
tenka sužinoti, kad jei A- 
merikos lietuviai neprielan
kiai atsinešiu į “Birutę”, 
nežinia kas gali su tuo lai
kraščiu atsitikti.

Gaila, labai gaila butų 
“Birutės”, jei ji turėtų kuo
met nors sustoti ėjus, ka
dangi tasai nors nedidis 
laikraštėlis, bet Mažojoj 
Lietuvoj jis drąsiai ir pa
sekmingai kovoja su lietu
vių vokietinimų. Ligšiol 
“Birutė" Prusnose atlikus 
milžiniškus darbus gaivin
dama tenaitinę lietuvių pri-

linksma ir trukš’las, nes ki- 
tokiuo budu pasilinksminti 
esą negalima.

Retkarčiais tenka išgirs
ti apie vestuves be svaigi
namųjų gėralų; susirinku
sieji išsigeria arbatos, pa
sišoka, gražiai pasilinksmi
na ir viskas ramiai praeina.

Bet apart tų dviejų vestu
vių tipų šiais laikais retkar
čiais esti praktikuojamas 
dar ii’ trečias. Jaunikis su 
mergina pasibaigus užsa
kams eina į bažnyčią, ima 
šliubą ir grįžta namo, kur 
juos pasitinka tik namiš

kiai ir artimiausi giminės.
Vertėtų lietuviams gerai 

pagalvoti apie tuos tris 
vestuvių budus*.

Juk nūdien fr Lietuvoj vis 
tankiau tenka išgirsti apie 
ramias, be svaiginamųjų gė
ralų vestuves. Tokius atsi
tikimus pan’Thj net ir laik- 

'raščiai.
Šitai apie tokias vestuves 

skaitome ‘''Aušroje”. Ten ra
šoma iš Gegužino.

“Lapkričio 25 d. buvo 
vestuvės Ffazimiero Šimkau- 
skio iš JoUiunų su Antanina 
Balnike iš Putrišių Geguži- 
no pav. (Vilniausgub.).Ves
tuvės buvo tikrai pavizdin- 
gos, pirmos Gegužino para
pijoj pagal naujos mados, 
ty. be degtinės. Tėvai jau
nosios, kaipo tikri blaivinin
kai, pagamino vestuvėms 
tikrų gėralų iš obuolių ir ki
tokių vaisių, stalus nustatė 
visokiais valgiais, bet vis 
dėlto girdėjos apkalbos, kad 
“gaspadorius” skupus, mat, 
nedavė degtinės”.

“Nors muzikantai buvo, 
bet jiems maža teko griežti, 
nes čion jau jaunimas, ačiū 

" vargonininkui K. Kurklin- 
skiui, išmoko savo daug lie
tuviškų šokių: “aguonėlę”, 
“noriu miego”, “melninką” 
ir kitų, taip kad net moterįs 
šoko. ”

Panašių žinių vis dažniau 
tenka išgirsti iš Lietuvos 
laikraščių. Tai reikėtų ge
rai įsidėmėti ir Amerikos 
lietuviams.

Rodosi, jaunai porai šliu- 
bo diena turėtų but praleis
ta rimčiau ir nusigėrusių 
trukšmas tokiame svarbia
me laike visai butų nereika
lingas.

Juk vestuvėse ne vieta 
ten kokiems sportiškiems 
pasirodymams ir, jaigu jau
noji pora iš tikros meilės 
jungiasi, tai juk daug yra 
malonesnės ir naudingesnės 
vestuvės ramios, be svaigi
namųjų gėralų, be torelių 
daužymo.

Einama pažangos keliu. 
■ tatai nepridera sekti įvai- 
b-ius musų neapšviestų sene
liu palikimus, kuriuos jie 
taktikos progai gašliai vr

BBbič’aktikavo.
^rrukšmingos vestuvės ge- 
u iau tegu paliks sau su pra
ėjusiais laikais, o mes turi- 

augančiąją kartą. Šitai “Bi 
rutės” pastangomis Pru
snose sutverta daug lietu 
vių jaunimo draugiėlių, im
ta tankiai ruošti tautiški 
vakarai, paskaitos ir kit
kas. Be to susitveręs jau
nimo draugijėlių susivieni
jimas. Kiti visi ten išeinan
ti lietuvių kalboje laikraš
čiai visai nesirūpina lietu- 
vių likimu. Žlugus tat “Bi
rutei”, žūtų podraug nuvei
ktas ligšiol darbas tautos 
dirvoje.

Mes mielai patartumėm 
lietuviams kokiuo nors bū
du tą vienintelį Prusnose 
tautos gaivintoją, laikraš
tį “Birutę”, palaikyti, nors 
jį užsisakant, nes priešin
gai Prūsų lietuviai suvo- 
kietės ir lietuvių tauta po 
laikui pasijus turį sau mil
žiniškus nuostolius nete
kus kelių šimtų tūkstančių 
savo tautos narių. O juk 
keli šimtai tūkstančių na
rių daug reiškia musų nu
slopintai tėvynei.

*
* *

Tikros komedijos lošiama.
Kovodamos už balsavimo 

teises moterįs griebiasi į- 
vairiausių būdų, netėmyda- 
mos net to, kad tankiai 
joms tenka apsidengti juo
kingumais. Nesenai jos, 
taip vadinamos sufragistės, 
atliko pėsčios kelionę iš 
New Yorko į Albany, N. Y., 
be to vos tik trįs iš trisde
šimts septynių atlaikė tą 
kelione, gi visos kitos turė
jo su gėda sugrįžti namo.

Dabargi vėl nekokį poni 
Gus Ruchlin, našlė, organi
zuojanti raitų moterių ke
lionę į Washingtona, kad 
tenai ėmus dalyvumą iškil
mingoj sufragiščių parodoj 
busimo prezidento inaugu
racijos metu.

Poni Ruchlin tikisi su
rinkti būrelį, susidedantį iš 
šimto amazonių (raitų mo
terių), į kurias pakeliui 
prisijungsią ir daugiau mo
terių iš Neivarko, Trenton, 
Philadelphia, Wilmington 
ir Baltimore.

New Yorko sufragistės 
jau susinešusios su geležin
kelio kompanija kas link 
sumažinimo kainos už ke
lionę specialiu traukiniu 
Washingtonan, į prezidento 
inauguraciją. Sakoma, kad 
iš vieno New Yorko mote
rių suvirs poros tūkstančių 
iškeliausią Washingtonan.

Ar-gi tai nėra komedijos 
toksai moterių pasielgi
mas?

** *
Urbonas policijos persekio

jamas.
Iš St. Charles, III. musų 

korespondentas Vytautas 
štai ką mums praneša:

“Gruodžio mėnesyj per 
vietines lietuvių stubas vai
kščiojo pinigus rinkdamas 
koks tai kunigas. Paklau
sus pas jį jo vardo, jisai 
nesakė, tik sakėsi esąs Ry- 
mo-Katalikų kunigas, ren
kąs aukas bažnyčios staty
mui kur tai Pennsylvanijo
je. Kadangi jis niekam ne
pasisakė, kas jis toksai e- 
sąs, lietuviai ėmė abejoti 
apie jo kunigiškumą, pama
nė, kad tai koks paprastas 
apgavikas, kurių šią gady
nę netrūksta. Apie tai pra
nešė vietiniam airių para
pijos klebonui ir prašė, kad 
šis ištirtų jo teisingumą. 
Klebonas tuojaus patarė 
policijai tą “kolektorių” su
imti ir atvesti pas jį. Felici
ja taip ir padarė. Pasirodė, 
kad tai yra neprigulmingas 
kunigužis Urbonas, renkąs 

aukas Rymo-lxatalikų Baž 
nyčios vardu.''Tada polici 
antas jį išvedžiojo po stu 
bus ir liepė jam, kad jis 
kiekvienam aukojusiam pi
nigus sugrąžintų. Paskui 
nuvedė Urboną ' į tramvajų 
ir įsakė apleisti miestelį ir 
ir daugiai/ nesiigrįšti.”

I »b** *
Carukas išnaujo susirgęs.
Iš Peterburgo tomis dieno

mis parėjo žinia, kad Rusi
jos caro rūmuose labai pra
stai einasi, nes carukas, so
sto inpėdinis, buvęs jau 
kuone pasveikęs, kad stai
ga dabar vėl susirgęs ir tai 
jau, sakoma, nepagydomai. 
Į Car sko j e Sielo greitai pa
kviestas iš Varšuvos speci-
alistas, dr. Ostrogorski, ku
ris. ir pirmiau caruką gydęs. 
Taippat reumatizmu susir
gusi čarienė-motina ir iš lo
vos neišlipanti.

Jei pasiseks carukui su
grąžinti kiek sveikatos, jis 
tuoj aus busiąs gydymui išga
bentas į Menton, Francijo- 
je, kur šiais laikais jau jam 
esą rengiama specialė ligo
ninė ir apylinkėse padidina
ma policiantų jėgos, kad ca
rukui nebūtų jokio pavo
jaus.

Ant caro šeimynos užgulė 
koks nelaimingas fatum už 
nekaltų žmonių kankinimus, 
kraujo praliejimus ir žudy
mus.

i ** *
Ettor išnaujo areštuotas.
Iš New Yorko parėjo ži

nia, kad tenai policija iš
naujo areštavusi Joseph J. 
Ettorą, nesenai prisiekusių
jų suolo išteisintą už vado
vavimą didžiam jame strai- 
ke Lawrence, Mass. Dabai’ 
jis kaltinamas už kitką. 
Būtent, jis New Yorke vieš
bučių tarnautojų straiki- 
ninkų susirinkime turėjęs 
straikininkams patarti nuo- 
dinti viešbučiuose valgius, 
paduodamus svečiams, vieš
bučių savininkų šalinin
kams.

Ettor uždarytas kalėj i- 
man ir viešbučių savininkų 
sąjunga nusprendžius jį pa
traukti atsakomybėn.

Ar tik greičiau nebus ka
pitalistų suokalbis prieš tą 
darbininkų vadovą.

** *
Naujas Edisono išradimas.

T. Edisonas nesenai išra
do naują mašiną, kuri kar
tu rodo ant audeklo judan
čius paveikslus ir kalba. 
Tokiuo budu su pagelba to 
išradimo galima bus atsa
kančiai perstatyti scenos 
dalykus, nes ant audeklo 
veikėjai netik judės, bet ir 
kalbės. Tą mašiną T. Edi
son pavadino “Kinetofon”. 
Tokie paveikslai bus rodo
mi greitu laiku New Yorke, 
kada atsidarys operos “Fa
ust” ir “Trubadur”.
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S. L. A. apskųstas.
Nesenai7 “Vienybė Liet. ’ ’ 

pranešė, kad laikraščio 
leidėjus patraukęs teisman 
F. J.. Bagofclus iiž kokius tai 
šmeižimus/ o dabar “Tėvy
nėje” skaitonie dar indo- 
mesnį pradėsimą: :

“Sausio 4 d. 1913 m. 
centro sekretoriui A. B. 
Strimaičiui in teikta pakvie
timas, iš kurio matome, 
kad Roman J. Vašil, žino
mas kaipo Roman J. Vasi
liauskas, patraukia teisman 
Susivienijimą Lietuvių A- 
merikoje. Už ką tas Vasil 
skundžią Susivienijimą ir 
ko jis iš jo įtori r— kolkas

, v. • r. ’ W*i**<*
dar nežinia. Sužinoję prane
šime vėliau...”

Daili pradžia pradėjus 
Naujuosius -Metus!

*

Ir gi pateisinimas.
“Kova” ir kiti jai artimi 

laikraščiai rašo, kad jie ga
vę iš Waterburio socialistų 
pranešimą, jogei J. Konko- 
lauskas nekuomet esąs ne
manęs pasiųst Suvalkų gu
bernatoriui “donosą” ant 
kunigų Tumo ir Ališauskio. 
Girdi, Konkolauskas su sa
vo pažįstamais susiginčijęs, 
kaip geriau rašyt praneši
mas gubernatoriui; visi ėmę 
rašyt tokius pranešimus ir 
išeidami palikę ant stalo. 
Girdi, koks nors Konkolau- 
sko priešas galėjęs imti ir 
pasiųsti ‘ ‘ Lietuvai ’ ’ išrašytą 
ir paliktą jo puslapį.

Piemeniškesnio už tą pa
teisinimą jau nereikia.

* * *
‘ ‘ Pirmyn’’ atgysiantis.

“Vien. Liet.” iš Miners
ville, Pa. pranešta, kad te
nai žadantis išnaujo atgy
ti seniau užgesęs laikraštis 
“Pirmyn’” ir šiais metais 
pradėsiąs eiti. “Pirmyn” 
bendrovėn prisirašę 10 dar
bininkų ir užmokėję po $10. 
Gruodžio 23 d. susirinkime 
dar daugiau žadėję prisira
šyti. Kol laikraštis patsai 
iš savęs neapsimokėsiąs, bu
sią mokama ir augštos ben
drininkų mėnesinės mokes- 
tįs.

* * *
Mirė studentas-filologas.
Gruodžio 4 d. Kieve pa

simirė studentas-filologas, 
Zigmantas Gaidamavičius 
(Zigmas Gėlė) jaunas Lie
tuvos dainius-poetas, vos 
sulaukęs 19 metų amžiaus. 
Miręs nuo ligos “meningitis 
cerebrospinalis

* * *
Naujas laikraštis.

Kaune gyvenanti lietu
vaitė Tamulenaitė gavusi 
leidimą nuo Naujų Metų lei
sti naują laikraštį, skiria
mą katalikų jaunuomenei 
“Musų Ateitis”.

LIAUDIES MOKYKLOS 
DANIJOJE.

Danijoje, kaip ir daugu
moj’ kitų valstybių, yra mo
kyklos pradinio mokslo sus
tiprinimui ir tolesniam jo 
išplėtojimui, bet šalyj tų y- 
ra dar taip vadinamieji 
liaudies universitetai, ku
riuose mokiniai praleidžia 5 
—6 mėnesius į metus, kai
po pensionieriai, ir visą tą 
laiką mokosi. Tos mokyklos 
lankomos, svarbiausiu budu, 
mokiniais 18 ligi 25 metų. 
Daugumas mokiniais —val
stiečių vaikai, be to moky
klas lanko žiemą bernaičiai, 
o vasarą — mergaitės.

Pirmieji tų universitetų 
buvo įsteigti 1844 metais; 
1861 metais buvo jų jau 11, 
1875 metais,—50,1911 m.— 
80. Mokinių skaičius išaugo 
nuo 34.. 1850 m ligi 6.7001911 
m.: iš jų3.600 bernaičių ir 3.- 
100 mergaičių, tai yra augš- 
tesniosios liaudies mokyklos 
buvo lankomos kuone ket- 
virtdalio viso Danijos jauni
mo. Kai kuriose tu moky
klų suskaitoma vos tik į 
12 mokinių; kitos gi persis- 
tato didžiausiomis įstaigo
mis, kuriose tilpsta po kelis 
šimtus mokinių.

To judėjimo tėvu buvo di
dis rašytojas N. Grundvin- 
gas (1783 — 1872). Su

lyg jo nuomonės, tinka
miausiu mokiu imuisi ugiu 
yra 19 ir 20 metai. Vaikai, 
sako jis, lengvai išmoksta 
visus dalykus, turinčius 
praktišką vertę.

Pirmoji toki mokykla bu
vo atidaryta 1844 m. Šlez- 
vinge, būtent toje apygar
doje, kame prasidėjo tauti
nis judėjimas tarp Danijos 
ir Vokietijos; bet tik po di
džiųjų atsitikimų 1848 m. ta 
nežymi pradžia ingijo pilno 
tautinio judėjimo būdą. Po 
Gruntvingo pamokslų intek- 
me visur buvo atveriamos 
mokyklos svarbiausiu indu 
pašaliniais asmenimis. Tai 
vienoje, tai kitoje vietoje 
valstiečiai steigė draugijas 
rinkimui lėšų mokyklų už
laikymui.

Dabar Danijoje kuone vi
si valstiečių vaikai lanko vi
suomeniškas mokyklas. 14 
metų jie pabaigia mokslo 
kursą tose mokyklose ir pas
kui didesnėji jų dalis užsii
ma žemdirbyste, bet nuo 18- 
20 metų daugumas jų 5—6 
mėnesius praleidžia augš- 
tesniose liaudies mokyklo
se.

Tose mokyklose, neskai
tant kitų dalykų, labai tan
kiai mokomi ir amatų. Taip
gi skaitomas pilietiškų tei
sių kursas. Su ypatingu už- 
siganėdinimu visose moky
klose užsiimama gimnasti
ka.

Neretai mokiniai atvyks
ta sekančiais metais, kad 
dar daugiau pasimokius. 
Tas pastebiama ypač vieno
je mokyklų Askove, kurios 
vedėju yra dabar ayšvietos 
ministeris. Daugelis moki
nių, prabuvę 5—6 mėnesius 
vienoje i? kitų mokyklų, at
keliauja į Askovą, kad ten 
dar dagiau pasimokius. As- 
kove mokykla yra didelė 
mokslo įstaiga, su 300 moki
nių ir daugybe mokytojų; 
žinoma, minėtoje mokykloje 
mokslas pastatytas plačiau, 
negu kitose mokyklose.

Pastaruoju laiku tose mo
kyklose pasitaiko ir mies
tiečių, bet jų visgi dar taip 
mažai, kad mokyklos pasi
liko valstiečių mokyklomis. 
Daugumas mokiniu.-- ūki
ninkų vaikai, bet yra ir be
žemių. Valstiečiai, pabaigę 
tą mokyklą, tankiai lieka 
intekmingiausiais asmeni
mis savo kaimuose. Jie stei
gia vartotoju draugijas, ku
rios yra didžiausiu Danijos 
ūkininkų ekonominės spė
kos ir politinio stovio susti
prėjimo prirodymu. Pra 
džioje materijalis mokyklų 
padėjimas buvo gana blo
gas. Dabar didžiuma jų pil
nai aprūpintos: jos gauna 
valdišką pašelpą. Bet, ne
žiūrint į visa tai, valstiečiu 
augštesniosios mokyklos pa
sekmingai varo savo pradė
tą darbą ir ligišoliai tar
nauja visų ideų šaltiniu — 
tik jos kultūriškai ir šeimy
niškai pakėlė Daniją.

NERAMYBĖ ČERNOGO 
RIJOJE.

Vienos laikraščiai daug 
rašo apie galimą atmainą 
dinastijos Černogorijoje. 
Sulyg tų laikraščių pride
rėtų Černogoriją prijungti 
prie Serbijos ir sutverti vie
ną Serbijos valstybe su Ka- 
rageorgevičių dinastija prie
šakyj’.

“Prijungimas Černogori- 
jos—skaitome—butų Serbi
jai išganingas daiktas, ka
dangi Černogoriją turi du 
uostu Adriatiko pakraščiuo
se: Antivari ir Dulciguo. 

Delei to taigi yra baimė, 
kad Serbijos dinastija pa
norės šiandie Černogorijoj 
gimusį’ neužganėdinimą iš 
savo dinastijos patraukti 
savo naudai.”

Toliau Austrijos laikraš
čiai rašo, kad Černogorijoj 
senai gimęs neužganėdini
mas iš karaliaus Nikalojaus 
pasielgimo, ką liudija skai
tlingi suokalbiai prieš ka
ralių nuolatos susekami ir 
skaitlingos bylos už valsty
bės indavimą.

Toliau, Černogorijon įsi
gavo laisvės ir radikalės 
srovės ir privertė karalių 
suteikti šaliai konstituciji- 
nę valdymo formą, kuri jam, 
pripratusiam prie absoliu
tizmo, labai nepatiko. Bet 
ir konstitucija nesulaikė a- 
gitacijų prieš karalių; tose 
agitacijose imdavo dalyvu
mą buvusieji karaliaus mi
nisterial, taigi žymiausi 
valstybės vyrai.

Ir rodėsi, kad šalyj visas 
pa dėjimas atsimainys karo 
metu. Tuo tarpu šiame kare 
čeruogorams nepasisekimas 
dar labiau paaršino tą pa
dėjimą. Černogorijos armi
ja sulaukė sau milžiniškų 
nuostolių. Iš 42.000 karei
vių 6.000 užmušta. Žuvo 
daug oficierių, žymiausių 
šalies šeimynų sūnų. Be to 
daug kareivių liko sužeis
ta. Tatai, regis visoj šalyj 
gimęs ant karaliaus įnirti
mas, o ypatingai ant sosto 
inpėdinio karaliūne Danilo, 
kuriam užmetama, kad jis 
kovos metu kritiškomis va
landomis nebuvęs tarp ka
reivių, tik lengvai persišal
dęs ir gyvenęs Antivari. Juo 
labiau liaudis nuo karaliaus 
ir jo visos šeimynos nusisu
ko, kuomet patyrė, kad tur
kų tvirtovės Skųtari černo- 
gorai negali paimti.

Kad pataisius liaudies li
pą, karalius Nikalojus pats 
apsiskelbė vyriausiu armi
jos komendantu, nusidavė 
karo laukan ir nusprendė 
paimti Skutari.

Bet ii’ pačiam karaliui 
esant komendantu Černogo
rijos armija itieko tokio 
svarbaus negali nuveikti iš 
atžvilgio turkų generolo Ri- 
za-bejaus išlaikomybės. Gi 
iš kitur černogorams negali
ma gauti pagelbos, išėmus 
serbus. Bet jr šiems rupi 
daugiau savieji reikalai. Iš 
Italijos ir-gi nieko gero ne- • 
laukiama, nors, kaip žino
ma, Italijos karalius yra 
Nikalojaus žentas.

Regis ta ja Austrijos lai
kraščių agitacija ir apra
šymais norima kas nors pri
dengti ir aiškiai matosi, 
kad Austrija sugalvojus 
naują pieną savo politikai 
Balkanuose. Ji, rasi, nori 
pasinaudoti Serbijos su Čer- 
nogorija nesutikimais. Ar 
jei pasiseks savo tikslą at
siekti, parodys ateitis.

Užtikrinimas.
— Na gerai, o jei aš tams

tai nupirkčiau žemčiūgų vi
są šniūrą, ar tada mane pa
mylėtum?

— Ir dar kaip!...

Todėl.
Pati: — Ko tu taip indo- 

miai į mane žiūrai?
Vyras: — Nes taip dai

liai isrodai, kuomet turi su
čiauptas lupas.

%

Indomus klausimas.
Teislys: — Turiu viltį, 

kad aš tavęs čia daugiau ne
matysiu!

Apskustasis: — O ar po
nas teislys iš čionai į kur ki
tur perkeliamas!
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Kartą kaž-kas pasibeldė į 
vyskupo duris.

— Prašom ineiti, — atsi
liepė vyskupas.

Durįs vienu kartu smar
kiai atsidarė, tartum kas i 
jas butų kiek galėdamas pe
čiais trinktelėjęs.

įnėjo žmogus. Jis žingsni 
paėjėjo ir nedaręs durų sus
tojo. Ant pečių turėjo mai
šelį, rankose lazdą. Jo akis 
buvo baisios, veidas drąsus, 
šiurkštus ir piktas, visas nu
vargęs. Krosnio ugnis jį nu
švietė. Jis išrodė, bjaurus.

Vyskupas ramiai pažiurė
jo į inėjusį. Jis tik atvėrė 
burną, norėdamas klausti, 
ko reikia, kaip inėjusis, pa
sirėmęs abiem rankom ant 
lazdos ir žvalgydamasis, bal
siai tarė:

— Štai. Mano vardas Jo
nas Valžanas. Aš katorgi
ninkas. Aš dirbau devynioli- 
ką metų katorgoj. Keturios 
dienos, kaip aš laisvas; da
bar einu į Pontarije: mane 
ten paskyrė gyventi. Ketu
rias dienas einu iš Tulono. 
Šiandien suvaikščiojau pės
čias dvyliką mylių. Atėjęs į 
šitą miestą, Vakare pasipra
šiau pastogės vienam trak
tieriuje, bet iš traktieriaus 
mane išvarė, kad mano gel
tonas pasportas, kurį aš tu
rėjau parodyti. Nuėjau į ki
tą traktierių, ten man pasa
kė: “Laukan! vilkis kitur 
kur”. Nuėjau į kalėjimą — 
sargas neleido. Nuėjau į šu
nų būdą — šuva inkando 
mane ir išvarė, kaip anie 
žmonės, tartum ir jis paži
nęs, kas aš. Paskui išėjau į 
lauką, norėjau atsigulti kur, 
bet buvo tamsu, apsiniau
kę, bijojau, kad nelytų, ir 
sugrįžau į miestą. Sugrįžęs, 
atsiguliau ant akmenų. Kaž
kokia gera moteriškė, pama
čius mane, parodė tamstos 
duris ir tarė: “Pasibelsk!” 
Aš ir pasibeldžiau. Kas čia 
toks yra? Traktierius? Ar 
gausiu nakvynę? Pinigų aš 
turiu. Būdamas katorgoj už
dirbau šimtą devynius fran
kus per devyni oi iką metų. 
Kas man yra užmokėti: pi
nigų turiu. Aš nuvargęs, ė- 
jau dvyliką mylių, labai i- 
šalkau. Ar nevarysi?

— Madam Magluar, — 
tarė vyskupas savo tarnaitei 
— atnešk dar bliudelių ir 
šaukštą.

—. Keleivis pažengė dar tris 
žingsnius, prisiartino prie 
lempos, stovinčios ant sta
lo:

— Klausyk tamsta, — ta
rė, tartum nesuprazdamas 
gerai vyskupo paliepimo, — 
ar tamsta nugirdai, kad aš 
katorgininkas? Tiesiai iš ka
torgos. — Jis išsiėmė ir iš- 
kėtojo geltoną lapelį. —Štai 
mano pasportas. Matai — 
geltonas. Del jo tai mane 
ir varo iš visur. Jei nori, 
skaityk. Aš moku skaityti, 
katorgoj išmokau. Ten yra 
mokykla: kas nori, gali mo- 
kyties. Žiūrėk tamsta, kas 
pasporte parašyta: “Jonas 
Valžanas, paleistas iš kator
gos, gimęs...” tas tamstai 
nesvarbu, — “išbuvo ka
torgoj devyniolika metų. 
Penkerius metus už vogimą 
ir bandymą išbėgti per ke
turias kartus. Tas žmogus 
labai pavojingas”, štai už
tat ir varo visi mane. O tam
sta ar įsileisi? Ar duosi 
pavalgyti ir atsigulti? Ki
taip, gal tamsta turi ark Ii-

Nustebęs svečias pažiurė
jo i

— Ištikrųjų? Tamsta ži
nojai, kaip aš vadinuosi?

— Taip, — atsakė vysku
pas, — aš žinojau, kad tam
sta esi mano brolis.

— Taip, aš buvau alkanas 
ineidamas čia, — tarė sve
čias, — bet tamsta taip nus
tebinai mane, kad ir alkis 
praėjo!

Vyskupas žvilgterėjo į jį 
ir paklausė:

— Ar tamsta labai ken
tei?

— E, ką čia besakyti! 
, Raudoni drabužiai, vietoj 
patalo — lentos, šaltis, karš
tis, darbas, lazdų mušimas, 
geležiniai pančiai už men
kiausius niekniekius, karce
ris, bausmės už kiekvieii? 
žodį, surakintos kojos net 
patale, net sergant. Šunis, 
šunįs ir tie laimingesni! ir 
taip devyniolika metų. Da
bar man 46 metai. Vilkis ir 
gyvenk su geltonu paspor- 
tu.

— Taip — tarė vyskupas, 
— tamsta išėjai iš liūdnos 
vietos. Bet atmink: danguje 
bus didesnė linksmybė del 
vieno verkiančio nusidėjėlio, 
negu del šimto teisingųjų. 
Jaigu tamsta parsinešei iš 
katorgos žmonių neapykan
tą ir piktybę, tai esi pasi
gailėjimo vertas; jaigu gi 
parsinešei iš ten meilės, san
taikos ir atleidimo jausmus, 
tai esi geresnis už mus vi
sus.

Tuo tarpu madam Mag
luar atnešė vakarienę.

Vyskupo veidas nušvito 
vaišingumo linksmumu.

— Prašau prie stalo, — 
tarė jis su tokiuo malonu
mu, su . kokiuo paprastai 
prašo svečius vaišingi šei
mininkai. Vyskupas sukal
bėjo maldelę ir ėmė pilstyti 
sriubą. Svetys ėmė godžiai 
valgyti.

— Man rodos, kad kažko 
dar trukšta prie stalo, — 
staigu atsiliepė vyskupas.

Ištikrųjų, madam Mag
luar atnešė ant stalo mažiau 
bliudelių, negu paprastai 
būdavo prie svečių. Ji tuoj 
suprato vyskupo norą ir pri 
statė, ko reikėjo.

Po vakarienei vyskupas 
paėmė nuo stalo vieną sida
brinį žibintą (liktorį), kitą 
padavė svečiui ir tarė:

— Aš sveiką palydėsiu į 
tamstos kambarį.

Katorgininkasnusekė pas
kui jį. Jiems einant per 
miegamąjį, madam Magluar 
slėpė sidabrinius indus į Sie
nos spintą, kuri buvo prie 
vyskupo lovos, ties galva. 
Ji vis juos sudėdavo 
einant gulti.

Vyskupas nuvedė į 
barį, kuriame svečiui 
pataisytas švarus 
pastatė žvakę ant 
ir paliko svečią, 
jam labanaktį.

Katedros varpai 
antrą valandą. Jonas Val
žanas atbudo. Jį išbudino jo 
perlabai minkštas patalas. 
Jis jau dvidešimts metų ne- 
miegojo geram patale ir, 
nors nenusirėdęs atsigulė, 
bet nepaprastai minkšta lo
va nedavė jam gerai užmig 
ti. Daug įvairių minčių liū
do jam į galvą, tik viena iš 
jų nuolat grįždavo atgal ir 
nustelbdavo kitas: jis matė 
šešius sidabrinius bliudelius 
ir didelį sriubos šaukštą, k i- 
riuos padėjo madam Mag
luar. Tai tie kliudei iai ne
davė jam rammno. Jie bu
vo čia pat už kelių žings
nių nuo jo. Eidamas per 
miegamąjį, jis matė tarnai
tę dedančią juos į spintą ties 

Madam Magluar išėjo pil
dyti vyskupo įsakymo.

Vyskupas atsigręžė. į ne
pažįstamąjį.

— Sėski ir pasišildyk 
tamsta. Mes tuojau valgy
sim vakarienę, tuo tarpu 
tamstai pataisys patalą.

Keleivis, matomai, visiš
kai suprato. Jo šiurkštus ir 
paniuręs veidas vienu kartu 
nušvito, pasidarė linksmas 
ir nustebęs. Jis ėmė kaž-ką 
murmėti lig apsvaigęs:

— Aure kaip! ar tiesa? 
Tai pasilikti? Nevarai ma
ne? Katorgininkui sakai 
“tamsta”, o ne “tu”. Ne 
sakai: laukan, šunie, kaip 
kiti man sakė. Aš tikėjausi, 
kad mane išmesi. Dėlto tai 
aš ir pasisakiau iškarto, kas 
aš toks. O čia tamsta prašai 
vakarienės valgytų ir liepei 
pataisyti patalą, kaip geram 
žmogui. Devyniolika metų 
nemiegojau patale. Koks 
tamsta geras žmogus! Aš 
užmokėsiu už nakvynę. At
siprašau, kaip tamsta po
ne traktierninkai, vadinies? 
Aš užmokėsiu, kiek tamstai 
reikia. Tamsta teisingas 
žmogus. Juk tamstai trak- 
tieminkas ?

— Aš kunigas — atsakė 
vyskupas.

— Kunigas! — atsiliepė 
svečias.
but, tos didelės bažnyčios 
klebonas? Ištikrųjų, aš iš- 
kvailėjau, kad nepastebėjau 
tamstos kepuraitės.

Sakydamas tuos žodžius, 
jis padėjo kertėje maišelį ir 
lazdą, pasportą įsikišę į ki
šenę ir atsisėdo.

Vyskupas atsistojo ir už
darė duris, kurios buvo pa
liktos nedarytos.

Madam Maginai- sugrįžo. 
Ji atnešė bliudelių su šauk
štu ir padėjo ant stalo.

— Madam Magluar, — ta
rė vyskupas, —- pastumk 
valgymą arčiau prie ugnies, 
—ir, atsigrįžęs į svečią, pri
dėjo: — naktį pučia šaltas 
vėjas nuo Alpių: tamsta, 
tur-but, sušalai.

Kas kartą išgirdus malo
niu balsų pasakytą žodį 
“tamsta”, katorgininko vei
das nušvisdavo.

Pasakyk katorgininkui 
“tamsta”, tai visviena, kaip 
trokštančiam paduoti stik
linę vandens. Pažeminimas 
trokšta, kad jį pagerbtų.

— Kaip lempa 
dega — pratarė 
pas.

Madam Magluar 
ir nuėjo į vyskupo miega
mąjį atnešti sidabrinių ži
bintų (liktorių), kuriuos at
nešė su įstatytomis į juos 
žvakėmis ir pastatė uždegus 
ant stalo. Ji žinojo, kad vys
kupas mėgsta jas užsidegti 
prie svečių.

— Koks tamsta geras, — 
tarė katorgininkas, — neat
stumi manęs. Tamsta priė
mei mane ir del manęs 
degei daugiau žvakių, 
neslėpiau nuo tamstos, 
kur ir kas aš.

Vyskupas atsisėdęs 
lymais, maloniai paėmė 
torgininkui už rankos: 
“Tamsta galėjai man ir ne
sakyti, kas esi. Šitie ne ma
no, o Kristaus namai. Šitos 
durįs neklausia ineinančio, 
ar jis turi vardą, bet klau
sia, ar jis turi sopulį. Jei ką 
sopa, arba alksti ir trokšti, 
tai ir ineik. Ir nedėkok man, 
nesakyk man, kad aš tave 
priėmiau. Čia šeimininkas 
tas, kas reikalauja pas
togės. Visa,, kas čia yra, 
vis tamstos. Firma ne
gu po*’šakei savo vardą, aš 
jau ž^fojau, kas toks esi.

vyskupo gaj-va^is puikiai 
pastebėjo, įkuriame daikte 
spinta. Ji buvo .dešinėje pu
sėje išeinant .iš ,valgomojo 
kambario. Ipcįąj ;huvo dide
li ir stori, iš ^ėi^bimo sida
bro; pardavus juos, galima 
gauti dukart., tiek, kiek jis 
uždirbo per devynioliką me
tų katorgoj.

Jis visą valandą abejojo 
ir svyravo.

Išmušė trečią valandą. Jis 
prasimerkė, pasikėlė nuo pa
talo, pagrabinėjo rankoms ir 
užčiupo maišelį, kurį buvo 
nutėškęs į kertę, paskui nu
leido kojas ir atsisėdo. Dar 
keletą minučių pagalvojęs, 
atsistojo stačias, patamsy 
apsižvalgė, vis kaž-ko nedrį
sdamas. Dar truputį pasi
klausė: visuose namuose bu
vo tylu. Po to susirinko savo 
daiktus ir užsidėjo maišelį 
ant pečių. Negaudydamas 
dvasios ir atsargiai žengda
mas, jis nuslinko į tą kamba
rį, kurgulėjo vyskupas. Mie
gamojo kambario durįs buvo 
praviros: vyskupas net ne
pribaigė daryti. Jonas Val
žanas užsimaukė kepurę ant 
akių ir greitai, nežiūrėda
mas į vyskupą, priėjo prie 
spintos. Raktas buvo dure
lėse, jis atsidarė jas. Pirmas 
daiktas, kurį jis rado, bu
vo pintinėlė su sidabriniais 
indais; jis paėmė ją, dide
liais žingsniais perėjo per 
kambarį, užmiršęs atsargu
mą, ir nebežiūrėdamas į da
romąjį paties trinksėjimą, 
prisiartino prie lango ir iš
šoko į sodą. Sode susikišę 
daiktus į maišelį ir, greitai 
perbėgęs sodą, perlipė per 
tvorą ir prapuolė.

Kitą dieną, saulei tekant, 
vyskupas vaikštinėjo po so
dą, Madam Magluar atbėgo 
prie jo išsigandus.

— Jūsų Mylista, jis išėjo 
ir išsinešė muši], sidabrinius 
indus. Žiūrėk, jo čia perlip
ta!

Vyskupas valandėlę sto
vėjo tylėdamas, paskui pa
kėlė savo akis ir maloniai 
tarė:

— Pirmiausiai reikia pa
klausti, ar tie indai musų. 
Aš jau senai neteisingai val
dau; juos reikia atiduoti 
bėdniesiems. O' tas žmogus 
bėdnas.

Netrukus vyskupas nuė
jo pusryčiauti ir atsisėdo už 
to paties stalo, kur vakar sė
dėjo Volžanas.

Jis jau buvo besikeliąs 
nuo stalo, kaip už durių pa
sigirdo bildesys.

— Prašom ineiti, — atsi
liepė vyskupas.

Durįs atsidarę 
žmonių pasirodė prie slenk
sčio. Trįs vyrai turėjo su
gavę už pečių ketvirtą. Tie 
trįs buvo žandarai, o šis 
ketvirtasis - 
nas.

Vyskupas prisiartino prie 
tų.

— A, tai tamsta! — tarė 
jis, žiurėdama’s > Joną Val- 
žaną, — lątep ^žiaugiuos, 
kad aš tam^įą vėl matau. 
Klausyk, aš dar..buvau pa
dovanojęs žibintus (likto
rius), jie faip-pat sidabri
niai, kaip ir; kiti daiktai. 
Kodėl jų nep^sičjinei kartu?

— Tai tas žmogus neme
lavo, jūsų myųsta? — klau
sė žandarai, — Mes jį pati
kome; jis išrodė, kaip koks 
pabėgėlis. Mes jį suturėjom, 
iškratėm ir radome sidabrą.

— Ir jis jums sakėsi, — 
tarė vyskupas, šypsodamas, 
— kad viską jam dovanojęs 
senas kunigas, kuris jam da
vęs nakvynę? O tamstos jį 
pagavote ir čia atvedėt? Tai 
nesusipratimas, i

— Jei taip, tai mes gali
me jį paleisti?

— Be abejonės, — atsa
kė vyskupas.

Žandarai paleido Valža- 
ną, jis atatupstas pasitrau
kė atgal.

— Ar, tiesa, kad mane pa
leidžia — ištarė jis neaiškiu 
balsu, kaip kalba žmonės 
per sapną.

— Taip, tave paleidžiam, 
ar tu negirdėjai? — pasakė 
vienas žandaras.

— Broli! — atsiliepė į jį 
vyskupas, — prieš išeisiant 
pasiimk savo žibintus (lik
torius). Štai jie.

Vyskupas priėjo, kur bu
vo padėti žibintai, paėmė ir 
padavė juos Jonui Valžanui.

Valžano drebėjo visas kū
nas. Jis, žodžio neištaręs, 
paėmė žibintus ir, kaip pa
mišęs, žiurėjo į juos.

— Keliauk sau sveikas! 
— tarė jam vyskupas. —Be
je, jei dar kartą ateisi, tai 
nebevaikščiok per sodą, be 
reikalo daugiau žingsnių ne
daryk, eik pro duris nuo 
gatvės, taip daug arčiau. 
Jos dieną ir naktį užsistu- 
mia velke.

Paskui atsisukęs į žanda
rus pridėjo:

— Tamstos galite išeiti.
Žandarai išsprudino. Jo

nui Valžanui nedaug berei
kėjo, kad apalpus.

Vyskupas priėjo prie jo 
ir tarė tyliu balsu:

— Neužmiršk, nėkuomet 
neužmiršk savo prižadėji
mo: tamsta davei žodį ap
versti tuos pinigus savo pa
sitaisymui, ketinai likti tei
singu žmogum.

Jonas Valžanas, neatmin
damas jokių prižadėjimų, 
nežinojo, ką sakyt. Vysku
pas ištarė tuos žodžius, ty
čia pabrėždamas. Jis tęsė 
iškilmingai:

— Jonai, broli mano, nuo 
šios dienos pamesk blogus 
darbus ir eik teisingu keliu. 
Aš išpirkau tavo dūšią, iš
plėšiau iš tamsybės nagų ir 
atiduodu Dievui.

Stačiatikių jėromonachas 
Ilijodoras, kitados pagarsė
jęs kaipo juodašimtis, iš
buvęs visą pusmetį vienuo
lyne uždarytas, nesenai Ru
sijos stačiatikių sinodui pa
siuntęs laišką, kuriame iš
sižadąs stačiatikių cerkvės

; j '.'S’Wifco

Mieste Pittsburge, Pa., buvo potvinis, kur gatvėmis 
reikėta irstyties valtimis. Nuostolių labai daug padary
ta. Potvinis gimė nuo lietaus ir nuo staiga nusileidžiusio 

sniego nuo kalnų.

ir tikėjimo. Štai kai kurios 
to laško ištraukos:

“Ne staigu tai atsitiko; 
jau dešimtas mėnuo kaip 
juntu savo sielos pervers
mą. Verkiau... dabar esu 
ramus... Bučiuoju savo ka
lėjimo slenkstį, nes kalėjimas 
buvo liudytoju mano sielos 
kančių. Radau turtą, kurs 
yra brangesnis už viską — 
tas turtas — teisybė.”

Toliau vienuolis šaukiasi 
atleisti jo padarytas klai
das: “Daugmilijoninė sta
čiatikių cerkve!

Atleisk man, kad aš bu
vęs tavo ištikimas tarnas, 
išsižadu tavo tikėjimo, cerk
vės ir tavo arkirėjų.

Atleisk man, nes darau 
tat ne jausmų pagautas, 
bet vien dėlto, kad išrautas 
liko iš mano sielos gilus ti
kėjimas.

Vadinamoji bedieviškoji 
ir kitų tikėjimų Rusija, do
vanok man, nes daug esu 
tau skriaudų padaręs. Bet 
aš buvau taip išmokintas, 
jog viena tik rusų tauta tu
ri teisę duonos valgyti, kal
bėti ir savaip tikėti.

Izraeliaus tauta! šio pa
saulio š vitu rys! Dovanok 
man; ant tavęs ypač užpul- 
dinėjau: tavo kraujo nekuo- 
met netroškau, bet prieš ta
ve tamsius žmonės siun
džiau. Pogromuose užmuštų 
vaikų pelenai kankina imu o 
širdį. Atleisk man gabiau
sioji ir skaisčiausioji tau
ta !

Atleisk man ir tu, šašuo- 
liete, mirusiojo didžio Se
nio, galingo ir švento Le
vo!

Ant išjuokimo kėliau ta
ve kiek galėdamas.

Mano paslėptas protas iš
pažino visą tavo mokslą, 
bet buvau išmokintas nie
kinti ir mušti taVe. Mu
šiau... Atleisk man!...”

Indomi jeromonaclio iš
pažintis.

Vieno Vokietijos dienraš
čio korespondentas Konstan
tinopoly] turėjęs pasikalltė- 
jimą su Turkijos užsienių 
reikalų mini sterili Nora- 
dunghiauu. Štai ištrauka iš 
to pasikalbėjimo:

Korės:. Kaip persistato 
kariškasis stovis Turkijoje?

Ministeris: Yra taip pui
kus, kad Turkija, tikrai pa
sakius, tik dabar pradeda 
kąra. Anatolijos kariuome
nė, kuri gabenama Konstan
tinopoliu, galima palyginti 
su Vokietijos grenadieriais.

— Kas bus su Ad"i to
poliu?

— Adrianopolis paliks 
Turkijai.

— O jo apylinkės?
— Taippat
— O Traci ja?
— Tracija taippat kaip 

ir kitos teritorijos prigulės 
Turkijai?

— Salonikai?
— Taipgi.
Išteisybės perdaug sau 

pasitikįs.

Ruošiasi parodon. šveci- 
jos vyriausybė iš parlamento 
pareikalavo paskirti 700.000 
koronų Švecijos reprezenta
cijai busimoje Panamos pa
rodoje mieste San Francis
co.

S. L. R. K. P. D. A. REI
KALAI.

So. Boston, Mass.
šio 12 d. š. m. šv. Kazimiero 
draugija laikė savo metinį 
susirinkimą. Tos draugijos 
narys Karolius Urbonas į- 
nešė, kad susirinkime butų 
iš “Kataliko” perskaitvtas 
S. L. R. K. P. D. A. Centro 
valdybos suvažiavimo proto
kolas. Įnešimas priimta. 
Perskaičius protokolą, vien
balsiai nutarta pristoti i 
Susivienijimą L. R. K. P. i). 
A. Nariai apsiėmė mokėti 
po 10c. metais Susivienijimo 
centro išdan. Šv. Kazimiero 
draugija turi suvirs 200 na
rių. Patartina ir kitoms 
draugijoms prisirašyti į Su
sivienijimą ir tai ilgai ne
laukiant, nes iš to aiški nau
da. Kur vienybė, ten ir ga- 
Ivbė.

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

Newark, N. J.
M. Akialis, išdininkas, 

146 Adams str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette str, 
Paterson, N. .T

J. Raudonaitis, išdo glob. 
245 Devoe sti 
Brooklyn, N. Y
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Geležinkelio Sargas Tylius.
GERU ARTO HAUPTMANN’O NOVELĖ. 

VERTĖ BĖGIS.
nį; tad žinoma, Tylius gaudavo progą pasi
kalbėti su jais. Kada-ne-kada nuraminti 
troškimą atsilankydavo ir girios sargas.

Tobijukas buvo silpnas vaikelis ir au
go išlėto; dvejiems metams praslinkus vos 

‘ pradėjo sunkiai tarti reikalingiausius žo
džius. Prie tėvo turėjo didelį prisirišimą, 
užtat ir tėvo jausmai (truputį susilpnėję) 
prie vaikelio vėl atbudo. Kaip tėvo jaus
mai augo, taip širdis netikusios pamotės 
(močekos) prie mažutėlio darėsi vis šaltes
nė, o kada susilaukė savo vaiko, posūnis 
pasidarė jai neužkenčiamu, o da-gi bjauriu. 
Nuo to laiko vargšui našlaičiui prasidėjo 
nelaimingos, liūdnos valandos. Netikra mo
tina mušė jį be jokio susimylėjimo, ypač, 
kada nębudavo tėvo namiejc; vertė jį ne
šioti ir glamonėti josios staugiantį vai
ką; tas tai išsėmė paskutines Tobijuko pa jė
gas. Todelei jis labai vargingai išrodė: gal
va su rudais, plaukais, neatsakančiai dide
lė; veidas geltonai išblyškęs, išdžiuvusis 
netašytas kūnelis nekokį suteikdavo įspū
dį; matant tąjį kūdikį, kiekvieno širdyje 
atsirasdavo gailestis.

Kada silpnose rankutėse nešdavo žy
dintį sveikata broliuką — storą bamblį, — 
vaikelis vos vilkosi gatve Šprevos krantų 
linkon; kaimynės į tai su pasipiktinimu žiu
rėjo pro langus, šaukdamos prakeiksmus 
ant Lenos, vienok jai į akis to neviena sa
kyti nedrįso.

Tik Tylius rodėsi nieko nežinąs; neno
rėjo suprasti, kad ir gana aiškių žmonių 
priminimų. O kitiems kas galvoj? Kas rū
pinsis ?

H.
’ Tūlą gražų birželio rytmetį, atlikus na

kties tarnystę. Tylius sugrįžo namon. Bu
vo lygiai septinta valanda. Lena vos pa
sveikino jį ir tuojaus pradėjo savo poterius; 
visą eilę skundų ir išmetinėjimų: šit skly- 

r pas žemės, kurį ligšioliai jie turėjo nuomo
je sodinimui bulvių, kam kitam liko, o ki
to sklypo dar nėra. Po teisybei jai nepride
rėtų kištis į ūkiškus reikalus, nes tai vyro 
dalykai, ant jo galvos tas nemažas nuo
stolis: dešimtis purų bulvių pirkti už gry
nus pinigus, — tai ne juokai! O kas kaltas?

Sargas stengėsi suvis negirdėti tų 
“šuns poterių”, tik ramiai išlėto rengėsi 
gulti į lovą, kurioje tuomkart vietą buvo už
ėmęs Tobijukas. Sėdos ant krašto lovos ir 
valandėlę tėviška akia žiurėjo į miegantį 
vaiką; noriai nuo išblyškusio veiduko bai
dė lendančias muses, paskiaus pabudino jį.

h Giliai įdubusiose žibančiose vaiko aku
tėse pasirodė linksmas širdukės sujudimas 
ir neapsakomas džiaugsmas. Paėmė tėvo 
ranką ir karštai ją pabučiavo; luputės gai
lestingai nusišypsojo. Tylius pagelbėjo jam 
atsikelti ir apsirengti, bet veidas jo staiga 
susidrumstė, nes ant sutinusio vaiko veidu
ko pastebėjo aiškų rankos mūšio ženklą.

Pusryčiaujant Lena vėl pakėlė trukš- 
mą delei netekimo sklypo ir naminių rupes
nių, kaskart mikliau plakdama savo ilgu 
liežuviu. Bet tuomtarpu sargas perkirto 
jai kalbą pasakęs, jog jo viršininkas (kelių 
užvaizdą) leido jam valdyti sklypą žemės 
ties gelžkeliu, šalia jo namelio, girioje. Lau
kas tas priklausė užvaizdai, bet labai buvo 
toli nuo jo ūkės.

Lena išsyk neintikėjo; tečiaus prapuolė 
ir abejonė, kada vyras visiškai pertikrino 
ją, ant jos veido raukšlės išnyko; ji buvo 
gera. Atydžiai klausinėjo apie lauko didu
mą, gerumą žemės, o kada pasirodė, jog prie 
to yra dar du vaisiniu medeliu, jau nenuri
mo ant vietos. Nes ir nebuvo apie ką dau
ginus tyrinėti, o iš gatvės nuo sankrovėlės 
durų traukė varpelio balsas, kas minutą 
liudijantis, jog ten galima sutikti viso so
džiaus kūmutes. Taigi pašoko iš vietos ir 
taip-pat bėgo viso-ko nusipirkti, o podraug 
pasidalinti gera ir linksma naujiena ir su 
savo kaimynėmis.

Po pačios išėjimui, Tylius užsiėmė vien 
.vaiku. Paėmė jį ant kelių ir davė jam kelis 
pušių kankorėžius, kuriuos buvo parnešęs iš 
miško. Tobijukas juokėsi, linksmai žiurėjo 
tėvui į akis, tai vėl išdžiuvusiais, plonais 
pirščiukais griebėsi kankorėžių.

1 — Kuom tu busi? — užklausė tėvas.
— Kelių užvaizdą — atsakė vaikiukas.
Tas klausimas ir tas atsakymas būda

vo prie kiekvienos kalbos tėvo su sunumi;
pbltevo tas trumpas atsakymas daug 

p<ą reiškė. Jo svajojimas net ištikrųjų taip 
toli siekė, ir gilumoje širdies gaivino karštą 
torą, kuis vienijosi su tikra persitikrinimo

vilčia, kad su Augščiauąi.ojo pagelba iš To
bi jūko išaugs nepaprastas žmogus. JJžtat 
ištarimas išblyškusiomis be kraujo luputė
mis “kelių užvaizdą” kaip saulės spindu
lys puldavo ant rausvo sarge veido, kurs iš
lėto pradėdavo švaistyties, e akyse prasi- 
j nokdavo kokia tai neišpasakyta laimė.

•—Eik, Tobijuk, pasiausti, — tarė ta
da, paleisdamas nuo kelių vaiką.

Tylius prisikimšo pypkę, užsirūkę prie 
krosnies ir ėmė rengtis gult. Tobijus bai
liai, bet su džiaugsmu spruko pro duris, Ne- 
kurį laiką Tylius augšininkas gulėjo lovo
je ir, paskendęs kasžin kokiose mintyse, 
žiurėjo į žemas, sulinkusias lubas, paskiaus 
užmigo.

Vidurdienyje, apie dvyliktą valandą, 
pabudo. Lena, barškindama indais, arba 
smarkiai rėkaudama, trukšmingai virė pie
tus. Tylius išėjo į gatvę. Prie pat namelio 
pastebėjo Tobijuką, kurs iš didelio plyšio 
krapštė pirščiuku kalkes ir gardžiai jąsias 
valgė. Sargas paėmė vaiką už rankutės ir, 
praėjęs kelias grinteles, pasuko link Špre- 
vos. Tarp beveik belapių tapalių upė išro
dė juoda, žibančia. Ant kranto buvo dide
lis akmuo, kur Tylius tankiai sėdėdavo.

Dailiame ore mažo sodžiaus gyventojai 
buvo papratę kasdien jį čion matyti, ap
suptą linksma vaikų gauja. Dėdę Tyliij visi 
vaikai mylėjo, nes jis juos mokino įvairių 
gražiausių žaislų, kuriuos dar atsimindavo 
iš savo jaunystės. Bet dailiausieji žaislai 
skiriami buvo Tobijukui. Jo šaudyklės kil
davo augščiaus už visų kitų; jam sukdavo 
kadugines švilpynaites, o daužydamas nuo 
pagalio luobą, storai dainuodavo paprastą 
savo dainą.

Tai matydami, žmonės traukė pečiais, 
už blogą laikydami tuos “niekus”. Jie ne
žinojo, kas gal būti per smagumas suau
gusiam žmogui su vaikais žaisti. Bet jie tu
rėjo būti tik dėkingi jam ir užsiganėdinti jo 
užsiėmimais, nes po jo globa vaikai buvo 
be jokio pavojaus: vyresniuosiusišklausinė- 
davo užduotų jiems lekcijų, mokydavo 
šventos historijos, arba bažnytinių giedoji
mų, o jauniausiuosius mokydavo b-a — ba!

Po pietų Tylius truputį pramigdavo, 
paskiaus gerdavo kavą ir vėl ruošdavosi 
tarnystėn. Išsiruošimas atimdavo jam ne
mažai laiko, nes pasiskubinti jis nemokėjo. 
Kelinti metai kasdieną atsikartodavo tas- 
pats: lėtai, paeiliui iš riešutinės dėžukes iš- 
iminėdavo daiktus, kuriuos reikėdavo imti 
su savimi: peilį, užrašomąją knygelę, šukas, 
seną kišeninį laikrodėlį ir tam panašius. Vi
są ką rūpestingai talpindavo kišeniuose. Su 
nepaprastu atsargumu išėmė ir aplenktą 
raudoname poperiuje knygutę. Tą knygu
tę jis labai sergėdavo: ant nakties dėdavo 
ją po galva; dieną-gi — prie krutinės. Ant 
apdarų, po raudonu poperium, nelabai gra
žiai, bet rūpestinga ranka Tyliaus parašyta: 
“Taupamoji Tobijaus Tyliaus knygute”.

Sieninis, su ilga švytuokle laikrodis 
rodė tris bertainius penktos, kada Tylius 
išėjo iš namų. Priėjęs prie upės sėdo į savo 
valtelę ir per kelias minutas jau buvo ano
je pusėje. Čion valandėlę pastovėjo, tartum 
prisiklausydamas balsui, siekiančiam jį iš 
sodžiaus; pagalios pasuko miškan ir ėjo 
platum keliu, vidui ūžiančių medžių, kurių 
tamsi žaluma ir platus ošimas primena ju
re.

VISOKIOS'ŽINIOS.
•: a ■ ' - _______ :_____

“Home rile* Ažgirta. An
glijos parlamentaą galuti
nai didžiuma bąlsų priėmė 
vyriausybės, įnešimą kas 
link suteikimo Irlandijai 
autonomijos. Priimtas pro
jektas pasiųstas lordų bu
tam Už tą projektą parla
mente ilgas laikas virė 
smarki kova ir nesenai de
lei to net buvo žadama pa
leisti parlamentas. Tečiau 
ant galo viskas laimingai i- 
šėjo.

Naujas prezidentas. Pe
reitą petnyčią Francijoje 
rinkta naujas prezidentas. 
Išrinkta prezidentu ligšio- 
laikinis ministerių pirmi
ninkas, Raymond Nicolas 
Landry Poincare. Naujas 
prezidentas savo vietą užims 
kito mėnesio 18d. Poincare 
53 metų senas, filosofas ir 
raštininkas, be to žymus di
plomatas ir Mokslo Akade
mijos narys. Jis yra laisvų 
pažiūrų, bet socializmo prie
šininkas.

Drąsuolis. Peruvijos a- 
viatorius Bieloucci, kuris 
pasirengęs iš Šveicarijos per 
Alpus perlėkti, pereitoj sa
vaitėj buvęs pakilęs 6.000 
pėdų augštyn, bet paskui 
turėjęs atgal nusileisti, nes 
augštai siaučiųsios smarkios 
viesulos. Megįšiąs antrusyk 
pakilti. 7 ri

Karo laivas į Meksiką. 
Suvienytų Valstijų konsulis 
Acapulco mieste (Meksike) 
nesenai pratęs savo vyriau
sybės į to miesto pakraštį 
pasiųsti karo laivą, kadangi 
miestui grafų anti re volių ei o- 
nistai. Valdžią -tuojaus vie- 
ną karo laivą pasiuntė pas
kiriem vieton.

Civilizuoja! Francijos 
pulkininkas de Dives su sa
vo buriu Morokke sumušęs 
kruvinoje kovoje maurus, 
kurie nenori klausyti fran- 
cuzų valdžios. Kovos lauke 
krito suvirs 500 maurų. Taip 
tai Morokke gyventojai ci
vilizuojami užpuolikais.

Anglijos parlamente pri
imta valdžios sumanymas 
atskilti bažnyčią nuo vals
tybės -Vali joj.

Biblijinis miestas, 30 ?nyr 
Įlomis uuq Jeruzaliaus an
glai archeologai susekę bi- 
blijinio miesto Bethshemeh 
pėdsakius. Tasaimiestaspri- 
klausęs Judo giminei ir bu
vęs pašvęstas kunigams.

Iš Meksiko judėjimų. Re- 
voliucionistai andai atakavę 
be jokio pasisekimo miestą 
Casas Grandes; jie apturė
ję didelius nuostolius. Bet 
paskui kitoj vietoj jiems 
pasisekę visiškai sunaikinti 
valdiškojo generolo Blanco 
kareivių buri ir patį genero
lą suimti ir sušaudyti. Sykiu 
su generolu išžudyta 140 
žmonių.

Gaus pinigų. Ant galo 
Chinų respublika gaus pini
gų. Šešios valstybės, būtent: 
Anglija, Suvienytos Šiauri
nės Am. Valst., Franci j a, Ja
ponija, Vokietija ir Rusija 
drauge Chinams paskolina 
125 milijonus dolerių.

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

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

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

Old
Underoof

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

0NNNEHY5

Eina kas menesis 16 pusla
pių, su viršeliai •. 

Prekė: Metams tik $100. 
Pusei metų 60 centų.

Vienas No. 10c. Pinigams 
ir laiškams siųsti adresas:

“Tarka” P.O. Bx.l05 
Lawrence, Mass.

Išsirašykite 1913 m. geriausj 
Juokų, Kritikos, Muzikos 

ir Dailės paveiksluotą 
Laikraštį

“TARKA”

apie Septynis Pa- -* 
kartuosius.

Paraie Leonid Andreev, verte S. Bieile.
Yra tai viena ii geriausių pasakaičių, 

kurioje aprašoma nuotikiai revoliucijos 
judėjimo Rossijoje. Patraukianti, smagi 
skaityti ir labai pamokinanti. Kiekvienam 
verta jų nusipirkti. Pusl.95. prisiųskitežOc, 
o gausite j namus. Adresuokite:
P “Lietuvos Ūkininkas” • 
2242 W. 23rd PL, Chicago

*************************į,.
*
*
*f
*
* ___ _  _________ _____ _ ______ _

Nedel. nuo 9 iki 12 popiet; nuo 6 iki 8v2.v:. *
* *************************

Telefonas Yards 1532
DR. J. KŪLIS

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

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

* * * 
$
I

Jg J. H. OLSON
GI AKU ir karštu v

S ndeniu šildymo 
■■V prietaisų’vedimas 

ir pataisymas.

...........—
Sučedyk pusę 
savodantųbilos

Žemiausios kainos Chicagojo už 
atsakančiausią dantų darbą.

Daugel.s denlistu visada randasi.

Mes prižadame užgančdinimą su 10 
metų gvaranclja.

Musų neskaudantis ištraukimo 
būdas padarys jumis mus 

draugu.
Visai Neskaudėjo! **»"ankyk lladln. ištyrimas

Seni Užtikrintieji
State Dental Parlors

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

Atdara VAKARAIS iki 8 ir NEDEEIOMS iki 2 po piet.

Drėgnomis samanomis ir spygliais 
ėjo tartum aksomu. Urnai paliko kelią, bet 
drąsiai ir tvirtai žengė pirmyn, vienur tarp 
senų augštų kelmų, kitur tarp dygių tan
kių medelių, tai vėl tarp plačių kirtimų su 
šešėliais retų, augštų, paliktų del apsau
gos kątik išaugusių jaunų medelių, pušių. 
Iš žemės garavo drėgnas, o podraug ir ma
lonus oras. Pilkas dangus rodos kabojo ant 
medžių viršūnių, pro kurias be pailsio slin
ko pulkai karkiančių varnų. Duobėse ant 
kelio ir abipusiai pakeliu težėjo juodas dum
blinas vanduo, kuriame aiškiai, kaip veid
rodyje, atsimušė visas šios rūsčios prigim
ties paveikslas.

— “Liūdna”----- nenoroms manė, at
bildės iš svajonių ir dairydamasis aplinkui, 
Tylius.

Bet štai perbėgo jį nauja mintis: jam 
rodėsi, kad jis ką nors užmiršo iš namų pa
siimti. Peržiurėjus kišenius, pasirodė, jog 
nepaėmė duonos su sviestu — vienintelio 
pasidrutinimo laike dvylikos valandų tar
nystės. Valandėlę stovėjo abejonėje, — stai
ga apsisuko ir skubiai ėjo namų linkon.

Ir, vėl atsirado ant upės kranto, sėdo į 
valtį, stropiai įrėši ir, sumuręs, apsiprakai- 
tavęs, išlipo’ ant kito kranto; toliaus sku
biai ėjo prieš kalną. Ant gatvės gulėjo se
nas, susivėlęs sąnkrovininko šuo; ant tvo-

, (seka toliau). Į

Valdžia paėmė telefonus. 
Anglijos valdžia paėmė nuo- 
savvbėn visus telefonus vi
soj Anglijoj. Kompanijai 
už tai atmokėjo 621X> milijo- 
mj dolerių.

Kova tarp garlaivių kom
panijų. Taip vadinamas 
Transatlaįitiko garlaivių 
kompanijų „“pool”, arba 
trustas, suiro ir todėl pra- 
matoma konkurencija ke
liauninkų vežiojime per o- 
keaną (kelionė atpigs). 
Kompanija Hamburg^Am'c'- 
rican mano padaryti sau 
naują liniją tarp Hamburgo 
ir Bostono, o kompanija Au
stro-Americau.plenuoja nau
ją garlaiviams' liniją tarp 
Triesto ir Kanados.

95 žmonės žuvo. Suskai
tyta, kad 1912 metais Alpų 
kalnuose žuvę = '95 žmonės- 
turistai, gi 1911 metais 132.

Priverstinas apdraudimas. 
Anglijoje tomis dienomis 
pradėjo veikti įstatymai, su- 
lyg kurių kiekvienas gimęs 
kūdikis tuojaus turįs but 
apdraustas nuo mirties; gi 
serganti motina taippat gau- 

: p.-.šelpa

& 4012
B? State Street

U el .Oakland 14411

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynąl 

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

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

URRA

VISI

PAS

Juozapą Ridiką g 
3253 Illinois Ct. korto 33 g. |

Szaltas Alus, gardi Ariel- J
ka, kvepenti Havanos Ci- į
garai. Turiu didelę salę S
dėl mitingų, veselijų ir tt. *

TELEPHONE YARDS 2716 4

************+<F************

* MOKYKLA ŠOKIU.
J Waltz, Wwo Step ir kitokių.
4 Firma lietuviszka Mokykla Amerikoj ( Prof. Julius ’ ’ • 7....................
K taip negali ii

* 183« Š’.”Haf»tedŠt Chicago. III.
Noo 9 ryto iki 11 va <.Phone Canal 3762

Waite, Two Step ir kitokių.
_ -----1—.— — .tykia Amerikoj
Julius kaip itznokina, tai niekas 

” iszmokint niekur kitur.
PROF. JULIUS SILSKO

*

M 
*

*

Ala m> > SPECIALISTASDaktaras Wissig
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip 

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

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

Jeigu kiti jus negalėjo išgydyti, radijam 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, knuo 3 iki 4 ir nuo 6 

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

TĖMYKITE LIETUVIAI!
Visiems žinomas lietuviams Jonas 

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

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Ave., 

Kingston, Pa.

Tel. YARDS 4154 
KLAUSK 

CHOPIN 
10c.

CIGARU 
nes padirbti isz 
gerausio tabako

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

pade

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO- 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metu, 

’ paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, ’ gerai

laiką laikantį, labiausiai naudojami 
keliauninkų, kurie turi daboti laiką. 
Speeiališkas pasiulijimas. Mes nusiųsi
me šitą laikrodėlį kiekvienam C.O.D. 
už $5.75 ir expreso kaštus del peržiū
rėjimo. Jei nepatiks, nemokėk nei cen
to. Už jį kitur mokėtum $35.
paauksuotas lenciūgėlis dovanai prie 
kiekvieno laikrodėlio. Key 904.

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

nk.

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

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

damą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų

$33.00 III kliasa $35.00 
<45.00 II kliasa $50.00

$60.00 I kliasa $70.00

Czar — January 25th
Russia__ February 8th

smulkesnnių žinių kreipkitėsDel t_______ w „
prie musų agentų, arba prie pačių 
perstatytojų.

A. E. JOHNSON & CO., 
27 Broadway,

A. E. JOHNSON 
155 West Kiužio St,

Now York, N. T.
A CO., 

Chicago^ m.

.e. » e, e a. • e. • e. • ,a. e. .a. ,e, .a. .e. e e -• .e_
“ *1' V T ’F ’l ’I1 'i' 'I' 'I' 4 i W*e» V

* Nauja Lietuviška *
* ^APTIEKA j

Aš atidariau naują lietuvišką 
Aptiekę. Aš užlaikau Severas gy- 
duokles, ir geriaušią Trajanką ir 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tėvynės. Ateikite persitikrinti.

F. FRANK, Aptlekorlus 
5462 S. Halsted st. arti 35 g.

Telefonas Drover 2773

Telephone Canal 1505

JURGIS SZAULIS
Užlaikau visokiu kainu alaus, ge

riausia arlieka ir vyno, ir kvepeji- 
tl cigarai Puiki užeiga del pakelie- 
vlnggu.

673 W. 16th St. Cor. Union St.
Chicago, 1U.

8



Nauja visiems reikalinga knyga

SVEIKATA1 UraninSiteamship

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, tai nusipirk sau šią knygą SVEIKATĄ, o šioj knygoj atrasi sau 

visą laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai laimingas ir stiprus.
Kas nori save pažinti, privalo skaityti Sveikatą.
Kas nori būti laimingu, tegu skaito Sveikatą.
Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito Sveikatą.
Kas nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito Sveikatą.
Kas nori ilgai būti jaunas, tegu skaito Sveikatą.
Šitą taip naudinga knyga privalo rastis kiekvieno lietuvio stuboje.
SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje brangus veikalas, turi 339 pusla

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

Užsirašant minėtą SVEIKATĄ kaip ir kitokias knygas, adresuokite:

J. M. TANANEVICZIA
3249-55 S. MORGAN ST., CHICAGO. ILL

Kataliogas Knygų.
Dvi Istorijos apie Joną ir Aleną ir Pavojinga 

klaida. Mahanoy City, Pa. Pusi. 45....... .15c.
Dvi Pasakos apie Valdimierą ir Bedalį.M ahanoy

City, Pa. Pusi 44........................................................•••
Devynios Istorijos: Kas yra Kristus? Prieš tei

sybę nekalbėk; Senas žmogus pavojuje; Na
mą sūdąs; Kvailas tikėjimas; Karalius čigo
nų; Iš 1795 metą; Nedoras Ponas ir Girtavi
mas. Mahanoy City, Pa. Fusl.61.............. ...

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

Devoniškią Kryžius. Puikus aprašymas apie 
kryžių, stovintį Devoniškią kaime, Suvalkij gub.

• ' Shenąndoąhj ,Pa. Pusi. 39. Kainą. .......s...,.,..
5^XPukte.įląrįiį. D.. T. JĮ,, jiĮąhąnoy .City, Ifa.;

, Labai užimanti apysaka. Pusi. 63............Ž5c

55 Dievo .'žmogus. Apysaka iš darbininkii gyve
ninio. Pagal M. R-s. Parašė G—zis. Boston, Mass, 
pusi. 64 ............................................................................ 15c

Dvi Puikios Apysakos: Baus.ne Dievo ir Ale.
nutė. Boston, Mass., 1905, Pusi. 36 ............................

Dievaitis. Šią laiką apysaka M. Raazevičąitės, 
pagarsėjusios raštininkes. Lietuvią. kalbon iš
vertė K. Puida. Šiauliuose 1908, Pusi. 308...........

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

ne 1907, Pusi. 35 ....................................... .. ....................

Eustakijušas. Istorija iš pirmuti- amžią 
krikščionybės. Versta iš lenkiško, Shenandoah, 
Pa. 1910, Pusi. 128 ................................................. .. ..

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

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

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

Gailutis Mielaširdingas kunigaikštis.
T. B. Mahanoy City, Pa. Pusi

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

Gyvenimo Mokykla. Parašė Orison Svett- 
Marden. Lietuviškon kalbon išvertė K. žegota. 
užrašai pagarsėjusią žmonią. Labai naudinga 
knyga. Didelo formato. Chicago, Ill. 1907, Pusi. 
235 ..................   i
Apdaryta ..................................................................................... I

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

Girininkas — - - ■ -----
kojimai. 
Pa. 1911.

Iš Gyvenimo. Lašai iš visokią kalbą, čia telpa 
sekančios apysakėles: Surato kavinyčia, Prie
šas, Judošiaus paskutinė naktis, Karė, Gatves 
vaikai, Gyvatė, Krėvos pylis Tilžėje 1904. 
Pusi. 30....................................‘....................................

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

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

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

Gyvenimo Gabalėliai, 
■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 
dieną bėgio, 13. Laukas. Grąžąs gabalėliai, ver
ta perskaityti Chicago, Ill. 1908. pusi 50. :■.......

76. Grabnyčią žvakė. Flamandą tautiška pasaka
Verte J. B. Tilžėje 1901 Pusi. 31..........10c.

78

48

49

50

51

56

59

b.

61

62

63

64

65

Paraše D.
62.....................

šalis. Ver-

79

20c

30c.

35c.

85c.

25c.

25c.

50c.

15c.

40c.
55c.

80

86

87

88

89

66

67

68

70

72

73

74

75

$1.25
$1.50

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

Pusi. 42 ............................................................>

50c

25c.

10c.

25c.

10c.

Paraše K. Stiklelis.
15c.

;i5c

Reguliariška Pasažierine Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM 
Geriausi Laivai— Ruimingi kambariai 
Marconi bevielinę stotis—Geras Valgis

Austrijos,liuiigarijos ir Rusijos 
pasažieriaigitli važiuoti į visas 
dalis Rusijos .per Uranium 
Steamship Oomphny už daug 
žemesnes kainas,kaip pas kitus. 

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Cranium Steamship 
Company

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner O Cjo., 

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

si visur Suvienytose Valetijose.

************************** 
K- * * * 
f *

DR. O. C. HEINE | 
* I 
* 
* 

apygardoje. * 
*»*W***********»**********

DENTISTAS
Kamp. 31mos jr Halsted gatvių 

Ofisas viršuj Aptiekos 
15 metų vienoje i

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

Ant pardavimo
Visose Lietuviu K&rczemoee

4- 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4’4-4-4-4-
4-
4-

4-
4-
4-
4-

JOHN M. BRENZA 
LAWYER 

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 peržiurtu 
abstraktus ir padirbu visokias popieras 
ir dotcumentus pardavimo ir pirkimo 
namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku
rie turite koki legaliszka reikalą, atsi- 
szaukite pas tautieti.

4- 
4- 
4-
4- 
4- 
4
4- 
♦ 
4-

❖
❖
*
♦
❖
❖

•i'4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-^4-4-4-4-4-4-4-?

DU-KART NEDELINIS LAI^aŠTIS

"SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas Ir petnyiSla.
-----------------PRENUMERATA KAŠTUOJA: ------------ ------

AMERIKOJ fmetams „^pusei matų $1.25
PTTROPOT f Rusijoj ir Lietuvoj $3.50, Angliją UllUluJ (jQj jr škotijoj 15§ pruSuoSe 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną. numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South 411., • Mahunoy City, Pa.
*________ Jj

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

Graži Dovanelė Lietuvos Artojams.Graži knygutę 
Aukauja broliams Lietuviams Musė. Plymouth,

Chicago, Ill. .................................................; .......L . 10c.
Humoras ir Satyra. Labai linksma knyga, 

kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juo
kai, juokingi' prietikiai, meiliški atsitikimai, 

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

Idėją ant mėšlyno. Apysaka musu dieną, 
Aukauja broliam? Lietuviams Musė. ' Plymouth, 
Pa. 1900. Labai graži apysakaitė iš laiką tau
tiško lietuviu atgijimo. Pušį. 56. Kaina ..........  10c,

Istorija apie Genovaitę. Išguldė Laurina* 
Ivinskis. Ryga. Labai gražus ir graudingas ap
rašymas apie Genovaitės vargus, rūpesčius ir ste
buklingą Dievo surėdymą, kaip Jis geriems už
moka geru, o- biogięąis piktų., .ši knyga:verta-
Kiėk«ėnam;. i^rįaityti/J^uš.l.^ j

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 gausit teisinga pa
tarnavimo. Prieszai Szv. Jurgio bazn. 
911 W. 3 5 rd St. Tel Yard 5423

JOHN COCHINSKY
LAWYER

LIETUVYS ADVOKATAS
69 W. Washington St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieka visokius Icgališkus 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 t. t. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautietį

Ofiso Tel. Central 1863.
Gyvenimas:

2316 W. 23rd PI., Chicago, Ill.
Gyvenimo Tel. Canal 2662.

Ant Išmokesčio po 10 centu.
Nusiusim kiekvianai atsakančiai ypatai ant 

bargo labai Gražų Gramofoną pliokšt rundiną 
jeigu apsiims mokėt po 10c ant dienos. Prie (Č "
kiekvieno dabar pis mus p'rkto Gramofono , yy
duodam visai DYKAI 6 duboltavus rekordus 
(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 t uojaus dykai katiliogo ir informac jų, adresuokite į

RELIANCE PUBL. CO-
441 E. 16t'i Street Dept. E., NEW YORK.
Pasarga: Gyvenanti arel ius jeigu nori:e, t'ij galite atsilankyt asabiš.

Ra-

89a

00

202

203

204

50e 
75c.

.«
Istorija apie gražią Katriiiką ir jos' vi
sokius atsitikimus. >■ .Antra laida. Plymouth; Pa'. 
1901 m. Yra tai Jabai graži ir užimanti apysar ->.,ju
kelė, Pusi. 32. Kai na  ....................    jOc.

Ist-ri.j rpie ^rė.L Mageliona D'ukt * ’ ? 
Karaliaus iš Neapolio ir apie Petrą Kareivį Gra- 
.pą. Visokie atsitikimai, nuliūdimai ir linksmi- ’■ 
bes, laimės su atmainomis beskurštant ant .šio
svieto. Tilžėje, J90“. Labai gražus aprašy

mas.. Pusi. 48. žvaina .•................  15c.

Istorija Septynių Mokytojų. Išlėidinias > 
Trečias. Plymouth, Pą. 1904 m. Labai puikus 
prašymai apie išguldymus įvairią nuotikią septy
nių galvočių mokintoją. Labai užimantis ir pa
mokinantis skaitymas. Pusi. 15S. Kaina f.... .7. 50c.

Iš Gyvenimo' Lietuvišką Veliu bei Vel
nią. Surinko Dr. J. Basanavičius? Chicago, 
Ill. 1903. šioje knygoje surinkta daugybe^ įvai- • 
rią gražią pasaką iš senovės liaudies padavimo; 
apie rojų, dangą, čysčią, peklą; apie giltinę, ma
rą, Cholerą; apie dvasias (dūšias), velnjuš, vaidi-7. 
masi ir t. t. Pasakos užrašyta tokioje kalboje ko? Ą 
kioje buvo girdėtos; Panevėžy j —pagal panevė
žiečių tarmę; Šiauliuose — pagal šiauliečių tar
mę; Suvaiką gubernijoje — suvaiką tarmes; 
Prusą Lietuvoje — Imagai Prusą lietuvią tarmę; 
Džukijoj — pagal dzūką tarmę ir tt. Labai nau
dinga knyga tiems, kurie nori žinoti apie senių 
padavimus ir ją prietarus. Pusi. 470. Kaina_ _ $1.50
Ta pati apdaryta ..............................................  $2.00

Prozaiški raštai kun. A. Burbos. čia yra 
šios apysakos: Lyginai kaip ir pavelyta, Kūčios 
naktis, Keleivio duktė, Dzūkelio sapnas, Bedie
vio dangus,Senutis, Sugyvenimo vilnyse. Shenan
doah, Pa. 1901 ...................................................... ................
Paveikslai. Parašė žemaitė. Plymouth, Pa. 
1899, pusi. 102 ..................................................................... '

Pritruko kantrybės Apysaka iš rusų 
valstiečių gyvenimo. Vertė Pranas. Perspaudinta 
iš “Lietuvos Ūkininko,,. Vilniuje, 1907, 
pusi. 131 .........................................................i...................

50c

15c

35c

Pavasario rytmetį. Davatka, Burtininkė, Tris 
labai gražios pasakos. Parašė Lazdyną Pelėda. 
Vilniuje 1905, pusi. 23 .......................... .. ..........................
Plėšiką lindyne arba nunešta duktė 
Vertė S. P. T. Apysaka iš Lietuvos žmonią 
nimo. Chicago, Iii. 1907, pusi. 38.. . .<<■. '. .. . ?
Paveikslai. Knyga I. Pasaka iš lietuviiį. gy
venimo. Tilžėje 1901, pusi. 56 .................. ,
Paveikslai. Knyga II....................... ..  .
Paveikslai. Knyga III..................................................

Palangos Juzė. ; Paraše Vysk. M.‘ Valančan- 
skas. Pehkta pataisyta laida. Vilniuje 1906, pusi.
130 ......................f...........................................................................,.25c
Pagieža ir Jurgis durnelis. Apysaka iš >
gyvenimo. Parašė Brolis, lietuviškai vertė Dr. V. “
Kudirka? Plymouth, Pa. 1902, pusi. 90 : , 
Puota, Nuskintas žiedas. Parašė 
nas. Plymouth,'Pa. 1902, pusi. .32.........

Ponas ir bernas. Apysakėlė L. Tolstojaus iš 
gyveninio 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.......................................i,. ../..V.’ 15e.

JONAS M. TANANĘVIČIA, 
32,49-53 So. Morgan St;, Chicago, Illinois.
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206

207

207a
207b
209

210

211

212

10c

10c
lOė
10c,

...... 25c
Biju-
...... 10<^

Rittenhouse and
Embreįė Co.
LENTOS 

visokios rūšies del Statymo namų taip 
gi vi-oki medži* .padailinimai. 

Ofisas: 3500 C(enter Ave. Chicago 
l'el. Yards 502 JOS. J. ROZHON parų

4-4-4-4,4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4r4-4-i'4-4-4-+4-+4-4- 
* - f
t • t I *

866 Milwaukee Ave.
kampas Center Ave.

Pasekmingai gydo vyru, mo
terų ir vaiku ligas. Taipgi 
paslaptingas Ir kraujo ligas.

4-
4-
4-
4-

-t-

t
J Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais Ž
4- ir nuo 5 iki 9 vak. 4-
4-4-4-4-4"i-4-4-4-4>4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4”i”i-4-4-

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorins-

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalainimUs atlieka 
kuoveikiąusiai.

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

te veskio E™
Dienine ir Vakarine Mokykla.

Mokinama:
1. Pradinis įPrirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kifrsas pagal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

(del manančių grįžti Lietuvon?.
- Kolbos =====

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

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

Vedėjas Mokyklos
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Išgydysiu Jus ’ K <1 HUO PASLAP- III U Ui TINGU LIGŲ.TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
De, o asz iszgy 
dysiu jus au 
visados. A 
^varant uoju 

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

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

Specialistas kuris, 
iszgydo ko kiti negali.

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

Asz kalbu lietuviszkąi.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Ave., 2 lub. vinrai Rm- 
kos, prie 18tos gatves, Chicago, Ill.

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

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 NAUJIENOSE” rašoma įvairios ir naujausios žinios iš I 
viso pasaulio k#ištą„zkaip iš Rusijos, taip ir iš plataus užsienio: iš Ame
rikos, Anglijos, Afrikos, Vokietijos ir kitą žemią.

“RYGOS 5 NAUUIENOS” rašo apie karės (vainas), karalius, kara
lystes; apie politiką ir ekonomiją; apie žemės pirkimus ir pardavimus; 
bankus, prekystę ir’pramoni.ją; apie amatus, ir amatninkus; darbus, už
darbius ir tarąyystey, istorijos, juokai, eilės.

“RYGOS NAUJIENOS” užtaria varguolius, šviečia juos ir parodo 
jiems tikrąjį “te šilięsą gyvenimo keli, kuriuo kiekvienas ’gyvas žmogus 
turi teisę vienodai su kitais naudoties.

‘ ‘ RYGOS! NAUJIENOS > • duos savo skaitytojams per šiuos 1913 metus I 
DAUGIAU KAJP TRIS RUBLIUS DOVANŲ.

DUOSulįGRAŽIŲ SKAITYMUI KNYGŲ.
“RYGOS NAUJIENOS” eina vieną kartą per savaitę (nedėlę) — 

subatomis, didubo fį/gmato ir su priedais. Kaina sii prisiuntimu: metams
3 rub. pusmečfttf l.'50 'kap., 3 mėnesiams 80 kap. Galima užsimokėti ir 
dalimis: KAS KETŲRIUS MĖNESIUS PO 1 RUB. Į užsienius: metams
4 rub., pusmečiui 2 rub., 3 mėnesiams 1.25 kap. Atrokavus 3 rublius už 
dovanas, kurias ‘‘RiXSGOS NAUJIENOS’.’ duos savo skaitytojams, tai pats 
laikraštis. LIEK A., VIS AI VELTUI, o į užsienius — UŽ 1 RUB.

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

Kas parinkę#, dešimtį .“RYGOS NAUJIENŲ“ metinią prenumeratą 
atsiąs redakcijai — gaus visiems 1913 metams “RYGOS NAUJIENAS“ 
su visomis dovanomis VELTUI. Adresas:

RYGA, KATOLIČESKAJA No. 28, RED AGI JA 
‘'’RYGOS NAUJIENOS”.

G-EOHGE HAZARD
PLUM BERIS

Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 
atlieka ir savo darbą gvarantuoja.

3252 Emerald Avenue • • Chicago, Ill-
Telephone Yards 4527.

The American Life 
Insurance Company of Illinois.

’ Po priežiūra Valstijos rando
$100.000.00

sudėta Illinois Valstybes kasoje.
Viseki apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami.

COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG.
72 West Adams St.,, kampas Clark gat.

NETURI NIEKUR FILIJU.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO *

-Jonas Budrikas
Savininkas

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

Užlaiko krautuvę vyriškų apredalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų siutų. Taba' 
ką ir cigaretus išsiunčiame visose dalyse Amerikos.

Duodame tikietus prie pirkinių. Po išpirkimui už 
$15 tavoro, mes duosime už 50c tavoro dykai.

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

“Ant 
baro ~ 

geriausia 
Žmonės supran
tanti vertę geros 
ruginės degtines 
orderiuoja SOLO V tt 
Kliubuose, Hoteliuo- NŽĮįRj
se ir Saliunuose. Yra XTIr
tai geriausias gėrymas. Už- X' 
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai.

Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtinė iš* 
nepaprastai puikaus mišinio. 

. Per daugeli metų sendinta 
X balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai, 
v miniai švelnios 
W\. prieprovos daro 
* \ SOLO degtinę 

geru vaistu 
s šeimynų

X varrtoji- 
na u i.

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

9
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Katiliogas Knygą,
92 IS mano atsiminimų. Paraša D-ras Vincas 

Pietaris. Spaudon parengi d-ras J. Basanavičius, 
(Su autoriaus paveikslo). Platus bijografiški 
apipasakojimai nekuriu Lietuvos vietų. Labai 
naudinga knyga. Chicagt, III. 1905. Pusi. ,301.
Kaina ,75c.

93 Janita, iš vokiečių kalbss vertė K. S. Drąsu
sis japoniškasis kareivis, tikras atsitikimas iš ka- 
rėš Japonų su Kiniečiais. Tilžėje. 1907, pusi. 23
Kaina .................................   5c

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

gražių, juokingų, išmintingų ir žingeidžių pasa-
< kų. Chicago, Ill. 1903, Pusi. 280 ................................ $1.25

Drūtai apdaryta ........................................................i-s $1AP
143 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Surinko

Dr J. Basanavičius. Dalis II. Čia telpa 205 la
bai gražių ir juokingų pasakų, bovijančių kiek
vieną skaitytoją ir klausytoją ir labai naudin
gos. Chicago, Ill. 1903, Pusi. 330 ............,... $1-J!
Drūtai apdaryta ........................................................... $150

144 Lietuviškos Pasakos įvairios Surinko
Dr. J. Basanavičius. DalisIII. čia telpa 202 dar 
gražesnės ir juokingesnčs pasakos. Chicago, Ill.
1904, Pusi. 333..................................  $1.25
Drūtai apdaryta ........................................................... $1.50

145 Letuviškos Pasakos įvairios. Surinko
Dr. .J Basanavičius. Dalis IV. Chicago, Ill. 
pusi. 299. šioje dalyje taip kaip ir pirmes

nėse dalyse Dr. Basanavičiaus surinkti; pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juokingų pa
kų, telpa keli šimtai užimančių rr juokingų pa-

197

{98

199

200

201

Pelkės. Apysaka ii lietuvių darbininkų gyve
nimo „lietuvių! kalbon Išvertė Kazys Puida, 
Vilnius. 4^08., ^Pusl. 468................................... $l.žfl
Pasaka —apie* kantrią Aleną dukterį 
turkų ci'esoriatis Antonijaus, kuri per 22 metus 
vaikščiodama p p Bvietą, daugybę bėdų ir vargų 
iškentėjo,; ;Antra laida. Iš lenkiško vertė A. Ol- 
ševskis. Qhieago, Ill. 1902, pusi. 66 .....................
Paludienjak ,y. Orkan. Vaizdelis iš pie
menėlio gyvenimo. Lietuviškai išguldė V. Sta

garas. Antra laida. Shenandoah, Pa. 1906, 
pusi. 163....,.f...............................................................
Pasaka . .apie.. Adomą ir Jievą Priedas 
prie sulyjjipa.m9.si0s mythologijos. Parašė Paul 
Lafargue^ pagip vokišką vertimą lietuviškai su
taisė P.j Miškinis. Chicago, Ill. 1908, pusi.
31 ............................................................ ••
Patarlės ir dainos. Surašė nuo žmonių M.
D. Silvestraitis. Tilžėje 1899, pusi. 30 .................

BREVIOKELIS.
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

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

Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž 
ayčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
se: lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas maids-: 
ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, 
popiera. čia yra jų paveikslai it kainos:

gera

Turkus ir išvadavo savo tėvynę. Kaina............... 5c.
95 Iš gyvenimo Samojedų. Apie lizdininkus ir

naudingi pamokinimai. Iš rusti kalbos vertė J. 
Tilžėje 1903, Pusi. 54 ......... .*...................................... 10c.

96 Juodas Perlas. Apysaka ' Viktorien Sardou.
Lietuviškai išguldė V. Stagaras. Shenandoah, Pa.
1906, Pusi. 51 ................................................................. 15C.

gų I. II III. ar IV. dali, turės per visą savo am
žių neišsemiamą pasakų turtą .................................. $1.25
Drūtuose - apdaruose ................................................... . $1.50

MALDAKNYGĖS.

10c

10c

1100

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

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

100 Jonašas Korčakas. Puiki Istorija. Parašė J. L 
Kraševskį Vertė D. T. B. Mahanoy City, Pa.
1902. Pusi. 262................................................................. 35ęį

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

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

103 Iš po budelio kalavijo ir Kaimas. Dvi 
apysakos. Parašė M. Carneda. Vertė V. Stagaras
Plymouth, Pa. 1894. Labai užimantis ir pamoki
nantis aprašymas Pusi. 256. Kaina ....................... 80c

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

108 Ketvirtas prisakymas Dievo ir Keliautoje! i šv. 
žemė. Puikus skaitymai. Mahanoy City, Pa.
1907. Pusi. 58................................................................. 20c.

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

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

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

112 Kėkštų Šimas. Ūkiška apysaka. Parašė Me-
naitis. Plymouth, Pa. 1901 m. Labai gražus ir 
naudingas pasiskaitymas apie ūkininkus. Pusi. 40 
Kaina ............................................................................... 10c.

147 Lietuvaitė. J. Kvietkovskio. Vertė P. G. 
Apysaka iš senovės lietuvių gyvenimo. Chicago,
Ill. 1906, Pusi. 296 ...................................................... 50c
Apdaruose ....................................................................... 75c

148 Lietuvių Ašaros. Trys vaizdeliai iš Lietuvos
gyvenimo. Labai graži pasakaitė. Tilžėje 1903, 
pusi......................................................................................... , 10c

149 Lietuvi, Mylėk savo kalbį. Paveikslė
lis iš dzūkų gyvenimo. Parašė Kunigas. Graži 
apysakaitė iš lietuviškų gužynių. Vilniuje
1905, pusi. 17 ..........................................................   5c

150 Linksmi žiedeliai. Surinko K. Stiklelis.
čia telpa 104 įvairinus linksmo turinio gabbalė-
liai. Tilžėje 1907, Pusi. 32 .......................................... 10c

151 Laikrodininko Al minimai. Pasak Erk-
- man-šatrijaną sutaisė S. M. Paveikslas iš Napo

leono I. paskutiniųjų kariavimų. Chicago, Ill.
1907, Pusi. 44 ................................................................. 15C

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

156 Morkus ir Aurelionas. Apysaka iš pir
mų amžių krikščionystės. Vertė Vytautas. Til
žėje 1899, Pusi. 82 .......................... ••• 20c

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

159 Mylėk savo artymą. Apysaka iš laiko ka
rės Prancūzų su Arabais Afrikoje. Pagal
P. Hoffmaną parašė P. B. Chicago, Ill. 1908, 
pusi. 131  .................................................................  25c
Ta pati apdaryta............................................................... 50c

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

162 Mythai. Pasakos ir legendos žemaičių. Surin
ko Dr. Ed. Veckenstadt,“ vertė dr. J. šliupas 
Dalis I. Yra tai žingeidžios ir juokingos senoviš
kos pasakos apie visokius stebuklus ir prajovus, 
apie darbus gerų ir piktų dievų, apie laumes, lai
mes, Raganius, Vilkalvkos ir tt. Plymouth, Pa.

a 
b 
c 
d 

1102

a 
b 
c 
d 
e

šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiški; Skarbų.
Naujausis spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tą. spaudimus.
Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės. $1.06
Ta pati su kabe ...................................................... $1.25
Šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai .. $2.00
Morokko skuros minkšti apdarai su kabe.............$2.50
Balsas Balandėlės arba mažas šaltinėlis malonės

Dievo, Naujasis spaudimas, be ar su “Offieium” 
su “Offieium’’ yra brangeses 10 centų.
Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe 
šagrino skuros apdarais su kabe............’..................
Morokko skuros kietais apdarais...............................
Morokko skuros minkšta su kabe............................
Aksomo apdarais su auksiniais kryžiais ant šo-
uų. Labai daili knyga paaukavimui...........................$2.75

1104 Garbė Dievui ant aukštybės o pakajus žmonėms 
ant žemės geros valios. Puiki knygute turinti 
daugelį litanijų ir šeip jau maldų.

a Prastais apdarais............. ................................................. 75c
Prastais apdarais paauksuota.. ...................................... $1.00

Kantiškos arba Giesmių Knygos.. Surinktos ir 
perveizėtos per M. Voločiauską žemaičių Vyskupą, 
Vilniuje 1906 metuose.
Prastais apdarais................................ . ........................
Drūtas apdaras paauksuotos........................................
šagrino apdarais paauksuotos...................................

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

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

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

dru- 
išro-

$1.00
$1.00
$2.00

1105

a 
b 
c 

1107

. 50c
. 75c 
$1.00

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

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabę. . 75c

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

kėlė su aukso ir sidabro 
lapeliais, aukso litaro- 
mis knygos vardas at
spaustas, lapų kraštai ap
ščiai auksinti, ant vi
durio kabutė..........$1 no

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

• kryžiokais laikuose D. L. K. Vytauto ir kara
liaus Jagailo. Knyga šioji turėtų rastis kiekvie
noje lietuviškoje grjčioje. Pusi. 495. Kai
na ..................................................................................... $2.00

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

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

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

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

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

114

i

115

i

118

120

121

122

.24

125

126

127

128

129

130

131
132

134

135

136

137

133
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Križiokai. Tomas III. IV. V. Yra tai toles
nis trūkis pirmo ir antro kryžiokų tomų, kur la
bai dailiai aprašyta karė lietuvių su kryžiokais 
po Žalgiriais (Grunvaldu), kur D. L. K. Vytau
tas su lenkų pagalba baisiai sumušė kryžiokus ir 
panaikino jų zokoną. Joje yra ir tos kovos pa
veikslas. Puslapių 1034. Kaina ............................. $2.00
Kraujo Sėja. Apysaka iš laikų karės Masko- 
lijos su Japonija. Parašė Waclaw žmudzki, lietu
viškai išvertė V. Stagaras. Dviejuose tomuose. A- 
pysakoje aprašyti mūšiai ant jūrių. Viskas apra
šyta taip aiškiai, kad rodos viską matai savo a- 
kimis besiskaitydamas ją. Kraujo sėja yra 
viena iš naudingiausių skaitymui knygų. She
nandoah, Pa. 1906-1907. Pirmas tomas Pusi.
289. Kaina ...................................................... ..,.............$1.00
Antras tomas Pusi. 246. Kaina ................................ $1.00
Kapitonas Velnias. Prietikiai Cirano De
Bergarac. Vertė įš Prancūzų kalbos kun. Dr. M. . 
Juodišius. Mahanoy City, Pa. 1908. Yra tai la
bai užimanti ir juokinga apysaka, padalin
ta į tris tomus. Visi trjs tomai vienoje knygoje 
404 puslapių didelio formato kaštuoja tiktai 1.15c
Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gyve
nimo “Laisvės metų’’, parašyta Lazdynų Pelė
dos. Yra viena iš geriausių apysakų. Vilniuje, 

1910, Pusi. 520 ...................................... $1.00
Krikščionis ir Raudonas Gvazdikas. 
Dvi apysakos. Vertė Pranas Siūlelis. Shenan
doah, Pa., 1909, Pusi. 52 ............................................ 15c
Koks tas paukštis “kun.” V. Dembskis? Tilžė
je, pusi. 34......................................................................... 10c
Kas priešins? Akyva apysakėlė iš lietuvių gy
venimo. Parašė Lazdynų Pelėda. Tilžėje 1900, 
Pusi. 32 ........................................................................... 10c
Kaip Motiejus po peklą keliavo ir Vy
nas. Dvi apysakos. Iš lenkiško vertė Fr. 
Siūlelis. Shenandoah, Pa. 1908, Pusi. 23 ............... 10c
Kas teisybė tai ne melas. Parašė Aišbe 
’’Aušros“ išleidimas. Septynios naujai pertaisy
tos pasakaitės. Vilniuje 1905, Pusi. 63 ............... 25c
Kent kaltas, kent ne kiltas. Vaizdelis iš 
žmonių gyvenimo, parašytas Žemaitės. Vilniuje 
1907-, Pusi. 39 ................................................................ 10c
Kaukazo belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė. 
Vertė S. O. Tilžėje 1894, Pusi. 40 ......................... 10c
Kelione į Europą. (Su dviems paveikslė
liais iš visasvietinės parodos Paryžiuje 1900 m. 
Lietuvių skyriaus). Kun. J. Žilinsko. Shenan
doah, Pa. 1902, Pusi 52 .............................................. 15c
Kares laukuose. (kareivio atsitikimai), 
Parašė Vsevolod Garšin. Vertė A. L-lis. Labai u- 
žimanti apysaka iš laikų karės maskolių su tur
kais. Chicago, Ill. 1906, Pusi. 81. Kaina......... 20c
Katorgon. Labai gražus skaitymas. Chicago........ 10c
Katoržnykas. Puikus aprašymas apie katorgą. 
Spauda ’’Kataliko“ Chicago................................. 15e.
Keturios Istorijos. Prasižengėlis; Doras Timkus; 
Jonas Tvardauekas; Ugnis kaime T. Mahanoy 
City, Pa. Pusi. 45.........................................   20c.
Keturios Pasakos apie Dukterį Akmenoriaus; 
Klarą; Nuspręsta ir Ant kiek moters užlaiko 
paslaptį Mahanoy City, Pa. Pusi, 61..................  20c.
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............... 8Oe
Keturios Istorijos: Sugertuves traukynije; Žibin
te Bažnytaitėje; Aliutė duktė kunigaikščio Kor-į"' " 
niaus; Bokštas ant salos Dago. Mahnaey City, 
Pa. 1902. Pusi. 64 ......................................................... 20c.
^gLiviškos pasakos įvairios. Surinko 
SštflKoanavicius. Dalia f. Čia telpa 141 la*ai

165 Meiles karštligė. Mintys ir prilyginimai a. 
pie dabartinį supratimą meilės. Parašė I, A. 
Chodov, vertė iš rušisko J. Stropus. So. Boston,
Mass. 191^ pusi. 51 ................................................... 20c

166 Mokslinčiūš ivardauckas. Apysaka ■ iš 
žmonių padavimų. Parašė J, J. Kraševskis, ver
tė į lietuvišką F. M. Plymouth, Pa. 1908. Pusi.
174 .......... ............................ ................į........................ 50c

167 Miškas vis smarkiaus degė. Piešinys 
Skitaleco. Vertimas iš rusų kalbhos. Brook
lyn, N. Y. 1911, pusi. 32 .................................... 15c

169 Mobilizacijos pasekmės. Vaizdelis iš gy
venimo. Parašė žemaitė. Perspauzdiiita iš “Ūki
ninko’’. Tilžėje 1905, pusi 15 ........................  5c

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

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

172 Milukijada arba nepaprasti dzūko viršžmo- 
giški nuopelnai ir juodesnis už pragarą tiems 
nuopelnams pavydas. Chicago, Ill. Pusi. 37.... 05c.

173 Magdalės Marija. Labai gražus skaitymas.
Chicago, Ilk Pusi. 75................................................ 15c.

177 Nuskendimas laivo “Titaniko’’. Paveikslai
ir aprašymas. Surinko M. Paltanavičia. So.
Boston, Mass. 1912 Pusk 17............................... 10c

178 Našlaitė. Ne pasaka. Labai užimanti apysakėlė
iš dabartinių lietuvių gyvenimo. Parašė Lazdy
nų Pelėda. Tilžžėje 1902, pusk 62............................. 15c

179 Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Step- 
niak, versta iš rusų kalbos. Chicago, Ill. 1909,
Pusi 72......................................................................... 20c

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

181 Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyve,
nimo vargų, paprastai vadinamą beda. Paraše 
R. L. Stevenson. Iš anglų kalbos vertė L. Juras, 
Chicago, Ilk 1911, Pusk 38.................................... 10c.

182 “Nie gadaj’’ arba baisus sapnas Paraše ž.
Tilžėje 1902 Pusk 18.........................................  5c.

183 Našlaičiai. Paveikslėlis iš praeities. Vertė Arto
jas. Chicago, Ilk 1904. Pus) 256....................... 50c.

184 Namelis pustelninko. Pertaisytas antras leidimas.
Graži morališka apysaka. Shenandoah, I’a. 11)06
Pusi 170..........................................■.............................. 50c.
Audimo apdaruose .................................................... 75c.

185 Neužmokamas žiedas. Dvi gražios pasakos,
Mahanoy City, Pa. 1907. Pusi. 62....................... 25c.

190 Onuka. Labai dailus apsakymas iš tikro atsi
tikimo. Mahanoy City, Pa. Kaina ........... 25c

191 Obrusiteliai Galerija paveikslėlių iš mas
kolių gyvenimo Lietuvoje. Parašė Dėdė Atana
zas. Tilžėje, 1898. čia yra aprašyta, kaip masko
liški činovnikai elgiasi su mųsų broliais lietu
viais mųsų tėvynėje. Pusk 76. Kaina..................... 20c

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

198 Olitipa. Graži apysaka iš laikų savitarpinės 
karės Siaurinės Amerikos indijonų. Vertė A. Ol- 
ševskis. Antra laida pataisyta. Chicago, Ilk 1906 
pusk 95 .... ................................................................ 25c

194 Prakeiktas Meilingas Kriminališkas aprašymas,
vertė D. T. ir F. W. Bočkauskai Mahanoy Ci
ty, Pa. Pusi. 202 ......................... .’............................ 60c

195 Pirmoji Gegužes; Sapnas apysaka. Parašė Bkrua- ■
dė. Brooklyn, N. Y. 1908, pusL 39..................... 15c

196 Parsidavimas ir pelnas. Iš prietikių
'į. Prosų Lietuvoje. Pagal A. fiKiftechoskį.

(Papuakojimas kaip vienas lietuvis atėjfa Iš 
Didžiosios Lietuvos, atsidavė vokiečiams, aet 
pravardę ir tikėjimą permainė, o paskui vokie
čiai jį išvarė.) Plymouth, Pa. 1901, pusi. 32 .... 10c

1111 Prancūziškos sku
relės, gražiausiu iš vi
sų už tą prekė.. $1.00

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

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

auksuotas 
ir ant nugaros 
auksuoti lapų 
rundini kampai 

................. 60c

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

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

1128 Prancūziškos sku
relės, minkštais apda
rais, i 60c

1113 
lėliais, 
gražia

1127 Prastais apdarais 
gražiai paauksuota. 40c

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

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

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

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

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

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

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

1120 Prastai drūtais 
apdarais, be apkalimo 

_ Prekė ...................... 50c

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

.112$ Baltos eeluloidos 
updan, aut vieno Šono 
kvtetkuotao Uelikas, su 
kaaHae takute, auksinti 
Imkit............. .. $1.75

1124 Apdėta baltais 
sloniaus kaulais ir eelu- 
loida, 3 sidabrininai me- 
dalikėliai kabo ant len
ciūgėlių, aksomo nugara, 
apkaustytos briaunos si
dabruotomis bletelėmis, 
su kabe, auksinti kraš-

1125 Baltes eelaMdes 
apdarai, virau enamra- 
tai kaip rat Ha paveik
sią, Mtų gi graži aukso 
šakUl Ir aukse litaro- 
mis kayges vardas at
spaustas, su kabute. iu- 
.vsK-i kraštai . — $1.50

1129 Morokko gražiais 
-nąs ujsąuiui 'srurupdu 
relė, paauksuotais kraš
tais 50c
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1142 Aniolas Sargas. Maldaknyge bu bažnyčios aprobatu. 
Didumas 3x4 col. Rožančiai, Mišių maldos, stacijos ir kitos 
reikalingos maldos, litanijos, giesmės, ir tt. Pusi. 448. Ma- 
hanoyCity, Pa. 1908

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

1150 Biblija arba fiv.; 
Baltas Naujo Įstatymo. 
Lietuviškon kalbon iš
guldė Vyskupas Kuni
gaikštis Juozapas Arnul
pas Giedraitis, antru 
kartu atspausta kaštu 
kun. 8. Pautieniaus su 
komentorium paršuktu 
kun. A. Staniukyno, tel
pa čia išguldinėjimas iv- 
evangelijų visų keturių 
evangelistų. Apaštalų 
tai, pusi. 494 letyniike- 
darbai ir Apaštalų rai
nais literomis........... $2.04

50c
75c

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

nori 
Raš- 

$3.00

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Horgan St. Chicago, III

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

Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stereoskopai yra tai puikiau
sia dovana merginai arba vaikinui. 
Toki stereoskopa mergina Įjavusi, vi
sada laikys atminti kaipo didžiausiu 
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 abrozčlio, abrozčlis Pavirsta j- 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
’ielas grupas žmonių, trlobų, visą mies- 
st,ą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje- 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia j. 
naturališką esybę, padidina jį askirs- 
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

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

nėlėje.
2. Trįs Karoliai atlanko gimus) Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

4. Kristus ant svodbos, Kanoj Gali
lėjaus. Permaino vas4enį į vy
ną.

5. Kristus ant kalno kalba priešais-
6. Judošius savo pabučiavimu išduoda

Kristų žydams.
7. Simonas pagelbsti Kristui kryžių

nešti.
8. šventa Veronika apsiuosto veidą- 

Kristui.
9. Jėzus ramina moterie, kad jo ne

verkti;.
10. Jėzus prie kalno Golgotos, nukry- 

žiavojimo vietos.
11. Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 

Golgotos.
12. Kristus paveda savo motiną Jonui.
13. Skaito Kristui myrio dekretą ant 

kalno Golgotos.
14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 

kryžiaus.
16. Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
17. Kristus keliasi iš grabo.
18. Kristus žengia į dangų.
19. Regykla šiandieninio Betlejaus.
20. Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku

rioje Kristus gimė.
21. Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma

rijos.
22. Bažnyčia budavota ant grabo 3v. 

P. Marijos.
23. Kaip šiandien išrodo Kristaus gra

bas.
24. Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 

kur Kristus mirė.
25. Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai 

žmogus ’ ’.
SERIJA II.

Susideda iš 100 Stereoskopiškų pavetk- 
lėlių bakselyje. Kaina $1.50 ui 
bakselį.

šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veikslėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti:
26. Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorų krovimas į di

delį oceaninį laivą.
28. New York. Pilies daržas (Casttie 

Garden).
29. Boston. Ežeras viešame darže.
30. Atlantic City, New Jersey. Pa- 

maryj.
31. Niagara. Patkavinis vandenskri- 

tys nuo ožinės salos. (Horse Shoo 
Falls from Goat Island).

32. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskados ir poaylinė svetainė. L, 
P. Parodos 1904 m.

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

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

pėdų augščia. Yosemite, Cal.
88. Motina girių, 68 pėdas anėmio. 

Yosemite Klonyj, Cal.
89. Magdelenos Kolegija, Oxford, An

glijoj-
40. Airija. Killarney, pilis Ross.
41. Inėjimas į Muckross Klioštorių, 

Airijoj.
42. šiaurinis miestas, Gibraltar.
43. Berlynas. Bondler lovis ir Ka

tedra.
«4. Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nės pilies.
45. Vokietija. Laivas aplcidliantis Ko- 

blencų, int Rheino upės.
46. Švedija. Stockholmas nuo vandens 

pusės.
47. Stockholmas. Karališkas palocius.
48. Švedija. Ant kelio į Odde.
49. Švedija. Lejono pilis, Geteborgo.
50. Šveicarija. Mount Blarce žiūrint 

nuo Chamonix.
51. Thun, Šveicarijoj.
52. žuvinis kiemas, Alhambra, Grana

da, Ispanijoj.
53. Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, Francijoj.
54. Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran- 

cijoj.
55. Palociai tautų ant upės Seinuos 

Paryžiaus Paroda, 1900 m.
56. Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 

Francijoj.
57. Des Shamps Elysees, Paryžiuje, 

Francijoj.
58. Didžiosioa operas palocius, Pary

žiuje, Francijoj.
59. Tvirtynė Šv. Jono ir Katedra, Mar

seilles, Francijoj.
60. Laivų užplauka ir ežeras, VilJe- 

france, Francijoj.
61. Carniche kelias ir ežeęėlis Ville- 

farnche, Francijoj.
62. Pajūrinis kraštas Casino, Mont* 

Carlo.
63. Vatikano daržas ir Šv. Petro ka

tedra, Ryme, Italijoj.
$4. Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pet

ro katedros.

JONAS M. TANANEVICE
3249 53 S. Morgan SU 

Chicago, UI. , '
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATRAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

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

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

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadziewski, Fin. Sekr., 

1909 W. 20th St.
Mart. Kadzievskis, Kas.

2118 W. 20th St.
REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKšTITOJO.

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

Jonas Sagauskis, Vice-Pirmininkas, 
3325 So. Morgan St.

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

Jonas Kazukauskas, Fin, Rast., 
Jonas Zvlvitis, Išdininkas, 

841 W. 33 St.

30—TAS DIDELIS BALIUS.
Parengtas Jaunų Amerikos Lietuvių 

Pasilinksminimo Kliubo, (Užgavėnių 
Vakare), Utar., Vasario (Febr.), 4, 
d. 1913, Freiheit Turner Svet., 3417-21 
So. Ilalsted St., Muzika Prof. Blake. 
Tikietas 25c. Ypatai, prasidės Stų val. 
vakare.

Kviečiame visus atsilankyti skait
lingai. o užtikriname užganedinimų.

PASARGA: “Už korė-pondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
beatsako ’ ’.

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

4527 Marshfield Ave.
Joseph P. Jusčius Pagelbinin.

1765 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

Draugysčių Reikalai,
TETYKITE 

LIETU VIAI!

' ADMINISTRACIJA D. L. K. VYTAU
TO POLITIŠKO KLIUBO.

WILKE-BARRE, PA.
- J. Laukis, Pirmininkas, 

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagelbininkas,

; 130 Stanton St.
K. Kučinskas, Fin. Rast.,

i 141 Park Ave.
P. Aceviče, Raštin. Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka,

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

Juozapas Calandauekas, Prez., 
3234 Illinois Ct.

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

Juozapas Palekas, Prot. Rast.
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-ste čSpulka) No 1.
Nauja 47 Serija prasidės Ketver

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

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
cijų. Akcijos užsibaigia už 6Ųi 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 sučėdijime pinigų.

Ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia 
iš visų lietuviškų Spu’.kų Chicagoje.

Virš minėta Dra gija (Spulka) yra 
po priežiūra valstijos Illinois: ir yra 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba statymo namų, 
ant pirmo mariričiaus (Mortgage) su

10— TAS PUIKUS BALIUS.
Rengia Draugystė ■ Garsus Vardas 

Lietuvaičių kuris atsibus Nedelioj, 2 
d. Vasario (Feb.). 1913 m. P-no J. J. 
Elijošiaus Svet. 46ta ir Wood gatvės. 
Svetaine atsidaris 4 vai. vak. Balius 
prasidės 5 vai. vakare. Inžanga 25c. 
porai.

Užkviečiame visus lietuvius ir lie
tuvaites kaip senus teip ir jaunus atsi
lankyti ant musų puikaus iškilmingo 
baliaus. Bus puiki muzika ir galės 
linksmas praleisti vakarą.

širdingai kviečia visus atsilankyti.
(4-6) Komitetas.

GRAŽUS JULIUS
Draugija Liuosybfe iš St. Charles, 

III., turės savo* ffitikilminga balių su- 
batos vakare, vhsario (Feb.) 1, d. 1913 
m. Balius prasidės 7tą valandą vakare 
Irwin Opera House.

Užkviečiame visus lietuvius ir lie
tuvaitės kaip senus taip ir jaunus at
silankyti į šitą puikij musų baliaus. 
Užtikrinam kiekvienom geriausi užga- 
nėdinimą ir inalonų priėmimą. Bus 
įmiki muzyka po vadovyste J. Jovai- 
žo. Kviečia širdingai Komitetas.

(4)

Pajieškau savo draugo Juozo VI- 
tarto, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Naujamiesčio vok, Rudiškių viensėdi
jos : girdėjau kad išvažiavo j Los 
Angeles, Cal. Tūrių su juom labai 
svarbu reikalų, jo brolis atvažia
vo iš Lietuvos ir nori su juom susira
šinėti. Jis pats ar kas kitas teiksitės 
duoti žinia ant žemiaus paduoto adre
so :

Antanas Jesiunas, i
51 Ellsworth St., Worcester, Mass.

• PONAS m MUŽIKAI

ant pirmo mergišiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimu visų 

Su guodone, 
Ben. Butkus.

840 W.

popierų.
Prezidentas, 
33rd St.

J. P Ew?ldas, Sekro-orias, 
3247 Emerald Ave.

Phones:,—Yards 2716—Wabash 
Juož. Ridikas, Kasierius, 

3251-3253 Illinois Court.

2200.

13—TAS ROŽINIS BALIUS.
Parengtas Dr-tes šv. Antano iš Pad- 

vos, atsibus Nedelioje, 2 d. Vasario 
(Feb.), 1913 m.. Freiheit Turner Sve
tainėje. 3417-21 S. 
dės 3-čią valandą 
25c. Porai

Užprašome visus 
tuvaites. senus ir
ant musų Trylikto Rožinio Balius, kur 
kožnas gaus už. dyką gražių Rožę, bus 
skanus gėrymai ir smagi muzykė.

Užprašo visus Komitetas. (4-6)

Ilalsted St., prasi- 
po pietų. Inžanga

Lietuvius ir I.ie- 
jaunus atsilankyti'

Tėvynės Mylėtojų
Draugija 28-ta kuopa 

w gtato seelloje a. Gužu- 
čiu 5 veiksmių dramą 
“PONAS IR MUŽIKAI“ 

nedėlioję. 26d. sausio Meldažio Svetai
nėj. 2242 W. 23rd. place. Įžanga 25c. 
33c. ir 50c. Sėdynės reservuotos. Pra
džia lygiai 6 vai. vak.

Pertraukose bus Stepuko Vodevilius, 
deklemacijos. dainos (solo ir kvarte
tas). Po perstatymu šokiai, skrajojan
ti krasa. konfetti ir serpentinai. YPA- 
TA GAVUSI DAUGIAUSIAI ATVI
RUČIŲ GAUS DOVANŲ PUIKŲ AL
BUMĄ. — Visiems jau žinoma, kad 
28tos kuopos Tėv. Šlyl. D. vakarai bu
na gražiausi, taigi nū vienas nepralei- 
kite šios progos

Kviečia' visus širdingai
Komitetas.

Pajieškau savo švogerio Petro Ma
siliūno, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Ramygalos parap, Joskildu kaimo. 8 
metai Amerikoj, pirma gyveno Chica
go, III., paskui išvažiavo į Big Four, 
W. Va., antri metai kaip nieko 
jį nežinau. Jis pats ar kas kitas i 
sis duoti žinia ant šio adreso: 

Povilas Krikščiūnas.
Box 64, Thomas, W.

ANT PARDAVIMO

apie
teik-

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
Labai pigiai parsiduoda geras mu 

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

R. F. D. No. 1 Box 172.
Alex č’erbauskas. Fin. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,

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

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsedis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Sloeum Avė.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

37ta Serija prasidės Utarninke, 
Vasario 4tą d., 1913 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas Stą vai. 
vakare Dom. Šemaičio svetainėje, So. 
Union 'Si., kampas IStos gatvės.

Akeijoi kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,1- mokant po kelius cen
tus arba dolerius į sav aitę, galima 
surėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6(4 metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš- 
tyg'J del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant •/’• no morgičiaus (Martgagę) 
su peržiūrėjimu visų jopierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 18 St.
J. P. Ewaldas, Sekretorina, 

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2716—Wabash 

Mykolas J. Tananevicze, 
670 W. 18 Rt.

KETVIRTAS DIDELIS MASKARA
DUS BALIUS SU DOVANOMIS. 
Parengtas Draugystės Palaimintos 

Lietuvos. Subatoje. Vasario (Feb.), 1 
d.. 1913 m. Pulaskio Svetainėje. 1711- 
15 So. Ashland Avė. arti 18tos gatvės. 
Svetainė atsidarys 7:30 vak, Inžanga 
25c. ypatai. Balius prasidės S vak. ir 
trauksis iki 3 vai. ryto.

Dovanos bus duodamos pulkams, 
poroms ir pavieniams už 
apsirengimus ir gabesnius 
mus.

Meldžiame lietuvių ir
rengtis ant išlaimėjimo dovanu, kad 
dovanas apturėtų tautietė, o ne sve
timtaučiai, o męs steusimės iš savo 
puses visus kuogeriausiai užganėdinti.

Komitetas
PASARGA. — Nors pulkas butų ir 

iš 50 asmenų paprastai apsirengusių, 
dovanos nebus duodamos.

(4) ' ' ' '

DIDELIS BALIUS SU GRAND 
MARCH

Lie-
yra
yra

gražiausius 
atslžyyiėji-

lietuvaičių

Draugystė šv. Petronėlės parengė 
gražiausią pasilinksminimų vakarą 4 
dieną vasario (Feb.), 1913 m., užga- 
venui vakare, šv. Jurgio parapijos sve
tainėj ant 32nd place ir Auburn Ave.

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti ant to musų iškil
mingo pirmo baliaus. Kiekvienas atsi
lankęs bus užganėdintas Komitetas.

(415)

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

PAIEŠKOJIMAI.
VARGONININKAS 

galiu atsakančiai 
g vedes. Gerbiamu 
iššaukti po šiuom

Pajieškau vietosf' 
vesti chorų, e^ti įii 
klebonu meldžiĮtl’a[t 
antrašu :

Mįį fc 
841 W. 33rd. S#;. 1 

(3-4-5-0-7)
Chicago, Ill.

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

Juozas Lukošius,
4520 Marshfield avė., Chicago, Ill.

(3-4)

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

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

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

Antanas Kasparavicz Rast. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

Ridiko, 
33-čtos gt. Balius 
Tikietas 25 c. po-

ir lietuvaitės, tas

SUSIRINKIMAS.

2200.
Kasiar.

V G AS
iautis darbų, turi 
ikai, lenkiškai ir

ŠV.M YKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA.
Silvestras Pilieekas. Prezidentas, 

462 E. South St.
Antanas Šeškevičius, Vice-prezidentas, 

501 New Grand St.
Vincas Adominas, Prot. Sekr.,

34 Logen St.,
Kazim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-m

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

425 S. Grand St.
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

Draugystė šv. Juozapo Lalm. Miri
mo ant Town of Lake turės savo me
tini. susirinkimų nedelioj 26 dienų 
1913 m., Imą valandų po pietų šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje kampas 46 
ir S. Wood gatvės. Kiekvienas narys 
yra kviečiamas pribūti aut šio susi
rinkimo, nes turime labai duug svar
biu reikalu del apsvarstymp už ne- 
pribuvimų ant metinio susirinkimo 
bausmė pagal įstatus $1.00 Su pagarba,

J. J. Palekas sekretorius 
4608 So. Wood St.

PIRMAS DIDELIS BALIUS
Rengiamas per Draugijų Lietuvos 

Dukterų, Nedelioj, 26 d. Sausio (Jan.), 
1913 m. Svetainėje p-no J. 
kamp. Illinois Ct. ir 
prasidės 6 vai. vak. 
rai.

Godotini lietuviai
musų balius, tai yra. ■pirmutinis, peš 
mus dr-ja dar tlk ttuW mėnesiai kaffi 
susitvėrus, todėl mes iš savo pusės 
stengsimės kad kiekvienas svetys, pa
rėjęs namo pasidžiaugtų, bus gera mu
zika, gėrynių, cigarų ir užkandžių. At
silankyt visi. Atsivcskit savo draugus 
ir apsakykit tiems, kurie apie musų 
balių negirdėjo. Su godone, Komitetas.

(4)

REIį
Bučeris, gerai s 
mokėti kalbėt, lį^. ? __  .
angliškai; geraūįmokestis geram bu
feriui; gyveninšAs( j|fle vietos. Atsi- 
šaukit ant šio afirfeo:

Č. Zubas.
120^2 S. Halsted St., 

West Pullman, Ill.

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

L. Geležinis,
4601 So. Hermitage avė., 

Chicago, Ill.

Parsiduoda |>i§iai penkių kambarių 
rakandai. Atsišaukite tuojaus nes savi
ninkas turi išvežioti kiton miestan.

V. Pavilonis,
2139 W. 24th St. Chicago, Ill.

(4-5)

Reikalinga mergina arba moterįs 
prie naminio darbo. Darbas ant visa
dos prie mažas Šeimynas. Atsišaukite 
pas.

J. A. Svilow,
1765 Ogden Ave., Chicago, Ill.

(4)

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

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE, PA.
J. Laukus, Prezidentas 

425 S. Grant St.
J. Staneika, Viee-prezid.

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

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

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

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

New Grove St.
ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsedis, 
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, Pirmsedis, 
1853 W. 45 St.

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

B. J. Kcperša, Nutarimų Raštin. 
4644 S. Paulina St.
K. čiapas, Fin. Rast. 

4742 S. Hermitage Av. 
V. Jasulaitis, Kasierius,

4552 S. Ashland Av.
K. Trakšelis, Gvardijos Jenerolas,

1852 W. 45 St.
V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas,

L. Boniaviče, Gvardijos Maršalga.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.
J. M. Tananeviee, Pirmininkas,

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20 th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO B. ir K.

Kaz Naugžemis, Pirmsedis, 
3202 Auburn Av.

Joe Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 -Auburn AV. ; _ 

Ign. Mateliunas, Prot. Raštin., 
1424 S. 49 Av., Cieero, - III

J. S. Palyanskas, Fin. Raštini, 
' 3325-8.“ Morgan St.

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

METINIS SUSIRINKIMAS.
Gvardija Didžio Lietuvos kunigaik

ščio Vytauto aut Town of Lake me
tinis susirinkimas atsibus nedėlioj 26 
d., sausio 1913 m., 2 vai., po pietų šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje. Kiek
vienas narys privalo pribūti ant me
tinis susirinkimo, nes bus 
lu del apsvarstymo 
skaita 1912 m..

ir bus
daug reika- 
skaityta at-

DIDELIS TEATRAS 
“VAUDEVILLE"

Parengtas Giesmininkų Dramatiška 
Draugystė Po Priegloba Szv. Cecilijos, 
atsibus Nedelioje, 26 d. Sausio (Jan.), 
1913 m., šv. Mykolo Ark. Bažn. Svet., 
1646 Wabansia Ave. teatras prasidės 7 
vai. vakare. Inžanga 25c. Ypatai ir 
augščiau.

Bus du perstatymai, labai juokingos 
dvi komedijos “ŠALAPUTRIS” ir 
‘TARNAS ĮPAINIOJO”. Teipgi bus 
monologai, dainos ir Solo ant klarne- 
tos. teipgi bus puiki muzykė. Todėl 
gi kviečiame visus kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti. Komitetas.

(4)
TEATRAS IR BALIUS.

B. Keperšit
Su 

sekretorius 
4644 S. Paulina St.

pagarba

SUSIRINKIMAS
Draugystė šv. Mateušo turės savo 

susirinkimų nedėlioj 26 dienų 
šių 
būti

metini 
sausio 
privalo

metų. Kiekvienas narys 
po bausme 

Su
Overliugas

3245 So. Morgan St.
(4)

$1.00 
pagarba 
Sekr.

Chica.Ill.

d. Sau- 
Turner 
St. Ba- 
pietų į-

PENKTAS IŠKILMINGAS ROŽINIS 
BALTUS.

Parengtas triusu Dr-tes Sunu Lietu
vos Vak. Atsibus Nedelioj, 26 
šio (Jau.), 1913 m. Freiheit 
Svetainėje, 3417-21 S. Ilalsted 
liūs prasidės 4-tą valandą po 
žauga 25c. porai.

Ant šio puikaus iškilmingo Baliaus, 
užprašom visus jaunus ir senus, že
ngtus ir pavienius. Nes kožnas atva
žiavęs apturės puikių Rožę ir galėsim 
linksmai tų vakarų praleisti, o męs iš 
savo pusės stegsiinės visus svečius šir
dingai užganėdinti. Komitetas.

(4)

DIDELIS BALIUS
Parengtas Dr-tes Szven. Marijos Ra- 

žan. Pan. ir Mot. atsibus subatoj, 1 d. 
Vasario (Feb.), 1913-m. M. Meldazio 
Svetainėje, 2242-44 W. 23rd place pra
sidės 7:30 valandų po pietų Inžanga 
25c. porai Merginai 15c.

Maloniai užkviečiame visus Lietu
vius ir Lietuvaitės, atsilankyti, kur at
silankę galėsite linksniai laikų praleis
ti prie geros lietuviškos muzykės, teip- 
gi bus. skanių gėrynių, kvepenčįų- Ci
garų ir gardi užkanda. Su godone, Ko
mitetas. , (4-5)

Reikalingai 
bužių visuose 
ras užmokestis 
Atsišaukite:

The 12th Street St oore, 
■12th andJ&alsted St.

(4)

pardavėjai prie dra- 
departamentuose. Ge- 
ir darbas ant. visados.

Pajieškau Jono Kačiullo, Suvalkų 
gub., Naumiesčio pav., Lukšių parap., 
šiaudinių kaimo. 14 metų kaip iš
važiavo iš Lietuvos, dabar nežinau 
kur jis yra. Jis 'Įtats ar kas kįtas 
teiksitės duoti žiania ant šio adre
so: ‘

F. KaMulis,
318 W. 53rd St., Chicago, Ill.

(4)

Parsiduoda geras elektrikis py- 
anas, prekė $500.00 dabar parsiduos 
už $350.00 Atsišaukite:
2016 Canalport Ave., Chicago, Ill.

(4)

Parsiduoda labai pigiai, 4toms 
kambariams rakandai (forničial). 
priežastis pardavimo, išvažuoju į Lie
tuvą Atsišaukite prie

Mikolo Ramono,
906 W. 20th. Place, Chicago. Ill.

(4)

Parsiduoda groserne ir bučernė la
bai geroj vietoj tarp lietuvių apgy
venta. Priežastis pardavimo kad sa
vininkas išvežioja Lietuvon. Atsišau
kite:
3440 So Morgan St.,

(4)
Chicago, Ill.

Parengia Puikų Pasilinksminimo Va
karų dėl visų gerų lietuvių Chicagos 
stato scenoje du naujus veikalus, pir
mu kart Chicagoje: “AUKSO VER
ŠIS” vieno veiksmo komedija ir 
“MEILĖS PARODIJOS” J. Gorčins- 
kio vieno veiksmo vaizdelis M. Melda- 
žio Svet., 2242-44 W. 23rd Place Ned., 
Vasario (Febr.) 2, 1913 pradžia 6:30 
vai. vakare Inžanga: 50C., 35c. ir 25c. 
Po teatrui, Balius su įvairiais šokiais.

šis paskutinis vakaras prieš gavė
nių, todėl visi kurie tik mėgsta gražiai 
pasilinksminti, kviečiami į šį Dramos 
Draugijos vakarų atsila®kytl. Kviečia 
visus Komitetas.

(4-5)

Pajieškau savo brolio, Andriaus Ka
raliaus, jis dirbo “Belt Shop”, prie 
diržu, Worcester, Mass., ir ten gyve
no 8 ar 9 metus, dabar nežinau kur 
jis yra. Jis paiena 
Kalvarijos miesto, 
kitas teiksitės duoti 
paduoto adreso:

Magde Staseliune, 
Dambauku kaimas, Jenavo

Kalvarijos pavietas, Suvalkų gub.
(4)

Iš Suvalkų gub., 
Jis pats 
žinia ant

ar kas 
žemiaus

Parsiduoda Buczerne ir Groserne, 
teipgi parsiduoda ir du lotai Gary, 
lud. Labai svarbios priežastis parda
vimo, nepraleiskit šios progos, kas 
pirmesnis tas ir gaus, Asišaukite po 
nr.
1715 So. Canal St.

(4)
Chicago, Ill.

gminas,

Pajieškau savo pusbrolio, Antano 
Norkevičiaus, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Kuršenu mestelto, 7metai at
gal gyveno. N. H. State. Kas apie jį 
žino, ar jis gyvas ar mires, praneški
te apie tai man: a

Albinas i Norkeviče.
947 Ferry Ave., Kewanee, Ill.

(4)

Parsiduoda groserne ir “Ice cream 
parlor” labai pigiai, nes savininkas 
perka sau aptieka. Randa pigi ir vie
ta gera del bučcrnės. Taip-pat parsi
duoda arklys ir vežimas. Atsišaukite: 
3308 So. Wallace St. Chicago

(4)

SZLAJUS BROLIAI 
1700 Wabansia five., Chicago, 111.

Kampas Paltiina St.

❖

“BIRUTES” VAKARAS
Birutė stato scenoje gražiausių dvieju veiksmių komediją: “Vyro ieš

kojimas”, nedėlioj 26 d., sausio 1913 m., šv. Jurgio parapijos svetainėj 32 
place ir Auburn Ave., pradžia 7 valandų vakare įženga 35c. ir aukščiau.

Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės nepraleiskite progos pamatyti šitą per
statymą. kurįs pirmu kartu yra lošiamas per Birutės gabiausino scenos my
lėtojus. Kiekvienas atsilankęs galės praleisti vakarų labai linksmai ir gra
žiai draugiškai pasilinksminti Pasibaigus lošimui Birutės choras padainuos 
linksmiausias daineles. Paskutinius atsibus linksmiausias balius, tautiškais 
šokiais ir lekiojanti krasa su dovanomis.

Birutė rengia gražu pasilinksminimų Užgavėnių vakare 4 dienų vasario 
1913 m., Meldažio svetainėj 2244 W. 23 pi., pradžia 7 valandų vakare. Įžen
ga 25c. ypatai. Kas nori gražiai pasilinksminti ir pasiklausyti Birutės cho
ro kcles dešims dainų tegul neužmiršta Užgavėnių vakarą. Kviečia

Komitetas

GERA PROGA DEL VYRU

$10: GYDYMĄ MS
“Te'sing-as Gydymas. ”—“Jus mokat tik už rezultatus“
Mano pirmeiviška metodą išgydo kada kiti gydytojai pasiduoda.

MANO 
PLENAS

Per trumpa laika mes cydynim silpnus Ser
ga nezius, 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 reguliarisska preke. Jus
■ negautumėt geresnio patarnavimo n e j ui $1000. Jeigu tik 

jus galėtumėt pasznekct su daugybe išgydytu pacifen tu
J Per n,l,s kožna diena, jus nenorėtumat keutet ant toliaus,

jį fant prižadėjimu kitu daktarų. Nebūk Nusilpnėjęs ir Myk-
1 stan^’s tavo gyvenimas nusiminimu giesme. Kam mokėt 

BHk f auksztas prekes, kad mes apsiimam jus iszgydyt ui vi- 
/ sa* maža preke. Mes esame žmones gerai stovinti finan- 

' '! mszkai, gydymas musų ligoniu, tai musu pirma ir geriau-
/ 8’ mis^s* Pasinaudok tuojaus iš tos geriausios progos ir

$10 ui iszgydyma, nelauk iki paskutines dienos, kada 
musu ofisai bus pripilditi žmonių, tuocses bus sunku pa- 

24 m. praktika. matyt daktara.

DR-RAS FLINT, Chicago specialistas 
VISOKIU VYRISZKU LIGŲ 
laaiMi VuKel Ar jus užbaiget nesmagumus priešgamtine gamtos prova, praiu- 
valini Vyrai dyta sveikata/ Ar turite inolatini silpnumą ant jūsų vyriikumof 
---------------------- Jūsų pučkiiota veidą, pajuodavusias akis, silpstanti kum nedrąsu
mas parodo justi kalte visam svietui ir žudo jusu pasekmes užsiėmimo, pasilinkami- 
nime ir draugyoj. Nenusigąskite. Mes galime prašalinti jums virSminetus apsireiški
mus, padarysime jus nauju vyru, ženybimain gyvenimui ir pastatysime jus ant ko
jų kaip turi atsakantis vyras Krodyti.
V i du p A mito i Vvrai *Tus esate prasikaltę už padarytus jaunystes nuodėmėsY inur-amziai vyrai 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 tuojasfs visai jos ne
bus. Pereik in savo naturališka padėjimą. Mes ga’.em pagydyt jus ir suteik jums at- 
sakanezia sveikata ir vyriškumą galutinai.
Maruli lineilnnaiimac ^es iSsrydom silpnus vyrus, panaikimam visas ligas pa- rierVU nUSiipilSJiniav einančias nuo neatsakančio užsilaikymo, padarysim ju- 
---------------------------------------- su nervus stipriais ir veikliais, sustiprims jusu kruuja, 
sustipiusim misilpnėjusius organus, ir viena iš svarbiausiu, sustipriusira vyriškumo 
organus in atsakanti padėjimą. Saugokitės tuomtarpiniu gydymu. Mes gvarantuojam 
visiška išgydymą.
Aviv^hii DaeifUdlnineae ^cs išgydom šita apsireiškimą be skausmo, pjausty- UrgdnU raSIUlUinililcIb Tno ir tam panašiu budu Skausmas ir ištvnimaa gye- 

•------------------------------------------ lose greitai prapuola. Natrota maža. Sveika cirkulia
cija kraujo greitai pasirodo, visos kitos dalys sudrutinamos ir tas jaunes 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.
IfveiiiA IHnikAflvilmae Jeigu tu turi skaudanezia gerkle, puczkus,' varinio ko- KlftllJU UZnuUUyjIiIldo lerio išberymus, skandulins, kaulu gelyma, puolanciiua 
----------------------------------------- - plaukus, arba kitokius simptomus ligos, kreipkis prlo 
mus ir bus iszgydytas ant visados. Musu gydymas iszvalys visus apoireiszkimus ui- 
užnuodyjinio 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 Užgydyti nuo kraujo neezystumo.
Drivaticvlf AQ I l<ynQ Mes teiP£l gydom kad butum išgydytas Rup turą, Obstruk- rriVaitSZXOS LlgUo Cijas, Inkstu ir Pūsles ligas, Užkietėjimą, Fistula ir Pa- 
—---------------------------------- trukynmo Apsireiszkimus, Reumatizmą, Kataru, Ažma ir
visas Kroniszkąs Nerviszkas, Kraujo, Odos ir specialiszkai vyru ligas.

Mums pilna paaiszkininia tavo apsireiszkimu ir nelaimia jeigu pats ne- 
nfiOfclIk gaii ateit: Visi reikalai užlaikomi sekretniai: Atsilankyk arba rassyk 
-------------- - szendieu, rodą duodama dykai.

Didžiausi Ofi-ni ir Intaisymas. Žemesnės kainos kaip kitą daktarą Chicago 

DR. FLINT, 322 S. State St., tZI 
Tarpe Jackson Bcul. ir Van Buren St., skersai Rothschild & Co. 
OFISO VALANDOS—Kožn.ą dieną nno 8 ryto Iki 6 v»k; Panedello Ir Ketverto ka

tarais iki 9 vai.; Nedėlioma nuo 9 ryte iki 12 vidurd. Chicago, Ill.

Dykai! $15.00
Jeigu bus teisin
gas, kaipo atlygi
nimą mes nusiusi- 

i me jums kredito 
čekį ant Jlo, kuris 

■ yra geras su pirki
niu auksinio, gva- 
rantuoto nt 20 m. 
vyriško ar moteriš
ko laikrodėlio su

Mes taipgi nusiųsim jums musų kata-

Parašyk bile kok j 
numerį nuo 1 iki 9 
į kiekvieną ratelį, 
taip kad abelna su
ma but 20, skaitant 
į visas puses. Ne
va tok tą patį nu
merį du syk, ir pri- 
siuskite mums jū
sų išrišimą, 
retežėliu ir devizke. 
liogą, iš kurio jus galėsite pasirinkti bile laikrodėlį, retėžėlį 
arba depizką jums patinkamą. Sis pasiūlymas yra tik ant 
trumpo laiko, taigi rašykite tuojaus ir įdėkite stempą dėl pri- 
siuntimo kataliogo.

HOME CREDIT COMPANY
205 E. 13th Street, Dept. 25 NEW YORK.

GRASUS TEATRAS IR LINKSMAS 
BALIUS ’ - J

Parengtas Draugystes Vinco Kudir
kos Scenoje Statoma 5 reikšmių Dra
ma “Iš MEILĖS” Ned., Vasario 
(Febr.) 2, d. 1913 m. šv. Jurgio. Paę. 
Svetainėje 32nd place ir'Auburn avė., 
pradžia 5 vai. vak., Inžanga 25c. ir 
augščiau. Po teatrui tautiški šokiai ir 
skrajojanti krasa, taipgi bus ir kiloki 
žaidimai.

širdingai užkviečiame visus atsilan
kyti ant ta vakaro, nes paskutinė pro
ga prieš užgavienias. Turim priminti 
kad šitas teatras bus lošiamas ga
biausių Chicagos lošėjų, Dramatiško 
Ratelio aktorių, kurie visuomet pu
blikų užganėdina. Taigi ir šitas veika
las gana yra žingeidus, kurie nėra ma
tę tai dabar turės progų pamatyti ir 
Išgirsti gražių dainų. ,

(4)

Pajieškau 
naucko, 5 
dėlphijoj, 
Šiaulių pav., 
parap., turiu 
kala, 
likos
ar kas kitas, 
paduoto

mel

kaslink

Leoam
1967

(3-4-5)

;o, Petro Paz- 
gyveno Phila-

kaimo.

Phila- 
gūb., 

šėduvos 
rei-

*❖
įžnaucko, kuris 
tarifo. Jis- pats 
ūa ant žemiaus

pats
žemiaus

■gėris,
■; Chicago,

Pajieškau savo.'“dėdes, Jono. Sama- 
liono, paeina iŠ kųnno gub., Šiaulių 
pav., Sledos parap., Dargužiu, kaimo; 
•15 metų kaip Amerikoj, p'irma gyve
nų Baltimore, o' dabar" nežinau kur 
jis yra. Jis pats ar kas kitas' malonė
kite man apie ji pranešti.

Antanas Žiūkus.
1120 Grand avė.. Racine,

(4)
Wis

♦ ♦

Męs visados užlaikom geriausią gčry- 
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.

❖*

* ************************
********

Telephone Yards 687
DR. G. M. GLASER, t

3149 So. Morgan St., Chicago ,111. *
*Pranešu visuomenei, kad aš esu * 

J seniausias gydytojas ant bridge-
* portor praktikuojant 21 metus. Vi- *
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- *
* dinti sąžiniškai ir ’esu visuomet J 
J ant pareikalavimo dieną arba nak-*
* tį. Esu specialistas ligose vaikų, #
i moterų, ir vyrų. Taipgi darau * 
J visokias operacijas. *
*5k»^*»*******************

AR GALI ATSAKYTI ANT ŠIŲ KLAUSIMŲ?
Ar esi lietuviu?
Ar esi sveikas ant kūno ir dvasios?
Ar priguli į savitarpinę pašalpos draugiją?
Ar skaitai kokį lietuvišką laikraštį?
Ar manai kada nors sirgti ar mirti?
Ar esi vedęs?
Ar tavo moteris ir vaikučiai priklauso prie kokios nors 

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

moters bei vaikelių, jaigu misliji sirgti, tai nelauk ilgiau, da
bar tau laikas apsirūpinti, pakol esi sveikas tau ir laimė tar
nauja. Rašykis prie SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERI
KOJE, o tavo laimė nepražus, SLA. moka ligoj pašalpą ir at
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 šiuo adresu :

A. B. STRIMAITIS
307 W. 30th Street NEW YORK, N. Y.
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VIETINES ŽINIOS. Labai Svarbi Zinia
žymus banditas suimtas.
James A. Perry, išdžiu

vęs, gražiai apsitaisęs ir iš
rodantis inteligentu, andai 
Hyde Parko policijos nuo
vadoj prisipažino prie pa
pildymo skaitlingų vagys
čių Chicagoje ir pasisakė, 
jogei jis esąs automobilinių 
banditų vadas. Tasai žmo
gus pažymėjo, kuone visuo
se automobiliniuose plėši
muose ėmęs daly v urną per 
pastaruosius tris mėnesius. 
Tos jo išpažinties liudinin
kais buvo policijos kapito

nas Lavin ir valstijos pro
kuratorius Hoyne.

Banditas pasisakė, kad 
jis banditizmo kari j erą pra
dėjęs lapkrityj 1912 m. Per
ry nenori išduoti savo drau
gų ir savo namų adreso.

Be to policijai pasisakė, 
jogei jis gimęs Chicagoj, 
čionai visas laikas gyvenęs 
ir lankęs vietines viešasiąs 
mokyklas. Nesako, kuo jis 
pirmiau buvęs užsiėmęs, bet 
prisipažinęs, kad tankiai 
pasigerdavęs.

Banditas prisipažino, kad 
jis per tuos kelis mėnesius 
atlikęs tiek daug plėšimų, 
kad net visų vietij negalįs 
atsiminti. Su policijinių už- 

"*rašų pagalba jis prisipažino 
prie daugiau desėtko plėši
mų valgyklose, jubilierių 
krautuvėse ir kitur. Jis su 
savo draugais apiplėšdavęs 
ir praeivius gatvėse.

Perry, kuris sakąs turįs 
k 18 metų, suimtas sausio 7 d. 

Pirmiau jis pasisakęs, kad 
Vadinasįs Jos. Bartzen. Su 
juo suimtas nekoksai Wal
ter Scott, kuris regis su Per
ry bendravęs.

Policija įsilaužė į namus 
po numeriu 4307 Wabash 
avė., ir atrado tris juos, bet 
vienas suspėjo iššokti per 
langą laukan ir pasprusti. 
Suimta tik Perry ir Scott. 
Apie banditą Perry kažkas 
policijai pranešęs telefonu. 
Tą pačią dieną suimta tris 
moteris, gyvenusios tuose 
pačiuose namuose.

Rasi, dabar banditai Be
sitrankys automobiliais po 
miestą.

Pavogta $1.000.000 vertes 
poperos.

Vienam anglui geležinke
lio Union stotyje pavogta 
Valiza, kurioje buvo sudėta 
poperos vertės milijono do
lerių. Vagiliui tie poperiai 
hera naudingi, nes jų pini
gais negalima pakeisti. Po
periai priklausė kompanijai 
Australian Marine Fibres 
Limited. Tai buvo pienai, 
žemlapiai ir kiti dokumen
tai, gabenami Londonan. 
Kadangi tų visų poperių du- 
plikatų negalima niekur 
gauti, tatai kompanija susi
lauks didelių sau nuostolių, 
jei vagilius nesugrąžįs pa
imtų poperių. Anglas su
teiks dailų paliudijimą 
pie Chicagos tvarką.

a-

II Raupai So. Chicagoj.
I So. Chicagoj pradėjo 
siausti raupų epidemija. 
Serga maži vaikai. Be to 

^sveikatos departamento vir
šininkas praneša, kad Chi- 

.cagoj ima platinties ir ki
tokios limpančios ligos, y-, 
pač skarlatina ir difteri-

Viršininkas pažymi, kad 
tos ligos platinas todėl, jo- 

hO^daktarai sveikatos de- 
apie anų atsi

radimą nepraneša, bijodami, 
Į idant sveikatos departamen-

tas neprikaltų ant durių tani 
tikros kortos. Gi namiškiai, 
kur serga vaikai limpančio
mis ligomis, lanko įvairias 
viešasiąs vietas ir tuo budu 
nuo jų užsikrečia kiti vai
kai.

Be to užkrečiamas ligas, 
viršininko nuomone, platina 
pigus teatrėliai, kuriuos lan
ko vaikai. Tatai patariama 
į teatrėlius vaikų nesivesti, 
taippat saugoties važinėti

Rengiama straikai.
Pereitoj pėtnyčioj sustrai- 

kavo 800 darbininkų, dir
busių vidumiestyj didelėse 
krautuvėse. Gi subatoje no
rėjo straikuoti dar 20.000 
daugiau darbininkų.

Iš simpatijos straik no j au
tiems rubsiuyiams New Yor
ke, Chicago žada irgi 50.000 
rubsiuvnj straikuoti, kurie 
dirba didelėse firmose.

Kadangi New Yorke rub
siuvių straikas tęsiasi ir te- 
naitinės rūbų siuvimo fir
mos daugelį darbų prisiun
čia Chicagos firmoms, tatai 
vietiniai rubsiuviai žada 
sustraikuoti, idant tuo bu
du pagelbėjus pasekmin- 
giau kovoti newyorkieciams 
darbininkams

Be to kalbama apie strai- 
kus ir kitose darbo šakose.

Telefonisčių unija.
Andai pasklido girdas, kad 

Chicagos telefonistės inku- 
rią savo uniją. Tą girdą te
čiau telefonų kompanijos 
administracija užgynė 
tvirtindama, kad toki unija 
norėta jau senai inkurti, bet 
nekuomet nesisekta tai pa
daryti.

Telefonų kompanijos pir
mininkas be to tvirtina, kad 
mergaitėms toki unija ne
santi reikalinga, nes jos ir 
taip gerai uždirbančios. 
Šiais laikais mergaitėms te
lefonistėms mokama nuo 12 
centų ligi 23 centų valando
je. Jos dirbančios dienoje 
8^ vai.

Chicagoj randasi 4.500 te
lefonisčių ir jų darbas nepa
vydėtinas, kadangi kompa
nija ilgesnius metus dirban
čių merginų nenori laikyti 
ir todėl tokioms merginoms 
nenori mokėti 23 c. už darbo 
valandą. Anų vieton priima 
mokines ir toms moka 12 c. 
arba kiek daugiau. Kad ga
vus valandoje 23 centus, 
merginai reikia išdirbti ma
žiausiai 10 metų prie to pa
ties vieno darbo. Be to, dau
gumas telefonisčių neišdir
ba ištisos savaitės.

Jau kam-kam, bet telefo
nistėms senai reikėjo turėti 
uniją. Kompanija gi unijos 
kaip ugnies bijosi.

Tramvajaus suvažinėtas.
Sausio 12 d. ant Halsted 

ir!6-tos gatvių kertės tram
vajus suvažinėjo lietuvį, 
Petrą Jankantą, 45 metų 
seną. Velionis paėjo iš Kau
no gub., Raseinių pavieto, 
Nemakščių parapijos, Pa- 
prudžių sodos. Amerikoj 
pragyveno 17 metų, bet vi
sas laikas savo likimu nesi
rūpino, nes neprigulėjo nei 
į vieną draugiją, nei kur 
kitur savo gyvasties neturė
jo apdraudęs, turėdamas 
vilti ilgus metus nei mirti, 
nei sirgti. Tečiau nelaimė 
patiko netikėtai. Vakare e- 
jo skersai Halsted gatvę, 
karas rėžė ir ant vietos už
mušė. Paliko Lietuvoje pa-

čią Marijoną, dukterį Oną 
16 m. ir sūnų Praną 8 m. 
Velionis palaidotas ant šv. 
Kazimiero kapinių su baž
nytinėmis apeigomis Jono 
Jukniaus rupestimis.

J. Juknis.

RUBSIUVIŲ SUSIRIN
KIMAS.

Istoriškoje svetainėje 
“Hod carriers” utarininke, 
21 dieną sausio, šių metų, 
atsibuvo masi viskas susirin
kimas Chicagos rubsiuvių, 
kurio parengimu užsiėmė 
apskričio taryba suvienytų 
unijų. Susirinkime dalyva- 
voįžymesni kalbėtojai, kaip: 
J. O. Bental — angliškai; L. 
Kostka — čekiškai; R. Ma- 
zurkievicz — lenkiškai; Jo
seph Corti — italijoniškai; 
Labor World” — žydiškai; 
Siskind, redaktorius ‘1J ewish 
taipgi kalbėjo lietuviškai P. 
Galskis.

Visi kalbėtojai nurodė, 
kad New York’o rubsiuvių 
straikas yra vienas iš isto
riškų atsitikimų darbinin
kiškame judėjime, kuriame 
ima dalyvumą 125.000 kaip 
vyrų taip ir moterių už pa
gerinimą savo būvio ir kad 
Chicagos rubsiuvių yra bū
tina pareiga remti kaip pi- 
nigiškai, taip ir morališkai. 
Susekta, kad iš New York’o 
yra atvežamas darbas į Chi- 
cagą į tūlas firmas kaip tai: 
Kupperheimer; Internatio
nal Tailors; Sorom & Co., ir 
kitos mažesnės firmos dirba 
tą darbą. Kad sustapdyti 
tą darbą Chicagoje, susirin
kime nutarta imti aktiviš- 
kai veikti; jaigu tos firmos 
neatsisakytų geimo j u imti 
iš New York’o darbą, tai 
Chicagoj gali taipgi iškilti 
straikas. Aukų sudėta $77.- 
81 del New York’o straike- 
rių. Žmonių dalyvavo 3.500. 
Rezoliucija vienbalsiai buvo 
priimta, tik del stokos lai
ko jos negalima čionai pa
duoti, tilps sekančiam nu
meryje. Panašus susirinki
mai atsibus visose miesto 
dalyse. Pirmas toks susi
rinkimas atsibus ant North- 
West sides aplink pradžią 
ateinančios savaitės.

Pranešėjas.

ATSILIEPIMAS.

Mes, Brooklyno lietuviai, 
šiuomi atsiliepiame į lietu
vių visuomenę Amerikoje, i- 
dant Jus, broliai, paduotu- 
mėt mums pagelbon savo 
brolišką ranką. Laikraščiuo
se jau buvo minėta apie di
deli rubsiuvių straiką New 
Yorko ir New Jersey valsti
jose. Šiame straike dalyvau
ja suvirš 200.000 darbinin
kų, kurių tarpe ir lietuvių 
daugiau 3.000 randasi ap
gailėtiname padėjime. Jau 
trečioji savaitė kaip stojom 
kovon prieš savo išnaudoto
jus už duonos kąsnį, pabran
gus visokiems valgomiems 
produktams. Dar mums be
dirbantiems užstojo krizis ir 
toliau negalėjome iškentėti 
vargo, negalėjome išmaitin
ti savo šeimynų, tatai ir bu
vome priversti stoti kovon 
su kapitalistais. Kovojame 
ne todėl, kad surinkus sau 
kapitalus, bet kad ateityj 
išsimaitinus patiems ir iš
maitinus savo šeimynas, a 
nas apdengus.

Nekurie kapitalistiški lai
kraščiai skelbė neteisingas 
žinias, sumažindami musų 
kovotojų skaitlių, kiti iš
kraipė žinutes, pavadinda
mi mus maištininkais ir ki
tokiais tam panašiais žo

džiais. Bet mes nesame to
kiais kaip mus vadina. Mes 
kovojame už darbininkų 
būvio pagerinimą. Taigi 
mes šaukiamės į Jumis, 
broliai lietuviai darbinin
kai, idant suteiktumėte 
mums savo pagelbą, nors 
tuomi suramindami mus. 
Mes atsiliepiame i visus Su
vienytose Valstijose rubsiu- 
vius ir į kitus amatninkus 
bei darbininkus.

Draugai rubsiuviai! Jaigu 
patėmysite kokiame nors 
mieste darbą prisiunčiamą 
iš New Yorko, tad malonė
kite tų darbų nedirbti, ar
ba sustraikuoti, o jei ir ne- 
rubsiuvius patėmysite kur 
nors dirbančius rubsiuvių 
darbus iš New Yorko pri
siųstus, tad malonėkite 
mums pranešti laiškais, pa
žymėdami, iš kokios “ver- 
auzės” tie darbai, kokie 
kontraktoriai dirba, taippat 
jų adresus. Kitataučiai rub
siuviai jau senai tuo daly
ku rūpinasi ir apie viską iš 
kitų miestų praneša strai- 
kininkams. Kapitalistai ka
dangi jau ėmė rupinties 
kaip išleist savo darbus Į 
kitus miestus, idant mumis 
pailsint, idant intraukt at
gal alkin ir badan.

Draugai lietuviai, bukime 
mes vienybėje, nes be vie
nybės negalima pagerinti 
būvis. Todėl, broliai lietu
viai, prisidėkite mums pa- 
gelbon!

Su draugiškumu 
Lietuvių rubsiuvių strai- 
ko vedėjų komitetas: 

*J. Augunas, 
J. Ai Mockeviče, 

W. Sibunauskas, 
Adresas: -

Straiko Komitetui^ 
101-103 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.

Męs nupirkom kampą. 90x150 pėdų, ant 32-rosi.r 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 Banka
3249 So. Morgan Si CHICAGO, ILL ♦

Hemykit! Lietuviai TemykitU
SZIPKORTES ATPIGO.

Dabartinės šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti 
Europon yra sekančios:

Į krajų. čia paduodame kainą kelio per vandenį: 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 dienų $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 .................................
$35.00 Cunard Line iš Hamburgo per New Yorką eina 7 dienas 
$35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką eina 8 dienas
$35.00 American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 8 dienas .... $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 šitų kainų kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikoniškų 
Citizens popierų, turi mokėti $4.00 Head Tax ir Burdas $2.00

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų į visas dalis svieto, jaigu reikalas pa
rašyk iš kur ir į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

KAINOS EUROPOS GELEŽINKELIŲ: 
ir Tilžės 

$5.20 
' $4.85 

$6.95 
$6.90

$35.50
$35.50
$35.50

Nauja kometa. Iš Aus
tralijos rašoma, kad astro
nomas Loeve atidengęs nau
ją padangėse kometą.

Tragedija. Kanados mies
te Ottawa pasitaikė nepa
prastas ir baisus atsitiki
mas: ant geležinkelio stoties 
lokomotiva suvažinėjo dvi 
moteriški: ponią Utlif ir jos 
dukterį Myrtle; paskui pasi
rodė, kad tą lokomotiva ve
dė nelaimingųjų moteriškių 
vyras ir tėvas, o perkuriu 
buvo jo sūnūs, taigi suvaži
nėtų sūnūs ir brolis.

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

Eydkunų 
$5.25 ‘ 
$5.00 
$7.10 
$7.05

(APGAKSINMAS)

Išlyga samdymo.
Kiekvienas pasamdymas, 

vis vien fiziškas ar protiš
kas, priklauso pirmiausiai 
nuo geros sveikatos, nes 
nuolatinis darbas bus gali
mas, kada musų jiegos nu- 
silpnėja kartas nuo karto. 
Svarbiausiu tatai reikalavi
mu yra palaikyti geroj tvar
koj virškinimo aparatą. Pa
kol męs galime; priimti ir 
gerai suvirškinti maistą, 
musų jiegos- nenusilpnės. 
Jeigu-gi užtėmysime kokią- 
nors permainą, tuojaus pri
valome pavartoti Trinerio 
Amerikonišką Kartaus Vy
no Elixirą. Šitas vaistas 
veiks greitai ir tikrai. Jis 
išvys iš kūno visus nevalu
mus ir priruoš virškinimo 
organus prie naujo maisto. 
Jis sustiprins šituos orga
nus ir jų darbą sureguliuos. 
Ąptiekose. Jos Triner, 1333- 
1339 Ashland avė., Chicago, 
UI.

Trinerio Linimentas ti
krai išveja skausmą iš mus
kulą ir sunarių.

RUBLIŲ KAINOS:

Rublių $ c Rublių $ c Rublių $ c Rublių $ c
1 .52i/2 29 15.23 57 29.93 85 44.63
2 1.05 30 15.75 58 30.45 86 45.15
3 1.58 31 16.28 59 30.98 87 45.68
4 2.10 32 16.80 60 31.50 88 46.20
5 2.63 33 17.33 61 32.03 89 46.73
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25
7 3.68 35 18.38 63 33.08 91 47.78
8 4.20 36 18.90 64 33.60 92 48.30
9 4.73 37 19.43 65 34.13 93 48.85

10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.38
11 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 35.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93
14 - 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 37.28 99 51.98
16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50
19 9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00
24 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.00
25 13.13 53 27.83 81 42.53 900 468.00
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519,50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000- 1558.50

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštų.
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosi jos konsulio, 

taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.
Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus, rašykite mums į kur norite išva

žiuoti ar iš kur parvežti, o jaigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų me
tus, o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę 
sau liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį, o mes jūsų 

i šifkortes kogreičiausiai išsiųsime.
. z Adresuokite mums visada šitaip:

! J. M. Tananevičia
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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