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BALKANŲ REIKALUOSE.
TURKIJOJE ĮVYKO j 

PERVERSMĖS.

Kuomet Turkijos senatur
kiu kabinetas podraugsu sul
tonu pereitą ketvergą rengė
si Europos viešpatystėms i 
jų notą atsakyti, kad Turki
ja apsiėmus išpildyti jų no
rą ir Balkanų valstybių rei
kalavimus, ty. atiduoti bul
garams Adrianopoli ir ne- 
kurias salas graikams ant 
Egejaus jūrių, jaunaturkiai 
mieste sugundė gyventojus 
ir tie sukėlė baisias demon
stracijas prieš senaturkiu 
valdžią už toki Turkijos pa
žeminimą. Demonstracijos 
metu nušauta Turkijos karo 
ministeris ir vyriausias tur
ku armijos ties Čataldža va
das, Nazim-paša. Jį nušo
vus. jaunaturkiai tuojaus 
pagriebė į savo rankas visą 
valdžią.

Nušautas Nazim-paša. 
nors narsus vadas ir žymus 
asmuo, bet nepatikėdamas 
Turkijos pasirengimui, buvo 
labai priešingas atnaujinti 
karą ir sutiko bulgarams 
atiduoti Adrianopoli. Oficie- 
riu korpusas su Enver-bei ir 
Talaat-bei priešakyj norėjo 
karą atnaujinti ir nuspren
dė todėl padaryti ant vals
tybės pasikėsinimą, idant 
prašalinus senaturkiu val
džią ir pradėjus su Bal
kanų valstybėmis. Kaip nus
prendė. taip ir padare.

Pasikėsinimas buvęs 
staigus.

Šis Turkijos santykiuose 
krizis gimė netikėtai. Viso 
atsitikimo bėgis buvo tikrai 
dramatinis.

Talaat-bei, vienas žymes
niu karo partijos narių, nu
sidavė su vizitą pas didįjį 
vezirą Kiamil-pašą ir pas jį 
pareikalavo, kad jis tuojaus 
pasitrauktų iš savo vietos. 
Kiamil-paša atsisakė rezig
nuoti ir kabinetas toliau 
pradėjęs svarstyti apie at
sakymą į viešpatysčių notą. 
Tas buvo ketvergo ryte.

3-čią valandą po pietų 
kitas jaunaturkių vadas 
Djejal-bei su penkiais šta
bo oficieriais atjojo priešai 
Augštąją Portą (prieš rū
mus, kur ministerial laiko 
savo susirinkimus). Tuo pa
čiu laiku susirinkusi taip- 
pat minia ėmė trukšmingai 
užsilaikyti.

bei tuojaus nuo Kiamil-pa- 
šos pareikalavo rezignaci
jos. Kiamil rezignaciją priė
mė ir pasirašė po tam ti
kruoju dokumentu. Paskui 
Enver-bei tą rezignaciją nu
ga beno patvirtinti šaitanui, 
Iš ten sugrįžęs susirinku
sioms minioms perskaitė 
sultano manifestą, kuriuomi 
paskelbta, jogei nauju di
džiuoju vežini paskiriama 
Mahmud-paša.

Vyriausiu armijos vadu 
paskirta šefekt-paša, kurs at
sižymėjęs jaunaturkių revo
liucijoje. Talaat-bei paskir
tas vidurinių reikalų rninis- 
teriu, o Izzet-paša — karo 
ministeriu. Talaat-bei ap
reiškė, kad tasai ant valsty
bės pasikėsinimas atlikta 
be jokio iškalno pieno, bet 
tai priverčius padaryti tur
kų viešoji opinija.

Jaunaturkių išaiškinimas. . 
Jaunaturkių komitetas j 

tuojaus išleidęs atsiliepimą., 
kuriuomi išaiškina visą tą j 
staiga perversme Turkijo-, 
Je:

“Kiamil-pašos kabinetas 
buvo pamynęs konstituci
ją. Visas dalykas paaršėjo, 
kuomet tasai kabinetas pa
leido 120.000 kariuomenės, 
nors gerai žinojo, kad Bal
kanų valstijos yra sudaru- 
sios Lygą”.

Atsiliepimas užmeta Kia- 
mil-pašai valstybės išdavi
mą už tai, kad jis geidęs 
priešininkams išduoti Adri
anopoli ir Egejaus jūrių sa
las.

“Muzulmanų vi suomenė 
negali kęsti tokios valdžios, 
kurios priešakyj' stovi išda
vikas”.

“Turkų tauta tečiau paš- 
vęs viską, bet neleis suteršti 
savo garbės”.
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nesenai išleido iš kalėjimo buvusįmili- 
k^Įtai apvagino, o teismas, už papras- 
pasmerkė 30 metams kalėjimai!! Va-

Paskui atjojo baltu arkliu 
Enver-bei drauge su, buvu
siuoju Washingtone amba
sadoriumi Kiazim-bei, pas
kui Halila-bei ir kitais. En-
ter-bei nulipo nuo arklio ir 
pareikalavo Įleisti jį kabi
neto posėdin. Įleista tik En- 
»er-bei ir Talaat-bei. Enver-

Visi svetimų viešpatysčių 
ambasadoriai Konstantino
poly] nepripažino j'aunatur- 
kių valdžios ir tame reikale 
pareikalavę sau instrukci
jų-

Konstantinopolyj esanti 
ramybė.

įsimaišyti į Turkijos viduri
nius reikalus, ir jei taip at
sitiktų, tuomet gimtų karas 
Austrijos su Rusija, kas, ži
noma, lengvai supjudytų 
tarp savęs visas viešpatys
tes. Ir delegatai Londono 
konferencijoje nežino net 
kas pradėti. - - .

ją* 
ihaha iš!

Visas padėjimas atsimainęs.
Jaunaturkių ant valsty

bės pasikėsinimas invedė 
pamatinę atmainą tarptau
tiniame padėjime. Jau buvo 
manyta, kad turkai Balka
nuose nusileisią ir pasibaig
siąs karas, bet kuomet da
bar valdžios styrą į savo 
rankas paėmė jaunaturkiai, 
visa susitaikymo viltis išny
ko ir nieko gero negalima 
laukti.

Jaunaturkiai mano Bal
kanuose kariauti ligi pasku
tiniam galui ir anaiptol ne
pasiduoti. Ties Čataldža su
traukta daug turkų kariuo
menės ir to atjaujinto karo 
pasekmės gali but turkams 
laimingesnės.

Visas klausimas guli ta
me, ar svetimos viešpatystės 
sutiks tarpan įsimaišyti. 
Gal Rusija kartais ir gali

Sultanas nuo sosto prašalin
tas!

Tomis dienomis iš Pary
žiaus ir iš kitur Londonan 
parėjo žinios, kad Turkijos 
sultanas pra ša 1 in t ą s nuo 
sosto ir Turkijoje apskelb
ta respublika. Toji žinia te
čiau ligšiol nepatvirtinta.

Berlyno dienraštis “Local 
Anzeiger” tokią pačią žinią 
aplaikes iš Budapešto. 
Smulkmenų vis-gi trūks
ta.

3. , .J j ..

Viešpatystės siunčia karo- 
laivus.

Europoje padėjimas pasi
baisėtinas. Balkanuose ka
ro atnaujinimas laikomas 
už tikrą. Be to užsineša, kad 
karas busiąs perkeltas ir
Europon, kadangi Rusija 
grasia įsimaišymu.

Anglijos, Italijos ir kitiį 
šalių šarvuočiai skubinasi * 
Turkijos pakraščius. Tas

r Nau j aš fBeMtu^lam. ' ■ ■ \ į'r. ^. ’ •/ ■ .
fc Londono f* 
pundeli tas>a 
t i 11 opo 1i o, k a dąė n i -ope n ai, ži
nanti visaĘitjį^ų padėjimą, 
naują jaiinatti|kių "kabinetą 
laiko labai silphu, kokio dar 
ligšiol nebūta. koijstitucįji- 
hėj Turkijoj. Enver-bejaus 
dėdė. Halil-bė^palikęs Kon
stantino] tol io_. jšomemlantu, 
o Essad-pąšąj ^nęs Janinos 
komendantas^-*- Šeįfc-ul-is- 
lamu. " įv

kores- 
jistan-

Naujos valdžios išaiškini-
mas.

Apie karo ministerio Na- 
zim-pašos nušovimą valdiš
kai išaiškinamą, kad tai bu
vęs paprastas atsitikimas, 
nes niekas jo nenorėjęs šau
ti. Nazim-paša per- langą iš
kišęs galvą norėjo suraminti 
demonstrantų minias, kad 
tuo tarpu iš minios paleista 
šūvis ir Nazim kritęs. Šau
dymą pagimdęs jo paties ad
jutantas, Fazif-bei, kuris
pirmutinis pradėjęs į minią 
šaudyti iš revolverio.

Nazi m-pašos laidotuvėse 
ėmę dalyvumą ir jaunatur- 
kiaiį kurie tuo kelpi paliudi-

,ię. jogei nesą kalti jo mir
čiai. ■ "ft:

Talkininkai bijosi.

Balkanų valstybių pleni
potentai,1 kurie su turkais 
veda taikos derybas Londo
ne, iš savo tarpo išrinko ko
mitetą, kuriam pavesta ap
dirbti apreiškimą turklį at
stovams ir išdėstyti prie
žastis, delko derybos turi 
but pertrauktos.

Dabar jau talkininkai bi
josi atnaujinti karą, nes ne
pramato iš to karo sau nau
dingų pasekmių. Talkinin
kai daugiausiai bijosi Ru
munijos ir Austrijos ir ma
žai turi pasitikėjimo Rusi
joje. Bet jie visvien stato 
reikalavimus — atiduoti 
Adrianopoli ir salas. Nėra 
abejonės, kad karas bus at
naujintas.

Reakcija prieš jaunaturkius.

Iš Konstantinopolio į 
Burgas garlaiviu pargaben
ta žinia, kad trįs turkų ka
riuomenės pulkai, stovintie
ji ties Čataldža, nusprendę 
užpulti Konstantinopolį ir 
išvaikyti jaunaturkių kabi
netą. Už jaunaturkius užsto
janti maža aftnijog dalis.__

CARO TARNAS SAVO 
GAVO.

Carui atvažiavus kokion 
nors vieton pasiviešėtų (nes 
jis reikalų jokių neturi) esti 
visados daug rupesnio poli
cijai, kad išsergėti caro gy
vastį; tuomi daugiausiai rū
pinasi slaptoji policija. Iš 
rudens caras buvo Maskvą 
aplankęs; jau mėnuo prieš 
caro šeimynos atvažiavimą 
pribuvo Maskvon 700 slap
tosios policijos agentų: 
jiems reikėjo mieste tvar
kos daboti.

Lygiai ir aną vasarą kai 
caras aplanke Klevą, tan 
miestan buvo sutraukta sla
ptoji policija iš visų pusių 
— iš Odesos, Vilniaus ir 
Maskvos; tuomet caro ap
saugai buvo duota 300.000 
rublių. Iš tų pinigų Kievo 
slaptosios policijos viršinin
kas Kuliabko gavo 49.000 
rublių. Pasibaigus nelaimin
goms iškilmėms (tuomet bu
vo nušautas ministeris Sto
lypin), augštesnioji vyriau
sybė pareikalavo atskaitų iš 
pulkininko Kuliabko; šis 
negalėjo prirodyti, kur yra 
padėjęs 8.000 rublių; todėl 
buvo už tai atiduotas teis
man.

Kuliabko teisinosi nekal
tas esąs, nes tomis dienomis 
jam rūpėję apsaugoti carą, 
o ne pinigus skaityti: “Ra
si, mano tarnaitė pavogė 
tuos 8.000 rublių. Odesos 
slapt. policijos viršininkas 
išeikvojo 14.000 rublių, o 
teisman nepatrauktas; ko- 
delgi ant manęs krinta vi
sas atsakymas? Prieš iškil
mes aš buvau pasiuntęs sla
ptus agentus Kievo guberni- 
jon; reikėjo juos perdaryti 
knygnešiais, daktarais, rei
kėjo jiems visokio “tavoro 
nupirkti, viskas juk lėšavo, 
bet aš neužrašinėjau ir jo
kių sąskaitų nedariau. Rei
kėjo net užsienin pasiųsti 
policijos agentus, nes buvo 
gauta žinia, kad socialistų 
revoliucionistų būrys norįs 
su bombomis sieną pereiti. 
Nedyvai, kad galva susisu
ko, dabar ir nežinau, kur 
tie 8.000 rublių dingo. Teis
kite mane, prieš carą aš 
esu nekaltas.”

Teismo rūmai tečiau Ku- 
liabką atrado kaltu ir užda
rė tvirtovėn vieneriems me
tams ir 4 mėnesiams. Kitais 
metais Kuliabko dar turės 
teismą, kodėl neišsaugojęs 
Stolypino gyvasties.

NEPRIELANKUS UPAS 
LINK RUSIJOS.

Iš Pekino į “Ruskojo Slo- 
vo” telegramų pranešta, 
kad garsus Chinų respubli
kos įvėrėjas, daktaras Sun

Yat Sen, kreipęsis į Chinų 
respublikos prezidentą, Yu
an Shi Kai, patardamas, 
kad Chinai paskelbtų Rusi
jai karą.

Dr. Sun Yat Sen tikrina, 
kad išteklius karui atsira- 
siąs. Karas su Rusija pa
gimdys tautoje užsidegimą 
ir narsumą, kas reiškia ap- 
galėjimo rankpinigių. Dr. 
Sun Yat Seno nuomone, ka
ras su Rusija — tai viena
tinis būdas, kuriuomi Chi
nai pasauliui galės prirody
ti, kad respublikoninč val
dymo forma Chinams išėjus 
geran. Tuo karu Chinų res
publika aplaikys pripažini
mą tų valstybių, kurios lig
šiol Chinuose valdymo for
mos dar nėra pripažinusios.

Vienu žygiu Rusijos laik
raščiai sielvartauja, kad Ru
sijos prekių boikotas Chi
nuose nuolatos besididinąs. 
Apskelbus Chinuose respub
liką, Rusijos pramonininkai 
į Chinus kas metai išgabenę 
pasiutų rūbų vertės poros 
milijonų rublių. Šiais laikais 
chiniečiai rusiškų rūbų ne
perka, Rusijos vietą Chinuo
se y ra užėmus Amerika.

SERBIJOS GINKLAVI
MOSI.

Serbija pradėjus mobili
zuoti visus vyriškius, ga
linčius valdyti ginklus. Taip 
rašo Austrijos dienraščiai, 
kuriems rupi visokis, kadir 
mažiausias, Serbijos pasi- 
krutinimas.

Prasidėjus Balkanuose 
karui, Serbija sumobilizavo 
300.000 kariuomenes. Tik 
maža dalis anos pa likta tė
vynėje, o didžiuma iškelia
vus karan ir, kaip žinoma, 
iš ten dar nesugrįžus.

Dabar gi Serbija mobili
zuojanti visus sveikus vyriš
kius nuo 18 metų ligi •>(» 
metų. Ši mobilizacija vadi
nasi visuotinas apsiginkla
vimas, kurian įeisią 80.(100 
žmonių.

Vienos dienraščiai stebisi 
iš Serbijos karo administra
cijos apsukrumo, taip pat 
iš staigaus Serbijos ginkla
vimosi. Tie dienraščiai te
čiau nesistebi visai iš Aus
trijos ūmo ginklavimosi, 
bet pamato tik kitų ydas ir 
buk tai nereikalingus dar
bus. Jie mena, kad Serbija 
ginkluojasi ne kam kilam. 
kaip tik prieš Austriją, ka
dangi jos karuomenei kare 
su turkais nesą jau kas \ < i- 
kti.

PASKIAUSIOS ŽINIOS.

Talkininkų plenipotenJ| 
Londone išrinktas specialis 
komitetas perstatė dar sykį 
Turkijos plenipotentams 
reikalavimą, idant Turkija 
tuojaus atsakytų ar vienaip, 
ar kitaip, nes priešingai de
rybos busią pertrauktos ii 
prasidėsiąs karas. Davė tris 
dienas laiko. 1

Rusija perka da 
automobilių ir lėk 
so.

.„.iff. ..
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Musų bernaičiams ir mergaitėms.f Žinios is Lietuvos
TĖVAS IR SŪNŪS.

rė viešąjį traktierių. Vals
čiaus raštininkas, pavasa- 
.ryj, norėjo, kad visi valstie
čiai pasirašytų ir panaikin
tų alkoholio įstaigas, bet jie

Maža bėra norinčių va
žiuoti į kelionę vežti prekes 
iš geležinkelio stočių ; krau
tuvininkai nei su pyragu 
nepriprašo. O jaukas razino

je geriausioje vietoje neto
li bažiĘrčiošl ir prie rinkos. 
Tuose maniuose yra jau in- 
taisyta>L “Blaivybės” sky
riaus arbatinė su kepykla ir

A. A. ZIGMAS GAIDAMA
VIČIUS.

Vėl naujas liūdnas nekro
logas. ..

Dar vienas talentas, vos 
sušvytęs, užgeso Lietuvai...

Gruodžio 4 dieną Kieve 
mirė smagenų uždegimu 
jaunas lietuvių rašytojas 
Zigmas Gaidamavičius. 
Liūdną tą žinią pranešė 
“Vilčiai” telegrama velio- 
nies tėvas (žiur. “Vilt.” No. 
145).

Daugeliui velioniės var
das bus, rasit, svetimas. 
Nedaugeliui dar teko skai
tyti ar pastebėti išblaškytas 
kai-kuriuose la ikraščiuose 
jo eilutes, dar mažiau, kad 
po Zigmo Gėlės slapyvarde 
rašė a. a. Z. Gaidamavičius. 
Neįstabu. Vos nuo poros 
metų pradėjo rašinėti lai
kraščiuose Gaidamavičius, 
atskiros savo veikalų kny
gelės nesuspėjo dar išleisti 
nė vienos.

Velionies nepažinojau ir jo 
bijografijos nežinau. Žinau 
tik, kad dar pernai mokėsi 
jis Šiaulių gimnazijoj, ku
rią baigęs pavasarį — įsto
jo Kievo universitetan filo
logijos skyrių n.

Buvo dar jaunas. 19 metų, 
visai jaunas, vos dar gyveni
mo angon įžengęs. Iš pasa
lų, kaip vagis, Pasigriebė jį 
iš musų tarpo žiauri mirtis. 
Tragingas Lietuvos talentų 
likimas. Jei neįstengia ku
rių pakirsti džiova — tos 
lietuvių jaunimo baisiausias 
priešininkas, tai užtinka 
juos kokia isnetyčių prisi
kabinusi nelaukiama-nepra- 
syta viešnia-liga ir, pastvė- 
rusi, kaip aitvaras, induoda 
mirties glėbin. Taip dar ne
senai mirė Steponaitis, ta i į) 
dabar nebetekome Zigmo 
Gėlės. Ir kaip Steponaičio, 
taip ir Zigmo Gėlės pirmąjį 
ir paskutinį eilių rinkinį 
reikės pavadinti — pomir
tiniu. Žiauri likimo ironi
ja-

rikos “Vienybei Lietuvnin
ku”. Tečiau jo rašiniuose ne
matyt buvo to partijinio ap- 
jakirno ir jo eilės neapykan
ta nekuomet nedvokė. Ma
tyt, jis suprato, jog dailinin
kas, jei nori būti tikru dai
lininku, privalo būti tik po
ezijos kriviu, vaidila, bet 
ne partijų agitatorium-rėk- 
sniu.

Ar Zigmas Gėlė buvo ta
lentas?

Be abejo taip, iš daugy
bės “Aušrinės” poetų — 
Zigmas Gėlė buvo, be abejo, 
pirmiausias. Bet apie jo po
ezijas gal kuomet-nors sky
rium pakalbėsime.

Ties kiekvienu kapu gai
la ir liūdna. Ties tuo nauju 
kapu dvigubai gaila ir liūd
na.

Zigmas Gėlė, būdamas 
dar gimnazistu, priklausė 
prie vadinamųjų aušrinin
kų. Ir savo raštus-eilutes 
jis duodavo vien musų “pir
meivių” laikraščiams “Ry
gos Naujienoms”, pasku
čiausiai pradėjo siųsti Ame-

NUO VARNIŲ PAD AN- 
GĖS.

To dar nebuvo buvę. Po 
dviejų savaičių Kalėdos, o 
nieko kito nematyti, - kaip 
tik dangus ir purvai. Lįja 
ir lįja, ir tokį orą turime 
uuo-pat rugsėjo.

Kuo pavirto keliai, bau
gu ir pamatyti. Tiltus Kau
no gubernijoj bestato vienas 
Ribinavičius; per taksą vis 
jam tenka didieji tiltai sta
tyti per didesniąsias upes. 
Šiaipjau tiltus ir tiltelius 
taisyti žmonės atprato, kaip 
čigonas nuo poterių. Kol 
indės kas į tiltą perlužusią 
grindį, daug reikia. Štaikaip 
buvo su viena grindini. Ne
toli manęs yra mažas tiltu
kas. Prieš dvejetą metųya- 
me viena grįndis įlūžo. Vie
nas kaimynas rašė skundą 
į guberniją du kartu, kitas 
kaimynas — vieną kartą. 
Po skundos nuvažiuoja urė
du inkas pas skundėją, nu
važiuoja pas apskųstąjį, va
žiuoja namo ir vėl tylu. Til
te skylė, kaip buvusi. Bus 
du mėnesiu, kaip po pasku
tinės skundos gubernatoriui, 
parbėgo prie tilto žiemskis, 
pristavas ir urėdninkas ir 
trumpai prispyrė tilto savi
ninką indėti grindį. Bran
giai skaitant su darbu ir 
medžiaga galėjo atsieiti 30 
kap. Kalba, kad kelius ap
leidę žmonės taisyti nuo to 
laiko, kaip atsirado durna.

ja, tas ir užmokesnio reika
lauja pagal vargo. Perkan
tieji turi už viską užmokėti. 
Penkpudis druskos maišelis 
— 3 r., 20 k., kerosino sva
ras 6Į4 kap. (Laukuvoj). 
Andai sutikau žmogų begrį- 
štantį iš Varnių; visas pik
tas; pasirodo važiavęs nusi
pirkti druskos keleto mai
šelių; visus Varnius pervai- 
kštinėjęs ir tik vosme-vos 
vieną maišelį gavęs.

Vilkimės, kad ateis vieną 
kartą ir žiema — kelias pa
sitaisys ir druska atpigs. 
Vienas ūkininkas man pra
našavo, kad ant galo bu
sianti stora žiema; pjovęs 
paršą: nuo pradžios bluž
nis buvusi plona, o ant ga
lo stora; tai reiškią: nuo 
pradžios žiemos nebusią, o 
ant galo stipri..

Šiaipjau metelius. turi
me neblogus. Visųgeriąu už
derėjo bulvės. Tik joms tų 
nelaimių šiemet daug; kur- 
ne-kur užklupo jas žemėje 
pirmieji tokie pikti šalčiai. 
Neperstojąs lietus, vienur 
per viršų permerkė rusins, 
o kitur iš apačios, rūsiai pa- 
šlapo. Apie bulvių naudin
gumą prie tokios ...kainos 
kiaulienos ką ir bekalbėti. 
(Kiaulės pūdas 5.r.).,Moka 
už pūrą bulvių 60 kap. — 
prie rubežiaus 80, kap.. Avi
žos nei šio, nei to. Maža kas 
tepirkinėja, kol kelio nėra. 
Moka 75 kap. Žmonės lau
kia, kol mokės 80 kap... už 
pūdą. Miežiai tai retai kur 
geri užauga; pūdas — ru
blis.

Šieną šiemet privertė 
žmonės pilnus daržingaljus, 
tik, brants žino, kad toks 
neskalsus — daržinės greit 
senka. Vėlai pradėjusiems 
šienaut, daug ir supuvo.

J. Vainutis.'

Pienininkų Bendrovės svies
to ir sūrių* dirbtuvė. Netru
kus žada ten būti įsteigta 
vartotojų> (sankrova, užva
žiuojami namai ir kitos 
įstaigos. Du vabalninkėnu 
sugrįžusiu iš Amerikos irgi 
nusipirko miestelyj namus. 
Dar keli žmonės ieško čia 
pirktiesn amų, bet negau
na : nėra tinkamų ir labai 
pabrango.

su tuo nesutiko ir nepasira
šė. Perniąi metą Rumšiškyj 
buvo pragerta arti 30 tūk
stančių rubl., o kaip pradė
jo rinkti pinigus 
naujai bažnyčiai, tai visi ai
manuoja, kad sunku busią 
ištesėti vieniems pastatyti. 
Tegu negerti! visa parap. ko
kius tris — keturis metus, 
tai ir butų puiki muro baž
nyčia!

“Viltis”

SURVILIŠKIS
VIDUKLĖ.
(Ras. pav.).

Paikas pramerkė akutes

generolas ševket-paša ir pulkininkas En-
uodu pasiėmė į savo rankas visą valdžią ir 
hti Balkanuosekarą.

PARDUODA ŽEMŲ.
Sausio 29 dieną 1913 m. 

Raseiniuose pardavinės li- 
citacijos budo tris nedide
lius dvarelius po 10, 50 ir 
80 dešimtinių žemės. Par
duodamieji dvareliai yra: 
vienas Sartininkų valsčiuje, 
antras Monkunų valsč. ir 
trečias Kelmės valsč. Žemė 
inkainota nuo 30 ligi 
rub. dešimtinei.
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TRAUPIS, .• 
Ukm. ap.

Gruodžio 1 dieną naktį 
apie 12 vai. pietų vakaruo
se kelius kartus sužaibavo. 
Žmonės kalba, kad ir griau
dę. Senieji sako, jog busią 
geras derlius, kad pietų va
karuose žaibavę.

Gruodžio 3 dieną Traupio 
miestelyje užmušė vieną 
žmogelį iš Mosiunų sodžiaus. 
Paliko pati ir ketvertas vai
kų. žmonės neturtingi. Pik
tadariai (du) suimti ir nu
gabenti šaltojon.

Ranka.

Pas musy tarp jaunų ber
nų žemos doros, kurie mėg
sta išgertų yra toks papro
tys: jei kur nors vienas su 
kitu susipyko, tai per atlai
dus turi atkeršyti. Užtai nei 
vienų atlaidų . neperleidžia 
be muštynių.

Taip ir 27 dieną, gegužės, 
po mišparui žmonėms pra
dėjus skirstyties, kilo muš
tynės : priešais bažnyčios. 
Keletas girtų vaikinų akme
nimis svaidėsi po einan
čius iš bažnyčios žmones; 
vienam savo sėbrui peiliu 
perpjovę galvą ir ką tik vi
sai neužmušę. Sako iv vie
nam einančiam iš bažnyčios 
tekęs akmuo.

Policijos malšinti nebu
vo.

Pj KELME.
Birželio <t, kilus audrai, 

griaustinis .uždegė Gineikių 
sod., Makąuskio jaują ir- 
Kušleikių sod. Valčuko dar
žinę ir istaldžiuką. Ugnis, 
audrai šel$tąų.t, akies mirk
snyje apėmė triobesius, ir 
labai mažai ką tepasisekė 
iš jų išnešti. Kaikurie prie
taringi gineikiškiai šneka, 
kad ištrauktus iš gaisro 
daiktus, reikia sudeginti, 
kad vėl audrai užėjus, an
tru atveju perkūnas netren
ktų. Metas jau butų nustoti 
tikėti į niekingus prietarus.

Dilgė.

VABALNINKAS, 
Pan. apskr.

Musų miestelio ūkinin
kai pernai išėjo į. vienašė- 
dži(is. Sodybos paliko ant 
v i etos. K ą i-k u rįgfyifcįn i u ka i. 
išėję Į vienąsėdfjžrš, ęparda- 
yė sodybas. VienąMšMęįkių 
sodybų nupirko Vutiatųi li
ko L; K. Moterų draugijos 
s k y r i us mh i ibmarįstefgtf i1 - 
kio ir amatų mokyklą! ir 
jau esančioms- audimo., ir 
mezgimo dirbtuvėms. \Vabal
ninko Ūkio Draugiją irgi 
nusipirko šiemet plečiur su

i trejais muro namais ir kele 
t tų medinių trobesių pačio

KARMĖLAVA.
(palei Kauną).

Musų miestelyj jau kelin
ti metai, kaip išdirbinėja 
kailius ūkininkams kaži- 
koks nežinomas ateivis. Šį
met, kaip prisiėmė kailiu į 
išdirbimą, tai ir laikė vi
sus net iki Velykų; o pas
kui, kas suskubo atsiimti, 
tai gerai, o kas nesužinojo, 
kad jis taip greitai išra
šuos, tai ir prapuolė. Išve
žė vieno 16, kito 12, trečio, 
9 ir t. t. Na, ar negerai bu
tų, kad iš tų pačių žmonių 
pradėtų atsirasti tokių a- 
matninku kailiadirbiu?

J. A.

RUMŠIŠKIS.
28 d. Balandžio m. numi

rė ūkininkas, girtuoklis. Jis 
gėrė nuo jaunų dienų. Galų 
gale jiei dviejuose padarė 
laižybašą katras daugiau iš
gers. Taigi gėrė greta tris 
dienas, o ketvirtą ir pasi
mirė. Prieš-pat mirtį parve
žė gydytoją,(jr tas nieko ne
gelbėjo, pasakė jo žmonai, 
kad gavo vidurių uždegimą. 
Matote, koks pavyzdis gir
tuokliams. Gerokai maukia 
ir visi rumšįškiečiai. Mieste^ 
lis neperdidelis, bet turi IĮ 
alinių, traktierių ir monoį 
polį. Visos smuklės gerai 
gyvuoja^ “Blaivybės” sky^ 
rius buvo, uždraudęs žydėt 

pardavinėji- 
tai jie -atida-

liams slapi 
mą degtine

ir, siekdamas motinos kak
lo, pradėjo kalbėti.

— Neverk, močiute... aš 
mirštu ne dėlto, kad mažas 
ir tavo vienas sūnūs... Ma
tyt, Geriausias musų Dievu
lis taip nori. Nežinau, kaip 
užaugęs bučiau buvęs lai
mingas. Bet dabar, būda
mas niekuo nekaltas, tiesiog 
keliausiu pas Aukščiausią
jį Dangaus Karalių ir ten 
mes susieisime ir laimingai 
gyvęsime Jo Tėviškoje glo
boj e (apieko j e), gėrėda - 
miesi amžinumos gražybė
mis.

Motina nutilo verkus ir, 
atsisveikindama, apsikabi
no vienatūrio sūnelio su
džiovusio kaklelio — pabu
čiavo, rodos, sakydama: —• 
Eik, vaikuti, jaigu tokia 
Dievo valia, eik į aną lai
mingą ir amžiną gyvenimą.

Nuo to laiko močiutė nie
kad daugiau nebeverkė ir 
negailestavo pabaigusio gy
venimą sūnelio, bet meldė 
Augščiausiojo, kad ir ją 
greičiau pašauktų prie my
limo sūnelio į Dangų.

A. Bartaševičius.

Gyveno vienas ūkininkas. 
Jis buvo labai darbštus, tei
singas ir išmintingas, ir se- 

statyti kėši jam visuose dalykuose, 
taip kad susikrovė nemaža 
pinigų. Vaikų turėjo tiktai 
vieną sūnų Juožą. Žinoma, 
kaip vieną turėjo, tai labai 
jį mylėjo. Sūnūs taip buvo 
geras, bet iš mažens nelinko 
prie darbo.

Sūnūs išaugo, kaip paukš
tis, nežinojo jokio vargo.

Tėvas dažnai galvojo, 
kaip čia sunui ūkį pavedus 
ir kaip jis ūkininkaus. Pa
galbaus išgalvojo. Sykį sun
kiai susirgęs tėvas prašė 
parvežti kunigą. Parvežė 
kunigą, kuris priruošė tėvą 
anajan gyvenimai!. Tada tė
vas, matydamas netolimą 
mirtį, pašaukė sūnų ir sa
ko :

— Matau, mielasai mano 
sunau, kad man atėjo pa
skutinė valanda, jau reikės 
man iškeliauti iš šio pasau
lio anajan. Duodu tau gy
venime šiokį patarimą: Pir
mučiausia neužmiršk Dievo, 
gyvenk teisingai, nieko ne
skriausk.

Sunui pabiro ašaros, o tė
vas toliau tęsė:

— Niekam “padėk Die
ve” nesakyk, savo dirvoje 
vilkų nelaikyk ir visados 
saldžiai valgyk. O kai pa
vargsi, tai tau pritaisiau ir 
virvę ant pirties po grebės
tu, tai tada pasikark.

Sunui pasirodė keisti tė
vo įsakymai, tečiau apsiėmė 
jis juos pildyti.

Tėvas, palaiminęs sūnų, 
persiskyrė su šiuo pasauliu.

Simus pradėjo pildyti tė
vo įsakymus. Eina pusiau, 
pusryčių su šautuvu užsika
binęs už pečių ir “padėk 
Dieve” niekam nesako, sal
džiai valgo ir vilkų ieško.

Perėjo kiek laiko, sūnūs 
ėmė eiti bėdnyn, ir po kele- 
rių metų taip pavargo, kad 
jau neturi ko valgyti. Jis 
dažnai galvojo ir apie ket
virtą tėvo įsakymą — pasi
karti, nors tai ir nemalonu.. 
Bet vargas eina dar didyn, 
veda jį pirtin imties 
už virvės. Užlipo jis ant lu
bų — žiuri yra virve, kaip 
patrauks ar tvirta virvė, tik 
žek! maišelis tėvo sutaupy
tų pinigų.

Labai pradžiugo suims. 
Parsinešė pinigus namo, su
skaitė. Po to ėmė .Juozas 
ieškoti moteries. Apsivedė 
ir kartą pasakė jai tėvo įsa
kymus, kurių jis jokiu bū
du negalįs suprasti. Žmona 
gi buvo labai išmintinga, 
gudri ir įsakymus taip iš
aiškino :

— Mat, tau tėvas sakė 
pirma visu eiti darban, tai 
ir “padėk Dieve” nereikės 
sakyti; ‘’vilkų nelaikyk” — 
tai, vadinasi, žeme gerai in- 
dirbk, kad nebūtų velėnų, 
o kai gerai padirbėsi, tai 
bus saldu valgyti.

Tada sūnūs suprato visus 
tėvo įsakymus ir labai pali
ko turtingas.

J. A.

Tankiai laikraščiuose ten
ka skaityti ten bei šen ren
giamas gegužines, o Vidu
klėj iki šiol jų kaip ir nebū
tą. Šįmet gi ir Viduklėj, vie
name gegužės mėnesyj, bu
vo surengtos net trįs gegu
žinės. Dvi buvo rengiamos 
vietiniu bajorėlių vien tik 
del čionykščiųjų inteligentų, 
Jos prasidėjo apie & valan
dą vakaro ir tęsės visą nak
tį,' neapsėjo ir be dievaičio 
“bachuso” pagarbinimo. To
mis gegužinėmis ne vienas 
pasipiktino; rytmetyj žmo
nės“ pasilsėję kėlė, o čia tuo 
laiku merginos (o net gim
nazistės su išauklenimu) 
su vaikinais, linksmos, grį
žta iš gegužinių. Trečioji ge
gužinė rengiama buvo vi
siems be skyriaus. Toje ge
gužinėj apseita be svaigina
mųjų gėrimų ir buvo dieną. 
Kiek jos atnešė naudos, lai 
sprendžia patsai jaunimas; 
vienok reikia atiduoti teisė 
Viduklės džiakonui kun. 
Jančauskui, kurs viešai pas
kelbė, jog tokios gegužinės 
yra kenksmingos, o visai

mas parodyti pavyzdžiu, 
surengė gegužinę bažny
čios giedoriams, kaip tur 
but rengiamos gegužinės do

norą 
pa s i

ros. Čia matyt, jog 
priešingas doriems 
1 inksminimams. bet 
mokina.

Viduklės kuku te.
LIOLIAI.
(Ras pav.).

Liolių parapijoj Kerkatų 
kaimo j, užmušo griaustinis 
merginą 16 metų. Ji ėjo pil
tis valgyt kaminan, paskuai- 
iiysis buvo neuždaruos, 
trenkė į jį ir krito negyva 
mergina. Jau tai nebepir- 
mas atsitikimas ir lai buna 
šis persergėjimu, jog išgir
dus griaustinį reik uždam <i 
kamino.

“Vienvbė'’.

AMŪRO APYLINKĖSE 
GIMSTA SUKILIMAI.
Peterburgan iš Tolimųjų 

Rytų parėjusios trukšmin- 
gos žinios, kad tenai. Amū
ro apylinkėse, chiniečiai 
tarp tenaitinių gyventojų 
ėmę platinti revoliueijines 
agitacijas. Laukiama ka
riuomenės su sukilėliais 
kruvinų susirėmimų. Rusi
jos karo ministeris Sucho- 
mliiiov Amūro provincijos 
komendantui suteikęs tam 
tikras instrukcijas. Dvyli
ka rusiškų, angliškų ir vo
kiškų pirklybos firmų krei
pėsi į Rusijos Rytų geležin
kelio ' valdybą su prašymu 
padidinti joms karinę sar
gybą. Rusijos žynius pirk
lys Popov apiplėštas vieto
vėje Kasa gar, ties Mandžu- 
rij,os siena/ Chinų valdžia tą 
judėjimą paremianti. Peter- 
lųi rgan , pą kviesti Si beri j os 
apskričių karo komendantai 
į karo tarybą. ‘

T. A. Tit.

NEVERK, MOČIUTE.
Kada mirštantis vaikas 

gulėjo ant lovos, motina 
prisiartinus apsikabino jį 
ir gailiai pradėjo verkti. 
Gaila jai buvo vienatinio 
sūnelio, kuris rengėsi su 
šiuomi pasauliu skirties.

....

SENELIS IR TRIS JAU
NIKAIČIAI.

Senutis šešių dešimtų 
metų amžiaus savo darže 
sodino obelį. Pamatę tat 
trįs vaikinai pradėjo juok- 
ties iš jo triūso ir tarė jam:

— Senuti, ką darai? Jei 
mes tą obelį sodintume, 
nieks nieko ir nesakytų; 
bet tu juk vieną koją turi 
pastatęs! Mirsi greitai ii 
kas žino bau sulauksi atei
nančios vasaros, idant galė
tumei atsisėdęs po medeliu 
pasinaudoti iš jo šešėlio ir 
pasidžiaugti iš gražių vai
sių?

Senutis pasijuokė jų iš
klausęs ir tarė jiems:

— Vaikai mano! ilgai gy
venau, daug mačiau, tai gi 
pasiklausykite manęs seno. 
Kas iš musu veikiaus mirs, 
aš, ar jus—tai Dievas žino. 
Vienok, nors ir netrukus 
mirti turėčiau, visgi žinosiu, 
kad man mirus atmįs apie 
mane vaikai ir vaikų vai
kai. Atminkite, vaikai, nie
kad netingėt i darbuotiem del 
labo kitų: juk visi esame 
broliais, ir seni ir jauni, ir 
turtingi ir beturčiai...

Tą pasakęs senutis pasi
lenkęs vartė žemelę pas me
dį. Vaikinai Švipsuodami 
paėjo šalin. Įvairioms ne
laimėms sutikus visi trįs 
pražuvo: tai vieną jojantį 
arklys pasibaidęs užmušė, 
antras maudėsi upėje ir per 
neatsargumą prigėrė, 
trečias gi išvažiavo miestan 
ir tenai pastojo dirbtuvėje 
(fabrikoje) ; nelaimė taip 
norėjo, kad ir jisai pražuvo; 
neatsargiai eidamas pro ra
tą, indavė savo švarko 
skverną — ratas jį intrau- 
kė į mašiną ir sumalė. O 
senelis dar ilgai gyveno; 
sulaukė vaisių' pasodinto 
medelio ir džiaugėsi iš vai
sių savo vargo. Jam 'mirus 
iš medelio to ir sunai ir sū
nų sunai naudojosi ir laimi
no savo senutį už jo darbą 
ir triūsą.

Taigi, vaikučiai, ir jus 
veikdami ką nors nežiūrėki
te vien tiktai į savo naudą, 
bet taipogi pasidarbuokite 
ir artimo labui.

__L .
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AMERIKOS ŽINIOS. I
Plieno trusto reikalas.
New York. — Federalia- 

me teisme prasidėję tardy
mai reikale plieno trusto, 
žinomo vardu “United Sta
tes Steel Corporation”, ku
ris kaltinamas už nelegales 
manipuliacijas ir peržengi
mą Shermano antitrustinni 
įstatymų.

Tarp kitų į liudininkus 
andai buvo pakviestas ir 
Teodore Roosevelt, kuris pa
aiškino, jogei būdamas pre
zidentu žinojęs, kad šis trus- 
tas prarijęs kompaniją Ten
nessee Coal and Iron Co., 
bet norėdamas užbėgti fi
nansinių! krizini 1907 me
tais, kuris butų sunaikinęs 
šalį, negalėjęs tų kompani
jų susiliejimui užbėgti.

Antru žymiu liudininku 
buvo Win. E. Corey, buvu- 
sis minėto trusto preziden
tas, iš kurio teismas patyrė 
daug žingeidžių smulkmenų 
apie trusto įsikūrimą ir di
dėjimą.

Taft dalyvaus inauguracijo
je-

Washington, D. C. Prezi
dentas Taft ir prezidentas 
elektas Wilson nusprendę 
atnaujinti seną paprotį, kad 
inauguracijos dienoje prezi
dentas važiuoja viena ir ta 
pačia karieta drauge su sa
vo inpėdiniu nuo kapito- 
liaus į Baltąjį Bustą Penn
sylvania gatve. Tą paprotį 
buvo užmetęs Roosevelt, 
kuris pirm pats sau pėsčias 
nuėjo į viešbutį.

Prezidento Tafto kelionės.
Washington, D. C. Ap

skaityta, kad prezidentas 
Taft savo valdininkavimo 
metu, ty. praėjusiais ketu
riais metais, perkeliavęs 
113.659 mylias išilgai ir 
skersai šalį su prakalbomis 
ir pasiviešėjimais. Paskirti 
janl metiniai išlaidai, $25.- 
000 metams, išleisti ligi vie
nam centui, daugiausiai ke
lionėms. Kad tas visas my
lias, kurias prezidentas įva
žiavo, ištiesus viena linija, 
tai ana butų galima visą že
mę apjuosti 4įX> sykius.

Prezidentas tą savo kelio
nę atlikinėdavo trauki
niais, automobiliais ir ka
rietomis.

Naujos gadynės Saliamonas.
Elgin, Ill. Poli ci j inis tei

sėjas Thompson išdavęs sa
vo opiniją, kad kiekviena 
mergaitė, kuri nešioja su
šukuotus augštyn plaukus ir 
su “žiurkėmis”, tepasi sau 
veidą įvairiais pudrais, ne
šioja jupelę “hobble” ir y- 
la tituluojama “miss” (mer
gina), negali but kaipo to
kia tėvo baudžiama, tėvas 
negalįs jos mušti.

Tokią ištarmę išdavė ta
sai išmintingas teisėjas rei
kale vienos 14 metų “miss”, 
kurią tėvas palfaudęs virva
galiu už besi valkiojimą gat
vėmis vėlai išvakariais. Se
nis už tai turėjo užsimokėti 
pabaudą.

Argi dar reiktų stebėties, 
kad Amerikos jaunuomenė 
drąsiai išdykauja ir žengia 
nemoraliais keliais, jei tei
sėjai išduoda panašias ištar
mes. Juk tokiomis ištarmė
mis mokoma piktadariauti.

Straikininkės anksti ry
tą ėjo į rubasiuvių įstaigas, 
kad į anas neįleidžius iš 
kitų miestų atgabentų strai- 
klaužių. Ties nekuriomis į- 
staigomis atrado daug poli- 
ciantų, kurie savo pasielgi
mu straikininkes tiesiog su
provokavo.

Todėl prasidėjo mušty
nės, moterįs panaudojo ak
menis ir lazdas, gi polician- 
tai savo, paprastas buožes. 
Brutaliai policiantai daug 
merginų, baisiai apdaužė ir 
jų 30 areštavo.

Ant galo dar teisėjas iš
davė teismo uždraudimą 
(“injunction”), kad strai- 
kininkai jokiuo budu neuž
kabinėtų straiklaužių.

Gaby Deslis apvogta.
New York. Garsi Pary

žiaus aktorė, Gaby Dęslys, 
buvusiojo Portugalijos ka
raliaus numylėtinė, pažino 
Ameriką, ne iš perdaug ge
ros pusės, kadangi jai pa
vogta brilijantai ir kitos 
brangenybės vertės $75.000.

Vagiliai įsivogė jos mie- 
gamajan vagonan ant gele
žinkelio New York Central 
ir tenai pavogė tas visas 
brangenybes, tarp kurių bu
tą eks-karaliaus jai dovano
tų. Palikes jai tik -eks-kara- 
liaus dovanotas žiedas, ku
rį ji nuolatos ant piršto lai
kanti.

KAT

reiškė koiEijtefui, užsiiman
čiam inaugarac^bs priren- 
gimais, kad jis absoliutiškai 
nenorį turėti inauguraciji- 
nio baliaus-banketo; ir 
nors toksai! banketas butų 
parengtas, jis atsisakęs a- 
name imti dalyvumą. Todėl 
minėtas banketas!atšauktas 
ir valstybės* ižde atliks 
$100.000, kurie turėta tam 
tikslui išleisti.

Pirklyba vogtais krasos žen
kleliais.

Washington, D. C. Krasos 
vyresnybė gaudo kelis “bro
kerius”, gyvenančius dides
niuose miestuose, kurie pla
čiai pirkliauja krasos ženk
leliais ir iš to padaro sau 
puikų “biznį”.

Tuos ženklelius pirkliai 
už pusę kainos perka pas 
plėšikus, kurie įvairiose vie
tose apiplėšia krasos biurus 
ir ženklelius parduoda pir
kliams, gi pastarieji vėl su 
uždarbiu pardavinėja įvai
rioms firmoms, su kuriomis 
išanksto susikalba.

Tatai greitai išeis aikštėn 
naujas vagilių skandalas, 
kuris sukompromituos daug 
asmenų ir firmų.

Krasos vyresnybė apskai
to, kad 
pavagia 
dolerių 
nebuvo
vogti ženkleliai dedasi. Tuo 
tarpu sužinota,okad tais pa
vogtais ženkleliais vedanja 
plati prekyba.-s:

Tomis dienomis busią, a- 
reštuota daug įveltų tose 
suktybėse asmenų, v «. •

rhhhmhr

Atsižymėjęs koresponden
tas. Londonan pribuvęs a- 
merikoniškų ir angliškų lai
kraščių korespondentas A. 
Hamilton, kuris nekurį lai
ką buvęs pas bulgarus ne
laisvėje, nes bulgarai buvo 
manę, kad jis esąs Turkijos 
šnipas. Jis Anglijoje turė
siąs paskaitas apie dabarti
nį karą Balkanuose, nes sa
vo akimis matęs tenai kru
vinas kovas. Iš Anglijos at
keliausiąs su paskaitomis į 
Suvienytas Valstijas.

Naujas išradimas. Berly
no vienas žymus daktaras 
apskelbė, kad jis išradęs pa
galiau tikrus vaistus nuo 
džiovos; nors ligonis butų ir 
labiausiai tos ligos suspau
stas, išrastieji vaistai pa
sekmingai išgydą. Mokslo 
pasaulyj nepaprasta sensa
cija.

Žuvo 350 maldininkų. Iš 
Indiją ir Egipto rašoma, 
kad miesto Medina (Arabi
joj) apylinkėse pratrukus 
debesiams staiga gimęs pu
trinis -ir verždamasis van
duo prigirdinęs 350 maldi
ninkų mahometanų, kurie 
keliavę į Mekką pasimelstų.

plėšikai kas metai 
už kelis milijonus 

ženklelių ir ligšiol 
žinota, kur tie pa-

SERGANTI VYRAI
SILPNI, SUSIRGĘ, NUSIMINĖ VYRAI 

CZIA YRA JUS ISZGYDYHAS.
Nerviški Vyrai.

Nerviški vyrai, jeigu jums 
trūksta energijos, vyriškumo, gy
vumo, jeigu nesijauti noris dirbt, 
esi nuilsęs, turi skaudamą nugarą, 
galvos skausmą, pilvo, kojų, arba 
abelną skausmą; čia yra jus iš
gydymas. Tas gydymas sustiprins 
jūsų nervus ir likęs išgydytas 
jausiesi visai gerai.

Šlapumo Ligos.
Skaudantis, sunkus nusišlapini- 

mas, inkstai, pūsle, arba tam pa
našios ligos, nubėgi mus šlapume 
pūliai, arba nubegima sekios gau
ta nuo motery, ir visos paslapti
nes ligos yra greitai išgydomos 
šituo speciališku budu.

Kraujo užnuodojimas, syfilis.
Ronos, votis, skaudanti burna, 

gerkle, kaulai, puekai, skuros li
gos, bronziniai puekai, pasididi
nančia varpa, slenkančius plau
kus, reumatizmą ir kitas ligas ku
rios randasi jusu kraujuose gali 
but pasekmingai gydome ši ori
ginališku budu.

Kraujo bandymas.
Nevartok gyvsidabrio, kalio, 

arseniko, 606, Prof. Ehrlich’o 
Salvarsan, 914, arba kitokiu krau- , 
jo gyduolių, pirm pabandykit 
musu nauja kraujo bandymą. A- 
teik po nr. 14 South Clark Street 
ir pažiūrėk pats į savo krauja. 
■tada tik tu dasižinosi kodėl tu 
reikalauji musu gydymo. Jeigu 
jus gydysites pas mus, jus galite 
teip išsigydyti kad turėsite czysta 
krauja ir galėsi but pasekmingas 
šeimynoje, turint sveikus kūdi
kius. Šis tai yra vienas iš pasek- 
mingiausiu gydymu nuo kraujo 
nžnuodyjimo (Syfelio) ant svieto.

Paslaptingos ligos.
Ar tu slapta kenti nuo jaunys^ 

tęs prasižengimu, prastu papro
čiu, patzagystes, arba moteryšku 
ryšiu? Ar tu sapnuoji ir laike 
sapno turi nubęgimus? Ales su
laikysim nepaprasta nubegima se
kios ir suteiksim jum greitai vei
kianti vyriškumą ant visados. 
Ar jus atmintis prasta, miegi 
prastai, sapnus su nubegimais se
kios, ar tavo vyriškumas kas 
kart eina mažyn? Ar tavo širdis 
plaka, sUenos dreba., greitai už- 
dustantis, arba tu kenti nuo pa- 
trotyto vyriškumo? Ar tavo ly
tiški organai maži, silpni ir nyks
tanti? AIusu gydymas išgydys vi
sas tas ligas. Ales padarom vyrus 
tinkamus ženatvej ir galinčiais 
būti tėvais sveiku vaiku. Tu gali 
būti diktas, energiškas jeigu tu 
ateisi Į musu privatiškus ofisus ir 
naudosiesi musu gydymu teip 
kaip mes tau ji nurodysim.

Ilga, pasekminga praktika.
Svarbiausia priežastis iš visu 

delko tu turi ateit pas Interna
tional Specialistu nes jis suvirs 
dvidešimts metu turi pasekmin- 

į gos praktikos gydyme tūkstančiu 
ligų tokiu kaip tavo ir kada jis 
apžiuręs tave, jis galutinai žino 
kokio gydymo ta reikalauji.

Daug tuksiančiu vyru išgydė. -
Tikras specialistas yra labai u- 

žimlas, nes per ji išgydyti, siun
čia jam savo draugus. Ar tu nori 
ateit ir but gydomas kur tūkstan
čiai žmonių tapo išgydyti? Ales 
atspaudinam ši pranešima dėlto, 
kad jus žinotumėt kur randasi 
musu ofisai.

Tris broliai apsivedė su tri
mis seserimis.

Sterling, Ill. Pereitoj sa
vaitėj čionai atsibuvo šliu- 
bas trijų tikrųjų seserų Ma
rės, Onos ir Janinos Law
rie su trimis tikrais broliais, 
Henriku, Jonu ir Juozu Fen
nel. Šliubas atsibuvęs mer
ginų tėvo, turtingo farme- 
rio Fredericko Lawri<\ 
ūmose; farmeiis vienu 
gili nusikratė net tris 
das.

Tris ištekėjusios mergi
nos turi 26. 22 ir 18 metus, 
o jų vyrai paeiiiuj — 32, 27 
ir 23 metus. Ir metai net 
puikiai pritaikinta. Pana
šus atsitikimai — labai re
ti.

na-

bė-

Miestas vedė saliuną.
Sterling, Ill. Saliuninkas 

Herman Reiske buvo teismo 
pasmerktas 20 dienų kalėji
mai! už gėralų pardavinėji
mą nepilnamečiams bernai
čiams. Kuomet jis uždaryta 
kalėjimai!, miesto majoras 
tuo laiku vesti saliuną pas
tatė kelis miesto darbinin
kus ir saliuninkui tas daly
kas išėjo labai geran. Per 20 
dienų kadangi miestiniai 
bartenderiai uždirbo $300 
daugiau, negu pats saliunin
kas kuomet nors abelnai i- 
mant, kadangi kiekvienas 
iš žingeidumo ėjo pamatyti 
kaip miestas veda “biznį” 
ir visuomet kelis centus pra- 
leizdavo. Reiske visai nesi- 
rustina, kad sėdėjo kalėjime, 
kadangi dabar jo saliunas į- 
gijo nepaprastą populeriš- 
kumą ir “biznis” padidėjo.

Nauja Darrow'o byla.
Los Angeles, Cal. Čionai 

prasidėjus antroji dinamiti- 
ninkų McNamarų apgynėjo 
Darrow’o bylo. Jis kaltina
mas už tai, kad minėtos by
los metu jis mėginęs papirk
ti prisiekusius teisėjus. Pir
mutinę bylą už tą patį pra
sikaltimą Darrow išlošė po 
95 dienų smarkiai kovai tei
sme. Ir dabar privalės už 
tą patį jam užmetamą pra
sižengimą ginties.

Vienas banditas apiplėšė" 
traukinį.

Anniston, Ala. Vienas ap
siginklavęs banditas neti
krais ženklais sulaikė pasą- 
žierinį traukinį linijos 
Southern netoli Riverside, 
Ala. ir, apiplėšęs krasos 
vagoną, pasprūdo, kol kon
duktorius suspėjo patirti 
kas galėjo atsitikti.

Jis vagonan - pateko dar 
Lincoln, Ala. ir keliauda
mas privertęs krasos kler
kus atiduoti jam visus re
gistruotus laiškus. Paskui 
sulaikęs traukinį ir patam
sėję iš ano pasprudęs.

Visąsvietinis trustas. Lon
done susiorganizavo trus
tas, kuris kontroliuosiąs vi
same pasaulyj radiumo 
produkciją. Trustan prisi
dėjo, žinoma, Anglijos ir

Legislatura varlių apgyni
me.

St. Paul, Minn. Valstijos 
Minnesota legislaturon įneš
ta bilius, reikalaujantis ap
saugoti varles, už kurių žu
dymą turėtų but skiriamos 
aštrios bausmės. Bilhuni 
reikalaujama už kiekvieną 
užmuštą varlę pabaudos $25 
lig $200. Tasai bilius, sako
ma, busiąs priimtas.

Mat, kuomi atstovai mie
lai bovinasi, o apie darbi
ninkų likimą jiems nei ne 
galvoje.

Antiimigracijiniam biliui 
nesiseka.

Washington, D. C. Nese-» 
u a i senate buvo debatuo- 
jaina aiitiimigracijinio Ju
liaus reikale ir ant galo pri
eita į tai, kad senatas tą bi- 
lių pripažino visai niekšišku 
ir įsakė aną atgal pa siųsti 
peržiūrėti žemesniajam bu
tui. Svarbiausia nepriėmi
mo priežastimi buvo punk
tas, l<ad kiekvienas atke
liaujantis Amerikon ateivis 
turėtų su savimi savo val
džios paliudijimą apie sa
vo pasivedimą ir visą išti
kimybę. To dalyko buvo per
daug ir didžiausiams ateivių 
priešininkams. Todėl bilių 
ir atmetė.

Nesiseka tam biliui, nesi
seka.Igorotai kelia maištus, 

t
Manila, Filipinai. Pus

laukinė igorotų giminė ant 
vienos salos sukilo prieš a- 
merikonų valdžią. Nesenai 
igomtai užpuolė ant žandar
merijos būrio ties upe Aba- 
lug. Taip dalykams virtus, 
priešai, juos pasiųsta kari-

Policiantai muša moteris.
New York. Sausio 20 die

ną čionai gimę dideli strai- 
kuojančių rubsiuvių sumiši
mai, kuomet keli tūkstan
čiai straikininkių merginų 
užatakavo policiantus, kurie 
aklai saugoja rubasiuvių į- 
staigas.

Nepaprasta teisėjo opinija.
Salt Lake City, Utah. Tei

sėjas Thomas Marieneaux 
čionai apskelbęs savo opini
ją, kad pasmerktiems mir- 
tin piktadariams turi but 
leidžiama pasirinkti, kokia 
jie mirtimi nori mirti, bū
tent, ar jie nori but pakarti, 
ar sušaudyti, arba elektros 
kėdėse pražūti. Apart to, 
pasmerktiems mirtin reikia 
duoti proga nusižudyti, jei 
kurie neturį drąsos kitaip 
mirti. Tuo budu, sulyg tei
sėjo nuomonės pasmerktie
siems butų sumažinti kentė
jimai ir baimė ir jie turėtų 
visvien ar vienaip, ar ki
taip pražūti.

Regis, valstijos Utah le- 
gislatura tą klausimą ap
svarstys ir sutiks su minėto 
teisėjo pažiūromis.

Tai kokiais darbais 
imdinėj'a amerikonai!

FRANCIJ^Š NAUJAS 
PREZIDENTAS.

Pereitą sykį ^Katalike” 
paminėjome,  ‘kad Franci joje 
išrinkta iiaujhs tris respubli
kos prezidenthš: Juo yra da
bartinis mihLterių pirmi
ninkas Poinėhrė.'' Kandida
tų į prėzidentuh butą kelio
likos žymių vyrų, bet Poin
care laimėjo. Pasakojama, 
jis esąs labai populeriškas 
žmogus. Valdvietę užims va
sario 18 d. š. m.

Naujas prezidentas jai! 
surinkęs sau atsakančius vy
rus ir kabinetan. M misterių 
pirmininku jis paskyręs 
Briandą, kuris paskui su
rinkęs Ausnss^^ančius mini- 
sterius: teisdarVštės — Je
an Barthon;1 užsienio reika
lų — Ch. C. A. Jonnart; ka
ro — Eugene Etienne; ju- 
reivijos — Pierre Baudin; 
finansų — Luois L. Kletz; 
apšvietos — Julės Steeg: 
valstybės darbų — Jean 
Dupuy; žemdirbystės — 
Jean Morel; pirklybos — 
Fernand David; kolionijų
— Gabriel Guisthan; darbo
— Rene Besnard.

Francijos prezidentas 
renkamas septyileriems me
tams. Jį renka parlamento 
atstovai, ty. žeinėsniojo, hu
to atstovai ir senatoriai 
drauge.

Susirgo. Iš Serbijos par
eina žinios, kad sunkiai su
sirgęs karalius Petras. Sa
koma, labai suvargęs būda
mas kare, nuo to ir apsir
gęs. Paprastiems karei 
viams nėra laiko sirgti, nors 
šimteriopai daugiau simke- 
nybių turi vilkti už tuos le
pus dženielirieinls.

Vulkano išsiveržimas.Me
ksike ėmęs smarkiai verž- 
ties vulkanas (ugnekalnis) 
Colima. Aplinkinius gyven
tojus apėmus didi pasiauba. 
Visi bėga, kas kur gali. Vul
kano išsiveržimas grasia 
miestams: Colima, Tuxpan, 
Tbniita, Autian, ir kitiems.

Ispanijos karalius nuola
tos tvirtinąs, kad jis žadąs 
aplankyti Suvienytas Šiau
rines Amerikos Valstijas, 
kad ištyrus republikoninę 
šalies valdymo formą. Ant 
jo nelaimes, o turbut jis ne
žino, Suvienytose Valstijo
se greitai valdininkaus de
mokratai, kurie daug kuo 
skiriasi nuo republikonų. 
Jam rupi tik republikoninis 
šalies surėdymas.

ki

Meksike nėra 1 ramybės. 
Meksiko vyriausybė sužino
jus, kad revoliucionistai su
manę išnaujo; paimti i savo 
rankas miestą, Juarez, rasi, 
jau ketvirtul sykiu. Todėl 
vyriausybė įsakė" tenaitinei 
savo ingulai •■miestą apgin
kluoti ir nepasiduoti revo- 
liucionistamsj- >•

užsi-

Nenori banketo.
Washington, D. C. Prezi

dentas elektas Wilson an
trąsyk neatmainomai ap-

Sufragistėms nesiseka. 
Pereitą savaitę Anglijos 
parlamente išnaujo buvo 
apkalbama sufragisčių rei 
kalai. Parlamentas po trum
pų diskusijų atmetė mote
rių reikalavimus, kuomi su- 
fragistes išnaujo sukiršino.

Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Grey, kuris yra 
labai palankus moterių rei
kalavimams suteikti joms 
lygias teises politikoje.

Jauni ir seni vyrai.
Jeigu tu nori būti sveikas ir 

linksmas, tu turi išsigydi įšilsimą, 
pasididinančias gyslas, sunkiai 
įraukianti skausmą žemyn vyriš
kume, Hydrocele, Kyla, Hemor- 
hoida. Raudonąja gysla (niežian- 
čia ar kruvina) Žarnų užsikimši
ma, Pilvą, Inkstą if Kepenų li
gas. Musu būdas gydymo yra 
geriausias ir musu prekes žemiau
sios, nes mes norim kad kiekvic-

tuičtu proga naiuKilis musu gy
dymu.

Visos vyru ligos.
Jeigu tu turi kokia liga, silp

numą, arba ka nors tokio ko tu 
nesupranti, Ateik pas mus. Ales 
apžiūrėsim tave ir pasakysim tau 
viską apie tavo liga ir išai.škinsim 
kaip tu gali išsigydyti. Alos ne
darom praktikos ar spėjimu. Ales 
mteiksim tau gydymą, kuris iš
gydys tave greitai, sekretniai ir 
hė skausmo.

The International Specialist.
ši's International Specialistas y- 

ra teisingas draugas kožno Ligo
nio, Silpno, Nerviško, Nusiminu
sio Žmogaus. Jei tu sergi Vyriška 
Liga ar Silpnumu, ir tu neatbūti
nai nori išsigydyt, tu turi stu- 
.lijitol ši pasekminga specialist, 
gydymą. Tau reikia ka nors dau 
giau negu paprastas daktaras ga 
Ii suteikti. Paprastos aptiekti gy
duoles arba patentuotos gyduoles 
neišgydys. Atsilankyk po nr. 14 
South ('lark Street ir pasirodavik 
m praktišku specialistu.

X—Spinduliu Egzaminas.
Šis International Specialistas 

suteiks jums pilna teisinga egza
miną, jis išegzaminuos tavo krau
ja, tavo Nervus, jis vartoja spe- 
ciališkus padidinančius stiklus 

I (mikroskopą) išegzaminuot tavo 
skūra ir Lytiškus Organus; jis 
vartoja x—Sinduiius pamatyt ir 
dasižinot tavo viduriuose ligas.

Pilnas šlapumo analizavimas.
Atsinešk bonkoj šlapumo kuri 

nuleidi ryto melą ir specialistas 
padarys chemiška, ir mikroskopiš
ka ištyrimą.

Geriausi medikališki ofisai.
Šie International Specialistai 

turi didelius, puikiai ištaisytus o- 
fisiis su visokiais instrumentais, 
elektriškais aparatais, saintifiškus 
inrankius ir gabius specialistus 
pagelbėt surast tikra priežasti 
jus ligos. Šis International Spe
cialistas supras jusu'nelaime ka
da išegzaminuos jus ir jus patys 
suprasit kad jis gali jus gydyt, ge
riau kaip paprastas daktaras, šis 
specialistas pasakys tau apie tavo 
liga ir kokiu budu tu gali išsigy
dyt.

Vidurines slaptos ligos.
AIusu nauji x—Spinduliai ma

tymui A’yru Ligų be skausmo var
tojama patyrimui kiekvieno žmo
gaus kuris tik ateina į musu ofi
są. Alės išradom ta nauja ir ge
resni būda egzaminavojimui vy
ru kurie turi Puliavima, IJžsiver- 
žima, Puslies Ligas ir Kepenų li
gas. Alės matom ir gerai žinom 
priežasti jūsų ligos, kuri daro 
jums nesmagumus. Alės išegza- 
minuositn teip atsargiai kad mes 
nereikalaujam abejoti apie jusu 
Vidurines ligas.

Ar tu ženotas.
Kožnas vyras kuris nori ženy- 

tis, arba but sveiku, sti
priu ženotu žmogum, tegul pasi- 
rodavija su mumis. Afes teisingai 
pasakysim kiekvienam žmogų 
kaip jis gali but išgydytas, var
tojant musu greita gvdvma. 
INTERNATIONAL SPECIALISTS

14 South Clark Street, Chicago.
14 So. Clark Street turi privatiszka inejima in mn«n oti.«n«. virs uiti Linos > Tnrjimo Mir/ejima 
In itemrk <-erai, No. 14. ant duriu. Kasdiena nuo P ryto iki 4 po pietų r vak. nuo 5:30 ik i 3U.’ 
Jei tu dirbi dienos laike, ateik pas* mns vakaro einant i«z darbo, nareikabiub •> ubu o.
<r mainyt dr. buziue. At«ilųnkykito.Nedeliomis ir Szventems iki ;

Roda dykai.
Ateik po nr. 14 So. Clark Si., 

del X—Spinduliu egzaminavoji- 
mo, rodą dykai ir lengvai supran
tamas išaiškinimas apie jusu liga.

Kiekvienas žmogus kuris ser
ga, Silpnas ir sergantis privalo 
gaut, musu egzaminuvojima.

Originališkas būdas.
Alus gydymas yra kitoks negtl 

jus kada esate girdeje. Alus 
dymas vfcai be skausmo. Alės AK 
rime savo originališka budafl 
jus negalite gaut musą budo ihH 
kitu daktaru. Jus turite ateit iJ 
nr. .14 So. Clark St. Ales turvH| 
Aidžiausia ir pasekmingia^Bs 
nda gydyme žmonių negu k^B|Į 

Ttas daktaras Amerikoj.
Lietuviškas Specijalistas.

Ales gydom daugiau Lietuviu 
igoniu negu koks nors kitas dak

taras, mus Lietuviškai kalbantis 
Specijalistas persiūto viską aiš
kiai ir lengvini suprantama jums 
jus prigimtoj kalboj. Jus lengvai 
mprasit pamokinimus, kurie.dru- 
xiioli lietuviškai. Jeigu tu atsi- 
ankysi pas mus viskas apie tavo 
iga ir musu gydymą bus išaiškin- 
,a tau ir tu suprasi viską apie 
«avo liga ir kaip vartot mus gy
dymą. Jeigu tu ateisi pas mus. 
tu gali but išgydytas b»- peilio, 
skausmo, ir be trotyjimo kraujo, 
Mus gydymas veikia teip greitai, 
kad Iii nereikalauji trotyt laika 
nuo darbo. Viskas atliekama se 
kretniai ir mes niekam nesakysim 
apie tavo liga- ir silpnumą. Alums 
gali tikėti.

Musu gvarancija.
Al tisu geriausia gvarancija del 

jus kad jus nereikalaujat mokėt 
mums nej vieno dolerio kol nebusi 
užganėdintas. Jeigu tu pradėsi 
pas mus gydytis, mes jums duo
sim del jus apsaugojimo, rašyta 
gvarancija del gydymo, kuri yra 
legališka kožnoj Chicagos liau
koj. Ales esame vieninteliai spe
cialistai Amerikoj, galinti suteikt 
ligoniams toki atsakanti užtvir
tinimą 
mo.

kaslink atsakančio gydy

Ateik arba rašyk.
norime pamatyti ir paši
au jum, bet jeigu jus ne- 
atsilankyt, rašykit mums 
išaiškindami visus savo

Ales 
šnekėt 
galite 
laiška 
simptomus ir pasakyk nuo kokios 
ligos nori išsigydyti, 
mums pilna istorija savo ligos, 
mes nurašysiu! 
nurodymais, o 
tai ir gyduoles 
namus.

Nekentek nej 
giau. Iškirpk ši adresą 
laikraščio ir atsinešk su savim į 
mus ofisą. Isiteinyk gerai strita 
ir no. 14, kadangi mes esam vie
ninteliai specialistai kurie sutei
kia toki teisinga, prieinama bū
da sergantiem vyram.

Ateik .arba rašyk.

Prisiusk

jums laiška su 
jeigu tu norėsi 
nusiusi™ į tavo

vienos dieno?, il- 
šio

3
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® Moterių Skyrius.
feet užtat prie stalo nenori nieko valgyti: 
Labai tankiai skundžiasi delei pilviuko Š0= 
pėj’imo;, ... - ........ r

Geras ir blogas auklėjimas 
pavyzdžiuose.

PARAŠĖ LENKIŠKAI MOŠČENSK&, 
VERTĖ BEDRUSKIS.

sirikimas veda prie kito. Visai suprantamu 
yra daiktu, kad vėliau vaikas musu kaimy
no užkirstus maželi, puls aut jo su lazda ar
ba su kitu kokiuo ginklu, katrą greičiau 
prigriebs.

ir neimsilči- 
nori valgyti.

IŠTVIRKIMAS PRIE VALGIO.- \ . 
a) Geras auklėjimas.

Motina. Jonukai! kodėl pieno negeri.
Vaikiukas. Nenoriu pieno; aš noriu to! 

(rodo į kavą).
Motina. Tai ne tau, Jonukai: tai senes

niems.
Vaikiukas. Bet aš nemėgstu pieno; 

man verčiau tas, kas ir senesniems.
Motina. Maža ko tu norėtum, bet ne= 

gali gauti. Jaigu nori gerti, tai atsigerk 
pieno.

Vaikiukas verkia ir ginasi nuo pienih
Motina. Jaigu pieno nemėgsti, tai gali 

eiti nuo stalo, nes daugiau nieko tau neduo
siu.

Vaikiukas verkia balsu.
Motina kantriai klauso 

džia. Po valandos vaikutis
Motina duoda jam pieno, kuriuomi pirmiau 
piktinosi.

Vaikiukas. Nenoriu pieno; noriu kitko.
Motina. Negausi nieko kito.
Vaikiukas verkia ir pieno negeria. Po 

valandos, kada vaikas reikalauja valgyti, 
vėl jam duoda pieną, o tas geria jį be abe
jojimo.

Tokiuo budu persilaužia ginčai. Kad 
panašiuose atsitikimuose vėl vaikas prade
da naravytis, ir vėl tokiuo jau budu palie- 
ka nuo to atpratintas.

Vienok reikia temyli, kad įvairinus 
. vaikui maistą, atsakančiai jo amžiui. La

bai ilgai negalima maitinti jį išimtinai pie
nu, .nes pilviukas labai išsilėpįs, kad vė- 

a j^iu nepakęs kito valgio. Ne visados gali- 
L*;( priskaityti prie naravo. kad vaikSs 
■klnasi ką valgyti. Kartais tai yra parody- 
jj^Lis, jog reikia jam. atmainos ir įvairumo 
^ėj*>'iuose. Taipogi ne prie visu valgiu vai- 

galima versti. Ne visi vienaip yra jam 
Madingi ir kartais vaikas instiktiviškai 
OOisi nuo to, kas jam neišeina ant gero. 
HlPfnok visados reikia laikytis to, kad ne

valgau! vaikui kokiu valgiu, neduoti jokiu 
kitu, sumanytų pagal jo norą, bet penėti 
jį atsakančiais jo prigimimui daiktais, kiek 

> galint skaniais, tyrai ir ruĮiestingai pritai
sytais, paįvairinamais sulyg sutaisytos jam 
dietos.

, b) Blogas auklėjimas.
Motina. Jonukas nenori šiandie pieno 

į gerti.
Tėvas. Tai bandyk "užsaldinti sukrum. 

- gal jam bus skaniau.
Motina. Jau senai aš taip darau, 

_tas nieko negelbsti. Maželis nori kavos.
Tėvas. Bet vaikas nekados kavos 

‘ Užgėrė.
Motina. Neteisybė, tarnaitė jau ne kar

tą virtuvėje kava jį vaišino ir nuo to laiko 
pieno jau nenori, verkia ir atstumia, kad 
jį jam duoda.

Tėvas. Ar taip tankiai vaikas virtu
vėje perstovineja?

Motina. Taip; noriai ten persodinėja, 
o per tai aš laimiu ilgas valandas ramy
bės. Šnekasi su tarnais, puikiai su jais žai
džia, ir prie tos progos kartkartėmis gau
na nuo jų skanų kąsnelį

Tėvas. Joneli! Išgerk tą skanų piene- 
’ lį, aš už tai duosiu tau ką-nors gero.

Vaikiukas. Prašau, duok man ką gero, 
tai valgysiu, bet pieno nemėgstu ir neger
siu.

Tėvas. Na, gerai; te tau ką gero (duo
da jam saldainį), bet už tai padaryk man 
tą malonumą, išgerk pieniuką.

Vaikas. Kad aš nemėgstu pieno.
Tėvas. Jaigu pieno negersi, tai įieuž-

bet

dar

E APIE BAUSMES ABELNAI.
a) Geras auklėjimas. Z

Motina i tėvą. Šiandien-Jonukas šaVO 
n9ūju kardeliu išmušė lango kvai4kąr Jai0 
pasakiau, kad pagiyžęš jį
užtai.

Tėvas. Labai prastai padarei. MotiHai 
iicišpuola bausmių sprendimą-visados ati
duoti į tėvo rankas, bet pati-tupb-baHstij 
ypač už visus - lengvesnius prasikaUiihiiš. 
Tas grasia jos rimtumo sunidžėjiinii--vaiko 
akyse, kuris ne joje, bet tiktai tėve-®iatys 
valdžią; joje gi matys tiktai * nuolatinę 
pranešėją arba tarpininke tarp savęs ir už- 
pykusio, rūstaus tėtės. Taipgi butų egois
tiška iš šalies motinos, jaigu-jina-i -viena 
visados rodytųsi paslankia ir išmintinga 
globėja, o tėvui lieptų lošti nepopiilerišką 
rolę aštraus ir išgąstį žadinančio kankinto
jo. Vaikas turi įgauti persitikrinimą, kad 
jo auklėjime tėvai yra vienminčiai ir kad 
motina nekados nedovanos už tą, už ką tė
vas galėtų bausti.

Motina. Pripažįstu tą visiškai, bet ne
kartą ateina galvon mintis, kokiuo budu 
turiu bausti. Ar turiu vaikiuką alkintl ar 
po užraktu uždaryti? Ausis sukti, mušti, 
— negaliu pasirįžti.

Tėvas, Tiesa, tos visos bausmės turi 
savo prastas puses. Uždrausti vaikui mais
tą, negalima iš atžvilgio jo sveikatos; tai
gi tiktai labai apribotoje srityje .galima tą 
bausmę taikinti. Išimtinai galima kartais 
vaikui už bausmę užginti kokių smailavi- 
mų, nors ir tas ne visados patariama, nes 
vaike galėtų susižadinti godulystė, kad jis 
patėmytų, jog ir męs šiek-tiek branginame 
gardžius kąsnelius. Ta bausme yra atsa
kanti už užgaidas prie valgio, arba vogti
ną valgimą skanskonių. Tankus ir ilgi areš
tai taippat nėra geri, nes iš atskyrimo ima 
pradžią ilgėjimos, kas traukia paskui sa
vęs nevieną morališką pavojų. Užtat trum
pi atskyrimai, suvienyti su uždarymais, la- 
bai yra geri, kuomet vaikas nusidėjo, stai- 
gum piktumu, užsidegimu, žodžiu, po to
kios scenos, kurią iššaukė savo nemanda
gumu. Tai jam duoda progą' atsipeikėti ir 
apmąstyti, kartu prašalina visokius vidu
rinius staigius įspūdžius ir verčia ineiti į 
save. JaiguXvaikas butų, uždarytas ilges
niam laikui, tuomet reikia pakišti jam ko- 
k"į Užšiėinimąy'^ekados vienok lekcijų už 
bausmę. Kūno betarpiuos bausmės: kirti
mai i žandą, rykštės, mušimas lendre, turi 
būti pasmerktos, nes nekalbant apie kenki
mą sveikatai, yra brutališkos ir vaike žadi
na iustiktus lygiai brutališkus ir žemus. 
Pirmoje eilėje priguli mums tėmyti,*idant 
vaikas pripažintų teisingumą ir vertumą 
gautos bausmės, lies kitaip sukurstytų ji
nai vidurinį prieštaravimą ia- uėapykantą, 
o ant galo užkietėjimą ir ginčą-. --

Šiame atsitikime išpultų- kuopirmiau- 
siai sužinoti, ar vaikas išmušę kvąrtką iš 
piktumo, sauvales ar iš neatsargumo.-Pas
kutiniame atsitikime suvis neišpultų jis 
bausti, tiktai priminti ir prisakyti, kad at
eityje butų atsargesnis.

Motina. Piktumo tame nebuvo, 
sauvalė tai tikrai.

Tėvas. Tokiame atsitikime išpuola 
kuriam laikui Jonukui naują kardelį
imti ir priminti, kad, matomai, yra dar la
bai mažas ir nerangus, jei negali jį varto
ti be skriaudos aplinkui esančių daiktų, 
kad jį gaus tiktai tuomet, kuomet parodys, 
jog jau yra su juo atsargesnis. Toki baus
me išrūdys vaikui tikra pasekmė prasikal
timo, del to tai ir atsakanti tikslui.

b) Blogas auklėjimas.
Motina. Jonukai! Išmušei kvartką. 

Kaij> tėvas tai pamatys, užpyks ir aštriai 
nubaus tave. Begk kuogreičiausiai pas sti- 
kliorių, tegul įdeda naują kvartką, kol pa
reis tėvas. Tokiuo budu išvengsi bausmės, 
kokią užsipelnei.

Tėvas į motiną ir vaiką. Pareidamas 
susitikau gatvėje stikliorių, kuris man pra
nešė. kad musų vaikas išmušė kvartką; įr 
kad tu liepei .slaptai ją intaisyfi. Prašau 
gražiai, idant panašių pasielgimų daugiau 
nebūtų. Tu, snargliau, eik tuoj i>rieangni ir 
už prasikaltimą ten turi valandą ldttpot;i. 
kad kif'kvienas praeinantis 
matytų. Aš tave atpratinsiu nuo Irt^fkų 
daužymo!’ /T"- J '"I'-'I

Čįa papildyta didis apsirikįnm^'A"";

bet

tai Rytuose, moteris nesi- 
fiaudoja laisve. Namie jos 
gyvena’ kuone vergėmis ino- 
tėriū pusėje, kuri vadinasi 
haremu' tai yra užginta vie
ta, nes tten lVytams įėjimas 
Visiškai!uždlrattstas. Gatvė
je Turlttjoš ’moterįs tiktai 
plačiuos^ apsiautuose išei
na, kas paslepia jų visą sto- 
vylą, ir veidas turi imt už
darytas tam tikruoju uždan-

Bet turtingosios ir augš- 
tesniosios kilmės moterįs 
stengiasi pasilihosuoti nuo 
to negražaus apdaro ir da
bar jau -Konstantinopolio 
gatvėse galima sutikti jau
nas turkes- apsitaisusias

ir užsidengusiais veidą tik 
lengvu vualiu bei gazhiiu 
šarpu.

Turkų pirmyiižaiiga ap
sireiškia ne vien drabužių 
pakeitimu. Tarp jų randa
si ir tokių, kurios reikalau
ja moterims žmoniškų tei
sių, reikalauja, kad jos su 
vyrais galėtų mokinties ir 
dalyvauti visuomei i i n ia me 
gyvenime, i

1908 metais, Turkijos re
voliucijos metu, turkės pa
darė susirinkimą Salonikuo
se ir jame apskelbė, kad ir 
jos, panašiai Europos mote
rims, stengsis ingyti teisę 
dalyvauti visuomeniniame 
gyvenime, stengsis išreika
lauti sau.ląisye, kuriai ne
prieštaraują koranas.

Išteisybės, ..koranė nėra 
pasakyta,.,kadi moterįs turi; 
būti vergęs,; iy senovės lai
kais moteris, nebuvo taip 
pažemintos, kaip, dabar,- ir 
kai kurios iš;-jų užsiimdavo 
mokslu ir dar-gi lankė aug- 
štutines mokyklas. Bet po 
to Turkijos^nptei-im.s, <per 
ilgus metus Prisiėjo vilkti 
kuone vergių jungą.

Turkijoje žmona neturi 
teisės ateiti pas vyrą jani 
nepašaukus. Jis turi teise 
dargi mušti ją, jei ji jam 
kuomi nors neintiko, jei ji 
paspėjojam atsibosti. Hare
me ją saugoja eunukai, ku
rie taipgi dalyvauja pasi-

bukliai
nesu-
nors

slftpta literatūra, turkės jft 
noriai skaitė ir slėpė hare'- 
.tguosc; naųjoda mosi tuomi? 
kad Abdul Hamido šnipdi 
neturėjo teisės į haremui 
laukyties.

. Dabar Turkijos moteris 
Stengiasi ..pakelti moteliu 
apšvietimą ir išplatinti ly
gybes idea.

Mokyklej.
Mokytojas: — J ubždli,-

pasakyk, kas sutvėrė tuos 
kalnus, kurie čia per langą 
matos?

Juozukas: — To aš nega-: 
liti žinoti,.nes mes tik pirm 
šešių savaičių persikėlėme 
čia gyventi.

Sumanus dailininkas.
Vienas turtuolis užsakė 

dailininkui padirbti paveik-- 
slą. i-ėiškiantį žydų perėji
mą per Raudonąsias jureš.

Dailininkas vienok dau= 
giau hiėgo žaisti, negu differ 
ti. Kuomet atėjo paveikslo 
užbaigimo laikas, dailinin
kas spėjo tik vieną sienos 
dalį nupaišyti raudonais da
žais. Jo nelaimei sutartoje 
dienoje atėjo turtuolis, pa
veikslo užsakytojas, o ma
tydamas ant sienos vientik 
raudonų dažų dėmę, klan-1 
šia:'

— Kas tai yra?
— Tai Raudonosios jūrės!
— O kur žydai?
— Jau perėjo!
— O kur Faraonas?

Atsiprašau, tamsta, 
jau nuskendo.

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

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

dam:} eina 8 Jienks, į Libavą 11 dionų

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

$60.00 I kliasa $70.00
Itussia __  February Sth
Kursk — Feliruary 22n<l

Del smulkesnuių žinių kreipkitės 
prie musų agentų arba prie pačių 
perstatytoji).

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

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

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynai 

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

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

DR. RICHTER'S
Pain Expeller

Dr, Richter's galingos externa 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

M Išnaikina skaudėjimą nuo Reti- 
J matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 
įMSttenų Degimą, Strendicglis ir 
ffiiNeuralgijos.
|t| Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
Rį mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą. 
>rfj Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji- 
j] mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 
1 ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
| skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 
I kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
Į su pečėtim pokeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

F. AD. Richter & Co.
American House

74-80 Washington St. New York

f Worfhman i SlelnDach
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave, 
6235 So. Halsted St.

CHICAGO,

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617
ILLINOIS

SZALIN SU NULIUD1MU!

Jeigu apsllmsite mokėt po 10c aut dienos, tai mes nnsiuslm jums 
labai gražu GRAMOFONA, I’LIOKš—RNDINA sykiu ir €> rekordus 
(12 skyrių) visokiu lietuvišku dainų, vtlįcu, polkų, niazuru maršu ir 
t. t., kuriuos patįs sau galite pasirinkti. Gerumas musų Gramofonu. 
GVARANTl’OTAS kiekvienam, rašyta gvaraneija. TURIME NAUJU 
SPEČIALIŠKU REKORDU LIETUVIŠKU, LENKIŠKU, RUSKI' IR 
T. T. Rašykite tuojaus kataliogo ir informacijos, įdedami marke aut 
prisiuntimo:

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

___________________

ne- 
at-

Vaikiukas. Aš noriu būti didelis, bet 
pieno nenoriu gerti.

Tėvas, Išgerk nors šaukšteli.
. Vaikiukas. Nenoriu, verčiau eisiu į vir

tuvę. '/ ■
Į Tėvas. Na, -tai eik sau į - virtuvę. neno
riu tavęs versti. , -* >

Vaikiukas istišas diėnas ypersėdjnėja 
virtuvėje, tenai valgo - kas jam patinka,I

turi viltį, kad gali visuomet išsfeiiktiinucį 
bausmės,.-to .pasirodo, kad;Tnbtin'a„jiį- 
traukia jį suokalbiu tėvą apgandiM^tLiJE^

■ '• *. - ’ —*• .* a* 2'1 -* .t.- - k.-;.—..

vaikščiojimuose, 
sekdami, kad moteris 
sikalbėtų su kokiuo 
pašaliečiu.

Nevedusių, moterių padė
jimas dar sunkesnis, nes 
sulyg mahometanų nuomo
nės, nevedusios ir neapken
čiamos esybės negali išga
nyti savo dūšios.

Pavienės musulmanietės, 
eidamos maldyklon, susi
jungia, taip pasakius, trum
pam laikui, nes pavienių 
moterių maldos skaitosi 
netikromis. Bet visgi tarpe 
storžievystės ir neteisybės 
Turkijos moterįs ėmė kilti 
iš miego. Į haremus įsiver
žė netik Europos mados, bet 
ideos ir tobulesni sieki
niai.

Tas viskas kol kas apsi
reiškia tarpe pasiturinčių 
uusulmaniečių, kurios pas
taruoju laiku ėmė mokinties 
Europos kalbų.

Paskui itioteHų tarpe at
sirado ir čaši’tiojas, jos dar
gi išleidi savo laikraštį

ligi revoliiieijos, Abdul Ha
mido laikaisp-Uis neužilgo 
uždarė jų’laikraštį, bet tas 
jų nesustabdė, dar-gi prie
šingai, persekiojimas tik
tai revoliucionieravo musul- 
manietes ir padarė jas jau
nųjų turkų šalininkėmis. 
Daugelis jų padėjo revoliu
cijai. Kuomet susitvėrė 
slapti komitetai ir atsirado

UR R A

VISI

PAS

Juozapą Ridiką
3253 Illinois GI. kerte 33 g.

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

TELEPHONE YARDS 2716

Išsirašykite 1913 m. geriausj 
Juokų, Kritikos, Muzikos 

ir Dailės paveiksluotą 
Laikraštį

“TARKA”
Eina kas menesis 16 pusla

pių, su viršeliai-.
Preke: Metams tik $100.

Pusei metų 60 centų.
Vienas No. 10c. Pinigams 
ir laiškams siųsti adresas:

“Tarka” P.O. Bx.l03
Lawrence, Mass.

GOLD FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuoti 
ant 20 metų, 7 akmenų, Elgin viduriai, par- aii wi- 
aiduos už.................................  ąilifv
GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuoti OE
ant 20 metų. 15 akmenų, Elgin viduriai.........
GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metų "JE
17 a»etų Elgin viduriai..................................... «MUalQ

Prisiųsk savo adresu ir už 4c markg, gausi 
naujj iliustruotą kataliogą UŽ DYK-į..

P. K. BRUCH AS 1
3248 S. Morąan St. CHICAGO, UL.

Vyrai Ižgydomi j 5 Pienas
VARICOCELĘ, HYDROCELEJ3e peilio ir skausmo) 

o
Aš norui išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį >—j Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.
• Tas laisvas pas ulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų, 

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

Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. 
Tamsta gausi geriausi patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo speci- 
jalisto vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu ka.p būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus

(Nemokėk už noišgydymą—Neišgydo, nemokėk) —

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

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

Išgydo, kad botum sveikas

Specialistas
Vyrų ir Moterų Ligų

Kalbu Lietuviškai,

* * * * I* * *

Telefonas Yards 1532
DR. Ji KULIS

.Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 
3155 So. Halsted St., Chicago, Illinois.
i PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 12:6 iki 9 vakare. 
.Nedel. nuo -iki *1 po piet; uuo.6 iki-Bvo?

Užnuodi j i m ą
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nak 
kinančius Nubėgimus, Įsise
nėjusias Ligas.
L i gos Moterų
ViduriuLigos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ižtyrimas DOVANAI.

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

D,r. Zl NS*183 ££SCHIC AGO 
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms, 8 ryto iki 4 po pietų.

*************************>.

*

i
*

JNedel. nuo p Iki *2 popiet; uuo.6 iki 8vc.z. * ******^******x*«*******«*
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KATALIKAS

® Iš Lietuviškų Dirvų. $
rusiems darbininkams dar
bas galima gauti.

sai pranešimas teisingas, 
nežinome.

riii tikslu busią lavintiesKenosha, Wis.
usio 18 d. subatos va-į teatrų lošime, dainose; taip 

skelbė išpamokslinyčioskun. 
Ambotas, kuris rūpinasi 
lietuvius pažadinti iš miego 
netik dvasiškuose, bet ir 
svietiškuose reikaluose, kuo
mi visi parapijoms užganė
dinti, tik visiems cicilikams 
tas nepatinka,

Young Men's Christian 
Association draugija turi 
perengusi vakarinę moky
klą angliškos kalbos pasi- 
mokinimui, bet mažai kas iš 
lietuvių aną lanko. Vieni 
sako, kad tą mokyklą lan
ko vieni cicilikai, o kiti — 
nenorinti ten kokian skie
pai! lipti. Sausio 5 d. š. m. 
tos mokyklos mokytojai da
vė veltui svetainę, kad pri
traukti dauginus 
Cicilikai, žinoma, 
rengė prakalbas, 
pakvietė iš So. 
Mass. “Keleivio”

kare, “Dramos Draugija” iš 
<-hicago, 111. Šv. Petro para
pijos salėje lošė “Piršly
bos”, komediją 2 veiks., pa
gal M. Gogolį sukeverzotą 
Šalda-Balda. Publikos bu
vo daugiau negu kitais kar
tais, suvirš 300 asmenų. Į- 
eigų apie $150.00. Perstaty
mo daugumas tikėjosi ge
resnio iš “Dramos Draugi
jos”, negu susilaukto. Re
žisierius Kl. Jurgelionis 
pergarsiai kalbėjo, kas ne
malonų įspūdį darė ypačiai 
į arti sėdinčią publiką, o ir 
patsai veikalas, tarsi, kad 
be pabaigos. Jo autoriui 
vertėtų jį dapildyti, kad 
baigtųsi su šokiu tokiu į- 
spudžiu. O dabar paliktas 
lyg nebaigtas.

19 d. šio mėn. J. Druk- 
tenis vedė Oną Šidagaite. A- 
bu jaunavedžiai jauni, gra
žus ir patogus. Jiedu prigu
li į kelias draugijas ir jau
nikis yra jau vaidines ir 
atsižymėjęs net 9 teatruose 
kaipo gabus scenos mylėto
jas. Besimokindamas dešim
tąjį teatrą “Vagis”, kuria
me turėjo pasirinkęs žydo 
role, o jaunoji Onytės role, 
pasergėjo, kad rolių negali
ma išmokti, mat, meilė ap
valdė jaunųjų širdis ir atė
mė atmintį. Kad iš tos li
gos pasigydžius, jaunave
džių tėvai parūpino vaistus, 
išrūpino valdišką leidimą 
ir apvezdino. Jungtuvėse 
dalyvavo “Birutės” dr. ir 
Nekalto Prasidėjimo Mer
gaičių dr.

“Vagis” bus lošta sūbatos 
vakare vasario 1 d. parapi
jos salėje vietinės “Birutės” 
dr. parapijos naudai. Taipo
gi girdėti, kad parapijos ko
mitetas atmetęs prašymą 
Chicagos “Birutės” chorve
džio, kurs norėjęs pasamdy
ti parapijos salę geguž. 1 d. 
su tikslu duoti kenošiš- 
ki am s koncertą. Mat, kom i te
tas nenori duoti salės, įaigu 
ne parapijos naudai rengia
ma. O juk šiame mieste yra 
daugiau negu tuzinas salių, 
tai kad ne toje, galima už
manius kitoje rengti. Bet 
čia kįla klausimas, argi ko
mitetas neturi supratimo, 
kad publiką reikia stengties 
atitraukti nuo karčeminiu 
salių, o neduodami parapi
jos salės, verste-verčia prie 
smuki inių. salių, nuo kurių 
kitų miestų lietuviai kiek 
galėdami šalinasi.

Buroku Mikė.

mokinių. 
ten pa- 

į kurias 
Bostono, 
redakto

rių, p. S. Michelsoną, kuris 
kalbėjo tik apie socializmą. 
Iš jo kalbos neišėjo nieko 
gero, kadangi jis socialistus 
prilygino Kristui. Girdi, 
kaip Kristų dabar žmonės 
garbina, taip paskui gar
binsią socialistus, kuomet 
ivyksiąs socializmas. Bet 
kuonie jis Įvyks, nepasakė. 
Paskui kalbėjo vietinis ci- 
cilikas M. Z. Jis rugojo, kai. 
publika Michelsonui kal
bant darius trukšmą. Bet 
jokio trukšmo visai nebuvo, 
tik patėmyta tas, kad kuo
met Michelsonas pradėjo 
kalbėt, publika ėmė eit iš 
salės lankau. Paskui M. Z. 
priminė.ka d č i o a a i y) a 
susitvėrus Lietuvių Sū
nų ir Dukteria draugija, 
kurion priimama moteris 
ir vyrai nežiūrint tikėjimo, 
bile tik jie esą lietuviai. 
Paskui buvo rodomi krutan- 
tieji paveikslai ir buvo ren
kami pinigai Michelsonui už 
kelionę.

Ant galo Michelsonas par
davinėjo kniugeles, kalendo
rius ir laikraščius užrašinė
jo, kas kokį norėjo, būtent 
“Keleivį”, “Kovą” ar “Lais
vę”. Matyt, musų cicilikai 
puikus biznieriai, nes pra
kalboms gauna salę veltui, 
o paskui pardavinėja savo 
agitacijinius šlamštus ir 
dar renka aukas kelionų ap
mokėjimui.

Apskelbime buvo minima, 
kad prakalbų protarpiais 
dainuos geri da įnoriai, bet 
tokie visai nei nepasirodė.

Cicikas.

Hartford, Conn.
Gruodžio 28 d. 1912 m. 

vietinė Lietuviška Orkestrą 
buvo parengus balių, ty. pa
silinksminimo vakarą su šo
kiais. Kadangi lietuviai ne
turi savos salės, priversti 
buvo tam vakarui nusisam
dyti kokią ten stulpais pa
ramstytą, nes geresniu saliu 
negalima gauti. Gi į tokias 
paramstytas sales mažai 
kas atsilanko. Taip buvo ir 
šiuomi sykiu.

Parapijos reikalų stovis 
geras. Koplytėlė greitai bus 
perkelta ir padidinta; ant 
viršaus bus klebonija, kur 
ligšiol gyveno dvi šeimynos. 
S11 orga n i zuotas vargoninin
ko V. K. choras pusėtinai 
gynioja, bet kad jo tarpe 

, randasi pora cicilikų (? 
Red.), tatai tiedu daro tan
kiai betvarkę.

Čionai žadama sutverti 
^mikaičių draugija, ku-

čionai atsibuvo prakal
bos, kuriose kalbėjo iš So. 
Bostono “Keleivio” redak
torius Michelsonas ir iš 
Hartfordo Ona Kumpiutė. 
į prakalbas buvo susirinku
sių aplink 300 vyriškių ir 
moterių, bet ne visiems pa
tiko prakalbos. Daugumas 
manė prieštarauti, jei, kal
bėtojai butų užgavę lietuvių 
jausmus, bet pirm prakalbų 
liko 
kam
teišeina

Lewiston, Me.
Pereitais metais “Lais- i 

vės” 91 num. mano buvo 1 
rašyta, kad lapkričio 2 d. 
L. S. S. 105 kuopos “Teatra
liškas Ratelis” parengė pir
mą Lewi stone teatrą ir mel
dė šv. Baltramiejaus drau
giją, kad ji nerengtų šokių 
ta diena, bet šv. Baltramie
jaus draugija parengė šo
kius, nepritarė T. Ratelio 
meldimui. Gi per “Laisvės” 
redakcijos klaidą buvo pasa
kyta, kad buvo parengtos 
prakalbos ir toji klaida No. 
92 atitaisyta. Gi dabar p. 
Bugnovich “Kataliko”. No. 
2 reikalauja tą klaidą at
šaukti praėjus net 2 mėne
siam. Matos, kad p. Bugn. 
neskaito laikraščių (p. Bu
gnovich nėra kaltas už j'o 
rašto susivėlinimą, kadangi 
“Kataliko” redakcija tą jo 
raštą buvo gavus gruodžio 
pradžioje ir buvo patarius 
jam tai pasiųsti “Laisvei”. 
Bet p. B. griežtai atsisakė 
turėti bent kokius susinėsi
mus su “Laisve”, todėl taip 
viskas ir susivėlavo. Red.). 
Jis rašo be nuomonės, kalba 
apie užkenkimą mitingui, o 
mano buvo rašyta, kad te
atrui užkenkė. Kaip matyt, 
p. Bugnovich neatskiria L. 
S. S. 105 kp. nuo D. L. K. 
Gedimino dr-jos. Rašo apie 
D. L. K. Gedimino dr-jos 
“Teatrališką Ratelį”, o juk 
minėta draugija neturi jokio 
Ratelio. Ir aš nerašau jokių 
korespondencijų kaipo Ge- 
diminietis ir nesu įgaliotas 
tai daryti, bet ką patėmiju 
pats, tai stengiuosi teisingai 
aprašyti.

Toliau p. Bugnovich ne
žino nei kiek šv. Baltramie
jaus draugija moka už salę, 
nes rašo $16.83, kad tuo tar
pu moka $24.

Kas link šv. Baltramie
jaus dr. baliaus kniugyno 
naudai, pirmeiviai nieko blo
go nėra mane ir dar 'patįs 
ėjo balinu. Bet kada įsitai
sė kningyną ir nedavė ki
tiems kningų skaityti, išė
mus savo narius, tada pir
meiviai papeikė tokį pasiel
gimą, nes kningynas įkurtas 
visuomenės pinigais.

Kas link D. L. K. Gedimi
no prakalbu ir bonkos ru
džio ne tai]) buvo, kaip p. 
B. rašo. Buvo taip : L. S, S,- 
105 kuopa buvo parengusi 
prelekciją D. L. K. Gedimi
no salėje. Pasibaigus pra- 
lekėijai, šv. Baltramiejaus 
dr-jos vienas narys pasipra
šė balso, jog jis norįs pakal
bėti į susirinkusius apie 
darbininkų reikalus. Jam 
leista kalbėti, bet jis buvo 
gerokai užsitraukęs. Tada iš 
publikos vienas vaikinas, vi
sai pašalinis, atnešė jam 
ant stalo bonką alaus ir pa
sakė: girtas kalba, tegul alus 
jo ir klauso. Taigi, ar čia 
D. L. K. Gedimino dr-ja kal
ta? Patarčiau p. S. Bugno- 
vichui atskirt juodą nuo 
balto.

Philadelphia, Pa.
Pas mus su dąrbajs labai 

gerai einasi, įr; tįik. tas ne
dirba, kas nenori dirbti. Net 
tik ką iš Lietuyps atkelia
vusieji darbininkai gauna 
tuojaus darbus.

Tarp lietuvių labai pra
siplatinusi girtuoklystė. 
Geria jauni ir seni, kol vi
sus pinigus prageria. Neku- 
rie paskui neturi už ką nei 
anglių nusipirkt, tatai eina 
ant geležinkelių pasirinkti. 
Šitai sausio -1 d. vienas žmo
gelis nuėjo pasirinkti auglių 
aplink stovinčius su angli
mis vagonus. Detektivas na
bagą nutvėrė ir nugabeno 
policijos nuovadon, kur ant 
rytojaus turėjo užsimokėti 
$12.50 pabaudos. Argi tai 
nėra gražus ir aiškus pamo
kinimas visiems, mylintiems 
degtinėlę? Už tuos pinigus 
butų galėjęs nusipirkti du 
tonu anglies ir nebūtų buvę 
sarmatos.

‘ Philadelphietis.

New Haven, Conn.
Pas mus dirbama gerai 

lietuviai vis daugiau ima 
susiprasti ir vienyties, ka
dangi atjaučia, jogei tik vie
nybėje esant galima laimin
gai gyventi.

Parapijos reikalai ima 
tvarkyties, nes susilaukė
me nauju kunigo A. Grikio, 
kuris veda labai gerai pa
rapijos tvarkiu Toksai kuni
gas išteisybės pagarbos ver
tas. Aplink Velykas įneisi- 
me savon bažnyčion.'

ir

Rush Run, W. Va.
Vietinėse mainose dirba

ma gerai. Uždarbiai nevie
nodi; kas turi geresnį dar
bą, tas daugiau ir uždirba. 
Čia randasi dviejos mainos: 
senos ir naujos. Senose mai
nose dirba daugiau kon- 
traktoriai, tarp kurių ran
dasi ir vienas lietuvis. Lie
tuvių gyvena dvi šeimyni ir 
du pavieniai.

REDAKGIJOS ATSAKY
MAI.

V. M., Amsterdam, N. Y. 
—Apie ginčus, kam reik už
rašyti bažnyčią, nesvarbu, 
bėdosime.

menkos, 
me.

C. R.,
pie vyro

KAIP

Chicago, — Eilės 
laikraštin nedėsi-

Scranton, Pa. A- 
su pačia nesutiki- 
rsiskvi-ima nedėsi-

PLATINASI GAR
SAS. .

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

What’s the Use 
Paying 10c When 
Į/1TCHEN 
IXLENZER

Sells for 5c

VitchenIuenzer
' LookFor
> /NameOiy
/ Every

J Can^R

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

tos, ar neslgirdžia trenksmo 
vejančių jį arklių. Arklių 
trenksmo ore nesigirdi, bet 
kieta žemė atsiliepia ir iš
duoda tą balsą.

Kas nori patirti, ar išti- 
krųjų kieti daiktai pralei
džia garsą, tas tegu pride
da ausį prie vieno rąsto ga
lo ii' tegu paprašo savo 
draugo suduoti nesmarkiai 
kitau rąsto galan; pridėjęs 
ausį išgirs gerai garsą, nors 
trečias draugas, toliau sto
vįs, visai nebus jo girdėjęs. 
Tasai sudavimas vienan 
rąsto galan išduos garsą,

me rąsto gale, ir tuo pačiu 
žygiu sukels ore silpnutes 
vilnis, kurios pranyks, ne
suspėjus pasiekti ausų to
liau stovinčio žmogaus.

Paimkite žirkles, pririš
kite prie jų per vidurį ploną 
virvelę ir virvelės galus pri
dėkite prie savo ausų. Jaigu 
kas suduos su geležine laz
dele per tas žirkles, tai jūsų 
ausis išgirs tokį smarkų 
balsą, kad, rodos, koksai ten 
didis varpas butų suskam
bėjęs. Tuo tarpu kiti žmo
nės, kurie šalyj jūsų stovė
jo, išgirs tiktai silpną gar
są, silpną skambėjimą. Del- 
ko taip? O tai dėlto, kad 
garsas ore mažiau platina
si, negu kituose daiktuose.

Severos kalendorius 191 
tams galima gauti dykai 
kite jį 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.

paskelbta, 
kalbos 

tokie 
ris. Ir kaip tik
nas juadėjo 
“šolderį” i

K. Vilaniškis.

ŽVIRBLIO VARGAI.

Atėjo jau žiema.
Žvirblelis nelaiming’s
Skrajoja po kiemą 
Vos gyv’s, vos gyv’s, vos 

gj’v’s.
Prirengkit, vaikeliai, 
Lesyklą žiemą jiems, 
O ačiū žvirbleliai 
Ištars tad jums visiems.

Kai šaltis išnyks tik, 
Žvirblelis jums pragys:
Cirik-čik, čirik-čik,
Gy v’s-gy v’s,gjv ’s-gy v ’sgyv ’s 

gyv’s’.
Svirno Žvvnė.v

Kabinetas rezignavo. Nor
vegijos ministerių kabine
tas rezignavo pasibaigus 
parlamentan rinkimams, ku
riuose valdžia pralaimėjo.

Revoliucija! Ant salos 
Kuba grasia ekonominiai- 
finansinė revoliucija, kadan
gi valstybės išdas tuščias, 
o pinigų negalima iš niekur 
gauti.

AR NORI
gr *

gauti DYKAI dvi geras šutu- 
liMVt kafs *r visokiu geru

magiszku sstuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

ibai nori, o nežinai kur ju gaut? 
f Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- 

I J na ir aiszkn a d r esą, o ass tuo- 
/ jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
/ tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS,
-š (MAGIKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

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

užtekejlmo, negrumuliavl- 
mo, dispepsijos, apsunkini* 
mo jaknu, atsirūgimo, 
išpūtimo,

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
norėtų jų jums duoti, rašykit 
stačiai mums, klausdami pa
tarimo ir prašydami gyduolių

W.F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

Drąsuolis. Prancūzas avi
atorius M. Bider tomis die
nomis laimingai perlėkęs iš 
Francijos į Ispaniją per Pi- 
renejų kalnus.

kad jei 
netiksią, 
per du- 

Michelso-
kalbėti apie 

“šolderį” ir kopūstus, di
džiuma susirinkusiųjų ap
leido sale, nenorėdami to
kio oratoriaus klausyti. Gi 
Ona Kumpiutė dailiai pa
kalbėjo, buvo ko ir pasi
klausyti.

Ha rt lorde darbininku i 
dirba gerai ir uždarbiai ne- 
prasčiausi. Iš kitur atkelia-

Cambridge, Mass.
Vietinis lietuviu parapi

jos klebonas — rašo mums 
vienas “Kataliko” skaityto
jas — sausio 5 d. apkulda- 
šinęs vargonininką ir pa
varęs nuo užimamos vietos. 
Parapijos choras likęs be 
lietuvio vargonininko. Skai
tytojas pataria vargoninin
kams apsisaugoti to klebo
no, kuris 
pauaudol

užuot argumentu
■fimštis. Ar ta

Išėjęs oran sušauk, ir ta
vo balsą užgirs kitas, kurs 
netoli tavęs stovi. Matome, 
kad garsas (balsas), plati
nasi ore. Ne vienas oras 
padeda garsui prasiplatin
ti ; kiti daiktai, ,įr ąkystieji 
ir kietieji, taippat .^platina 
garsą ir kurkąs greičiau, 
negu oras. Vandenyj garsas 
eina per vieną sekundą dau
giau negu vieną verstą, o 
geležyje dar greičiau, nes 
per vieną sekundą beveik 
penkis verstus.

Gal teko jums skaityti pa
sakose, kaip žmogus bėgąs 
nuo vejančiųjų, lipa ant ar
klio, gula ant žemės ir, pri
dėjęs ausį prie žeyaės, klau-
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Tatai to teismo ištarmė 
reiškia : tegu galas ima kon
stituciją, kuomet prisieina 
šiaip-taip apdrausti 
ninkams būvis!

darbi

r. 
v

ai

Valstijos West Virginia tei
smas.

Valstijoje West Virginia 
viršiausias teismas patvir
tino gubernatoriaus Glass
cock veikimą, kuris įvedė 
karo stovį anglekasių strei
ko metu. To paties teismo 
ištarmė taippat patvirtino 
militarinės komisijos veiki
mą, kuri pasmerkė kalėji
mai! visus kaltinamus ang- 
lekasius už visokius prasi
žengimus streiko metu.

Toji teismo ištarmė įveda 
militarinį despotizmą vals
tijoj! West Virginia ir po
draug atmeta šalin kaip Su
vienytų Valstijų konstituci
ją, taipir W. Virginia kon
stituciją.

Civilinės darbininkų tei
sės ir konstitucijine gvaran- 
cija laisvam žodžiui ir dar
bui liko sumindžiota. Trum
pai pažymimi faktai yra se
kanti:

Pernai pavasaryj kasyk
lų savininkai West Virgini
joje atsisakė darbininkams 
padidinti penkiais nuošim
čiais mokestį, kuri jiems bu
vo gvarantuojama kitų val
stijų kasyklų savininkais. 
Anglekasiai, negalėdami 
gražumu išgauti sau to rei
kalavimo — išėjo straikau. 
Savininkai ties kasyk
lomis pastatė ginkluo
tą sargybą, kuri dasi- 
leido tokių brutališkų už
puldinėjimų ant beginklių 
anglekasių, jų žmonų ir vai
kų, kad pagaliau darbinin
kai patįs buvo priversti ap
siginkluoti prieš tuos tik
ruosius puslaukinius žmo
nes ir ginti savo gyvastį. 
Kuomet padėjimas nepage
rėjo, gubernatorius Glass
cock kasyklų regijone ap
skelbė karo stovį.

Tena it i n ių anglekasyki ų 
savininkai ištisais dvide
šimts penkiais metais nelei
džia darbininkams organi- 
zuoties; kuomet anglekasiai 
kitose valstijose streikuoja 
už niokcsties padidinimą, 
tenaitiniai kasyklų savinin
kai su neorganizuotais dar
bininkais priverčia anglies 
visur pilnai.

G ubernatorius Glasscock, 
kuris priguli į progresivinę 
partiją, pasirodė tikruoju 

o darbi-

* *
Iš santikių su lenkais.
Vilniaus žemės banke 

pirm Kalėdų prisiėjo “Vil
ties” redaktoriui Antanui 
Smetonai užgirsti iš savo 
kolegos, lenko Zajončkovs- 
kio, tokį pasakymą : “Tams
ta meluoji, kaip visi lietu
viai meluoja.” Smetona, pa
sišaukęs daugiau liudinin
kų — kolegų, pareikalavo

atgal atsiimti. Zajončkovs- 
kis gi netik neatsiėmė, bet 
užsispyręs dar pakartojo sa
vo tvirtinimą,užgaunantį vi
sos lietuvių tautos garbę. 
Smetona tada — nieko ne
laukdamas — skėlė Zajonč- 
kovskiui antausiu. Zajonč- 
kovskis užsimojo Smetonai 
atgal kirsti, bet pataikė tik 
į alkūnę, kurią Smetona jam 
atkišo. Kolegai paskui juo
du nuo tolimesnių mušty
nių sulaikė.

Ir kokios-gi iš to išėjo pa
sekmės?

Visupirmu banko vyriau
sybė liepė abiem pasišalinti 
iš tarnystės.

Kadangi visi kolegai grie
žtai pasmerkė Zajončkovs- 
kį, kad jis taip labai įžeidė 
lietuvių tautą, tad Zajonč- 
kovskiui nieko neliko dau
giau daryti, kaip tik Smeto
ną atsiprašyti. Zajončkovs- 
kis tatai atsiprašė Smeto
nos ir kitų kolegų, paaiškin
damas, jogei jis nenorėjęs 
įžeisti lietuvių ir jogei tie 
užgaulioji žodžiai netyčia 
( ?) jam susijaudinus išsprū
dę. Incidentas pasibaigė tuo- 
mi, kad Smetona ir Zajonč- 
kovskis išnaujo įstojo ban
kai!.

“Lietuvos Žinios” tai pa- 
minėdamos sako, kad A. 
Smetona gerai pasielgęs, 
kirzdamas lenkui antausiu.

Gi lenkų dienraštis “Kur- 
jer Litevski” padavęs tą ži
nią pridūrė: “Jei Z. išteisy- 
bės yra taip pasakęs, tai jis 
ne vien lietuvius užgavo, 
bet sukėlė pri<>š save ir vi
sus lenkus, kurie jei ir yra 
verčiami kovoti su kai ku
riais lietuvių vadais, bet ne- 
kuomet neleis sau lietuvių 
— kaipo vienos tautos — 
garbę užgaulioti”.

** *
Žmonių burtai.

Vilniaus “Aušroje”

........ VU ■

jo gramnyčios nenumirtų, 
iet ligonis ids nemiršta. Tai, 
sako, sunkiai dūšia skirias, 
reikia atnešt nuo šviežių ka
pų smėlio ir apipili, tai dū
šia tuoj atsiskirs. Sūnūs nu
ėjęs atnešė smėlio, apipylė 
senelį, bet vis jis nemiršta. 
Viena moterėlė liepė paduo- 
;i bliudą su vandeniu"■—nu
siėmė rožančių, numazgojo 
įlindę, pasėmė stiklinę van
dens ir nunešė seneliui, bet 
jis turėjo užspaustus dan
tis, tai vargais negalais jį 
pražiodino ir pradėjo pilt 
vandens. Matyt, jau prary
ti negalėjo to vandens sene
lis, nes tik gerklėj gargalia
vo jam, ir taip pildamos 
vandenį gerklėm numarino 
nelaimingąjį senelį. Argi jau 
negalima apsieiti be tų visų 
burtų? Verčiau kreipkitės 
prie gydytojų reikalui atsi
tikus, o ne tikėkit visokiems 
apgavikams. Skaitykite dau
giau naudingų kningų, laik
raščių. tai žinosite, kaip gy
venti, kad Dievui patikus ir 
sau skriaudos nedarius.”

Ar-gi neindomus atsitiki
mas, Skaitytojau? O ir Ame
rikoje randasi tokių lietu
vių, kurie visokiems bur
tams tiki ir dar leidžiasi 
visokiems šarlatanams iš
naudoti. Tik atsiminkime 
juodo katino ausis, pupeles, 
dirbančias pinigus mašinėlę, 
visokius aliejus ir kitką.

Tik laikraščių skaitymas 
ir apsišvietimas gali tam
sius žmones padaryti lai
mingesniais.

NežinomeTraip kam, bet 
mums tiė tiftilai išrodo juo
kingai. * 11

w ‘ *
Apie centralini lietuvių 

kningyną.<>. -h-
Tame (i reikale rašo “V. 

L.” štairką:
“Šiomis dienomis liko pa

siųstas viešajan New Yor- 
ko kningynan, New Yorke, 
tam tikras memorijalas — 
prašymas, kad leistų inkur- 
ti viešuose kningyno rūmuo
se ir lietuviškųjų raštų bei 
Lithuanicos skyrių, kur bu
tų surenkami amžinai ap
saugai lietuviški raštai ir 
literatinės 
Prašvma 
Spaudos 
toji tam 
pp. J. O.

brangenybės, 
padavė Lietuvių 
Draugijos išrink- 
tikslui komisija: 
Sirvydas ir V. K.

Račkauskas”.

S.
A.

AR TURKIJA NUPULS?

streikas 
sau lygaus 

Darbi-

darbdavių įrankiu, 
ninku skriaudėju.

Šisai anglekasių 
regis neturi
streiko historįjoje. 
ninkai, jų žmonos su vaikais 
šalo ir badumi mirė šėtrose, 
išmesti iš butų. Moterįs 
gimdė vaikus kur pakelėse; 
darbininkai buvo vaikomi ir 
mušami kaip kokie ketur
kojai.

Kasgi netrokštų kruvinos 
kovos esant tokiose sąlygo
se?!

Ir tada taigi* militarinė 
komisija baudė visus “mai
štininkus” kalėjimais ilges
niam laikui. Nuskriaustie
ji apeliavo viršiauęian vals- 
tijos teisman ir šis teismas 
komisijos nusprendimus pa
tvirtino.

skai
tome apie žmonių burtus se
kančią ’korespondenciją iš 
Dusmenų, Vilniaus gub.:

“Musų žmonės tiki viso
kiems burtams, užkalbinėji- 
mams ir apžalinimams. Jei 
tik supyksta su kuo, tai ne
ša tuoj pinigų į žydų Skalą 
ir įmeta skarbonkon. Buk 
nuo to jo priešas neišlįs iš 
bėdos. O jei susopėjo ką, ar 
koki liga atėjo, tuoj eina 
Dusmenysna į A. Stadalni- 
ką, “nuo jo kalbos, sako, 
“marina”. Išėjus kam iš 
proto sako bobelės “užčėra- 
vojo jį”. Jei turtingas ber
niukas pamylėjo bėdiną 
merginą, tai sako, kad jį 
“apžalino”. Tokiuo budu nu
marino vieną senelį. Sirgo 
jis apie puse metų, o marti 
ir sūnūs negalėjo sulaukti, 
kada jis mirs. Pradėjo badu 
maryt, vis mažiau duodavo 
valgyt, arba ir niekočiai 
97 metų seneiįs ii’ apsilpo 
daugiau, bet pasiskųst ne
galėjo, nes jau buvo silpno 
proto. -Susirinko moterėlės 
naktį marinti ligonio, kad

* *
Vyskupas laimėjęs bylą.
“Drauge” skaitome, kad 

sausio 7 d. teisėjas E. C. 
Newcomb vėl liepęs šv. Juo
zapo bažnyčios globėjams, 
Scrantone, Pa,t pąvestį.baž- 
nyčią vyskupo Hobąno glo
bai. Ilgoje ištarmėje teisė
jas perbėgęs visą bylą ir ra
dęs, kad globėjai savo rei
kalavimus remia suktybė
mis ir suvedžiojimais. Ka
dangi pernai parapija nepa
lyginama balsų didžiuma 
aprinkusi savo bažnytinio 
turto globėju vieną vyskupą, 
tai teisėjas ir išpildęs pa
rapijos reikalavimą.

Toliau “Draugas” rašo:
“Reikia atminti, kad tą- 

synės Scrantono lietuviu 
parapijoje už bažnytinį tur
tą tęsiasi jau nuo 1906 m. 
Reikalas jau tris sykius bu
vo nuėjęs Pennsylvanijos 
augščiausian teisman.”

“Nesenai teisėjas New
comb išdavė amžiną uždrau
dimą nepriklausomam vys
kupui 
gams 
tuvių

Hodurui ir jo kuni- 
laikyti pamaldas lie- 
bažnyčiojė.”

❖ * *
S. L. A. titulai.

“Tėvynė” nesenai paskel
bė, kad S. L. A. nariams už 
pasidarbavimą naujų narių 
prirašyme suteikiama titu
lai, kurie busią geri tik vie- 
neriems metams. Kas prie 
Sus-mo prikalbusias, ty. pri
rašysiąs naujų 10 narių, 
tokiam agitatoriui bus su
teikiamas “dešimtininko” 
titulas; kas prikalbusias 50 
narių, tam “penkiasdešimti- 
ninko” titulas: kas prikal
binsiąs šimtą narių, toks 
busiąs ^šimtininkas” Ir tie 
titulai pirmomis raidėmis 
busią pažymimi po agitato
rių pavardėmis. Antai pats 
centro sekretorius Strimai
tis visur pažymimas ° jau 
“Strima itis, D., ” - tarytum; 
butų koks diplomuotas žiiio- 
gtis, mat, jis į Sus-iiią plą 
kalbinęs 10 nariui'

* •)«

S. L. R. K. A. reikalai.
“Draugo” 4 numery j 

m. paskelbta S. L. R. K.
išdo stovis; pas kasteriu ant 
rankų esama $4.900. 64, o 
geležiniame kapitale (tri
juose bankuose) $26.471.79. 
Taigi Sus-mo finansinis tur
tas lig sausio 1 d. 1913 m. 
išnešąs $31.372.03 (“Drau
ge” pažymėta $31.272.02, 
kas yra klaidingai).

Tame pačiame numeryj 
atspauzdinta centro valdy
bos protokolas, iš kurio ten
ka sužinoti, kad ir S. L. R. 
K. A. valstijoje Massachu
setts įskųstas, kaipo nelega
liai vedąs reikalus, bet ne
sužinota, kas jį įskundęs.

Be to centro valdyba nu
tapius šiemet Sus-mo sei
mą laikyti 3j 4 ir. 5 birže
lio. «

r ■

Tą klausimą perkratinė- 
ja Italijos laikraščiai ir 
vienas anų “Corriere del
la sera’ tvirtina, kad tur
kas kitoniškiau į tą klausi
mą žiuri negu Vakarų žmo
gus.

Turkas sako:
— Tegu buna Allaho va

lia! Bustas sugriuvo, tatai 
rinksiu plytas, kad išnaujo 
jį pastačius.

Tokiuo yra nelaimingais 
Turkijai laikais vienas jos 
armijos vadų, Nazim-paša, 
kuris, nežiūrint didžiausio
jo turkų nusiminimo, visgi 
įstengė sutvarkyti įšilusias 
tautos jėgas.

Nazim-paša paliko vie
natiniu stulpu tarp otoma
nų valstybės griuvėsių.

Bustas griuvo, gyvento
jai išsisklaidė.

Tečiau turkų generolas — 
rašo “Cor. della sera” įsten
gė padirbdinti dvi užtvan
kas. Vieną prieš neprietelių 
įsiveržimą, antrą prieš Tur
kijos gyventojų išgąsties 
vilnis.

Nazim-paša sutaisė ties 
Cataldža fortifikacijas, ap
kasus, suorganizavo jai ap
gynimą.

Asmeniškai kiekvieną 
smulkmeną peržiurėjo, ar 
taip yra atlikta, kaip jo bu
vo įsakyta. Buvo visur ir 
veikė visur.

Padirbdino visas eiles ap
kasų, sutvarkė
stovyklon valgių ir amuni
cijos. Atgabenta iš Azijos 
naujos batarėjos ir išstaty
ta sulyg jo nurodymų. Mil
žiniškas patrankų ir kul- 
kasvaidžių aparatas suteikė 
jo armijai dinaminį atstan- 
gumą. Ir toji pati kariuome
nė, toji pati, kuiną neprie
telius nuolatos persekiojo, 
kuri mirė badumi, žuvo nuo 
šalčio, nuoilsio, epidemijų, 
jautė didžiausi morali slo
gi ninią: toji pati kariuome
nė tečiau įstengė susilaiky
ti ties Konstantinopolio 
vartais ir naujai atgimti. 
Vis už,, ta i reikia padėkoti 
Nazim-pašai..

Armijoje dvasia

pri vežimą

Baisus santikiai.
Valstijos Ohio darbo ko- 

misoriaus raportas liudija, 
kad minėtoj valstijoj fabri
kuose dirba 73.168 moterių, 
be to jų didžiuma dirba la
bai sunkiai: prie sunkių 
darbų, prie vežimėlių, net 
geležiniuose fabrikuose kil
noja sunkias geležis. Tų 
moterių uždarbis, imant a- 
belnai, išneša savaitėje nuo 
$3 lig $10, gi daugiausiai 
$12. Tečiau esama dar gra
žesnių paiyzdžių: komiso- 
rius susekęs vieną merginą, 
kuri už 50 valandų darbo 
savaitėje gaudavus $1.50 ir 
iš to uždarbio dar jai ati
traukta 60 centų už suga
dintą medžiagą.

Panašiai išnaudojamų 
moterių Amerikoje yra šim
tai tūkstančių.

*

Bet jums, bulgarai, suteik
siu — “darbą”. Bukite 
sveiki!

Atėjo žydai ir taippat 
prašė “valdžios”.

Patyrė, kad “valdžia” jau 
kitiems teko, atsiliepė kar
čiai :

— O, kaip tai prastai iš- 
skaitliavai, o Dieve! Mums 
“valdžia” taip buvo reika
linga.

— Gausite “apskaitymą”
— atsakė jiems Dievas.

Su tuo pačiu prašymu 
kreipėsi į Dievą francuzai 
ir pasijuto labai užgauti at
sakymu.

— Blogą išradimą pada
rei, o Dieve, nesuteikda
mas mums valdžios — iš
tarė.

Už tai jie apturėjo amži
niems laikams — “prie iš
radimu gabumą”. .

Čigonai, neapturėję val
džios, sušuko sopulingai :

— Ak, kokis tai prastas 
likimas mus persekioja, jei 
ne mes gavome “valdžią”.

Ir Dievas apdovanojo 
juos “prastu likimu”.

Paskiausiai atėjo kytrie- 
ji graikai ir, negavę reika
laujamo likimo, ėmė kar
čiai Dievui išmetinėti. Jo 
neteisingumą.

— Kas do intrigos pada
rė, kad ne laiku mums tai 
pranešta, o butam galėję 
pirmutiniai čionai ateiti.

— Nesirustinkite ir ne
liūdėkite — atsakė Dievas
— jums duodu “intrigas”.

Dabar po bulgaru armi
jos pergalei matome, kad 
likimai, kuriuos tos viešpa
tystės apturėjo dovanoms, 
nebuvo duota amžiniems 
laikams.

Stropus darbas apgalėjo 
valdžią, o intrigos paliko 
už pą$ią valdžią tvirtesnė
mis.

TOLSTOJAUS TESTA 
. MENTAS.

pakilo 
todėl, kad jos kunan įleista 
šviežio kraujo. Mažoji Azi
ja pilna kareivių. Iš ten 
jų daugumas atgabenta į 
Cataldža ir greitu laiku su
daryta naujos kelios divizi
jos.

Italijos laikraštis ant 
lo pažymi, kad Turkija 
tarpu nenupulsianti.

(Nazim nušautas).

ga-
tuo

BULGARŲ LEGENDA.

-'T
Lietuviai dovanoję...

Iš Lietuvos parėjo žinia, 
kad pirm Kalėdų Rodunės 
valsčiuje žiemskis turėjęs 
svarstyti lietuviu su lenkais 

‘ >1 - ‘ , vbylą del., muštynių bažny
čioje. Teįęmąs pasibaigęs 
taika. Lietuviai užmiršę sa
vo nuoskaudas ir dovanoję 
lenkams Viską. Gi lenkai iš 
savo pusčš pasižadėję nebe
kelti daifgiau riaušių baž
nyčioje ii; nevaržyti lietu
vi ii jų pąpi aklose.

Sako, “nevaržyti lietuvių 
jų pamaldose”... Kam len
kams varžyti, jei lietuviams 
bažnyčioje leista turėti sa
vo kalboj pamaldas tik aš- 
tuonios dienos metais !

Indomu, kas lietuvius pri
kalbino lenkams - visokias 

{skriaudas dovanoti. ' 
r .<U

Toji legenda randasi vie
name bulgarų legendų rin- 
kiuj, kuri šiais laikais pa
liko labai aktualė.

Ji skelbia tai, kokiuo bu
du Dievas tautoms dovano
jo jų busimus likimus.

Į pakvietimą pirmiau
siai atėjo — turkai, reika
laudami pas Dievą savo da
lies. Dievas leido jiems iš
sirinkti, ko jie labiausiai 
trokštų. Pasirodė, kad jie 
nori “valdžios”. Paskui atė
jo bulgarai ir taippat prašė 
sau dalies.

— Ko norite? — paklau
sė Dievas.

— Duok mums valdžią.
— Valdžią gavo turkai 

—“ turite išsirinkti kitokį li
kimą. :.U.

’ Ak, koks nesmagumas! 
Turėsime dabar daug laiko 
praleisti, išsirinkimui. Del- 
kogi mes negavome val
džios?

— Ką darysi, savo paža
dėjimo negaliu atmainyti.

Mirusiojo filosofo Tols
tojaus poperiuose atrasta 
atsiminimų užrašai, o juo
se iš kovo 27 d. 18- 
95 m. testamento eskizas. 
Tasai eskizas daug kuo ski
riasi nuo paskutinės filoso
fo valios, paskelbtos jam 
mirus, tečiau geriau cha
rakterizuoja jo dailią išmin
tį ir šviesią sielą.

Šitai svarbesnės ištrau
kos iš paminėtu užrašų :

“Ten tegu mane Palaido
ja, kur mirsiu, pigiausioje 
vietoje, kapinyne. Jei tas 
atsitiktų mieste, tegu ma 
no kaulai, ilšėsis toj viet J, 
kurioj elgetos laidojami. 
Nereikalingos nei gėlės, nei 
prakalbos. Laikraščiuose 
tegu nebus paminėta apie 
mano mirtį, tegu nebus ra
šomas joks nekrologas.

Visus mano poperius turi 
peržiūrėti mano žmona, pas
kui Certkov, V. G. Strachov 
ir mano dukteris Tania ir 
Maša. Sūnūs nuo to darbo 
išskiriu. Ne todėl, kad aš 
jų nemylėčiau, ačiū Dievui 
jie pastaraisiais laikais už
sitarnavo meilę, neatjautė 
tečiau priderančiai mano 
mintims ir todėl galėtų tu
rėti kitoniškesnes pažiūras. 
Tuo budu galėtų numesti tas, 
kas butų verta palaikyti ir 
atbulai. Iš mano jaunystės 
laikų ir moterystėje sugy
venimo atminimus prašau 
dalimis sunaikinti. Certkov 
tai žino. To reikalauju ne 
todėl, kad turėčiau tikslą 
paslėpti prieš žmones savo 
blogą gyvenimą (tai buvo 
paprastas, lengvamintis, be 
taisyklių jaunų žmonių gy
venimas), bet todėl, kad

nekurtuose užrašų skirs
niuose buvo pažymėta tai, 
kas mane kankino kaipo ži
nomas nusidėjimas. Iš to 
galėtų gimti klaidingas ir 
vienpusis įspūdis. Pagaliau 
tie atminimų užrašai tegu 
paliks tokiais, kokiais yra, 
Norints jie aiškiai liudys, 
kad nežiūrint* mano nieky
bės, mano jaunystės Dievas 
neapleido ir, kad vėlesniais 
metais aš išmokau Jį mylė
ti.

Tą viską rašau ne todėl, 
idant mano rankraščiams 
butų priduota ypatingoji 
reikšmė, bet todėl, nes ži
nau, kad man mirus jie bus 
paskelbti kaipo ypatingai 
svarbus. O jei jau taip tu la
buti, tegu tasai mano pali
kimas nors nedaro blogos 
intekmės. Ūkusius rankraš
čius meldžiu ne visus spauz- 
dinti, bet tik tuos, kurie at
neštų žmonėms naudą.

Mano senesnių veikalų 
spauzdinimo teises meldžiu 
pavesti visuomenei, ty. pa
veldėtojai turi atsisakyti 
autorystės teisių. To galiu 
tik prašyti, gi testamentu 
to sudrutinti negaliu. Taip 
bus gerai, gerai ir jums, 
kad negalėsite iš to turėti 
sau pelno. Kad mano veika
lai paskutiniais dešimtimis 
metų buvo pardavinėjami, 
buvo tai sunkiausias mano 
gyvenime atsitikimas.

Dar norėčiau prašyti vi
sų, katrie man buvo artimi 
ir tolimi, idant manęs negir
tų. Kas nori tyrinėti mano 
veikalus, o kad tik pataiky
tų tas vietas, kuriose Dievo 
spėka per mane kalbėjo.

Buvo laikai, kuomet jau
čiausi, jogei esu Dievo va
lios skelbėju. Tankiai mane 
kankino neaiškios mintys ir 
asmeniniai geiduliai, tatai ir 
teisybės spinduliai prigez- 
davo, nežiūrint to retkar
čiais palinkimas prie teisy
bės pergalėdavo ir tuomet 
būdavo laimingiausios ma
no gyvenime valandos. O 
kad Dievas duotų, idant 
žmonės geistų pasiduoti tik 
to siekinio link teisybės in- 
tekmei, prasilenktų mažų, 
ny karnų jų ruožų. Taip su
prantu aš pats savo reikalų 
vertę ir todėl verčiau rei
kia mane peikti, nei girti.

Tai viskas.”

Ledynai. Aplinkui St. 
Johns salą okeane plaukio
janti milžiniški ledynai, ku
rie grosianti visiems ten 
plaukiojantiems garlai
viams. Garlaivių kapitonai 
perspėjami lenkties tų vie
tų, kur atsiranda ledynai.

Katastrofa ant okeano. 
Katastrofoj, kuri patiko 
garlaivį “Veronese” netoli 
Oporto uosto, Portugalijos 
pakraščiuose, iš 234 ant lai
vo buvusių žmonių pražuvo 
43. Likusieji šiaip taip iš
gelbėta.

Apalpo. Naujai paskirtas 
naujo Francijos prezidento 
ministerių pirmininkas an--' 
da i kalbėdamas parlamente 
apie naujos valdžios formą, 
apalpo ir turėjo but išneš
tas tyran oran. Sakoma, 
jam užkenkęs tvankus oras.

Naujas išradimas. Pran
cūzas mokslininkas Dus- 
saud išradęs taip vadinamą 
šaltą šviesą, ty. tokią, kuri 
negamina jokios šilumos. 
Tasai išradimas gali but la
bai naudingas ypač fotogra
finėje pramonėje.
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Šelpkite streikuojančius 
rubsiuvius!

Rubsiuvių atsiliepimai!

Kitokios iš sttaiko lauko žinios.
NEW YORKO APSKRI

ČIO RUBSIUVIŲ STRAI
KO ATBALSIAI.

Katran laikraštin tik ne
pažvelgsi, visuose patėmysi 
general! rubsiuvių straiką 
New Yorke, Brooklyne ir 
aplinkiniuose miestuose. 
Straikuoja suvirs du šimtu 
tūkstančių rubsiuvių. Visi 
apie tą straiką rašo, todėl 
manome bus neprošalį pri
durti dar senkančius fak
tus.

Rubsiuviai reikalauja 
trumpesnių valandų dienos 
darbo, reikalauja didesnio 
sau už darbą užmokesnio. 
Bet tuos darbininkų reika-Įdžiami. 
1 avimus kapitalistiški laik
raščiai išverčia kitoniškai, 
jie darbininkus vadina mai
štininkais, tinginiais ir ki
tokiais nedorėliais, o “lais
vosios” Amerikos valdžios 
tarnai sutinka juos su laz
domis, kaipo didžiausius 
nevidonus, muša, spardo ir 
dar, ko gero, kalėjiman už
daro, kur už pernakvojimą 
liepia užsimokėti. Pasitaiko 
tokiems streikininkams pa
sisukti kur aplink straik
laužių namus — tuojaus po
liciantas kaip žvėris už
klumpa ir net nieko negali

sinti.
Ar-gi tasai kapitalistų 

bernas butų be žmoniškų 
jausmų, argi jam nėra gai
la pusalkio darbininko, ku
ris nieko keisto ir nedoro 
neveikia, bet tik ieško sau 
šmoto duonos, kuriaja įsten
gtų kaip norints išmaitinti 
savo išalkusią šeimyną?

Policiantas pamatęs ei
nantį ar stovintį tą laisvės 
ir už geresnį būvį kovoto
ją, tuojaus skubinasi lazda 
perskelti jam galvą, arba 
kemša į kalėjimą. O juk 
policiantas turėtų žinoti, 
kad tasai straikininkas-ko- 
votojas yra jam draugas, 
toksai pat sutvėrimas kaip 
ir jis pats, tečiau į tai ne
žiūrima : ginami kapitalistu 
turtai ir visokis nelemtas 
šio laiko draugijinis surė
dymas.

. Kubsiuvia i pereita i siais 
metais liko tokiomis suiike- 
lybėmjs ir skurdu prispaus
ti, kad jiems ilgiau išlaikyti 
jau jokiuo budu nebuvo ga
lima. Tartasi vienaip ir ki
taip. kreiptasi į darbdavius, 
bet nieko gero neišėjo. Aut 
»alo nutarta prieš savo iš
naudotojus sukelti kovą- 
straiką. Ir taip, gruodžio 30 
l. per. m. apleido savo pa
prastus darbus 90.000 rub
siuvių ir kasdiena kovotojų 
skaitlius ėmė didinties. 
Streikininkai susideda iš 
visokių tautų, tarp kurių 
randasi suvirš 3.000 lietu
viu . ir lietuvaičiu. Nūdien 
straikininkų skaitlius per
viršija du šimtu tūkstančių 
žmonių.

Sausio 7 d. policija suėmė 
20 lietuvaičių ir 14 straiki
ninkų. Merginas kiekvieną 
teismas nubaudė po 5 dol. 
I>abaudos arba kalėjiman 
po 3 dienas. Viena mergina 
buvo išpirkta, o visos kitos 
apsiėmė eiti kalėjiman, ne
gu mokėti pabaudas. Ga
išenamos kalėjiman jos dai
navo darbininkiškas dainas. 
Minios ž ą anas nulydė
jo net į kalėjimą. Drąsiai

visos ’ žengė per kalėjimo 
slenkstį, žinodamos savo ne
kaltumą ir turėdamos vil
tį, kad ateityj kapitalistų 
bernams už tai bus atkeršy- 
ta. Gi suareštuotų 14 lietu
vių byla atidėta tolesniam 
laikui. Rasi pritruko kalėji
me vietos. Reikia dar pažy
mėti, kad valdžia kapitalis
tams mielai išdavė “injunc
tion” prieš darbininkus, i- 
dant pastarieji aplink strai
ko apimtas dirbtuves nevai
kščiotų ir kad streiklaužių 
nuo darbo neatkalbinėtų, 
be to ir neužkabinėtų. Už 
tuos “prasižengimus” strei
kininkai suimami ir bau-

Tai tokie pas mus atbal
siai.

Bet iš kitos pusės mus pa
remia ir paskatina prie 
ištvermės visa darbininkiš
koji liaudis, nors tuo tarpu 
literatūra. Pasitikime, kad 
jei prireiks, toji pati liaudis 
mus mielai parems ir me
džiagiškai, kadangi šio mil
žiniško straiko pasekmės 
niekam dar nežinomos. Juk 
jau ir šiandie matome neku- 
riuose laikraščiuose prane
šimus, kad vienur ir kitur 
imama rinkti aukos streiki
ninkams.

Kitų miestų darbininkai 
mus rems morališkai ir me
džiagiškai, apie tai negali 
but kalbos, bet ir mums pa
tiems streikininkams rei
kia laikyties vienybės1, ka
dangi tik su vienybės pagel- 
ba galima kovą laimėti ir 
pagerinti sau būvį. Kapita
listai kieku galėdami sten
giasi tarp darbininkų su
kelti nesutikimus, bet var
giai jie savo tą nedorą tik
slą atsieks. Šitai šiomis die
nomis nekurios firmos iš
siuntinėjo savo streikuojan
tiems darbininkams laiškus, 
prašydami sugrįsti atgal 
darban ir prižadėdami vi
sokius pagerinimus. Bet 
darbininkai visai nepaiso į 
tuos kapitalistų švelnus 
žodelius ir viešai reikalau
ja: pripažinti rubsiuvių li
niją, sumažinti dienos dar
bo valandas, padidinti mo
kestis ir švariau užlaikyti 
dirbtuves. Kapitalistai gi 
viską pažada, bet apie li
nijos pripažinimą nei klau
syti įienori.

Iš viso aišku, kad jie mus 
nori dabar savo švelniais 
žodžiais prisivilioti, o pas
kui išnaujo mus kankinti ir 
skriausti. Dabar jie mums 
žada šiek-tiek padidinti mo
kestį, bet po savaitei vie- 
nai-antrai jie kitaip 
uždainuotų.

Todėl, draugai ir 
ges, kiek galėdami 
kimės vienybės, neklausyki
me kapitalistų pažadėjimų, 
nebūkime streiklaužiais, o 
į siunčiamus mums laiškus 
atsakykime, jogei mes vi
suomet esame pasirengę 
grįžt į savo darbus, by tik 
jus pripažįsite rubsiuvių li
niją ir pasirašysite po tai
kos derybomis, gi priešingai 
laikomės savo žodžio ir ko
vosime, kol mums bus jė
gų. Gi musų jėgoms sumen
kėjus, mus šelps kiti musų 
♦Raugai darbininkai, tečiau 
visvien kapitalui išnaudoti 
nepasiduosime!

l’resos Koniit.:
J. Macke vice.

mums

drau- 
laikv-

VIEŠASIS ATSIŠAUKI
MAS Į DRAUGUS DAR

BININKUS.
Jau visiems žinoma, kad 

gruodžio 31 d. 1912 m. di- 
džiamjame New Yorke pra
sidėjo rubsiuvių visuotina
sis streikas. Bet gal joks 
žmogus negali sau persista- 
tyti, kodėl 150.000 rubsiu
vių (yra įvairių tautų darpe 
savęs nesusikalbančių) vie
nu kartu išėjo į straiką.

Aišku, kad turėjo but taip 
stipri jėga, kuri privertė vi
sus vienkart apleisti dirb
tuves ir stoti į kovą — į 
kova kruvina ir sunkią al
kanų su sočiais.

Ta j a jėga tai ir buvo rub
siuvių darbo sąlygos, ku
riose negalėjo ilgiau bepa- 
kęsti: didesnė dalis rubsiu
vių nebeuždirbdavo per 10 
valandų darbo dienos kaip 
$7—8 savaitėje ir tai veik 
pusę laiko į metus dirbti 
tegaudavo.

Prie tokios brangenybės 
visko kas pirkti reikia, ar
gi gali žmogus pragyventi 
su šeimyna?

Brangus draugai darbi
ninkai, spręskite patįs!

Visuotinas streikas tęsia
si jau 5-ta savaitė.

Darbininkai tvirtai vieny
bėje laikosi, streiklaužių 
veik nėra ; prie 150.000 strei
kuojančių rubsiuvių sau
sio 16 dieną prisidėjo apie 
50.000 merginų prigulinčių 
prie “Laidie-s Waists and 
Dressmaker’s” unijos.

Dabar straikuoja jau 200.- 
000 asmenų. Kova verda 
karšta — kruvina ir neat
iaidi; darbdaviai prisisam- 
dė valkatų-mušeikų, apsi
statę anais dirbtuves, poli
cija eina išvien su darbda
viais: mušą, areštuoja pi- 
kietus, teismai baudžia ka
lėjimais ir pinigais, iš val
džios pusės jokios teisybės 
nei nebeieškok; bile pama
to pro dirbtuves einant su 
unijos ženkleliu, tuoj pa
samdyti valkatos primuša, 
policija areštuoja, o teisė
jai piniginę bausmę užde
da arba kalėjimai! nuteisia 
— ir ieškok tu, žmogus, tei
sybės kur nori, jos nerasi.

Vienok nežiūrint į .tą. vis
ką, streikuojančiųjų darbi
ninkų yra drąsa tikrai kar
žygiška, jie pasirįžo kovot, 
nors ir per kalnus lavonų 
prisieitų pasiekti tikslą, ku
rį pasistatė į straiką išei
dami.

Taigi, atsišaukdami į ju
mis, brangus draugai darbi
ninkai, pas jumis ieškome 
užtarymo ir reikalaujame 
pinigiškos pašelpos, nes jus 
patįs suprantate, kad prie 
tokios brangenybės taip ma
žai rubsiuviai uždirbdami, 
neturėjo kapitalo į straiką 
išeidami, nors unijos išdo ir 
buvo šiek-tiek pinigų. Bet 
argi ilgai užteks 2(K).00() 
žmonių užlaikyti, be to areš
tai, pabaudos, teismai irgi 
išeikvoja daug pinigų.

Jus, brangus draugai dar
bininkai, nekartą jau savo 
skatikėliais parėmėte kovo
jančius už būvį darbinin
kus. Chicagos rubsiuvių 
streikas, Lawrence’o. audė
jų streikas ačiū jusųipašel- 
pai liko išlaimėtas. Tegul 
jūsų pašelpa būva šaltiniu 
gyvybės ir didžiojo New 
Yorko rubąiuvių straiko. 
Kada bus reikalas, ir.New 
Yorko rubsiuviai mokūs 
jums atsilyginti, jums be-

V. Sibu ua liska s.“
J. Impinskas.

Adresas:
101-103 (ii a inf ŠL.

’ Brooklyn, N. Y.

i-

kovojant sįi^šelppim jumis, 
kaip ir pirmiau kad šelpėm.

Mes, L. S. S. 19 kuopa, 
būdami sūkuryje tos kruvi
nosios kovos, manydami kas
dien strail^epų pasišventi
mą ir žiauriojo kapitalo 
priespaudą, vienbalsiai nu
tarėme sausio .17 d. nepa
prastame susirinkime atsi
šaukti į jus, brangus drau
gai darbininkai, melždami 
pašelpos straikeriams sun
kioje kovoje alkanų su so
čiais.

Rubsiuvių kova yra visų 
darbininkų kova; šiandien 
jus rubsiuvius sušelpsite, 
ryt jie jus. Todėl, nepaisant 
skirtumo pažvalgų, skubin
kite sušaukti susirinkimus, 
aukokite iš kasos draugys
čių, kliubų ir kuopų, rinkite, 
kur kas galite aukas ir sių
skite lietuvių straikerių 
skyriaus komiteto išdinin
kui, kurio adresas žemiau 
nurodytas. Nesi vėlinkite, 
nes jūsų centai į laiką pri
siųsti didesnę vertę turės, 
negu po laikui doleriai, be 
to dar tvirčiau sustiprinsi
te straikerių energiją ir su
šelpsite jų šeimynas. Gautų 
aukų kiekvienas centas bus 
pakvituotas laikraščiuose.

L. S. S. 19 kuopos komi-
tetas

J. Urbonas,
J. Matijošaitis,
J. Andriukaitis,
J. Šukys.

Pinigus ’ siųskit■p. S. 
straikerių šelpimo komite
to iždininkui: Pijus Ma
čys, 120 Grand St., Brook-

ATSIŠAUKIMAS BRO 
OKLYN O RUBSIUVIŲ 

Į VISUOMENĘ.

o ne- 
iško- 
kąs- 
stoti

Brangtjs Viengenčiai!
Jau penkios savaitės, 

kaip didžiojo New York’o, 
Brooklyn’o ir apielinkės 
rubsiuviai išėjo į straiką.

Mes, nepakęšdami gyve
nimo ir darbo sąlygų, 
rasdami kitokio budo 
vojimui sau didesnio 
nio duonos, turėjome 
į šitą sunkią kovą, į šitą 
straiką prieš nesąžiniškai 
mus skriaudžiančius kapi
talistus, reikalaudami di
desnio atlyginimo už savo 
sunkų darbą.

Ir štai, dirbtuvėje susto
ja mirgoj ę musų rankos, 
nutįla ūžiančios mašinos ir 
atšalų žėrianti prosai, o lie
psna straikinės kovos užsi
dega nuisų širdyse — dirb
tuvės palieka tuščios.

Ir šitoj kovoj iš vienos 
pusės esame šimtai tūks
tančių vargdienių-beginklių 
darbininkų, kurie pasiryžę 
esame kovoti prieš kapitalą 
ir neiti jiems pusdykiai dir
bti tol, kol nebus išpildytas 
musų reikalavimas. Iš ant- 
ros-gi pusės, prieš mus sto
vi galingieji’ siaubimai — 
musų darbdaviai su dolerių 
milijonais. Iš musų triūso 
jie dabar pastatė policiją, 
prisamdė gaują,vaIkatų.kad 
anie daužytu mums galvas. 
Jie išleido melagingus atsi
šaukimus, kad suardyti mu
sų tarpe viehylię ir išsirū
pino jau u^drAhdimą ’ ( in
junction). mums vaikščioti 
gatve pro jųjų dirbtuves. 
Boto dar jie mano parsi
traukti miliciją, kuri lietų 
musų kraują, kaip kad lie
jo Lawrence ’o darbininkų,

Savaitės bėga... Nors 
streikas yra pačiame suku- 

j ryje, įnirs skaitlius kbvoto-
i jų už būvį yis ir yįs auga ir , ...

< nors mums šiijklįs dega per- jalį padėjimą ir vargus ame-
galės liepsna, vienok musų 

spėkos jau nyksta, nes a- 
reštai nebosi!iauja, turtelis 
musų mažėja ir jaučiasi sto
ka mums duonos, kurios ir 
pirm straiko mažai teturė
jome...

Todėl, mieli draugai-dar- 
biriinkai, musų šitos kovos 
laimėjimas — jūsų rankose! 
Šaukiamės prie jūsų, kad 
ištiestumėt mums savo de
šinę; šaukiasi prie jūsų mu
sų moterįs, musų kūdikiai 
ir musų seseris (nesą visi 
esame kritiškame stovyje), 
idant sušclptumėt mus nors 
našlės skatikėliu, o 
per tai laimėję savo šitą 
sunkią kovą, kada-nors 
jums atsilyginsime!

Pasiliekame su vilčia ant 
jūsų pagelbos, Lietuvių 
Rubsiuvių 54—58 skyrių 
Straikierių Šelpimo Komi
sija:

Pirm. Juozas Bučinskas, 
105 So. 4th st.,

mes,

Brooklyn,•7 z

Seki-. Antanas
675 Driggs avė.,

Lelis, 
Brooklyn.

Įšd. Pijus Mačys.
120 Grand str., Brooklyn,

P. S. 1) Draugai, siųsda
mi aukas, Money Orderį iš
pirkit ant išdininko vardo, 
o laišką, kuriame jį mums 
prisiusite, užadresuokit se
kretoriui sekančiu adresu:

Mr. Antanas Lelis, 
625 Driggs avė., Brooklyn,

2) Musų išdininkas, drau
gas Pijus Mačys, yra užtik
rintas, nes užsistatė $800.00 
kaucijos.

Straikierių šelpimo 
Komisija.

ROOSEVELT STRAIKI 
NINKIŲ BIČIUOLIS.
New York. Buvęs prezi

dentas, pulkininkas Roose
velt, įsteigėjas progresivinės 
partijos, užsiinteresavo rub
siuvių vyrų ir moterių strei
ku, kuris čionai jau kelin
ta savaitė tęsiasi. Nuspren
dė, tatai arčiau ištirti strei
ko priežastį, jo bėgį ir ap
galvoti budus kovojančių 
pusių sutaikymui.

Asmeniškai tatai nusida
vė į nekurias rubasiuvių į- 
staigas, kur dirba dau
giausiai moterįs ir jaunos 
mergaitės, kad nuodugniai 
ištyrus sąlygas, kokiose dar
bininkai dirba; pagaliau iš
klausinėjo daug darbinin
kių, atsilankė anų susirinki
mai! ir ant galo persitikrino, 
kad darbininkės tikrai yra 
skriaudžiamos.

Roosevelt straiko vado
vėms apreiškė, kad jis padė
siąs visas pastangas, dirb
siąs kiek galįs, by tik pa
taisius bjaurius santikius, 
viešpataujančius rubasiuvių 
įstaigose, ir tame reikale nu
sprendęs asmeniškai nuke
liauti valstijos legislaturon 
ir pareikalauti pas atstovus 
užgirti įstatymus, kurie ap
gintų rubsiuvius vyrus ir 
motelis prieš išnaudojimą 
įstaigose.

Toliau Roosevelt pasiža
dėjo rubs in vjų klausimą pa
judinti laikraštyj “Out
look”, kurio yra redaktoriu
mi ir išrodydi visas darbinin
kų. skriaudas toj darbo ša
koj......... ....

Norėdamas bešaliai ištir
ti reikalus, Rposevelt klau
sinė jo į va irių tautų merga i- 

apie santikius, kurios 
girini .įvairiose firmose kai
po siuvėjos. Paeiliui tad jam 
pasakojo apie savo materi-

rikonės, lenkės lietuvės, pa

sines, graikės ir kitų tautų 
merginos ir kiekviena jų 
skundėsi ant sunkaus darbo 
ir išnaudojimo darbdaviais.

Taip jų esama mergaičių, 
dirbančių 12 vai. ir daugiau 
dienoje, ir uždirbančių nuo 
$3.00 ligi $5.00 savaitėje ii 
tai tik sezono metu, kuomet 
yra daug darbo.

Tie pasakojimai Koosevel- 
tą labai sujaudino, kuris 
dabar galvojąs, kokiuo budu 
ateiti mergaitėms pagalbon 
ir apsaugoti anas nuo išnau
dojimo.

DEGTINĖ — NUODAI.

Iš viso ko matome, kokią 
didelį blėdj daro svaiginan
tieji gėrimai, nes nei viena 
dalis kūno nepalieka nenu
kentėjusi nuo degtinės ar
dančios intekmės. Penkias
dešimts susirgimų iš šimto 
randasi nuo degtinės; nuo 
vartojimo svaiginančių gė
rimų kįla visa eilė įvairių 
ligų. Net priežasties užsi
krėtimo sifiliu (blogąją li
ga) reikia ieškoti degtinė
je, nes tankiausiai užsikre
čiama pasigėrus, užtai ir 
sifilį drąsiai galima pava
dinti girtuoklystės kūdikiu.

Didelę blėdį daro alus, už
tat, kad į jo vartojimą žiū
rima, kaipo į nekaltą pasi
linksminimą : dauguma net 
mano, kad alus, kaipo turin
tis savyje cukrų ir krakmo
lą, yra naudingas ir mais
tingas dalykas; antra ver
tus, musu kūnas ir nereika- 
lauja tiek daug paminėtųjų 
dalykų, o jei ir reikalautų, 
tai juk galima be jokios blė- 
dies ir pigesniu budu var
toti juos, valgant bulves ir 
žirnius, nes jie turi labai 
daug krakmolo.

Apsinuodijimas nuo degti
nės gali būti laikinis ir 
nuolatinis. Laikiniu apsi
nuodijimu vadiname tą, 
kuomet pasigėręs žmogus 
jaučia save visiškai užganė
dintu, o toliaus jį apima vi
siškas suerzinimas, akįs jo 
žiba, jį apima netikęs links
mumas; da toliaus, jo galva 
pradeda sukti es, o smegenįs 
darbuoties, tik klaidingai; 
tai matoma iš to, kad jo 
mintis painiojasi, greit vie
na kitą pakeisdamos, kalba 
darosi beprasmė. Girtuoklis 
po keletą kartų rezga vis tą 
patį, užmiršdamas, kad jau 
jis apie tai kalbėjo: žmo
gus nustoja proto ir nesu
prasdamas, ką daro, kalba 
tokius niekus, apie kuriuos 
būdamas blaivu gėdytus ir 
minėti.

Sąžinė ir gėda, tie žmo
gaus sielos sargai, pranyk
sta, ir žmogus daro tokių 
darbų, kurių blaivus būda
mas nekuomet nepapildytų. 
Visa, ką žmogus užtyli blai
vus būdams, tai išplepa pa
sigėręs; rustus įniršta ir 
ima mušties; jausmingas 
dejuoja ir bučiuojasi; kvai
las, manydamas save išmin
tingu esant, lenda prie ki
tų, neduodamas jiems ra
mumo; žmonės liūdno budo 
pasigėrę verkia, kalba apie 
skriaudas, apie nenorėjimą 
gyventi ant šio svieto. Per 
tai, kad girtuoklio nusilp- 
nėja akįs ir ausįs, jis kar
tais mato įvairias baidy- 
kles-šmėklas, girdi visokius 
balsus, kurių pasaulyje nė
ra. Jo akįs pasidaro, tar
tum. stiklinės, klaidžiojan
čios, kūnas ima virpėti o 
paskui užstoja įšėlęs klajoji
mas; jis vos galima nulai
kyti, nes jis spj'audos, grie
žia dantimis, kanda, dras
ko nuo savęs drabužius ir 

braižo žemę. Tokią pat in- 
tekmę daro ir metei in ė deg
tinė, jei tik jos daug suvar
toti, o pagalios užeina nu
puolimas spėkų, veidas nu
blanksta, prapuola jaus
mingumas ir sąmonė, kūnas 
atšala, žmogus nupuola že
miau gyvulio, neprotingo 
sutvėrimo, jis tada panašus 
į medį.

Kartais apsinuodijimas 
būva panašus į paralyžių. 
Tokiuose atsitikimuose žmo
gus greit suvisai nuostoj'a 
“žado’’, o kūnas jautrumo 
ir dusulingai alsuodamas 
jis pradeda šalti, akįs jo bū
va pastatytos ir aptemę, 
pulsas nusilpnėja; jis guli 
be jokio judėjimo ir nežino 
kas su jnomi dedas; jei ne 
degtinės kvapas iš burnos, 
tai galima butų manyti, kad 
smegenyse truko kraujo gįs-

Tokie apsinuodijimai iš- 
pradžių užsibaigia giliu 
miegu ir dideliu prakaita
vimu, bet paskiaus, neretai 
atsitinka, kad ir tikrai trūk
sta kraujo gįsla ir kraujas 
užsilieja ant smegenų plė
velės.

Baisi toji mirtis, kuri 
randasi nuo apsinuodijimo 
degtine: širdis nustoja pla
kus, pulsas nejaučiamas, 
kraujas nustoja vaikščiojęs 
po kūną, ligonis sukninm- 
)a, o iš burnos prasimuša 
putos su krauju — aiškus 
ženklas, lemiantis girtuo- 
kliui mirtį.

Labai retai atsitinka, kad 
gerai priveizint, toks ligo
nis pasitaiso; tankiausiai 
jį atgriebia tik trumpam 
laikui, ir jis, pasikankinęs 
dar kelias valandas, ant vi
sados atsiskiria su šiuomi 
pasauliu.

Čion reikia pridurti, kad 
girtuoklis gali apmirti ir 
tuomet jau jis prasiblaivęs 
yre.

Nuolatinis apsinuodiji
mas būva tik pas tikruosius 
girtuoklius. Tokio apsiuuo- 
(Baigiasi ant sek. pusi.)

Ir gi neprastas melagius.
— Pereitą naktį nei akių 

negalėjau užmerkti, nes už
uot miltelių del vabalų, lo
voje išbarsčiau malto taba
ko. Sakau tamstai, kaip 
tie vabalai pradėjo čiaudėti, 
nebuvo kas nei pradėti. Tš 
to atžvilgio buvau privers
tas su miegu atsisveikinti.

Tarnaitė ir ponia.
Ponia: — Mano Mariute, 

ar niekas nebuvo čia atėjęs, 
kuomet manęs nebuvo na
mie?

Tarnaitė: — Kaipgi- po
niute... buvo dvi ponios ir 
tris ponai.

— Ar paliko savo viziti
nes korteles?

— Nebuvo reikalo.
— Kaipgi tai? Juk aš tu

riu žinoti, kas tokie buvo!
— Bereikalingai, poniute, 

juk tie ponai ne pas jūsų 
malonę, bet pas mane pasL 
svečiuoti buvo atėję.

S. L. R. K. P. D. A. CEN
TRO VALDYBA.

Kaz Vaškevičius, pirmin
184 New York avė.,

M. Akialis, išdininkas.
146 Adams str.,

Cli. Urbonas, sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette str., 
Paterson, N. J.

J. Raudonaitis, išdo glob;. 
245 Devoe str., 
Brooklyn, N. Y.
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DEGTINE — NUODAI.Geležinkelio Sąrgas Tylius.

1 GERHARTO HAUPTMANN’O NOVELĖ

VERTĖ BĖGIS(Tąsa).ros dairėsi varna, pasipurtė, sukilnojo sparnais ir išsižiojusi: “kra, kra,” pakilo oran, sunkiai plesnodama ir vėjui pasiduodama nešti save, slinko girios linkon.Iš sodžiaus gyventojų, apie dvidešimts šeimynų žuvininkų, arba darbininkų gatvėje nebuvo nei vieno.Staiga pasklido koks tai čerškiantįs rėksmas ir buvo tajp aiškus, kad sargas ne- noroins sustojo. Ir iš atviro jo žemo namelio lango atsimušė į jį visa eile barnios ir keiksmo.Atsargiai ir pamažu žengė kelis žingsnius pirmyn: dabar jau be abejo aiškiai pažino savo pačios balsą, net ir žodžiai buvo suprantami:
— O tu, netikėli! tu skarmale! Vargšas mažiutėlis užsirėks iš bado... o vis per tave! 

Ką? Palaidūne, niekam netikęs! Na palauk! Aš tave pamokysiu, ir tuojaus, paminėsi!Valandėlę girdėt tik buvo, kaip kad rodos kas iš drapanų dulkes muštų, bet tuojaus ir vėl prasimušė eilė piktžodžiavimų:— Ar tu manai, kad aš savo brangiausiąjį kūdikėlį duosiu tau numarinti? Bjaurybe! pilvaze, snargliau tu!.. Tylėk! — riktelėjo dar smarkiaus, kada vos davėsi girdėti nė t;ii verksmas, nė tai vaitojimas. — Tylėk, nes tokią surengsiu tau pirtį, kad savaitę nesikelsi iš vietos!Bet rėksmas jau neliovė...Tylius jautė smarkų ir nelygų širdies plakimą. Pradėjo visas, yt drugio krečiamas, drebėti, akis buvo pastėrintos ir atremtos į žemę; kieta ir sunki jo ranka glostė augštyn šlapių plaukų kuodą, kurs nuolat dribo jam ant kaktos.Rodėsi, kad štai jis ims ir perpliš: drūti jo muskulai (raumens) sustiro ir susitraukė, kuinštįs susigniaužė. Bet neilgam, — raukas nuleido, išrodė tik labai pailsusiu. Nedrąsiai įėjo plytomis grįstai! prieš- butin ir siaurais, girgždančiais laiptais pamažu lipo augštyn.— Tfiu, tfiu, tfiu! — sukliko išnaujo ir girdėti buvo, kaip kas pasiutusiai ir paniekinančiai trissyk nusispjovė.
— O tu bjaurybė, tu šeške! piktadari! galvažudį! šlykštynė, tu!Balsas su kiekvienu žodžiu kilo vis augštyn, kartais nuo perpykimo ir įniršimo nutrukdamas.> — Vaiką mano mušti, vagie? Per veidą mušti kūdikėlį? Tu, tu! Na palauk! nenoriu tik nagų į tave sudirbti, bet...Tylius atidarė duris ir, išsigandusi pati savo vyro pribuvimu, pertraukė prakeiksmą, nes lyg kad paspringo. Iš piktumo buvo pabalusi; lupos drebėjo; pakėlusi ranką pagriebė puoduką su pienu ir norėjo pripilti bonkutę, iš kurios gerdavo vaikas. Bet taip ji drebėjo, kad ne tiek į bonkutę, ką ant stalo pylė. Viską padėjo, o kas sekunda sėme ką kitą, nors nieko nulaikyti nebegalėjo. Pagalios nuo baimės atoko ir ant tiek išdrįso, kad pažiurėjo stačiai vyrui į akis.— Ką-gi tai turi reikšti, kad šiame laike sugrįžti? — rūsčiai sušuko. — Bene manai mane saugoti? Nesibijau,^ nes turiu gryną sąžinę.Sargas vos girdėjo jos žodžius, akis jo buvo atkreiptos į graudžiai verkiantį Tobi juką. Valandėlę jis rodos su kuom tai baisiu kovojo, bet urnai viskas išnyko: veidas jo vėl paprastai išrodė; baisus spinduliai akįse užgeso. Akia apmetė drūtą moteriškės kūną, kuri, nusisukusi, stengdamos ateiti į save, trusėsi po grinčią. Pilna, pilusiai! atvira jos krūtinė, taip kilnojosi iš piktumo, kad štai-štai rodės truks kiklikas (vystas); plačios po susiraukšlėjusį u sijonu strėnos išrodė dar stambesnėmis; kokia tai neišpasakytą rodėsi joje pajėga, prie "sintis kuriai Tylius buvo neatsakančiu.Nematoma spėka, kaip voro tinklelis <-—lengva, o drūta, kaip geležinis tinklas, drūtais rįšiais varžantis jo sąnarius, užgulė ant jo. Tokiame padėjime Tylius negalėdavo į ją prakalbėti; juo labiaus mest jai keistą žodį; taigi ir susirietęs kampe 'verkiantis Tobijukas turėjo žiūrėti, kaip 1 tėvas, net akies neatkreipdamas į jį, pa- taie nuo stalelio užmirštąją duoną, tylomis parodė ją motinai, kaipo paaiškindamas priežastį savo sugrįžimo ir, linktelėjęs jai lalva, išnyko už durų.

} IIINors dabar Tylius ir skubinosi žinomu jau mums keliu, tečiaus ant vietos pribuvo visą bertainį valandos pervėlai.Jo pagelbininkas, kurs jį laike laisvų valandų pakeisdavo, jau buvo pasirengęs į kelionę, stovėjo ant mažos namelio platformos. Juodas, ant balto tepliotas namelio numeris, pro kelmus matomas buvo ištolo.Pagelbininkas buvo tai vidutinio amžiaus žmogus ir labai liesas, nes kelinti jau metai sirgo džiova. Du žmogų drūčiai suspaudę kits-kitam delnus ir metę po kelis žodžius, persiskyrė: Tylius dingo namelio duryse, o jo pagelbininkas — gilumoje miško takučių priešais tą, kuriuomi atvyko Tylius. Iš tarpo medžių buvo girdėti jo sunkus kosulys, išsyk arčiau, paskiaus vis toliau ir toliau, o pagalios visiškai aptilo, — su tuom ir paskutinis žmogaus balso aidas toje miškų tuštumoj.Pasilikęs vienui-vienas, sargas, kaip visada, užsiėmė privedimu tvarkon keturkampio namelio, kur turėjo praleisti ištisą naktį. Darė tad viską nesavas, nes dar buvo perimtas iš paskutinės valandos‘įspūdžiais. Duoną padėjo ant juodai nuteplioto stalelio po šaliniu langu, per kurį į abi pusi matomas buvo gelžkelis. Toliaus ant mažos krosnies sukrovė pagalių, sukūrė ugnelę ir užkaitė su vandeniu puoduką; sutvarkė ir sustatė į kampą kastuvus, gelžgalius ir kitus įrankius; nušveitė savo lemputę ir pripylė į ją žibalo.Tuom tarpu trissyk suskambėjo varpelis, duodamas ženklą, kad nuo artimiausios stoties išėjo vroclavinis traukinys. Nesiskubindamas, valandėlę Tylius dar pasiliko triobelėje, pabaigė darbą ir, ėmęs mažą vėliavą, išlėto ir sunkiai ėjo smilčiuotu takučiu prie buomo, kurs buvo atitolintas ant dvidešimties žingsnių. Sargas sąžiniškai kilnodavo ir užleidinėdavo buomus po kiekvienam traukiniui, nors ir labai retai kam atsitikdavo važiuoti tuom nuo žmonių tolimu šunkeliu.Atlikęs darbą, atsistojo prie raibo stiebo, laukdamas ateinant traukinio.Kelio linija iš kairės ir dešinės po tiesumai lygiai skyrė tamsų miško tankumy* ną abipusiai išrodė, tartum žali statlįs pylimai, tolumoje siaurinantįęsi,: dar tolinus suvis uždengdami lygią, dailiu, rausvu žvirgždu išbarstytą plentvietę. Du juodu bėgiu išrodė kaip du plonu, tartum, juosiančiu žemę siulu, kuriuodu į abi pusi horizonto (skliauto) dingsta, idant ten kur vėl susivienyti.Papūtė vėjas, išlengvo pakraščiais sujudino miško medžių šakas, pasididžiuodamas suošė ir pamažu aptilo tolumoje; -abipusiai gelžkelio telegrafų stiebai atsakė graudžiai skambančiu balsu — teisingu akordu. Ant begalinių dratų knibždėjo daugumas paukštelių. Genys, rėkdamas pralėkė pro Tyliaus galvą, o į jį nepažiūrėjo."Iš- už didelių tamsių debesų pasirodė valandėlę blizganti saulutė ir tuojaus paskendo tamsiose medžių viršūnėse. Medžiai buvo tartum ugnyje, stiebai žėrėjo, kaip įkaitinta geležis. ‘ ,Net ir bėgiai įkaito ir, kaip ugniniai žalčiai žibėjo prieš saulę, bet tuojaus užgeso. Raudonumas išlėto pradėjo kilti augštyn: apačios kelmų aptemo, paskiaus šalti vakaro šešėliai apėmė ir žemesnesias šakas, slinkdami augštyn prie viršūnių; jau tik pačios viršūnės raudonuoja, — jau ir tosios užgeso. Neišpasakytai dailus buvo reginys, pašvęstas vien miegančiai miškų gilumai.Sargas prie buomo stovėjo be žado. Paskiaus pasistūmė pirmyn. Toli, kur tartum vienijasi bėgiai, pasirodė tamsus juodulys ir, nemainydamas vietos, kas sekunda augo. Štai ėmė krutėti ir matomai artintis; jautiesi mažas drebėjimas žemės, paskiau drebantis dundėjimas, išsyk kurčias, paskui vis garsesnis, pagalios panašus dideliam griausmui.Vienkart sunkus šniokštimas ir spiegimas pervėrė orą ir išsyk persimainė į baisų trinkoj imą, perkūno trenksmą, — sulinko ir sužvangėjo bėgiai; išsivertė juodi durnų kamuoliai, dulkių, garų; oras blaškėsi į abi pusi, — ir baidykle prabėgo ir dingo tolumoje. Išlengvo augantieji aidai dabar išlengvo apsiliovė; miglos išsiskirstė; juodulys liovėsi kentėjęs ir tolumoje prapuolė. Ir vėl viešpatauja iškilminga tyla.
* t— Myna!*) — prašnabždėjo, fartuiriat- budęS iš miego, sargas ir išlengvo patraukė*) Velionė Tyliaus pati.(seka toliau).

** . j v;*- .(Pabaiga nūo 7-to pūsi.), dijimo šie ^i^lenklai: Susierzinimas, nemiega, rankose ir kojose.tartum skruzdės laipioją, mėšlungis, nus- tojimas jAutriftno ir tankiausiai virpėjimas. Šie pirmieji apsinuodijimo ženklai vis didinasi ir didinasi. Palytėjimo jausmas atbunka, rytmečiais esti jaučiamas galvos įtikimasis, regėjimas nusilpnėja įr neatskiria spalvų.Ligonis lieka nekantrus, be ramybės, nuliūdęs ir kai kada įpuola į apmaudą, o nuo nemigos ta liga dar labiau pasididina. Ligonis jei ir užmiega, tai miega neramiai: jam sapnuojasi persekiojimai ir ant galo jam pradeda maišyties protas; jis silpnai sanprotauja, savo minčių negali sutvarkyti, ir jisai mato baisius reginius : jam rodosi, kad jį persekioja ir nori padaryti jam galą, užtat jis bijo pasilikti vienas patamsėję. Iškart tokius reginius jis mato tik naktimis, o paskiaus jie jį persekioja; ir’dienąligonis per tai pradeda didžiai liu- dėti-nerimauti. Virpėjimas ir galvos sukimasis pasididina. Virpėjimas prasideda nuo kojų-rankų, o paskiaus apima visą kūną, taippat ir liežuvį; kalba pasidaro sunki, ant galo ligonį apima liguistas paralyžius.Nuolatinis svajiginančių gėrimų vartojimas veda į karstą. Valgio suvirkštini- mas pas girtuoklius eina silpnai; girtuoklis neturi noro vai gyti; rytais jam bloga širdis, tąso vemti, jį vargina sunku^kdTisulys, kepe- nįs persimaino, visas kūnas nusilpnėja ir širdies mušimų skaičius persimaino. Pertai kraujas nuolat tvenkiasi prie plaučių, nuolat esti kvėpuojamos gerklės išsišakojimuose uždegimas, o nuo to gaunama džiova, nuo kurios girtuokliai dažniausiai ir miršta. Girtuoklių esama įvairių: vieni iš jų drūti, išpurtę, kiti —liesi, sudžiūvę. Dažniausiai liešėja jau pabaigoje savo ligos, kuomet yra ypatingai nukentėję grobai ir pilvas.Žinoma, kad nevisi riantieji įgaliną tas baisias čionai aprašytąsias ligas ir girtuoklystės pasekmės maž-ne pas kiekvieną žmogų apsireiškia šiek-tiek kitaip, bet neabejotiija, kad svaiginantieji gėrimai kenkia sveikatai. Jei mažiau žmogus išgėrė, tai mažiau ir blėdies sau padarė; bet negalima sutikti su tuom. kad daug gerti — bloga, mažai — gera. Jaigu kas ir gėrė nejausdamas ir nematydamas blėdlegatai da nereiškia, kadaLpsmėra. Reikia atminti nū (Jai, Sad viso pasaulio žmonas tiki i patai- <* . ?Jlę: “ką pasėsi, tą ir pjausi”, reikia da neužmiršti ir to, kad nei vięiiasr“blogas pasielgimas nepalieka be nuobaudos ; vėliaus ar anks- čiaus blėdis ^pasirodys, kaip yla iš maišoį Taippat ir geras darbas, kur|'žmogus padaro, vėliau, ar ankščiau iš šokio, ar tokio atžvilgio atneš gerus vaikius tam, kuris jį padarė.Girtuoklis jau nubaustas tuomi, kad jis girtas, t. y. jisai nustoja aiškiu ir blaiviu protu žiūrėti i šį pasaulį, nustoja *ramumo netenka ištvermės suvaldvti savo jausmai!^.

ge-

Paprastą! gęriantįs savo negalėms atrandą kitas priežastis ir mano jas atsi- j randant nuo kit-ko, tik ne nuo degtinės, savo sielos li- gų toks žmogus suvisai nemano, nes juo labiau geria, tuom mažiau sugeba perkratinėti savo darbus. Ir ! taip galima pasakyti ne tik apie tuos, ką geria ir apsigena, bet ir apie tokius, ką geria tik' prieš valgį po vieną — antrą stiklelį. Toks įprotys ypatingai kenksmingas, užtat kad jis išrodo suvisai nekaltu, bet per jį žmogus po metų — kitų į- pranta ir po daugiau degtinės srėbti. Mat, žmogui į- pratusiam gerti prieš valgį degtinės stikliuką, valgis vistiek nelenda, na, o kad lystų pradeda gerti po du, po tris, iki neprieina lig pusbutelkio; tas pusbutelkis ne vienam jau tūkstančiui žmonių įvarė kepenų, grobų, inkstų ligas ir nuvarė į kapus. Juo jaunesnis kas pradeda gerti prieš valgį degtinę, juo labiau kenkia kilnot sveikatai. Ir tegul nė vienas nesigeri raudona nose, arba išpurtusiu veidu: tai aiškus ženklai prasidedančios jų kūne ligos, kuri iš- lengvo, bet būtinai pražudys girtuoklį. Girtuoklis daro ne tik sau baisią blėdį, bet ir savo tėvynei, savo tautai. Labai daug baisių žmogžudysčių, paleistuvys- čių ir įvairių nežmoniškų prasikaltimų atsitinka tik per degtinę, atveda žmogų net prie to, kad jis pasidaro sau galą.Geriantįs kiekvienu degtinės stikliuku užmuša ne tik save, bet ir savo padermę. Visi žinom, kad blogas medis negal gerų vaisai duoti; taippat esti ir su girtuoklių tėvų vaikais; vieni iš jų numiršta dar neatėję į. svietą, o kiti, kad ir užge- ma, tai nors trumpai gyvendami, padaugina girtuoklių puspročių ir įvairių nelaimingų ligonių skaitlių. Girtuoklių vaikai pradžioje kartais greitai imasi mokslo, lavinasi, bet paskui staigu viskas pranyksta, nes nuo savo tėvų jie visuomet apdovanoti kokiomis- riorint kūno, ar dvasios ligomis. Bepročiai—tai girtuoklių įpėdiniai. Apie tai jau žinojo graikų mokytas vyras Diogenes, kuris sutikęs beprotį tarė: “tavo tėvas girtas būdamas tave pagimdė”.Žinoma, kad nuo degtinės pražūto ir žūsta netik pavieni asmenis ir šeimynos, bet ir visos tautos; mat, geriantieji nustoja ištvermės, pertai tarp jų pasidaugina skaitlius susirgimų, mirimų; tokie žmonės negali prisitaikyti prie sunkių gyvenimo sąlygų, kurios gana tankiai pasipainioja ir pergalėjimui reikalauja i sveikatos, ištvermės; tai visa nuo jų atima degtinė. ]Kaip didžiai kenksminga ] degtinė, jau matyti net iš to, kad per karus, maneb- 1 rus, muštrus daug greičiau 1 nuilsta ir netenka spėkų ge- ! riantieji kareiviai; nege- riantieji-gi ištveria iki galo manebrų ar muštro.Vaišinti degtine svetį yra įsisenėj’ęs netikęs paprotįs, ' be degtinės apsieiti — laikoma už nemandagumą. 1Kur degtinės nėra, ten musų žmonės nenoromis lankosi, arba ir visai šalinasi. Blaivu protu svarstant, labai keistai išrodo prikalbinėjimą i, užpuldinėjimai, kad tik svečias iš-

STANLEY’S 8UFFETAS IR PUIKI RESTAURACIJA 
STANISLOVAS K. CLOMSKIS, — 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.

DNNNEHY

Mes prižadame užganėdininią su 10 
metų gvaraneija.

Musą neskaudantis ištraukimo 
būdas padarys jumis mus 

draugu.

Visaj Neskaudėjo! ‘,5il”",»k IS,,rl"”s

Sučedyk pusę 
savodantųbilosŽemiausios kainos Chicagoje už atsakančiausią dantų darbą.
Daugelis dentistu visada randasi.

PILNA KVORTA BONKOJ

Old
Undercof

Wsfcey
Geriausios rūšies degtine

Seni Užtikrintieji
State Dental ParlorsSkersai gatvg nuo Siegel Cooper & Co.

State Van Buren Sts.. (Viršuj saldumyną krautuv.)
Atdara VAKARAIS iki S ir NEDEE1OMS iki 2 po piet.

n I . in- ■ SPECIALISTASDaktaras Wissig SEH0^AUSGydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir motorų be skirtumo kaip yra senos ir pavojingos.Išgydė tuksiančius ligonių. Gydo pasekmingai sekančias ligas: visokius nesveikumus kūno, pilvo, plaučių, nerviškas ir chroniškas, Kurios gymdo visokius nesmagumus kraujo ir odos, gydo skaudulius, išbėrimus, kraujo užnuodytum, reumatizmą, galvos skausmą, vidurių skausmą, kosulį, skausmą gerklės ir visokius slaptus nesvnikumus vyrų ir moterų,Jeigu kiti jus negalėjo išgydyti, rodijam jums eiti pas jį, o patys persitikrinsite, kiek gero jis jums gali padaryti.—Duoda rodą DYKAI—Duoda pats savo gyduoles ir gydo jis su pagelba naujausių ir brangiausių elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi.VALANDOS: kiekvieną dieną nuo 10 iki 12, nuo 3 iki 4 ir nuo G iki $ po piet. Nodčlioms nuo 10 ki 2 po piet.NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1753 Isth SI., kampas Wood St. (viršum če- verykų Storo). Phono Canal 3263
mauktų kuodaugiausia i degtinės; didžiai skaudu ir bjauru girdėti nuolat kartojant: “ant sveikatos” arba “už Tamistėlės sveikata”. Man rodos, Imtu didi gėda ir beprotystė ne tik vaišinti svečius degtine, bet ir statyti ant stalo; taip elgdamiesi mes tyčiomis darytumėme artimui skriaudą.Iš to, kas buvo pasakyta, matyti, kad tik sumažėjus girtuoklystei sumažės skaitlius prasižengimų, sumažės pavargėlių ir paliegėlių, o padidės skaitlius sveikų, dorų darbininkų ir pakils visos šalies gerovė. Užtatai kiekvienas musų, kurs trokšta sau ir savo artimui laimės, turi nekuomet ir ne- kados nevartoti svaiginamųjų gėrimų ir nevaišinti kitų; turi aiškint ir išrodinėti degtinės kenksmingumą ir platinti blaivybe tarp savo giminių ir pažįstamų.

IM. 23 AKMEN Ų 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.Vyriškas arba moteriškas laikrodėlis gvarantuo- tas ant 20 metų, paauksuotas du- bcltavi lukštai puikiai visaip išmarginti, gerai laiką laikantį, labiausiai naudojami keliauninkų, kurie turi daboti laiką. Speciališkas pasiulijimas. Mos nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam C.O.D. už $5.75 ir expreso kaštus del peržiūrėjimo. Jei nepatiks, nemokėk nei cento. Už jį kitur mokėtum $35. paauksuotas lenciūgėlis dovanai kiekvieno laikrodėlio. Key

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

Aplankys carą. Anglijos laikraštija skelbia, kad Anglijos karalius su žmona šiemet biržely j aplankysiąs carą Rusijoje.

14k. 
prie 
904.
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Nauja Lietuviška

O’APTIEK A
t* Aš atidariau naują lietuviškąAptiekę. Aš užlaikau'Severus gy- { duokles, ir geriaušią Trajankę jr geriausius rusiškus lašus. Aš taip 4* pat užlaikau visokias žoles iš senos į tėvynės. Ateikite persitikrinti.
t F. FRANK, Aptlekorlus
❖ 3462 S. Haisted st. arti 35 g.
X Telefonas Drover 2773

t 
t
* 
♦
♦ 
•b 
d-

❖

i
•>

Telephone Canal 1505

JURGIS SZAULIS
Užlaikau visokiu kainu alaus, ge

riausią atlieka Ir vyno, ir kveiM'ii- 
ti cigarai Puiki užeiga del pakelie- 
vfnggu.

673 W. 16th St. Cor. Union St.
Chicago, IU.
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ARBA

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

rikos garsiu daktaru 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 kitiis. 
Tai vis garsiausi žmonių sveikatos tyrinėtojai ir žmonijos geradariai. ; ri

Ar Jus pažįstate savo sudėjimą? . . ,
Ar norite but sveikas ir stiprus? . ;.s.
Ar norite nusikratyti apgavikus, kurie siūlo Jums per apgarsinimus vaistus?
Jei ne, tai nusipirk, sau šią knygą SVEIKATĄ, o šioj knygoj atrasi sa.u. „ 

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 butu sveiki, tegu skaito Sveikatą. . ,

nori ilgai būti jaunas, tegii skaito Sveikatą. . . .
taip naudinga knyga privalo rastis kiekvieno lietuvio stuboje.- .

SVEIKATA nematytas lietuviu'kalboje brangįis veikalas, turi 339 pusią- ’ 
pins, su keliais šimtais yvairią paveikslėliu apie žmogaus kimo sudėjimą ir 
kitokiu. Spauda aiški, drūtais audimo apdarais.; Kaina su prisiuutimu tik
tai $2.00.

Užsirašant minėtą SVEIKATĄ kaip ir kitokias knygas, adresuokite:

Kas

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

Katalogas Knygių
PavojingaDvi Istorijos apie Josią - ii- Aleną ir

klaida. Mahanoy City, Pa Pusi. 45
Dvi Pasakos apie Valdimierą ir Bedalį.M altauoy

City, Pa. Pusi. 44............................................................-1)c
Devynios Istorijos: Kas yra Kristus? Prieš tei- . 

sybę nekalbėk; Senas žmogus pavojuje; Na
mų sūdąs; Kvailas tikėjimas; Karalius čigo
nų; Iš .1795 metų; Nedoras Pouas ir Girtavi
mas. Mahanoy City, Pa. Fusl.6l...............

Duonos ieškotojai. Apysaka Henriko feich-’ 
kevičiaus. Lietuviškai išguldė V. Stagaras. She
nandoah, Ta. 1897. m. Puiki apysaka apie vieną 
lietuvišką šeimynėlę, atvykusią Amerikon sau 
laimės ieškoti ir vargus, kurie čia juos patikę. 
Užimantis ir pamokinantis aprašymas. I’usl. 82. 
Kaina...................................................................................... 3hc.

Devoniškių Kryžius. Puikus aprašymas apie 
kryžių, stovintį Devoniškių kaime, Suvalkų guį>, 
Shenandoah, Pa. Pusi. 39. -Kaina,.. ... y . .... •-

Duktė Mariu. D. T B. Mahanoy Cify, Pa. 1919 
Labai užimant*! apysakai. Pusi. 63............................

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

Dvi Puikios Apysakos 
mite. Boston

Dievaitis, šių laikų ap, 
pagarsėjusios 
vertė K. Puida. 

Del Tėvynės, 
lis paimtas ii 

ne 1907, Pusi

,30c

AOę..

15c

80

8-S

Bausmė Dievo ir Ale_ 
Mass., 1905, Pusi. 36 . .. ....................
laka M. Baaz.evičaitės, 

raštininkės. Lietuvių kalbon iš-
šiauliuose 1908, Pusi. 308............ 85c.

Paraše Šatrijos Bagana. Vaizde- 
š Lietuvos žmonių gyveninio. Kau- 
. 35 ............................................................. 25c.

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

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

gyvenimas. Viensėdis ir pirmu- 
Vilniuje 1893 

. 15c.
Paraše D.

62..............  15c.
šalis.

Eustakijušas. Istorija iš pirmuti- amžių 
krikščionybės. Versta iš lenkiško, Shenandoah, 
Pa. 1910, Pusi. 128 .................................................... 25c.

Erškėčių Vainikas. Parašė Jaunutis Vienuo
lis (Juozapas Garbačauskis). Turinys yra tokis: 
1) Prakalbos vieton. 2) Tautos širdis. 3) Pažin
tim patįs save. 4) Dvi maldi. 5) Kur musų tau
tybes diasia? 6) Laisvės Perstojas. 7) Nauja 
Babilonija. S) žmogyste ir Viršžmogystė. 9) Ge
ras karalius ir 10) Ko aš geidžiu? Krokavcje 
1908. Pusi 84.............

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

Finai ir jų
tinę šalna. Dvi daili apysakčli.
Pusi. 38. Kaina ........................

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

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

Gyvenimo Mokykla. Parašė Orison Svett- 
Marden. Lietuviškon kalbon išvertė K. žegota. 
užrašai pagarsėjusiu žmonių. Labai naudinga 
knyga. Didelo formato. Chicago, UI. 1907, Pusi. 
235 .....................................................................................
Apdaryta ............................................................................

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

Girininkas — - - • —
kojiniai. 
Pa. 1911.

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

Gyvenimo džiaugsmai. Parašyti Žūtyje 
skirsnių. Pagal Sera Džoną Leboka. Sutaisė P.

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

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

Gyvenimo Gabalėliai.
Turinys: 1. prakalbos vietoje, 2.
3. Pavasario stebuklai, 4. Vasaros rytas, 5. Pie
menėlis, 6. Senelis, 7. Jomarkas, 8. Antanukas, 
9, Vienturtis, 10, Skaitymas, 11, Dienos, 12, Iš . 
dienų bėgio, 13. Laukas. Gražus gabalėliai, ver
ta perskaityti Chicago, Ill. 1908. pusi 50............... 15c

^Grabnyčių žvakė. Flamandų tautiška pasaka
Vertė J.* B. Tilžėje 1901 Pusi. 31........................... , 10c.

Ver-

40c.
55c.

204

$1.25
$1.50

Kaina.............
Pašakarnis Begėdis Jonas. Pasa- 

Parašė V. K. Bačkauekas Seranton 
Pusi. 42 ........................................................

50c

. 25c.

25c.

10c.

15c.
Paraše K. Stiklelis.

Saulutė teka,

išgydo 
už 

_ _... $10 
p’austy- 
chloro- 

truk-
3SSS?-»uKfta,i ?»?"> darl10 
22 metai praktikių■, laiko. 

.... .

Jus Paskutine
DideieProga
Ofsrtas baigiasi 12 Vas. 1913

Kaipo paskutrne - proga Dr. Flint 
pailgins savo $10 oferta iki Feb

ruary 12. Tie kurie nori būti iszgytyti Dr. 
Flinto metodą be piaustymo, be, chloformo, 
be vienos dienos trūkimo nuo darbo turi 
szita gera proga. Nelauk peskutines die
nos kada užsibaigs $10 pasiulyjimas. Ateik 
tuojaus. Atminkit kad saitas tas pats gydy
mas kuris iszgyde tiek daug žmonių nuo ky- 
los ir tinka visom paprftšiom ligom gydomom 
Dr. FLINT nauju vienu gydymu.

Išgydė; be peilio
* Aš turėjau kyla, kuri labai mane vargi

no tada asz nuėjau pas daktara Flint ir 
pas ji gydžiausi, /is nevartojo peilio, ne 
kloroformo, nesugaiszino mane nuo darbo ir 
be jokio skausmo ir aš likaus . visiškai iš
gydytas, kad dabar nenešioja jau diržo, ir 
neturiu nej jokio ženklo ky-los. Aš rekomen
duoju Rištis, kurie, tik turi kyla kad eiti 
gydytis pas daktara Flint.

JOJ£*MAMBOUKG, 3511 E. 103rd. St.
South Chicago, Ill.

Išgydytas 1906 m.
Per daug melu ; asz turėjau kyla, ir ge

rai žinau ka tai reiškia. Tada asz nuėjau 
pas Dr. Flint. Isz pradžios asz abejojau a- 
pie- jo gydymą, asz tą prisipažystu, bet asz 
turėjau ka nors daryti, nes asz buvau labai 
prastam padėjimę. Tas buvo G metai atgal 
ir likaus teip gerai iszgydytas tada kad 
dabar neturiu nej mažiausio ženklo Rylos. 
Buvo tai mano laimingiausios dienos gyve
nimo pas daktar-a Flint.

* 'i’. B; SUSLAND, 1832 S. Halsted St. 
Chicago, Til.

Apie san,vaite atgal mes iszleidom lakszte- 
ii su vardais 25 vyru iszgydytu nuo kylos 
be pigustymo. be chl-oroformos ir be nutro- 
tymo ienos dienos, ir

Czia vėl 10 vyru iszgydytu 
nuo Kylos ‘Ruptures’

Henry Alexander,. Oglesby, Ill.
G. H. G'oeddaehk. 124X5 Groeling A v.

jMikvaukee, Wis.
Thos Jones, 7528 Madisou Av., Chicago, 111. 
Thos. McMillan, 1700 Ninth St..

Coucill Bluffs, Iowa. 
Chas. Windros. Abrams, Wis. 
George Dethleft, Peotone. Ill.
B. Klatcher, 2744 Haddon Av., Chicago. Ill.
H. Schneider, 5324 S. Wood St. Chicago, III. 
Alvin McCormick., Morrison Hotel. 7 S.

Clark St., Chicago, Ill.

| IH-KART NEDELINIS LAIF^aŠTIS

"SAULE**“’
A

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarnlnkas ir petntĮGia.
----------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:-----------------

AMERIKOJ [metams *2-5o - Epušei matų $1.25
EUROPOJ ^osijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

" l joj ir Škotijoj 15 š. Prosuose 15 m.

Rašyk tuoj aus, o gausi vieną numerį dykai.

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

_ _ _ _ _ _ _ _ H
JUS SU MAlA KYLA ATMINKIT!

Žmones kurie turi maža arba vidutine kyla atminkit kad dideles kylos buMh mažos, 
Nelaukit kol ir jus bus-didele. Jeigu tavo kyla jau dabar didele, atsilankyk dabar ir 
pasinaudok isz szio $10 gydymo, kuris neilgai bus duodamas.

Dabar yra proga. vAteik iszsvk. Pasirodavimas Dykai.

. FLINT KITU MIESTŲ VYLIAI 
Rašykit tuojaus, gydymas $10

Knygute si un- 
cziama Da k ai.

2 S. STATE STR I J V CICAGO
Antras floras (tX^ Bnn-u“) skersai nvio Rothschild

Offiso valandos: koz-na diena nuo 8 ryte iki G vakare. Vakarais, Panedeliais ir Ket- 
vergais, iki 9. Nedulionw kuo 9 iki 12 ryto.

Gyvenimo Vaizdeliai. Susidedanti iš devy
nių sekančių gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas.
Vagis, Kas kaltas,Gatves vaikai, Paparčio žiedas, 
Miško sargas, Signalas, Keleivis. Bis o esybe,.
Chicago, III. 1902. Pusi. 99................... ..................15c.

Graži Dovanele Lietuvos Artojams.Graži knygutė 
Aukauja broliams Lietuviams Musė. Plymouth, 
Chicago, 111. ............................................... . . .lOe.

Humoras ir Satyra. Labai linksma knyga, 
kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juo- 
4:ii,į; juokingi: prietikiai, meiliški atsiLkimai.

linksmos patarles ir tt. Chicago, •'Katalikas”
19 10. pūsi. 159............................... i
.Drūtuose apdaruose ............... .................................... ..

Idej ant mėšlyno. Apysaka musų dienų, 
Ankaūjū broliam.' Lietuviams Musė. Plymouth; 
Pa. 1900. Labai graži apysakaite iš laikų tau- 
ti-i:o lietuvių atgijimo. Pusi. 56. Kaina .........

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

indi.u- gerti, oįfeipgięuis-: piktu. Ši knyga, verta 
pėfctUaityti. Pusi., 152. Kaina. t iii

10c.

20c.
storija apie gražią Katrinką ir jos 
sokius atsitikimus. Antra laida. Plymouth, 
1901 in. Ira tai labai graži ir užimanti a pys a-.. 
kėlė. Pusi. 32. Kaina ...................................................... 10c.

Pa.

Mageliona Dukt
Neapolio ir apie Petrą Karęh-j' Gra-; 

pą. Visokie atsitikimai, nuliūdimai ir linksmy
bes, laimes su atmainomis beskurstaut ant šio 
.svieto. Tilzeje, 1907. Labai gražus aprašy
mas. Pusi. 48. Kaina ........................................ ...... 15c.
,,.st.'>r.ijil Septynių .Mokytojų. Išleidimas
1 rėčius. Plymouth, Pa. 1904 m. Labai puikus a- 
prašymai apie išguldymus įvairių nuotikiir septy
nių g:ilvoi-ii: mokintoją. Labai užimantis ir pa
mokinantis skaitymas. Pusi. 158. Kaina ................... 50c.,

Lietuviškų Volių bei Vel- 
Dr. J. Basanavičius. Chicago, 
knygoje surinkta daugybė jvai-

Iš 
nių. 
UI. 
rių gražių pasakų iš senovės liaudies padavimo; 
apie roję, dangų, čysčių, peklą; apie giltinę, ma
ni, cholerą; apie dvasias (dūšias), velnius, vaid-i- 
masi ir t. t. Pasakos užrašyta tokioje kalboje ko
kioje buvo girdėtos; Panevėžyj — pagal panevė
žiečių 
mę;

nntio

1903. šioje

tarmę; Šiauliuose — pagal šiauliečių tar- 
Suvalkų gubernijoje — Suvalkų tarmes;
Lietuvoje — pagal Prūsų lietuvių tarmę; 

Dzūkijoj — pagal dzūkų tarmę ir tt. Labai nau
dinga knyga tiems, kurio nori žinoti apitį senių 
padavimus ir jų 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 sapuas, Bedie
vio dangus,Senutis, Sugyvenimo vilnyse. Shenan
doah, Pa. 1901 .................................................................
Paveikslai. Paraše žemaitė. Plymouth, Pa.

102 ....................................... ‘........................

kantrybės Apysaka iš rusų

50c

Pritruko 
valstiečių gyvenimo. Vertė Pranas. Perspaudinta 
iš ‘‘Lietuvos Ūkininko,,. Vilniuje, 1907, 
pusi. 131 ..............................................................................

Uranium Steamship
Company

Reguliariška Pasažierinė Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM
Geriausi laivei — Ruimingi kambariai

Marconi bei inline stotis—Geras V hIl'is

TeL YARDS 4154** KLAUSK

CHOPZN
W 10c- 

CIGARU
\ n, s P'1*'* b'i isz

g e ra u šio tabako
Jos. Bartkowiak, Iszdirbajas.

4534 So. Paulina SI., CHICAGO, ILL.

jį 10 eeiitų kad jis eitu, 
progų kasdien:] siitattp.vl 
rodo atsakanenti. Rašyk į.

Įdėk numerius nuo 1 iki 9 į kožną 
ratuką tokiu liūdit kad •pridedant 
kiekvienam kampe išeitu 20. Atsiųsk 
teisingą išrišymą ir 50c markėmis aut > 
prisiuiitimo kaštų, o apturėsi t:] put- 
ku AUTOMATIŠKA RANK-LAIKRO- 

03 S1O už kurį užmokėsi alsi- 
tiktai $5. Viduj to laikro-imdamas 

džio rasi didelę dovanų kurį turi di
delę vertę ir kiekvienam yra reikaliu- 
gti-

Tas puikus laikrodis yra tuom ge
ras. kad kas 24 valandas reikia įmest į 

duoda 
Laiką

BANK CLOCK 
Lithuanian Dept. “A” 

63 PARK ROW, 
Room 1013, Now took, N.Y.

A usirijos.Iluiurari >6s ir Rusijos 
pasažier ai gali važiuoti į visas 
dūlis Rusijos’' per Uranium 
Steamship Couipany už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Pel Tikietuar iniorntaeijos kreipkitės

Uranium ’Steamship

*********«**4-4-************
* MOKYKLA ŠOKIU. *
* Waltz, Two Step ir kitokių. J
£ Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj 

Prof. Julius kaip it-zmokiua, tai niekas į 
taip negali isz mok in t niekur kitur.

4 PROF. JULIUS SILSKO
* 1836 S. Haisted St. Chicago, iii. į

Ni.io.D nt.o iki 11 va .Phone Canal 37C2 
ac*** **** ****❖•$•****** S.****#

GEORGUS HAZARD
PLUMBERIS

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

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

13 Bi oiuhvtiy, . , New York
i ! 1 J. V. Zinnęr iSL.Co.,
140 N. Dearborn bt.f Chicago, III.

Arba pas mus asrontus kurie randa
si visur Suvienytose Valetijose.

❖
4-
4- 
c 

■ė

JOHN M. BRENZA 
L A U Y E R 

Lietuvys Advo'-atas
4608 So. Ashland five., Chicago, III.

PHONE DROVER 1939

Atlieku visokius legallszkiis reikalus at- 
sukaneziai, ypatingai stizeidmo irkitus. 
Užsiimu vedi.nu \i.~okiu civiliszku ir 
kriminali zku bylu. Ti^hmi perziuriu 
abstraktus ir padirbu visokias po .vie ra s 
ir doKumentus pardavimo ir pirkimo 
namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku
rie turite koki le^aliszka reikalą, atsi- 
szaukite pas tautiet i.

❖ 
4- 
* 
-5- 
❖

4 A 4 
4 + 
4 4* 
4- 
4- 
* 
4- 
4

TEMYKITE LIETUVIAI!
Visiems žinomas lietuviams Jonas 

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

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Ave.

Kingston, Pa.

Rittenhouse and
Embree Go.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namu taip
gi vijoki medžio padailinimai.

Ofisas: 55OOCenter Ave. Chicago 
Tol. Yatds 502 JOS. J. ROZHOS pard.

d. H. OLSON
AKU ir karštuv 

r.deniu šildymo 
prietaisų :vedimas 
ir pataisymas.

4012
State Street
9 r).Oakland 1441

Pasak ojima
apie Septynis Pa- < 

kartuosius.
Paraše Leonid Andreev, verte S. Biežia.

Yra tai viena iš geriausių pasakaičių, 
kurioje aprašoma nuotikiai revoliucijos 
judėjimo Rossijoje. Patraukianti, smagi 
skaityti ir labai pamokinanti. Kiekvienam 
verta ją nusipirkti. Push95. prisiųskite20c« 
o gausite į namus. Adresuokite:

G “Lietuvos Ūkininkas” £
2242 W. 23rd PL, Chicago

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

$100.000.00 
sudėta Illinois Valstybes kasoje. 

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDQ.

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

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

Užlaiko krautuvę vyriški} aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų siutų. Taba" 
ką ir cigaretus išsiunčiame visose dalyse Amerikos.

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

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

Pavasario rytmetį. Davatka, Burtininke, Trįs 
labai gražios pasakos. Parašė Lazdynų Pelėda. 
Vilniuje 1905, pusi. 23 ...............‘..................................
Plėšikų lindynė arba nunešta duktė 
Vertė S. P. T. Apysaka iš Lietuvos žmonių gyve
nimo. Chicago, Ill. 1907, pusi. 38............... .................
Paveikslai. Knyga I. Pasaka iš lietuvių gy
venimo. Tilžėje 1901, pusi. 56 ...................................
Paveikslai. Knyga II...............................................
Paveikslai. Knyga III..............................................

Palangos Juzė. Parašė Vysk. M. Valančau- 
skas. Penkta pataisyta laida. Vilniuje 1906, pusi. 
130 .............................................................................   25c
Pagieža ir Jurgis durnelis. Apysaka- i? 
gyvenimo. Parašė Brolis, lietuviškai verte Dr. V.
Kudirka. Plymouth, Pa. 1902, pusi. 90 ...................... 25c
Puota, Nuskintas žiedas. Parašė Bijū
nas. Plymouth, Pa. 1902, pusi. 32 ..........................
Ponas ir bernas. Apysakėlė L. Tolstojaus iš 
gyvenimo maskolių kaimiečių, žingeidi norintiems 
susipažinti su buviu ir sąlygomis maskolių kai
miečių gyvenimo; ji verčia skaitytoja drauge 
jausti su vargo prislėgtais žmonėmis. Chicago, 
111 1904 Pusi. 60......... '..............................  15c,‘

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

205

206

207

207a
207b 
209

210

211

. 15c

10c 
10c. 
10c.

lOe

Ar mokate Anglišką kalbąs
j Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

p..caisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvcdis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaiu Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiu. <J Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. 4J Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas,'o trečioje eileje teisingas ištarimas. „<į[ Toliaus seka 
žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. Ę Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki "tik naudojami kasdieninėje kalboje. <3 Pagalios tal- 
pinasj trumpos pasakaitei ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtiuiu Amerikes Valstybią Piliečiais. Ę Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą šalį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pas'ilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose......................... $1.25
Gražiais audimo apdarais  ................. $1.50

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

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

“Ant 
baro

geriausia 
Žmonės supran
tanti vertę geros 
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Moteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- X^-TL 
ganėdina kiekvieną žmogų. Xl^ 
Nusipirk bonką savo šeimynai, y

Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtine iš“ 
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta I 
X balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai. į 
miniai švelnios g 

prieprovos daro Į
X SOLO degtinę i 

Seru vaistu j 
šeimynų ; 
varrtoji- 5 

X m ui.

’. STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago, 
lit W. Madison St

9
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93

94

96

98

99

Kataliogas Knygų. 143

100

101

.75c.

10c.

15c.

25c,

35e.

144

145

<47

148

149

150

102

103

107

108

109

110

111

112

113

114

115

118

120

121

122

.24

125

126

127

128

129

130

731
132

134

135

136

137

133

eina Lietuvos pažin.
Paraše Prietelis. She-

151

15c,

30c

25e

152

156

158

šv.
Pa. 159

20c.

gražiii, juokingų, išmintingų ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, I*’. 1903, Pusi. 2S0 .............................. $1.2?
Drūtai apdaryta ................................s.......................-. $1.5**
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, 111. 1903, Pusi. 330 ........................   $1.2t
Drūtai apdaryta ........................................................... $11?0
Lietuviškos Pasakos įvairios Surinko 
Dr. J. Basanavičius. DalisIII. čia telpa 202 dar 
gražesnės ir juokingesnės pasakos. Chicago’, Ill. 
1904, Pusi. 333..............
Drūtai apdaryta .........
Letuviškos Pasakos 
Dr. .J Basanavičius.
pusk 299.

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

........... -..............    $1.25

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

Dalis IV. Chicago, Ui. 
šioje dalyje taip kaip ir pirmes- 

surinktu pasa-

Apysaka- iš pir- 
Vertė Vytautas. TiK

50c
75c

IOC

10c

15c

15c

20c

197

SS

199

200

201

kalbon išvertė Kazys Puida.
Pusi. 468... 7................ $1.20 

l'asakąr apie kantrią Aleną dukterį 
1 □.•kų j.ciesoEįaus Antonijaus, kuri per 22 metus 
vaikščiodami) po svietą, daugybę bėdų ir vargą 
iškentėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė A. Ol- 
ševskip. Chięago, III. 1902, pusi. 66 . . 
l'aludtpniaį, V. Orkan. Vaizdelis 
menčlio gyvenimo.

garas. f. 
pusi. 16 
Pasaką

Orkan. Vaizdelis iš pie- 
Lietuviškai išguldė" V. Sta- 

Aiįtra laida. Shenandoah, Pa. 1906,

BREVIORELIS.
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

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

Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknyge neštis baž 
oyčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
•'e: lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas maldei 
ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, gera 
popiera. čia yra jų paveikslai ir kainos:

_____ ų ajiie Adomą ir Jievą Priedas 
prie sulyginamosios mythologijos. Paraše Paul 
Lafargue', zpagal vokišką vertimą lietuviškai su
taisė P. Miškinis. Chicago, 111. 1908, pusi. 
31___________................... .................................................
Patarlės ir dainos. Surašė nuo žmonių M. 
D. Silvestraitis. Tilžėje 1899, pusi. 30 .................

MALDAKNYGĖS.

10c

1100 šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Skarbų. 
Naujausia spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tą spaudimus.

a Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės. $1.06
b Ta pati su kabe .. ...........................   $1.25
c Šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai .. $2.00 
d Morokko skuros minkšti apdarai su kabe.. ...» $2.50

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

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

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

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

1137 Baltos celuloidos 
gražus apdarai, išrodo 
kaip balčiausias sloniaus 
kaulas, čysta, slidi, 
žvilganti popiera; ant 
šono graži kvietkos S?*-

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

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

35c

10c

10c.

$2.00

$2.00

$1.00
$1.00

Raudonas Gvazdikas.
Pranas Siūlelis. Shenan-

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

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

Jurgis Kastrijotas. Išvaduotojas Albanijos, 
šioje knygelėje yra labai puikus apra
šymas apie tūlą Albanijos kunigaikščio ‘ sūnų, 
kurs mažutėliu būdamas karo laiku paimtas ir iš
auklėtas Turkų sultono rūmuose, bet užaugęs at
minė apie savo tėvynę, sukėlė savuosius prieš 
Turkus ir išvadavo savo tėvynę. Kaina............
Iš gyvenimo Samojedų. Apie lizdininkus ir 
naudingi pamokinimai. Iš rusų kalbos vertė J. 
Tilžėje 1903, Pusi. 54 ..................................................

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

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

Juozapas Koniuševskis. arba kankinimas uni- 
jotų po valdžia maskolių. Plymouth, Pa, 1888, 
Pusi. 56 ...........................................................................
Jonašas Korčakas. Puiki Istorija. Parašė J. I. 
Kraševskį Vertė D. T. B. Mahanoy City, Pa. 
1902. Pusi. 262...............
Jonukas Karklynas 
tu. Gražus vaizdelis.
nandoah, Pa. 1904, Pusi. 47 ......................................
Japonų Pasakos. Pagal rusišką vertimą su
taisė S. Vaitiekupiunas. Telpa čia 7 apysakos. 
Kaune 1907, Pusi. 21 ..................................................
Iš po budelio kalavijo ir Kaimas. Dvi 
apysakos. Parašė M. Carneda. Vertė V. Stagaras 
Plymouth, Pa. 1894. Labai užimantis ir pamoki
nantis aprašymas Pusi. 256. Kaina .......... ............

Keturios Istorijos: Graži haremo nevalninkė; 
Luošis; Istorija vienos motynos; Vaikučių ple
pėjimas. Mahanoy City, Pa. Pusi. 61.. ..... 
Ketvirtas prisakymas Dievo ir Keliautoje! į 
žemė. Puikus skaitymai. Mahanoy City, 
1907. Pusi. 58.........................................................
Karalaitis ir Ubagas. Iš angliško. Puikus aprašy
mas. Mahanoy City, Pa. 1906. Pusi. 182...........
Kaimynų pašneka. Parašė J. Vilniuje. Gra
žus aprašymas iš lietuvių kaimiečių gyvenimo. 
Pusi. 18. Kaina ....................  ._...............
Kas kaltas? Apysaka iš musų dienų. Para
šė A. V. Vilniuje. Gražus apsakymas iš Lietu
vos sodiečiu gyvenimo; apie gužynes ir tt. Pusi. 
27. Kaina .........................................................................
Kėkštų Šimas. Ūkiška apysaka. Parašė Me- 
naitis. Plymouth, Pa. 1901 m. Labai gražus ir 
naudingas pasiskaitymas apie ūkininkus. Pusi. 40 
Kaina ...............................................................................
Kryžiokai. Istoriškas aprašymas. Henryk Sien- 
keviez. Lietuviškai išguldė Jonas B. Smelsteris. 
Tomas I ir 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 grįčioje. Pusi. 495. Kai
na .....................................................................................
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 baisia i Sumušė kryžiokus ir 
panaikino jų zokoną. Joje yra ir tos kovos pa
veikslas. Puslapių 1034. Kaina .............................
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 .....................................................................
Antras tomas Pusi. 246. Kaina ...............................
Kapitonas Velnias. Prietikiai Cirano De 
Bergarac. Vertė iš Prancūzų kalbos kun. Dr. M. 
Juodišius. Mahanoy City, Pa. 1908. Yra tai la
bai užimanti ir juokinga apysaka, padalin
ta į tris tomus. Visi tris 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 . 
Krikščionis ir 
Dvi apysakos. Vertė
doah, Pa., 1909, Pusi. 52 ............................................
Koks tas paukštis “kun.” V. Dembskis? Tilžė
je, pusi. 34.........................................................................
Kas priešius? Akyva apysakėlė iš lietuvių gy
venimo. Paraše Lazdynų Pelėda. Tilžėje 1900, 
Pusi. 32 ................................. .........................................
Kaip Motiejus po peklą keliavo ir Vy
nas. Dvi apysakos. Iš lenkiško vertė Pr. 
Siūlelis. Shenandoah, Pa. 1908, Pusi. 23 ...............
Kas teisybė tai ne melas. Parašė Aišbe 
’’Aušros“ išleidimas. Septynios naujai pertaisy
tos pasakaites. Vilniuje 1905, Pusi. 63 ...............
Kent kaltas, kent ne kaltas. Vaizdelis iš 
žmonių gyvenimo, parašytas žemaitės. Vilniuje 
1907, Pusi. 39 .................................................................
Kaukazo belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė. 
Vertė S. O. Tilžėje 1894, Pusi. 40 .........................
Kelionė į Europą. (Su dviems paveikslė
liais iš visasvietinės parodos Paryžiuje 1900 m. 
Lietuvių skyriaus). Kun. J. Žilinsko. Shenan
doah, Pa. 1902, Pusi 52 ..............................................
Kares laukuose. (kareivio atsitikimai), 
Parašė Vsevolod Garsiu. Vertė A. L-lis. Labai u- 
žimanti apysaka iš laikų karės maskolių su tur
kais. Chicago, Ill. 1906, Pusi. 81. Kaina.........
Katorgom Labai gražus skaitymas. Chicago........
Katoržnykas. Puikus aprašymas apie katorgą. 
Spauda ’ ’Kataliko“ ‘ Chicago.................................
Keturios Istorijos. Prasižengėlis; Doras Timkus; 
Jonas Tvardauckas; Ugnis kaime T. Mahanoy 
City, Pa. Pusi. 45.........................................................
Keturios Pasakos apie Dukterį Akmenoriaus; 
Klarą; Nuspręsta ir Ant kiek moters užlaiko 
paslaptį Mahanoy City, Pa. Pusi. 61...................
Keturios Istorijos ape: Kaip kapitonas Stormfield 
buvo danguje; Pabėgėlis; Kas.gi ištyrė? ir Pri
gautą vagi. Mahanoy City, Pa. Pusi 60.............
Keturios Istorijos. Ant prapulties be kranto; 
Mistras ir Krepešius; Kampelis duonos; Iš ko di 
dūli ponai. Mahanoy City, Pa. Pusi. 105...............
Keturios Istorijos: Sugertuves traukynije; žibin
te Bažnytaitėje; Aliutė duktė kunigaikščio Ker
niaus; Bokštas ant salos Dago. Mahanoy City, 
Pa. 1902. Pus). 64.........................................................
Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko 
J. Basanavičius. Dalis I. čia telpa 141 labai

160

162

163

164

165

166

167

169

170

171

172

173

$1.00 177

15c 178

10c
179

10c
180

10c 181

25c
182

10c 183

10c 184

15c 185

190

20c 191

10c

15c.
192

20c.
193

20c.

• 20c.
194

-
30c

195

196

20c.

Lietuvaitė. J. Kvietkovskio. Vertė P. G. 
Apysaka iš senovės lietuvių gyvenimo. Chicago, 
Ill. 1906, Pusi. 296 ............ .......................................
Apdaruose ..................................................................... ..
Lietuvių Ašaros. Trys vaizdeliai iš Lietuvos 
gyvenimo. Labai graži pasakaitė. Tilžėje 1903, 
pusi.....................................  ,
Lietuvi, Mylėk savo kalbą. Paveiksle? 
lis iš dzūkų gyvenimo. Parašė Kunigas. Graži 
apysakaite iš lietuviškų gužynių. Vilniuje 
1905, pusi. 17 .....................................
Linksmi žiedeliai. Surinko K. Stiklelis, 
čia telpa 104 įvairiaus linksmo turinio gabbalę; 
liai. Tilžėje 1907, Pusi. 32 '..... ^.......................... s
Laikrodininko Atminimai. Pasak’- •• Erk- 
man-šatrijaną sutaisė S. M. Paveikslas iš Napo
leono I. paskutiniųjų kariavimų. Chicago, Ill. 
1907, Pusi. 44 ........ i.......................... .................. ;...,
Laisvė ir kitos naudingos pasakos. Pa
rengė K. Brūklys. Shenandoah, Pa. 1911, Pusi’.’ 
40 .........  ................. .
Morkus ir Aurelionas. 
mų amžių krikščionystės, 
žėje 1899, Pusi. 82..........
Matu’5 paviliojo. Stebuklingoji tošelė ir ki; 
tos labai gražios apysakos iš žmonių gyvenimo, 
Parašė ’ Lazdynų Pelėda. Vilniuje, 1080, puel.*: 
262 .......... ..’............................................. .L
Mylėk savo artymą. Apysaka iš laiko ka. 
rėš Prancūzų su Arabais Afrikoje. Pagal
F. Hoffinaną paraše P. B. Chicago, Ill. 1908, 
pusi. 131 ............................................... ...........................
Ta pati apdaryta................................................ ...........
Maksim Gorkij.Pasakojimai iš Rusų’ kalbos’ 
vertė A. L—is. Turinys: Giesmė apie sakalą, Ne
naudėlis, Makaras čudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, Ill. 1906, pusi. 103 ...... 25c 
Mythai. Pasakos ir legendos žemaičių. Surin
ko Dr. Ed. Veckenstadt, vertė dr. J. šliupas 
Dalis I. Yra tai žingeidžios ir juokingos senoviši 
kos pasakos apie visokius stebuklus ir prajovus," 
apie darbus gerų ir piktų dievų, apie laumės, lai
mes, Raganius, Vilkalukos ir tt. Plymouth, Pa.5 
1897, pusi. 190 ....................................................  50c
Musų Socijalistai. Apysaka iš paskiausiujų 
Lietuvoje atsitikimų. Parašė Jonas Kmitas. 
Shenandoah, Pa. 1906. Pusi. 57_____ _ 10c.
Mokytojas iš Nazareto. Parašė Antanas 
Vyslouch. Vertė L. P. Apysaka iš laikų užgimi
mo Kristaus. Vilniuje 1907, pusi. 103 
Meilės karštligė. Mintys ir prilyginimai a_» 
pie dabartinį supratimą meilės. Parašė L, A. 
Chodovy vertė iš rušisko J. Stropus. So. Boston, 
Mass. 1911, pusi. 51 ...........................’................... ..
Mokslįnęius Tvardauckas. Apysaka išr 

žmonių padavimų. Parašė J. J. Kraševskis, ver-< 
tė į lietuvišką F. M. Plymouth, Pa. 1908? PiĮsl.J* 
174 ....................................................7. .. .7.7’
Miškas vis smarkiaus degė. Piešinys 
Skitaleco. Vertimas iš rusų kalbbos. Brook-■= 
lyn, N. Y. 1911, pusi 32............................ C
Mobilizacijos pasekmės. Vaizdėlis iš gy
venimo. Paraše žemaitė. Perspauzdinta iš "Uki-f 
ninko”. Tilžėje 1905, pusi 15 .........į',
Meilės linksmybė. ”Da niekad ant svieto 
tokios nebuvo!” Išdavė J. A. Faraonas. Tilžėje 
1907, pusi. 32 ...................................,,...........   10c
Mūsiškiai užsienyje. Juokingas aprašymas 
keliones į Paryžių ir atgal. Mikalojaus ir Glapi? 
ros Ivanovų.Parašė N. A. Leikin. Lietuvių kal- 
bon vertė Magnus Parvalkietis. Chicago, Ill.
1909, pusi. 216 ...................... ......77". 50c
Milukijada arba nepaprasti dzūko viršžnio-’ 
giški nuopelnai ir juodesnis už pragarą tiems 
nuopelnams pavydas. Chicago, Ill. Pusi. 37.... 05c. 
Magdalės Marija. 
Chicago, Ill. Pusi. 75 
Nuskendimas laivo 
ir aprašymas. Surinko M. Paltanavičia. 
Boston, Mass. 1912 Pusi. 17.........
Našlaitė. Ne pasaka. Labai užimanti apysakėlė" 
iš dabartinių lietuvių gyvenimo. Paraše Lazdy
nų Pelėda. Tilžžėje 1902, pusi. 62.. ........ .. 15c
Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Sfep- 
niak, versta iš rusų kalbos. • Chicago, Ill. 1909, 
Pusi 72........................................... .............. 20c

Nebepirmas. Paveikslėlis iš mokslaeivių gyveni
mo. Parašė B. Tilžėje. 1902 Pusi. 23.......... 
Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyve
nimo vargų, paprastai vadinamą beda. Parašė 
R. L. Stevenson. Iš anglų kalbos vertė L. Juras, 
Chicago, Ill. 1911, Pusi. 38................................ ..10c.
“Nie gadaj” arba baisus sapnas Parašė Ž. ' 
Tilžėje 1902 Pusi. 18.................................................... 5c.
Našlaičiai. Paveikslėlis iš praeities. Vertė' Arto- , 
jas. Chicago, Ill. 1904. Pusi 256....................... 50c.
Namelis pustelninko. Pertaisytas antras leidimas. 
Graži morališka apysaka. Shenandoah, Pa. 1906 
Pusi 170...................................................  50c.
Audimo apdaruose ............................................... >.. 75c.
Neužmokamas žiedas. Dvi gražios pasakos, 
Mahanoy City, Pa. 1907. Pusi. 62.......................
Onuka. Labai dailus apsakymas iš tikro atsi
tikimo. Mahanoy City, Pa. Kaina .....................
Obrusiteliai 
kolių 
zas. 
liški 
viais 
Olga 
nimo 
Stasys Kirvis. 
Olitipa. Graži apysaka iš laikų savitarpinės 
karės šiaurinės Amerikos indijonų. Vertė A. 01- 
ševskis. Antra laida pataisyta. Chicago, III. 1906 
pusi. 95 ...............................................................................
Prakeiktas Meilingas Kriminališkas aprašymas, 
vertė D. T. ir F. W. Bočkauskai Mahanoy Ci
ty, Pa. Pusi. 202 ........................................... ..
Pirmoji Gegužės; Sapnas apysaka. Paraše Skruz
dė. Brooklyn, N. Y. 1908, pusi. 39.............................
Parsidavimas ir 
Prūsų Lietuvoje. 
(Papasakojimas kaip 
Didžiosios Lietuvos, 
pravardę ir tikėjimą 
tiai jį išvarė.) Plymouth, Pa. 1901, pus). 3

50c

25c
50e

20c

50c

15c

Labai gražus skaitymas. 
15c. 

“Titaniko”. Paveikslai 
So.

10c

25c.

25c
Galerija paveikslėliu iš mas- 

gyvenimo Lietuvoje. Parašė Kėdė Atana- 
Tilžėje, 1898. čia yra aprašyta, kaip masko- 
činovnikai elgiasi su mųsų broliais lietu- 

mųsų tėvynėje. Pusi. 76. Kaina................. ..
Liubotavičiutė. Vaizdeliai iš gyve. 

nihilistų. Parašė M. Stepniakov. Vertė 
Chicago, Ill. Pusi. 40. Kaina ....

20c

10c

25c

50c

15e
Iš prietikiųpelnas.

Pagal A. Swiętoehoskį 
vienas 
atsidavė 
permainė, o paskui

lietuvis atėjęs iš 
vokiečiams, net
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1105 Kantiškos arba Giesmių Knygos.. Surinktos ir 
perveizėtos per M. Voločiauską žemaičių Vyskupą, 
Vilniuje 1906 metuose.

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

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

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
sčiai auksinti lapų kraš
tai, rundini kampai. 90c

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

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75e

1111 Prancūziškos sku
rdės, gražiaųpįa iš vi
sų už tą prįkė., $1.00

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

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

1113 Su baltais kau
leliais, medalikėliais ir 
gražia kabutė.... $1.50

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

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

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

1124 Apdėta baltais 
sloniaus kaulais ir celu- 
loida, 3 sidabrininai me- 
dalikėliai kabo ant len
ciūgėlių, aksomd nugara, 
apkaustytos briaunos si
dabruotomis '1 ’Metelėmis, 
su kabe, auksinti"'kraš
tai........................ .. $1.00

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

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

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

1128 Prancūziškos sku- 
relė.s, minkštais ■ apda-

• ' rais.... ................... 60c

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

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

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa aiba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozčlio, abrozėlis pavirsta j 
naturališką paveikslą, kuriamo matai 
'iclae grupas žmonių, trlobų, visą m ieš
mą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia } 
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.

fitai ką juoso gali pamatyti: 
Kristaus užgimimas Betlejaus Štai- 

nėlėie.
Ttįs Karaliai atlanko gimusį Kris
tų ir dovanas jam kloja.

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

Kristus 
lejaus. 
ną.

Kristus 
Judošius

Kristų .
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.

fiventa Veronika apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
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. ~ '
19.
20.

2.

3.

5.
6.

7.

8.

9.

21.

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį į vy-

ant kalno kalba priešais* 
savo pabučiavimu išduoda 

žydams.
kryžių

veidą

jo ne- 

nukry-

1127 Prastais apdarais- • t • - 
gražiai paauksuota. 40c

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

1129 Morokko gražiais 
-nųs bjsuuįui ‘sĮBjnpdB 
relė, paauksuotais kraš
tais...................... .. .. 50c

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

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

1125 Baltos celuloidos 
apdarai, vienų ornamen
tai kaip ant šio paveik
slo, kitų gi graži aukso 
šakelė ir aukso litarc 
mis knygos vardas at- 
-'įaustas, su kabute, au- 

• ....Inti kraštai .... $1.5$
. e. •

22.

23.

24.

25.

Kristus žengia į dangų.
Regykla šiandieninio Betle.iaus.
Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku
rioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo 6v. P. Ma
rijos.
Bažnyčia budavota ant grabo Sv* 
P. Marijos.
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus •■'fitai 
žmogus ’ ’.

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

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

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

SERIJA □.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų pavelk- 

lėlių b akselyje. Kaina $1.50
bakselį.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek 
veikslėlių ką pirmutinėse serijose, 
štai ką juose galite pamatyti:

Besiartinanti audra ant ežero Erie* 
New Yorke tavorų krovimas j di
delį oceaninį laivą.
New York. T..........................- — -
Garden). 
Boston.
Atlantic 
maryj.
Niagara, 
tys nuo 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir. 
Michigan Avenue.
Kaskados ir pokynnė svetainė. L< 
P. Parodos 1904 m. 
Moki indijonas namieje. 
Moki indijonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No- 
Fraid, 
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdų augščia, Vosemite, Cal.
Motina girių, 68 pėdas apėmiOi 
Yosemite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj.
Airija. Killarney, pilis Ross.

26.
27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.

už

pa
ir

Pilies daržas (Casttlc

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa*

Patkavinis vandenskri- 
ožinės salos. (Horse Shoe

50c 
75c

40. Airija. Killarney, pilis Ross.
41. Ine j imas į Muckross Klioštorių, 

Airijoj.
šiaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka-* 
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.

45. Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 
bleacą ant Rbeino upės.

46. Švedija. Btockliolmas nuo vandenį 
puses.
Stockholmas. Karališkas palocius< 
Švedija. Ant kelio į Odde. 
Švedija. Lejono pilis, Geteborge.
Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

nuo Chamonix.

42.
43.

♦4.

47.
48.
49.
50.

. 1126 Baltos celuloidos 
apdara, ant vieno šono 
kvietkuotas kielikas, su 
kauline kabute, auksinti 
kraštai......... .... $1.75

1150 Biblija arba šv. 
Raštas Naujo Įstatymo. 
Lietuviškon kalbon iš
guldė Vyskupas Kuni
gaikštis Juozapas Arnul
pas Giedraitis, antru 
kartu atspausta kaštu 
kun. S. Pautieniaus su 
komentorium parenktu 
kun. A. Staniukyno, tel
pa čia išguldinėjimas šv- 
evangelijų visų keturių 
evangelistų. Apaštalų 
tai, pusi. 494 lotyniško- 
darbai ir Apaštalų raš- 
mis litaromis...........$2.0t

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 
tą............................

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. Paloviai tautų ant upės Seinaož 

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

Francijoj.
57. Des Shamps Elysees. Paryžiuje, 

Francijoj.
58. Didžiosios operas palocius, Pary

žiuje, Francijoj.
59. Tvirtynė Šv. Jono ir 

seilles, Francijoj.
60. Laivų užplauka ir 

france, Francijoj. 
Carniche kelias ir 
farnehe. Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.
Vatikano daržas ir šv.*'’Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pet
ro katedros.

Katedra, Mar-

ežeras. Ville-

61. ežerėlis Vi lle-

nori
Raš-

$3.00

62.

63.

64.

Monte

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

JONAS M. TANANEVICE 
3249 53 S. Morgan S 

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

= MARTINO.
Petr.^Andrjauskas) pirm., 

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

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

3416 Auburn Avė.
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, Viee-Pirmimnkas, 
3325 So. Morgan St.

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

'i Jonai?'JKazukauskas, Fin, Rašt., 
-■> < Jonas Zylvitis, išdininkas, 
’ j "841 W. 33 St.

Užprašome visus Lietuvius ir Lie: 
tuvąltes, senus ir jaunus atsilankyti 
ant musų Trylikto Rožinio Balius, kur 
kožnas gaus už dyką gražią- Rožę, bus 
skanus gčrymai ir smagi muzykė.

Užprašo visus Komitetas. (4-6)

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
tent sako1“.

Pajieškau savo draugo, Petro Paz- 
naucko, 5 metai atgal gyveno Phila- 
delphijoj, Pa., fia t'ra Kauno gub., 
Šiaulių pav., Pfl^žertį kaimo. Šeduvos 
parap., tūrių priė jo labai svarbu rei
kalą, kasi ink Jano 'Paznaucko, kuris 
likos užmuštas' prie' darbo. Jis pats 
ar kas kitas, diiotit žinią ant žemiaus 
paduoto adreso: ''

Leona’s' Szliogeris,
1967 Canalport., Avę.,,,> Chicago, ill.

(3-4-5) : y. ?

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS
AIGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

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

Prancūziškos skureles apdaruose..........S1.00
Audekliniuose apdaruose. ................. 75o

MICHAEL J. TANANEVICZ
670 W. 18th St Chicago, III

866 Milwaukee Ave.
X kampas Center Ave.

X Pasekmingai gydo vyru, mo-
I toru ir vaiku ligas. Taipgi 4 
t paslaptingas Ir kraujo ilgas. | 

efe

J Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais ą. 
ir nuo 5 iki 9 vak. j 

■FF+++++FF4'+4FF+FFFF+F+++F+

^..3(1— TAS DIDELIS BALIUS.
Parengtas Jaunų Amerikos Lietuvių 

(Užgavėnių 
Vakare),*' Utar., Vasario (Febr.), 4, 

1913,; Freiheit Turner Svet., 3417-21 
So. Halsted St., Muzika Prof. Blake. 
Tikietas 25c. Ypatai, prasidės Stą vai. 
vakare. - •

Kviečiame visus atsilankyti skait
lingai, o užtikriname užganėdinimą. 

(4-5) .

—j ^Pašilinlfsminimo Kliubo,

Pajieškau Petry, ir Barboros Budvi- 
čiu, a.š tėvas Petras Budvltis norėčiau 
padalyti savo žeme vaikams, kuri ran
dasi Kauno gųb., Raseinių pav., Alek- 
sandrav-iškiu vol.", Vitgiriu kaime, Te
neniu parap. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant šio adreso:

Petras Budvltis
Seatonville, Ill.

Draugysčių Reikalai,

su

H.

2200. ANT PARDAVIMO.

m
TEATRAS IR BALIUS.

fisl*

•F

DIDELIS BALIUS
* •f
❖

ar 
šio

A. Lieko salėje po numeriu 
Morgan St. Norinti prisira- 
ateiti ir išpildyti aplikaciją.

j paskutinį 
prieš Užga- 
linksmu ir

78 Oxford 
Juozas Adominas.

Stumbrį.
Chicago. II).

PAIEŠKOJIMAI
r.l7?GOV/.V/,VA'.4S

, galiu atsakančiai 
nevedęs. Gerbiamu 

atsišaukti po šiurpiu

Paul Leases,
3616 S. Halsted St., Phbtfe”I>ro,rėi'clW

SZLAJUS BROLIAI
1700 Wabansla Ave., Chicago, 111. 

Kampas Paluina St.

Reikalaujame kriaučių prie moteriš
ku kotu siuvimo. Atsišaukjtg Įuoją.ąą.; 
Geram darbininkui geras -i(fž;Ur>kėstjUj 
Darbas aut visados. ’•■’5-

pirmo baliaus, kadangi mus 
tik pusantro menesiu kaip susi-

Pajieškau vietos, 
vesti, chorą, esu 
klebetui meldžiu 
antrašu:

Parsiduoda Barber. Shop'e ant 2-jų 
krėslų. Labai "gerbj vietoj, atsišauki
te:

Ant pardavimo Bučerue ir Groserne, 
senas išdirbtas biznis, lietuvių apgy
vento.) vietoj, savininkas serga ir tu
ri išvažiuoti į :Californija. Parsiduoda, 
labai pigiai. Atsišatiikite po nr. 1823

K. K, 
Chicago, iii.

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

UŽDĖTA 1886 m. JAU 27-tl META!

Visuomenės, literatūros ir politikos 
savaitinis laikraštis *

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.

a.
4357 S. Wood St., •' Chicago, Ill.

I Mr.
841 W. 33rd. St.,

$16.00
Jeigu bus teisin 
gas, kaipo atly’gi 
nimą mes nusiusi 
me jums kredito 
čekį ant 515, kuris 
yra geras su pirki
niu auksinio, gva- 
rantuoto nt 20 m. 
vyriško ar moteriš
ko laikrodėlio su

Mes taipgi nusiųsim jums musų kata-

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

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. .Tuščius Pagelbinin. 

1765 Ogden Av. .
Frank Rauba, Raštininkas

29 W. 60-tli St.
Jurgis Brazauekas, Fin. Rast., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S, 'Wood St.

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

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

425 S. Grant St.
J. Ažis. Pagelbininkas, 

130 Stautoii St.
K. Kučinskas, Fin. Rašt., 

141 Park Ave.
p. Aceviče, Raštin. Prot. 

58 Sheridan St.
. ' J. Rokus, Kasierius,

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

159 Rėese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

iDMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

' Juozapas Calandauekas, Prez., 
3234 Illinois Ct.

Ant. Petrukas. Viee-Prezidentas, 
4341 Š. Hermitage Av. 

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

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

Stan. Anučiauskis, Išdininkas,
4617 S. Hermitage A v.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

■EE PARK, WILKES-BARRE, PA.
Adomas Cikanauskas, Pirmsėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

---------- .1 St.
i, Prot. Sekr.,

.... 1 Box 172.
Alex Cerbauskas. 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 Slocum . Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 
Benedikta Butku, Pirm.

840 — 33rd. St.
Stnis. Stoueviče. Vice-Prez, 

858 — 33rd. St. : - 
■Nikodimas Overlings?, Rašt. Prot,.

3245 S. Morgan St.,
Antanas Kasparaviez Rašt.’ Fin., 

3416 AubuXi Ave. 
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

918 — 33rd St., 
Ignacas Brazauskis, Knygius, 

3220 Illinois Court.

ŠV.M YKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA.
Silvestras Pilieekas, Prezidentas, 

. 462 E. South St.
Antanas Šeškevičius, Viee-prezidentas.

501 New Grand St.
Vineas Adominas, Prot. Sekr.,

34 Logen St.,
Kazim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-m

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

425 S. Grand St. 
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE, PA.
J. Laukus, Prezidentas 

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

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

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

18 N. Meade St.
V. A durnynas, I Finansų, Sekr., 

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St.

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

Ant. Mosteika, Protokolu 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. Keperša, Nutarimų Raštin. 
4644 S. Paulina St.

► K. Čiapas, Fin. Rašt.
4742 S. Hermitage Av.
V. Jasulaitis, Kasierius, 

4552 S. Ashland Av.
K. Trakšelis, Gvardijos Jenerolas,

- 1852 W. 45 St.
V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas,
L. Boniaviče, Gvardijos Maršalga.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.
J. M. 'Jl'ananeviee, Pirmininkas,

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO R. ir K.

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Av.

Joe Gurinskas, Pagelbininkas,
3347 Auburn Av.

Ign. Mateliunas, Prot. Raštin.,
1424 Š. .49 A v., Cicero, III

J. S. Pajyanskas, Fin. Raštin.,
332J5' S. Morgan išt.

Vine. Stankus, Iždininkas.
2934 — 29 St.

TEMYKITE 
LIETU VIAI!

TAUVYKIT PINIGUS!
“Keistute’’ Paskolijimo ir Budavo- 

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

ge Vasario 6tą d., 1913 m. Susirin
kimai atsibuna kas Ketvergis 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
125L Ilinois Court, kampas 33čios 
įatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
cijų. Akcijos užsibaigia už 6’4 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100.00

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Dram 
gijos" (Spulkoš), nes tai yra geriau
sia būdas, del sučėdijimO pinigų.

Si Dr-ją (Spulka) yra seniausia 
iš visų lietuviškų Spulkų Chieagoje.

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

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

Su guodone,
Ben. Butkus. Prezidentas, 

840 W. 33rd St.
J. P. Ewsidas, Sekra-orins, 

3247 Emerald Ave.
Phonesr^Yards 2716—Wabash 

Juoz. Ridikas, Kasierius, 
3251-3253 . Illinois Court.

10— TAS PUIKUS BALIUS. "
Rengia Draugystė barsus Vardas 

Lietuvaičių kuris atsibus Nedelioj, 2 
d. Vasario (Feb.), 1913 m. P-rio J. J. 
Elijošiaus Svet. 46ta ir Wood gatvės. 
Svetaine atsldaris 4 vai. viik. Balius 
prasidės 5 vai. vakare. Inžanga 25<r. 
porai. .... - i

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..

Pajieškau savo brolio Vinco švito- 
rlaus, Suvalkų red., Kalvarijos pav.. 
Lubavo par., girdėjau gyvena Wauke
gan, Ill. antras mėtas nežinau kur jis 
yra. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žinia ant šio adreso:

Juozas" išvitorius.
82 Stoneburn by Fouldhouše, Scotland.

(5)

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
- . kontraktorins
Pervežimo ir pakėlimo 

namu.
Visur užkalbinimus atlieka 

■' '' kuoveikiausiai,

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

Aš Alena Kabušitiškiene pajieškau 
savo vyro Aleksandro Kabašinsko, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Bristouu 
miestelio. 13 metų Amerikoj, 4 metai 
atgal gyveno Pittsburge. Jis pats 
kas kitas meldžiu duoti žinia ant 
adreso:

Alena Kabišiuskiene.
6«> School St., . Nashua, N.

(5)

JOHN COCHINSKY
LAWYER

LIETUVYS ADVOKATAS 
69 W. Washington St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus alsa- 
k^pčiai, 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 
legaliską reikalą, atsišaukite pas tautieti

Ofiso Tel. Central 1863.
. - Gyvenimas:

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

Išeina kas Pėtnyčia Chicago, III

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

37ta Serija prasidės Ųtarninke, 
Vasario. 4tą d., 1913 m. -Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas Stą vai. 
vakare Dom. žemaičio svetr.inčje, So. 
Union Si., kampas IStos gatves.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,i.- mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, galima 
sučėdyt: pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6(4 metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Dra- »;ija (Spulka) yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų 1S- 
lyg’J del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant •>> no morgiėiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų iopierų.

Su guodone,
Laz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 18 St.
J. P. Ewaidas, Sekretovi is, 

3247 Emerald Ave.
Phones:—Ya rds. 2716—Wabash 2200. 

Mykolas J. Tananevicze, Kasior. 
670 W. 18 St.

PASKUTINIS GRAŽUS BALIUS
Prieš šventą Gavėną su išlaimėjimu 

laikrodėlio parengtas Liet. Darbininkų 
Sąjungos Subatoje, Vasario-February 
ld., 1913 Freheit Turner Set.' 3417-21 
So. Halsted St., pradžia-7 vai. vaka
re Inžanga 25c. Porai.

Neužmiršk atsilankyti 
gražų ir linksmą BALIŲ 
vėliiaš jaigu nori jaustis
užmiršti savo vargus ir.-nelaimi*;. Ala- 
iesi tamsta pasilinksminti tiek: kiek 
norėsi, o kartu, jaigu turėsi gerą , lai
mę. tai gali išlaimėt i ir gražų laikro
dėlį. tuomet atsiminsi ilgą laiką apie 
šitą BALIŲ. Užtai ateik, atsivesk kar
tu savo draugus ir pažystamujįr 
linksmink taip, kad ijgd.LiMiiniiiėbiih 
gražų ir linksmą vakarą;- Męs užtikri
name. tamsta užganėdinti patarnavimu 
kuoge)■ ia tįsia i. ir ta mst;i gausi 4<o "tik 
norėsi šokti gerti ir smagiai jiąsibjlrą- 
voti.. goinitetas
.;■> (5)';' - -

ClflCAGOS LIETUVIAMS ŽINO
TINA!

Tautiška Simauo Daukanto draugi
ja savo metiniame susirinkime suma 
žino įstojimo mokestį pusiau kaip lig- 
šiol buvo, idant tuo Liudu davus progą 
geriems vyrams lietuviams Į draugiją 
prisirašyti. Simano Daukanto draugija 
sena, plačiai žinoma Chicagoj. Apart 
broliškos pašelpos ligoje, Simauo Dau
kanto draugija rūpinasi lietuvių ap
švietimu, užlaiko didelį kningyną su 
visokio turinio kningomis, kurias skai
tyti draugijos nariams duoda veltui. 
Visi lietuviai kviečianti ton draugijai! 
prisirašyti. Mitingai laikomi kas pir
ma nedėlia kiekvieno mėnesio tuojaus 
po pietų 
3301 So. 
syti turi

1—MAS PUIKUS BALIUS SU 
GRAND MARCH. J

Rengia draugyste šv. Petronėlės, at
sibus Užgavėnių vakare, 4 <1. Vasayįo 
(FEB.). 1913 m., šv. Jurgio Svetainėj, 
32ras place ir Anlnirh Aye. “Svetaine 
atsidarys 6:30 vai. vak., balius prasi
dės 7 vai. vakare. Inžanga 25c. porai.

Užkviečiame visus lietuvius ir lietu- 
voiles jaunus ir senus atsilankyti ant 
musų
dr-.ia ....
tvėrė, todėl mes iš. šavo-'PtnięS.^tig^Į- 
iiies kad kiekvierias -S v^ty.s, 'atėjės’: ant 
musu baliaus linksmai užsibovytu. Bris 
gera muzika po vadovyste Ė<Ų Bokse- 
vieia'us. Bus geru cigaru, gerymu ir 
užkandžiu. Ateikite visi ir atsivėšliitė 
savo draugus. Komitetas,

r») Y:

ANT RANDOS.
6 kambariu flatas, viskas 
kuogeriausiame padėjime, 
garu šildomas, maudynės, 
dženitoriaus patarnavimas, 
naujas namas. Tie kamba
riai viršui Tananevičio Ban- 
kos. Kas jieškg gerų,’švarių 
ir sanitariškų 'kambarių, at
sišaukite tuoi

J. M. Tai^ije^icz Bank 
3249-53 So. Morgan St.

Linbarhj, at- 
įi

Parsiduoda pigiai farm a so budin 
kais 40 akerių MlchiįJan State. Far- 
ma randasi labaj. gražioj pozicijoj ar
ti vandens. Atsišaukite į J. M. fa 
nanevičio Bankai i&^9-53 So. Mor
gan St., Chicago^ ilty

************************** I* *1£, — — — — -------------------***
DR. O. C. HEINE |

DENTIST AS #1$1 
Kamp. 31mosjr Halsted gatvių J* 

Ofisas viršuj Aptiekos < 
15jnetų vienoje apygardoje.

**************************j

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

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

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

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

“Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai- 
stijuose Šiaurines 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 pet 

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

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

RAŠYK taolu.,, o gau.l vieną “LUtuvo." numerį ant pažiuro, dykai.

Parengia Puikų I’asilihksiuinimo Va
karą dėl visų gerų lietuvių Chicagos 
stato scenoje du naujus veikalus, pir
mu kart Chicagoje: “AUKSO VER
ŠIS" vieno veiksmo komedija ir 
“MEILĖS PARODIJOS” J. Gorčius- 
kio vieno veiksmo vaizdelis M. Melda- 
žio Svet., 2242-44 ,W. 23rd Place Ned., 
Vasario (Fehr.) 2, 1913 pradžia 6:30 
vai. vakare Inžanga: 50c., 35c. ir 25c. 
Po teatrui. Balius; su įvairiais šokiais.

šis paskutinis Vakaras prieš gavė
nią, todėl'visi kurie tik mėgsta gražiai 
pasilinksminti, kviečiami į šį Dramos 
Draugijos ’vakarąatsilankyti. Kviečia 
visus Komitetas.

(4-5)

Parengtas Dr-tes Szven. Marijos Rą
žau. Pan. ir Mot. atsibus subatoj. 1 d. 
Vasario (Feb.), 1913 .m. M. Meldazio 
Svetainėje, 2242-44 W. 23rd place pra
sidės 7:30 valandą po pietų Inžanga 
25c. porai Merginai 15c.

Maloniai užkviečiame visus Lietu
vius ir Lietuvaitės; atsilankyti, kur at
silankę galėsite linksmai laiką praleis
ti prie geros lietuviškos muzykės, teip- 
gi bus skanių gėrynių, kvepenčių Ci
garų ir gardi užkanda. Su godone. Ko
mitetas. (4-5) '

13—TAS ROŽINIS BALIUS.
Parengtas Dr-tes šv. Antino iš Pud

ros, atsibus NedeŲoje, 2 d. Vasario 
(Feb.), 1913 m., Freiheit Turner Sve
tainėje, 3417-21 S. Halsted ^St., prasi
dės 3-čią valandą po pietų, inžanga 
25c. Forai

TOWN’ OF LAKE. CHICAGO.
“Aušros" Draugijos iwiVviestas, LIE

TUVIŲ JAUNIMO RATELIS stato 
scenoje 3 aktais dramą. MIRTŲ VAI
NIKAS, Nedėlioj, Vasario 2d.. U. of C. 
Settlement Salėj, netoli S. Ashland Av. 
ir 47th Str. Pradžia 7 vai. vak, .Vaidi
nimui pasibaigus bus ŠOKIAI ir vi
sokių pramogų. —- Jaunimo Ratelio 
artistiškos spėkos plačiai žinomos, ir 
"Mirtų Vainike" dalyvauja KaMausfėji 
.veikėjai. Nepraleiskit progosoitsiiankyti 
ir pamatyti puikų veikalą štaihbitĮjų 
musų artistų ir artisčių.Įpilamą, o 
paskui linksniai Suktinio pasisukti. 
Klumpakojo patrapsėti. pavalcuoti, pą-į 
vengerkuoti ir pakoketuoti. -

(5) Komitetas.

Parsiduoda labai pigiai naminiai 
rakandai, pardavimo priežastis savi
ninkas važiuoja į Lietuvą, atsišaukite 
vakarais 7 valanda.

Juozas Arcimaviče
S33 W. 33rd. St., Chicago, Ill.

(5-6-7-S)

Leveskio ES-:
Dienine ir Vakarinė Mokykla.

■" 1 Mokinama: i ' "'■ =
1. Pradinis (Prirengiamasai) Kursas.
2. Prekybos Kursas pagal Amer. piianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos piianą

(del manančių grįžti Lietuvon).
.. — Kalbos: ,■-------- :

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

Del smu'kesnių žinių kreiptis ypatiškai
iii arba per laišką šiuoni antrašu:

A G. J. LEVESKIS,
Vedėjas Mokyklos

3106 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Dykai!
Parašyk bile kokį 
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, retežėlį 
arba depizką jums patinkamą. Šis 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.

DIDELIS BALIUS.
Rengia draugyste, š. J., Wilkes Bar

re, Pa., Panedeli, 3d. Vasario, 1913 in., 
Landmessers svetainėj, kampas South 
Main ir South Sts.. Wilkes Barre, Pa. 
Inžanga vyrams 25c., Mdteryms ir 
merginoms 10c. Visi užprašomi atsi
lankyti.

Parduodama saliuuas geroj vietoj, 
geras bizuis. Prekė ims apie $2500. Al
ba reikalingas yra partneris į kompa
niją. nes savininkas turi saliuną ii 
"Sausage factory", tai biznis vienai’.. 
perdidelis ir vieną nori parduot. Atsa 
kančia m teisingam žmogui gera proga 
Saliuuas yra Chicagoj. Sausage facto 
ry yni Lemont. III. Meldžiama atsi 
šaukti pas savininką: S. E. Weiss 
1121 So. Halsted st.. Chicago. III. ari:;, 
pas L. Ažukas, 3301 Auburn avė. Pho 
ne Yards 3036.

(5-6-7)

apgarsinimas:
Radau biskutį pinigų, kam teko pa

mesti, galite atsišaukti, paaiškindami 
kokie pinigai, kada, laivo pamesti ir 
kur pametei. Atsišaukife vakarais nuo 
i. iki 7 :30 pas

Aut a na
715 W. 341 h St.,

(•I)

Pajieškau savo beolio^
Norgilo, 12 metų kaip Aiim-tkoj^K^biž- 
no gub., Raseinių pay..' Mįtrgįši>iti.'vol.. 
Nežinau ar jis gyvas ar-BąfiSs. Ji.š į»®įt- 
ar kas kitas duokit- man žinia.■ į

Juozas, NorgUaių ,,
6 A.. 30th St.. Milwaukee, Wis

Pajieškau savo clrągo Vaclą_v<j Vai 
tųįionio, Suvalkų gub., Seinų pav., .Let 
puno gmino. Vllkininkii kaimo, girdė
jau’ kad gyvena Connecticut valstijoj. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ži 
nia Ja lit adreso:

Jonas Lazauskas,
Harrisbur:Box 3S9

Išgydysiu Jus
- HUO PASLAF-

■ TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
De. o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
ovaraat uoju 

kiekvien am u 
ganedinima 
kuris atšilau 
kys in mano o 

Asz isz 
gydysiu jus uz 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

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

Specialistas kuris 
iszRfdo ko kiti uegali.

iszslgydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isz- 
— dykai, ar gydysiesi ar 

ne. Asz pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu iszgateįima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lletuvlszkai.
Western Medical Institute

1821 Blue Island Ave., 2 lub. viražai 9n- 
kos, prie 18tos gatves, Chicago, 111.

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

F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F

Męs visados užlaikom geriausią gery- 
mą, cigarus ir užkandį. Kam teks būti ant 
North Sides, ateikit pas mus. Gražiausia 
ir parankiausia lietuviška karčema prie 
pat bažnyčios. Pribuvę iš k.tų miestų už
eikit pas mus, o gausit visokias rodąs ir

❖ +* 
f 
f+X patarnavimą.

f ffffffffffffffffffffffff

* ************************ 
. Telephone Yards 687 J

* DR. G. M. GLASER, ** ’ * % 3149 So; Morgan St., Chicago ,111. * 
įf Pranešu visuomenei, kad aš osu Ji
* seniausias gydytojas ant bridge-
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- *
* sus ligonius st.engtsiuosi užganė *
* dinti sąžiniškai ir esu visuomet * 

aitt pareikalavimo dieną arba nak- *
" tį. Esu specialistas ligose vaikų, *
* moterų, ir vyrų. Taipgi darau *

visokias operacijas. ' *

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. . y

“Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijose Siauri
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 pačio 

Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu:

J. J. PAUKŠTIS & CO
120=124 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

25 metų Jubitejinis numeris 10 c. 
Rašyk greitai, o paprastą numerį gausi dykai.

Apsaugcjam nuo Ugnies
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apieL'nkėj 

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

J. TANANEVICZt
3244 S. Morgan St. Chicago, III
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įŽĮvIETINES žinios Į %]
Dabar Chicagoj priviso 

tiek plėšikų, kad ne tik ga
tvėmis baisu vaikščioti, bet 
ir namuose visoko galima 
sulaukti. Musų yerteiviams

IŠ RUBSIUVIŲ JUDĖJI
MO.

Pereitasis viešas rubsiu
vių susirinkimas atnešė ge
ras pasekmes, kadangi žmo- 
nes pradėjo daugiau tėmyti:patartina būti atsargesniais

ir nekuomet perdaug pinigų 
‘ ‘ registeriųosė’’ nelaikyti.

Jono Suims.

.“Vyro ieškojimas“.
Nedėlioj, sausio 26 die

ną, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, ant Bridgeport©, “Bi
rutės“ draugija vaidino 
dviejų veiksmų komediją 
“Vyro ieškojimas“. Kome
dija buvo pilna gyvumo ir,

ir galutinai liko susekta, ko
kiose vietose būna atveža
mas darbas iš New York©. 
Komitetas, susidedantis iš ■ ~ ■ *
*»00 žmonių, taip lengvai ga
gėjo tą viską susekti ir pasi- 
larbuoti, kad privertė darb
davius (žinoma, dar ne vi
sus) grąžinti darbą atgal į 
New;Yorką. Kadangi Chiea
gos darbdaviai bijosi rub
siuvių straiko,’todėl geruo
ju atsisako priimti darbą iš žiūrint iš visų atžvilgių, ge- 
New Yorko. Čionai padiu»- rai nusisekė ją sulošti. Lo
dama ir rezoliucija, priimta šėjai buvo sekanti: B. Vai- 
viešaine rubsiuvių susinu-1 tekūnas, S. J. Micevičiutė, 
kime. j R. Rudzikiutė, AL Micevi-

“ Rezoliucija, priimta rub-įčius, A. Stankauskas, A. Mi- 
siuvių susirinkime sausio 21 
d, 1913m,

Kadangi apie 150.000 rub
siuvių ii- kirpėjų New Yor-

cevičius, P. L. Žilvičiutė ir 
J, Norgėlas. Režisieriumi 
buvo B. Vaitekūnas. Visos 
rolės buvo paskirstytos tin-

k<© mieste straikuoja, kurie i kainoms asmenims. Po per
veda kovą už gyvenimą, ai- •statymui “Birutės“ choras 
gas ir panaikinimą nesani-; sudainavo keturias dainas:
tariu dirbtuvių ir išnaudoji
mą jaunamečių vaikų dirb
tuvėse, ir

Kadangi čia yra nemažas 
skaitlius fabrikantų Chiea
gos mieste, kurie bando gel
bėti New York© darbda
viams apgalėti tuos teisin
gus reikalavimus musų bro
lių ir seserų mieste New 
Yorke, dirbdami jų darbą 
Chicagoj ir todėl panau
dodami musų žmones sulau-

Saulelė raudona, Tai gra
žios dainos pavasarėlio, No
riu miego ir Jau slaviai su
kilo. Abelnai imant, šis “Bi
rutės“ vakaras publiką už
ganėdino, nes tai aiškiai liu
dijo gausus delnais plojimas 
ir iššaukimas choro antru- 
syk dainuoti. Pasibaigus 
dainoms prasidėjo tautiški 
šokiai ir skrajojanti krasa. 
Publikos buvo pusėtinai ir 
gražiai visi užsilaikė. Gro
jo p. Sarpaliaus orkestrą.

Jono Simus.Kadangi tai yra manymas 
rubsiuvių ir kirpėjų Chica-

* gos, kad jie negalės but pa
naudojami kaipo įrankiai 
straiko sulaužymui ir apga-

v Įėjimui jų brolių ir seserų, 
kurie straikuoja del savo 
būvio pagerinimo, todėl

Nutarta, kad mes pasi- 
švenčiaine nedirbti šašų dar
bo, atgabento iš New York© 
ir skatinam savo draugus 
darbininkus atsisakyti dirb
ti tuos darbus, kurie yra 
parvežami iš New York©, 
jaigu butų reikalas ir strai- 
kuoti, jei darbdaviai atsisa-j liauninkas neužmuštas irtai 
kytų grąžinti darbą atgal Jodei, kad vagonai buvo plie- 
New Yorkan, ir toliau

Nutarta, kad apskričio ta
ryba No. 6 Susivienijmo 
Rubsiuvių 
galėję iššaukti generalį 

—straiką visų rubsiuvių Chi- 
cagoje, jei Chieagos darb
daviai nenorėtų atsisakyti 
dirbti iš New York© prisių- 

~ stus darbus.
Pranešėjas.

Plėšikai ant 33-čios gatvės.
Anksti pereitos nedėlios 

c rytą, kada p. T. Radavi- 
čiaus, 936 33-čioji gat., tar
nas atidarė salimi© duris ir 
kaip tik spėjo truputį ap
sivalyti ir išvesti laukan 
šunį, saliunan įnėjo jaunas, 
nepažįstamas vyrukas, ir 

. paprašė degtinės. Tarnas 
kai]) tik spėjo padėti ant 
baito degtinę, nepažįstamas 
atstatė į tarną revolverį, 
beveik prie pat nosies ir lie
pė iškėlus augštyn rankas 

_Pašitraukti į priešakinį ba- 
galą ir padėjus rankas 

ant baro ramiai stovėti. 
Kuomet tas viskas akimir
koj atlikta, saliunan įpuolė 
antrasis plėšikas ir išėmęs 
iš registerio“ $107.35, išbė-

B go su savo draugu.
Žmogui didelis nuostolis.

Matyt, plėšikai yra, taip sa- 
. kant, savieji, jei taip atkak- 
rliai galėjo pasipinigauti, y- 

pač žinoti vis? ««littne padė-
* j imą.

Traukinis nusirito nuo bė
gių.

Ant geležinkelio
Illinois Central nusirito nuo 
bėgių traukinis, 
iš Springfield, Ill.
traukiniu keliavo valstijos 
legislatures du

linijos

vo vargi ir didžiai sunki, te- 
Čiaus tas visas, galima saky
ti, jau pergyventa. Kas iš 
pradžios rodėsi vargiai pa
keliamu, neįveiktinu, dabar 
pagal gyvos praktikos ro
dyklę pasirodo, kad tai ben
dras draugiškai sujungtas 
darbas nežino tokių pinklių, 
kurios jo žengimą pirmyn 
galėtų sulaikyti. Vienok 
kiekviena nauja laiko valan
da parodo reikalingumą pla
tesnio, tvirčiau pamatuoto 
kelio, kuris kas sykis eina 
platyn, platyn ir tuo tarpu 
augštyn. Čia kalbu apie 
“Jaunimo Sapnus“, musų 
organą, kuris jau tūlą laiką 
lankos tarpe musų viengen
čių ir kurio tolesnis palai
kymas bei didinimas turi vi
suomet būti besimokinau-, 
čios jaunuomenes asmenyje. 
Štai šiam tikslui, ty. skubes
niam auginimui “J. S.“ L. 
M. A. S. I kuopa įsteigė 
fondą, vardu “Jaunimo Sap
nų Fondas“, kurio padary
mui tikrosios pradžios va
sario 2, š. m., P. Jukniaus 
svet., 1434 — 49 Ct., Cicero, 
III.,6 vai. vakare yra rengia
mas vakaras. — Kadangi šio 
vakaro tikslas yra prakilnus 
bei turįs daugel bendro sii 
ateitiniu gyvenimu, tai varį 
dan L. M. A. S. I kp. kvie.y 
čiu gerbiamąją publiką kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti 
musų vakarėliu, nes tuomi 
prisidėsite prie musų parė
mimo, o podraug ir linksmai 
praleisite laiką, kadangi a- 
part įvairaus bei žingeidaus 
programo, bus šokiai ir ki
tokie dailus pasilinksmini
mai.

Yra geistina, kad ir kitos 
kuopos, kaip ir lyginai 
vieniai nariai stengtųsi 
remti šį fondą.

Su pagarba
S. Biežis, L. M. A

Prieglaudos Namų įkūri
mas bus pavestas pašelpi- 
nių draugijų skyriaus rūpe
sčiui.

Draugijos, kurios mano 
už reikalingų prisidėti prie 
bendro Chieagos lietuvių 
darbo, malonės*prisiųsti sa
vo ingaliotus ^tstovus minė
tai! susirmkiijnan.

Gen. sekret.

Tramvajus pakenkė vestu
vėms.

Nekoksai M. Macka ir K. 
Ropus, nuo Auburn avė., 
ant Bridgeport©, pereitą pa- 
nedėlį važiavo šliuban am 
tomobiliumi, bet ant kertės

ant automobiliaus užbėgo 
tramvajus ir jaunąją sužei
dė.

Paskirta $10.000.
Miesto taryba tomis die

nomis iš miesto išdo paskyrė 
$10.000 kovai su užkrečia
momis ligomis, kaip tai 
skarlatina, tifus, difterija ir 
raupai, kurios smarkiai mie
ste platinasi.

Tam tikslui dešimts tūk
stančių visai mažai. p Temy kiti Lietuviai Tėmykittf

pa~ 
pa-

grįžtantis
Tuomi

atstovu: 
Frank Ryan ir E. D. Shurt- 
leff. Toji nelaimė atsitiko 
ties Melvin, Ilk, kuomet 
traukinis bėgo 40 mylių va
landoje. Vagonai nusirito 
nuo pylimo ir nei vienas ke-

niniaf.
Labiausiai už visus sužei

stas legislatures atstovas
Amerikoje yra Frank Ryan. Jam nulaužta

koja.

Ligos siaučia.
, Chicago randasi užkrečia

mųjų ligų naguose — taip 
pasakė vienas pavieto ligon- 
bučio daktaras — o kas ar
šiausiai — pridūrė — kad 
pavieto ligonbučio valdyba 
del vietos stokos negali pri
imti užkrečiamomis ligomis 
sergančių asmenų. Šiais lai
kais keli desėtkai vaikų, ser
gančių skarlatina, laukia ta
me ligonbutyj tuščių vietų 
ir negali sulaukti.

Pavieto valdininkai pasa
koja, kad miestas menkai 
rūpinasi užkrečiamomis li
gomis; gi miesto valdinin
kai tvirtina priešingai;’ jie 
kaltina tame reikale pavie
to valdybą.

Gi lengva žiema ligas pa
laiko.

So. Chicagoj apsireiškusi 
raupai.

Įsteigus “Jaunimo Sapnų“ 
Fondą.

Kadir nesenai Lietuvių 
Moksleivių Amerikoje Susi
vienijimas įsikūrė ir gyvuo
ja kaipo organizuotas kūnas, 
kurio organas “Jaunimo Sa
pnai“, kadir patipradžiabu-

Chieagos Lietuvių Draugijų 
Sąjungos reikaluose.

C. L. D. S. centro valdy
bos susirinkime, laikytame 
p. J. Eiias salėje, sausio 24 
d. 1913 m. priimta projek
tas leisti oficiali Chieagos 
Lietuvių Draugijų Sąjun
gos organą.

Laikraštis bus inkorpo
ruotas su kapitalu $5.000, 
kuriuos sudės centro valdy
bos nariai ir kiti Sąjungos 
nariai, kol Chieagos Lietu
vių Draugijų Sąjunga netu
rės užtektinai kapitalo iš
pirkimui iš pavienių asme
nų išleistų dalių.

Laikraštis manoma leisti 
astuonių puslapių, savaiti
nis, o atsiradus didesniam 
skaitliui skaitytojų — du
syk savaitėje, o laikui bė
gant ir dienraštį. Reikalui 
esant laikraščio kapitalas 
bus padidintas.

Laikraščio inkorporavi
mo smulkmenos bus galuti
nai nuspręsta draugijų at
stovų susirinkime, kuris į- 
vyks vasario 21 d. 1913 m., 
8 vai. vakare, p. J. Elias sa
lėje, 4600 So. Wood St.

Paminėtame atstovų susi
rinkime bus suorganizuoti ir 
visi Chieagos Lietuvių. 
Draugijų Sąjungos skyriai. 
Suorganizavus skyrius, bus 
pradėtas ir darbas visose 
srityse.

Apšvietos skyriaus mano
ma įvykinti vakarines mo
kyklas visose lietuviais ap
gyventose apygardose, kad 
suteikus suaugusiems lietu
viams progą išsimokinti 
skaityti ir rašyti, pažinti ro- 
kundas ir anglišką kalbą, 
lyginai ir kitas mokslo ša-

CARAS NUBAUDĖ BRO
LĮ.

Caro šeimynoje atlošta in- 
domi ir nepaprasta komedi
ja. Gvardijos raitelių pulko 
komendantas, fligel adjutan
tas, pulkininkas didkunigai- 
kštis Mikalojus Aleksandro- 
vič, caro Nikalojaus II tik
rasis brolis, caro įsakymu 
paliuosuotas nuo užimamos 
vietos ir jam įsakyta keliau
ti kur Rusijos gilunlon, ar
ba užsienin. Mandagiau pa
sakius. jam suteikta 11 mė
nesių uiliopas.

Tasai urliopas kitaip va
dinasi banicija. Caras savo 
brolį prašalino iš armijos 
prašant carienei motinai už 
tai, kad tasai laisvesnių pa
žiūrų vyras apsivedė su ko
kia tai vienu oficiero žmo
na ir mėgino pasitraukti pri
vatiniu gyvenimam Vadina
si, jis pasiėmė pačią ne ly
gia savo augštam luomui ir’ 
tuo budu užgavo savo moti
nai širdį. Be to prigulinti 
didkunigaikščiui dvarai pa
vesta caro pakalikų globai.

Tuo pačiu įsakymu caras 
iš savo brolio atėmė sosto 
inpėdinystės teisę.

Su jaunesniu broliu taip 
žiauriai pasielgiama!

Iš krajaus. 
$34.00 
$34.00 
$38.50 
$34.00 
$34.00 
$34.00 
$34.00

$34.00
$35.50
$35.50
$35.50
$35.50

SZIPKORTES ATPIGO.
Dabartinės šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti 

Europon yra sekančios:
Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandeni:
$35.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d.
$35,00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philadelphia eina 12 d.
$40.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Expr. eina 7 d.
$35.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d.
$35.00 North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 dienų . ;
$35.00. Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 dienas
$35.00 Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką eina 9 d...
$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.
$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 ....
$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:
Tarp ir Tilžės Eydkunų

Bremen $5.20 $5.25
Hamburg $4.85 $5.00
Antverpen $6.95 $7.10
Rotterdam $6.90 $7.05

(APGARSINMAS)

Savo išgalės rybose.
Vyras, norintis būti drutu, 

privalo gyventi savo išga
lės rybose ir vengti visokių 
ekscesų. Jis taipgi privalo 
gyventi sulyg savo fiziško 
išnašumo ir vengti persidir- 
bimo. Jis neprivalo dirbti 
daugiau negu jo raumenis, 
nervai ir smegenis gali pa
kelti. Jis privalo val
gyt ir gert tą, k-ą leng
vai suvirškina. Jei jis su
teikia pilvui daugiau negu 
tas gali sumalti, tai tuomi 
jį nusilpnina ir rezultatas 
to yra nevirškinimas. Tas 
privalo but gydyta tuojaus. 
G reičiausis palengvinimas 
yra Trinerio Amerikoniš
kas Kartaus Vyno Elixiras. 
Jis sustiprins muskulus ir 
nervus, išvalys vidurius, ir 
privers visus organus dirb
ti. Privalo but vartojamas 
konstipacijoj, nevirškinime, 
galvos skaudėjimuose, ne
uralgijoj ir nerviškume. 
Aptiekose. Jos Triner; 1333 
-39 So. Ashland avė., Chi
cago, Ill. Pabandyk Trine
rio Linimentą nuo skausmų 
muskulose ir Sąnariuose.

j

RUBLIŲ KAINOS:

Rublių $ c Rublių $ c Rublių $ c Rubliu $ c
1 .521/0 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 Rosijos 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 Orderi, o mes jūsų 
šifkortes kogreičiausiai išsiųsime.

j Adresuokite mums visada šitaip:

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

— \
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