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BALKANŲ REIKALUOSE.
’ ‘-‘Turkija turėtų suprasti

— kalbėjo toliau dr. Danev
— kad jai nėra vietos Eu
ropoje ir kad iš ten ji priva
lo išsinėšinti. To pas ją rei
kalauja talkininkai ir visos 
kitos Europos viešpatystės”.

“Ir jei Turkija pati sava
noriai neapleis Europos, tai 
talkininkai ją privers tai 
padaryti”.

Turkai juokiasi.
Turkai iš tų‘grasinimų 

juokiasi.
Osman Nazim-paša, vie

nas turkų delegatas, pajuo
kė tuos talkininkų grasini
mus buk jie galėsianti grei
tai paimti Adrianopolį. A- 
drianopolis nėra paimamas 
ir negalįs but paimtas.

Taippat gen. Šefket-paša 
sakąs, kad visų talkininkų, 
visa armija negalinti paimti | 
Adranopolio, persilaužti per 
Čataldža linijas, kadangi 
turkai puikiai tan karan pa
sirengę, esama daug kariuo
menės ir laisvanoriai skait
lingai atsišaukianti.

Europa dar mėgina taikinti.
Londone esanti visi Eu

ropos viešpatysčių pasiunti
niai vis dar mėgina kokiuo 
nors budu taikinti, bet jiems 
tas nesiseka. Yra žuvus pas-

KARAS ATNAUJINTAS.

Turkai laukia atako.
Londone taikos konferen

cija pertraukta. Nekurie 
delegatai jau išvažinėjo na
mo, bet Turkija įsakius sa
vo delegatams palaukti, ne
apleisti Londono lig tol, kol 
Balkanų valstybių kariuo
menė pirmiau ant turkų ne- 
užpulsianti. Taippat ir Tur
kų kariuomenei įsakyta 
laukti pirmojo šūvio iš Bal
kanų valstybių pusės.

Tokį įsakymą išleido Tur
kijos armijos ties Čataldža 
vadas, generolas Šefket-pa
ša. Turkijos armija esanti 
ten galinga, susidedanti iš 
120.000 kareivių. Gi bulga
rų ir serbų pusėje esama 
125.000 kareivių.

Turkai kaltina Europą.
Bulgarai ir serbai delega

tai Londoną jau apleido. 
Liko Londone dar Turkijos 
ir Černogorijos atstovai, ku
riems norėtųsi vesti taikos 
derybas ir pasirodyti nekal
tais taikos derybų pertrau
kime.

Tokiuo savo pasielgimu 
turkai norį prirodyti, jog 
jie derybų dar norinti ir ma
nanti šį-tą nusileisti, bet jei 
Balkanų valstybių delegatai 
pasielgę visai priešingai, 
tatai ant jų krintanti už 
karo atnaujinimą ir visa 
atsakomybė.

Atsakomybę ant savęs pa
siimanti ir visa Europa, ku
ri Turkiją visas laikas igno
ravusi.

Bulgarai su serbais puolasi 
ant Adrianopolio.

Pereitą panedėlį vakare 
bulgarų ir serbų armijos 
pradėjo bombarduoti išnau- 
jo Adrianopolį. Kadangi 
turkai nenorėjo taikinties, 
tatai visas klausimas bus 
išrištas ginklais. Paėmus 
Adrianopolį, bulgarai su 
serbais atsisuks į Konstan
tinopolį ir Jieabejonės persi
kels su kanuolėmis Azijon.

Turkams nėra vietos Euro
poje.

Bulgarai su talkininkais 
mano į kelias dienas paimti 
Adrianopolį, kadangi jam 
atsistovėti ilgai nėra kaip, 
nes turkams minėtoj tvirto
vėj trūksta valgio ir amuni
cijos.

Bulgarijos atstovas1 dr, 
Danev, pirm išvažiuosiant 
iš Londono apreiškė, kad 
talkininkai apskaitė taikos 
kainą kaip amerikonai ir 
paskyrę tam tikrą neatmai
nomą sumą, tuo tarpu tur
kai ligi pat galui mėgino 
žydiškai derėties.

kutinę sutaikymo viltis, nes 
Adrianopolio bombardavi
mas atnaujintas.

Didžiojo veziro nuomonė.
Naujas Turkijos didysis 

veziras nekiltiems kores
pondentams štai ką apreiš
kė.

“Netrokštame karo, bet 
nenorime atiduoti Adriano
polio, kad paskui už tai tu
rėjus gedą. Jau ir taip 
daug mes šiame kare pra- 
kišome”.

“Mes, turkai, esame ka
reiviais, bet ne pirkliais. 
Bulgarai iš mus atėmė visą 
teritoriją Europoje ir vis 
dar nori daugiau išgauti 
tolesniu karu, vadinasi, no
ri turkus visai išvaryti iš 
Europos. Jiems norisi karą 
išpančiuoti netik Balkanuo
se, bet ir visoj Europoj. Au
kų kraujas išsilies ant jų 
galvų, ne ant musų. Tai bus 
kova ligi paskutiniam galui. 
Arba mes arba bulgarai iš
nyks nuo žemės pa viršaus”.

Turkijos laikraštijos upas 
yra karinis.

ANGLIJOS SUFRAGIS 
ČIŲ DARBAI.

Anglijos sufragistės su
grįžo prie pereitų metų sa
vo praktikos. Londone iš- 
naujo pradėjo daužyti san
krovų langus, gadinti krasi- 
nes skrynutes ir kitką.

Nauja geležinkelio stotis Grand Central'Terminal New Yorke tomis dienomis 
galutinai pabaigta statyti ir pavesta naudoties publikai. Stotis lėšuoja 180 mili
jonų dolerių; užižma 79 akrus žemės. Dabar New Yorkas turi dvi dailiausias ir

brangiausias geležinkelių stotis.

Daug jų suimta ir uždaryta 
kalėjimai!. Kalėj'iman pa- 
puolus ir sufragisčių vado
vė, kuri su savo “armija” 
mėgino prievarta dasigauti 
nūdieneijon pas kanclieriu 
..George’ą.

Anglijoje moterių lygių 
teisių reikalas pavirto ša
liai tikrąja rykšte ir valdžia 
tiesiog jau nebežino, kas su 
moterimis pradėti.

Londono gyventojams tos 
sufragisčių avantųros taip 
įsiėdė, kad šiais laikais su 
jomis apsieinama it su ti
kromis banditėmis. Ant gat
vių būriai vyrų ir vaikėzų 
jas medžioja ir nekurias ge
rai apkuldašina.

Sufragistės bjauriai el
giasi ir kituose Anglijos 
miestuose. Areštuotos su
fragistės baudžiama kalėji
mais, bet jos nei tos baus
mės nesibijo.

Valdžia neapsikentus gal 
ir suteiks joms reikalauja
mas teises.

MOROSAI ŽUDO AMERI
KONUS.

Nuo Filipinų salų iš Zam
boanga apturėta Washing
tone žinia, kad tenai moro- 
sai (kuone puslaukiniai gy
ventojai) nužudę kapitoną 
Patricką McNąlly ir dešimtį 
jo skautų."Kiek prarado sa
vo žmonių morosai4 nėra dar 

žinoma, bet visgi manoma, 
kad ne mažaį^ji tięk ame
rikonų turėjo krisi i.'-Į" ’

Departam elitu Mindau’ 'ko
mendantas, generolas Per
shing, su karii^omeęęs pa- 
gelba pradėjo niordsųs iš- 
ginkluoti. Pirm kelių savai
čių jis apskelbė įsakymą, 
kad visi moiosai. BHhti 
ginklus, privalanti jų p.s sa
vanoriai atiduoti valdžiai, 
nes priešingaiS^nsią ^Štriai 
persekiojami. į Morosąjį to
kiam cariškaių koinehdanto 
įsakymui pasipriešino ir nuo 
to laiko pragulėjo mbrosų 
persekiojimai ir pastarųjų 
riaušės. Taigi' amerikonai 
morosus persekiodami patįs 
panešė didelius nuostolius.

Visos telegrafų vielos tar
pe manilos ir JolO sutrau
kyta. Apie amerikonų nuos
tolius Alan ii on pranešta be
veiki telegrafu.

SUV. VALSTIJOS TAISO 
ORINĮ LAIVYNĄ.

Suvienytų Šiaurinės Ame
rikos Valstijų karo departa
mentas galutinai nusprendė 
sutaisyti didelį oro laivyną 
iš styrinių orlaivių ir ąęro- 
planų.

Karinė komisija išsiunti
nėjus of ertas į aeroplanų 
fabrikantus reikalaudama, 
idant tie ore šarvuočiai bu
tų taip pataikyti. kad pįne- 

šų šaudymai jiems nieko ne
kenktų, ir kad lakūnai nuo 
pavojaus butų tam tikrais 
šarvais apsaugoti. Šarvai 
pirmiausiai turi but kari
nės komisijos išmėginami, 
ar jie yra tinkami.

Kongresas tam tikslui lai
kinai paskyręs $25.000. Iš- 
pradžių tų oro laivų busią, 
nupirkta tik keli išmėgini
mui ir jei praktikoje jie pa
sirodysianti atsakomais sa
vo tikslui, netrukus bus tai
somas didis oro laivynas.

Tik klausimas, ar fabri
kantai galės išpildyti komi
sijos reikalavimus, kadangi 
ligšiol dar neišrasta tokie 
tobuli pagerinimai1 kokių 
komisija reikalauja. 

SUVIENYTŲ VALST. 
SUFRAGISTĖS.

Suvienytų Valstijų sufra
gistės sumanusios uždėti 
savo vyriausią biurą Wa
shingtone, sostinėj, iš kur 
bus agituojama po visas 
valstijas moterių teisių rei
kale. Tenai taigi busiąs ir 
vyriausias sufragisčių tau
tinis komitetas, kuris būda
mas po kongreso šonu, nuo
latos reikalausiąs lygių mo
terims teisių visose Suvie
nytose Valstijose. Tas daly
kas norima indėti šalies 
konstitucijom

New Yorko valstijos le-

gislatura nusprendė, idant 
suteikimo moterims lygių 
teisių klausimas butų paves
tas abelnam piliečių balsa
vimui. Tečiau pažymėta, kad 
■kiekviena moteris privalės 
Ipasiduoti tokioms natūrali
zacijos sąlygoms kaip ir vy

liai.
Valstijos Montana legis- 

latura pripažino moterims 
lygias teises ir bilių pavedė

i patvirtinti gubernatoriui.
j Valstijos Iowa legislatu- 
ra tą patį padarė, ty. įneštą 
bilių priėmė.

Iš tos priežasties tarp su
fragisčių gimęs neišpasaky-. 
tas džiaugsmas.

VOKIETIJA LAVINA 
KAREIVIUS.

Vokietijos vyriausybė, 
nežiūrint į savo užtikrini
mus, jogei europinio karo 
nebusią, galvatrūkčiais ruo
šiasi tan karan. Iš to atžvil
gio valdžia padidina savo 
armiją 250.000 kareivių 
daugiau, perka naujas ka- 
nuoles, platina altilerinį 
parką ir kareivius net žie
mos metu lavina. Lygia da
limi užsakoma daug aero
planų ir styrinių o n aivių 
su karinėmis priemaišomis. 
Negana to. Žiemos metu 
rengiama armijos manebrai, 
kurie netrukus prasidėsią. 
Be to ir rekrutai jau imta 
praktiškai lavinti, kas pir
miau buvo daroma tik va
saros metu.

Ne veltui juk tas viskas 
veikiama.

KAS VEIKIASI CHI- 
NUOSE?

Prisakius Chinų karo mi
nisterial karo stovis pas
kelbta ant teritorijos nuę 
Čančun lig Barbinai ir nuo 
Cičikar į Čailar, provincijo
se Šausi ir Šenši, kurios ru- 
bežiuojasi su Mongolija. Gu
bernatoriai gavę įsakymą, i- 
dant turėtų parengę valgio 
išteklius, amuniciją ir ki
tus reikalinguosius daiktus 
rengiamai karo ekspedicijai 
į Mongoliją.

Pastaromis dienomis dau
geliuose Chinų miestuose 
chiniečiai sukėlę demonstra
cijas priešais Rusijos — a- 
ziatinio banko filijas. Kai 
kur bankams grasė pavojus, 
apgynimui pakviesta ka
riuomenė. Minios reikalavo 
rusiškus banknotus išmai
nyti monetomis.

Šanghajuj chiniečiai ne
nori priimti rusiškų bankno
tų, ant kurių nėra tam ti
kros antspaudos.

Visuose Chinuose boiko
tuojama Rusijos prekės.

20 MILIJONŲ MYLIŲ NE 
ŽINOMI PLOTAI.

Nepaisant stebėtino že
mės ištirinėjimo visose 
svieto dalyse, kaip pranešė 
Londono Karališka Geogra
fiška Draugija, ant žemes 
dar randasi nemažiaus kaip 
20.000.000 ketvirtainų my
lių nežinomi plotai.

Didžiausi neištirti žemės 
plotai randasi Afrikoje, nes 
beveik 6.500.000 ketvirtai-' 
nių mylių pločio. Pietinėje 
Amerikoje randasi no ma
žiaus kaip 1.500.000 ketvir
tainių mylių visai nežino
mos žemės.

Didžiausias prie krūvos 
neištirtas žemės plotas ran
dasi Liberijoje, Afrikoj. Ta
sai plotas užima 20.000 ket
virtainių mylių ir randasi 
per 200 mylių nuo jūrių.

Plotai randantiesi Kongo 
šalyj, aplinkinėse viršuti
nio Niliaus, Morokkos, A- 
bisinijos ir Somalilandijoą 
dalis dar likosi ateities iš
tyrimui, padarymui jų ma- 
pų ir, jaigu tinkama, panau
dojimui pirklyboje.

PASKIAUSIOS ŽINIOS.

Balkanų karas išnaujo 
prasidėjo panedėlyj 7 vai. 
vakare. Bulgarai pradėjo 
bombarduoti Adrianopolį ir 
ties Čataldža prasidėjo susi
rėmimai. Bulgarai Adriano- 
poliui parengę milžiniškas 
kanuoles ir maną miestą su
maišyti su žeme, jei turkai 
nepasiduosią.

80.000 apsiginklavusių al
banų, vadovaujant Austrijos 
oficieriams, tomis dienomis 
užpuolę serbų kariuomenę 
Albanijojeirpastarąją skau
džiai sumušę. Albanai savo 
šalį nori padaryti nepriklau
soma valstybe ir todėl pra
deda su serbais grumties.

Bulgarijon gauta žinia, 
kad turkų tvirtovė Skutari 
jau norinti pasiduoti čemo- 
gorams.

Kitos viešpatystės dar 
mėgintų kariaujanti pusi tai
kinti, bet talkininkai visai 
nenori, kad Į jų reikalus da
bar svetimieji maišytusi.

Turkijos armijoje gimę 
maištai už karo ministerio 
nužudymą. Visi senesni ofi- 
cieriai yra priešingi jauna- 
turkių valdžiai.

Bulgarai pašėlusiai viską 
su žeme maišo ties Čataldža. 
Per ugnį veržiasi į Konstan
tinopolį.

Bulgarų lakūnai aeropla
nais išmėto atsišaukimus į 
turkus, kad šie Adrianopolį 
atiduotų, nes priešingai jie 
sugrausią miestą.

Europos viešpatysčių ka
ro laivai suplaukę į Darda- 
nelius.

Paskiau pranešta, kad 
bulgarai randasi jau tik 12 
mylių toli nuo Konstantino
polio, o Adrianopolis lieps
nose. -

Turkų armija niekur ne
išlaikanti bulgarų ir sr.hų 
artilerijos ugnies.

Konstantinopolyj gimus 
pasiauba. Turkai galvatrūk
čiais kraustosi Azijon.

Yra manoma, kad Turki- 
kija bulgarams atiduos Ad
rianopolį, jei matys, kad jau 
grasia pavojus Konstantino
poliui. Bet klausimas, ar 
bulgarai dabar su tuo sutiks.
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JONIŠKIS.
Vilniaus gub.

Eina gandas, kad lenkai 
padavę vyskupijos valdyto
jui skundą ant savo klebo
no už tai, kad jis įvedęs baž
nyčion lietuvių pamaldas 
ir apskritai platinąs “Litvą” 
po visą parapiją. Tiek daug 
jie kentėję ir kalėjime sė
dėję, tečiau “Litva” platinas 
ir tai vis del klebono kalty
bės.

GIEDRAIČIAI.
Šioj' parapijoj (Vilniaus 

apskr.) antrą Kalėdų dieną, 
naktį prigėrė Kastantas 
Markevičius iš Maginių kai
mo, 60-ties metų, našlys. Ne
laimingasis grįžo iš mieste
lio namo inkaušes, naktis 
buvo labai tamsi. Pakeliui 
yra Zdaniškiečių ežeras; le
das buvo plonas ir tik pa
kraščiais. Bet velionis nie
ko nežiūrėdamas ėjo kolei į- 
lužo. Išgirdę jo šaukimą 
kaimynai atbėgo gelbėti, bet 
buvo jau pervėlu. Kolei liep
tus pasidarė, nelaimingasis 
prigėrė; lavoną rado gruo
džio 27 d.

20 k. pudui, o pereitais me
lais mokėjo net ligi 2 r. 50 
<. pudui; kurie ūkininkai 
pernai žymiai vertėsi sėme
nimis, tai šįmet su jais ban
krotas, tečiau dar niekas 
nepardavinėja, nes vis lan
da, pakįlant kainoms. Ki
tų javų: kviečių pudui moka 
1 r. 5 k., miežių — 1 r. 5 k., 
avižų — 90 — 100 kap. Dar 
kainos butų vidutinės, bet 
kad jų neperka, tai taip ir 
guli pas ūkininkus pilniau
si aruodai.

Vincė.

Gydytojas.

DEKANĄ GINTAUTĄKE- 
LIA IŠ EIŠIŠKIŲ.

Vidaus reikalų ministeri
ja, apsvarsčiusi visą Rodū
nios dekano ir Eišiškių kle
bono kun. J. Gintauto-Dze- 
valtovskio veikimą, pripa
žino jo veikimą kenkiančiu 
ramiam Rodūnios dekanato 
katalikų gyvenimui ir pa
reikalavo iš vyskupijos val
dytojo kun. Michalkevičiaus 
iškelti kun. Gintautą kurion 
nors Gardino gub. parapi- 
jbn, bet be teisės būti dau
giau dekanu.

išgirdęs ką 
besidarbuojant 
lovos

Čia
tiesiai
pama-

ka-

lėtą, beti dabar sakos geriau 
visą amžių biičiau tarnavęs 
kariuomenėje; ne kaip be 
kojos palikęs.,

;n - t K.

TELŠIAI.
į Kaupo gub.

Nesenai čia parvažiavo 
iš Amerikos K. S., kuris be
važiuodamas pametęs 864 
rub. pinigais ir bankos kny
gelę ant 1200 rub. Nors savo 
sveikatą jis Amerikoje iš
mainė į auksą, bet nelaimė, 
nei aukso nei sveikatos 
beliko.

ne-

džius, bet jie niekaip negali 
susitarti. Iš šalies žiūrint 
regis labai jiems patogu bu
tų išsiskirstyt?, nes beveik 
visuose laukuose yra vie
noda žemė. Ligšiol, nors ir 
nesusitarė, bet lig pavasa
riui turbut susitars ir išsi
dalys.

1907 metais, p. Sabaliaus
ko rupesniu, Neršonyse bu
vo inkurta “Saulės” sky
riaus mokykla, kurią lankė 
nemažas skaičius mokinių. 
Bet 1909 m. persikėlus p. 
Sabaliauskui į Panevėžio 
apskritį, mokykla liko per
kelta į Lukštus (prie stato
mosios bažnyčios), kur gy
vavo dviejus metus, t. y. ligi 
šių metų. Bet šiemet liko 
apleista ir išnyko.

A. P—nis.

Musų bernaičiams ir mergaitėms

UGNIES NELAIMĖS.
Gana dažnai tenka gir

dėti, kad del vaikų priežas
ties pasitaiko gaisras. Norė
damas, kad neatsitiktų to
kių nelaimių, surašysiu čia 
keletą žinių, kaip gaisro ap
sisaugoti ir kaip, jam išti
kus, save ii* kitus gelbėti.

Štai tie patarimai:
1) Neprisiartink prie už

kurtos krosnies, arba laužo; 
atmink, kad plonas tavo 
drabužis greit gali užleist 
ir užsidegti, ir tu 2) Ne- 
kados neliesk uždegtų lem
pų; jei sudaužytum lempą, 
ai žibalas tuojau baisiai už
siliepsnotų. 3) Nežaisk deg
tukais. 4) Neimk į rankas 
uždegtos balanos, žvakės. 
5) Nekurk ugnies nei arti 
trobesių, nei miške. 6) Ne
rūkyk. Rūkymas labai 
kenkia sveikatai ir dažnai 
del jo pasitaiko gaisras, nes 
vaikai daugiausia ruko kur- 
nors giliai pasislėpę ir ten 
ugnele užkrečia.

Bet jei ar tai iš tavo prie
žasties, ar kieno kito, ištik
tų gaisras, tai žinok, kaip 
tada pasielgti. — O kaip 
pasielgti? 1) Neišsigąsk 
perdaug, atmink, kad per 
gaisrą reikia būti ramiam, 
ir jei iš tavo priežasties iš
tiko gaisras, neslėpk to ir 
tuojau pranešk vyresnie
siems. 2) Apsižiūrėk, iš kur 
gresia pavojus tavo, arba 
kieno kito gyvybei. 3) Buk 
prisirengęs save ir kitus 
gelbėti. 4) Atsimink, kur iš 
tavo gyvenamosios trobos 
išėjimas. 5) Jei pasitaiky
tų, kad kieno — nors užsi
degtų drabužiai — užmesk 
ant jo antklodę (kaldrą), 
sermėgą, arba kitą kokį sto
resnį drabužį (plonų neimti, 
nes tie drabužiai patįs gali 
užsidegti). 6) Jei tavo pa
ties užsidegs drabužiai, — 
tai nebėgiok, nesiartink prie 
kitų vaikų, kad jų neuždeg
tum, o pulk ant grindų, už- 
dengk rankomis veidą ir var
tykis po grindis, šaukdamas 
pagclbos.

Jei durnuose dūsta žmo
nės, greičiau apie tai pra
nešk vyresniesiems, o pats 
taip elgkisj Užrišk burną 
ir nosį šlapia skepetaite; 
jei nėra skepetaitės, arba 
tiesiog skepetos, tai įsikąsk 
savo skverną, arba marški
nių galą ir eik į durnus, ne
pasilenkęs, o šliauždamas 
prie pat grindų. Lenkt gal
vos nereikia, kad į ją nepri
bėgtų daug kraujo. Ineida- 
mas į durnus pasidairyk ir 
atmink, kur išėjimas. Jei 
drauge yra dar kitas, kuris 
tau galėtų padėti, tai tada 
eikit kartu. Rūpinkis turėti 
virvę.

Kai tau pasisektų uždu
susį durnuose išgelbėti, tai 
greičiausia išnešk jį -į „tyrą 
orą ir, atsegęs jo drabužius, 
gauk šalto vandens ir 
purkšk ant jo veido ir kru
tinės.

Skubėdamas su pagelba, 
visados ir kiekvieną valan
dėlę atmink įsakymą — 
“mylėk artimą savo, kaipo 
pats save”, — ir su tuo į- 
sakymudrąsiai žengkpildyti 
tą karžygiškumą, kiek išga
li tavo metai ir tavo pajė
gos.

atsakinėdavo į visits klausi* 
mus. Išgirdo apie tai kara* 
liūs ir liepė jį atvesti pas 
save.

Karalius pas vaiką in 
klausia.

— Jaigu tu man atsakysi 
į tris klausimus, tai aš pa
imsiu tave pas save už sū
nų! •

— Duok klausimus! — at
sakė piemenukas.

— Pirmas mano klausi
mas : kiek lašų jurose? (

Piemenukas taria:
— Šviesiausiasai valdovei 

paliepk sulaikyti visas upes, 
kurios teka į juras, tada aš 
perskaitysiu jose visus la
šus ir pasakysiu tau.

— Dabar antras klausi
mas, — tęsia karalius: —< 
pasakyk, kiek žvaigždžių 
dangaus skliautuose?

Piemenukas paliepė pa
duoti lapą popieros ir pri
statė ant jo galybę taškelių 
kad žiūrint į juos mirgėjo 
akyse. Padavęs tą lapą ka
raliui, tarė:

— Ve kiek žvaigždžių 
dangaus skliautuose. Pamė
gink suskaityti.

Bet karalius atsisakė 
skaityti.

— O dabar trečias klau
simas, — tęsia jis: — kiek 
sekundų visame gyvenime?

Piemenukas atsakė:
— Yra mano gimtinėje 

kalnas — valanda kelio į 
viršų, valanda — platumo ir 
valanda — gilumo. Ant kal
no per šimtą metų atlekia 
paukštė ir gelanda savo sna
pą į jį. Tai, kaip ji visą tą 
kalną pragaišįs, tai tada 
bus viena tik sekunda viso 
gyvenimo.

—- Tuomet pratarė kara
lius :

— Tu atsakei į visus 
klausimus, tad gyvenkie pas 
mane mano rūmuose ir buk 
nuo šio laiko mano sunumi!

Perkūno Oželis

TRAUPIS. *
Senieji žmonės pasakoja, 

kad Traupis buvęs kitkart 
garsus tuo, jog traupiečiai 
skyręsis savo rubais nuo ki
tų parapijų. Traupiečiai ne
šiodavę pilkas sermėgas juo
dais vilnoniais kasnykais 

■ lemavuotas ir juodais siū
lais visaip peltekuotas. Mo
ters dėvėjo margus milelius. 
Dabar daugiausia juodi 
milai. Bet dabar nebevadina 
traupiečių, kaip seniau, 
“mandriaiš”, tik sako — 
trupiečiai esą “šlekecki”.

Traupyje nėra ligšiol jo
kios draugijos, senesnioji 
karta tai ir skaitymą vadi
na blogu daiktu. Jaunimas 
norėtų išsirašyti laikraščių, 
tai tėvai bara ir neduoda 
pinigų. Kam, sako, reikia — 
“gazetos neduos duonos...” 
Tečiau paskutiniais metais 
kai-kas iš jaunimo, ypač 
vaikinai, išsirašė laikraščių, 
daugiausia “Vienybę”. Iš 
mergaičių visai maža kas 
teskaito. Mat, joms tėvai 
dar už vis smarkiausiai gi
na skaityti.: Sako, dar be vy
ro liksi skaitydama “gaze- 
tą”, kas^gali, girdi, vesti 
tokią mei», kuri “gezetas” 
skaito. O ar skaitysi, ar ne
skaitysi, vis viena, sako, ne
busi “šlekecka”. “Šlekec- 
kais” būti dauguma nori. 
Nelaimė tik, kas tik nori 
pavirst “šlėkta”, žiūrėk jau 
ir pilkas.

Iš musų krašto daug jau
nimo eina į Ameriką.

Ranka.

ŽARĖNAI.
Telšių apskr.

Slapto degtinės pardavi
nėjimo, kaip ir paprastai 
girtavimo vaisius esti visoks 
ištvirkimas. Taip buvo ir 
su Žarėnais, kaip jau rašė
me. Paskutiniu laiku Žarė
nuose peštynės ir peštynės. 
Nesenai mušeikos tiesiog 
paskerdė Gričių. Gruodžio 
8 d. vakare kilo vėl trukš- 
mas miestelyje; girtuokliai 
per prievartą ėmė pakie
miais reikalauti degtinės ir 
vieną žydą padusino. — “Na 
ryt tai miestelis degs” — 
kalba nusigandęs žydas. — 
“Neduokite degtinės ir ne
bus tokių trukšmų”. — 
“Mes neduodam, bet yra to
kių koks dešimts, jie duoda. 
Kas jiems daryt”. — “Rei
kalaukite ponios, kad jų 
miestelyje nebelaikytų”. — 
“Ponia žadėjo nuo šv. Jur
gio nebelaikyt, bet kas ją 
žino”. Ketino paimti urėd- 
ninką ir pereiti per slaptas 
smukles, grasydamas, kad 
ant rytojaus (v. Barboros, 
atlaidus ir kermošių) jie ne
beduotų degtinės. Kilo vėl 
trukšmas. Pagrįžęs iš savo 
nuovados, urėdninkas puolė 
ant trukšmadarių, bet iš pu
sės garsių girtuoklių tėvas 
su sunumi — Monkus pasi
priešino; sako, jam kalaviją 
sulankstę. Žinoma, ir jų
dviejų nesigailėta. Ant ryto
jaus dieną degtinė nesipai
niojo, bet vakare vis dėlto 
atsivėrė jos šaltinis. Vakare 
apie 6 valandą buvo girdėti 
net šaudantis. Pasibaigė tuo 
kad lig 10 girtuoklių trukš
madarių suimta. Po to 
kiek aprims miestelis.

Margai is.

EŽERĖNAI.
Kauno gub.

Apskrities teismas su pri
siekusiaisiais pasmerkė^ 4 
metams katorgon jauną, a- 
pie 23 m., vyruką iš Viek
šnių par. Joną Kazimieriaus 
Lizdėnį. Mat, Lizdėnis, nors 
jaunutis, kelintąjį kartą 
stovėjo prieš teismą, o vis 
už vogimą. Gaila žmogaus! 
Toks jaunas, o taip jau iš
tvirkęs ! Mažas, smulkutis, 
it panaitė ir rankelių švel
nučių, matyti sunkaus dar
bo nepažinusių. Vagis išlau
žė’ trejas duris, o krautuvės 
duryse išgręžė kelias skyles, 
atkabino kritikus ir taip i- 
nėjo Abelių Draugijos krau- 
tuvėn 1911 m. iš 16 į 17 lap
kričio mėn. Krautuvės vedė
jas Zauka 
krautuvėj 
šoko iš 
krautuvei!.
tęs žmogų pradėjo rėkti. Va
gis ranką ištiesęs: “nelįsk” 
šausiu! ” P. Zauka nieko ne
paisydamas puolė ant va
gies ir stvėrė už krutinės, 
bet vagies su kaž-kokiu gel- 
žiu apsvaigintas griuvo kru
vinas ant žemės vagies ne- 
paleizdamas. Kad ne ilgi 
vagies plaukai, į kuriuos 
Zauka su antra ranka 
įsikabino, gal butų jis ištru
kęs. Išgirdęs riksmą at
bėgo kaimynas latvis Die
zais ir “vargšą” — 
eksproprijatorių suėmė. 
Garbė ir šlovė Zaukai, 
jog užteko drąsos pulti ant 
žmogaus, žadančio šauti. 
Tokie vagilėliai nekados 
šaunamų ginklų nenešioja, 
žino, jog suimti su ginklu 
kur kas smarkiau teisiami. 
Vietoje 4 m. butų gavęs 12 
— 15 m. katorgos.

NAUMIESTIS.
Guv. gub.

Kiek prikamavo ir 
niuo j a dabar žmones keliai,
tai jau ir pasakyti negali
ma. Pirma per porą mėnesių 
nešalo ir vis lijo, pertai ke
liai taip išsiklampojo, kad 
jau pasidarė nebeišeinami. 
D išklampota jau ne tik ke
liai, bet ir pievos, dirvos, 
žodžiu, visur kur tik dar 

, paeinama, pavažiuojama, 
nežiūrėta jokio draudimo; 
pertai ir nuostolių ūkinin
kai turi nemažai. Net seni 
žmonės, stebėdamiesi sako, 
nepameną tokių kelių ir to
kios žiemos; sako, panaši 
žiema buvusi tik per lenk
metį, ir dar kada tai vieną 
kartą. .

Bet ne tik prasti keliai 
pas mus pabjuro, ne ką ge
resnis ir plentas, einantis 
nuo Naumiesčio ant Šakiu; 
nors jis ir nuolat nuo sa
vo užgimimo (apie tai yra 
graži istorija, nes sako jau 
jį butų galėję nulieti iš ru
blių...) vis taisomas: yra 
'ant jo ir kunduktoriai, ir 
matyti kartais vienas kitas 
žydelis nuo tolo atgabena 
viena kita vežimą akmenų, 
tuos akmenis kartais daužo, 
smulkina koks vienas kitas 
ubagėlis, o kartais ir drū
tas vyras; kaip kada tuos 
akmenis pila, voluoja.. Taip 
taiso kasmet, bet, tur but 
kaip tas plentas nebuvo dar 
nekuomet “padarytas”, 
taip jis nebus ir nekuomet 
“pataisytas”.

Toks nepaprastas kelių 
pabiurimas prekybą stačiai 
sustabdo. Jau kelinta diena 
kaip pašalo, bet dumblynai, 
sušalę peiliais, pasidarė dar 
labiau neįvažiuojamas. Taip 
kad nors ir butų kam pirkti 
iškultus ūkininkų javus, te
čiau nebūtų kam juos nu
vežti žydui į Naumiestį. Ir 
nežinia kodėl tų javų šiemet 
niekas ir nereikalauja. Žy
dai, vieninteliai šio krašto 
pirkliai, nors ir perka, bet 
tai tik po truputį, didelėmis 
partijomis neužsiima; nes 
sakosi biją» karo. Perka tik 
tiek, kiek gali rytoj par
duoti. Pas ūkininkus liko vi
si šių metu sėmenįs, kurių 
kainos nupuolė net ligi 1 r.

MOSĖDIS.
Telšių apskr., Kauno gub.

Gal niekur Lietuvoje nė
ra tokio liūdno mokyklų li
kimo kaip Mosėdžiuose. 
Mokyklų yra dvi. Viena Mi
nisterijos, skiriama mergai
tėms, kurioje mokytoja ru
sė. Pereitais metais žmonės 
prašė vyriausybės, kad pas
kirtų mokytoją, kuri mokė
tų lietuviškai, nors prašė 
kelius kartus, bet nieko ne
sulaukė. Antra yra vals
čiaus mokykla, kurioje per 
paskutinius penkerius me
tus buvo vyresnysai moky
tojas lietuvis Kairukštis. 
Jam išvažiavus vyriausybė 
nebesiteikė Mosėdiškiams 
mokytojo. Jo vieton atsiuntė 
rusą. Taigi dabar Mosėdžiu 
mokyklose lietuviškai visiš
kai nemokoma ir abudu mo
kytoju rusu. Dabar žmonės 
rengiasi atvažiavus inspek- 
torui prašyti jo paties, kad 
jiems duotų mokytoją, ku
ris mokytų ir lietuviškai. 
Kairukštis čion daug pasi
darbavo, jo rupesniu įsteig
ta ir ugniagesių draugija. 
Žmonės jo labai gailisi.

T. Laibutis.

NUČIAI.
Šiaulių apskr.

Per Nekaltą Pan. Švenč. 
Prasidėjimą čia susigynė 
del merginos du jaunikaičiu. 
Besiginčiodami pradėjo 
viens antrą peiliais raižyti. 
Pagaliaus vienas nebeteko 
akies, o antras rankos. Tuo 
tarpu mergina nei vienam 
nei antram nebuvo palanki.

K.

Į MOKSLĄ.

pas

Lauke pusto, sniegti, 
Šalta, net baugu, 
Grinčioje prie pečiaus 
Gera taip smagu.

Nežiūrint bet visko,
Iš ryto anksti
Per sniegą klampoja, 
Berneliai keli.

Jie linksmai sau eina, 
Veidai jų rausvi, 
Linksmai jie sau kalba, 
Linksmi jie visi.

Bet ko jie ten eina. 
Ko nor taip anksti, 
Kada toksai oras, 
Lyg kad išvyti?

Traukia jie mokyklon, 
Mokslo nor ingyt, 
Užaugus kad vargo 
Tiek daug nematyt.

Jie žino, kad šviesą
Tik moksle suras, 
Gyvenimo tiesą * 
Tik tada supras.

Užtat tai ir žengia 
Nežiūrint pūgos, 
Nes žino, jog vargsta 
Del savo naudos.

P. Mičiulis.
“Š”

GUBERNATORIŲ KELIA-
Kauno gubernatorius ka- 

mergeris Kulomzinas ke
liamas Saratovan guberna
torium; jo vieton Kaunan 
atkelia Olonecko guberna
torių GriązeVą.

BALĖNAI.
Telšių apskr.

Šį pavasarį vienas vaiki
nas norėdamas išsisukti nuo 
kariuomenės išėjo Ameri
kon. Ten manė atrasiąs auk
so kalnus ir laimę. Bet už- 
sivylė. Tik spėjo stoti fabri
ko darban, už kelių dienų 
vargšui nukirto mašinos 
diržas koją. Išgulėjusis kokį 
laiką ligoninėje, susirado 
gerų žmonių, kurie sumetę 
pinigų, vaikiną parvežė na
mo, Lietuvon. Už mėnesio 
reikėjo jam stoti kariuome
nėn. Žinoma, gavo baltą bi-

gal
NERŠONĮS.
Kauno gub.,

Neršoniu sodžius, sulvgi- 
nant su kitais Lietuvos so
džiais, yra visiškai mažas. 
Jame žemės yra apie 3 va
lakus.

Šį rudenį jo ūkininkai su
manė dalyties į vienasė-

Kuomet-gi?
Katinas žiūrėdamas į 

lubėje kabantį narvą su pau
kščiuku:

—Kuomet gi tie žmonės 
išgalvos narvus be vielų?

pa
ŽEIMIAI.

Kauno gub.
Lapkričio 4 d. buvo 

mus staršinos rinkimai.
Valsčiuje kandidatų buvo 
daug. Kai-kurie jau išank- 
sto vedė agitaciją del savo 
kandidatūros. Neapsėjo be 
degtinės ir alaus. Bet veltui. 
Žemiečių viršininkas patarė 
rinkti žmones “gramatnus”, 
kurie išmano įstatus ir tokį 
tinkamą nurodė ^teisėjų 
pirmsėdį B., kuris buvo bal
suojamas net du kartu, te
čiau nelaimėjo. Susirinku
sieji išsirinko kandidatai* 
net du: K. Grubliauską ir 
A. Čibitavičių. Pastarasis 
ypač žmogus ir visai blaivus 
ir savo kandidatūros nesta
tė. Tik nėra žinios, kurį dar 
žemiečių viršininkas patvir- 
tįs. Pasibaigus rinkamams 
buvo girdėti balsų, kažin-ko- 
kius nuo Kulvos blaivinin
kus išrinko, kad nors butų 
pavaišinę, bet išrinktieji ir 
nesusiprato. t ’A

Paklidėlis.

IŠMINTINGAS PIEME
NUKAS.

Gyveno pasaulyje pieme
nukas. Buvo jis vaikas iš
mintingas, ir kuogeriausia

Ne, neyisuomet.
Jaunikis sako piršliui: —• 

Bet toji mergina, kurią tam
sta man perši, netik kad 
negraži, bet dar ir šlubčio
ja. Tai patrini jau pereitą 
šventadienį. Sakyk gi, tam
sta, ar ji visuomet šlubčio
ja?

Piršlys: — Bet kurgi, mel
džiamasis, ne visuomet., tik
tai tuomet, kuomet eina!
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sunaikino automobiliu ir ra
kandų dirbtuvę T. G. North- 
wal kompanijos. Nuostolių 
$70.000.

Jau 20 metų kai nešioja če- 
verykus.

New London, Conn. —- 
Aldermanas Chas. Perkins

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

negu
Taip-gi ir kiaulių 
kasmet mažinasi. 
tai po metų mėsa tiesiog bus

KATA

(i.'JU

Mulo spyris sugrąžino at
mintį.

Enid, Okla. John Allen, 
gyvenąs netolies šio mieste
lio, viename nelaimingame 
atsitikime pamiršo, kur jis 
buvo pakavojęs $3.865 pa
nikos metais 1907, ir antra
me nelaimingame atsitikime 
atsipeikėjo, atminė vietą ir 
atrado pinigus.

Panikos metais jis nusto
jo tikėjęs bankams, ir veli
jo pakavoti savo pinigus ga
nykloj.

Keletas dienų vėliau jis 
liko sunkiai sužeistas ir pa
miršo vietą, kurtoj užkasė 
pinigus, nors kitus savo gy
venimo atsitikimus galėjo 
atsiminti.

Dabar nesenai jam be- 
kinkant mulus, vienas jų į- 
spyrė galvon. Allen apalpo 
ii* tapo nugabentas Kansas 
City’io ligoninėn, kur jam 
gydytojai turėjo prašalinti 
dalį jo kaukolės. Po tos ope
racijos Allenui tuoj prisimi
nė užkastų pinigų vieta. Su
grįžęs iš ligoninės, leidosi 
ganyklon ir atrado pinigus.

Baltosios vergės uždirba $57. 
000.000 savo valdytojams.
New York, N. Y. — S. H. 

London, kurs per septinis 
metus po visas Suvienytas 
Valstijas tirinėjo
vergių padėjimą, sako, kad 
jos uždirba savo valdyto
jams $57.000.000 kasmet.

Prekyba pasididino.
Washington, D. C. — Pra

eitais metais Suvienytos 
Valstijos vedė guvią preky
bą. 1911 metais įgabenimas 
siekė vertės $1.532.359.160; 
išgabenimas tais metais — 
$2.092.526.746. 1912 metais 
įgabenimas lyginosi $1.818.- 
133.355, išgabenimas — $2.- 
399.217.993.

yra, matyt, be galo taupus 
žmogus, kadangi turi 20 me
tų čeverykus ir ligšiol teb- 
avi anaisiais. Tuos čevery
kus jis pats išmirkė dervėje 
ir tokiuo budu padarė nepa
prastai tvirtus. Šešis metus 
be pertrūkio nešiojo, tik 
puspadžius jiems padėda
mas. Keletą metų jais ne
avėjo, dabar-gi vėl pradėjo 
nešioti, nors yra sulopyti. 
Nekurie jį pašiepia, vienok, 
ponas aldermanas nieko iš 
to nedaro.

Pačią nužudė.
Kansas City. — Don Fo

ran, 27 metų vyras, kuris 
nušovė savo pačią tik šešis 
mėnesius su ja tepagyvenęs, 
uždarytas belangėn visam 
amžiui.

Dviejų milijonų paminklas.
Washington, D. C. Kon

gresas apreiškė pastatydin
ti milžinišką paminklą Lin- 
colno atminčiai. Lincoln yra 
amerikonų numylėtas did
vyris. Jis per karą panaiki
no negrų vergiją. Nors ka
ras buvo vedamas priešais 
pietines valstijas, bet piktu
mas del to kilęs jau veik 
pranyko ir tų valstijų atsto
vai pritarė paminklo pasta
tymui. Tas paminklas bus 
pastatydintas Washingtone 
ties Washington© paminklu 

( Potomac Park’e A lėšuo- 
siąs $2.000.000.

Netikėta mirtis.
Vineland, N. Y. — Leslie 

Walton, kuri pribuvo čion 
su savo vyru iš Chicagos, 
netikėtai gavo švino šmotą 
krūtinėn. Buvę taip: jos vy
ras pakavo daiktus, jo žmo
ną stovėjo prie biuro, ant 
kurio buvo revolveris. Ko- 
kiuo budu ji kumštelėjo re
volverį, kurs tuoj iššovė. 
Kulka teko krūtinėn.

McMurray, Columbios mo
kytojų kolegijos prof., sako, 
kad rykštė pagerintų to 
miesto publiškąsias mokyk
las. Jis pataria vartoti kū
no bausmę mokyklose.

F. La Forge ir jo du pa- 
gelbininku stebuklingai iš
vengė pažeidimo ekspliozi- 
joje, kuri atsitiko Rockefel- 
ler’o instituto labaratorijoj. 
Keista bandymą tie mokslo 
vyrai buvo prasimanę. Jie 
virė etere jaučio smegenis. 
Nežinomu budu užsidegė e- 
terio durnai ir ekspliodavo. 
Ekspliozijja buvo smarki. 
Kambarys suardytas. Visi 
tris žmonės parblokšti ir 
baisiai sutrenkti. Kambario 
rakandai buvo užsidegę, bet 
ugnis tuoj užgesyta.

Dr. La Forge, paklaustas 
kas do bandymas buvo, at-

Senatoriaus duktė vadovau
ja straikininkėmis.

New York, N. Y. — Mer
gina Fola La Follette, sena
toriaus duktė iš Wisconsin, 
New Yorke vedė keletos tū
kstančių būrį straikuojan- 
čių siuvėjų. Policija užstojo 
kelią demonstrantėms, ir de
vynias jų areštavo, nežiū
rint į La Follette protestus. 
Teisėjas liepė užsimokėti po 
$2 bausmės. Senatoriaus du
kterį policiją neužkabino, 
nors ji vedė demonstrantes.

Milijonierių ir darbdavių 
dukterįs neužiganėdintos, 
kad senatoriaus duktė užsi
ima kokiomis ten siuvėjo
mis ir kursto “prieš val
džią”.

Tarp areštuotųjų buvus 
merginą Maude Younger, 
turtingo fabrikanto duktė iš 
San Francisco, kuri taip-gi 
turėjo užsimokėti pabaudą, 
nors teisinosi, kad nedaly
vavus demonstracijoj, o tik 
šnekėjus su reporteriu apie 
rubsiuvių straiką.

Nusikifps plaukus po 16 
metų.

Washington, D. C, Kųn- 
gresmanas G. A. Neėley iš 
Kansas prašė inauguracijos 
komiteto, kad inauguracijos 
metu naujo prezidento W. 
Wilsono butų palikta vieta 
ant platformos ties pat pre
zidentu. Tą vietą užimsiąs 
tūlas E. F. Boxwell iš. Hoi
sington, Kansas, kurs per
stojo kirpti plaukus ir skus
ti barzdą nuo 1896 metų, 
kuomet republikonas Mc
Kinley liko prezidentu.

Boxwell kaipo karštas de
mokratas pasakė, kad nei 
kirpsiąs, nei skusiąs plaukų, 
kol išnaujo demokratas ne- 
paliksiąs prezidentu. Tad 
sulaukė pagaliau prezidento 
demokrato ir dalyvaus jo i- 
nauguracijoj, po kurios nu- 
sikirps ir nusiskus plaukus.

Jo plaukai išaugę 44 colių 
ilgio, o barzda siekianti ke
lių.

Reikia vesti jaunam.
Boston, Mass. Šio miesto 

majoras Fitzgerald yra nuo
monės, kad vaikinukas už
dirbąs $15 savaitėje, gali už
laikyti šeimyną, todėl turi 
vesti jaunas, kaip tik jo už
darbis sieks tos sumos. Sa
ko, tiek uždirbąs lengviau 
pragyvensiąs vedęs, negu 
pavienis, jei pati gera. E- 
są, geriau vesti bėdnain ir 
jaunam, negu turtingam ir 
senam, nes vedlybinis gyve
nimas tokių neturįs tikslo ir 
dažniausiai esąs nelaimin
gas.

Majoras persergsti jauni
kaičius nuo “aklo” apsive
dimo, nes neatsargumas iš
sirinkime sau gyvenimo 
draugės dažniausiai vedąs 
prie persiskyrimo.

Mėsa ^brangsta.
Washington, ’T). C. Pagal 

valdiškų pranešimų Suvie
nytose Valstijose 
skaičius kasmet
Praeitais mrtaiš’buvo 1.230.- 
000 galvomis mažiau, negu 
1911 metais, o šiais metais 
bus dar mažiau.
mažinasi gAl’vijų auginto
jai. Tie-gi Vėl, katrie augina, 
negali užlaikyti tokius gal
vijų burtus, kaip pirmiaus. 
Ganyklas aria ir sėja javus, 
nes tai didesnis pelnas esąs, 

iš galvijų veisimo, 
skaičius 

Todėl me-

Neištesejo straikuoti.
‘‘ New York, N. Y. Savo o- 
ficialiame susirinkime vieš
bučių pritarnautojai (wai
ters) nusprendė grįžti prie 
darbo. Susirinkime dalyva
vo keletas šimtų straikuo- 
j ančių.

'“Tai buvo prisirengimas 
prie gilaus ištyrimo. Man 
sunku ir veik negalima iš
aiškinti paprastam žmogui. 
Mes virėme jautieną ir snie
gu gyvybės slaptybe?”

“Ką jus tikėjotės gauti?” 
jo paklausta.

“Lefeoids”, atsakė.
“Ar jie turi kokį sąryšį 

su gyvybės slaptybe?’
“To negaliu pasakyti, nes 

tai tik buvo prisirengimas 
prie ilgo ir išsamaus tyrinė
jimo”, pasakė Dr. La Forge, 
ir daugiau nieko nesakė apie 
savo bandymą, tik stebėjos 
kas do priežastis buvo eks
plozijos

Sufragistės ir... kiaušiniai.
New York, N. Y. — Pui

kų būdą praplatinimui savo 
ideų prasimanė čionykštės 
sufragistės. Būtent, parsiga- 
bendino nuo farmų keletą 
dešimt tūkstančių šviežių 
kiaušinių ir ketina pardavi
nėti juosius už sumažintą 
kainą. Ant kiekvieno-gi 
kiaušinio prilipdysiančios 
po kortelę su parašu “Vo
tes for Women” (balsavi
mai moterims). Tikisi, kad 
tokiuo budu geriausiai pra- 
platysiančios sulyginimo vy
rų ir moterių teisių ideą.

Nereikia sakyti, kad tai 
geresnis būdas, negu jų se
sučių anglikių, kurios grie
bėsi tokio nelemto budo — 
naikinti -svetimą turtą, už 
ką turi belangėj patupėti.

Įdomus bandymas.
St. Louis, Mo. Didelį žmo

nių žingeidumų iššaukė ne
paprastas bandymas tūlos 
motinos Liudvikos J. Ti- 
charch. Ji turi devynis sū
nūs. Kuomet . vyriausiam 
prisiartino apsivedimo lai
kas, tai motina prikalbino 
jį, kad vestų tarnaitę, kuri 
buvo jų namuose tūlą laiką. 
L. Ticharch per tą laiką mo
kino ir rengė tarnaitę, tikė
damosi išpiršt ją savo sū
nui. Simus paklausė moti
nos patarimo, vedė tarnaitę 
ir pilnai tuomi užganėdin
tas.

Tokiuo pat budu ji apves
dino antrą ir trečią sūnų. 
Dar turi šešis ir užtikrina, 
kad visi eis vyresniųjų pėdo
mis. Toks nepaprastas būdas 
išrišimo apsivedimo klausi
mo iššaukė didį indomavimą 
visuose luomuose ir L. Tich
arch yra apversta laiškais iš 
Įvairių pusių. <

Vadina save jaunu.
Grand Forks, N. D. W. 

Huggins, 104 Dietų žmogus, 
dalyvaus praplatinto jų do
bilų ir kukųružū susirinki
me. W. Huggins yra šios 
valstijos pioneras. Daug me
tų atgal jis atėjo iš Kana- 
dos. Jis labai interesuojasi 
ukininkystės klausimais ir 
sako, kad “jaunas žmogus 
nuolatai turi laikyties lai-

Ugnis sunaikino.
Sioux Cit v, Iowa. GaisrasV 7

Sugrįšiąs.
St. Paul, Minu. Rusų iin- 

tininkas B. Managov, gyve
nąs šiame mieste, gavo nuo 
bulgaro imtininko M. Yus- 
sif laišką, kuriame jis rašo: 
“Jei nebusiu užmuštas kovoj 
su turkais, tai sėsiu ant pir
mo laivo ir važiuosiu Ameri
kon tuoj karui pasibaigus”. 
M. Yussif yra vyras milži
niško didumo. Dabar jis yra 
oficieriu karaliaus Ferdi
nando armijoj. Laiške savo 
draugui B. Managovui ap
rašinėjo daug žingeidžių at
sitikimų kare ir priduria, 
kad labiau tinką unties ant 
arenos, negu po švino lietu
mi.

Katalikui, Rochester, N. 
Y. — Tamstos koresponden
ciją talpiname sutrumpinę. 
Reikia tik aprašyti, kaip 
buvo, o skaitytojas padarys 
sau išvedimus.

Garsiujui, E. Vandergrift, 
Pa. — Savo raštelyj ’ sutei
kėte permažai žinių. Patal- 
pįsime. Pasimokykit lietu
vių kalbos. Tėmykit, kad 
vietoj, cz rašoma č, vietoj 
sz — š, w visai nevartoja- 
me lietuviškų 'žodžių para- v « .j • i « ; »; •’/svmui.

Skrybėlių parodoje.
Pati: — Tėmyk seni! Ko

kios tai puikios skrybėlės! 
Ir galvos netekau bežiūrė
dama !

Vyras: — Na tai mano 
laimikis, kad netekai nors 
galvos, nes nereikės tau pir
kti skrybėlės.

Photos by American Press Association. . .
Kasamojo Panamos kanalo jegiriys ties Cutebro. «
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f Paslaptingos ligos.
Ar tu slapta kenti nuo jaunys- 

Iteš prasižengimu, prastu papro- 
jčiu, patzagystes, arba moteryšku 
ryšiu? Ar tu sapnuoji ir laike 

i sapno turi nubegimus? Mes sfi- 
! laikysim nepaprasta nubegima se
kios ir suteiksim jum greitai vei- 

j 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, strėnos dreba, greitai už- 
dustantis, arba tu kenti nuo pa- 
trotyto vyriškumo? Ar tavo ly
tiški organai maži, silpni ir nyks
tanti? Musu gydymas išgydys vi
sas tas ligas. Mes padarom yyrus 
tinkamus ženatvej ir galinčiais 
būti levais sveiku vaiku. Tu gali 
būti diklas, energiškas jeigu tu 

'ateisi Į musu privatiškus ofisus ir 
naudosiesi musu gydymu teip 

j kaip mes tau ji nurodysiu!.
Ilga, pasekminga praktika.

Svarbiausia priežastis iš visų 
del ko tu turi ateit pas Interna
tional Specialistą nes jis suvirs 
dvidešimts metu turi pasekmin
gos praktikos gydyme tūkstančiu 
ligų tokiu kaip tavo ir kada jis 
apžiuręs taVe, jis galutinai žino 
kokio gydymo ta reikalauji.

Daug tūkstančiu vyru išgydė.
Tikras specialistas yra labai u- 

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

SERGANTI VYRAI 
SILPNI, SUSIRGĘ, NUSIMINĖ VYRAI 

CZIA YRA JUS ISZGYDYHAS.
Nerviški Vyrai.

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

Šlapumo Ligos.
Skaudantis, sunkus nusišlapini- 

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

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

gerkle, kaulai, pučkai, skuros "li
gos, bronziniai pučkai. pasididi
nančia varpa, slenkančius plau- 
kuSį 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, ai’ba kitokiu krau-, 
jo gyduolių, pirm pabandykit 
musu nauja kraujo bandymą. A- 
teik po nr. 14 South Clark Street 
ir pažiūrėk pats i 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 
užnuodyjimo (Syfelio) ant svieto.

Jauni ir seni vyrai.
Jeigu tu nori būti sveikas ir 

linksmas, tu turi išsigydi Ištišimą, 
pasididinančias gyslas, sunkiai 
traukianti skausmą žemyn vyriš
kume, Hydrocele, Kyla, Hemor- 
hoida, Raudonąja gysla (niežian- 
čia ar kruvina) Žarnų užsikimši
ma, Pilvą, Inkstą ir Kepenų li
gas. Musu būdas gydymo yra 
geriausias ir musu prekes žemiau
sios, nes mes norim kad kiekvie
nas kuris tik nori išsigydyt kad 
turėtu proga naudotis musu gy
dymu.

■Visos vyru ligos.
Jeigu tu turi kokia liga, silp

numą, arba ka nors tokio ko tu 
nesupranti, Ateik pas mus. Mes 
apžiūrėsim tave ir pasakysim tau 
viską apie tavo liga ir išaiškinsim 
kaip tir gali išsigydyti“. Mes ne
darom praktikos ar spėjimu. Mes 
suteiksim tau gydymą, kuris iš
gydys tave greitai, sekpetniai ir 
be skausmo.

The International Specialist.
Šis 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- 
dijuot ši pasekminga specialistu 
gydymą. Tau reikia ka nors dau
giau negu paprastas daktaras ga
li suteikti. Paprastos aptieku gy
duoles arba patentuotos gyduoles 
neišgydys. Atsilankyk po nr. 14 
South Clark Street ir pasirodavik 
su 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 

Į (mikroskopą) išegzaminuot tavo 
skūra ir Lytiškus Organus; jis 
vartoja x—Sindulius 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- 
fisus 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 
ligi! ir kokiu budu tu gali išsigy
dyt.

Vidurines slaptos ligos.
Musu nauji x—Spinduliai ma

tymui Vyru Ligų be skausmo var
tojama patyrimui kiekvieno žmo
gaus kuris tik ateina Į musu ofi
są. Mes išradom ta nauja ir ge
resni būda egzaminavojimui vy
ru kurie turi Puliavima, Užsiver- 
žima, Puslies Ligas ir Kepenų li
gas. Mes "matom ir gerai žinom 
priežasti jusu ligos, kuri daro 
jums nesmagumus. Mes išegza- 
minuosim teip atsargiai kad mes 
nereikalaujant 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. Mes teisingai 
pasakysim kiekvienam žmogų 
kaip jis gali but išgydytas, var
tojant musu greita gydymą.

Rodą dykai.
Ateik po nr. 14 So. Clark St., 

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 egzaminavojima.

Originališkas būdas.
Mus gydymas yra kitoks negu 

jus kada esate girdejfe. Mus gy
dymas visai be skausmo. Mes tu
rime savo originališka būda, o 
jus negalite gaut musą budo'nūo 
kitu daktaru. Jus turite ateit po 
nr. 14 So. Clark St. Mes turime 
didžiausia ir pasekmingiausia 
būda gydyme žmonių negu koks 
kitas daktaras Amerikoj.

Lietuviškas Specijalistas.
Mes gydom daugiau Lietuviu 

ligoniu negu koks nors kitas dak
taras, .mus Lietuviškai kalbantis 
Specijalistas perstato viską aiš
kiai ir lengviai suprantama jums 
jus prigimtoj kalboj. Jus lengvai 
suprasit pamokinimus, kurie dru- 
kuoti lietuviškai. Jeigu tu atsi
lankysi pas mus viskas apie tavo 
liga ir musu gydymą bus išaiškin
ta tau ir tu suprasi viską apie 
savo liga ir kaip vartot mus gy
dymą. Jeigu tu ateisi pas mus, 
tu gali but išgydytas be peilio, 
skausmo, ir be trotyjimo kraujo, 
Mus gydymas veikia teip greitai, 
kad tu nereikalauji troly t laika 
nuo darbo. Viskas atliekama se- 
kretniai ir mes niekam nesakysim 
apie tavo liga ir silpnumą. Mums 
gali tikėti.

Musu gvarancija.
Musu 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 ban- 
koj. Mes esame vieninteliai spe
cialistai Amerikoj, galinti suteikt 
ligoniams toki atsakanti užtvir
tinimą 
mo.

kaslink atsakančio gydy-

Ateik arba rašyk.
norime pamatyti i.- pasi- 
su jum, bet jeigu jus ne- 
atsilankyt, rašykit mums 
išaiškindami visus savo

Mes 
šneket 
galite 
laiška 
simptomus ir pasakyk nuo kokios
ligos nori išsigydyti, l'risiųsk 
mums pilna istorija savo ligos, 
mes nurašysim 
nurodymais, o 
tai ir gyduoles 
mimus.

jums laiška su 
jeigu tu norėsi 
nusiusim j tavo

Nekeiitek nej vienos dienos ii 
giau. Iškirpk ši adresa iš šio 
laikraščio ir atsinešk su savim į 
mus ofisą. Isitemyk gerai strita 
ir no. 14, kadangi mes esam vie
ninteliai specialistai kurie sutei
kia toki teisinga, prieinama bū
da sergantiem vyram.

Ateik arba rašyk.
INTERNATIONAL SPECIALISTS,

14 So. Clark St., Chicago, III.
14 So. Clark Street turi privatiszka inejima in musų ofisus, vlrszmii l.iuoso 
Inejimo Muzejaus Insiteinyk gerai, No. 14. ant duriu. Kasdiena nuo t) ryto I- 
ki 4 popletu Ir vak. nuo 5:30 iki 7:30. Jei tu dirbi dienos laike, ateik pas 
mus vakare einant isz darbo, nareikalaujl vaikszcziot namo ir mainyt dra
bužius. Atsilankykite Nedeliomis ir Szventadleniais nuo 8 ryto iki 12 po 
Statu. (ADYTA
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Geras ir blogas auklėjimas 
pavyzdžiuose.

Paraše lenkiškai moščenska.
VERTĖ BEDRUSKIS.

vas, persergėdamas ir koliodamas motiną 
vaiko akyse, griauna kartu ir motinos rim
tumą ir savo. Žeidžia taip brangią vaiko 

. ambiciją ir savo vertybės jausmą, pas
merkdamas vaiką paneštį pažeminančią 

-bausmę, liepdamas atlikti ją viešaų kad 
tuo tarpu vaikų baudimas turi būti namų 
vidurinis reikalas. — šeimynos reikalas. Be 
tų.bausmė yra sujungta su darkymu,ir šio
kiu tokiuo kankinimu, o ant-galo\gali būti 
ir neteisinga, nes buvo uždėta neištyrus 
prasikaltimo akstino.

Tėvas. To geriau nedaryk; tai butų 
perdaug. Vaikas neprivalo matyti, kaip 
motina nusilenkia ir atsiprašo. Kas ypa
tingai duotų jam tuomi aiškiau suprasti, 
kad jinai neteisingai pasielgė. Aš pats su 
vaiku pakalbėsiu, nes reikia jam šis-tas 
apie tai priminti.

Motina. Ak! gerai, pasikalbėk su juo- 
mi.

Tėvas. Tai iš savo pusės turi ir man 
pažadėti, kad ir mane išanksto tokiuo bu- 
du persergėsi, kaip numanysi, kad po lai
kino susijaudinimo įspūdžių manau netei
singai bausti vaiką. O L

3? BALSAS, j išgydoma. Jokie ikišiol su- -.* *

-I'

Motina. i vaiką. Jonukai, kiek kartų 
tau sakiau, kad įievąikytumei vištas'•ant 
kiemo! . -r. .

Jonukas, Tai juk joms neskauda.
Motina. Betgi baidai, o tas joms ken

kia, tad turi paklausyti ir nebvaikyti jų.
Po valandos.
Motina. Jonukai, vėl vaikai vištas. Jai- 

gu tas dar sykį atsikartos, pasakysiu tėvui, 
kaip pareis namo.

Vėlei praslenka valanda.
Motina taria: Betgi Jonukai! Ar ne

manai manęs klausyti? Pamatysi pasaky
siu. tėvui!

Vakare tėvas pagrįžta namo, bet moti
na jam nesako.

Antrą dieną vėl šaukia ant vaiko.
Motina. Jonukai, vėl gaudai vištas, 

šiandien tai jau tikrai pasakysiu tėvui.
__ Jonukas. Kad aš norėjau pagauti tik

tai vieną tų piktų gaidukų.
Motina. Aš to nedaleidžiu, supratai? 

Nors kartą paklausyk manęs ir nebgainiok 
vištų.

_ Praslinkus dviem valandom.
Motina. Na, jau dabar tai nebtekau 

kantrybės. Šį kartą turiu pasakyti tėvui, 
tegu tiktai dar kartą atsikartoja.

Ir taip tęsės tie bauginimai diena už 
dienos.

Niekas taip dideliai nenusilpnina tėvų 
valdžios ir paguodos, kaip tokie nuolatos 

"panaujinami prisakinėjimai ir grasinimai, 
kokie neišpildomi.

(Toliau bus).

BAUSMĘ NEREIKIA TAIKINTI Į NUO
STOLĮ, BET Į PRASIKALTIMĄ.

a) Geras auklėjimas.
Motina į tėvą. Deja, turiu tau pasaky

ti nemalonią žinią; Jonukas sudaužė didįjį 
veidrodį ties mano tualeto staliuku, Labai 
liūdna ir pikta, taigi gal išpultų koki sunki 
bausmė jam uždėti už tokio didelio nuosto
lio padarymą. Veidrodis prekiavo net 30 
rublių! Norėčiau, kad jis atmintų, kokį 
mums nuostolį padarė ir vengtų daugiau 
musų rūstybės.

Tėvas. Nusiramink, mano miela, ir pa
klausyk numes. Suprantama, ir aš labai gai
liuosi, kad taip atsitiko, bet nesprendžiu, 
kad bausmė butų čia būtina ir net teisinga. 
Gerai, kad supykus neapmušei vaiką, kaip 
kad kiti nesumaningi tėvai tankiai padaro. 
Butų tat didele klaida. Vienok, kad dabar 
reikalauji, idant sprąsčiai! aš jam bausmę, 
yra antras apsirikimas. Argi galima taikin
ti sulyg nuostolio bausmės aštrumą? — Ne! 
Reikia taikinti sulyg' prasikaltimo. Kad Jo
nukas prieš kelias, savaites besąu valiau da
mas išdaužė lango kvartką, nenukentėjo jo
kios kitoniškos bausmės, tik buvo sudraus
tas. Šiandien beveik ne sauvalė, bet tik jo 
neatidą, nes .netyčia išsprūdo jo. .seklokas ir 
kulka pataikė į veidrodį. Skriauda yra di
desnė, bet kalte daug mažesnė, negu tuo- 
met. Bausmė vaikui buvo ir tai, kad regėjo 
dideli nuostoli ir motiiibš. nusiminimą dclėi 
neatsargumo, Ar m.anai, kad tai padidina 
brangius jauštfitus 'pį-isirįšįmd link motinos, 
ar persiėmimą/jos kentėjimų, kad vaikas 
mato, kaip motina po įspūdžiu padaryto ne
malonumo, ieško palehgvinimo jį bausda
ma? ,.-:A i:;. ■

Motina? Dieve mano! Jau matau, kad 
tu tiesą sakai* bet taip, eąų sujudintą!.,</ , --* ’

Tėvas. Ar dar nori, kad nubausčiąu yai-

>:c

Vaikas buvo laimingas, kad motina 
ant jo nesirustino, bet atminė jos susi
krimtimą ir tėvo perspėjiinus, o su savo 
ginklu atsargiau elgėsi.

b) Blogas auklėjimas.
Jonukas į motiną. Mama, nelaimė'at

sitiko! Norėjau pernešti indelį su rašalu 
ant kito stalo, išsprūdo netyčia iš rankų 
ir sulaisčiau rašalu kaurą ir savo kelinės. 

.. Motina. O Dieve! baisus daiktai f liau
ji apvalkalai ir brangus kauras niekams! 
Brude tu! Ir kągi aš dabar darysiu?

Jonukas. Dovanok mama! Aš tai ne
tyčiomis padariau, taip man nemalonu, bet 
pats nežinau, kaip, tai man atsitiko. Stai
ga indelis nuo padėčko nuslinko ir nukri
to ant žemės. (Verkia).

Tėvas. Kasgi čia per reginys?.. Ak 
taip! kelines niekams! Kauras sugadin
tas! O prekiuoja mažiausiai 50 rublių. Ar
gi manote, kad aš pinigus galiu per lan
gą mėtyti? Palūkėk, varlė, išmokįsiu aš 
tave atsargumo! Visupirmu puts ties pum- 
pa nusivilks! kelines ir, ant kiemo, aki- 
veizdoje visų vaikščiojančių, skalbsi jas. 
Kaip gėdos priėsi, busi atsargesnis. Baus
mę už kaurą sumanysiu tau paskiau.

Motina. Bet tik apmąstyki Maželis 
skalbti nemoka, tat ir dėmės nuo kelinių 
neišplaus.

Tėvas. Tai tegul rytoj vaikščioja su
teptomis kelinėmis, idant visi matytų, ką 
padarė. Taip prisakau ir galas! (Nueina.).

Motina. Na, perstok bliovęs! Pats 
prie pumpos neisi, nes tik dėmę išterlio- 
tumei. Kelines tarnaitė išskalbs. Tiktai 
tėvui apie tai nieko nesakyk, nes užpyks.

Vienok juodylo dėmė neišsitrynė. 
Motina kuogreičiausiai nupirko sklypą to 
paties ęeikio ir įdėjo lopą.

Tėvas antrą dieną. Na, Jonukai, kaip 
matau plėtmą išplovei?
(Jonukas kaista.).

Motina, už vaiką: Taip, bet prie skalbi
mo prisiėjo vaikui padėti; pats vienas ne
būtų įveikęs.

Apsirikimas pirmas : 
bausmę ne sulyg tikslo, 
dūmui prasikaltimo, bet 
lio.

Apsirikimas antras:
pažeminančią, kuri atima vaikui ambiciją 
ir gėdos jausmą.

Apsirikimas trečias: motina, norėda
ma pataisyti du pirmutiniu 
papildo trečią dar svarbesnį, 
vaiku į suokalbį prieš tėvą 
vaiką prife melagystės, kad 
suokalbį.,
ATSAKANČIOS BAUSMIŲ FORMOS.

; ; . a) Geras auklėjimas.
Motina į tėvą. Jonukas buvo šiandien 

labai nemandagus ir užsipelnė rimtos bau
smės, nes man prasikalto. Nenorėjau kartu 
būti nukentėjusiąją, apkąltintoja ir- tei
sėja. Taigi šiuo kąrtu vaiko baudimas tau 
pritinka. Kas tiesa, nebūčiau žinojusi nei 
kokiti budū jį nubausti..: ; , /’

Tėvas. Tikrai, ialjąi gerai pasielgei, kad 
šiuo kartu man pąyędi baudimo priedermę. 
Atbulai vaikas /butų. įsidėmėjęs, , jog iįori 
jam atkeršyti iiž patirtą neinąloniimą. Xla- 
no nuomone, visados kuogėriaiisia baųšme 
buna: atėmimas vaikui nekurio laukiamo 
malonuino; teisingumą tokios bausmės Vai
kas ,paišai' pripažįsta, jaučią jog Jiey^tas 
yra inalonųmo, kad nepaklusnus buvo. To
ki bausmė išrodo jam nemalbnl, bet natu- 
rališk’a .pasekme j o tikro prasikaltimo, ar- 
ba* neĮ<aipb tyčia ?iėvų -ūžtsa^i^^entėji- 
.mu ir nėtcnką/iięr. įai budo ist^^UeXenkia 
jinai • vaiką: ateityje - veDgtipahaŠb^/jirasi- 
Ląltimų, iššąĮikįa gerą'
lestis, kuris, tąsyk-.kįlaj- vąįkįoiVBSs^^T'^u

Žodis nuo manęs moterė
lėms apie1’ giiTybe. Gana 
mums, moterėlei, bemiego
ti. Laikas ^rieš* girtybę ko
voti. Mes moterėlės labiau 
mylim alųl’ir dagtinę, negu 
blaivybę. Blaivybė tai ramy
bė, o girtybė tai nelaimė. 
Mes visos buofbVįs stokime 
prieš tą dhlžitiilsį pasaulio 
nevidoną — girtybę. Pir
miausiai pačios paliaukime 
gėrusios, o paskui stengki- 
mės, kad vyrai stotus blai
vus. Jei nenuilstančiai dirb-

V ! '-f ’’ ,sime, musų ''darbas nebus 
be vaisių. Ypatingai rūpin
kimės apsieiti be alaus ir 
degtinės per šventes, vestu
ves ir krikštynas. J<aip ne
apsakomai širdį spaudžia 
liūdnumas, matant, kaip 
didžiosios mėtų šventės ir 
brangiausios žmogaus gy
venimo valandos — vestu
vės ir krikštynos yra taip 
nelemtai suteršiamos gir
tuoklyste. Tose dienose žmo
gaus dvasia yra augščiau 
pakilusi, šviesiau mumyse 
užžiba ta Dievo kibirkštėlė, 
todėl mes irpasijuntametuo- 
met laimingesniais. Bet ką 
mes padarome? Užpilame 
degtinės, arba alaus ant tos 
Dievo žvakelės ir užslopina
me ją.

Visi musų veikimai turi 
but padidinimu laimės ant 
žemės ir prašaliu imu* skur
do iš jos. Visi žmonės trok
šta laimės, biiti laimingais. 
O kiek ašarų praliejama del 
girtybės. Žmogus taip daro 
tik iš apjMiiho. Dainuoja
me daineles, aprašančias 
nelaimingą girtuoklių likimą, 
girdime bažnyčioj pamok
slus, skaitome laikraščiuose,' 
matome gyvenime girtuo
klystės vaisius, o mes nesi
liaujame maukti alų ir deg
tinę. Toliau taip gyventi ne
galime. BčHdč'kime didį 
blaivybės darbą.

Girtuoklė.

rasti vaistai neturi vertės. 
Czerny yra žymiausias vė
žio lygos tyrinėtojas, todėl 
jo žodžiais galima užsitikė- 
ti.

Aeroplanu per Atlantiką. 
Ateinantį pavasarį aeropla
nu per Atlantiką, iš Euro
pos Amerikon, lėksiąs neko- 
ksai Beckmann. Tam tikslui 
dirbdinąs speciali lėktuvą.

Caro rūmuose nauja a- 
vantura. Caro romuose gi
rnų^/nauja avantura: šitai 
didkunigaikštis Andrius 
Vladimiro vie- pranešęs ca
rui, kad jis: norįs apsivesti 
su caro baleto aktore Krze- 
sinska, su kuriaja jau senai 
esąs arčiau susipažinęs. Did- 
kunigaikštis sulauksiąs ba- 
nieijos, kaipįr caro brolis.

Nepatinka Kanada. Ka
nados generalis gubernato
rius, kunig. Connaught, pa
vasarį žadąs su savo žmona 
apleisti Kanadą, regis, ant 
visados.

55 AR NORI
Jfoh gauti DYKAI dvi geras sztu- 
VRe kas ir Katalioga visokiu geru 

magiszku sztuku ir kitokiu 
—į*1 visokiu dalyku, kuriu tu la- 

i bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
/Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- 
/ na ir aiszku adresa, o asz tuo- 

f jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZL9KAS,
, (MAGIKAS)
3250 Union Ave.. CHICAGO, ILL.

KĄ AUSIS REIŠKIA.

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

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

damą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų

$33.00 III kliasa $35,00 
$45.00 II kliasa '$50.00

$60.00 I kliasa $70.00
Kursk — February 22nd 

Birma — Feb. 11 1913..»

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

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

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

tėvas paskiria 
neatsakančią di- 
didumui nuosto-

BAIN-EXPELL
RegUS.Pat.Off. i 

49% ALCOHOL? 
F.AiRICHTER&Co.j

ZISPearlStr.

DR. RICHTER S
ain . Expeller

LU M R R* A. 'S-ąssi

NEWYORK.

D r, Itichter's galingos externa- 
liekos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

I Išnaikina skaudėjimą nuo Reu
matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 

J Sttenų Degimą, Strendieglis ir 
z Neuralgijos.

IJ Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 

fc mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą. 
h; Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji- 
8, mą kaklo. Trukdo- nuo krajo sukepimą 
g ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
S skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 

kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita
I su pečėtim pokeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

F. Al). Bicliter & Co,
American House

74*80 Washington St. New York.

Wlliman & SleinDach
architektai
1859 W. Chicago Ave.
6235 So. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS

Teleplionas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

SZALIN SU NUL1UDIMU!

o ®
Jeigu apsiinisite mokėt po 10c ant dienos, tai mes nusiusiu) jums 

labai gražu GRAMOFONA, PLIOKŠ—RNDINA sykiu ir 0 rekordus 
(12 skyrių) visokiu lietuvišku dainų, valcu, polkų, mazuru maršu ir 
t. t., kuriuos patįs sau galite pasirinkti. Gerumas musų Gramofonu. 
GVARANTUOTAS kiekvienam, rašyta gvarancija. TURIME NAUJU 
Sl’ECIALlšKU REKORDU LIETUVIŠKU, LENKIŠKU. RUSKU IR 
T. T. Rašykite tuojaus kataliogo ir informacijos, įdedami marke ant 
prisiiuitimo:

Plonos, kampuotos ausis, 
sakoma, reiškia blogą ūpą 
ir žiaurumą, beširdingumą.

Mažos ir plonos ausįs pa
prastai reiškia švelnumą ir 
išsitobulinimą. .

Į senatvę ausįs darosi kam- 
puotesnės ir atžymesnės.

Muzikališki žmonės abel- 
nai turi dideles ir išsikišu
sias ausis.

Nepaprastai didelės, sto
ros ausįs reiškia gašlumą ir 
šiurkštų būdą.

Didieji filozofai ir valdi
ninkai, patėmyta, turėję di
deles, apdribusias ausis.

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltų alų, geriausią vynui 

Ir rugine degtine, o egiarai tai net 
iš pat Kauno, o prie to turiu didele 
svetaine, delel veselijų ir kitokių su
sirinkimų.

T. RADAVICZIA
93 6W. 33rd St. _ Chicago.

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

UR R A

VISI

PAS

gai, kuometvsusjgriaužimąs, iką?

:uirai

apsirikimu, 
įneidama su 
ir lenkdama 
užslėpus tą

Juozapą Ridiką
3253 Illinois Ct. kerte 33 g.

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

TELEPHONE YARDS 2716

MILŽINIŠKAS SAULĘ- 
GRĮŽIS.

šsirašj’kite 1913 m. geriausį 
Juokų, Kritikos, Muzikos 

ir Dailės paveiksluotą 
Laikraštį

“TARKA”

užkietėjiisio.atkąklumo^kui-^.^^-.-.. ,TT__ 
kiopris įrišimą prie,
man čionai, meldžiu, Jonuku, 

(Toliau bus)A

Einą kas menesis 16 pusla
pių, su viršeliai?.

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

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

“Tarka.” P.O. Bx.l03
" Lawrence, Mass.

Motina. /Ne, gink Dieve! Raželis tik- 
buvo - išsigandęs ir nuliūdęs. Kaipgi, 

man. dabar nemalonu, TEad as grasiau jam 
bausme. Eisiu ir jį paglamonėsiu.

GOLD FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuotl 
ant 20 metų, 7 akmenų, Elgin viduriai, par- Ai« fE 
•idnos už.............................................................. 9lla f 3

GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuoti 0ij| O E 
ant 20 metų, 15 akmenų, Elgin viduriai.........$!*rifc3

GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metų Ale *je 
17metų Elgin viduriai..................................... 9IOilO

I"" Prisiųsk savo adresą ir už 4o markę, gausi mano
liauju iliustruotą katalioga UŽ DYK^..

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

Minneapolyje, Minnesotos 
valstijoje, Amerikoje, tūla 
ponia G. E. Viviana per. va
sarą išaugino nepaprasto di
džio saulegrįžį. Tasai saule- 
grįžis buW14 pėdų augščio: 
žiedas jo buvtj' 46 colių di
džio aplink, 14 colių pločio 
ir beveik 4 colių storio; svė
rė suviršum kėturis svarus. 
Sėklos buVO labai didelės, 

■n;:r į .

VĖŽYS tftE&U NEIŠGY
DOMAS.

Vienas ųs garsiausių pa
saulio gydytojų ir bakteri- 
jologistų, profesorius Hei
delbergo universitatės Vin- 
zenz Czerny, nepersenai 
pranešė Vokietijos medika- 
liam kongresui, jog vėžio li- 

(ga niekuo neišgydoma ir, sa- 
ftd, turbut nekuoiųet nebus

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

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

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

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

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

Dusulys, Bronchitis, Kvepavi 
inę lig9$ išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą.

Rodą Dovanai.

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

Kalbu Lietuviškai,

Užnuodi j i m ą 
ir visos odos ligos, kaip SPuo- 
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgi mus, įsise
nėjusias Ligas.

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

^**^*^****^***********>.
* 
*

* 
*

Telefonas Yards 153a
DR. J. KULIS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 
SUS M. Kalstei 8L, Chicago, lUiaOis.

PRIĖMIMO VALANDOS: 
Nuo o ryto iki ist 6 iki 9 vakare. 

Medei. nuo 9iki ra popiet; nuo 6 Iki 8 va':.

VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jielko. Aš tamst, 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. 

Dr. Zl NS*183^^GHICAG0 
Valahdos: 8 ryto Iki 8 vak. Nedalioms, 8 ryto iki 4 po'pletų.
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KATALIKAS

-g Iš Lietuvišką Dirvų.
Rochester, N. Y. ;

Sausio 12 d. “Aidas”, tau-į 
tiškas choras, parengė va
karėlį, kuris atsibuvo “Con
cordia” svetainėj. Žmonių 
buvo nedaug. Tvarka buvo 
prasta; pertraukimai neiš
pasakytai ilgi; programas 
nuobodus. Iš pradžios tęsė
si be jokio įvairumo ilgoką 
dainų eilė, kurias dainavo 
tai vyriškais, tai maišytais 
balsais. Sudainuota silpnai. 
Ypatingai blogai nusisekė 
“Sveiki broliai daininin
kai”. Ją dainavo keturi vy
rai maišytais balsais. Sopra
no balsas buvo aštrus ir 
spiegiąs. Verčiau but buvę 
visai nesirodyti ant scenos 
su tokiuo dainavimu. Po 
dainų buvo keletas monolo
gų, eilių ir trumpa komedi- 
jėlė “Amerikoniškos vestu
vės”. Pastaroji buvo suloš
ta pusėtinai.

Bet čia man rupi ne tas. 
Yra svarbesnių dalykų. Lig- 
šiol “Aido” choras, daugu
mos nuomone, buvo tai tau
tiškas choras, nieko netu
rėjęs prieš katalikų tikėji
mą ir bažnyčią.

Šį-gi vakarą pasirodė 
priešingai. Ir taip vienas 
pasirodė ant scenos su ko- 
kiuo ten dzūkišku monolo
gu, kuriame buvo išvestas 
‘ 4 burdingierius ’ ’ieškąs ‘4 bur- 
do” pas pamaldingus žmo
nės; Didžiamjam Ketverge 
jis sutinka ant gatves mote
rį su rožančių vienoj rankoj 
ir su alaus viedreliu kitoj; 
tasai “burdingierius” pra
šosi ant “burdo”, paskui 
Velykoms perkasi už $5 a- 
laus ir degtinės, O už $3 už
perka šv. mišias ir tt. Ar 
čion nematosi tikėjimo pa
šiepimo? Kitas kalbėjo apie 
vestuves, meilę. Išvadžiojo, 
kad apsivedant nereikia šliu- 
bo, bažnyčios apeigų ir tt., 
nes tai viskas esą tik varg
dienių išnaudojimas. Tai 
jums antras prieštikybinis 
vaizdelis.

Galop vaidino komedijė- 
Ję “Amerikoniškos vestu
vės”. Sugrįžus jau naujave- 
džiam po šliubui, sėdasi už 
stalo ir geria pirmučiausia 
už jaunavedžių sveikatą, 
paskui klebono ir Tėvo Ka
zimiero, kapucino. Perstaty
mo gale užgiedota “Kas n or 
Panai Marijai”. Tai vaizdė- 
Jis paimtas neva iš katalikų 
gyvenimo, nes artistai be
gerdami kelis karius pasity
čiodami sušuko: “Šalin so
cialistai, šalin bedieviai!” 
Per kokias katalikiškas-lie- 

'tuviškas vestuves atsitinka 
panašus kunigų ir vienuolių 
pajuokimai, o ypač šventų 
giesmių? Panašus dalykai 
gali atsitikti ir atsitinka 
per cicilikėlių arba laisva- 
manėlių vestuves. Vestuvė
se tokie asmenįs per šliubą 
nusipurto užkritusius ant jų 
lašus šventinto vandens. 
Taip atsitiko nesenai musų 
bažnyčioj.

Ar jau mes lietuviai ne
turime naudingesnių, graže
snių veikalėlių, kurie ištik- 
rųjų švelnytų musų jaus
mus ir žadintų mumyse dai
lės skonį? “Aido” choro ve
dėjas p. A. Senkus yra ge
ras katalikas; taip-gi prie 
paties choro priguli daug 
gerų katalikų; didesnė, vie
nok, choro dalis susideda iš 
asmenų, iš galvos ir širdies 
kurių jau senai yra išdulkė
ję “tikybiniai prietarai.” 
Todėl geresnieji ir pasiduo
da tai srovei.

“Aido” tikslas yra prakil
nus — lavinties tautiškose 
dainose. Bet laikas susipras
ti ir išmokti gerbti tikybą, 
bažnyčią ir jos apeigas.

Katalikas.

pardavinėjimą. ĮJžsimokėjo 
$100 bausmes; Ir šin pasilin
ksminimo vakaran buvo at- 
ėję defektivai ir uostė bač
kas, manydami bene rasią 
degtinės. Žmonės vakaru bu
vo užganėdinti.

Liūdnas.

Buffalo, N. Y.
Stovi dailioj vietoj ties eže

ru Erie. Čion yra daug dirb
tuvių, kuriose žmoneliai 
sunkiai dirbdami sau duoną 
pelnija.

Mieste yra daug lenkų ir 
pusėtinas lietuvių būrelis. 
Lietuviai bažnyčios neturi, 
dedasi su lenkais. Todėl ne
stebėtina, kad čion lietuviai 
yra baisiai sulenkėję ir sar- 
matijasi savo tautos. Jokių 
artimesnių ryšių tarp savęs 
neturi. Laikraščių maž te- 
skaitoma. Toks gražus lie
tuvių būrelis susiorganiza
vęs be vargo Įsisteigtų sau 
bažnyčią ir pajėgtų užlaiky
ti lietuvį kunigą. Dabar su 
visokiais savo dvasiškais 
reikalais turi kreipties pas 
lenkų kunigą.

Petras iš Klapatinės.

Cleveland, Ohio.
Sausio 12 d. bažnytinės 

dr-jos parengė vakarą. Loš
ta buvo “Knarkia paliepus” 
ir “Daktaro kabinete”. Su
lošė neblogai. Po perstaty
mo dainavo p. V. A. Grei
čiaus choras. Po dainų buvo 
dialogas ir deklamacijos ei
lių. Nors programas buvo 
gan ilgas, bet žmonėms ne
nusibodo, ką parodė gausus 
delnų plojimai po kiekvieno 
antscenos pasirodymo. Žmo
nių buvo prisirinkę taip 
daug, kad net sėdynių buvo 
pritrukę. Vakaras užsibaigė 
šokiais.

Pelnas nuo vakaro buvo 
paskirtas šv. Jurgio para
pijos

New Britain, Conn.
Šis miestas stovi į rytus 

nuo New Yorko. Lietuvių 
čion yra 4—5 tūkstančiai. 
Yra penkios vyrų pašelpinės 
dr-jos ir dvi moterių. Jau
niausia yra moterių dr-ja 
“Birutė”, kuri tik praeitais 
metais tesusitvėrė. Yra T. 
M.D.,S.L. A. ir L. S. S. kuo
pos.

Suvienytų dr-jų lėšomis 
du metu atgal nupirktas lo
tas ir pastatydintas “Tau
tiškas namas”. Nemažai 
triūso reikėjo padėti, kol tas 
viskas atlikta. Dr-jos beveik 
visus savo pinigus tam rei
kalui sudėjo. Bet nesigaili 
taip padariusios. Spalio 4 
d. šv. Onos dr-ja parengė 
vakarą ir visos dr-jos laiko 
savo susirinkimus “Tautiš
kame name”. Namas yra 
dailus iš lauko ir ūš vidaus, 
lėšavo apie $30.000. Ant že
mutinių lubų iš priešakio 
yra dvi dideli krautuvi, o 
užpakalyj svetainė susirin
kimams ii- vestuvėms. Ant 
antrų lubų yra didelė, pui
ki svetainė su apščia, gra
žia estrada, ant kurios ga
lima atlošt ir didžiausius 
perstatymus.

Vargdienio Simus.

„ t ; • 'J
Petro, Šv. Bęnedikto ir Lie
tuvos Balso, Be.jto yra mo
terų Rožančiaus šv. dr-ja. 
Yra S. L. A, 21^2 kuopa ir 
L. S. S. 58 kuopa. Pernai 
buvo girdėti apie T. M. D. 
ir prakalbos varcįąn josbuvo 
rengiamos. Dabar nežinia ar 
tos dr-jos kuopą gyvuoja 
kur pakampyj ar per pra
kalbas tik norėta buvo su
tverti kuopą.

Prie šv. Petro bažnyčios 
yra choras, pasivadinęs “Bi
rutės dr-ja”. Kadais gyva
vo “Politiškas Klubas”, bet 
dabartės apie jį nieko ne
girdėti. Nežinia, ar jis yra 
miręs ar letarge pasinėręs. 
Yra 8 lietuviški saliunai ir 
3 žydiškai-lietuviški. Tai-gi 
11 yra saliunų, kuriuose 
skamba musų numylėta kal
ba. Toliau yra mėsinyeių 3, 
grosernių 3, kepyklų 1, sku- 
tyklų 1, fotografistas 1, kur
pius 1, drapanų krautuvė 1, 
siuvėjas 1, žiedų ir laikro
džių pardavėjas 1 ir laikro
džių taisytojas 1.

Yra vakarinė mokykla, 
kurią pasekmingai veda Pr. 
Šivickis. Tuoj, po uždėjimo 
mokyklos, mokinių labai 
daug buvo prisirašę, bet pa
skui skaitlius sumažėjo. 
Publika mielu noru lanko 
teatrus, tik nutinka, jei in- 
ėjimo kainos esti virš 25 c. 
25 c.

Iš pupų nevaromas.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.

reikalams:
M. J. Š.

Wright, Minn.
. Čion yra keturios lietu

viškos- šeimynos ir šeši pa
vieniai. Lietuviai užsiima 
ukininkyste. Turi locnąs 
farmas. Pavieniai lietuviai 
dirba giriose arba ant far- 
mų. Oras čion labai gražus 
ir sveikas; panašus į Lietu
vos. Žemė labai derlinga ir 
nebrangi. Uždarbių yra į va
les. Pavasarį atvažiuos iš III. 
valstijos dar dvi šeimynos 
ir keletas pavienių, kurie 
yra nusipirkę čion žemės.

Iš laikraščių mus lanko 
“Katalikas”.'

Broliai lietuviai! Apleis- 
kite dvokiančius miestus, 
bjaurias skerdyklas. Taisy
kitės sau puikias farmas. 
Smagus yra farmerio gyve
nimas.

Brooklyn, N. Y.
A. W. antrame “Katali

ko” numeryj paduoda žinią 
iš East Brooklyn. Tokios 
vietos nėra. East New York 
tai yra. Yra Central Brook
lyn. Šioj miesto dalyj yra 
nemaža lietuvių. Yra daug 
lietuviškų saliunų ir šiaip 
krautuvių. Lietuvių girtuok
liavimas didis. Per Kalėdas 
mirė J. Matulaitis. Nėpri- 
gulėjo nei prie kokios dr-jos. 
Pirmiau prigulėjo net prie 
dviejų. Galop pasimetė il
su pačia. Prieš myrį jau sir
gdamas valkiojosi po saldi
nus. Visai apnegalėjusį nu
gabeno ligoninėn, kur tuoj 
pasimirė. Neprigulėjo prie 
bažnyčios ir pakavotas be 
bažnyčios apeigų. O Brook- 

daugelis taip užbaigia 
gyvenimo dienas.

P.

draugijos apgy-

nesmagu man, 
imti i rankas 

ir teisinti musu

lyne 
savo

R.

Toronto, Ont. Canada.
Čion gyvuoja “Lietuvos 

Simų” dr-ja. Ši jauna dr-ja 
nors daug ką užmano, bet 
mažaži ką nuveikia. Gal tam 
kaltas vietinis jaunimas, y- 
pač merginos, kurios sarma- 
tijasi pasirodyti scenoje. 
Apskritai, čion žmonės ne
pripratę dar prie perstaty
mų. Yra net tokių, kurie at
kalbinėja arba pašiepia ei
nančius į vakarus.

Sausio 4 d. buvo pareng
tas vakaras. Publikos prisi
rinko nemažai. Muzikantai- 
lietuviai neblogai pagriežė 
ant smuikų. Šis vakaras bu
vo blaivus, be svaiginančių 
gėrimų. Girtų nesimatė. Ne
senai vienas lietuvis liko ap

skųstas už slaptą degtinės

Kenosha, Wis.
Kenosha yra gražus, spar

čiai augąs miestelis. Stovi 
ties ežeru Michigan, į žie
mius nuo Chicagos 52 angį, 
m. atstumo. Yra daug dirb
tuvių, kuriose daug žmonių 
randa sau uždarbį. Darbų 
yra kaip vyrams, taip ii’ mo
terims. Darbininkų dirbtu
vėms trūksta; pertat dir
bantieji turi dirbti “over 
time” keturias arba penkias 
dienas savaitėje. Dratų dir
btuvė gabena sau darbinin
kus net iš pat Pittsburg’o, 
Pa. Gal kur yra bedarbių 
lietuvių, apsipažinusių su 
šiuo darbu. Tai atvykę Ke- 
noshon gautų gerai apmo
kamų darbų. Norintieji ir 
prasimokyti to darbo galė
tu, nes priima ir tokius, ku
rie nėra dirbę tokiose dirb
tuvėse.

Lietuvių čia yra apie 200 
šeimynų, dusyk tiek pavie
nių vyrų ir 89 merginos. 
Lietuviai turi savo bažny
čia, mokyklą su didelia, gra
žia svetaine, kleboniją ir 
šiaip vieną namą ir lllotų. 
Lotai yra nutarti parduoti. 
Bet parduos tik lietuviams. 
Pašalpinių dr-jų yrą 3: Šv.

Gerbiamoji “Kataliko” 
Redakcija! Mes, “Rūtos” 
draugija, negalėdami gauti 
“Laisvėje” vietos kelių žo
džių išreiškimui apie užsi
puolimus ir šmeižimus, krei
piamės Į Tamstas su viltimi, 
kad Tamstos, mus tuos ke
lis žodžius atspauzdinsite 
“Katalike”, kas yra labai 
reikalinga 
nimui.

Nors ir 
merginai, 
plunksną
“Rūtos” draugiją, kurią ne- 
kurie musų “didvyriai” 
pradėjo su visu savo atkak
lumu šmeižti, tai vienok 
kiekvienas doras žmogus, 
pamatęs visokius ant savęs 
užsipuolimus ir neteisybes 
‘ 1 pirmeiviškuose ’ ’ laikraš
čiuose, visgi nenutylėtų. 
Net nesmagu ir vietą užim
ti dorame laikraštyj pana
šiomis polemikomis, bet nie
ko negalima padaryti, rei
kia ginties. Čionai netrokš
tu nieko užgauti, kaip ne
geidžiu ir atkeršyti už mu
sų draugijos pažeminimą. 
Mano tikslas išaiškinti 
šmeižimo priežastį lietuvių 
visuomenei. Gi priežastis 
buvo’ toki:

“Rūtos” dr-jos choro mo
kytojas, Juozapas Lankelis, 
savame laike gavo dainą 
“Žvaigždelė paskutinė”. Tą 
dainą jam davė kokis tai 
vaikinas, kurio pavardės nei 
pats p. Lankelis1 nežinojo. 
Tas vaikinas norėjo, kad tą 
dainą dainuoti išmoktų 
“Rūtos” choras. Mokyto
jas p. Lankelis peržiūrėjęs 
minėtos dainos turinį ir, ne
radęs anos žodžiuose jokios 
prasmės, atmetė šalin, pa
žymėdamas, had kompozi
cija gana graži, bet žodžiai 
nieko nepasako, “žvaigžde
lė paskutinė” taigi paskui 
padėta šalin ir apie aną vi
sai pamiršta. Gi paskui pa
aiškėjo, kad tos dainos žo
džius, arba poeziją, yra su
dėstęs St. Strazdas, kuris 
save vadina poetu, kuris 
tankiai nutašo kokias ten 
partijines eilenaiaikes; gi

kompozicija—kokio tai ’Gir
niaus. Laikui bėgant St. 
Strazdui teko patirti apie 
savo “dainos” likimą ir per
tai jo krutinėję užsiliepsno
jo poetinė neapykanta link 
“Rūtos” choro ir ėmė ieš
koti progos, kaip čia atker
šijus “Butai” Na, neužilgo 
ir atrado. Atsilankęs vienan 
musų vakaran, kuris buvo 
parengtas spalių 26 d. 1912 
m., parašė plačiai “Lais
vėn” apie minėtą musų va
karą ir savo, taip vadinamo
joje “Chicagos chronikoje”, 
išliejo visą tulžies kartybę 
ant “Rūtos”. Išpeikė, iško
neveikė visus “Rūtos” cho
ristus ir choristes tiek, kiek 
tik jam atnešė jo “poetinė” 
seilė. Galima sakyt, visas 
srutas išliejo ant mus žydin
čių veidų.

Dabar pagalvok tik pats, 
S|. Strazdai, ar “Rūtos”cho
ro jaunuomenė tau kuomi 
nors prasikalto, kad. drįsai 
mus, merginas ir vaikinus, 
taip viešai išniekinti? Juk 
mes tau neprasikaltome, o 
vienok tu mus visus drįsai 
varyti balaganai!, kuriali 
pats geriausiai pritiktum.

Apie kitas St. Strazdo 
‘1 chronikas ’ ’, tilpusias “ Lai
svėj e” nenorime nei minė
ti, visupirmu del stokos lai
ko ir del mums garbaus lai
kraščio vardo, kadangi ta
sai musų “poetas” apteršė 
ne vien tik “Rūtos” draugi
ją, bet ir nekurtus laikraš
čius. Net gėda ir rašyti 
apie tokius didvyrius!

Toliaus musų “Rūtos” 
draugija ve ką sako St. Stra
zdui ir mokytojui Lanke
liui :

P-nas Lankelis negerai 
padarė pažymėdamas, kad 
toji daina nėra gera, jei ge
rai žinojo, kad ji labai “po
etiškai” parašyta, žodžiai 
dainoje tegu bus kokie yra, 
nes jie nei vieno neintrauks 
pragaran, juo labiau, kad 
tie žodžiai musų “poeto” 
parašyti. Reikia žinoti, kad 
poeto raštas visgi ką nors 
reiškia.

Gi pats “poetas” neturė
jo jokios teisės ant musų, 
nekaltos jaunuomenės, be 
jokio reikalo užsipulti. Jei 
“poetas” turėjo bent kokį 
asmeniškumą su mokytoju- 
mi, tai reikėjo tik jiedviem

Užkimimas ir Kosulys 
paeina nuo peršalimo, bet lygiai užkimimą, kaip ir kosulį 

turint ligonis gaus palengvinimą, jeigu ims

Severos Balsamą
Plaučiams (Severa’s Balsam for lungs)

Tankiai tuojaus po p’rmo priėmimo kosulys nu
stoja, spjaudymas p'.silengvina, kvėpavimas len
gvo, nis. Geras vaikams, kaip ir suaugusiems.

Prekė 25 ir 50 centą.

Kada Mažas Vaikas Verkia
tai tas reiškia, kad jam kas nors viduj kenkia, pavyzdžiui vėjiniai 
diegliai, traukučiai, drebulys ir 1.1. Išmintingos motinos laiko po 

ranka ir duoda verkiantiems kūdikiams

Severas Raminančius Lašus
[Severa’s Soothing Drops] v X

Šitas vaistas yra tikru motinu draugu 
ir kūdikių geradėju. Preke 25 centai.

Aptiekose. Visur. Keikalaukit, kad Jnms duotų Severos. 
Neimkit kitų. Jeigu Jūsų aptiekorins nenori jums pris

tatyt, rašyk mums. Gydytojo patarimai dykai.

W. F. Severą Co. CED^rs
Szitas yra vienatinis 5c valy
tojas lygus kitų parduodamų 
kaip už dvigubą

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

abiem pasitursinti, bet ne 
visą draugiją šmeižti. Gaila, 
kad juodu negimė kokiomis 
bobomis dvariokėmis. Jei 
taip butų buvę, tai musų 
draugija butų buvus ligšiol 
rami, nepaniekinta. Už tuos 
visus paniekinimus, musų 
draugija tiedviem didvyriam 
Kalėdoms suteikė dovanas: 
“poetui” St. Strazdui per 
“Laisvės” redakciją pasiun
tė kručko medalį, o mokyto
jui Lankeliui nupirko gry
no aukso špilką ir žiedą. 
Kiekvienas gavo sulyg savo 
užsitarnavimo. Tečiau lig
šiol jųdviejų nei vienas mu
sų draugijai neištarė nei a- 
čių už tas dovanas.

Ant galo “Rūtos” drau
gija reikalauja pas tuodu 
didvyriu pasiaiškinimo, o y-

patingai iš “poeto” Straz
do. Delko jis paskutinėj sa
vo “chronikoj”, tilpusioj 
“Laisvėje”, išvadino mus, 
ty. “Rūtos” narius, užkam- 
piniais politikieriais (kas 
reiškia žmogžudžius bei plė
šikus). Jei St. Strazdas ne
suteiks musų draugijai už- 
ganapadarymo, teisybės ieš
kosime teisme.

Eeliksas Eismantas, 
“Rūtos” pirm.

( J. Lukaševičaitė, 
raštininkė.

Geras vyras.
— Kaip gali leisti, kad 

tave pati turėtų mušti?
— Kas tai do klausimas? 

Aš ją labai myliu, o jai dak
taras įsakė turėti daug ju
dėjimo.

„’botos c<.—-s-ht. 1913. by American Press Association.

New Yorko milijonieriaus Gould vaikai viename perstatyme, parengtame Post
graduate ligoninės naudai.
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K. Daratos p. kent.
P. Romualdo ir Rf.šardo.
S. Jono Matieeio.
N. IGav. Apalonijos p. k.

10. T. Skolastikos P.
11. U. Apsir. P. M. Lourde. Satur.
12. S. Bert. pasn. Eulalijos.

“Rygos Naujienos” 52 nu- 
meryj rašo, kad New Orlea
ne, Suvienytose Valstijose, 
teismas pasmerkęs pakarti 
vieną nigerį ir korimo vie
ton butą pakviesta apart 
oficialiu asmenų dar ir 
augštos kilmės (!) ponu ir 
poniu! Bet kadangi tuo me
tu gimęs smarkus lietus 
(turbūt, kalėjimo kieme), 
tatai egzekucijos vadovai 
nusprendę nigerį pakarti 
viename teatre ant scenos 
ir tas viskas įvykęs, daly
vaujant parinktajai publi
kai!

Iš kokni šaltiniu didžio
sios Lietuvos lietuviški lai
kraščiai semia tokias keis
tas žinias — sunku suprasti.

Juk nesenai “Aušra” buvo 
rašius, kad vienas Ameriko
je milijonierius jodamas 
su 'arkliu inkritęs verdan
čios mėsos katilan ir sušu- 
tęs.

Indomios sensacijos!
*

L. S. S. visuotinu balsavi
mu išrinko šiems metams į 
.centro įstaigas sekančius 
viršininkus:

Pildantysis komitetas: V. 
Paukštys, M. Kapočiutė — 
Michelsonienė ir A. Berno
tas.

Sąjungos sekretorius: J. 
Stasiulevičius.

“Kovos” redaktorius: K. 
Vidikas.

Literatūros komitetas: L. 
Pruseika, St. Strazdas ir 
S. Michelsonas.

Administratorius: A. Žy
mantas.

“Keleivio” 4-taine nunie- 
ryj nekoksai šimuliškis per- 
sergsti saviškius “draugus” 
nuo Prusą “Birutės” atsto
vo, kuris atkeliavęs į Suvie
nytas Valstijas tarp lietu
viu praplatinti minėtą lai
kraštį. Sulyg jo nuomonės 

F “Birutė” nesanti verta pa
rėmimo, nes ji norinti suės
ti cicilikams Škotijos “Rank
pelnį”, kuris buk atstovau
jąs tenaitiuius socialistus.

Veltui liejama krokodi- 
liaus ašaros! Kiekvienas iš
mintingas lietuvis mielai 
parems tautini Prusą lietu
viu laikraštį “Birutę”, bet 
ne kokį ten “Rankpelnį”, 
kuris už savo partijiniu ri
bą nieko nemato ir nenori 
matyti ir tuo budu tarpe 
lietuviu gimdo tik šnairia- 
vimus ir kerštą.

Konkol — Konkolauskas 
visuose ka imtiniuose musu 
laikraščiuose rašinėja ko
kius tai “pasiteisinimus”, 
kuriu rasi ir jis pats nesu
pranta. Kokie gi jojo pokva- 

—TTltių “pasiteisinimai”, jei 
jis nuolatos tvirtina, kad 
su kitais savo “draugais” 
mokėsis rašyti rusams val
dininkams “donosus”? To
kie “pasiteisinimai” ne tin
ka nūdien jau net Lietuvos 
prasčiokėliams — piemenė- 
liaths. (

L Bet kai]) ten, So. Bosto
no vvrai, vra su Adamo Ku- 
tro pasiteisinimu?

*

Angliški laikraščiai tvir- i 
tina, kad Suv. Valstiją kon
gresas greitai priimsiąs ir 
prezidentas patvirtįsiąs 
naujus ateiviams įstatymus. 
Sulyg tu įstatymu, kiekvie
nas ateivis privalės mokėti 
skaityti savo prigimtoj kal
boj. Nemokanti skaityti a- 
teiviai nebus Amerikon įlei- 
Ižiami ir atgal gražinami.

Toliau busią pakelta atei
viams pagalvinė už įžengi
mą Amerikon. Dabar iš 
kiekvieno ateivio reikalau
jama 4 dol., o ateityj busią 
jau 5 dol.

Ant galo garlaiviu kom
panijos busią labai suvar
žytos,.

Lietuviai, norinti keliauti 
Amerikon, priverstinai tu
rės išmokti skaityti. Lietu
viu tauta beabejonės iš to 
apturės naudą.

*
“Vien. L.” rašo, kad sau

sio 1G dieną iš Prusą atke
liavęs “Birutės"’ atstovas, 
kuriuo yra p. J. A. Chmie- 
liauskas. Jis manąs aplan
kyti lietuviu kolionijas ir 
praplatinti “Birutę”, kuri 
labai svarbią role lošia tarp 
jaunimo atbundančioj Ma-

“Geltonasis” pavojus.
Chiną ir japoną ateivys- 

tės į Suvienytas Valstijas 
Šiaurinės Amerikos klausi
mas amerikoną tautai gim
do neramybę.

Yra abelnai žinomas daik
tas, kad 1907 metais Suvie
nytos Valstijos turėjo kivir
čus su Japonija, kuri pradė
jo griežtai reikalauti, idant 
ateiviu japoną vaikams bu
tą leista lankyti amerikoni- 
nės mokyklas lygiai su kitu 
tautą ateiviu vaikais.

Kadangi Suvienytą Vals
tiją vyriausybė užsispyrė 
neklausyti Japonijos reika? 
lavimą, tuomet kaip tik ne
gimė karas tai-p tą valsty- 
bią. Tą visą reikalą tečiau 
gražumu pabaigė tuometi
nis prezidentas Roosevelt, 
kuris gerai žinojo, kad Su
vienytos Valstijos karau nė
ra pasirengusios.

Su tuo reikalu visupirmu 
buvo sujungtas kitas klau
simas, daug svarbesnis, bū
tent, ar galima įleisti į Su
vienytas Valstijas malają 
rasės ateivius, ar ne.

Tasai ligšiol neišrištas 
klausimas yra vienas svar
biausiąją ir pa.vojingiausią- 
ju, kokį amerikoninė tauta 
trumpoj ateityj privalės ga
lutinai išrišti.

Tasai klausimas neišriš
tas abiem pusėm laikinai 
nusileidžiant, kadangi tuo- 

. met ir nebuvo galima 
atlikti, nes buvo labai 
vojingas. Todėl atidėta 
lesniems laikams.

Minėtas klausimas yra la
bai panašus į padėjimą, ko
kiame Suvienytos Valstijos 
buvo atsiradusios prieš sa
vo naminį karą. Tuomet juk 
ir-gi buvo padaryta kompro
misas pietinią valstiją su 
šiaurinėmis ir ne trukus gimė 
baisus karas. Ir to karo jo- 

: ki galingoji ranka negalėjo 
sulaikyti.

Kad gerai supratus gelto
nos rasės ateivi jos į Suvie
nytas Valstijas klausimą, 
reikia pažinti jo kliautis ir 
truputį pagalvoti, ar toji 
ateivija ateityj mažės, ar 

■ didės.
Tikrąją chiniečią ateivi

uos prižastimi yra perdidis 
gyventoją skaičius Chinuo- 
se. Chiną valstybė savo di
dumu lygi Suvienytoms Val
stijoms, išėmus valstijas 
Texas, Kaliforniją ir Alas- 
ką. Ir tą platumą apgyvena 
suvirsimi 400 milijonu gy
ventoją, kurią skaitlius nuo
lat vis dar auga.

Vienur ir kitur musu so
cialistai gana rimtai apvaik
ščiojo kruvinos nedėlios, sau
sio 22 d., paminėjimą. Tas 
labai gerai. Bet keistai vis
gi išrodo. Delko jie nerengia 
kruvinu karą paminėjimu, o 
tuokart nekuriems tingi
niams — cicilikams, mintan- 
tiems svetima nauda pasa
kius šen ir ten “prakalbas” 
— butu apskritus 
“džiabas”.

metus

❖ 
sykįPereitą 

“Dranga ’
paskui 

paminėjome, kad 
Scrantone, Pa.. lietuviškos 
parapijos byloje vyskupas 
galutinai laimėjęs. Gi “D. 
Viltis” pažymi, kad tame 
reikale teismas savo galuti
ną ištarmę išduosiąs tik 
praėjus porai mėnesiu.

Dabar nežinia kam tikė- 

*
“Birutė"’ pamini, kad Til

žėje su Naujais Metais už
gimęs dienraštis vardu: 
“Tageblatt fuer Litauni”. 
Jį leidžianti vokiečiu kon- 
servatištu partija. “Birutė” 
pažymi, kad dienraštis gi
męs tik lietuviams akis 
muilinti, mat, artinasi Pru
są karalystės šeiniau rin
kimai.

*
Sausio 1 d. Punske pasi

miręs kini. Samanas Nar
kevičius, gimęs 1842 m. Ve
lionis rusinėdavęs į laikraš
čius liaudžiai suprantamas 
apysakaites, eiles ir aforiz
mus. Išleidęs taippat kelias 
lietuviu kalba kningeles. 
Amžina atsilsis geram tė- 
vinainiui.

“Viltyj’’rašoma, kadSvir- 
no Žvyne verčianti lietuviu 
kalbon Edm. de Amici knin- 
gą vardu “Cuore (Širdis). 
Pirmiau tą kningą norėję 
išversti Panevėžio lietuviai 
mokiniai, bet kažkodėl neiš- 
vertę.

*
Krakove pasimiręs gar

sus lenku tautininkas, jė
zuitas Mol, pagarsėjęs savo 
išsireiškimu, kad kataliky
bė tai kevalas, gi .lenkybė 
— branduolys. Del to lenkai 
visuomet pirmoj vietoj ir 
stato savo lenkybę.

*
“Laisvė” tyčiojasi iš pul

kininko Roosevelto, kad ta
sai ėmė rupinties rubsiuvią

Iš savaites savaitėlių

tas
pa
to-

Ernus atidžion/ Japoniją, 
kuri labai smarkiai auga, 
gauname sekančias statisti
kos duotines:

■T- . |

Japonijos ^plotas šiek-tiek 
didesnis už valstijos Monta
na plotą, gf Japonijoje gy
ventoją skaitoma, 50 milijo
ną. Nekuribse Japonijos 
provincijose ant ketvirtai
nės mylios gyvena 500 gy
ventoją.
.Paėmus atidžion faktą, 

kad abelnas apgyvendinimas 
Japonijoje išnešąs ant ket
virtainės mylios 200 dūšią, 
turime pripažinti, kad tok
sai tankus gyventoją susi
kimšimas ir yra svarbiausia- 
jaišeivijos priežastimi. Žmo
nės negali išsitekti ir pri
versti emigruoti į Suvieny
tas Šiaurinės Amerikos Val
stijas, kurios dar labai skys
tai apgyventos.

Rytu ateiviai, taip vadi
nami geltonieji žmonės, ap
sigyvena valstijoje Kalifor
nija ir visu Ramaus vande
nyno pakraščiu ir iš ten stu
mia šalin baltąją rasę, ka
dangi baltveidis darbininkas 
negali gyventi tokiomis išly
gomis, kaip gyvena japo
nai arba chiniečiai, kurie vi- 
sakuom visuomet pasikaki- 
na.

Augant chiniečią ir japo
ną ateivijai, podraug auga 
Suvienytoms Valstijoms ir 
pavojus iš atžvilgio geltonos 
rasės, su kuriaja ateityj pri
sieis rimtai skaityties.

To viso dalyko smulkme
ną žinovai pasakoja, kad 
geltonos rasės ateivi jos klau
simas kitaip nebus galima 
išrišti, kaip tik karu Suvie
nytą Valstiją su Japonija.

Kaip pirmiau, taip ir dabar.
Pernykšti darbininką su

mišimai Lawrence, New 
Bedford ir kitose valstijos 
Massachusetts pramonės 
vietose ir brutalis turčią, 
fabriką savininką, su dar
bininkais apsiėjimas, pri
mena Laktą, kad tokios pa
čios darbininką su kapita
listais kovos būdavo toj pa
čioj valstijoj pirm 50 metą 
ir kad kapitalistai kovai su 
darbininkais vaitojo tokias 
pat metodas, kokias varto
ja ir šiandie. Pirm 50 me
tu darbininkai kovojo už 10 
vai. dienos darbą. Tais lai
kais nebuvo įstatymą, tvar
kančią dienos darbą ir dar
bininkai dirbtuvėse turėda
vo dirbti po 12 ir 14 valan
dą, kartais net daugiau.

Tais laikais tenaitinią 
darbininką vadovais buvo 
Wendall Phillips ir Ben 
Butler. Juodu buvo tikrais 
darbininką bičiuoliais ir 
karšto ūpo. Kovos metu 
prieš valdininką rinkimus 
fabriką savininkai prikali
nėjo prie fabriku varią 
kortas su tokiomis pasta
bomis: “Jei katras darbi
ninkas, dirbantis tame fab
rike, ateinantį panedėlį bal
suos už Ben Butlero 10 vai. 
dienos darbo įnešimą, bus 
iš darbo prašalintas.”

Ben Butler ėmėsi ener
giškai fabrįką savininką tą 
tirauiją trukdyti ir tuojaus 
paskelbė, kad miesto salėje 
parengęs susirinkimą, ku
riame į sustrirdfusius kalbė
siąs apie 10 vai. dienos dar
bo įstatymus ir apie darbi
ninką judėjimą tame reika
le.

Nereikia pasakoti, kad
darbininkai būriais atėjo
salėn, kur Butler, buvęs ci
vilio karo generolas, pasa
kė karštą prakalbą išnaudo-. 
jamą darbininką 
ir užbaigė a»i 

straiku New Yorke. Girdi, 
kuomet Roosevelt pamatęs, 
kad rubsiuviams prijaučian
ti visuomenė, tada ir jisai 
ėmęs rupinties darbininku 
likimu.

Tokio bjauraus partiviš- 
kumo ir neapykantos ne
rastum niekur, kaip pas mu
su cicilikus.

Tik jie vieni darbininku 
geradariai.

*
Lietuviu Spaudos Draugi

jos sekretorius iš New Yor- 
ko viešojo kningyno valdy
bos gavęs atsakymą, kad ji 
mielai sutinkanti kningyne 
paskirti vietą lietuviu 
kningą sekcijai. Tuo tarpu 
begalėsianti atskirti nuo 
slavių sekcijos, bet ilgainiui, 
jei matysianti, kad prisiun
čiama kningynan daug lie
tuvišką kningą, tada bu
sianti paskirta atsakantes- 
nė vieta.

apgynime 
sekančiais

sulai-

kalba 
žinąs

žodžiais: “Balsuosime kai
po laisvi žmonės, bet ne kai
po vergai. Negalime nusigą
sti tokią grasinimą. Arba 
balsuosime kaipo laisvi žmo
nės, arba balsavimai bus 
visiškai sulaikyti!”

Fabriku savininkai persi
gando Butlero agitacijos ir 
kapitalistą laikraštija įvai
riais budais stengėsi 
kyti tą agitaciją.

Butler savo garsia 
prirodinėjo, jogei jis 
korporaciją valdžią, bet 
taippat žinąs, kad savinin
kai padarę klaidą, mėginda
mi pavartoti prievartą. Kuo
met tuos ginklus išmėgino, 
parodė savo silpnumą, o 
darbininkai galybę. Savinin
kai turi fabrikus ir mašinas 
ir tai ją visos jėgos, bet 
darbininkai yra stipresni, 
kadangi turi tvirtas rankas 
ir pajėgas atsiginti nuo už
puolimo.

“Jei tie žmonės nors vie
ną žmogą prašalįs nuo dar
bo tik delei to, kad priešin
gai ją norui balsavo — kal
bėjo Butler — Lowell paliks 
ganyklą -avims ir vieta 
žuvauti, kaip buvo pirm 25 
metą, ir naikinimą pradėsiu 
nuo savo locną namą”.

Fabriką savininkai tuo
jaus po tai Butlero kal
bai liepė panaikinti ant var
tą prikabintas kortas, ku
riomis darbininkams buvo 
draudžiama balsuoti už 10 
vai. dienos darbo įstatymą.

Tas, kas buvo pirm 50 me
tą, veikiama ir šiandie, bet 
tik truputį skirtingoj for
moj. Fabriką savininkai ne- 
prikalinėja panašią paskel
bimą, bet klastingai sten
giasi darbininkus atitrauk
ti nuo laisvaus balsavimo ir 
atgauti sau prigulinčias tei
ses. Taigi neįvyko nieko to
kio naujo. Kapitalo su dar
bu kovoje sistemai susilau
kia tik atmainą, bet kova 
yra visuomet vienoda ir ne- 
kuomet nepasibaigia.

* * *
Mažiau nelaimią kasyklose.

Pereitais metais Suvieny
tose Šiaurinės Amerikos 
Valstijose ant kiekvieną 
183.000 iškastą toną ang
lies išpuola vieno angleka- 
sio mirtis. Tos skaitlinės liu
dija, kad mainose darbas 
kas metai darosi vis atvan
gesnis, nelaimės mažinasi.

Sulyg statistikos iš 1907 
metą, kuomet kasyklą fede- 
ralis biuras ėmė veikti, ka
syklose mirties atsitikimai 
buvo daug skaitlingesni. 
Ant kiekvieną 144.000 toną 
butą vienas darbininkas už
muštas. .

Suvienytą Valstiją kasy
klą federalio biuro direkto
rius, dr. Jos. A. Holmes, sa
vo metiniame raporte mir
tingumo sumažėjimą pri
skaito federates valdžios 
veikimui toje darbo šakoje. 
Bet, jo nuomone, esą dar vis 
mažai atlikta darbotamerei- 
kale netik anglekasyklose, 
bet ir kitą mineralu ir meta
lą kasyklose.

Skaitlius mirties atsitiki
mą metalą kasyklose be
veik tokis pats kaipir ang
lekasyklose. Abelnai imant, 
išpuola tris žmonės iš tūk
stančio. Akmeną skaldyk
lose mirties atsitikimą esa
mą jau ir perdaug; tas pat 
yra ir metalurginėse įstaigo
se.

Direktoriaus nuomone, 
kas metai šalis apturinti di
delius nuostolius anglis ka
sant, išimant ir parengiant 
parduoti; labai daug išeik- 

gazo, o me- vojama natūrali 
talą pramonėje

turi

taippat dar ir mokslo stoką 
metalus kasant. Vadinasi, 
viskas veikiama tik “hur
ry up”, by tik greičiau ir 
daugiau turėjus pelno.

Toksai atkaklus natūra
lią turtą naikinimas 
but sulaikytas.

Pridera visupirmu pamo
kyti kalnakasius, kaip jie 
privalą dirbti, nelaiminguo
se atsitikimuose gelbėties ir 
kitus gelbėti. Suvienytose 
Valstijose yra 15.000 kasyk
lą, kuriose dirba suvirš 
700.000 darbininką.

Tie žmonės turi but pa
mokomi ir tuo reikalu pri
valo užsiimti kasyklą kom
panijos. Šiais laikais jau 
daugumas kasyklą kompa
niją savo lėšomis taiso pa- 
gelbines stotis.

Sveikumos santikiai, di
rektoriaus nuomone, ir-gi 
reikalauja didesnio pažan
gumo, nes darbininkus po 
žeme dirbančius tankiai 
smaugia džiova ir taip va
dinamas “hook 
mažakraujystės 
rūšis.

worm”, ty.
(anemijos)

* *
Jaunametis pranašas.

New Yorke apsireiškęs 
naujas pranašas. Juomi e- 
sąs dvylikos metą Peter 
Berk, regimai žydukas, ku
rį socialistai kviečia į dar
bininką susirinkimus kaipo 
kalbėtoją ir vaikas savo 
kalbomis gimdąs socialistą 
tarpe tikrus krikštavimus.

Tam vaikui kažkas gal
voje taip persivertė, kuo
met darbininkai jį pradėjo 
girti ir garbinti, kad da
bar drąsiai ėmęs visur tvir
tinti, jogei jis pasaulin at
siustas skelbti visą žmonią 
lygybę ir kovoti prieš visokį 
piktą, kas tik engia žmoni-

Berk yra bėdiną žmonią 
sūnūs ir gyvena su tėvais 
vienuose Brooklyno ankš
tuose ir nešvariuose namuo
se.

“Gimiau, kad atlikus sa
vo pasiuntinybę — tvirti
na vaikas. — Tą pasiuntiny
bę ne aš pats sau nusky- 
riau, bet su ana gimiau ir 
esu tikras, kad aną man da
vė Dievas, idant viską ap- 
reikščiau pasauliui.”

“Niekas pasaulyj neturi 
teisės valdyti kito žmogaus 
kurni, protu arba dūšia. Nie
kas nėra Dievo pavadintas 
būti savo brolio sargu. At
eityj neprivalome turėti 
nei “bosą”, nei namą savi
ninką, nei policijos. Turi
me visi but laisvi, kaip bu
vome laisvi tais laikais, 
kuomet Adomas gyveno ro
juje”.

Jaunas pranašas pasau
lin teisybės įvedimui reika
laująs trijų daiktą: suma
žinimo darbininkams dienos 
darbo valandą ir padidini
mo mokesties; uždėjimo 
milžinišku mokesčią ant 
privatinią nuosavybią ir po
licijos panaikinimo.

Berk apie savo pasiunti
nybę manąs skelbti visose 
Suvienytose Valstijose. Jo 
motina tvirtina, kad jis nuo 
pat užgimimo buvęs skirtin- 
gesnis už kitus vaikus ir 
dar turėdamas septynerius 
metus jau sielvartavęs apie 
žmonijos liūdną likimą.

♦ *

Roosevelt pataria rengties 
karan.

Netik Suvienytą Valstiją 
aimijos generolai, bet ir 
progresivinės partijos vadas 
Roosevelt pataria, kad Su
vienytos Valstijos butą pa
sirengusios tuojaus karan ir 

tai pasirengusios daug ge
riau nei pirmbuvusiąją karą 
metu.

Taikos arbitracijostaisyk- 
lės perdaug toli žengia ir 
gimdo pasirengime karau 
apsileidimą, sako tasai vei
kėjas.

“Jei išmokjsime kareivį, 
tvirtina Roosevelt, kad po 
gavimo žandan jis gali su
tikti su trečiąją teismu, to
ksai kareivis nesimuš. Jei 
tautą pripratįsiine prie tre
čiąją teismo (arbitrą ei jos) 
gyvuose klausimuose, tauta 
nesimuš”.

Dabar, Roose velto nuomo
ne, verta trečiąją teismui 
pavesti ginčus su Anglija 
kas lytisi plaukiojimo Pa
namos kanalu.

Vienatinis būdas palaiky- 
kyti santaiką — turėti ar
miją ir karo laivyną tokia
me karo stovyj, idant nei 
viena valstybė nedrįstą sto
ti kovon su Suvienytomis 
Valstijomis.

Pirmutiniuose karuose, 
kokius Suvienytos Valstijos 
turėjo, Roosevelt labai daug 
ką turįs užmesti armijos ir 
jureivijos augštesniems ofi- 
cierams. Tie užmetimai te- 
čiau daugiau atsinešanti į 
sistemą, negu į asmenis. Ta
sai sistemas daro tai, kad 
Suvienytos Valstijos nuo 
trisdešimts metą nėra atsa
kančiai pasirengusios karau. 
O juk karas gali gimti visai 
netikėtai.

Žingeidumas.
— Tatai ponas visgi ap

lankei Italiją?
— Taip, poniute, patiko 

mane tas laimikis.
— Taigi meldžiu man pa

sakyti, ar išteisybės Italija 
turi bato išvaizdą, kaip yra 
piešiama ant žeinlapią?

Aktorės prieangyj.
Svečias (į kambarininkę): 

— O kas tankiausiai pas ta
vo ponią lankosi?

Kambarininkė: — Nagi
visaip buna. Ją lanko muzi
kai, direktoriai, aktoriai, re
cenzentai, bet kartais ateina 
ir dori ponai.

Pradžiugo.
Daktaras: — Tamstos vy

ras su savo 70 metą yra vi
sai sveikas. Tik širdis kiek 
silpniau veikia.

Pati: — Ačiū Dievui! Gal 
dabar jau tasai donžuanas 
nustos mylėjęs kiekvieną 
dailią moteriškę.

Per kvotimus.
— Kokios yra tris dory

bės?
— Ar aš žinau!
— Kaip tai?
— Gerbiamas mokytojau, 

šiandie yra sunku surasti 
vieną dorybę, tai iškur aš 
galiu sužinoti net tris...

Puiki šeimyna.
Pati: — Aš šiandie turiu 

eiti balinu, bjaurus godi- 
šiau!

Vyras: — O aš tau sakau, 
kad negali eiti, darki palai
dūne !

Sunukas: — O tai papuo
liau puikion šeimynon!

Svečias ir žvakė.
Svečias vakaro metu at

ėjęs į pažįstamą namus, bet 
neradęs ją namie, sako tar
naitei, nesenai iš kaimo pri
buvusiai*

— Paduok man čionai 
žvakę, noriu kelis žodžius 
parašyti.

— Ar tai tamsta žvake 
rašysi? — paklausė nuste
binta tarnaitė.
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vienas daktaras savanoriai 
paaukojo savo gyvastį. O 
kiek-gi žmonių turėjo be 
laiko persiskirti su šiuo pa
sauliu betyrinėdami chemi
jos labaratorijose sudėtinių 
kompozicijų? Jau čia sun
ku surasti atsakymas. Už
tat šiandien mos turime už
tektinai vaistų, kuriais ga
lime daugumą ligų išgydyti. 
Tai pasekmė mokslavyrių 
pasišventimo.

Ir vis tai ne kam kitam, 
bet žmonijos labui, musų 
gerovei. Kur pirmiaus siau
tė visokios baisiausios ligos- 
pavietrės, kur pirmiaus vieš
patavo baimė-uežinia, kur 
pirmiaus žmogus buvo bepa- 
gelbė auka, — šiandiena jau 
tas pats žmogus nebijo pa
našių ligų, nebedreba bai
mėje ir yra viešpačiu ant 
žemės. Jis atsistojo ant to
kios papėdės tik ačiū tiems 
narsuoliams-pi onierams, ku
rie nepagailėjo nei savo triū
so, nei gyvasties — to vie
nintelio žmogaus brangiau
sio turto. Tie žmonės, idant 
surastos teisybės nenueitų 
per nieką, surašė viską 
kningosna, iš kurių tas ži
nias mes be jokio apsunki
nimo galime semti. Tokiuo 
budu pasirodo, kad kningos 
neatsirado pačios per save, 
bet tas pats žmogus savo 
sunkiu darbu jas pagamino.

Taigi, kningos, be toles
nio apkalbėjimo, pasirodo 
esančios tyru žinojimo šal
tiniu. Tečiau reikia pasaky
ti, kad jos yra naudingos 
tik tada, kada mes jomis 
naudojamės, ty. skaitome. 
Pav., žiemos laike galime 
turėti didžią anglių krūvą 
ir pečių ir taipgi pakurą. 
Vienok galime labai leng
vai sušalti, nes tos anglįs 
kaipo tokios neduoda šilu
mos, taigi ir nenaudingos, 
bet jas pečiuje užkurus, pa
lieka labai naudingos, nes 
apsaugoja nuo sušalimo. 
Tiesiog tas pats ir su knin- 
gomis: gali jų būti dau
giausia ir geriausios, ir taip
gi galime turėti nemažą 
kningynėlį net savo namuo
se, bet, jaigu jų neskaitysi
me, jos naudos nei mažiau
sios neduos. Kartais net ga
lima sutikti žmones turin
čius savus kningynus tik 
parodai, o ne skaitymui. 
Tokis jojo laikymas tik vie
tą užima, o vertės nei per 
plauką. Kas svarbiausia, tai 
jas skaityti, idant šildytų 
musų protą ir trauktų iš 
nežinos bedugnes. Jas skai
tant atidžiai iv nuosekliai, 
tegalima apsišviesti ir daug 
toliau matyti.

Aš asmeniškai pažįstu ne
mažai žmonių, kurie visai 
nelankė jokios mokyklos ir 
kurie silpnai net skaitė, 
vienok skaitydami Įmingąs, 
bėgyje kelių metų žymiai 
susipažino su gamta, o sy
kiu ir su savimi. Jie pažįs
ta fiziologiją, zoologiją, ge- 
ologoją, astronomiją, poli
tišką ekonomiją, sociologi
ją, ir taipgi gana nuosek
liai žino sveikatos taisykles 
ir tt. Tie žmonės yra tokie 
pat darbininkai, kaip ir tūk
stančiai kitų; progą skai
tyti turėjo tokią pat kaip ii 
kiti, kurie užsidirba savo
mis rankomis pragyvenimą. 
Su jais galima tiesiog inte
ligentiškai dalykus svarsty
ti, nes jie žino apie ką kal
ba. Syki vieno panašaus 
žmogaus paklausiau, kokiu© 
budu jis ingijo tą visą žino
jimą, nes jis nelankė jo
kios mokyklos. Atsakymą 
gavau tokį: V Aš išsirašinė- 
iau keletą laikraščių, ku
riuose patėmijęs naujai iš

S. Biežis.

KNINGŲ SKAITYMAS.

Šiandien mes randame 
kningose surašyta beveik 
viską: kiekvienas gamtoje 
įžymesnis apsireiškimas yra 
ten intrauktas su jo išaiški
nimu, jaigu tokis galima; vi
sos žmonijai žinomos gam
tos taisyklės jose įrašyta 
taipgi su prasmės išaiškini
mu; draugijiniai nuotikiai 
taipgi juodu raštu paženk
linta, žodžiu sakant, kuone 
kiekvienas daiktelis ten ran
da sau vietą. Tas viskas su
traukta kningosna ne ko
kioje betvarkėje, bet siste- 
matiškai, nuoseklioje eilė
je taip, kad visi giminingi 
dalykai seka paskui viens 
kitą, o kita grupė giminin
gų dalykų taipgi savo tvar
kioje formoje paženklinta, 
ty. viskas suklasifikuota.

Tokiuo budu žmogus, no
rįs surasti medžiagos savo 
dalykui, neturi knisties •po 
didžiausią krūvą kningų, 
bet pasiėmęs kningą reika
laujamo dalyko antgalviu 
gali surasti viską, kas yra 
žinoma apie apkalbamą te
mą. Tokis suklasifikavimas 
netik padaro tvarką ir su
teikia didelį skaitytojui pa
lengvinimą, bet ir duoda 
mokslui pamatą, nes moks
las yra klasifikuotas žino
jimas. Taip kad, daleiski- 
me, skaitytojas nori šį-tą 
žinoti apie augmenis, jų su
dėjimą ir jų klasifikaciją, 
jis, beabejonės, turi imti į 
raukas abelną botanikos 
kningą; o jaigu jis nori su
sipažinti su saule, mėnu
liu, planetomis, žvaigždė
mis, ’kometomis ir panašiai, 
turi susirasti astronomijos 
kningą, ir taip tolinus. Pir
ma, reikalinga žinoti tema 
(duoto to dalyko vardas) ir 
del jos pasiimti tam tikrą 
kningą, kurioje mažiau ar 
daugiau bus viskas nuose
kliai išguldyta.

Tat abelnais ruožais i- 
mant, kningose galima rasti 
viską ir kningas inteligen
tiškai skaitant pasiektina 
ingyti didis žinojimas be 
mokyklų lankymo. Mat, 
žmonės patėmiję visokius 
apsireiškimus ir, išstudija
vę jų priežastis bei pasek
mes, viską surašė ir dar 
dabar rašo į kningų lapus. 
Tokiuo budu su kningų pa- 

.. geibo galime trumpu laiku 
su gamta ir draugija susi
pažinti. Pirmiesiems žmo
nėms išaiškinimas mažo dai
ktelio lėšąvo viso amžiaus 
sunkus darbas, kuomet mes 
dabar tą galime keliomis 
minutomis, ar valandomis 
išmokti ir žinoti taip ge
rai, kaip ir pats pionierius. 
Ir netik lėšavo viso amžiaus 
sunkus darbas, bet ir prisi
ėjo savo gyvastį paaukoti 
pasišvenčiant teisybės sura
dimui.

Taip, dabar mes visi ži
nome, kad žemė sukasi ap
linkui savo ašį ir tą galime 
lengvai sužinoti, vienok kol 
tą ideą įvykdė gyvenimai!, 
nevienas turėjo ant laužo 
supleškėti ir nevienas tu
rėjo nustoti žmoniško gyve
nimo. Galilėjus iš šios prie
žasties turėjo likti neregiu, 
o Kopernikas slėpti savo 
raštus. Darvinas praleido 
visą savo amžį betyrinėda
mas gyvūnus ir augmenis, 
ir tik po ilgam darbui surin
kęs užtektinai medžiagos ir 
sutvarkęs ją, galėjo padėti 
tvirtesnį evoliucijai pamatą. 
Kol geltonojo drugio ligos 
priežastį surado tik vakarų 
Indijoje, 1900 metuose ne

KATALIKAS

ėjusią naudingą kningą — ji 
pas mane būdavo; taigi ir 
kitokias kningas, pirmiau 
išėjusias, visuomet sten
giausi ingyti ar tai nusi- 
pirkdamas, ar pasiskolinda
mas, arba dažniausia parsi
nešdavau iš kningyno, kas 
nei cento nelėšuoja. Vaka- 
rais-gi, kada būdavau liuo- 
sas nuo darbo, vietoje dau
žytis po pakampes arba 
smukles, aš sau atsisėdęs 
jas skaitydavau, kas mane 
netik labai užimdavo, bet ir 
duodavo smagų pasilinks
minimą. Tokiuo budu mano 
žinojimas vis augo ir augo 
ir dabar dar auga, nes ir 
dabar stropiai kningas skai
tau kaip ir pirma. Užtat ma
no pakaušis visuomet yra 
sveikas ir kišenė nevisai 
kiaura, kuomet mano pažįs
tamų, kurie beveik nekados 
nepaima kningos rankosna, 
pakaušis kartais esti raudo
nas, o kišenė tai beveik vi
suomet tuščia, nes ką uždir
ba., tą ir palieka smuklėje 
arba panašioje vietoje.” Tai 
tokį šis žmogus davė atsa
kymą, ir kiek žinau jo gyve
nimą, šis atsakymas pilnai 
teisingas. Kiti irgi panašiai 
paaiškino savo žinojimo ke
lią.

(Dar bus.).

IŠ RUBSIUVIŲ STRAI- 
KO.

Brooklyne straikuojančių 
lietuvių rubsiuvių randasi 
apie 3.000 asmenų, kurie 
priguli į 54 ir 58 skyrių U. 
G. W. Unijos.

Straikas prasidėjo gruo
džio 31 d. 1912 m. Iš pirmos 
dienos sustraikavo 90.000, o 
dabar straikuojančių skait
lius perviršija 200.000 dar
bininkų ir darbininkių.

Straiko pradžioje rods bu
vo ramu ir tyku. Bet ke
lioms dienoms praėjus, poli
cija pradėjo unistus darbi
ninkus persekiot ir pati rū
pinosi sukelti suirutes ir 
riaušes gatvėse tarp strai- 
kininkų. Bet policijai išpra- 
džių toji provokacija nesise
kė. Tada policija pradėjo 
nekaltus rubsiuvius areštuo
ti, o teismai bausti pabaudo
mis, arba kalėjimais. Tada, 
ir straikininkams pritruko 
kantrybės, kuomet policija 
ėmė juos mokyti tokios do
ros.

Nusibodus darbininkams 
vilkti tokią sunkią policijos 
užkabinėjimų naštą, ėmė 
atsikartoti susirėmimai 
straikininkų su straiklau- 
žiais ir jų globėjais polici- 
antais. Nors čia nėra daug 
straiklaužių, bet visgi jų ir 
mažas skaitlius unistams 
straikininkams daro didele 
skriaudą. Unistai tankiai 
prakalba į straiklaužius, iš- 
metinėdami jiems jų nesusi
pratimą, kad jie taip pa
sielgdami kenkia visam dar
bininkų luomui. Bet straik
laužių širdis nejautrios. Ka
pitalistai juos apšarvoj'o 
policiantų lazdomis ir re
volveriais ir tankiai strai
kininkus, už jų švelni! meL 
dimą mesti darbą, pavai
šina kulipkomis arba lazdo
mis ; keletas straikininkų 
jau sužeista. Sausio 24 poli
cija areštavo keletą straik 
laužiu už neleistiną ginklų 
vartojimą, bet ar juos teis
mas baus, negalima .dabar 
dar sužinoti.

Gi straikininkų areštavi
mai didinasi ir juos teisėjai 
be pasigailėjimo baudžia pi
nigine bailsme, o jei negali

INDOMIOS ŽINUTES
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Etnos išsiveržimas. Air 
salos Sicilijos išnaujo pra 
dėjo veržties ugnekalnis Et
na ir visas apylinkes užbe
ria pelenais.

‘ šū
vi e- 
gu-

užsimokėti bausmės, uždaro 
kalėjiman ir be jokio reika
lo nekaltai kankina. Jau 
daugumas ir lietuvių nuken
tėjo, 19 lietuvaičių išbuvo 
kalėjime po tris dienas, da
bar kalėjime uždaryta po 3 
dienas 12 lietuvių’ nes visi 
atsisakė mokėti pabaudas. 
Liko dar 8 merginos ir vai
kinai, kurių teismas atsibus 
sausio 31 dieną.

Pritrukus kalėjimuose 
vietos, bylos atidedama ant 
tolinus, nes policij'a gerai 
žino, kad lietuvių centais 
negali pasipelnyti.

Jau daugelis pradeda 
silpnėti, ypač tie, katriems 
stoka kąsnio duonos. Unija 
visus straikininkus šelpia 
kieku galėdama. Tikima, 
kad musų broliai darbinin
kai sušelps straikininkus 
nors našlės skatikėliu, už 
ką galėsime maitinti musų 
vargdienius brolius darbi
ninkus.

Lietuvių laikraštija ir-gi 
straikininkus remia savo Ii" 
teraturą, už ką mes gal vė
liaus galėsime atsilyginti. 
“Vien. Liet”, kas savaitė 
gauname 345 egz., “Kelei
vio” 300, “Kovos” 200, 
“Laisvės” 100. Ir kitos iš
leistuvės pažadėjo tam tik
slui aukoti.

Vietinis musų klebonas, 
kun. V. Varnagiris, iš pamo- 
kslinyčios pakvietė visus 
lietuvius straikininkus tvir
tai laikyties, kovoti už savo 
būvio pagerinimą ir strai- 
kininkams lietuviams leido 
nedėliomis veltui įeiti baž
nyčion ; paprastai kiekvie
nam reikia mokėti dešimtu
kas.

Vargingesniems lietu
viams straikininkams lietu 
yiai duonkepiai duoda veltui 
duoną.

Vietiniai lietuviai socia
listai tankiai rengia pra
kalbas, kalbindami lietu
vius laikyties vienybės, soli- 
dariškumo. Tos prakalbos 
lietuvius straikininkus daug 
sustiprina ir suteikia dau
giau jėgų ištvermei kovoje 
su kapitalistais.

Visiems kalbėtojams var
du Brooklyn© lietuvių strai
kininkų ištariama širdingas 
ačiū.

Presos Komitetas: 
Jonas Mockeviče, 
V. Sibunauskas, 
Jos. Lapinskas.

101-103 Grand St.
Brooklvn, N. Y.

žmogus ateityj. A. F. 
Ledouble, medicinos profe
sorius mieste Tours, sako, 
kad žmogus ateityj turėsiąs 
didesnę galvą, mažiau dan
tų ir trumpesnes rankas, 
negu dabar;: taippat busiąs 
mažesnio ūgio. Tas pats 
profesorius tvirtina, kad 
viršutinė galvos dalis bu
sianti platesnė, o kakta ir
gi platesnė ir apvalesnė. 
Kadangi miisų Valgis daro
si nuolatai'-i lengviau su- 
kramtomas, tai žandkaulių 
didumas ir stiprumas su- 
mažėsiąs ir i dailių skaitlius 
nupulsiąs. i* ;

--------h------------------

Nori paimti Juarez. Wa- 
shingtonan pranešta, kad 
Meksiko revoliucionistai nu
sprendę išnaujo paimti mie
stą Juarez ir tam tikslui 
gen. Salazar renkąs į krūvą 
revoliucionistus. Revoliucio- 
nistų vadai vedanti su val
džia taikos derybas, bet iš 
to nieko gero nesitikima 
sulaukti.

Neleidžia turėti vaikų. 
Ponia Sibby McDonald iš 
Chicago, Ill., nužiūrėjus, 
kad šioj šalyj skautai or
ganizuojami su tikslu padi
dinti militarizmo jėgas, iš
leido į pavieto Cook mote
ris atsiliepimą, idant jos pa
sistengtų turėti kuomažiau- 
siai vaikų. Bet, sakoma, jos 
tasai atsiliepimas pas mo
teris nepadaręs jokio įspū
džio.

Prezidento bučkis. Ketu
rių . metų mergaitė Phyllis 
Wistrand iš Louder, Wyo., 
nesenai šu motina viešėjusi 
Washingtone, apreiškus, 
kad ji neapleisianti Wa
shington©, kol prezidentas 
jos nepabučiuosiąs. Mergai
tė su motina aplankius Bal
tąjį Bustą ir tenai taip už
sispyrus išpildyti savo pra
šymą, kad prezidentas tie
siog buvęs priverstas mer
gaitę pabučiuoti.

Originalis “job’as”. Mie
sto Appleton, Wis. valdyba 
paieško smarkaus ir stip
raus vyriškio mušti nepa
klusnų jaunimą, kurio gim
dytojai neįstengia patįs vie
ni gražiai išauklėti ir už 
prasižengimus bausti.

Perdaug augštas. Perdi- 
dis augštumas (ūgis) nelei
do Carini Sandeli įstoti Su
vienytų Valstijų karo jūr
eivi j on. Sandeli yra 7 pėdų 
ir 2 colių augštas ir sveriąs 
245 svarus. Kadangi sulyg 
įstatymų jūreivi j on tegali 
but augščiausi 6 pėdų ir 1 
colio priimami, tatai San
deli ’iųi priėmimas atsaky
ta.

Moterįs rudplaukės. Los 
Angelese, Cal. rudplaukės 
moterįs nebusią įleidžiamos 
į “Venice” akvariumą, ku
riame randasi jūrių šuo 
vadinamas “Old Hundred”. 
Jūrių šuo paprastai esti ra
mus, bet kuomet pamato į- 
ėjusią rudais plaukais mo
terį, ima pasiutiškai blaš- 
kyties. Biologas Barnhart 
net negalįs išaiškinti to kei
sto apsireiškimo.

27 vaikai. Cleveland, O- 
hio nekoki ponia Wm. Clark, 
35 metų senumo, turinti 27 
vaikus. Ji dusyk buvo tu
rėjus po 4 vaikus, trissyk 
po trynukus, o penkis sy
kius po dvynukus. Iš jų 21 
mirę, kiti 6 gyvi ir sveiki. 
Minėta moteris buvus ište
kėjus turėdama 12 metų. 
Jos motina turėjus 28 vai
kus ir visi esanti gyvi. Gi 
motinos motina turėjus 29 
vaikus.

Vakacijos arkliams. Atei
nančią vasarą Philadelphia, 
Pa. 800-tams miesto arklių, 
kurie naudojami departmen- 
tuose: policijos, gaisrininkų 
ir gatvių, bus suteikta vaka
cijos po dvi savaiti kiekvie
nam arkliui. Tam tikslui 
miesto valdyba paskyrus ir 
pinigus.

Jėzuito romanas. Buvęs 
katalikiško universiteto Ge
orgetown rektorius, kun. 
David Buel. jėzuitas, nese
nai apsivedęs Bostone su 
mergina 
katalike.
protestantizme, kata!ikystę

Powers, taippat 
Buel išauklėtas

jo jėzuitu vienolynan ir 18 
98 metais įšventintas kuni 
gu. Bažnyčios vyriausybė gana sūriai.

tame reikale mažai nuken
čia, bet firmoms tas atsieina

kaip jį, taip ir jo pačią iš
skyrė iš tikinčiųjų skait- 
liaus.

Persiskyrimui priežastis. 
Nekoki Manuel A. N. Ein
stein, turtingo pirklio žmo
na iš Michigan, padavus tei
sman bylą prašydama persi
skyrimo su savo vyru, ka
dangi jos vyro svečiai su
siėję į jų namus tankiai su
sidedanti... kojas ant 
lo...

Naujas pulkininkas.
kietijos kaizeris savo sunui 
Wilhelmui, sosto inpėdiniui, 
suteikęs pulkininko titulą.

70 žmonių nuskendo. In
dijoje, ties upės Rangoon 
intaka, nugrimzdus valtis su 
70 žmonėmis. Nebūta prie
monių juos išgelbėti.

26 pražuvo. Kanale
Manche franco ziškas garlai
vis “Frysie” paskandino 
vokišką valtį “Pangani”. 
Su valtimi nuskendo 26 ju
rininkai, o 2 išgelbėta.

Mirė ekspremieras. Ispa
nijoje pasimirė Senor Mo- 
ret y Rendergast, kelius sy
kius buvęs Ispanijos pre- 
mieras. Buvęs labai popule- 
ris žmogus.

Kunigaikštis susirgęs.
Holandijos karalienė Wil
helmina andai iš Amster
damo iškeliavus į Temins 
kalnus, kur jos vyras, ku
nigaikštis Henrikas, iške
liavęs gydyties ir pavojin
gai susirgęs.

Potestantams palengvini
mas. Ispanijos karalius spe
cialiu dekretu paliuosavęs 
protestantus, tarnaujančius 
armijoje, nuo priverstino 
katalikų pamaldų lankymo.

Caro malonė. Kievo poli
cijos viršininkas Kurlov, 
kuris buvo prašalintas iš už
imamos vietos nušovus mi
nister! Stolypiną, caro 
simylėjimu” paskirtas 
nos Azijos provincijos 
jernatoriumi.

Išsiliejus upė. Ispanijoje 
upė Tag išsiliejus ir daug 
žmonių prigirdilius. Pada
ryta labai dideli nuostoliai. 
Upė išsiliejus nuo persmar- 
kaus lietaus plyšus debe
siams.

Didelė užtvanka. Anglijos 
valdžia nesenai pabaigus 
dirbti milžinišką užtvanką 
ant Nilo upės Assuane, Egi
pto. Su tos užtvankos pagel
ia milijonas akiai žemės bu
siąs sudrėkintas ir žemė pa
keista derlinga. Lygšiol te
nai buvę tik vieni tyrynai.

Mongolijos delegatai. Pe- 
"erburge šiais laikais viešiu- 
;i Mongolijos delegatai, ku
rie pasiskundę carui-batiuš- 
<ai, kad jų šalį, Mongoliją, 
abai skriaudžianti chinie- 

čiai. Kaip žinoma, Mongoli
ja priklauso Chinams, bet 
Rusija aną prikalbino nuo 

Chinų atsimesti ir už tai da- 
iar gimė nesutikimai.

Ženklelių vogimas. Kra
sos ženklelių vogimas mie
ste New Yorke išnešąs kas 
metai vertės $2.000.000, gi 
visose Suvienytose Valsti
jose $5.000.000 kas metai. 
Ženklelius tankiausiai vagia 
vaikai, nešiojanti į krosą

Nauji ženkleliai. Rusijoje 
nuo šio vasario 1-mos dienos 
krasose imta pardavinėti 
nauji krasos ženkleliai, ant 
kurių nupiešta carų vaiz- 
zdai ir kitokie Ii istoriniai 
braižiniai.

Nesupratimas. Serbijoje 
areštuota Vokietijos pa
siuntinio žmona, kini buvo 
nužiuroma kaipo šnipas. 
Kuomet viskas išsiaiškino, 
ji paliuosuota ir vyriausybė 
nužemintai atsiprašius už 
ta suklydimą.*■ tJ c

Vokiečiai Turkijai tarnau
ja. Graikijos laikraščiai ne
atmainomai tvirtina, kad 
ant Turkijos karo laivų e- 
saina daug tarnaujančių vo
kiečiu. Nesenai susirėmime 
ant jūrių turėjo pražūti 37 
j tiri uinka i vokiečio i.

Mongolija Chinams. Gri
nų respublikos prezidentas 
Yuan Shi Kai, atsakvda- 
mas į Mongolijos chano ap
reiškimą, kad toji paskuti
nė negalį but ilgiau susiri
šus su Chinais, pažymėjo, 
kad tas negalįs nekuomet į- 
vykti, kadangi Mongolija y- 
ra Chinų provincija ir nega
li but nuo Grinų atidalina
ma.

' Bevielio telegrafo stotys. 
Vokietijos laikraščiai pa
duoda indomią bevielio tele
grafo išsivystymo statisti
ką. Berlyno tarptautiniame 
bevielio telegrafo biure yra 
pažymėta 1.740 bevielio te
legrafo stočių, iš kurių 1.- 
400 randasi ant garlaivių. 
Daugiausiai tų stočių tu
rinti Anglija, paskui Vo
kietija, Francija, Italija, 
Holandija, Japonija ir tt.

Kame carukas. Iš Pary
žiaus rašo: Nors Peterburge 
užginama, bet “Echo do Pa
ris” korespondentas iš Nic- 
cos praneša, kad į tenai ne
senai slapta atgabentas Ru 
sijos carukas ir tuojaus sla 
ptosios policijos nulydėtas 
į Cap Martin, kur viename 
viešbučiu ir apsigyvenęs. Jį 
iš Rusijos atlydėję keturi 
žmonės.

Daktarų protestas. Mono- 
chiumo daktarai Bavarijos 
valdžiai padavę protestą 
prieš kunigaikšti Liudviką, 
kuris yra diplomuotu dak
taru ir žmones gydąs be jo
kio atlyginimo. Taigi dakta
rai reikalauja, idant kuni
gaikštis už žmonių gydymą 
reikalautu iš žmonių atlv- 
giuimo. Tečiau valdžia pro
testą atmetė pažymėdama, 
kad reikia tik . džiaugties, 
kad atsiranda tokie dakta
rai geradariai, bet nerustau- 
ti.

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

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

Newark, N. J.
M. Akialis, iždininkas, 

146 Adams str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette str.,^|

J. Raudonaitis, iždo glob.
245 Devoe str., 
Brooklyn, N. Y.
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KATALIKAS

Gebžinkelio Sargas Tylius.
GERHARTO HAUPTMANN’O NOVELĖ.

VERTĖ BĖGIS

(Tąsa).
prie namelio. Vėliavą padėjo paskirtoje 
vietoje ir ėmėsi sau virti kavą. Paskiaus 
atsisėdo ir, pamažu gerdamas šiltą gėralą, 
žiurėjo kokį tai rašto lakštelį.

Išlėto siautė jį neramumas, pasikėlė 
nuo ugnelės, užsimetė didžiumą drapanų; 
o kad vis nebuvo ramu, pasiėmė iš kampo 
kastuvą ir išėjo į lauką: ėjo apžiūrėti ne
senai gautojo nuo užveizdos daržo.

Buvo tai siauras, tankiais dilgėlynais 
sužėlęs, smilčiuotos žemės diržas. Du vai
siniu medeliu baltavo kątik užmezgusiais 
minkštais žiedeliais.

1 Tylius atsiduso; jam pasidarė šiek-tiek 
ant širdies lengviaus ir stropiai ėmėsi už 
darbo.

Geležinis kastuvas, žvangėdamas pa
nėrė žvirgždan ir pakėlė drėgną velėną, o ta 
puldama subiro į smulkius trupinius.

Neapribuotą laiką Tylius kasė žemę 
be perstojimo. Staiga paliovė, išsitiesė ir, 
purtydamas į abi pusi galvą, sušuko:

— Ne, ne! tai visiškai negalimas daik
tas!

Dabar atėjo jam į galvą, kad jaigu Le
na užsiimtų tuom sklypu žemės, tai, be 
abejo, tankiai čion atsilankytų, kas per
trauktų jam dabartinį gyvenimo bėgį. Su 
tuomi jis negalėjo susitaikyti. Ir visas ga
vimo žemės džiaugsmas staiga persimainė 
į liūdnumą, neapykantą, o beveik ir į pasi
piktinimą. Skubiai, kaipo kad ką pikto pa
daręs, ištraukė iš žemės kastuvą ir sugrįžo 
į namelį.

Čion, vienok, vėl apėmė jį nerimastis, 
varžė jį kokia tai neapsakoma abejonė. 
Pats nesuprato, delko jis taip manė, kad 
laike tarnystės visą dieną turėti prie sa
vęs Leną, — tai negalimas, nepakenčia
mas daiktas. Veltui stengėsi, troško susi
taikyti su tuom. Baisus prieštaravimas 
kaskart augo; jam rodėsi, kad stoja kovon 
už tą, kas jam yra brangiu, šventu. Tary
tum norėjo kas jam išplėšti kokią tai jo 
savastį, ir nenoroms sugniaužė kumščias, 
pagalios karčiai nusijuokė.

Aidas to juoko pergązdino ir jį patį: 
krūptelėjo, atbudo kaip iš miego ir užmir
šo apie ką jis sanprotavęs. Bet tuojaus at
siminė ir vėl sugrįžo prie to paties.

Susyk, tartum praplyšo prieš jį ir per
siskyrė į abi pusi kokia tai uždanga. Akis 
jo, rodos, aiškiai viską matė. Jam rodėsi, 
kad jis kątik pabudo iš ilgo, panašaus mir
čiai miego ir sapnavo baisius daiktus. Vi- 
supirmiausia pasirodė prieš jį Tobijuko 
kančios. Apėmė jį neišpasakytas gailestis 
ir sloginanti gėda, jog ligšioliai kantriai 
viską praleisdavo, kad niekad neužtarda
vo už vaikelį, ypač, kurį taip karštai my
lėjo, neturėdamas noro ir drąsos perstaty
ti, kaip labai turėjo kęsti vaikelis.

Ir, suprasdamas didumą savo kaičios, 
- nuilsęs, pasirėmė ant alkūnių, susirietė ir 

užmigo.
Bet nemiegojo ramiai: vaitojo, arba 

priglumintu balsu niurnėjo: — “Myna, 
Myna!..” ■ '

Antgalo jo ausyse suūžė, išgirdo, ro
dos, ošimą puolančio didelio vandens, akįs 
aptemo ir staiga prasivėrė; jis pabudo. Są
nariai buvo nutirpę ir karšti; ant kaktos 

’ šaltas prakaitas; širdis plakė nelygiai; vei
das buvo ašaromis aplietas.

Namelyje viešpatavo baisi tamsa. Ne
galėjo suprasti, kurioje pusėje duris arba 
langai, ir veltui stengėsi perimti juodą 
tamsumos sieną. Pasikėlė svyruodamas, su 
nepaprastu širdies plakimu. Miškas ūžė 
tartum jūrės sujudintos bangos; vėjas su 
ledais ir lietumi piktai blaškė langinyčias.

Tylius ėmė apie save grabaliuoti, tar
tum nuskendęs tamsumoje skendinys; su
syk akies mirksniu apmetė jį skaisti, kaip 
dangiška kibirkštis, šviesa, nupuolė ir tir
štame žemės ore užgeso.

Vienok užteko ir tos sekundos, kad 
sargas ateitų į save ir šį-tą pamatytų. Grie
bėsi prie lemputės, kurią, ant laimės, pa
matė, o tuom tarpu tolumoje sutratėjo 
griausmas. Pusėtinas, nors ir apsvaigin
ta^ tarškėjimas rinko pajėgas išlėto, rai
čiojosi dangumi, kaip nelygiu grendimu 

|®cžinias, artinosi, kol pagalios, truksimi 
Į^ri pi Idy dainas apielinkes, trenkė perkūnu. ,

PBtelrebėjo iš pamatų žemė, sužvangė- 
Bolangai; — išlėto aidas aptilo. Tylius už- 
■ žiobė lempute. Aprimęs metė akia ant laik- 
■?-‘džio; ligi atėjimui greitojo traukinio tik

penkios minutes. Daleisdamaš, kad miė- ELEKTROS STEBUKLAI 
gaut, signalo negirdėjo, tuojaus, kuogrei- 
čiausiai, kiek galėdamas skubinosi per vė
ją ir tamsumą prie buomo. Užleisdamas 
buomą, išgirdo signalinį varpelį. Vėjas bla
škė balsą ir nešiojo į visas puses. Augštos 
pušįs linko ir siūbavo, su poškėjimu atsi
mušdamos viena į kitą. Valandėlę, kaipo 
pro langelį, iš už tamsių debesų, pažiurėjo 
mėnuo ir aiškiais spinduliais, kaip aukso 
žiburys, apšvietė mišką, visą gelžkelio li
niją ir spygsančius bėgius. Toje trumpo
je šviesumoj matyti buvo, kaip vėsula lan
kste pusių viršūnes, ir tarp jų skyrė sau ke
lią; kaip sklaistė žalias beržų kasas ir į vi
sas puses jąsias mėtė.

Tylius nusiėmė kepurę; lietus puolė 
jam ant plikos galvos ir maišėsi su ašaro
mis, kurios tekėjo jojo veidais, ir jam nuo 
to pasidarė truputį lengviaus.

Galvoje slankiojo įvairios mintis; ne
aiškus baisus sapno įspūdžiai pynė
si, draskėsi. Jam rodėsi, kad kas nedova
notinai nuskaudė Tobijuką... Tai atsimi
nus, jo širdis tarsi apmirė/Bet štai aiškiai 
apsireiškė prieš jį kitas paveikslas, ‘’kurį 
gerai įsitėmijo: matė mirusiųjų savo pa
čią Myną... Atėjo ji iš kokios tai tolumos ir 
ėjo linija. Išrodė labai menka ir išbalusi, 
vieton drapanų, buvo apsimetusi kokiais 
ten skarmalais. Aplenkė jo namelį, į jį nė 
nežvilgterėjus. Nors šis atminimas nesu- 
vis buvo aiškus, bot jis atsimena, jog varg
šė vos-vos slinko pirmyn, kojos, nenorėjo 
klausyti, kas keletas žingsnių puldinėjo.

Sargas užsimanė persitikrinti; sutvar
kė mintis ir suprato, kad Myna bėgo ša
lin. Taip, bėgo, nėra ką abejoti, ką kitą ga
li reikšti tie josios perimti baime'ir skaus
mu šnairavimai! Delko-gi butų ėjusi to- 
liaus, kadangi buvo taip pailsusi! Ak! tie 
šnairavimai, baisus šnairavimai!

Ir ką-tai baisų, sunkų, kruviną suvy
niojusi skepetose, nešė, o akis, .kokia ji 
žiurėjo į tą nešinį, priminė jam praeitį.

Matė ją mirštančią, sopulingą; baisios 
josios akis tartum atsisveikino mažą, nau
jai gimusį sutvėrimėlį; viso, ką Tylius ma
tė, neužmirš per amžius, kaip tikrosios sa
vo motinos, kaip tikrojo tėvo.

Kur-gi ji dabar ėjo? To negalėjo iš
galvoti. Vienas tik jam buvo aišku: buvo 
tai persitikrinimas; pametė jį, net nepa
žiūrėjus į jo pusę, nuėjo ir nuslinko to
lyn, tolyn ir tolyn... Šaukė jis paskui ją 
bėgdamas: “Myna!” ir tada tik jis pabu
do.

Tolimoje nakties tamsumoj pasirodė 
apskritu raudonu, kaip kokios baidyk- 
akįs, žiburiu, priešais katruos ėjo du 

raudonu spinduliu, lietaus lašus pavers
dami! į kraujo lašus. Rodėsi, jog iš dangaus 
liejosi kraujas...

Šaltas prakaitas perbėgo per jo kū
ną; apėmė jį kokia tai baimė, kuri kaskart 
didinosi. Artinanties traukiniui, sapnas su
siliejo su esybe, irTylius negalėjo tarp 
jųjų atrasti ribos. Vis matė einančią, sun
kiai kvėpuojančią moteriškę, velkančią 
tarp bėgių sunkią baisią naštą; jau norėjo 
sulaikyti traukinį. Laimė, kad buvo jau 
pervėlu: šviesa šmėkštelėjo, oras susiban- 
gavo, ir kurijerinis, greitumu šaudyklės, 
traukinys, prašvilpė pro jį.

Likusi nakties dalis taippat nedavė 
jam atilsio, noras grįžti namon taip jį kan
kino, jog jis ant vietos nerimo. Ilgėjimas 
prie Tobijuko apsireiškė karštu noru, kaip 
galima greičiaus pamatyti jį. Rodėsi, kad 
jau keli metai jo nematė. Po įtekme augan
čios už vaiką baimės, nekartą kovojo su pa- 
gundinimu pamesti tarnystę ir skubintis 
kuoveikiausiai namon. zz z z

Antgalo, idant sutrumpinti ilgas kan
kinančias laukinio valandas, nusprendė be
švintant apžiūrėti savo kelią. Vos tik tru
putį prablindo, jau Tylius su smaigu ir ge
ležiniu raktu rankoje slinko keliu rūpes
tingai apžiūrėdamas bėgius. Vienur ir ki
tur geležiniu raktu privaržė arba stiprino 
geležinių bėgių susidurimus.

Vėjas aprimo ir lietus pasiliovė; pro iš
sisklaisčiusios debesis pasirodė prošvais- 
tos.

Vienodas atbalsis jo žingsnių, palytė
jimas kietu padu geležinių bėgių ir tekšėji- 
mas nuo medžių lietaus lašų, nuramino su
erzintus sargo nervus.

Šeštoje valandoje lyto suvis jau buvo 
liuosas ir, nieko nelaukiant, skubinosi na
mon. . v' . '

Tuom tarpu debesys suvis beveik iš
sisklaidė ir pasislėpė už skliauto, ant ku
rio pasirodė blizganti, spinduliais apdeng
dama mišką, saulė.

(seka toliau). - ■ ■■■•'•

du 
lės

• bezyj yra telefonų linijos, 
kuriomis galima netik kal- 

: bėtis, bet ir paaiškinti sa
vo žodžius piešiniais. Bet ir 
to da pasirodė maža. Atsi
rado vienas išradėjas, kuris 
privertė elektrą padaryki 
tikrai stebuklą, 1908 metais 
Šiaurinėj Amerikoje buvo 
išbandytas prietaisas, su 
kuriuo galima matyti už 
šimto verstų. Elektros vie
lomis suvis aiškiai persiun
čiama visa tai, kas dedasi 
prieš priėmėjo trubelę. Pav., 
sėdžiant Kaune galima ma
tyti kas dedasi ant šv. Jur
gio prospekto Vilniuje. Pa
kol kas tas stebuklingas a- 
paratas veikia vos per ke
lias dešimtis verstų, bet at
simindami tą stebėtiną pa
žangą, kurią padarė telegra
fas per 20 m., galima drąsiai 
pranašauti, kad po kelių 
dešimčių metų naujos prie- 
taisos veiks ir už kelių tūk
stančių verstų. Amerikos 
turtuoliai skubi pasinaudo
ti nauju išradimu tam, kad 
neišeinant iš namų, galėtų 
matyti visa tai, kas darosi 
teatre. Tas dabar yra gali
ma, tuo labiaus, kad yra iš- 
raštas prietaisas, kuris pri
verčia telefoną kalbėti taip 
balsiai, kaip kad kalbėtų 
žmogus tame pačiame kam
baryje. Vadinas — sėdžiant 
namie galima bus netik ma
tyti artistų lošimą teatre, 
bet ir girdėti jų žodžius. Be 
bevielio telegrafo dabar dir
binama yra ir bevieliai tele
fonai. Pasinaudojimas sklei
dimu elektros vilnių pe pa- 
gelbos vielų atrado dar vie
ną žingeidi! pritaikinimą. 
Mokslininkas Branly padir
bdino nepaprastą laivą, 
plaukiantį vandenų gelmė
se, kurį galima valdyti nuo 
kranto. Tame laive prie 
kiekvieno mechanizmo yra 
priėmėjas, su kuriuo mecha
nizmas pradeda veikti ar
ba nustoja veikęs po tam 
tikros elektros srovės in- 
tekme. Kas svarbiausia, kad 
joki kita srovė į tą mecha
nizmą jokios intekmės nega
li turėti. Tuo budu didinant 
arba mažinant srovę stoty
je, kuri randas ant kranto, 
galima priversti laivą plau
kti pirmyn ar atgal, leistis 
giliau vandenin, arba kilti- 
augštyn, kraipytis į visas 
puses ir tt.

Suprantama, kad toksai 
laivas turės didelę vertę ka
riškuose dalykuose. Nerizi
kuojant nei vienu žmogumi, 
matant priešą’ lengvai ga
lima pataikinti į jį ir mirti
nai sužeisti. Šalep Branly 
laivo, mirties įrankio, ne- 
prošalį bus greta pastačius 
naują vieno rusų techniko 
išradimą. Jo smulkmenos, 
kaip ir kitų viršminėtų iš
radimų, pakol kas laikomos 
paslaptyje. Žinoma tiktai 
tiek, kad išrastos priemonės 
su pagelba viršminėtų elek
tros vilnių atrast ir išspro- 
gint minas, išmėtytas arba 
priešų pasiųstas. Tuo budu 
bevielis siuntimas elektros 
vilnių vienu ir tuo pačiu 
laiku tinka pasiuntimui sa
vų minų ir apsiginimui nuo 
svetimųjų.

Ikišioliai mes kalbėjome 
apie bevielį siuntinėjimą e- 
lektros vilnių. Tiesa, dabar 
ta šaka elekrotechnikos la
biausiai atverčia į save vi
sų žmonių akį, bet ir kitose 
šakose elektrotechnikos pa
daryta nemaža puikių da
lykų. Amerikoje, pav. kur 
alektra kasmet eina pigyii, 
largi nedideliuose namuose 
galima rasti visokius ūkės

Jei yra | žmonių, kurie 
tvirtina, bu 
ne ko vertai tai: jiems drą
siai galimai priritinti stebė
tiną pažangą, ŪHpią padarė 
elektra. Gana b^ nurodžius 
nors į telegrafą'ir į telefo
ną. Telegrafo vielos tankiu 
tinklu aptiesė visą žemės 
skritulį, o jūrių gelmėse gu
li gerai apsaugotos vielos- 
kabeliai — žodžiu telegra
fas liko pirmojo reikalingu
mo daiktu žmonijos gyveni- 

i me. Bet telegrafas su vario 
vielomis, laikui bėgant, ne-

I beužganėdino žmogaus. Te
legrafo vielos atsieina labai 
brangiai; o be to, jos tan
kiai genda, ypač jūrių gel
mėje, nuo suraus vandens. 
Jau senai mokslininkai pa- 
tėmijo, kad tankiatvaksės e- 
lektros kibirkštis platina 

. aplink save oro elektros vil- 
• nis, kurios galima suimti 

gan atstu nuo jų versmės.
į Dar 1888 metais vokiečių 
. mokslininkas Herz bandė 
. sunaudoti tą naują išradi- 
. mą Įsitaisymui praktiškų 
, prietaisų, bet tos elektros 

vilnįs pasirodė vos pagau- 
. narnos tais prietaisais, ko- 
. kie buvo žinomi tuomet. Tik 
. po to, kaip 1890 metais mok- 
. alininkas Branly padirbdino 
. tam tikrą tobulesnį prietai- 
, są, pasirodė galima suimti 

elektros vilnis, Herz’o at-
. rastąsias. Tie bandymai li

ko pamatu tolimesniems 
darbams Italijos mokslinin
kui Marconi, kuris 1896 me
tais pirmas padirbdino te
legrafą po vielų. Tiesa, Mar- 
conio telegrafas galėjo vilk
ti vos kelis verstus, bet visgi 
pradžia buvo padaryta ir 
nurodytu keliu pasekė kiti 
mokslininkai. Nuo atiden
gimo Herz’o praėjo tik 20 
metų, o šiandieną jau be
vielis telegrafas veikia ant 
tūkstančių verstų. Pasta
ruoju laikų pavyko perduo
ti gerai telegramas už 3,800 
verstų. Bandoma sujungti 
bevel iu telegrafu Europą 
su Amerika (apie 5,000 ver
stų). Tiesimas vielos-kabe- 
lio vandenyse labai bran
giai atsieina, bet dar bran
giau atsieina, kabeliui pa- 
gedas, surasti, kur jis page
do, nes kabelis tęsiasi tūk
stančius verstų jūrės dug
nu. Prie bevielę telegrafo 
tokių nepatogumų nėra.

Ikišioliai mes daugiausia 
kalbėjome apie bevielio te
legrafo patogumus, bet nau
da iš jo nesulyginamai di
desnė. Išlepintas technikos 
pažanga šių laikų žmogus 
priprato prie to, kad jis 
kiekvieną dieną žino visa 
tai, kas tik nepaprasto atsi
tiko vakar ant žemės skri
tulio — žodžiu, jis priprato 
prie laikraščio. Supranta
ma, jog laikraštis su tele
grafo žiniomis galimas tik 
ten, kur galimi 
nios gauti. Hevi 
fas suteikia visas 
garlaiviams, 1 plaukiantiems 
jūrėse už kelių tūkstančių 
verstų nuo kranto. Iš savo 
pusės laivas bevieliu telegra
fu liuosai gali kalbėtis su 
krantu ir sw kitais laivais, 
plaukiačiais nuojo gan to
lį. Nepersenąi buvo išrasta 
telegrafo papildinys — bū
das siuntinėjimo telegrafų 
piešinių ir fotografijų. Tie
sa,- ikišioliai perduodama 
gan blogai, bet visgi galėji
mas siuntinėti turi didelę 
vertę. Siuntinėjimą piešinių 
beveliu telegrafu su pagelba 
elektros, sumanus technikai 
pasiskubino pritaikinti prie I orietaisus, veikiančius su e 
telefono ir dal/ar jau užru-1 lektros pagelba. Plovimas

r mokslas

tokios ži- 
is telegra- 

žiuias

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

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

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

lt | ■ III“ ■ SPECIALISTASDaktaras Wissig
Gydo pasekmingai visokius ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip 

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

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

Jeigu kiti jus negalėjo išgydyti, 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 bran

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

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

Old
Uhderoof

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

DBNNEHY3

indu, valymas peiliu ir ša- tikslams tarp kitko 45.000 
kilčių, šildymas krosnies, 
prosavimo mašinėlės, dargi 
atidarymas arba uždarymas 
durų, apšildymas, pagedi
mas oro, — visa tai atlieka
ma su elektros pagelba.

Mažoje dirbtuvėje stovi 
nors mažutytis elektros ju
dintojas. Dar-gi siuvamoji 
mašina veikia su elektros 
pagelba. Pas mus, žinoma, 
elektra dar ne taip greit 
ras tokį didelį pritaikinimą, 
bet-gi geistina, idant musu 
moksleivija labiau intere
suotus elektros paslaptimis, 
nesą elektra ir musu tėvy
nei taip-pat gerai gali pa
tarnauti, kaip ji tarnauja 
Amerikai.

rūbini mokslo stipendijoms 
vidurinių mokyklų moki
niams. Stipendijas (po 300 
rub. per 5 metus) gali gauti 
Panevėžio apskrities katali
kų bajorų vaikai. Tasai 
palikimas 1911 metais buvo 
patvirtintas Peterburgo a- 
pygardos teismo, o nesenai 
patvirtino jį ir buvusi s vi
daus reikalų ministeris Ma
karovas.

“At.”

PONAS IR SIUVĖJAS.

yra
pa-

Vienas ponas, važiuoda
mas vieškeliu, sutiko siuvė
ją. Norėdamas iš jo pasity
čioti, sustojo ir sako:

— Ar gali man pasiūti 
drabužį?

— Kodėl ne, kad tik bu
tų iš ko.

— Tai niekis, kada 
medega, bet ar mokėsi 
siūti be medegos?

— Pasiūti nepataikysiu, 
bet sukirpti galiu, tegu tik 
Jūsų Malonybė paliepia nu
imti mierą.

Ponas išlipo iš karietos 
o Siuvėjas, paženklindamas 
žirklėmis ant smėlio kiek
vieną drabužio dalį, kalbėjo:

Štai, ponuli, turi liemenį, 
Štai skvernus, o ve ranko
vės, o čia apikaklė, o dabar 
tai visa dėvėk sveikas.

J. Maruševičius.

KERBEDŽIO STEPENDI- 
JOS.

Mirusiojo keliu inžinie
riaus Kerbedžio, kaip žino
ma, palikta gan didelį pini
gai įvairiems labdarybės

Advokato testamentas.
— Regis numirė tavo dė

dė, advokatas Rėksnys? Ar 
tau ką paliko?

— O kaipgi, paliko, bet 
bepročių ligoninei, sakyda
mas: “Palieku bepročiams, 
ką nuo jų buvau uždirbęs”.

, ■■■< ». ■ -

Pasikorė.
— Ponas saliuninke, gel

bėkite! mano vyras pasike

— Vai koki nelaimė! O jis 
ir pas mane kabojo kelintas 
mėnuo ant trijų doleriu!..

Pasiūlymas.
— Esi kaltinamas už val

katystę! Ką sakysi pasitei
sinimui?
' — Tegu man gerbiamas 

teisėjas duoda prieglaudą 
savo namuose, tada man ne
reiks valkioties...

Išmintingas.
— O tu, Raulai, kokius 

cigarus visuomet rukai?
—• Visokius. Tas priguli 

nuo to, kas kokius man duo
da:

ne-
ne- 
ko-

Dantis už dantį.
. Meistrienė (į mokini, 
norintį kodėl tai valgyti 
užspirgintos bulvinės
sės): — Tu nei viena akim 
nenori pažiūrėti į košę.

Vaikinas: — Košė taippat 
jokia akim į mane nežiūri.

I
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Jus Paskutine

DR. FLINT

ARBA

Tiesus ir trumpas kelias in Sveikatą.

J. M. TANANEVICZIA

48 7915e.

19
20c. 80

50

30e.
51 86

10c.
87

35c.
52

10c.
54

20c.25c
8855

50c
75c.

Nauja visiems reikalinga knyga

PSVEIKATA

Yra tai pirmasis lietuvių kalboje žinynas, parašytas pagal Europos ir Ame
rikos garsių daktarų ir profesorių veikalus, kaip tai: prof. dr. Palmer, dr. 
Ezra M. Hunter, dr. M. V. Lee, prof. D. B. Hagar, prof. H. W. Conn ir kitus, 
Tai vis garsiausi žmonių sveikatos tyrinėtojai ir žmonijos geradariai.

Ar Jus pažįstate savo sudėjimą? •
Ar norite but sveikas ir stiprus? .' . ’ • ■ ■ ■-
Ar norite nusikratyti apgavikus, kurie siūlo Jums per apgarsinimus vaistus?
Jei ne, tai nusipirk sau šią knygą SVEIKATĄ;* o šioj knygoj atrasi sau 

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

56

' ’ ĄTiĮr.Tir kaW? ~ 5
cam——■- i - ii ■!

K yla. {Ruptura}
Iševdo lšgydfi; be peilio 

S3 J Aš turėjau kyla, kuri labai man? vargi-
, no tada asz nuėjau pas daktara Flint ir

UI

OR. FLINT
322 So. State Street 
22 motai praktikos.

UZ

$10
Be pjausty
mo, chloro
formo, truk
dymo darbo 

;! laiko.

Didele Proga
Oferfas baigiasi 15 Vas. 1913

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

SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje brangus veikalas, turi 339 pusla
pius, su keliais šimtais yvąirfų paveikslėlių apie žmogaus kūno sudėjimą ir 
kitokių. Spauda aiški, drūtais audimo apdarais. Kaina su prisiuntimu tik
tai $2.00.

Užsirašant minėtą SVEIKATĄ kaip ir kitokias knygas, adresuokite:

3249-53 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL

Kataliogas Knygų.
Dvi Istorijos apie Joną ir Aleną ir Pavojinga 

klaida. Mahanoy City, Pa. Pusi. 45..................... ‘
Dvi Pasakos apie Valdimicrą ir Bedalį.M ahanoy

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

sybę nekalbėk; Senas žmogus pavojuje; Na
mų sūdąs; Kvailas tikėjimas; Karalius čigo
nų; Iš 1795 metų; Nedoras Ponas ir Girtavi
mas. Mahanoy City, Pa. Pusi.61......................... i

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

Devoni.škių Kryžius. Puikus aprašymas apie 
kryžių, stovintį Dčvoniškių kaime, Suvalkų gub. 
Shenandoah, Pa. Pusi. 39. Kaina. .......................... ‘

Duktė Marių. D. T B. Mahanoy City, Pa. 1910 
Labai užimanti apysaka. Pusi. 63..............................

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

Dvi Puikios Apysakos: Bausmė Dievo ir Ale_ 
nutč. Boston, Mass., 1905, Pusi. 36 ...:...............

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

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

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

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

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

Emigracija. Iš darbininkų gyvenimo paveiks
lėlis: Parašė J. Sliuburis. Brooklyn. N. Y. Pusi. 
47 ......................................................................................... :

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

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

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

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

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

Girininkas.
kojimai. 
Pa. 1911., Pusi. 42 ...........................................................

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

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

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

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

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

Grabnyčių žvakė. Flamandų tautiška pasaka 
Verte J. B.'Tilžėje 19Q1 Pusi. 31

15c

5c. 89

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

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

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

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

Idėja ant mėšlyno. Apysaka musų dienų, 
Aukauja broliams Lietuviams Muse. Plymouth, 
Pa. 1000. Labai graži apysakaitė iš laikų tau
tiško lietuvių atgijimo. Pusi. 56. Kaina ........... ■

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

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

Ist.rL r pie grn.. Mageliona Dukt 
Karaliaus iš Neapolio ir apie Petrą Kareivį Gra- 
pą. \ isokie atsitikimai, nuliūdimai ir linksmy
bės, laimės su atmainomis beskurstant ant šio 
svieto. Tilžėje, 1907. Labai ' gražus aprašy

mas. Pusi. 48. Kaina ................................................

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

Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Vel
nių. Surinko Dr. J. Basanavičius. Chicago, 
Ill. 1903. šioje knygoje surinkta daugybe įvai
rių gražių pasakų iš senovės liaudies padavimo; 
apie rojų, dangų, čysčių, peklą; apie giltinę, ma
rą, cholerą; apie dvasias (dūšias), velnius, vaidi- 
masi ir t. t. Pasakos užrašyta tokioje kalboje ko
kioje buvo girdėtos; Panevėžyj — pagal panevė
žiečių tarmę; Šiauliuose — pagal šiauliečių tar
mę; Suvalkų gubernijoje — Suvalkų tarmes; 
Prūsų Lietuvoje — pagal Prūsų lietuvių tarmę; 
Dzūkijoj — pagal dzūkų tarmę ir tt. Labai nau
dinga knyga tiems, kurie nori žinoti apie senių 
padavimus ir jų prietarus. Pusi. 470. Kaina .... $1.50 
Ta pati apdaryta ......................................................... $2.00

10c.

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

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

pas ji gydžiausi. Jis nevartojo peilio, ne 
klorofornio, nesugaiszino mane'nuo darbo ir 
bo jokio skausmo ir aš likaus. visiškai isš- 
gydyt.as, kad dabar nenešioja jau diržo, ir 
neturiu nej jokio ženklo kylos. *Aš rekomen
duoju visus kurie tik turi kyla kad eiti 
gydytis pas daktara Flint.

-JOE MAMBOUKG, 3511 E. 103rd. St.
South Chicago, Ill.

Išgydytas 1906 in,
Per daug metu asz turėjau kyla, ir ge

rai žipau ka tai reiškia. Tada asz nuėjau 
pas Dr. Fliut. Isz pradžios asz abejojau a- 
pie jo gydymą, asz tą prisipažystu, bet asz 
turėjau ka nors daryti, nes asz buvau labai 
prastam padėjime. Tas buvo 6 metai atgal 
ir likaus teip gerai iszgydytas tada kad 
dabar neturiu nej mažiausio ženklo kylos. 
Buvo tai mano laimingiausios dienos gyve
nimo pas daktara Flint.

B. SUSLAND, 1832 S. Haisted St.
Chicago, Hi.

Apie sanvaite atgal mes iszleidom lakszte- 
li su vardais 25 vyru iszgydytu nuo kylos 
bo piaustynro, be chloroformos ir be nutro- 
tymo ienos dienos, ir

Czia vėl 10 vyru iszgydytu 
nuo Kylos ‘Rupturos’

Henry Alexander, Oglesby, Ill.
G. H. Goeddaens, 1246 Groeling Av.

Milwaukee, Wis. 
Thos Jones, 7528 Madison Av., Chicago, Ill. 
Thos. McMillan, 1700 Ninth St.,

Coucill Bluffs, Iowa. 
Chas. Windros, Abrams, Wis. i
Geofge Dethleft, Peotone, Hl. ’
B. Klatchęr, 2744 Haddon Av., Chicago,
H. Schneider, 5324 S. Wood St. Chicago, 
Alvin McCormick., Morrison Hotel, 7

Clark St., Chicago,

III.
III. 
s.

III.

JUS SU MAaA KYLA ATMINKIT!
Žmonos kurie turi maža arba vidutine kyla atminkit kad dideles kylos buvo 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. Ateik iszsyk^ Pasirodavimas Dykai.

KITU MIESTU VYRAI 
Rašykit tuojaus, gydymas $10

Knygute siun- 
cziama Dile Ai.

322 S. STATE. STREET CHICAGO
Antras floras (FravpanJBukrenn) skersai n\io Rothschild

Offiso valandos: kozna diena nuo 8 ryte iki 6 vakare. Vakarais, Panedeliais ir Ket- 
vergais, iki 9. Nedelioms nuo 9 iki 12 ryto.

Uranium Steamship
Company

Reguliariška Pasažierine Linija tarp

NEVY YORK ir ROTTERDAM
Geriausi Laivai — Ruimingi kambariai
Marconi bevieline stotis—Geras Valgis

Ausi rijos,Huųgąririps ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos ;■ per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kaibas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar infornįacijos kreipkitės

Cranium Steamship 
Company

13 Broadway, New York
J. V. Zintjor.ia. Co.,

I4O N. Dearborn StD4 Chicago, III.
Arba pas mus aitentits kurie randa

si visur Suvienytose Valeli jose.

CHOPlte Tel. YARDS 4154
■'*"" KLAUSK

CHOPIN

CIGARU 
nes padirbti isz 
gerausio tabako 

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

*
*
*
*
*i

*
*
*
* 
************4-4*************

MOKYKLA ŠOKIU.
Waltz, 7wo Step ir kitokių.

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

PROF. JULIUS SILSKO 
1836 S. Haisted St. Chicago. Ill. 
Nuo 9 ryto iki 11 va .Phone Canal 3762

* 
% * * *

s * *

——
■M
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Išeina kas utarniiikas Ir petnyoia

tiktai $5. Viduj to laikro-

"SAULE’
DU-KABT NEDELINIS LAI^ILaSTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
i AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU

ANT NEDĖLIOS

------- .--------- PRENUMERATA KAŠTUOJA: -------- ------

AMERIKOJ [raeta.ms .L pusei matų $1.25
EUROPOJ fR°sijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli

•._________  į joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m. Į

Rašyk tuojaus, o gausi vicnrį numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Go
520-522 W. South Ali

Įdėk numerius nuo 1 iki 9 į kožną 
ratuką tokiu bildu kad pridedant 
kiekvienam kampe išeitu 20. Atsiųsk 
teisingą išrišymą ir 50c markėmis ant 
prlsiuntimo kaštų, o apturėsi tą pui
kų AUTOMATIŠKA BANK-LAIKRO- 
DĮ vertą $10 už kuri užmokėsi atsi
imdamas 
džio rasi didele dovaną kurį turi di
delę vertę ir kiekvienam yra reikalin
ga.

Tas puikus laikrodis yra tuoni ge
ras, kad kas 24 valandas reikia įmest Į 
jį 10 centų kad jis eitu, tas duoda 
progą kasdieną sutaupyt 10c. Laiką 
rodo atsakančiai. Rašyk į.

Mahanoy City, Pa

BANK CLOCK 
Lithuanian Dept. “A” 

€3 PARK ROW, 
Room 1013, New Yook, N.Y.

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

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
8252 Emerald Avenue - ■ Chicago, I1L

Telephone Yards 4527.

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 BLDG. 

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

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi vl-oki medžio padailinimai.

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yaids 502 JOS. J. ROZHOX pard.57

85c.
59

15c. III. d. H. OLSON25c. 89a
G.

25c.
50c.61 f

90

50c.
62

Eoll ITonsdr/ Co.,Ba:a*iore,Mi,XIAA»
15c.

63

64
15c. Išsiunčiame drabužius ir i kitus miestus.65 202

50c
20366

15c
204

r mokite Anglišką kalbą?35c
57

205
50c

68 10c
20625c.

70
15c

207

10c.
72

25c.
73

210
10c.

74

15c. 212
75

15c

4;

$1.25
$1.50

40c.
55c.

207a
207b
209

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

JOHN M. BRENZA 
L A AV Y E 11 

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

PHONE OROVER 1939

Atlieku visokiuslognlfezkus reikalus at- 
sakaneziai, ypatingai suzeidmo ir kitus. 
Užsiimu vedimu visttkiu civiliszku ir 
kriminali zlcu bylu. Tai* ,i perziuriu 
abstraktus ir padirbu visokias po jieras 
ir doKumentus pardavimo ir pirkinio 
namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, — 
rie turite koki legaliszka reikalą, atsi- 
szaukito pas tautieti.
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❖

t
4-
❖ 
f 
t
+

10c.

01

Teisingai padaryta degtine iŠ 
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai, 
miniai švelnios 

prieprovos daro 
SOLO degtinę 

geru Vaistu 
šeimynų 
varrtoji- 

mui

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

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

4-
4-
4"+
4-
❖
4-
*

4- 
♦ 
♦ 
t 

... . į 
,i, ku- T ’........4-

+ 
4- 
4-

ARU ir karštuv i 
r.deniu šildymo 

prietaisų :vedimas 
ii pataisymas.

4012
State Street
n el.Oakland 1441

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

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

TĖMYKITE LIETUVIAI!
Visiems žinomas lietuviams Jonas 

Kučinskas, kuris užlaiko Kriaučių ša
pą po num., 238 Slęcųin .Aye.. Kingston, 
Pa., užsidėjo didelį skaitlių lietuviškų 
knygų. Todėl reikale pirkimo knygų' 
meldžiame kreiptis ant šeiniaus padė
to anrašo:

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Atj., 

Kingston, Pa.

b aP*e Septynis Pa- * 
kartuosius.

Paraše Leonid Andreev, verte S. Biežis.
Yra tai mena iš geriausių pasakaičių, 

kurioje aprašoma nuotikiai revoliucijos 
judėjimo Kossijoje. Patraukianti, smagi 
skaityti ir labai pamokinanti. Kiekvienam 
verta ją nusipirkti. Pusl.95. prisiųskite20c, 
o gausite į namus. Adresuokite: 
•/‘Lietuvos Ūkininkas” į
2242 W. 23rd PI., Chicago

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

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

Pavasario rytmetį. Davatka, Burtininkė, Trjs 
labai gražios pasakos. Parašė Lazdynų Pelėda. 
Vilniuje 1905, pusi. 23 ..........................................'.....
Plėšikų lindynė arba nunešta duktė- 
Vertė S. P. T. Apysaka iš Lietuvos žmonių gyve
nimo. Chicago, Ill. 1907, pusi. 38...................................
Paveikslai. Knyga I. Pasaka iš lietuvių gy
venimo. Tilžėje 1901, pusi. 56....................../.... . 10c
Paveikslai. Knyga II....................................  10c.
Paveikslai. Knyga III........... .'..............    10c.

Palangos Juzė. Paraše Vysk. M. ValančaUr . 
skas. Penkta pataisyta laida. Vilniuje 1906, pusi. 
130 ..............................  25c
Pagieža ir Jurgis durnelis. Apysaka 13’ 
gyvenimo. Paraše Brolis, lietuviškai vertė Dr, V. . , .. 
Kudirka. Plymouth, Pa. 1902, pusi. 90 .....................   25c
Puota, Nuskintas žiedas. Paraše Bijū
nas. Plymouth, Pa. 1902, pusi. 32 -10c
Ponas ir bernas. Apysakėlė L. • Tolstojaus iš 
gyvenimo maskolių kaimiečių, žingeidi norintiems 
susipažinti su buviu ir sąlygomis maskolių kai
miečių gyvenimo: ji verčia skaitytoja drauge 
jausti su vargo prislėgtais žmonėmis. Chicago, 
Ill_ 1904 Pusi. 60................... ................... ..

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

fl Šiomis dienomis isejo. is spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Viemitis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rank ved is bei 
Žodynėlis Lietuviškaj-Angliškas su Fonetiška Ištarimu; Lessens in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiu, fl Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius, fl Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas Uostas, o trečioje eileje teisingas ištarimas, „fl Toliaus seka 
Žodynėlis. IJetuviškąi-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu, fl Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai,1 koKi tik naudojami kasdieninėje kalboje, fl Pagalios tal- 
pinasj trumpos pįsaka/tes ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje, fl O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Juslinių Amerikos_VaIstybių Piliečiais, fl Kiekvienas lietuvis atvy
kęs | šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesiriai Ipasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai, naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtu pasilikti E 
Amerikos Valstymį Plnečiu, pūsi. 240. •

- ni'i'H ■■ •'
Kaina popieros apdaruose . 
Gražiais, audimo apdarais............

$1.25
$1.50

15c.
i >!•■»

Užsisakant “Rankvedį”, reikia drauge ir pinigus siųsti per pačto Mo- 
ey Orderi arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

..Jonas M.;Tananevicia
3249-53 8. Morgan St., Chicago, 111

Ant 
baro

geriausia 
Žmonės supran
tanti vertę geros 
ruginės degtinės
orderiuftia SOLO 
kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai.

Reikalauk S-O-L-
STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago, 

21t W. Madison St

■ * 
į • i

1
............. , „ '_r . _ . . - į . ................................ . - - - - - - -...............................: ■
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wwwmi- —wIRFF Kataliogas Knygų.
62

93

94

.751.

5c

95

96

98

99

100

101

143

144

Kastrijotas. Išvaduotojas Albanijos, 
knygelėje yra labai puikus apra- 

apie tūlą Albanijos kunigaikščio sūnų,

145

eina Lietuvos pažin.
Parašė Prietelis. She-

5c.

10c.

15c.

5c

25c.

35e^

15c.

147

148

149

150

151

102

103

107

108

109

110

111

112

113

114

115

118

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

Jurgis 
Šioje 
šymas
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. Shenandsah, Pa.
1906, Pusi. 51 .................................................................

Judošius. Parašė L P. Aprašymas iš lenkų 
maišto 1863 m. ir ka’ip 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 šv. 
žemė. Puikus skaitymai. Mahanoy City, Pa.
1907. Pusi. 58...................................................... ..
Karalaitis ir Ubagas. Iš angliško. Puikus aprašy
mas. Mahanoy City, Pa. 1906. Pusi. 182...........
Kaimynų pašneka. Parašė J. Vilniuje. Gra
žus aprašymas iš lietuvių kaimiečių gyvenimo. 
Pusi. 18. Kaina ...................................................... ;..
Kas kaltas? Apysaka iš musų dienų. Para
šė A. V. Vilniuje. Gražus apsakymas iš Lietu-’ 
vos sodiečiu gyvenimo; apie gužynes ir tt. Pusi. 
27. Kaina .........................................................................
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- 
kevicz. Lietuviškai išguldė Jonas B. Smelsteris. 
Tomas I ir II. Mahanoy City, Pa. 1902. Yra tai 
puikus aprašymas iš laikų karionės lietuvių su 
kryžiokais laikuose D. L. K. Vytauto ir kara
liaus Jagailo. Knyga šioji turėtų rastis kiekvie
noje lietuviškoje 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)y kur D. L. K. Vytau
tas su lenkų pagalba baisiai sumušė kryžiokus ir 
panaikino jų zokoną. Joje yra ir tos kovos pa- 
veikslas. Puslapių 1034. Kaina .............................
Kraujo Sėja. Apysaka iš laikų karės Masko- 
lijos su Japonija. Parašė Waelaw žmudzki, lietu
viškai išvertė V. Stagaras. Dviejuose tomuose. A- 
pysakoje aprašyti mūšiai ant jūrių. Viskas apra
šyta taip aiškiai, kad rodos viską matai savo a- 
kimis besiskaitydamas ją. Kraujo sėja yra 
viena iš naudingiausių skaitymui knygų. She
nandoah, Pa. 1906-1907. Pirmas tomas Pusi. 
289. Kaina .....................................................................
Antras tomas Pusi. 246. Kaina ...............................
Kapitonas
Bergarac. Vertė įš Prancūzų kalbos kun. Dr. M. 
Juodišius.
bai užimanti ir juokinga 
ta į tris tomus. Visi trjs tomai vienoje knygoje
404 puslapių didelio formato kaštuoja tiktai 1.15c 
Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gyve
nimo “Laisves metų’’, parašyta Lazdynų Pelė
dos. Yra viena iš geriausių apysakų. Vilniuje,

1910, Pusi. 520 . 
ir

Dvi apysakos. Vertė 
doab, Pa., 1909, Pusi.
Koks tas paukštis “kun.’’ V. Dembskis? Tilžė
je, pusi. 34................................................. ......................
Kas priešius? Akyva apysakėlė iš lietuvių gy
venimo. Parašė 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 

i Kas teisybė tai ne melas. Parašė
’ ’Aušros' ‘ išleidimas. Septynios naujai 
tos pasakaitės. 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 .......... ..............
Kelione j Europą. (Su dviems paveikslė
liais iš visasvietinės parodos Paryžiuje 1900 m. 
Lietuvių skyriaus). Kun. J. Žilinsko. Shenan
doah, Pa. 1902, Pusi 52 ......................... ....................
Kares laukuose. (kareivio atsitikimai), 
Parašė Vsevolod Garšin. Vertė A. L-lis. Labai u- 
žimanti apysaka iš laikų karės maskolių sū tur
kais. Chicago, Ill. 1906, Pusi. 81. Kaina.........
Katorgon. 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
dėli ponai. Mahanoy City, Pa. Pusi. 105........ 
Keturios Istorijos: Sugertuves trauaynije; žibin
te Bažnytaitėje; Aliutė duktė kunigaikščio Ker
niaus; Bokštas ant salos Dago. Mahanoy City, 
Pa. 1902. Pusi. 64.........................................................
Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko

Basanavičius. Dalis I. Čia ' lipa 141 labai

152

120

121

122

24

5c

30c

25c

20e.

35e

5-

10c

10c.

$2.00

$2.00

$1.00
$1.00

Velnias. Prietikiai Cirano De

Mahanoy City, Pa. 1908. Yra tai la- 
apysaka, padalin-

Krikščionis Raudonas Gvazdikas.
Pranas Siūlelis. Shenan-

52 ............................................

156

158

gražių, juokingų, išmintingų ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, Iii. 1903, Pusi. 280 .,....................... .  $1.2T
Drūtai apdaryta .................................................. ._., . $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, III. 1903, Pusi. 330 ......................... $1.1
Drūtai apdaryta ......................... ............... . $l.b<
Lietuviškos Pasakos įvairios Surinko 
Dr. J. Basanavičius. DalisIII. Čia telpa 202 dar 
gražesnes ir juokingesnūs pasakos. Chicago, Ill.
1904, Pusi. 333....................................... $1.25
Drūtai apdaryta ........................................................... $1.50
Letuviškos ’Pasakos įvairios. Surinko 
Dr. .J Basanavičius. Dalis IV. Chicago, Ill, , 
pusi. 299.

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

Įvairios.
Dalis IV.

šioje dalyje taip kaip ir pįrmes- 
surinktų pasa-

Apysaka - iš pir- 
Vertė Vytautas. Til-

159

160

162

163

164

165

166

167

169

170

171’

172

50c
75c

10c

• 97

——

!•«

11'9

200

201

1100

~ a 
b 
c 
d 

1102

5c

10c

15c

15c

20c

Pelkės. Atšaka iš lietuvių darbininkų gyve
nimo L# vių kalbon išvertė Kazys Puida. 
Vilnius, j,Į ’ Pusi. .468..................  $1.20
1 ašaka ” apie kantrią Aleną dukterį 
lū.-kų ctdsorhffis Antonijaus, kuri per 22 metus 
vaikščiodamažpo svietą, daugybę bėįų ir vargu 
iškentėjojAnfra laida. Iš lenkiško vertė A. 01- 
ševskis. -fcChicfego, III. 1902, pusi. 66 .....................
Paludieniai. V. Orkan. Vaizdelis Iš pie- 
menėlidHgyveiimo. Lietuviškai išguldė V. .Sta

garas. °"'Ant'r4 laida. Shenandoah, Pa. 1906, 
pusi. ...............................................................
Pasaka ' Adomą ir Jięvą ■ Priedas 
prie sul sios mythologijos. Pa'rašč Paul
Lafargue|f ipųjml vokišką vertimą lietuviškai su
taisė P?“ Miškinis. Chicago, Ill. 1908, pusi.
31 ....?rĮ...r;-.................................................................
Patarles ir dainos. Surašė nuo žmonių M.
D. Silvestraitis. Tilžėje 1899, pusi. 30 .................

gera

10c

10c

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

Jaunuomenei.
Knygelės miera 2 "4x3% col. Pusi. 140, storis % col 

našiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž 
ayčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
c: lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas maldė 

ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, 
popiera. Čia yra jų paveikslai ir kainos:

MALDAKNYGĖS

b 
e 
d 
e

$1.00
$1.25
$2.00
$2.50

75c 
$1.00 
$1.00 
$2.00

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

Į137 Baltos celuloidos 
gražus apdarai, išrodo 
kaip balčiausias sloniaus 
kaulas, čysta, slidi, 
žvilganti popiera; ant 
šono graži kvietkos š?-

dru- 
išro-

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

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

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurių norime ištisą eilę įdėti 
j savo knygų krautuvę, priversti ėsa- 
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS arba Te- 
LESKOPUS.

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

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa niba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta j 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
'ielae grupas žmonių, trlobų, visą mies- 
sv4, plačius laukus, miškus, daržus ir . 
taipt toliau, taip kaip kad pats tojo 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybę, padidina jį askirs- 
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru įsitikimu.

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

štai ką juose gali pamatyti: 
Kristaus užgimimas Betlejaus Štai- 

nėlėje.
Trįs 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.
Šventa '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.
žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.
Kristaus kūną ima nuo kryžiaus. 
Kristus keliasi iš grabo. 
Kristus žengia j dangų.
Regykla šiandieninio Betlejaus.
Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku
rioje Kristus gimė. .
Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma
rijos.

22. Bažnyčia būdavote ant grabo šv. 
P. Marijos.
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai 
žmogus”.

SERIJA II.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

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

delį oeeaninį laivą.
New York. .............................~ ...
Garden). 
Boston.
Atlantic 
maryj.
Niagara, 
tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.
Kaskados ir poxylme svetainė. L, 
P. Parodos 1904 m.
Moki indijonas uamieje.
Moki indijonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No- 
Fraid.
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdų augščia, Yosemite, Cal. 
Motina girių, 68 pėdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj.
Airija. Killarney, pilis Ross.
Inėjimas į Muekross Klioštorių, 
Airijoj.
Šiaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.
Vokietija. Laivas aplcidžiautis Ko- 
bleucą uit Rheino upės.
Švedija. Stockliolmas nuo vandens 
pusės.
Stockliolmas. Karališkas paloeius, 
Švedija. Ant kelio į Odde.
Švedija. Lejono pilis, Geteborgo.
Šveicarija. Mount Blance žiūrint 
nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj, 
žuvinis kiemas, Alhambra, Grana
da, Ispanijoj.
Katedra Notre Damė, faskada. Pa
ryžiuj, Francijoj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Frau- 
cijoj.
Palociai tautų ant upės SeinaoS 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Frzncijoj.
Des Shamps Elysees. Paryžiuje, 
Francijoj.
Didžiosios operas paloeius, Pary
žiuje, Francijoj.
Tvirtynė šv. Jono ir 
seilles, Francijoj. 
Laivų užplauka ir 
france, Francijoj. 
Carniche kelias ir 
farnche, Francijoj. 
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.
Vatikano daržas ir šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pet
ro katedros.

JONAS M. TANANEVICE 
3249 53 S. Morgan St.

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

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

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

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

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

maldų knygele, pavesta visos Lietuvos Katalikų 
Jaunuomeniai, pagerinta ir per naują devintą 
kartą atspausta su dadėjimu visų rožančių.

1104

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- 
iai, rundini kampai. 90c

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

. 50c
. 7oc
$1.00

a 
b 
c 

1107

1.

Lietuvaite. 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. Paveikslė
lis iš dzūkų gyvenimo. Parašė Kunigas. Graži 
apysakaitė iš lietuviškų gužynių. Vilniuje 
1905, pusi. 17 ...................................................................
Linksmi žiedeliai. Surinko K. Stiklelis. 
Čia telpa 104 įvairiaus linksmo turinio gabbalė- 
liai. Tilžėje 1907, Pusi. 32 ..........................................
Laikrodininko Atminimai. Pasak Erk- 
man-šatrijaną sutaisė S. M. Paveikslas iš Napo
leono I. paskutiniųjų kariavimų. Chicago, Ill. 
1907, Pusi. 44 ............-................................. ..................
Laisvė ir kitos naudingos pasakos. Pa
rengė K. Brūklys. Shenandoah, Pa. 1911, Pusi. 
40 .........................................
Morkus ir Aurelionas. 
mų amžių krikščionystės, 
žėje 1899, Pusi. 82 ..........
Matu’5 paviliojo. Stebuklingoji tošelė ir ki
tos labai gražios apysakos iš žmonių gyvenimo, 
Parašė Lazdynų Pelėda. Vilniuje, 1980, pusi. 
262 ................................................................. ^........
Mylėk savo artymą. Apysaka iš laiko ka
rės Francuzų su Arabais Afrikoje. Pagal
F. Hoffmaną parašė 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 Cudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, Ill. 1906, pusi. 103 ..... 
Mythai. Pasakos ir legendos žemaičių. Surin
ko Dr. Ed. Veckenstadt, vertė dr. J. Šliupas 
Dalis I. Yra tai žingeidžios ir juokingos senoviš
kos pasakos apie visokius stebuklus ir prajovus, 
apie darbus gerų ir piktų dievų, apie laumės, lai
mes, Raganius, Vilkalvkos ir tt. Plymouth, Pa. 
1897, pusi. 190 ................................-......... 50c
Musų Soeijalistai. 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 ................. 30c
Meilės karštligė. Mintys ir prilyginimai a. 
pie dabartinį supratimą meilės. Parašė I. A. 
Chodov, vertė iš rušisko J. Stropus. So. Boston, . 
Masė. 1911, pusi. 51 ....................... ............................... 206
Mokslinčius Tvardauckas. Apysaka iš 

žinomų padavimų. Parašė J. J. Kraševskis, ver
tė į lietuvišką F. M. Plymouth, Pa. 1908. Pusi. 
174 ............ ......................................................................
Miškas vis smarkiaus degė. Piešinys 
Skitaleco. Vertimas iš rusų kalbbos. Brook
lyn, N. Y. 1911, pusi. 32.............................................
Mobilizacijos 
renimo. Parašė žemaitė. Perspauzdinta iš “Ūki
ninko”. Tilžėje 1905, pusi 15 ...................................
Meilės linksmybė. ’ ’Da niekad ant svieto 
tokios nebuvo!” Išdavė J. A. Faraonas. Tilžėje 
1907, pusi. 32 ..................................... ............................

’ Musiškiaį. užsienyje. Juokingas aprašymas 
kelionės į Paryžių ir atgal. Mikalojaus ir Glapi- . 
ros Ivanovų.Parašė N.. A. Leikin. Lietuvių kal
bon vertė Magnus Parvalkietis. Chicago, Ill. 
1909, pusi. 216 ............................................................
Milukijada arba nepaprasti dzūko viršžmo- 
giški nuopelnai ir juodesnis už pragarą tiems 
nuopelnams pavydas. Chicago, Ill. Pusi. 37.... 
Magdalės Marija. 
Chicago, Ill. Pusi. 75 
Nuskendimas laivo 
ir aprašymas. Surinko M- Paltanavičia. 
Boston, Mass. 1912 Pusi. 17...................
Našlaitė. Ne pasaka. Labai užimanti apysakėlė 
iš dabartinių lietuvių gyvenimo. Parašė Lazdy
nų Pelėda. Tilžžėje 1902, pusi. 62..............................
Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Step- 
niak, versta iš rusų kalbos. Chicago, Ill. 1909,
Pusi 72................................. ...................................

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, 111. 1911, Pusi. 38...................................
“Nie gadaj” arba baisus sapnas Parašė ž. 
Tilžėje 1902 Pusi. 18.............. . ._...................
Našlaičiai. Paveikslėlis iš praeities. Vertė Arto
jas. Chicago, Ill. 1904. Pusi 256...................
Namelis pustelninko. Pertaisytas antras leidimas. 
Graži morališka apysaka. Shenandoah, Pa. 1906 
Pusi 170....................................................
Audimo apdaruose ................................
Neužmokamas žiedas. Dvi gražios 
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, Ill. 1906 
pusi. 95 ............................................................................. .
Prakeiktas Meilingas Kriminališkas aprašymas, 
vertė D. T. ir F. W. Bočkauskai Mahanoy, Ci
ty, Pa. Pusi. 202 ............... ....................................
Pirmoji Gegužės; Sapnas apysaka. Parašė Skruz- ' 
dė. Brooklyn, N. Y% 1908, pusi. 39.............................  15c
Parsidavimas ir 
Prūsų Lietuvoje. 
(Papasakojimas kaip 
Didžiosios Lietuvos, ______ _ _________ ,
pravardę ir tikėjirilą permainė, o paskui vokie
čiai jį išvarė.) PlymoFh, Pa. KOI, p

pasekmės. Vaizdelis iš

Labai gražus skaitymas.

50c

2.

3.

4. ant svodbos, Kanoj Gali- 
Pcrmaino vandenj į vy-

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda 

žydams.

25c

25c
50c 1109 Skuriniais apda

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

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75c

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

1111 Prancu^škos- sku
relės, grąžiąų^ą jįš . vi3 >, 
sų už tą prekė,,,;.$1.00A

50c

15c

5c

10c

50c

05c.

15c.

10c

15c

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

į # 1131 Puikiai išgro- 
'9 žinta, su auksuotis 

kryžiais, taip-gi vi
duryje yra auksinis 

kryžils...... $1.60

miiiiiiiiniiiii

huh ti imt iltimi

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

5.
6.

7.

8.

9.

kryžių

veidų

jo ne-

1113 
lėliais, 
gražia

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

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

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

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

nukry-

14.

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

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

1128 Prancūziškos sku
relės, minkštais apda
rais 60c

1127 Prastais apdarais 
gražiai paauksuota. 40o

1129 Morokko gražiais
-tiąS BJSąUTlU ‘SĮBZEpdB 
relė, paauksuotais kraš
tais 50c

Mcfiirwinjeni/

16.
17.
18.
19. '
20.

21.

23.

24.

25.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

Pilies daržas (Casttie

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

Patkavinis vandenskri- 
ožinės salos. (Horse Shoe

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.

194
.20c.

i-' 195
30c

‘ ‘ Titaniko ’ ’. Paveikslai
So.

34.
35.
36.

20e

1121 Prastais, drūtais 
apdarais, auksintais kra
štais, apkaustytom^ 
briaunoms pasidabruoto
mis Metelėmis, su kabu
te................................. 60c

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

37.

38.

39.1142 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

40.
41.125

5c.
50c

126
•4.

10c.
15.127

5c. 46.

128 50c.

129

130 53.
25c

54.

55.

56.

57.

58.
135 Katedra, Mar-59.

Ville-ežeras,60.
136 ežerėlis Ville-61.

r
Monte62.

50c137*
63.

64.133 196

20c.

47.
48.
49.
50.

51.
52.

131
132

Aišbe 
pertaisy-

42.
43.

pelnas. Iš ’ - prietikių 
Pagal A. Swiętochoskį. 

vienas lietuvis atėjęs iš 
atsidavė vokiečiams, net

........... 50c.
............. 75c. 
pasakos, 
............ 25c.

m-

Kuni-
ArnuI- 
antru 
kaštu

nori
Raš-

$3.00

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

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

■

<• *},i ’

• ’TtJ?

134

Galerija paveikslėlių iš mas- 
gyvenimo Lietuvoje. Parašė Dėdė 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, III. Pusi. 40. Kaina ....

20c

10c

25c

1125 Baltos celuloidos 
apdarai, vienų ornamen
tai kaip ant šio paveik
slo, kitų gi graži aukso 
šakelė ir aukso Ištaro
mis knygos vardas at
spaustas, su kabute, au
ksinti kraštai $1.54

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

1150 Biblija arba šv 
Raštas Naujo Įstatymo. 
Lįetųviškon kalbon iš
guldė Vyskupas 
gaikštis Juozapas 
pas Giedraitis, 
kartu atspausta
kun. S. Pautieniaus su 
komentorium parenktn 
kun. A. Staniukyno, tel
pa čia išguldinėjimas šv- 
evangelijų visų keturių 
evangelistų. Apaštalų 
tai, pusi. 494 lotyniško- 
darbai ir Apaštalų raš- 
mis litaromis........... $2.01

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 šventų 
tų............................

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

i t
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATBAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA 

- ■> MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

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

3206 Auburn Ave.
i.nt. Kasparas, Prot. Raštin., 

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

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

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

2118 W. 20th St.

SV.

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

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. Jusčlus Pagelbinin.

1765 Ogden Av.
Frank Ranba, Raštininkas

20 W. 60-th St.
Jurgis Brazauekas, Fin. Rast., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

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

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

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

130 Stauton St.
K. Kučinskas, Fin. Rast.,

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka,

31 Teehery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

J. žalandauskas, pirmininkas.
3234 So. Illinois Ct.
J. Polekas, rast.

460S S. Wood St.
J. Valskis, Knygvedis.

4524 So. Wood St.
St. Anučiauskis. Iždininkas.

4617 So. Hermitage ave. •

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Pagelbininkas, 
St.
Prot. Sekr., 
Box 172.

Teofilius Faustas, 
78 Oxford

Juozas Adominas,
R. E. D. No. 1

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 Kučinsljas, Raštin., 

238 Sloeum Ave.

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

840 — 33rd. St. 
Stnis. Stoneviče, Viee-Prez, 

S58 — 33rd. St. 
Nikodimas Overlingas, Rast. Prot,. 

3245 S. Morgan St., 
Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 

3416 Auburn Ave. 
Kazimieras P. Sirus, Išdininkas, 

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

3220 Illinois Court.

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

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

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

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

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

425 S. Grand St.
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE, PA.
J. Laukus, Prezidentas 

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

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

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

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

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsedis, 
840 W. 33 St.

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

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

7inc. Grigaliūnas, Finansų Raštinink., 
1715 So Canal. St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDž. 
L KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
SAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE

J. Klimas, pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

V. Pelkevičia, pagelbininkas 
4403 So. Honore St.

V. šarka, Nutarimų rašt.
4605 So. Paulina St.

^.K. čiapas, Iždo rašt.
1644 W. 47 St.

V. Jasulaitis, iždininkas.
4514 So. Paulina St.

J. Labanauskis, kur. neš.
4737 So. Paulina St.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.
J. M. Tananeviče, Pirmininkas,

31.49 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.

Igu. Mateliuuas, Prot. Raštin.,
1424 S. 49 Av., Cicero, III

J, S. Palyanskas, Fin. Raštiu., 
3325 S. Morgan St.

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

ADMINISTRACIJA DB-STĖS ŠV. 
JONO KRIKŠTITOJO.

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

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

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

Jonas Kazukauskas, Fin, Rašt., 
Jonas Zylvitis, Išdininkas, 

841 W. 33 St.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako ’

Draugysčių Reikalai.
TEMYKITE 

LIETUVIAI!
TAUVYKIT PINIGUS!

“Keistute” Paskolijimo ir Būdavo 
jimo Dr-stė (Spulka) No 1.

Nauja 47 Serija prasidės Ketver
ge Vasario 6tą d., 1913 m. Susirin
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
£251 Ilinois Court, kampas 33čios 
gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
cijų. Akcijos užsibaigia už 6*4 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100.06

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

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

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

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

Su guodone,
Ben. Butkus. Prezid'-ntas, 

840 W. 33rd St.
J. P. Eweidas, Sekre-orius, 

3247 Emerald Ave.
Phones r,-;;-Yards 2716—Wabash 2200.

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

TĖMYKIT LIETUVIAI'. 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

37ta Serija prasidės Utarninke, 
Vasario 4tą d., 1913 m. Susirinki; 
mai atsibuna kas Utarninkas 3tą vai. 
vakare Dom. šemaieio s. etninėje, So. 
Union Si., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,i mokant po kelius cen
tus arba dolerius i savaitę, galima 
surėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6į4 metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

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

Skolinamo pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant ~r> no mergišiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
L_az. Katutis, Prezidentas,

710 W. 18 St. t
J. P. Ewaldas, Sekretoriis, 

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

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

SUSIU N IMAS.
šv. Stanislovo dr-jos susirinkimas 

atsibus ned. 9 d. vas. 1 vai. po pietų 
šv. Kryžiaus svetainėj Wood ir 46 g. 
Už neatslankynią pabauda pagal Įsta
tus. Neužsimokėjusieji šatkul mirus, 
senkančiame susirinkime turi užsimo
kėti.

(6)

PAIEŠKOJIMAI.

V ARGON 1 NINKAS
Pajieškau vietos, galiu atsakančiai 

vesti chorą, esu nevedes. Gerbiamu 
klebonu meldžiu atsišaukti po šluom 
antrašu.:

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

(3-I-5-6-7)

Reikalingas geras, mokaąs skaityt 
ir rašyt vaikinas krautuvėj. Geram' 
darbas ant visados. Gera mokestis; adr.

Kaspar Butkevich, 
1403 Noble St.

(C)

Reikalingi, turinti praktiką parda
vėjai, įvairiuose musų krautuvės sky
riuose. Nuolatas darbas. Gera alga. 
Kreipkifies tuoj :

Klein Bros. Dep’t Store,
Halsted, 20th. St. ant Canalport av.

(6)

Pajieškau savo brolio, Tamošiaus 
Norgilo, 12 metų kaip Amerikoj, Kau
no gub., Raseinių pav., Margiškiu vol. 
Nežinau ar jis gyvas ar miręs. Jis pats 
ar kas kitas duokit man žinia.

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

(5-6-7)

Paieškau savo pusbrolio Juozo Gu
džiūno Kauno gub., Reseinių pav. Šim
kaičių vai., Blrblliškių Kaliuos. Turiu 
svarbu reikalą. Adr.

Ben. Gudžiūnas, 
918 Jenne St. Kenosha, Wis.

(6)

Paieškau Petro Ečo. Paeina iš Kau
no gub. Bologo sodos. Adr.

Antanas Ečas,
329 E. 14 st. Chicago Heights, Ill.

(6)

Paieškau sunaus Stanislovo Gras- 
lausko. Gyveno Westville, Ill. Meldžiu, 
atsišauklt.
Box 332 Spring Valley 111.

Paieškau brolių Jono ir Mikolo Ket
virčių. Paeina iš Kauno gub. Vilkmer
gės pav. Deltuvos par. Mikolas 2-3 
mėnesiai, o Jonas apie 12 metų Ameri
koj. Greit noriu suslžinot. 
1701 Euclid ave.

<6).

Paieškau draugo Jono Dambrausko, 
paeinančio iš Suvalkų gub. Vilkaviškio 
pav. Naujininkų po. Garšlnlų Kaimo.

Jonas Dlelinikaitls, 
1849 Sterlln avė. Grand Rapids, Mich.

(6).

ANT PARDAVIMO.

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

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

(5-G-7-8)

Ant pardavimo Bučerne ir Groserne, 
senas išdirbtas biznis, lietuvių apgy
ventai vietoj, savininkas serga ir tu
ri išvažiuoti Į Californija. Parsiduoda 
labai pigiai. Atsišaukite po nr. 1823 
Canalport Ave.

(5-6-7)

Parsiduoda pigiai farma su budin- 
kais 40 skėrių Michigan State. Far 
ma randasi labai gražioj pozicijoj ar 
ti vandens. Atsišaukite j i. M. Ta 
nanevičio Banka, 3249-53 So. Mor 
gan St., Chicago, Hl.

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

Parduodama saliunas geroj vietoj, 
geras biznis. Prekė bus apie $2500. Ar
ba reikalingas yra partneris į kompa
niją, nes savininkas turi salluną ir 
“Sausage factory”,- tai biznis vienam 
perdidelis ir vieną nori parduot. Atsa
kančiam teisingam žmogui gera proga. 
Saliunas yra Chicagoj. Saushge facto
ry yra Lemont, Iii. Meldžiama atsi
šaukti pas savininką: Si E. Weiss, 
4121 So. Halsted st., Chicago, Ill. arba 
pas L. Ažukaš, 3301 Auburn ave. Pho
ne Yards 3036.

(545-7) .

BARBER SHOP PARSHH’ODĄ.
Išdirbta vieta. Netoli lietuvių baž

nyčios. Pardavimo priežastis — grįžtu 
Lietuvon. Adr.: » . . ■' -
1202 McAlister ave. Waukegan, Iii.

' (6-7-8). . .

Bučernė ir Groserne parsiduoda 
Labai Geroj vieloj. Tarp lietuvių. Va
žiuoju Lietuvon, dėlto i»ąrduolttr. Adr.

3440 So. Morgan SL
(6)

MĖSINYČIA (bučernė) PARSIDUO
DA

Geroj vietoj tarp lietuvių ir lenkų. 
Biznis gerai išdirbtas. Pardavimo prie
žastis — savininkas turi kitą biznį. 
Kreipklties: i - į - • '

153S W. 17fh. . st., - ■ I 
‘ (6-7-8).

Sabinas parsiduoda. Tari’ lietuvių 
ir lenkų biznis gerai eina, Parduodasi 
dėlto, kad viena moteris negali to biz
nio vesti. Adr.:

634 N. Ashland ave. 
(6-7-8).

ANT RANDOS.
6 kambarių flatas, viskas 
kuogeriausiame padėjime, 
garu šildomas, maudynės, 
dženitoriaus patarnavimas, 
naujas namas. Tie kamba
riai viršui Tananevičio Ran
kos. Kas j ieško gerų, švarių 
ir sanitariškų kambarių, at
sišaukite tuoj aus į

J. M. Tananevicz Bank 
3249-53 So. Morgan St.

Pasimirė Leonas Vaitkevičia paei
nąs iš Kauno gub. šilelės vai. Balsių 
kalnios. Paliko moterį dideliame nu- 
liudeme. Gimines, atsišaukit!

1444 Wenthworth ave.
(6) Chicago Heights, Ill.

DR. O. C. HEINE
DENTIST AS

Kamp. 31mos jr Halsted gatvių 
Ofisas viršuj Aptiekos 

15 metų vienoje apygardoje.

*********
* n-**************************

įf *************************:

* 
*

* 
*
*
I

Išgydysiu Jus 
SnEfl NUO PASLAP- 
in v Ua TINGU LIGŲ.

Specialistas koris 
iszgydo ko kiti negali.

Ateik pas ma 
De, o asz iszgy 
d y si u jus an. 
visados. A 
gvarant uoju 

kiekvien am u 
ganedinima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
f Įsa. Asz isz 
gydysiu jus uz 
pigiau ir ge- • 
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas. 
randas ir tori 
didelius iszka- 
azezius. Asą 
vartoju Ir fab
rikuoju pats_. 
savo medicinas 
priprovas k u- 
rias asz pats 
importuoju. 
Dabar laikas

isesigydyti Ir būti sveiku. Kodą ir iss- 
sgBMsmavojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Ass pritaikysiu mano mazauzmo- 
kesni, pagal jusu iszgaleilmar Netruk
dyk! bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu ItetuvIszkaL
Western Medical Institute 

1827 Bine Island Are., 2 lob. vinMdjM» 
kos, prie Ūtos gatve*, Chieago, TU.

DR. RENPBR, Specialiste*, 
nedel. 8 r. ikil2dl«a '

♦*V«4*4e**H*ee4*4

80S Milwaukee Are. t
kampu Center Ave. X;

Pasekmingai gydo vyru, mo“ t: 
toru Ir vaiku ligas. Taipgi į 

paslaptinga* Irkraujo Ilgas.
Ofisas atdaras nuo 9 Iki 11 rytais X 

ir nuo 5 Iki 9 vak. ?

Leveskio
Dienine ir Vakarine Mokykla.
===== Mokinama:....... .....—
1. Pradinis (Prirengiamasai) Kursas, §
2. Prekybos Kursas pagal Amen plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

(delmanančių grįžti Lietuvon).
===Kalbos==== 
Lietuviška, A ngliška. Vokiška ir Rusiška 

(pagal norą ir Lenkiška). S
Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 

arba per laišką šiuom antrašu: 
G. J. LĖVESKIS,

” Vedėjas Mokyklos
3106 So. Halsted St., Chicago, Ill.

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

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

Kreipkitės prie tautieczio kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa- 
tarnavima. P r lesia: Szv. Jurgio bazn. 
911 W. 35rd SL Tel Yard 5423

JOHN COCHINSKY 
LAWYER

LIETUVYS ADVOKATAS
69 W. Washington St., Room 1510 

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

Offeojel. Central 1863. 
2316 W. 23rfFlX“ Chicago, Ill.

Gyvenimo T$t.Xanal 2B62. <•

Teląpįione Yards 3547

C. J. KILL
kon traktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
nmntt.

Visur užkąlMntaus atlieka 
kuoreikiįKusiai,

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

•4*?4"44-44"4,4-44"4’44"4,4,44">4,,44"44"4,4
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.Nauja Lietuviška

g^APTIEKA
•4
•4
•4

Aš atida'iau naują lietuvišką 
A tieką. Aš užlaikau Severosgy- 
ouokles. ir geriaušią Trajanką ir 
geriausius rusiškus lašus. Aš įaip 
pat užlaikau visokias žoles iš senos 
tėvynės. Ate kita persitikrinti.

F. PRATIK, Aptiekorius
3462 S. Halsted st. arti 35 g.

Tele fonas DĮrpvcr 2773

•4
•4
•4

•4
•4
•4
•4

4
4
•4
•4
•4
•4-44,4,4 -4 *4 *4 4* •44“ -4

‘•444,4,44,,4,4+Ą

Telephone Čanal 1505

JURGIS SZAULIS
Užlaikau visokiu kainu alaus, ge

riausią arlieka ir-yvjuo, ir kvepen- 
ti cigarai Puiki užeiga del pakelie- 
vinggu.

673 W. 16th St. Cor. Union St.
Chicago, Ill.

arba 
laik-

> V ' IM. 23 AKMENŲ
GELEŽINKELIO

■ _LAIKRODĖLIS.
3 Vyriškas

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

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

14k. 
prie 
904.

EXCERSIQR WįATGH CO., 
904 Athanaenm Chicago, Ill.
-------------- Iff-------- ----------

grynai dario- 
sutaisymas, 
yra absoliu

tiškai geriausias 
nuo visų ligų, par 
einančių nuo ne
sveikam padėjime 
esančių INKSTU 
IR KEPENŲ.

Ant pardavime
Vlsoaa Lietuviu Karczemoea

AR NORITE GYVENTI 
SAVO LOCNAME NAME?

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

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

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

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

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

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

Chicago, Ill.
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Kiękvięnasžmogus turi žinot apie Teises
Šiomis dienomis išėjo iš po spaudos 

labai naudinga knyga

Vadovas ir Patarėjas
štai kas knygoje dailiai ir visiems kalba aprašyta:

VaIstyjų patento legaiė reikšmė ir vertė. Svarbiausieji įstatymų apie pa-
1) Paaiškinimai apie kontraktus. 2) Bendrovės. 3 Patentai. Suvienytų 

tentus dėsniai 4) Copyright (Spaudos Tteisės) 5) Trade Marks (Apsaugos 
Markės) 6) Bankrutijimai. Savonoris bankrutyjimas. Priverstlmas ban- 
Kreditorlais. Paliuosavimas (Discharge) 7) Agentūros. 8) Vekselių tek- 
krutymas. Bankroto turtų užiurėtojas. Susitaikymas del atsilyginimo su 
sės. Paskolos teisės. 9) Savininkas ir Nuomininkas. 10) Moterystės tel- 
vartos teisės. 12) Immigracijos teisės. Kam uždrausta įvažiuoti. Prieš 
anarchistus. Tardymo komisija. Informacijų skyrius. Suienytų Valstijų 
pilietystės teisės. Kas gali pasilikti Suvienytųjų Valstyjų piliečiu. Kas 
negali pasilikti naturalizuotu Suvienytųjų .Valstijų piliečių. Kada pirmo
sios popieros nėra reikalaujamos. Kada Suvienytose Valstyjose nereikia 
išbūti penkis metus. Kaip įgyti pilietystę. Pirmųjų poperų išslėmlmas. 
Antrųjų popierų išsičjimo teisės. Apie naujas teises, išsiimant antrąsias 
sės. 11) Darbininkų įstatymdavystė. Boikoto, juodojo surašo Ir prie- 
popieras pas teisėją. Kas reikia žinoti, norinti palikti Suvienytųjų Vals
tyjų piliečių. Apie valstijas. Miestų vyriausybė. Pavieto valdininkai. Prl- 
siega, priimant pilietystę. Pastabos. Klausimai anglų Kalboje. Teismo 
klerko užduodami klausimai, į kuriuos reikia atsakyti po prisiega. Nau
jos teisės. 13) Įpėdinystės teises. 14) Kas galimu atsivežti Į Ameriką. 
Pasportai. 15) Kriminalų teisių pamatai. Mirties bausmė. 16) Kas rei
kia daryti, palikus sužeistu darbe arba tramvajui sužeidus. Kaip gali
ma veltui gauti žemę. 17) Suvienytų Valstijų Konstitucija.

Toji knyga lešuoja tik $1.00 su prisiunfimu. .
Vis tai mokslas ir tai kiekvienam mokančiam lietuviškai skaityti 

prieinamas mokslas už labai prieinamą kainą. Teisių Vadovas ir Pado-, 
rėjas nematytas lietuvių kalboje brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo 
spausdinamas tik svetimosek albose.

Užsisakant knygą reikia drauge ir pinigus siųsti per pačto Money 
orderį arba registruotame laiške, adresuojant šiteip;

M T npvipin 670 West ISth Street . J. IdlldllCVIUd, CHICAGO, - ILL.

^EBO
Geriausios rūšies 

Cigaretai 
iš Turkiško maišin

10 jLi 5c

KORKO GALAIS

Parsiduoda pas 
Kiekviena Vertelga.

r a .4:

W oo«x njj t 1

f, '---

C1GARETA1

Puikiausi
visame

Sviete

SZLAJUS BROLIAI
1700 Wabansia five., Chicago, 111 

Kampas Palu i na St.

Męs visados užlaikėm geriausią gėry 
mą, cigarus ir užkandį. Kam teks būti ant 
North Sides, ateikit pas mus. Gražiausia 
ir parankiausia lietuviška karčema prie 
pat bažnyčios. Pribuvę iš kitų miestų už
eikit pas mus, o gausit visokias rodąs ir 
patarnavimą.

•4
•4
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’ Visuomenės, literatūros Ir politikos _ _
' savaitinis laikraštis ,

fa. '
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LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje.

Išeina kas Sereda.

❖ 
❖♦F

* ** ***

* *** **
* **

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

DR. G. M. GLASER, *
3149 So. Morgan St., Chicago ,111.*

Pranešu visuomenei, kad aš osu * 
seniausias gydytojas ant bridge- į 
porto, praktikuojant 21 metus. Vi- * 
sus ligonius st.engtsiuosi užganė- * 

J dinti sąžiniškai ir esu visuomet *
* ant pareikalavimo dieną arba nak- * 

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

visokias operacijas.
**************************

; Labai gražus keturiose spalvose 
i

Laikraštis “Vienybė Lietuvninkiį" 12-kos puslapiij, didelio formato, 
redaguojamas geru redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir 
visuomet telpa visokių žinių iš Didžiotios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios 
Lietuvos, Amerikos ir abelnai viso pasviečio.

“Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijose 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.
Užprašant “Vien. Liet.” reikia draui’^r prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu:

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

Jubilejinis paveikslas 
KOVA TIES 

ZALGIRIAIS
Didumo 14x24 coliai.

Šitas paveikslas — tai re
tenybė, tai jubilėjinis 500 
metij sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovų su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da “Kataliko”.
Tokio paveikslo niekur nega

lima gauti. Pageidaujs.ma, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
Parsiduoda labai pigiai. P<rR«nt “K«- 
tallko" redakcIĮoĮa, ant vietos, pa
veikslas lešuoĮa tik 25c. Su ertsiun- 
tlmu in kitus miestus, 30c. Agen
tams, imant daug, nuleidžiama 50 
nuošimtis.

Užsakymus su p’nigais siųskite 
"Kataliko” išleistojo vardu:

J. M. TANANEVICZE 
3244 S. Mtrgao St., CHICAGO. H.L

23 metų Jubilėjinis numeris 10 c. 
Rašyk greitai, o paprastą numerį gausi dykai.

i
\
i
i

j;

Uužsisakykite šiems metams
Pigų, dailų, lengvai skaitomą, visur Lietuvoje išsipla
tinusi ir gerai žinomą laikraštį

AUŠRĄ
SAVAITI.
50 k., pusei metų — 75 k. —

EINANTĮ KAS DVI
“AUŠRA” atseina: metams tik 1 rb. 

3 mėn. ■— 40 k.
“AUŠRA” vedama lietuvlų-katalikų ______ _ ___ __________ __

daug gerų patarimų ir nurodymų kaip tėvynę mylėti, kulp dorai gyventi, 
kaip žemę dirbti ir savo būvį pagerinti.

“AUŠROJE” tilps daug gražių apsakymėlių iš žmonių varguolių gy
venimo, daug visokių gerų ir naudingų žinių ir pasiskaitymų. Plačiai jo
je bus aprašomi Durnos darbai ir visokie atsitikimai Lietuvoje, Rusijoje 
ir visame sviete. Plačiai bus rašoma apie karus (rainas).

Nė vienam laikraštyje skaitytojai neras tiek žinių iš Vilniau guber
nijos lietuvių gyvenimo, kaip “AUŠROJE".

“AUŠRĄ” rašo labai suprantamai, kad visi lietuviai ir mažai rašto 
mokėdami gerai ją suprastų.

“AUŠRĄ” puošia gražus paveikslėliai.
Taigi nelaukdami Kalėdų ir Naujų Metų, kada neturėsite ir patĮs 

laiko ir mes busime užversti darbu, — dabar pasiskubinkite užsisakyti 
“AUŠRĄ” kitiems metams.

Duok Dieve, kad kožuuos lietuvio namuose tarp gerų knygų butų ir 
musų gražiausias laikraštis “AUŠRA”.

“AUŠRĄ” visuose miestuose ir geruose lietuvių knygynuose (kny
gų magazinuose) galima užsisakyti ir nusipirkti.

Siunčiant pinigus ir rašant "AUŠRAI” reika padėti toks adresas: 
Vilnius, “AUŠROS" redakcijai prie šv. Mikalojaus bažnyčios, arba ru
siškais

dvasioje. Joje skaitytojai ras
1

r r

!;
E

Apsaugcjam nuo Ugnies
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 

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 pinigua.

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

11
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goes,

p. Beiuas- eina

ap-

vai pribus niinėtan susirin- 
kiman į Meldažio, svetainę, 
2242 W. 23 place. - -

M. M. Dūda, prez.
S. P. Tananevičia, sekr.

you say ? 
Alas! time stays; 
(Ne laikas 

bet mes einame).

% VIETINES ŽINIOS. »
“Dramos Dr-jos” vakaras.

Ši Dr-ja ned. vas. 2 d. M. 
Meldažio svetainėj vaidino 
du veikalėliu: “Meilės Pa
rodijos” ir “Aukso Veršis”. 
Pirmasis smagus veikalėlis 
atloštas guviai. Ypatingai 
gerai nudavė Čižą Albiną p. 
M, M. Juška. Antrasis vei
kalėlis išėjo taip-gi gerai: 
visi artistai atliko savo ro
lę veik lygiai gerai. Po per
statymo p. P. L. Žilvičiutei 
buvo inteiktas buketas.

Žmonių buvo prisirinkę 
pusėtinai; veik visos sėdy
nės buvo užimtos. Perstaty
mo metu ne visų užsilaiky
ta padoriai. Atsirado papai- 
kėlis, kurs, matyt, tyčiomis 
kelis sykius labai garsiai su
čiaudėjo. Toks pasielgimas 
padarė neramumą publikoj 
ir taip suerzino lošėjus, kad 
režisierius turėjo lošimo 
metu perspėti. Po to viskas 
gražiai tęsėsi ir užsibaigė 
be atsikartojimo tų pasmer- 
ktinų pasielgimų. Po lošimo 
sekė šokiai.

“Krepšių vakarėlis”.
Subatoj 1 vas. “Aušros” 

svetainėj atsibuvo “krepšių 
vakarėlis”, parengtas “Bi
rutės Dr-jos”. Vakarėlis į- 
vyko ačiū ypatingam rūpes
čiui p7 Felicijos Vaišviliu- 
tės. Nebuvo daryta nei ap
garsinimų, nei viešo pakvie
timo; todėl žmonių susirink
ta visai nedaug. Aptuštini- 
mo krepšių metu pagal p. 
B. Vaitiekunoužmanymokal- 

_ bėtasi apie tai, kodėl Chi- 
cagiečiai mažai teatjaučia 
“Birutei” ir kodėl apskri
tai lietuviai nesiriša draugi- 
josna. 
šokiai 
naiit.

Po vakarienes buvo 
p. Sarpaliui skanibi-

Negavęs darbo nusižudė.
Israel Schwartz (matyt 

žydelis) 18 metų vaikinas 
pasikorė prieangyj savo bro
lio namų. Brolis pasakojo 
policijai, kad jo jaunesnysis 
brolis atėjo Amerikon du 
mėnesiu atgal ir, nesuradęs 
sau darbo per tą laiką, Įpuo
lė į didį nusiminimą, kurs ir 
privedė jį prie tokio žings
nio.

Gausi dovana.
Viena seniausių medikalių 

įstaigų šiame mieste “The 
College of Physicians and 
Surgeons of Chicago” pri
jungta prie Illinois univer- 

• siteto. Per penkiolikę. metų 
ta kolegija buvo Illinois u- 
niversiteto raudoj. Kadangi 
randa buvo gan didelė, tai 
universitetas butų buvęs 
priverstas atsisakyti nuo to
limesnio kolegijos randavo- 
jimo. Tai matydama Illinois 
universiteto aliumini dr-ja 
nusprendė nupirkti kolegi
ją ir padovanoti universite
tui. Sudėjo $217.000 ir nu
pirko.

JJut sučėdyta $200.000.000.
Jarvis Hurt, acrhitektas, 

pataria suvesti visas gele
žinkelių linijas, įeinančias i 
Chicago, daigtan. Tuomi, jis 
sako, but sutaupyta

.000.000 kasmet.
apie

T. M. D. susirinkimas.
Chicagos Tėvynės Mylėto

ji! Draugijos kuopų sąjungos 
centro susirinkimas atsibus 
vasario 14-tą dieną, t. y., 
pėtnyčioj 7:30 vakere. Tame 
susirinkime bus apkalbama 
daug reikalingų dalykų ir

Mergaitė apdegė.
Nedėlioj 17 metų mergai

tė Lucy Carboneau, gyve
nanti ant 718 W. Van Bu
ren prieš eisiant į šv. Patri- 
cko katalikų bažnyčią sto
vėjo ties pečium, laukdama 
tėvo 

bos. Taigi, tegul visi atsto- rius

pūkštelėjo ant jos ir užde
gė drabužius. Visa lieps
nų o janti ji lakstė po namus. 
Tėvas, broliai ir seserįs su
gavo ją galop ir užgesino 
liepsnojančius rubus. Liko 
nugabenta ligoninėn. - -

Chicago pasipuošiąs didžiu 
dailės paminklu.

Jau projektas padarytas 
pabudavoti milžinišką ^pa
minklą ant Midway Plai
sance, priešais Chicagos u- 
niversitetą. : Busiąs pasta
tytas “Fountain of Time”. 
Išreikšiąs artisto . suprati
mą apie gyvenimą, ■ atski
rianti amžiną nuo liglaiki- 
nio. Projektą sustatė L. 
Taft, Sekantieji poeto Aus
tin Dobsono žodžiai Įkvėpę 
artistą:

“Time
Ah, no, 
we go!”

Vakaras North Side’ė j.
Nedėlioj, sausio 26 d., šv. 

Mykolo ' svetainėj “Giesmi
ninkų Dr-ja” statė du vei
kalu — “ŠaJaputris” ir 
“Tarnas Įpainiojo”. Pirma
sis veikalas suloštas, gan ge
rai. Ypatingai gerai nudavė 
Šalaputrį Rugenis ir Kuni
gunda Vilkaičiutė. Pastaro
sios mimika. buvo truputį 
silpna. Antrasis-gi veikalas 
išėjo silpnokai.

Muzikalė programo- dalis 
nusisekė labai gerai. Daina
vo dvi solisti
kiutė ir p. Blažiutė. P. V. 
Mickus su savo žmona pui
kiai išpildė ant piano “She
pherd’s Evening Song?. Po 
to . V. Mickus skambino 
“Grand Fantasia”, o žmona 
‘ ‘ Shaksphon ’ ’. Kvartetas 
gerai išpildė “Tėvynė Mu
sų Lietuva”. Kalbą laikė 
vietinis klebonas Cis. P. 
Zigmontas pa j nokino pub
liką monologu “Ponaitis”. 
Apskritai imant, reikia lai
kyti vakarą visai nusiseku
siu.

Paminėtina, kad vakaro 
surengime daugiausiai pa
sidarbavo D. Žutautas.

J. M.

Persiskirimo Įstatymus, 
tvarkysią.

Washingtono gimimo die
noj žymus Chicagos veikė
jai žada padaryti masmitin- 
gą apsvarstymui persiskyri
mo Įstatymų. Teisėjai Pam 
ir Kavanagh sutaisysią į- 
statymų projektą. Įvairus 
asmenis ir organizacijos 
bai tuomi užinteresuoti.

la

Vyskupas išlošė bylą.
Katalikų Holy Angels 

bažnyčia, stovėjusi ties Chi
cago Railroad Junction, nu
griuvo. Buvo manyta, kad 
bažnyčios pamatus susilp
nino geležinkelio pravedi- 
mas ir tos priežasties delei 
ji puolė. Teismas tai pri
pažino ir vyskupui bus 
mokėta $15.000.

is-

$35.000 nuostolių.
Ties 165—67 ant North 

Franklin gatvės gaisras pa
barė $35.000 blėdies. Gais
ras prasidėjo ant ketvirtų 
lubų cigarų dirbtuvėj. Nors 
ugnis liko užgesyta ant 
ketvirtų lubų, bet vanduo 
tekėjo i kambarius žemes
niųjų lubų, ir ant trečiųjų 
lubų nukentėjo patentuotų 
vaistų pardavėjas, ant ant
rųjų tabako krautuvė, ant 
pirmųjų-gi odos krautuvė. 
Užsidegimo priežastis neži
noma.

Kratantieji ir šnekantieji 
paveikslai.

Ateinančią savaitę Ma
jestic teatre pirmu kartu 
Chicagoj bus rodomi kra
tantieji ir šnekantieji pa
veikslai. Yra tai vėliausias 
garsaus T. A. Edisono išra= 
dimas. Vadinasi kinetofo- 
nas.

pareinant. Jai atida- 
pečiaus durie, liepsna

Gubernatorius - elektas 
leido Chicago.

P. Dunne apėmė jau gu
bernatoriaus vietą Spring- 
fielde. Jam važiuojant iš 
Chicagos visur buvo links
mai žmonių sveikinamas. /•'

N. S. S. vakaras,
Subatoj vas. ld. šv. J
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kė arti 200. Paminėtiną, 
kad muzikaliam programui 
prasidėjus publika neapri
mo ir savo šnekomis gadino 
ir padorių žmonių ūpą ir er
zino artistus. Net prireikėjo 
piimsėdžio p. J. Tananevi- 
čiaus persergėjimo. Lankan
tiems teatrus ir šiaip vaka
rus išpuola gerai ant visa
dos Įsidėti sau galvon, kad 
blogas užsilaikymas baisiai 
erzina artistus, atima jiems 
norą veikti ir labai pykdina 
publiką.

Po programo ir vakarie
nės prasidėjo šokiai. Stebė
tina, kad muzikantai nega
lėjo grajyti lietuviškų šo
kių, nors publika atvajomis 
to reikalavo.

Kalbos už dyką.
Kas utarninko vakarą 

bus duodamos iliustruotos 
kalbos už dyką West Par
ke No.2, Union, Jefferson, 
Barber sts. ir W. 14th pl. 
Pradžia 8-toj valandoj. Vas. 
11 d. kalbės J. R. Patter
son temoj “Scenes in the 
Life of Lincoln”.

“Aušros” dr-jos prelekcijos.
1 Ant Bridgeport©, “Auš

ros” svetainėj, 3149 S. Hals- 
ted st., skaitys vas. 9 d. p. 
M. Jurgelionienė G. Petke
vičaitės referatą temoj: “Vi
šinskis ir jo darbai”.

2. Ant Town of Lake, 
“Aušros” svetainėj', 1800 W. 
46 st., skaitys p. K. Valys 
temoj: “Geografija” (abel- 
na apžvalga). Pradžia 4-toj 
valandoj po pietų.

3. “Aušros” dr-jos kuo
pų vas. 9. d. bus susi
rinkimas “Aušros” svetai
nėj, 3149 So. Halsted št. 
Geistina, kad visi nariai at
silankytų. Bus svarstoma: 
paskolų skirimas, atskaitų 
priėmimas ir k.

Susirinkimo pradžia: 7 
vai. vakare.

—Aušros” dr-josi vakaras.
Ned. vas. 2 d. U. of Ch. 

Settlement svetainėj “Auš
ra?’ turėjo savo vakarą. Bu
vo vaidinta “Mirtų vaini
kas”. Iš visų atžvilgių lošė
jai atliko savo roles gerai. 
Žmonių buvo nedaug. Gaila, 
kad tokiu gražiu lošimu gė
rėjosi toki neskaitlinga pu
blika. Tvarka buvo gera.

Staiga mirė.
Nakčia prieš pereitą ne- 

dėlią staiga mirė Vincas 
Vabalas, gyvenantis ties 
Atiburn avė. Mirties prie
žastis širdies liga. Tarp lie
tuvių buvo žinomas kaipo 
politikas veikėjas ir prigu
lėjo į kelias draugijas.

T. M. Dr. pranešimas.
T. M. Dr. 22 kuopa savo 

pereitame susirinkime nu
tarė savo susirinkimus lai
kyti kas antrasis utarnin- 
kas kiekvieno mėnesio užuot 
kas trečią pėtnyčią. Sekantis 
susirinkimas bus laikomas 
vasario 11 d. 8 vai. vakare, 
“Aušros” kningyne. H. M.

Iš rubsiuvių judėjimo.
Vasario 2 d. buvo du vieši 

susirinkimai: vienas West 
Side Auditorium ir antra
sis — National Hall, Center 
Įe. ir 18 gat. Susirinkimai 
■saukta apkalbėjimui rei-
■ ii. kurie Įytisi New Yor- 
■rubsiuvių straiko ir abel-
■ vietinių reikalu, ypač 

feJĮaikvino darbo, atgabena- 
k-Biš New Yorko. Siisirinki- 
MBose kalbėta angliškai.

Miškai, lietuviškai, čekiš- 
:?■ itališkai ir t. p. Chica- 
/■e ir gi gali gimti strai- 
'/■, juigu nebus galima ga- 
Į^nai sustabdyti nekuriu 
firmir kurios dirba New 
Yorko firmų darba. Nors 
maĮai tokių yra, bet vis dar 
atsiranda ir straikas gali i- 
vykti visai netikėtai, nes 
reikalai jau spiria tai dary
ti. Šio straiko tikslas bus 
tik priversti šio miesto ne- 
kurias firmas atsisakyti 
gelbėti New Yorko firmoms. 
Bet kiti reikalavimai nebus 
dar statomi iki nebus galu
tinai darbininkai prisiren
gę visoms Chicagos firmoms 
pastatyti reikalavimus. Da
bartiniame laike darbini li
kai gali lengvai laimėti, 
kuomet rttbsiuviai strai- 
kuoja New Yorke, Roches- 
teryj, Bostone ir kitur, nes 
kitų didesnių miestų firmos 
negalėtų čikaginėms fir
moms gelbėti.

Pranešėjas.

fTėmykjt!LietuviaiTėmykif/
SZIPKORTES ATPIGO.

Dabartinės šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti 
Europon yra sekančios:

Į krajų. čia paduodame kainą kelio per vandeni: Iš krajaus.
$35.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $34.00 
$35.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philadelphia eina 12 d. $34.00 
$40.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Expr. eina 7 d. $38.50 
$35.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. $34.00 
$35.00 North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 dienų $34.00 
$35.00.Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 dienas . $34.00
$35.00 Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką eina 9 d... $34.00 
$33.00 Russian American Line Libava per Nek Yor Montreal eina 8 d. $41.00 
$35.00 Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. 
$35.50 Cunard Line iš Libavos i Nev/ 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. 
$33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Montreal eina 8 dienas ..

Apart šitų kainų kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikoniškų 
Citizens popierų, tūri 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

$34.00 
$35.50 
$35.50 
$35.50 
$35.50 
$35.50 
$35.50

Pamestas turtas.
Pamestą turtą galima at

rasti, jaigu kartusu turtu 
“nepamesiinir savo galvos”. 
Turime pradėti iš naujo, su 
nauja energija ir privalome 
stengtis kuolabiausiai pa
taisyti savo nuostolį. Net 
jeigu nustotume savo svei
katos, tai dar neprivalome 
daugumoj atsitikimų, galime 
ją vėl atgauti. Panašiuose 
atsitikimuose bus reikalin
ga, pirmiausia, sustiprinti 
grumuliavimo organus su 
Trinerio Amerikonišku Kar
taus Vyno Eliksira. Kaip 
tik organai priims užtekti
nai maisto ir prigramuliuos 
jį gerai, visas- kūnas pa
sveiks. Šitas vaistas išvalys 
visą sistemą, sustiprins kū
ną, prašalins konstipačiją, 
diegelius ir traukučius, gal
vos skaudėjimą, daugelį pil
vo ir žarnų ligų ir duos jums 
energiją. Aphekose. Jos. 
Triner, 1333—1339 So. Ash
land avė., Chicago, IH. Tri
nerio Linimentas skaudiems 
mūskulams Lr sunariamg.

v

RUBLIŲ KAINOS:

Rublių $ c Rublių $ c Rublių $ c Rubliu $ c
1 .52į/2 29 15.23 57 29.93 85 44.63
2 1.05 30 15.75 58 30.45 86 45.15
3 1.58 31 16.28 59 30.98 87 45.68
4 2.10 32 16.80 60 31.50 88 46.20
5 2.63 33 17.33 61 32.03 89 46.73
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25
7 3.68 35 18.38 63 33.08 91 47.78
8 4.20 36 18.90 64 33.60 92 48.30
9 4.73 37 19.43 65 34.13’ 93 48.85

10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.38
11 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 35.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93
14 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 37.28 99 51.98
16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50
19 9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00
24 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.00
25 13.13 53 27.83 81 42.53 900 468.00
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštų.
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo 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 Orderį, o mes jūsų 
iifkortes kogreičiausiai išsiųsime. 1
J Adresuokite mums visada šitaip:

J. M. Tananevičia
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill
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