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KARAS BALKANUOSE
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TURKIJOS NUSIŽEMINI- 
. . MAS.

Turkija per Didžiosios

$ Politiškos Žinios ”

. rankas įnešus Europos vieš
patystėms naują prašymą į- 

. simaišy ti į Balkanų reikalus 

.ir gelbėti Turkiją dabarti
niame nelaimingame padėji
me. Tą prašymą indavęs 

.kanclieriui specialis Turki
jos pasiuntinys Tewfik-pa- 

. ša. Pas kanclierių tuo metu 
buvo susirinkę viešpatysčių 
ambasadoriai.

Ant rytojaus tame reikale 
atlaikyta ambasadorių kon
ferencija ir perkratyta Tur
kijos maldavimai. Susirin
kusieji pirmiau apskalbėję 
pirmutinę viešpatysčių no
tą, kuomet į turkų prašymą 
viešpatystės buvo atsakiu
sios. Tuomet viešpatystės 
Turkijai patarusios nusileis
ti Balkanų valstybėms. Bet 
Turkija į notą atsakius la
bai aštriai ir tuom užgavus 
ne tik Balkanų valstybes,bet 
ir Europos viešpatystes, ku
rios norėjo jai tuomi budu 
pagelbėti. Taigi po trumpų 
diskusijų ambasadoriai nus
prendė karau Balkanuose 
nesimaišyti, kadangi Balka
nų valstybės taip norinčios, 
juo labiau, kad turkai ir 
šiais laikais neturinti geros 
susitaikymuiintencijos. Tur" 
kija, kaip žinomą, dabar bu
vo norėjus jau pasidalinti 
su bulgarais miestu Adria- 
nopoliu, bet bulgarai nesu
tikę. Tokiuo budu Turkiją 
galutinai visi apleido; net 
niekas nenori jai pinigų sko
linti. Jai dabar paliko arba 
kariauti ligi paskutiniam 
galui, arba Balkanų valsty
bėms pasiduoti. _

Iš bulgarų vyriausios sto
vyklos rašo, kad turkai mė
ginę iš Adrianopolio išsiver
žti, bet bulgarai juos išnau- 
jo suginę tvirtovėm

Iš Sofijos be to oficialiai 
rašoma: Adrianopolio puoli
mo reikia tikėties kas valan
da ; miestasbepertrukiobom- 
barduojamas ir kuone, visas 
atsirandąs liepsnose; turkai 
iš miesto bėganti būriais ir 
pasiduodanti bulgarams; jei 
turkai mėgįsią ilgiau ten lai- 
kyties, iš miesto liksią tik 
vieni griuvėsiai.

Visur patvirtinama dideli 
bulgarų laimėjimai ant pu- 
siausalio Gallipoli bulgarai 
pastaromis dienomis mieste 
Bulair užėmę svarbias ir 
tvirtas fortifikacijas, užduo
dami turkams pasibaisėtinus 
nuostolius; jiems narsiai 
gelbėję graikų laivai, sto
vinti Saros intakoje; turkų 
karo laivai in traukta ton I
kovon ir apturėję didelius

nuostolius; ant laivų turėję 
žūti tris tūkstančiai žmonių. 
Šiandie Bulair randasi bul
garų rankose. Bulgarai taip- 
pat atkirtę žymią turkų ar
mijos dalį ant pusiausalio 
.Gallipoli ir tai armijos da
liai grasia mirtis; išsigelbėti 
tegali tik kuogreičiau persi
kėlus per Dardanelius Ma- 
žojon Azijon.

Patvirtinama žinia, kad 
bulgarai sumušę Enver-beyo 
armiją atgabentą iš Azijos. 
Enver-bey mėgino ją išso
dinti ties Čarkui. Bulgarai 
tečiau kuone visai sunaikinę 
tą jo korpusą ir privertė 
kuogreičiausiai laivais grįs
ti Azijon; ir pats Enver-bey 
vos gyvas išlikęs.

Iš Konstantinopolio į A- 
tėnus rašoma, kad Turkijo
je gyvenanti graikai y Va 
Turkijos vyriausybės be jo
kios priežasties persekio
jami. Jų kelis tūkstančius 
Turkų valdžia sukimšus į 
kalėjimus ir laikanti.

Albanijoje gimus revoliu
cija prieš Balkanų valstybes, 
ypač priešai serbus ir grai
kus, kurie laiko ten savo ar
mijas ir mėgina įvesti vi
soj šalyj tvarką.

Sofijon pranešta, kad 
turkai visus miestelio Ček- 
medži gyventojus išžudę, 
būtent visus suginę į namus 
ir ten išžudę kaip vyrus, 
taip moteris ir vaikus. Daug 
merginų nusigabenę su savi
mi.

Turkai tiesiog pašėlo pas
kutinėmis dienomis; baigia 
lipti link liepto galo.

PASKIAUSIOS ŽINIOS.
Iš Kostantinopolio rašo

ma, kad pagarsėjęs jauna- 
turkiu vadas Enver-bey ka
reiviu nužudytas. Toji žinia 
nėra patvirtinta, tečiau ži
noma, kad jis pirmiau buvęs 
sužeistas. Kareiviai ant jo 
Įnirtę, kad juos atgabenęs iš 
Azijos i Gallipoli pražūti ir 
čionai jie netik bulgaru bu
vę sumušti, bet dar kentę 
badą.

Iš Sofijos rašo, kad bul
garai jau užėmę visą pusiau- 
salį Gallipoli.

Graikai savo kariuomenę 
išsodinę Mažosios Azijos pa
kraščiuose ties Dardaneliais.

Tarpe Bulgarijos ir Ru
munijos santikiai pasiarši- 
nę.

Černogorai ties Skutari 
turėję didelius nuostolius 
nieko nelaimėdami.

Konstantinopolio europi
nė dalis kuone visai gaisro 
sunaikinta.

Turkijos moterįs pardavi
nėja brangenybes, kad gau
tais pinigais sušelpus turką 
suskurdusią armiją.

Jurgis Washington ir reginiai iš jo gyvenimo. Washington© šventė švenčiama va
sario 22 dieną.

===== ■ , "į. Į1/ ' =r-
rios vadu yra markizas Sa- 
jouji. Minėta partija taigi 
ir. sugriovus Katsųro vieš
patavimą. - ' š

Politinės riauŠI 
persikėlusios į 0
šiirą remiančiai laikraščių 
redakcijos' sunąįjpū 
žmonių užmuštai|r ■

- Tokio tuo ta

RIAUŠĖS JAPONIJOJE.
Andai vakare mieste O- 

saka išnaujo buvo gimusios 
politinės riaušės ir tai ant- 
syk keliose vietose.-Kai kur. 
policija minias vaikė nuo
gais kalavijais ir tuo budu 
daug riaušininkų sužeidė.: ‘

Pirmutinės riaušės pasi
dėjo, kuomet policija išrišo 
du politiniu mitingu. Tuose 
mitinguose buvo susirinku
sios daug parinktinos publi* 
kos. Tais susirinkimais no-4 
reta iškilmingai apvaikščioti, 
konstitucijos suteikimo jų-* 
biliejus.

Kuomet policija įsiveržus 
į susirinkimus, publika taip 
įsiuto, kad viską ėmė dąųžyA

s lis Tokio 
;aka. Kat-

j.daug 
žeista.

lįita kiek 
ramiau.- Regis nĄująm pre
mjerui pasiseks j vifeur pa
laikyti seiiObinę:JvTa^ką.

Kapitonas Scott buvo gi
męs Anglijoje 1868 metais. 
Kapitonu palikęs 1904 m. ir 
tais pačiais metais atlikęs 
kelionę Į vieną žemgalį. 1910 
m. laivu “Terra Nova” iš
plaukęs į pietinį žemgalį ir 
tenai sutikęs leduose mirtį. 
Palikęs pačią ir vieną ber
niuką.

Visi moksliški užrašai 
jį atrasta ir gebenami 
glijon.

pas 
An-

į

Revoliucija Meksike
ugnį ir pastaruosius išvai-Po kelių dienų kruvinai 

kovai Meksiko sostinėje 
prezidentas Madero paga
liau pasitraukęs iš užima- uždegę, ■ 
mos vietos ir tuo budu mies- įkuriame daug žmonių žuvę 
tą palikęs revoliucionistų 
vado Diazo rankose. Jo lig- 
laikiniu įpėdiniu regis pa
liks senovės liglaikinis pre
zidentas Fr. L. de la Barra.
Senatas, 
specialę sesiją ir priėmęs 
Madero rezignaciją. De la 
Barra esąs labai populeris 
žmogus. Jis iškilmingai sos
tinėje priimtas ir visus už
tikrinęs įvesti šalyj visišką 
ramybę. De la Barra pirmu
tinis pataręs kol dar mies
tas visiškai nesugriautas su
sitaikinti su revoliucionis- 
tais ir išpildyti visus jų rei
kalavimus. Podraug su Ma
dero rezignavęs ir vidurinių 
reikalų ministeris Hernan
dez.

Nėra tat jokios abejonės, 
kad pasitraukus Maderai vi
sas stovis bus išaiškintas ir 
nors dalimis šalis nurims, o 
kas bus paskui, i^era žinoma. 
Madero visų buvo nepaken
čiamas ir revoliucionistai 
senai reikalavo jo pasitrau
kimo iš prezidentystės; da
bar butų didis laikas užges
ti ten visoms revoliucijoms.

Per ištisią savaitę sostinė
je kariauta, bet pereitoj pėt- 
nyčioj kova mieste dar la
biau buvus pasididinus. Po 
pietų patrankų šoviniai už
degę privatinius Madero na
mus, ties Berlin ir Liverpool 
gatvėmis. Madero su savo 
kareiviais ant galo pritrukęs 
amunicijos ir netekęs laimė
jimo vilties. Miestas atsira
do apverktiname padėjime: 
daug namų sugriauta, daug 
sugadinta. Valdiškieji pre
zidento rūmai ir viešieji 
bustai daug nukentėję. Gy
ventojus apsiaučius pasiau- 
bą; gatvės tuštutėlės, krasa 
neveikią, sankrovos uždary
tos, net valgiai nepardavinė
jami. Naktimis gatvės neap- 
šviečiamos, tramvajai ne
vaikščioja; bet užtaigi privi
so daug banditų ir vagilių; 
visi prieš juos dreba. Ant 
gatvių voliojasi užmušti ar
kliai, gimus didelė- smar
vė! Tarpe arklių sutinkama 
daug ir žmonių lavonų — 
nes šimtai, žmonių užmušta 
ir nekuriu nesuspėta palai
doti.

Prieš pėtnyčią nakčia 
Madero su saviškiais karei
viais buvęs užpuolęs ant 
arsenalo, bet su dideliais 
nuostoliais atstumtas. Ma
dero buvd pasiuntęs Diazui 
ultimatumą, reikalaudamas 
pasiduoti; į ultimatumą at
sakyta šaudymais į prezi
dento rumus. Madero buvo 
manęs dinamitu suardyti ke
turis namų blokus, kad ge
riau priėjus prie Diazo po
zicijų, bet nusprendimas ne
išpildyta, nes diazistai ati- Daug namų sugriauta ir su
darę tuoj prieš maderistus gadinta.

Rcvoliucionistai šoviniais 
vieną vienuolyną,

sakoma, atlaikęs

Apskaitoma, kad ant 
miesto gatvių kritę daugiau 
tūkstančio kareiviu ir šiaip 
gyventoju. Daug žmonių už
mušta šaudant kanuolėmis 
nuo namu stogų. Daugumas 
kareivių perėjo Diazo pu
sėn. Pasakojama, preziden
tas Madero pasislėpęs An
glijos ambasadoje.

Bet subatoj vėlai praneš
ta, kad prezidentas Madero 
nerezignavęs ir nusprendęs 
toliau kariauti su diazistais.

Meksiko sostinėje gyve
nanti amerikonai prisiimtų 
Washingtonan protestą. 
Proteste sakoma, idant 
amerikonai tuojaus Įsimai
šytų į vidurinius Mek
siko reikalus, kadangi ten 
amerikonams grasias pavo
jus.

Su v. Valstijų vyriausybė 
pasiuntė kelis karo laivus į 
Meksiko pakraščius, bet 
siųsti savo armiją Meksikan 
nedrįsta ir bijosi nepasiseki
mo, kadangi prieš ameriko
nus tegali ten susijungti da-

čios pusės.
Washingtone tikima, kad 

Maderai rezignavus, ten į- 
vyksianti tvarka.

PASKIAUSIOS ŽINIOS.

Francisco Madero suareš
tuotas generolo Blanquet 
nacionaliuose rūmuose ir 
priverstas rezignuoti nuo 
prezidentystės.

Generolas Victoriano Hu
erta, federalės kariuomenės 
vadas, kurs kovojo pries 
Diaz, apšauktas tuotarpiniJ 
Meksiko prezidentu.

Gustavas Madero ir visas 
ministerių kabinetas, iši
mant Ernestą Madero, yra 
po areštu. Keliatas ministe
rių liko sužeisti, kuomet 
pasipriešino areštavimui.

Vice prezidentas Jose Pi
no Suraez dar tebsislapsto.

Tie žingsniai užbaigė civi
li karą Meksikos sostinėj, 
kurs tęsėsi dešimtį dieną.

Suvienytą Valstiją amba
sadorius Wilson sušaukė vi
sus svetimžemius diploma
tus konferencijon, kuri bu
vo laikyta Amerikos amba
sadoj.

Suvienytos Valstijos ne
sulaikys karišką pasirengi
mą kol naujoji valdžia neį- 
stos į vėžes.

Revoliucionistą vadas Di
az utarninke užėmė naciona- 
lius rumus ir Madero suė 
mė. De la Barra išsinešdino 
iš miesto.

Per visas tas dienas mies
te patrankomis ir šautuvais 
šaudyta. Tūkstančiai žmo
nių užmušta ir sužeista.

KELIAUNI
ŽUV

Kapitonas 
letlj pra- 
lę&žemga- 
nmkų bu-

infpai pa- 
t pietinio 
onfes An-

^BĮĮCOTT

Ulinėjome, kad 
ti į policiantų galvasįBū*.■.■■’žemgalio žuvo s 

gUjos keliauninl 
nas Scott, 
savo draugais. 

|ott pernai.
; džioje buvo pa: 
lį“ Su savo keli;
riu. Dalis keliauninkų sugrį
žo atgal, o jis su keliais sa
vo draugais paliko ant žem
galio moksliškiems tyrinėji
mams. Po kelių .dienų, atli
kęs reikalinguosius tyrinėji
mus, grįžo atgal.’ Bet jį su 
draugais užpuolė smarkus 
pusnis ir visus sušaldė. Jie 
Visi mirė nuo šalčio įr bado. 
Pirmutinė ekspediėi^ nesu
laukdama kapitono Sčotto 
grįžtant, leidosi jo'ieškoti ir 
pagaliau surado visų 
lusius pasistatytoje i 
Visus juos, o jų W 
penki, ieškantieji ■■
leduose ir, sugrįžę atgal į 
civilizacijos sausžemį, pra
nešė pasauliui apie tą liūdnų 
naujienų.

riais pasiskirstyta ant. gat
vių ir imta daužyti valdi
kli j u bustų langai ir yį$i:. , 
buvusioj o premier© šąlidiu^ Be 
kai. Visą naktį mieste viraą? 
smarki kova. Tik išaušus 
pakviesta kariuomenė ii’ į- 
nirtusios žmonių minios iš
vaikyta.

NAUJAS JAPONIJOS . 
PREMIERAS.

Japonijos sostinėje Tokio 
valdiškai paskelbta premje
ru kun. Katsuro su savo ka
binetu rezignacija.

Rezignavusio vieton pas
kiria grafas Yamamoto. Ba
ronas Takaaki Kato, buvęs 
ambasadoriumi Suv. Valsti
jose, palikęs vidurinių rei
kalų ministerių.

Grafas Yamamoto pirm to 
buvo jūrininkystės ministe
rių. Jis priguli prie senos 
konstitucijinės portijos, ku-

susa- 
oje

IŠ VATIKANO.
Rymas. Senyva šv. Tėvo 

sesuo, Rožė Sarto, čionai pa
simirė užgauta paralyžiaus: 
sirgus visai trumpai. Toji 
mirtis popežių daug užga
vus ir jis ilgas valandas už 
mirusios dūšią meldęsis. 
Paskui popežių aplankiusios 
dar dvi gyvos seserįs' senu
tės.

Popežius mirusios sesers 
negalįs pamatyti. Tik prieš 
mirtį jai per telefoną pa
siuntęs savo palaiminimą.

KAIZERO DUKTĖ SU
ŽIEDUOTA.

Vokietijoj valdiškai liko 
paskelbta, kad kaizero Vi
liaus vienturtė duktė, Vik
toria Liudvika, sužieduota 
su kunig. Ernestu Augustu 
Cumberland. Sužiedotuvių 
iškilmybė atsibuvus Karls
ruhe, kur buvo suvažiavę vi
si kaizero namiškiai. Ku- 
nig. Cumberland namai da
bar galės susiartinti su kai
zero namais, kadangi ligšiol 
butą daug tarp tų giminių 

‘nesusipratimų. f

1



I Žinios iš Lietuvos.

NAUJAS GUDŲ LAI
KRAŠTIS.

. Netrukus Vilniuje pradės 
eiti katalikų gudu (baltgu- 
džių) savaitinis laikraštis 
vardu “Bielarus”. Redakto
rium leidėju pasirašysiąs 

; jaunas gudų rašytojas A.
Byčkovskis.

MIESTO BIUDŽETAS.
Miesto taryba jau galuti

nai nustatė Vilniaus miesto 
biudžetą 1913-tiems metams. 
Miesto tarybos apskaity
mais Vilniaus miesto ineigų 
ir išlaidų balansas 1913-tais 
metais sieksiąs 1.716. 390 
rub.

PANEVĖŽYS.
Sausio 3 d. buvo pradeda

mųjų mokyklų mokiniams e- 
glutė. Mokinių, šiaip vaikų 
ir suaugusių prisirinko pil
na gaisrininkų salė. Tik be- 
vaidinant “Šaltį senelį” po- 
perinėmis rožėmis išsipuo
šusi mergaitė staigu nuo eg
lutės žvakutės užsidega. Ug
nis augštai pasikelia. Vai
kai, šaukdami “degame, gel
bėkite”, puolė prie durų, 
viens kitą verzdami, mindy
dami. Nuo mergaitės buvo 
užsidegę mokytojas ir moky
toja. Juos visus užgesus, pa
kėlė uždangą ir pradėjo 
šaukti, kad gaisro nesą, Pu
blika nurimo, tik keliolika 
vaikų buvo gerai aplamdy
tų, o vienas visai apalpęs. 
Užsidegusiąja! mergaitei 
nusvilo plaukai, apdegė krū
tinė, veidas ir rankos, ji da
bar sunkiai serga, bet yra 
vilties, kad sugis. Del tos 
liūdnos priežasties nė šokių 
po vaidinimo nebuvo.

Vapsva.

“CORESPONDEZE DE- 
ROMA”.

Lenkų laikraščiai., pasi
džiaugdami, praneša, jog 
kardinolo-sekretoriaus Meri 
del Valio reikalavimu liovę
sis ėjęs Rymo laikraštis 
“Corespondeze de Roma’ ’, 
leidžiamas Italų kunigo 
mons. Bėnigni’o. Pasak len
kti laikraščių, ms. Benigni 
savo laikrašty “Intrigavęs” 
prieš lenkus ir vokiečius ka
talikus, susispietusius prie 

b“Munchen Gladbuch”, buvęs 
taip pat “uolus globėjas lit- 
vomanų”.

LIEPOJUS.
* Geležinkelio darbininkų 

gyvenimas. Lapkričio mėn. 
praėjusiųjų 1912 m. Liepo- 
jaus geležinkelio dirbtuvės 14 
sargų padavė dirbtuvės vir
šininkui inžinieriui P. ben
drą prašymą padidinti jiems 
algų. Tame prašyme nuro
dė, kad sulyginant 7 metus 
atgal, Liepojoje kaip pragy
venimui reikalingieji daik
tai, taip ir gyvenamieji bu
tai dabar dvigubai pabran- 
gę, per ką jų su šeimynomis 
gyvenimas pasidaręs tiesiog 
nebepakenčiamas.

Dirbtuvės viršininkas ma
loniai priėmęs prašymą ir 
pridėjęs prie jo tarpinin
kaujantį prierašą nusiuntė 
Minskan į trukių kantorą. 
Paskutinioms gruodžio die
noms traukinių viršininkas 
vardu geležinkelio dirbtuvės 
viršininko davė šiokį atsa
kymą; “Jūsų tarpininkavi
mas padidinti dirbtuvės 
sargams algas neišpildomas, 
nes nėra kredito. Kitais me
tais gali but padidinti algos, 
bet tiktai prie bendro žemų-

jų tarnų pagerinimo*buvio”. 
O dirbtuvės viršininkui pri
dėjo dar pastebėjimą, kad 
jam tokio bendro prašyme 
nereikėję priimti, nes tokie 
bendri prašymai neleidžia
mi, vertėjo ar pareikalauti 
nuo kiekvieno skyrium pra
šymo, arba perduoti Lik 
prašymo žodžius.

Geležinkelietis.

LIEPOJUS.
“Kalėdųsvečiai”. Į Liepo

ją Kalėdų šventėse iš ka- 
žin-kur atplaukė didelis bu- 
rįs jūrių šunų (tiulenių). 
Kalėdų antrą dieną, 4 vai. 
po pietų, kada ant dangaus 
švisterėjo skaisti saulutė, 
ant jūrių buvo galima maty
ti indomus reginis. Netoli 
kranto šunes viens po kito 
rodėsi iš vandenio, puikiai 
šokinėjo ir, apskritai, visaip 
žaidė. Pajūryje susirinko la
bai daug žmonių, kurie su 
dideliu indomumu žiurėjo į 
tuos “Švenčių svečius”.

MARIJAMPOLĖ.
Suv. gub.

A. Bavarskis iš Marijam
polės išradęs naują būdą 
statyti nedegamuosius ir pi
gius namus. Naujoji medžia
ga sutaisyta iš drožlių, mo
lio ir cemento. Ji esanti pu
siau pigesnė, negu visos ki
tos ligšiol vartojamos tam 
lygios medžiagos.

TELŠIAI.
Naktį iš sausio 2 į 3 die

ną Kapų gatvėje vaikinas 
užmušė iš'kerštd žmogų V. 
N. Kaltininkas areštuotas. 
Kiek pirmiau nuskendo eže
re du vaikai, kurie čiaužy
dami ledų inkrito į aketę.

K.

PANEVĖŽYS.
Šiomis dienomis norėjo 

nusiskandinti vienas valdi
ninkėlis, bet, pabijojęs mir
ties, iš upės išplaukė, tik 
nuo tilto šokdamas į upę ge
rai susitrenkė; upė buvo už
šalusi ir kritimu reikėjo le
dą pramušti; jam ir pasise
kė, bet netrukus pasirodė jis 
kitoje aketyje ir pradėjo pa
galbos šaukti; tik jisai ir 
pats išsigelbėjo.

Matęs.

MEIRUNAI.
Švenč. apskr.

Šiomis dienomis prigėrė 
ežere, bežuklaudamas, Mei- 
runų sodžiaus vaikinas Juli
jus Brukštas, 16-kos metų 
amžiaus.

KOVA SU DŽIOVA.
Įvykusis anądien Vilniaus 

draugijos kovoti su džiova 
susirinkimas nutarė kuo- 
greičiausia atidaryti ambu
latoriją džiovininkams ir 
pasistatyti savo sanatoriją 
20-čiai ligonių. Ambulatori
jai intaisyti paskirta 1.000 
rub., jai palaikyti — 3.750 
rub. ir sanatorijai pastatyti 
— 20 tūkstančių rub. Be to 
paskirta 1.000 rub. džiovi
ninkams gydyti po privati
nes ligonines, kolei nebus 
pastatyta sava sanatorija, 
Buvo pakeltas sumanymas 
atsiskirti nuo visos Rusijos 
draugijos kovot su džiova ir 
darbuoties ne kaipo jos 
skyrius, kąip dabar, bet sa
vitai. Tečiau to klausimo 
neišrišo, jis paliktas kitam 
susirinkimui, kuris bus už 
dviejų mėnesių.

EIŠIŠKĖS.
Lydos apskr. -

Pasklydus po laikraščius 
žiniai apie iškėlimą iš Ei
šiškių kun. Gintauto, para- 
pijonįs lenkai, ypač tercijo
nai, sujudo rupinties, kad 
kun. Gintautas liktų vieto
je. Dabar po parapiją vaik
ščioja žmonės, kurie renka 
iš žmonių parašus, kad vy
skupijos valdytojas kun. 
Gintauto nekeltų iš Eišiš
kių. Sausio 8 d. toks žmogus 
(tercijonų viršininkas) bu
vo Nauj'advario sodžiuje ir 
eidamas iš pirkios pirkion 
liepė visiems rašyties ir lie
tuvius, kurie ne labai {norė
jo duoti parašų, gazdino, 
kad jiems busią bloga, kad 
jie gausią mušti. Ir prigaz- 
dinti žmonės dėjo savo pa
rašus ant jiems kišamo po- 
piero. Paskui tokiuo pat 
budu rinko parašus Vėžonių 
sodžiuje.

...... V.

MIŠKUS IŠPARDUODA.
(Ežerėnų apskr.

Grafas Przezdziečkiš par
davė miško už 200,000 ru
blių. Jau pradėjo kirsti.

Taip-pat pardavė šiomis 
dienomis daug miško Švėk
šnos (Raseinių apskr.) gra
fas Jurgis Plioteriš. Jo par- 
duotasai miškas priklauso 
prie bendrųjų ganevų žemės. 
Kiti tų ganevų savininkai 
valstiečiai žadą prieš tą pro
testuoti.

LIETUVIŲ PORTLAND- 
CEMENTO FABRIKĄ.
Laikraščiuose jau buvo 

minėta apie prof, inžin. P. 
Juodelės sumanytąją cemen
to fabriką pas Pamerkio 
kaimą, Trakų ap. Sužino
jom, kad fabriką yra jau 
pastatyta ir prideramai in- 
taisyta. Delei lytingo rudens 
oro tilto statymo darbas ant 
plačios Merkio upės buvo 
kiek susitrukdęš, net tik 
šiomis dienomis galima bus 
atgabenti reikalingas fabri
kai mašinas. Cemento išdir- 
bimą manoma pradėti kovo 
mėnesyje. Kalkės (kalk- 
mergelis) cementui dirbti 
čia jau prie fabrikus esan
čios labai geros, o jųjų sluo- 
gsnis turįs 2 — 3 sieksnius 
storio. Ligšiol daug žmonių 
turėjo uždarbį prie, fabri
kos. '

DAMBAVAS.
Panav. apskr.

Visuomenė kartas nuo 
karto gauna šiokių tokių ži

vnotos by American Press Association.

Kapitonas Scott, koris ant pietinio žemgalio ir laivas “Terra Nova“
i

nelių apie ' Dambavą, bet 
jos, išinėt'^tos, neduoda pil
no paVėikslo. O daugiau ži
noti dpie Dambavą gana 
indomu. Dambavas — tai 
menki filija, kuri turi ligi 
18 sodžių? 1863 maišto me
tais Bažnyčia buvo uždary
ta ir taip 'išstovėjo ligi 1906 
m., kuriais vėl buvo kaiku- 
rių dvarininkų rupesniu a- 
tid’aryta. Apsigyveno atva
žiavęs iš Kupreliškio kun. 
Karbauskas. Jo rupesniu 
atgijo Dambavas. Pirmų- 
pirmiausia parupo klebonui 
žmonių materiale gerovė. 
Tuo tikslu ir inkurė kun. 
Karbauskas ūkio draugijė
lę (1907 m.). Pirmais me
tais narių buvo tik 30, dabar 
gi jau apie 140. Draugijėlė 
kiekvienais metais taiso gy
vulių, ūkio produktų paro
dą. Praėjusiais 1912 m. bu
vo padaryta gegužinė, kad 
žmonės geriau susipažintų 
tarp savęs; gegužinėje jau
nimas ėjo sporto lenktynių. 
Gerai padariusiems p. Ma
linsiąs, vienas išdarbščiau- 
siųjųdraugijėlės narių, dali
no dovanas (skrybėles ir k.). 
Kiekvienais metais siunčia
mas į Suvalkus vienas ga
besnis narys susipažinti su 
suvalkiečių ūkininkavimu; 
per draugijėlės susirinkimą 
dalinasi žiniomis. Per drau
gijėlę ūkininkai išsirašo u- 
kio įrankių. Per vienus 1912 
metusn zuparo parvežė 24 
vagonus, druskos vieną va
goną, už 12 šimtų bovelnos 
ir už mažesnę sumą kitų 
daiktų.

Apskritai, apyvartos per 
1912 metus draugijėlė turė
jo 12 tūkstančių rublių. Iš 
ūkio draugijėlės narių su- 
sidarėH1912 m. malūnininkų 
kuopelėj “prie kurios priguli 
dabar' jau apie 30 žmonių. 
Kiekvienas narys įneša pa
jų nuo 100 — 200 rublių. 
Po daugiau nešti užginta, 
nes gali but pajudinta pu- 
siasvara. Kiek šimtų neša 
narys, tiek turi jis balsų. 
Taigi, jeigu keli nariai įneš
tų po kokius, sakysim, 500 
tai jie viską galėtų per- 
verst savo naudai. 1912 me
tais šie “malūnininkai” pa
sistatė malūną prie Labos 
stoties. 1909 m. inkurta 
“Blaivybė”. Kiekvienais me
tais “Blaivybė” taiso vaka
rus; išviso jų jau buvo 7. 
Dabar jau statomi “Blai
vybės” namai, kuriuose bus 
arbatine,1 salė vakarams ir 
susirinkimams (dabar susi-? 

rinkimai daromi pas kun. 
Karbauską).

Zigm. Panernackis.

DELTUVA.
Ukmergės apskr.

Gruodžio 26 d. 1912 m. 
buvo visuotinis blaivininkų 
susirinkimas. Visuotinis su
sirinkimas be kitų dalykų 
nutarė: 1) Duoti valdžiai, 
kad netvirtintų jokių vals
čiaus viršininkų ne blaivi
ninkų. o šventadieniais už
drausti laikyt atviros alu
dės. 2) dvarininkui, kad jis 
neduotų savo tarnams jokių 
svaiginamųjų gėralų ir 
draustų girtuokliauti, nes 
Deltuvos parapijoje dau
giausia girtuokliauja dvarų 
tarnai-ordinarčikai, o del to 
dažnai prasideda barnės ir 
net peštynės.

P. K.

SKAUDVILĖ.
Raseinių apskr.

Skaudvilės miesčiukas tu
ri didelių turgų, atvažiuoja 
pirklių iš užsienio, kartais 
net nuo-pat Berlino. Gal 
del tos priežasties ir girtybė 
čia tokia didelė, nemažesnė, 
kaip kituose pasienio mies
teliuose, nors čia ir “Blai
vybės” skyrius yra. Geria 
čia ne tik vyrai, bet ir mo- 
terįs kuoblogiausia, kad 
geria daug anodijos ir viso
kių “leduvkų”. Po kiekvieno 
tokio.*' turgaus, kurie čia es
ti antradieniais, jei patinki 
vežimą grįštančių iš turgaus 
žmonių, tai junti nuo jų 
einant degtinės ir anodijos 
kvapą.

Geras.

Uošvės įnirtimas.
— Toji paika mano duk

tė apsivedė su francuzu.
— Ir kas tai tamstai ken

kia?
— Dar koks klausimas! 

Žinai, tam francuzui negaliu 
nei žodžio pasakyti, nes jis 
nieko nesupranta.

Negeras oras.
— Ko taip susiraukęs ?
— Ak, tasai oras!..
— Persišaldei?
— Ne.
— Tai kas pasidarė?
— Matai, šią žiemą oras 

toks nevienodas, kad neži
nau kas užstatyti, ar skran
das, ar palaidinis.

----------  ' ",W 1 -■ ■'■g— ............. .....■—R

Musą bernaičiams ir mergaitėms.

UŽ GERĄ GERU.
Du kaimynu bylinėjosi už 

lauką. Atėjo laikas rugiai 
pjauti, ir juodu abudu pa
reikalavo teisman tą pačią 
dieną, kada jie rengėsi pjau
ti.

— Petrai, — sako vienas
— patikėkie tu man; mes 
praleisime brangųjį laiką 
teismuose niekais. Tu teis
me perstatykie savo ir ma
no reikalavimus, o aš tuo 
laiku atliksiu ir tavo dar
bą.

Petras sutiko ir taip gerai 
gynė savo kaimyno reikalus, 
kad net patsai pralošė.
— Laukas tavo — pranešė 
parkeliavęs Petras.

— Gerai, mano apginė- 
jau, — atsakė antrasis; — 
kad tu tiek man gera pada
rei, tai pasidaliname tarp 
davęs lauką. Tai pirmas 
dalykas, ką mudu išpradžios 
turime padaryti.

Nuo to laiko šiuodu ūki
ninku jau daugiau nesipy
ko ir paliko kuogeriausi 
kaimynai ir prieteliai.

Aa.

RYTAS.
Rytuose jau teka 
Šviesioji saulutė, 
Kuri vis gaivina 
Ir šildo žemelę.

Raselė ant lauko, 
Kaip deimantas, žiba, 
Gražiai žalią pievą 
Ir žemę dabina.

Visur viešpatauja 
Tyla, ramums didis, 
Vien gieda paukštelis 
Lakiodąms laukinis,

Didžiai tyras oras, 
Iškarto lyg šaltas, 
Šiauriuos debesėlis 
Augštyn kįla baltas.

Saulutė kaip meiliai 
Rytuose žibėjo, 

'•Tuokart laukan žmonės 
Darbuotis jau ėjo.

Šienelio vis pjauti 
Į žaliąją lanką, 
Ir gyvulius gena 
Vaikučiai į lauką.

Taronis.

JUODVARNIS IR ŠAR
KA.

Margoji šarka šokinėjo 
nuo vienos šakos ant kitos 
ir bepaliovos plepėjo, o juo
dvarnis tylėdamas tupėjo.

— Kodėl, drauguži, tyli? 
o gal tu mano pasakojimui 
netiki? — užklausė šarka.
— Mažai tikiu, kumute — 
atsakė juodvarnis: — kas 
daug plepa, tas, be abejo, 
daug ir meluoja.

Svirno Žvyne.

NAŠLAITIS ANTANU
KAS.

Numirė mažo Antanuko 
tėvai, vos jam sukakus aš
tuonerius metus. Turėjo An
tanukas būti pas svetimus 
žmones. Labai norėjo varg
šas mokytis. Rudenį Anta
nuko draugai nusivedė jį į 
mokyklą. Mokytojas no
riai priėmė išmintingą An
tanuką. Visi draugai Anta
nuką labai mylėjo. Antanu
kas neturėjo knygų, sąsiuvo 
ir plunksnų. Iš visų draugų 
ypačiaimylėjo Antanuką Pe
trukas. Vieną kartą Petru
kas, nusiėmęs kepurę, pra
bilo :

— Ar žinote ką, draugai, 
sumeskime Antanukui po
kapeiką.

Bematant pribiro pilna 
kepurė kapeikų. Petrukas 
sumestuosius pinigus atida
vė mokytojui, o mokytojas 
davė Antanukui visas reika
lingas knygas, sąsiuvą ir ki
tus reikalingus daiktus. An
tanukas buvo labai dėdin
gas draugams, mokytojui, 
ypač gi Petrukui. Geras bu-, 
vo vaikas Antanukas.

Lomžos Žuvininkas* 
___________ i

TURTAS NEDARO LAI-* » 
MINGU.

Neturtingas kalvis išlošė 
daug pinigų. Vargingai gy
venant jisai dirbdavo bei 
jokio pasilsio, kad tiktai iš
maitinus savo šeimyną. Ka
da garsas apie jo laimę pa
sklido po miestą, visi ėjo jo 
pasveikinti.

— Na, dabar tai jau Tam 
sta gali būti ramus, ir gy
venti sau, kaip ponas; gali 
turėti nuosaviUs namus, tar
naitę, kuri padėtų Tamstos 
pačiai, ir puikią karietą pa
sivažinėti: Tamsta neapsa
komai laimingas — dažnai 
girdėdavosi atėjusių žodžiai

Kalvis į tai nieko neat
sakydavo ir, kaip buvo ma
tyti, perdaug nesidžiaugė in- 
gytu turtu.

Kalvio žmona, baisiai nu
džiuginta, liepė vyrui mesti 
darbą ir gyventi tik taip 
sau, nieko neveikiant.

Praslinkus šešiems mėne
siams, kalvis nieko neveik
damas baisiai persimainė: 
pabalo, neapsakomai suny
ko ir jau jam pačiam rodėsi 
kad jisai serga.

Klausiant, kas jam ken
kia, jisai atsakydavo.

— Aš kenčiu, kad mano 
raukos neveikia.

Gale metų jau kalvis pa
juto, kad prisieis mirti, jei
gu jisai nieko neveiks.

Tada jisai pardavė namus 
karietą ir visą-ką ir stvėrė
si, kaip pirmiau, savo seno
jo darbo.

— A! ar ne gėda taip dir
bti, kaip neturtėliui, kada 
visa-ko pilnas? — nekartą 
jam prišnekėdavo.

— Klausykite, geri žmo
nės, — atsakydavo kalvis —- 
aš jaučiuosi blogai, kada ne
darau tai, ką papratęs esmi 
dirbti. O, kaip jus matote, 
aš taip myliu darbą, kad jei
gu kam-nors reikia mokėti 
už tai, kad jisai dirbtų, tai 
aš tam užmokėsiu.

Aa.

ŽMOGUS IR BITE.

— Ar tu turi didesnį už 
mane geradarį tarpe visų 
gyvulių? — paklausė žmo
gaus bitė.

— Žinoma, — atsakė ta
sai,

— Tai ką gi?
— Avį. nes jos vilna man 

būtinai reikalinga, o tavo 
medus man vien malonus. 
Dar yra viena priežastis, 
delei kurios avį aš laikau 
už didesnį geradarį, negu 
tave: avis man suteikia savo 
vilną be mažiausių mau ne
patogumų : kada gi tu man 
duodi modų, aš turiu bijotis, 
kad tu manęs nesugiltum.

Aa

Blaivybė.
— Ar tai tasai jaunikaitis, 

kuris žada vesti tamstos du
kterį?

— Taip, tasai pats. Jis ža
da jau kelinti metai, o mano 
duktė sensta nuo jo tos blai* 
vybės.
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KATALIKAS.

AMERIKOS ŽINIOS [D]
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Didis nesmagumas su strai- 
kuojančiais angliakasiais.
Charleston, W. Va. West 

Virginijos Kanawha apskri- 
tyj jau balandyj praeitais 
metais prasidėjo angliaka
sių straikas. Kadangi dery
bos tarp darbininkų ir darb
davių nenusisekė, tai darbi
ninkai, gyvenusieji kompa
nijų namuose, liko išmesti. 
Angliakasiai, like be pasto
gės, apsiginklavo. Guberna
torius Glasscock apšaukė 
karo stovį ir pasiuntė mi
liciją malšinti straikinin- 
kus. Žinoma trumpu laiku 
viskas buvo apmalšyta ir ka
reiviai liko atšaukti. Po 
kelių savaičių betvarkė vėl 
prasidėjo. Buvo stabdomi 
trukiai, keletas asmenų bu
vo užmušta ir sužeista ii’ 
padaryta kitokių triukš
mų. Gubernatorius išnaujo 
apšaukė karo stovį. Atėjus 
kareiviams, angliakasiai pa
sitraukė į kalnus.

Dabartės šio mėnesio pra
džioj' neramumai ir kraujo 
pralėjimas atsinaujino. Be 
tvarkė prasiplatino po ke
turis apskričius. Trukiai va
žiuoja apsiginklavę per tas 
vietas. Šio mėnesio 10 d. 
buvo smarkus susirėmimas 
angliakasių su kareiviais. 
Apie šešiolika straikininkų 
krito ir daugybė liko sužeis
tų. Du oficieriu užmušti. 
Suareštuota daugybė žmo
nių. Tarp suareštuotųjų yra 
ir C. H. Roswell, redakto
rius socialistų laikraščio. 
Eina gandas, kad angliaka
siai nusprendė visą išpildo
mąja valstijos vyriausybę 
(state’s executive), nugala
binti. Valstijos budavonė 
ir gubernatoriaus rezidenci
ja yra saugojamos naktimis.

Darbininkų vadai nužiūrimi.
Salem, Mass. Apskričio 

attorney Atwill nusiskun
džia ant vadovų I. W. W. 
(Industrial Workers of the 
World). Tarp apkaltina
mi jų yra Chicagos W. Trau
tman. Nužiūrimas už suo
kalbį.

Sudegė du budinku.
Seattle, Wash. Gaisras 

sunaikino dvi dideli buda- 
voni. Nuostolių $250.000.

Pagerbs.
Washington, D. C. Gus

tave Eiffel, franeuzų inži
nierius, kurs pastatė tą di
dį bokštą Paryžiuj, ką ne
šioja jo vardą, vieši dabar
tės čion. Smithsonian insti
tutas pagerbsiąs jį suteik- 
kiant, jam Langley medalį.

Trečia uždarbio dalis pačiai.
Baltimore, Md. Nekokio 

Thomas Nicholas pati aps
kundė vyrą teisme, kad ji
sai neduoda jai pinigų. Ni
cholas teisėjui pasakė, kad 
nuo to laiko visus pinigus 
pavešiąs pačiai. “Aš nerei
kalauju, kad taip darytum”, 
sakė jam teisėjas, “vyras, 
kurs atiduoda visą savo už
darbį pačiai, nėra vyras vi
sai. Vyras yra /šeimynos 
išdininkas ir jis jiiomi turi 
būti netik žodžių, bet ir 
praktikoj. Vyras turi di
džiuotis tuomi, kad jis yra 
vyras ir galva šeimynos”. 
Nicholas prisipažino uždir
bąs $24 savaitėje. Teisėjas 
liejiė duoti $8 savaitėje pa
čiai.

Nori eiti karan.
Iowa City, Iowa. Iowa 

Universiteto studentai-kadė- 
tai nori eiti Meksikos ka
ran. Apie 100 jų nuėjo pas 
kapitonų M. Mumma prašyti 
suorganizuoti liuosnorius. 
Jei kapitonas apsiimtų tai 
daryti, tai manoma, kad a- 
pie 200 liuosnorių atsiras
tų.

Norėjęs papirkti.
Charleston, W. Va. W. S. 

Edwards, kandidatas ant 
senatoriaus, liko nužiūrėtas, 
kad to dasiekti norėjo pa
pirkimu. Liko paleistas po 
$1000 kaucijos.

Nelaimė.
Mexico, Mo. Veik 

blokas liko ugnies sunaikin
tas. Keletas didelių krautu
vui sudegė. Nuostoliai sie
kia $100.000.

čielas

Sufragisčių maršavimas.

Princeton, N. J. Prince- 
tono universiteto studentai 
sveikino šufragistes šauks
mu “Votes for women”. Ši 
armija, skaitliuj 13, pribu
vo iš. New Yorko. 27 mylias 
pčkščios praėjo į 3 valandas. 
Matyt stiprios. Bet-gi nu
vargo. “Generole” Rosalie 
Jones prisipažino, kad pir
mą kart savo amžyj taip 
nuvargusi “Kaprale” Mar
tha Klatschen, trumpesnė 
penkių pėdų moteriškė, tu
rėjo but jau prilaikoma pas- 
kutinias keturias mylias. 
Automobiliais pravažiuo
jantieji norėjo ją pavėžėti, 
ji bet-gi atsisakė. *Ponę J. 
Boldt, kuri palikusi kitas 
pribuvo čielą valandą pir
miau už kitas, studentai, 
kurie saugojo visus kelius 
apie miestelį, apspito įją 
skaitliuj' dviejų šimtų. Du 
vedė ją už rankų; kiti-gi 
dainuodami ir šaukdami ly
dėjo. Tuo tarpu studentų 
pilnas automobilius parlė
kė miestelin ir apreiškė, kad 
“vyriausioji divizija” jau 
netoli. 500 studentų pasitiko 
jas.

Šios sufragistės kartu su 
Princetono universiteto stu
dentais dalyvaus W. Wilso- 

•no inauguracijos iškilmėse.

Juodukai bėga.
Cairo, Ill. Charleston, 

Mo. Prie juodųjų apgyventų 
namų durų buvo prilipdinti 
plakatai, kad į 30 dienas 
visi išsineštų iš miestelio. 
Nabagai pabūgę lekia į vi
sas puses.

Už $20.000 brangenybių 
pavogta.

Washington, D. C. M-nai 
Ethel Barrymore esant te
atre, vagis įsibriovė, į jos 
cambarį viešbuty j, kuriame 
ji buvo apsistojusi, ir pavo
gė įvairių brangenybių už 
.< 520.000.

Antroji . Roosevelto duktė 
išteka.

New York. N. Y. Antro
ji Roosevelto duktė Ethel li
ko pažadėta d-rui R. Der
by.

Roosevelto partija.
New York, N. Y. “Pro- 

gresiviškoji partija apsisto
jo” pasakė jos vadovas. Bet 
ji nesusiliesianti su kitomis 
partijomis ne-gi kompromi
sų turėsianti su jomis.

Sumišimas. x
Washington D. C. Val

džia dieną naktį 
klausimą 
Meksiku.

svarsto 
kaip elgties su 

Ten yra pavojuj

daug tūkstančių amerikonų 
ir kitų svetimtaučių. Męksį-, 
kos sostinėj 1.200 tvirtų a- 
merikonų gerai apsiginkla
vo ir apsirūpino amunicija ir 
prisiekė iš paskutiniųjų 
ginties jei reikalas bus. Ne
žinant prie ko tas viskas ves 
įvairus prisirengimai yra 
daromi. Pirmoji brigada 
pirmosios armijos, skaitliuj 
3.000, stovi po ginklu. Ke
turi šarvuočiai gatavi leis
tis į Vera Cruz. Preziden
tas, vienok, nusprendė nesi-' 
kišt patol, pakol nebus kru
vinas reikalas taip daryt.

Siųs lėlėms rųbus.
Minneapolis, Minn.- Kąd 

padaryti siuvimo lekcijas u- 
žimantesnėmis, čionykštis 
švietimo komitetas sumanė 
gan įdomų pieną. Nupirko' 
22 dideles lėles, kurios, bus 
vartojamos siuvimo moky
klos skyriuj.

Reikalauja $8.027.274.
New York, N. Y. Nuken

tėjusieji nuo Ti tanic’o sken
dimo pareikalavo iš White 
Star kompanijos $8.027.274 
atlvginimo.

Padegimas.
Washington, D. C. Mano

ma, kad du gaisru, sunaiki
nusiu nuosavybės už $12.- 
000, buvo padegimas. Polici
ja ėmėsi tyrinėti.

Straikininkes grįžta prie 
darbo.

New York, N. Y. 8.000 
siuvėjų pradėjo dirbti. Mo
kestis liko padidinta 10%. 
Nevisai mažas pridečkas. 
Bet kas svarbiausia tai į- 
steigimas skundų komiteto. 
Tai turės užkirsti kelią 
stfhikams ir lokautams. Nes 
šisai komitetas tarpinin
kaus tarp darbdavių ir dar
bininkų. Jei tas komitetas 
sugiebs atlikti savo užduotį, 
tai bus abiem pusėm ant 
naudos. Juk straiko metu 
nukenčia ir darbininkai ir 
darbdaviai. Tokie komitetai 
galį but įsteigiami visur, 
kur tik darbdaviai susidu
ria su darbininkais. Kodėl 
tik anksčiau to nesumany
ta?

Mažiau pinigų siunčiama 
užsienin.

Yra aprokuota, kad pra
eitais metais išsiųsta pi
nigų užsienin $12.000.000 
mažiau negu užpraeitais 
metais. Generalis paštos 
direktorius tvirtina, kad tai 
esą ačiū paštos taupymo 
bankoms (postai 
banks). Privatinės 
neretai bankrutija 
nės neužsitikėdavo
siųsdavo savo sutaupytus 
pinigus tėvynėn, kur jie bu
vo be pavojaus Bet dabartės 
įsteigtosios pašto bankos tu
ri pilną žmonių užsitikėjimą 
ir drąsiai deda savo pinigus 
josna.

Prezidentas pasipriešino 
Burnett-Dillingham biliui.

Washngton, D. C. Vas. 
14 dienoj prezidentas Taft 
turėjo užbaigti svarstymą 
i mmi gracijos Burnett-Dil- 
linghamo bilių, t. y. turėjo 
arba pasirašyti po juomi, 
arba jam pasipriešinti. Pa- 
gal konstituciją prezidentas 
turi 10 dienų apsvarstymui. 
Jei dešimtą dieną nepa
sirašytų, tai bilius stoja į7 
statymu ir be jo pasirašy
mo. Prezidentas per tą lai
ką buvo spiriamas iš visų 
pusių. Immigracijos dr-jos 
rodijo jam pasipriešinti; Ą- 
merikos-gi Darbo Federaei-

ja ir daug kitų^gąlingų or
ganizacijų plaiajreųiasirašy- 
ti. Prezidentą^ ypatingai 
rėmėsi ant pa^iigįiKomer- 
cijos ir Darbo 'se^yętoriaus 
Chas. Nagel, kuris, yisuomet 
priešinosi taųi( bjljui. Bi- 
liaus šalininkąį,tvirtindavo, 
kad reikalavimas immi- 
£rantų mokėti,,. Jj^yti ir 
skaityti sumąžĄitiy skaičių 
nepageidaujamų ’atėjūnų iš 
nekuriu šalių. Kas labiau
sia, tai but sumažintas skai- •
čiųs pigių darbininkų. Se
kretorius Nagel pasakė: 
“Be abejonės šis įstatymas 
išskirtų daug atėjūnų tarp 
lenkų, italų, graikų, meksi- 
konų. Tas išskirįmas apim
tų, reikia pripažinti, ir daug 
nepageidaujamų, bet taip
gi ir daug labai pageidauja
mų. Bet baisus padėjimas, 
išlaidos, nelaimės tų, kurie 
■nori pakliūti šion šalin, bu
tų nepalyginanį.oj propor
cijoj su tuo gerų, ką mes 
tikimės atsiekti šiuo įstaty
mu”.

Biliaus šalininkai dar tu
ri progą ii’ viltį jį pravesti. 
Jei dvi trečdali senatorių ir 
kongresmanų pritars biliui, 
tai jis stos įstatymu ir be 
prezidento pasirašymo. Tai
gi tas bilius bus leidžiamas 
per balsus senate ir žemes
niajame rūme (House 
Representatives).

of

LIETUVIŠKA MUZIKOS 
KONSERVATORIJA.

101 So. 2-nd Str. Brooklyn,

Kas nori but tikrai ir vi
sapusiškai dvasįos . srityje 
pilnai išauklėtu žmogum — 
turi žinot, kad, dailų, ypač 
muzika, yra gražiausia pa- 
švelninįmui ir pądąjliųim.iii 
žmogaus išsilavipptne.

Tėvams ypač žinotina turi 
but, savo vaikus, dailiai iš
auginus ir išmokinus. Tam 
visam pasitaiko gera proga 
su atvažiavimu Miko Pe
trausko Amerikon. M. Pe
trauskas įkuria konservato
riją su tuo tikslu, kad at
nešti savo viengenčiams, o 
ypač jaunimui, naudą dailės 
srityje.

Lekcijos labai pigios: dai
navimo ar kompozicijos 
lekcija $8 dešimts savaiti
nis kursas. Piano, smuikos, 
korneto, klarnetto, trombo
nų ir kitų instrumentų kur
sas dar pigesnis •— $6 už 10 
savaičių mokslo. Visos lek
cijos pusvalandinės.

Praiavinti mokiniai bus

leidžiami koncertan, kuris 
bu&_xengiamas pačios kon
servatorijos direkcijos už
baigoj kiekvieno mokslo se
mestro, t. y. po 20 savaičių 
laiko.. Koncertai bus ren
giami . del. šiii dalykų: kad 
visuomenei .parodžius kiek 
toj srityj. nuveikta ir kad 
mokinius pripratinus prie 
viešo prieš publiką pasiro
dymo................

Muzikos mokslas išdėsto
mas sulig programų Euro
pos konservatorijų, prisitai
kant prie Amerikos sanlygų.

Mokinis, užbaigęs tam ti
krą, paskirtą muzikos kur
są, gaus.konservatorijos pa
liudijimą _ kaipo “Muzikos 
Mokytojas’.’,. .

Dąįninįųkai, kurie pano
rės but.ant .scenos, bus ren
giama, del operos, galės pa
stot operpn ar operetten po 
perėjimui pilnų konservato
rijos, kurso. Visi kiti muzi
kai bus pilnai prirengti u- 
žimti vietas geriausiose or- 
kestrose arba benuose.

Teorijos, kuris nori ar gai
das- išmokt bile ant instru
mento teorišku budu, ar ap- 
sipažint bile su vienu in
strumentu, ar suprast santi- 
kius pučiamųjų instrumen
tais styginiais ir daug kito
kių muzikos dalykų, kas 
seredos vakaras bus išdės
tomas šis kursas nuo 8 iki 
91/2 vakare ir už visą 10 sa
vaičių kursą tik $2. Šian 
skyriun gali užsirašyt visai 
pradedantis ir kartu jau iš
sidirbęs muzikas dėlto, kad 
čia mokiniai galės mokyto
jui davinėt pairiausius už
klausimus kas tik lytisi mu
zikos.

Piano skyrių veda žino
mas pianistas Povylas Čiur
lionis. ■ ■

Kokią kas sau lekciją i- 
ma turi žįpot, kad mokestis 
prie įstojimo, užsimoka už 10 
lekcijų iš kalno, f

Mokinio praleista lekcija 
jUm bus rokuojama kaip 
kad ir buvusi.

Prie konservatorijos bus 
įkurta orkestrą. Orkestron 
gali prigulėt ir tie, kurie 
nėra konservatorijos moki
niais, Kilę tik turi norą ir 
atsakantį prisirengimą.
Lietuviškos Konservatorijos 

Filijos:
Waterbury, Conn. 
Elizabeth, N. J.

Filijoms bus paskirta 
vienai dienai į savaitę.

Filijoms kiekviena lekcija 
20c brangesnė.

Direktorius Muzikos Kon- 
servatorjjjos.

Mikas Petrauskas.

po

savings 
bankus 

ir žmo- 
joms ir

Suvienytų Valstijų prezidentas Taft, kuris nepasirašė
• • ■****'»*^ ■*■*■■»—----------- • •   

SERGANTI VYRAI
SILPNI, SUSIRGĘ, NUSIMINĖ VYRAI

CZIA YRA JUS ISZGYDYflAS.
Jauni arba seni vyrai.

Idant būti sveiku ir linksmu, 
turyte išsigydyt iš pasidydinan- 

Bčiit gyslų, sunkaus traukančio že- 
min skausmo vyriškume, Hydroce 
le, Kylos, Hemorrhoids, Raudono
sios gyslos, (niežiančios ar kruvi
nos) Žarnų užsikimšimo, Pilvo, 
Inkstu ir iš Kepenų ligų. Jeigu 
turyte kokia nors liga, silpnumą 
apie kuri nesupratat, ateikit pas 
mus. Mes išegzaininavosime Jus 
apiejškindami vyska apie Jūsų li
ga ir pasakisim kaip galite but 
išgydyti musu Hudu Urba gydy
mu, kurie yra geriausi ir musu 
prekės būnamos žemiausios. Mes 
nepraktykavojame. Mes suteikia
me gydymą kuris išgydo greitai, 
paslaptingai ir be jokio skausmo, 
del to kad mes norime jog kož- i&BBHaQHi 
nas vyras norintis sau sveiku 
pasilikti naudotųsi šiuom musu 
gydymu.

Nerviški Vyrai.
Jeigu jums trūksta energijos, 

vyriškumo, gyvumo: jeigu nesi- 
jaueet norinčiais dirbti, esate nu
ilsę, turyt skaudamą nugarą, gal
vos skausmą, pilvo, kojų arba a- 
belna skausmą; čia yra Jus iš
gydymas.

Šlapumo Ligos.
Skaudantis, sunkus nusišlapini- 

inas, inkstai, pūsle arba prostatiš- 
kos ligos, nubegimas šlapume, ar
ba nubegimas puliu gautu nuo 
moterių, kaipo ir visos kitos pa
slaptines ligos yra greitai išgydo
mos šiuom musu speeijališku' bū
du.

Kraujo užnuodyjimas, Syfilis.
Ronos, votis, skaudanti burna, 

gerkle, skausmas kauluose, spuo
gai, purkai, skuros nesveikumai, 
rudos plemos, pasidydinančios 
gyslos, slenkimas plauku, ruma- 
tizinas arba kitos kokios nors li
gos randamos Jusu kraujuje gali 
but pasekmingai gydomos musu 
originališku budu.

Išbandymas Kraujo.
Ateikit po nr. 14 So. Clark Str., 

del pažiūrėjimo ant savo kraujo. 
Galite but teip išgydytu jog tu
rėsite cista krauja ir galesite but 
tėvais sveiku ir cistų vaiku. Mes 
turimepasekmingėusegydymą nuo 
užnuodyjimo kraujo (syfilio) ant 
viso svieto. Nevartokit gyvsida
brio, kalio, arseniko, 806, Prof. 
Ehrlicho Salvarsan, 914, arba ki
tas kokias giduolias kol nematy
sit musu kraujo išbandynima.

Paslaptingos Ligos.
Ar keneet paslapta nuo jaunis- 

tos prasižengimu, prastu papro
čiu, patzagystes, arba moteriškų 
ryšių ? Ar sapnuojate ir. laike sap
no turite ntbugimus, kurie naiki
na Jusu stipruma kaipo, ir vyriš
kumą? Mes sulaikom nepaprasta 
nubegima sekios ir suteikiam grei
tai veikianti ir tikra išgydymą. 
Ar atmintis Jusu yra prasta, mie
gat prastai, turite sapnus su nu- ; 
bėgimais sekios, poliucijas arba , 
gal vyriškumas Jusu mažinasi? i 
Ar turite plakimą širdies, drebeji- 
ma kūno, esate greitai uždustan- , 
tis, arba gal kenčet nuo patrotito vy- 1 
riškumo? Ar Jusu lytiški orga
nai yra maži, silpni ir nikštanti ? 
Musu gydymas išgydo visas šias li
gas. Mes padarome vyrus tinkamus 
ženatvei kaipo ir galinčeis būti 
tėvais sveiku vaiku. Jus galite 
but drūtas, stiprus jeigu ateisyt į 
musu privatiškus ofisus ir naudo- 
sytes musu gydymu teip kaip mes 
ji Jumi nurodysim.

X—Spinduliu Egzaminacija.
Jeigu Jus tik atsilankitumet 

pas mus, apturėsite musu vylti ir 
uvožone kaipo ir teisinga gydy
mą, nepapuldams jokiem kaštam 
kas link pasikalbėjimui ir pasiro- 
davimui. Mes suteikiam pilnai 
ištyroma egzaminacija. Mes išeg- 
zaminavosime Jusu Krauja ir 
Nervus. Mes vartojame specijališ- 
kai padidynančius stiklus (mikros
kopus) del išegzaminavojimo Jusu 
skuros ir lytiškus organus. Mes 
vartojame X—Spindulius idant 
suprastume Jusu vydurinias li
gas.

Pilnas šlapumo Analizavimas.
Atsineškite bonkutę savo ryt

metinio šlapumo del kemiško ir 
mikroskopiško ištyrimo.

Neatdedinekit -tikra gydymą 
padėjimui arba ligai savo. Pa- 
mykit jog toki kentėjimai nesto
vi ant vietos ir nelieka išgydy
tais nog savęs, bet yra ainamos 
gilin ir daromos aršin, ir tašyk 
žinoma yra reikalingas stipresnis 
ir brangesnis gydymas del atga
vimo norinčio pagerinimo. Neap
simokėtu Jumi praktykavot su 
a, kuri yra daugiaus negu kas ki
tas šiam sviete-Gera Sveikata, ir 
pamislindams apie musu ilgus 
metus apgarsinimo Chicage, gy
dant pasekmingai tūkstančius pa
dėjimu panašiu Jusu ligai, ar ne- 
sijaučet jog 14 So. Clark St., yra 
atsakanti vieta Jumi atsilankyt?

Geriausi Medikališki Ofisai.
Mes turime didelius, puikiai iš

taisytus ofisus su visokiais instru
mentais, elektriškais aparatais, 
saintifiškais inrankiais ir gabiais 
specijalistais, pagėlbedami surasti 
Jusu tikra liga. Mes suprasime i

Jusu padėjimą po išegzaminavy- 
, mui ir laši k žinosite jog mes ga-
■ lim gydyt Jus geriau negu koki
■ kiti (lakiarai, del to jog mes a-
• pei.škinam Jusu liga ir pasakome
• kaip galite but išgydytais ir ka

da išgydyti idant liktumėt išgydy
tais.

Vydurines slaptingos Ligos.
Musu nauji X—Spinduliai del 

matymo vyru ligas be skausmo y- 
ra vartojami patyrimui kiek vie
no žmogaus, kurie turi Triperi, 
Puliavima, Užsiveržima, Pūsles ir 
Inkstu ligas. Mes matom ir tasik 
žinom tikra liga, kuri yra prie
žasčių Jusu vargam. Mes išegza- 
minavojame teip atsargei jog nė
ra jokios abejones kas link gydy
mui vyduriniu ligų.
Originališkas be skausmo Budas.

Musu gydymas yra kitoks ne
gu Jus esate kada bandę arba 
girdėję ir tai be skausmo. Mes 
turime savo originališkus budus 
ir Jus negalite gauti specijališka 
musu gydymą nuo kitu daktaru, 
nes mes turime ilgiausę ir 
pasekmingiausę praktyka gydy
me vyru, negu kokis kitas dakta
ras Amerikoj.

Pasirodavymas dykai.
Ateikit po nr. 14 So. Clark St., 

del šio X—Spinduliu egzaminavi
mo, dykai pasirodavymo ir leng
vai suprantančio išeiškinimo apie 
Jusu liga.

Lietuviškas Specijalistas.
Mes gydom daugiau Lietuviu 

ligoniu negu koki nors kiti dak
tarai, del to jog mus Lietuviškai 
kalbantis Specijalistas perstata 
aiškei ir lengvai Jums supranta
ma apie viską Jus prigimtoj kal
boj. Jus lengvai suprasit pamoki
nimus, nes yra Lietuviškai dru- 
kuoti. Jeigu atsilankisite in mu
su ofisus, viskas apie Jusu liga 
kaipo ir musu gydymą bus aiškei 
papasakota idant suprastumėt a- 
pie savo liga ir vartojima musu 
gydymo. Jeigu ateisit pas mus, 
galite but išgydytas be piejlio, 
skausmo arba trotyjimo kraujo. 
Musu gydymas veikia teip greitai 
jog nereikalaujate trotyt laika 
nuo darbo. Viskas yra atliekama 
paslapta ir mes niekam nepasa- 
kojam apie Jusu liga arba silpnu
mą. Galite mums tikėti. Mokestis 

i už gydymą yra teip maža ir mo
kėjimas lengvas, žinodamas jog 
gydaisi pas teisinga daktara ku
ris visuomet ypatingai rūpinasi 
Jusu padėjimu. Neatidedynek 
laika su atėjimu pas mus vietoi 
priežasčio pinigu Sveikata Jusu 
yra daug brangesne negu pinigai. 
Jeigu uždirbate mažai arba esate 
be darbo galite mokėti už gydy
mą kas kart po kiek galedams^^^^

Susipažinkim.
Ateikite in musu ofisus del su^^ 

sipažinimo. Mes norime parodyti 
ka teisingas specijalistas gali 
Jums padaryt. Jeigu norite apsi
vesti, būti stiprus ir sveikas teip 
jog galėtumėt aprūpinti šeimina 
savo ateikit del savo persitikrini
mo pamatyti kas galima bus pa
daryt.

Musu gvarancija.
Musu geriausė gvarancija yra 

jog nereikalaujate mokėti nej 
vieno dolerio kol nebusite užga
nėdintais. Mes galime duoti išra- 
šita gvarancija gydymo, legališ- 
ka kožnoj Chicagos bankoj. Mes 
esame vienintieliai speeijalistai 
Amerikoj galinti suteikt ligo
niams toki tikra užtvirtinimą kas 
link atsakančiu! gydymui.

Ateikit arba rašykit.
Mes norime pasimatyt ir pakal

bėt su Jumi, bet jeigu nėra gali
mu atsilankyti paeem, atrašykite 
laiška išeiškindami visus savo 
symptomus, pasakant iš kokios 
ligos norėtumėt išsigydyt. Apra
šykite mums visa istorija padėji
mo savo o mes tašyk nurašysime 
laiška Jumi su nurodymais ir jei
gu norėtumėt, mes prisiŲstume 
giduolias in namus. Nekentek nej 
vienos dienos ilgiau. Mes norime 
idant iškirptumet ši apgarsinima 
ii- atsineštumet su savim in musu 
ofisus. Isitemykit gerai nr. 14 So. 
Clark Str., nes mes esame vienin
tieliai specialistai galinti suteikt 
toki teisinga, prieinamą proga 
del ligoniu. Ateikit arba rašykit.

International Specialists
14 South Clark Street, Chicago, III.

14 So. Clark St., turi privatiška inejima į musų ofisus, viršum 
Liuoso Inejimo Muzejaus. Isitėmyk gerai numera ant . duriu. Kas 
dienanuo9ryte iki4po pietų ir nuo 5:30 iki 7:30 vak. Jeigu dirbate 
dienos laike ateikit į musu ofisus tiesiai iš darbo, nereikalaujat va
žiuoti namo del permainimo drabužiu. Atsilankykit Nedaliomis ir 
šventadieniais nuo 9 ryto iki 12 tiktai. Adv.
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® Moterių Skyrius, g

Geras ir blogas auklėjimas 
pavyzdžiuose.

PARAŠĖ LENKIŠKAI MOŠČENSKA. 
VERTĖ BEDRUSKIS.

(Tąsa.).
b) Blogas auklėjimas.

Motina į tėvą. Petrukas nenori moky
tis uždavinių, be to labai neihandagus. Rei
kėtų jį nubausti.

Tėvas. Duok ramybę toms savo baus
mėms; jos prie gero neveda, per tai vaikai 
palieka užkietėję ir atžūlus. Kur kas dau
giau padeda dovanos. Atsiųsk man Petru
ką! — Betrukai! Turi dar vieną uždavinį iš
mokti.

Petrukas. Bet dabar nenoriu mokytis, 
paskiau išmoksiu, dabar verčiau po kiemą 
palakstysiu.

Tėvas. Galėsi palakstyti kai išmoksi 
lekciją, nes gali pavėluoti ir nepabaigti mo
kintis. “ "■

Petrukas. Betgi, tėveli, juk lekciją 
ir po žaidimui galiu išmokti.

Tėvas. Veizėk, Betrukai, turiu štai 
naujintelį pusrubliuką; jaigu tuoj eisi mo
kytis, — atiduosiu jį tau, bet kai išmoksi 
uždavinį. Galėsi už jį nusipirkti kokį žais-

Petrukas staiga prisiruošia prie darbo 
ir apturi pusrubli.

Tėvas į motiną. Matai, ką padaro do
vanos. Šiandien Petrukas labai staiga išmo
ko uždavinį.

Motina. Bet palūkėkime tolimesnių pa
sekmių. Man rodos, kad be dovanų nepano
rės vaikas daugiau musų klausyti. Tuom 
tarpu paklusnumas jo buvo perdėm inte
resingas.

Keliomis dienomis vėliau.
Tėvas. Matau, kad vėl tosios, nesimo- 

kini užda vinio, Petruką i.
Petrukas. Tėveli, duok man pusrubl in

kų, tai pamatysi, kaip greitai išmoksiu lek
ciją.

; Tėvas. Na gerai, prižadu. Po kelių die
nų vėl tas pats.

Petrukas. Tėveli, šiandien turiu ląbąi 
ilgą ir sunkų uždavinį, jei bent čielą rublį 
turi man prižadėti, jaigu jį gerai ištuok
siu.

Tėvas. Ką gi tu sau manai, snargliau? 
Deriesi su manimi, kai perkupčius! Eik tuo
jau ir mokinkis uždavinį. Kai išmoksi, įsi- 
tikrįsiu, ką užsipelnei.

Motina į tėvą. Šiandien Petrukas suvis 
neišmoko uždavinį. Sakė, kad nežadėjęs jam 
už tai nieko duoti, tat neapsimoką jam vel
tui darbuotis ir vargti prie mokslo.

Tėvas. Tai mat! Bus jisai kitados ap
sukrus interesuose!

Motina. Manau, greičiau bus kokiuo 
Savimyliu, kuris nekados nieko gero neda
ro iš jausmo priedermės ir gero meilės, bet 
Vi iš žemų, asmeninių ir interesinių pažiū
rų.

KODEL? z
a) Geras auklėjimas.

Tėvas. Stasiukai! Eikš ant augšto!
Stasiukas laksto po daržą, o girdėda

mas tėvo balsą atsiliepia: kodėl, tėveli?
Tėvas. Eikš tuojau; kaip ateisi sužino

si, delko tavęs šaukiu.
Stasius. Ateinu, tėveli!

b) Blogas auklėjimas.
Tėvas šaukia vaiką, kuris bėgioja po 

daržą. Stasiukai, eikš ant augšto!
Stasius. Bet kodėl, tėveli, ką sakysi?
Tėvas. Nes jau vėlu, neužilgo kiemsar

gis uždarys vartus.
Stasius. Tai aš jį paprašysiu, kad ne

uždarytų.
. Tėvas. Taip, bet jau pradeda atvėsti.
Stasius. Juk aš atsinešiau paltonėlį, kai 

bus šalta, apsivilksiu.
Tėvas. Dar turi būtinai lekciją ant ry

tojaus paantrinti.
Stasius. Ne, jau visas lekcijas moku,

— ir tt.

MOKSLAS NETURI BŪTI ŽAISLU 
NEI BAUSME.

a) Geras auklėjimas.
Tėvas į mokytoją: Mokslas vaikams vi

suomet yra nemalonus, todėl reikia steng
tis pamaloninti jį. Pažinau mokytoją, kuris 
aiškino, kad vaikai gali išmokti viso ko, be 
mažiausio vargo su žaidimų pagelba. No
rėčiau, kad ir tamsta laikytumeis tos nųo-

monės. Reikėtų visą mokslo medžiagą su
glemžti žaislų formon, kad nebūtų vaikai 
verčiami prie mažiausio sfengimos ir, kad 
mokslas neteiktų jiems jokio nemalonumo. 
Išguldinėjimą tankiai reikia pamarginti 
juokeliais, apsakinėjimu bent kokio links- 
maus atsitikimo, žadėti dovaną, žodžiu, 
stengtis, kaip galima, kad mokslą padarius 
kuolengviausiu.

Mokytoja į tėvą. Negaliu sutikti su 
tamstos pažiūromis. Mokymas turi būti ti
krai sumaningas ir prieinamas, kad paleng
vintų vaikams supratimą ir pajunkiiną tei
kiamų žinių, kad sužadintų jų žingeidumą. 
Tiesa, išguldinėjimąs neturi būti' sausas ir 
nuobodus, kad neatšaldytumėm vaikus. Ne
ginčiju, jog nekurias paprastas elemento
riaus žinias gali vaikas prisisavinti bežaiz- 
damas, pav., pradžią skaitliavimo. Vienok 
ta metodą toli negali prus nuvesti? Greitai 
ateis laikas, kuomet vaikas bus verčiamas 
prie ištempimo minties, ko dėlei mokslas 
nustoja žaislo formos ir reikalauja fruso. 
Jaigu vaikas ligi šio laiko butų tikėjęs? kad 
mokslas ir žaidimas tai viena — patirtų 
staigaus apsivylimo ir susierzintų prie to
no kankinančio, o suvis nežaidžiaiiči'o už
siėmimo. Tat nuo pradžios reikia juos 
pratinti, kad mokslo imtųsi rimtai ir, kad 
neskaitytų jį žaislu, bet priederme.' Kuo 
greičiau vaikas prieis prie įsitikrinihio, jog 
gyvenimas ne iš vienų pasilinksminimų su
sideda; kuo greičiau pripras manyti apie iš
pildymą priedermės kaipo apie dalyką bū
tiną ir neišvengiamą, tuo lengviau bus jam 
kitados apsirupintį su svarbesniais gyve
nimo uždaviniais, kurie kiekvieną ateityje 
aukia. Priedermių atlikimas visuomet te

gu! jam stovi ant pirmo plono, — žaidimas 
ant antro. Pasigerėjimas, paeinantis iš ma- 
onaus žaidimo, juo bus gyvesnis, jaigu jis 

seks po trusui. Vaikai, nuolatos atsidavę 
žaidimui, greitai juomi persisotina, nuobo
džiauja ir susimaišo. Jaigu gi pirmiau va- 
andą arba porą sąžiningai pasidarbuoja, 

tai su noru skubinasi prie žaidimo ir visa 
širdim jam atsiduoda, be to ir nuobodžio 
nepažįsta.

Tėvas. Turiu pripažinti, jogei po. giles
nio apmąstymo tamstos žodžiai veda įsitik- 
riniman. Mane valdė tiktai noras užtikrinti 
kūdikystėje mano vaikams laimę, kadangi 
numanau, jog tolimesnis gyvenimas ir taip 
nepavydės jiems kentėjimų, ir .rūpesčių. 
Tiktai to delei nenorėjau jiems, užnųodinti 
tų kuolaimingiausių dienų, kūdikystės nuož
mių mokslu.

Mokytoja. Nesibijoki, tamsta, taip blo
gai tik nebus. Nemanau užnuodinti jiems 
gyvenimą mokslu. Nors mokslas nevirs 
jiems žaislu, nors nevisados bus lengvas, 
bet kartais reikalaus asmeniško šicloji- 
mos minčių, nemažiau manau, jog jisai bus 
asmeniškas, nors labai rimtos rūšies malo
numas. Mano pareiga, kaipo mokytojos, 
bus žadinti juose pamėgimą paties mokslo, 
ne delei prižadėtų ir laukiamų dovanų, ne 
delei įgijimo kas karts didesnio škaitliaus 
įvaizdų, bet delprabangospažiinmoirmąsty- 
mo. Toji prabanga yra prieinama kiekvie
nam moraliam ir gerai valdomam-kūdi
kiui. Mokslas ramina jo žingeidumą, jo 
prigimtą reikalą manymo ir kamantinėjimo.

Negana to; prie teisingo, doriško auk
lėjimo, sujungto su sumaningu^ plėtojimu 
minčių, beveik tas, kas kiekviename moks
le buna kuosunkiausiū arba mažiausiai pa
traukiančiu, gali vaiką labai traukti į save. 
Tiktai reikia pakurstyti jo ambiciją^ kad 
pasigerėjimo ieškotų pergalėjime sunkeny
bių. Pergalėjimui tingėjimo, neatsargumo 
arba nevikrumo, — valios intempimas pats 
savaimi suteiks jam malonumą, žadindamas 
jame vertybės jausmą. Nekartą vaikai per
siima. didžiausiu pamylimųjų mokslų, ku
rie iš pradžios atsiėjo jiėms ^©sunkiau
siai, jaigu pasekmingai nusidave'jlemš per
galėti pirmus užkirtimus; tuokart lavini
mas minčių eis draug su lavinimu valios ir 
bus žymus priruošimas vaiko, prie busimų
jų gyvenimo kovų, prie statymo krutinės 
drąsiai, o net linksmai visokioms?sunkeny- 
bėms. Turiu viltį, kad tamstos vaikai grei
tai pamylės mokslą, ir juomi nežais.

Tėvas. Karštai trokštu, kad taip butų, 
nes ligi šiolei taip mažai tematau.juose no
ro pergalėti sunkenybes, kad abejoju, ai’ 
neprisieis tamstai apsivilti prie pirmo mė
ginimo. ‘Z.

Mokytoja. Aš-gi nebijau to. Mano prie
dermė bus užvesti prigulintį laipsniavimą 
ir. neiškarto išreikalauti truso labai-rimto 
ir intempto. Išlėto, sulyg slenkančio plėto- 

, ji mos minčių, o net atsakanČiaiprigimtam 
, smarkumui ir šugadnumui kiekvieno vąiko, 

didinsiu manę reikalavimų saiką, žiūreda-
(Tolia» busį ;

RUBSIUYIŲ STRAIKO 
^REIKALE.

Brooklyn N. Y, — Šio
mis diliomis viena didžiau
sių firmų Le winson Bros, 
Co. pripažino unijos darbi
ninkų 3 visus reikalavimus. 
Šioj firmbj. daug dirbo ir 
musų (brolių lietuvių. Vas; 
10 d. ii mūsų 54 — 58 sky
riaus grįžo prie darbo 200 
darbininkų, kuriuos mes vi
si unijos darbininkai lydė
jome su muzika gatvėmis 
maršuodami. Žmonės iš ša
lių mus sveikino su išlaį- 
mėjimu ir plojo rankomis. 
Ant visų veidų matėsi džiau
gsmas ir pasiryžimas kovoti 
toliau. Straikas tęsėsi 7 sa
vaites. Ir tai per didžius 
šalčius. Tūrėjome didžią 
darbininkų užuojautą ir ti
kimės, kad visuomenė ne
užmirš mus ir toliau, sušelp" 
mus reikale. ; 4

O mus straikas šiuom sy
kiu laikos tvirtai ir tikimės, 
kad atsilaikysime.

- v Presos Komitetas, 
J. Čižius.
J. Lapinskas.
W. Wichert.
W. Sibunauskas. 

adr.: No. 101—103 Grand st. 
Brooklyn, N. Y.

juosius skaitę. But šiuomi 
patvirtinta patarlė: nėra 
blogo be gero.

Neužmiršime tų, kurie da
bar mums padavė savo bro
lišką ranką. Kada dirbsime, 
kada turėsime skatiko, už
siprenumeruosime laikraš
čius, kurie dabartės mums 
teikėsi veltui siųsti. Ypa
tingai “Vienybė L.”, “Lai
svė”, “Kova”, “Keleivis”, 
“Katalikas” lankėsi pas 
mus.

J. A. Mockeviče.

AR NORI
panti DYKAI dvi geras sztu- 

R kas ir Katalioga visokiu geru 
u magiszku sztuku ir kitokiu 

___ * visokiu dalyku, kuriu tu la
ibai nori, o nežinai kur ju gaut? 
I Jcięu taip, tai atsiusk savo pil- 
/ na ir aiszku adresa, o asz tuo- 
/ jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
f tau nusiusiu dykai. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS,

e (MAGIKAS)
3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

KADA* TAUPINATE PINIGUS
• Jus privalote tėmyti stiprumą Rankos

S ta banka yra giriama nišų kurie daro biznį su ja. 
Ji yra. speciališkai gera banka del taupinimo deposito- 
rių. Čia yra nekurtos priežastys:

KapifoJas ir perviršis 33 met i saugaus 
$3.500,000.00 vedimo Ban ko s.

3 nuošimti moka. — Jos viršininkai žinomi ir gerai
i&siiav.riy biznieriai.

Tai po mus deposit.orių yra didelė ir auganti dau
guma lietuvių. Taupinimą galima į radėti su
Šl.CO arba ir daugiau. " Instcigta 1879

STATE BANK OF CHICAGO
S.-E. Cor. LaSalle (Sž. Washington Sts.

DR. RICHTER'S
Pain Expeller

ilr< Richter's galingos externa 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

PRESOS KOMITETO 
PRANEŠIMAS.

Štai ką hiusų tautietis pa
darė :

M. Bučinskas, kurs save 
vadina daijbjninkij užtarėju, 
štai kajp, jiems prigelbėjo. 
Vas. 4 df. pradėta gabenti 
automobiliais straiklaužiai į 
dirbtuves. Tada M. Bučins
kas prilamdė policijos ir 
valkatų.įr apstatė savo dirb
tuvę. Tądajbile tik kas- pasi
suko. apie dirbtuvę, tuoj bu
vo areštuojamas. Buvo su- 
ai:eštuo^fx$,.pet ir jo švogerįs 
A.: Č'isjf|jĮ^kąs., Toliau,.Jikp 
suareštuoti, Ą, Drabšis, K. 
Gabalas, S. Butauckas, .J. 
Janušas, J. Pachlowski, L. 
Šiugžlionis.

Boto minėtas tautietis ne
atkreipė ątydos, kad viena 
jo -sesuo ir brolis su mo.tiųa 
yaikščioja ,ant pikietų, ,.u 
kita sesuo, t. y. Bueinskįo 
moteris, neša straiklaužiani^ 
valkatoms valgyti.

' 1. U'W. WicheiL

KLAIDOS ATITAISY-’’ 
t J 1 ' ' I .r

.MAS.

“Kataliko” No. 6 straips- 
nyj “Iš rubsiuvių straiko” 
Įsibriovė dvi klaidi.

1. Kun. Varnagiris leido 
nedėldieniais bažnyčion be 
dešimtuko užsimokėjimo 
kol tęsis straikas.

Nuo savęs priduriu, kad 
kun; V. Varnagiris aukavo 
straikinihkams $26.

2. “Laisvės” leidėjai siun
tė ne 100 ekz., bet 200 ekž’ 
savo laikraščio.

J. A. Mockeviče,
1 400 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

Russian - American Line
Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas- 
kolijos ir Amerikos bo sustojimo jo
kiam tarpiniam porte.
i Nauji dubeltavais sparnais laivai.
~ CZAR, KURSK, RUSSIA Į Rotter- 
damą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienu 

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

$60.00 I kliasa $70.00
Kursk — February 22nd

Czar — March Sth
Del smulkesnuiq 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, Hl.

Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?” 
Gal nežinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Fėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja mo
ti, i tik $2.00, pusei matų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
3252 So. Kalsiad St., CHICA80, ILL.

F. Balkus
Drucziausias Lietuvys Bistiny* 

kas Amerikoj.
Užlaikau puikia kaiczema 
ant kampo So. Halstcd ir 
Canalpi rt Avė. po nr. 2015 
Jeigu busi Chicagoj, nepa- 
mirszk užeit pas mane, nes 
turiu visokiu gerymu su ku- 
riais galiu užganedint kozna. Teipgi 
Suteikiu kož.nam visokias rodąs dykai

UR R A

VISI

PAS
I“ * 
I Juozapą Ridiką ž
I 3253 Illinois Ct. kerte 33 g. | 

S Azalias Alus, gardi Ariel- T
31 ka, kvepenti Havanos Ci- $
£ gaiai. Turiu didelę salgx 2
» dėl mitingų, veselijų ir tt. *
f TELEPHONE YARDS 2710 į

Išsirašykite 1913 m. geriausį 
Juokų, Kritikos, Muzikos 

ir Dailės paveiksluotą 
Laikraštį

“TARKA”

Brooklyn,' N. Y. — Rub
siuvių straikas eina gan ra
miai. Visi1 labai laukiame 
pabaigos tos tragedijos. Jau 
septinta:' savaitė, kaip trau
kiasi taš straikas. Jau mums 
gresia badiaš. Bet aukos 
plaukia *lš Visuomenės gau
siai. To<JeT ir nėra ko nusi- 
minti. ‘

Išleistuves siunčia mums 
savo laikraščius veltui. At
eina “V. L;”, “Kova”, “Ke
leivis”, “Laisvė5’, “Katali- 
kas”. Žmonės su' didžįų ■ 1* 
žingeidumu juosius skaito, i * 
Skaito ir tie, kurie ligšipliž 
nebuvo dar skaitę. Užsižin-, | 
geįdavg gal ji nepaliaus'į

Eina kas menesis 16 pusla
pių, su viršeliai'.

Prekė: Metams tik S100.
Pusei metų 60 centų.

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

“Tarka” P.O. Bx.103
Lawrence. Mass.

į Išnaikina skaudėjimą nuo Reu
matizmo, Kraujo Sukrekejimo, < 
Sttenų Degimą, Strendieglis ir

S Neuralgijos.
; Skubiai palengvina žaizdas, štyvu-
■ mą ir muskulas. Šlubumą ir paž^dimą. s 

E: Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji- 
L mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 
M ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
IĮ skaudėjimą it dantų gėlimą. Gepamirš- 

kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita
į su pečėtim pokeliuose.

! 2oc ir 50c. už butelį.

. E. Al). Richter & Co.
? American House
K-SO Washington St, New York

GOLD FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuotl 
ant 20 metų, 7 akmenų, Elgin viduriai, par. 4,11 np 
aiduos už.............................................................
GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuotl 9Ę
ant 20 matų, 15 akmenų, Elgin viduriai.........V t “T. t U
GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metų £ie 7E 
17metų Elgin viduriai........................   10

Prisiųsk savo adresj ir už 4c markg, gausi 
nauj| iliustruotą katalioga UŽ DYKą..

3248 S. Morgan St. CHICAGO, ILL

SZALIN SU NULIUDIMU!

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

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

Vyrai Išgydomi į 5 Dienas
VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (So peilio Ir skausmo)

Aš nonų išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pas ulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų, 
ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie 
buvo gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vieninteli 
būdą, kuriuomi tikrai ir ant visada išgydau.

Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbtf>visose kalbose. 
Tamsta gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metikio patyrimo kaipo speci- 
jalisto vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus 

x (NtmokSk už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

Išgydo, kad butini sveikas

i************************..
į
*
**- ... ** *************«***>«*******

3 Telefonas Yards 153a
* DR. J. KULIS
* Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
* 3255 So. Hahted St., Chicago, Illinois.
J . PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki iz; 6 iki 9 vakare.
Nedel. nuo 9iki 12 popiet; nuo 6 iki 8ve.*:.

:*************************
DR. O. C. HEINE |

DENTISTAS Ž
Kainp. Bimos ir Halated gatvių J

Ofisas viršuj Aptiekoe g 
į ' 15 matų vienoje apygardoje. |

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negalė, Silpnu, 
maa. Pražudyta pajlega, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą, Slapumo bėgimą.

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

Užnuodi j imą'
ir visos odos li£os, kaip Spuo
gus, Piktąją Diderviną, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, Įsise
nėjusias Ligas.
Ligos Moterų
ViduriųLigos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ižtyrlmas DOVANAI.

Specialistas 
Vyrų ir Moterų LigH 

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

Dr. ZINS;i 83 ^SCHICAGO 
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedėlioms, 8 ryto iki 4 po pietų.
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KATALIKAS

Spring Valley, Ill.
►šiomis dienomis atsitiko 

nelaimingas atsitikimas. 
Dominikas Balsevičius kri
to nuo 20 pėdu augštumos 
ir susilaužė kaulus. Apžiurė
jo daktaras ir pasakė, kad 
jau jam nėra išgydymo. Po 
trijų dienu po nelaimingo
jo atsitikimo pasimirė. Jam 
jau buvo 79 metai. Velionis 
buvo senas musu miestelio 
gyventoj'as. Čion išgyveno 
septyniolika metų. Bet sa
vo namų neturėjo ir nepali
ko daug pinigų. Mat, varg
šas apie senatvę nesirūpin
davo. Paliko pačią su daug 
Vaikų.

Magdalena Damikiutė.

rašydamas apie T. M. Dr-ją, 
kurios 119 kp. gyvuoja čion 
nuo rugpj. 21.d., 1910 m., ir 
turi pilnų narių 24. Jos susi
rinkimai atsibuna Columbia 
svetainėj. Politiškasai kliu- 
bas netik gyvuoja, bet ir 
bujoja. Darbai ir-gi neina 
taip gerai, kaip korespon
dentas parašė. Čion esama 
bedarbių. Ir. nemažai. Toks 
neatsargus rašymas gali su
vesti nekurius žmones. Lie
tuviškų saliunų yra ne 5 bet 
7 , žydiškų 5 o ne trįs, išviso 
12, grosėrnių 4, o ne 3, o pri- 
rokuojant ir bučernes pada
ro 6.
St. Jocius ir K. Brazevičius

goj šnipai jau išvaryti, o a- 
pie Konkol-Konkolauską nė
ra tikrų priparodymų, kad 
jis šnipas. Ta diskusijų da
lis užsibaigė didžiu plūdi
mu ant kunigų ir tikinčiųjų. 
Išpįlęs purvus iš savo neš
varios burnos, kalbėtojas 
apleido svetainę. Po to dis
kusijos tęsėsi be tvarkos. 
Kabinosi ant estrados net 
ir tokie, kurie nei “Kelei
vio” negali paskaityti.

Lapelis. į

Kenosha, Wis.
“Kataliko” No. 6, rašy

damas apie šio miestelio 
vertelgas, klaidą padariau. 
Čion yra penkios lietuviš
kos grosemės, o ne tris, kaip 
rašiau. Mat dviejų pavar
dės išrodė lenkiškos; išti
kiu j ugi yra lietuviai. Taip
gi žydiškųjų saliunų ne tris 
yra, bet penki. Tad išviso 
ne vienuolika, bet yra tiyli- 
ka saliunų, kuriuose lietu
vių uždarbis galą gauna. Be 
to liko apleista Nekalto 
Prasidėjimo mergaičių dr- 
ja ir nepaminėjau apie Lie
tuvos Balso dr-jos beną ir 
orkestrą. Jų kapelmeistru 
yra p. J. Žilaitis. Praktikos 
atsibuna Columbia svetai
nėje. Šisai benas per Kalė
das ir Velykas grajija baž
nyčioj uždyką. Nors didesnė 
dalis muzikantų yra sve
timtaučiai, vienok, jie ttir 
lietuvišką vardą ir tuom 
didžiuojasi.

Kenošiečių mylimas ir 
gerbiamas vakarinės moky
klos mokytojas Pr. Šivickis 
išvažiavo vesti parapijinę 
mokyklą Spring Valley, Ill. 
Jo vietoje pasiliko G. Beno- 
šius ir mokina uždyką. Pa
mokos atsibuna high school- 
oj. Tik ačiū reikia tarti 
Pr. Šivickiui už įsteigimą 
mokyklos ir išrupinimą nuo 
miesto nemokamą bustą.

Vas. 1 d. Birutės dr-ja 
parapijinėj svetainėj’ lošė 
komediją ‘ ‘ V agįs”. Apskritai 
‘imant, lošiiųas nusidavė. 
F. Zakarevičė pasirodė ant 
scenos tik pirmu kartu, o 
lošė, kaip senas artistas. 
Taip-gi paminėtina panelė 
V. Jankauskaitė, kuri trum
pu laiku suspėjo gerai iš
mokti savo rolę. Iš viso to 
yra viltis, kad musų jauni
mas mus palinksmys tan
kiau. Musų vertelgos ir-gi 
remia teatrus. Pora mėne
sių atgal, kuomet suvieny
tų dr-jn buvo perstatymas, 
jie apmokėjo apgarsinimus. 
Pastarajam perstatymui jie 
sudėjo 
Jaičiui 
pigiai, 
dainos
vakaras 
$200 pelno.

Užgavėnių vakare buvo 
balius Columbia svetainėje. 
Šio vakaro pelnas $25 liko 
pavesti fondui naujųjų al
torių šv. Petro bažnyčioj.

Iš pupil nevaromas.

Spring Valley, Ill.
Musų gerbiamas klebo

nas, kun. A. Deksnis, kaip 
paprastai Lietuvoj daro, 
aplankė visas Spring Valley ’- 
ės ir aplinkinių miestelių lie
tuvius. Ėjo pas visus, ar pri
klauso prie parapijos ar ne. 
Lankė ir “cicilikus”. Neku
rie jų duris užsirakino. Ki
ti įsileido. Užtat tikrai “ci- 
čiliškai” apsiėjo su kunigu. 
Tuoj' užvedė apie Dievo bu
vimą, vėlės nemarumą ir tt. 
Apgailėtini tie “cicilikai”. 
Nekuomet švento ramumė
lio neturi. Su kuo tik susi
tiks, tuoj imasi apraminti sa
vo širdį išlie j imu piktų žodžių 
ant Sutvertojo, tikybos, ku
nigų ir tt. O tuomi tik dar 
labiau suerzina save. Tikri 
vargšai-vergai savo įsitiki
nimų. Vadina save laisvės, 
lygybės šalininkais, o žmo
gui duris uždaro. Pagal į- 
sigyvenusį paprotį, klebo
nas aplankytuosius apdali
nėjo šventais paveikslėliais, 
madali keliais. Vienas “cici- 
ikas” gautąjį nuo klebono 
medalikėlį parišo šuniukui 
po kailių. Kas-žin ar sveiko 
proto pagonis darytų taip?

Neper sen ai buvo čion at- 
sibeldes padauža “cicilikas’’ , 
kurs, kaip paprastai “cici- 
likų” prakalbose vertė 
purvus ant visako, kas ne- 
cicilikiška.

Darbai čion pusėtinai ei
na. Tarp lietuvių yra be sai
ko maukiančių alutį.

Misviečių Albinas.

Racine, Wis. ?-į į
Neturiu ko gero pranešti 

maloniems “Kataliko ’ * skai- 
tytoj'ams iš savo miestelio. 
Štai vienas paveikslėlis, 
kurs gerai nušvies čionykš
čius brolius lietuvius. Sau
sio 26 d. buvo parapijos me
tinis susirinkimas. Musų 
pirmininkas atėjo susirinki- 
man su sunkia galvele. Po
sėdžio metu, jis apleido sve
tainę ir nuėjo smuklėm Pas
kui jį atėjo ir kiti parapijo
ms. Čion pirmininkas neri
mauti pradėjo. Tad smulkli- 
ninkas su lazdele išprašė 
laukan. Suprantama, kad 
susirinkimas liko neužbaig
tas. * :

St. Charles, EI.
Sausio 24 d. pianų dirb

tuvėj liko sužefistas M. Ge
čas. Atsitiko taip.' Minėtą 
dieną buvo miręs kompani
jos prezidentas. Nekurie su
manė sukolektųdti tarp dar
bininkų vainikui. Kuomet 
“bosas” priėjo prie nelai
mingojo ir padėjo poperą ir 
paišiuką pasirašymui, pai
šiukas pasirito į mašinos 
volus. Tada Gečas griebė už 
paišiuko, ir mašina pagriebė 
ranką. Gydytojas surai- 
šė .ranką ir tvirtino greit 
pasitaisys. Ranka-gi pradė
jo tuo tarpu tinti. Reikė
sią iš peties nupjauti, o gal 
mirt prisieis. Vaikinui tik 
apie 20 metų.

L. Masiulis lietuvis ap
skundė apskričio teisman 
Moline Malleable Iron Co. 
superitendentą reikalauda
mas $5.000 atlyginimo už jo 
primušimą.

*■ ■ ; Vytautas.

eitąjį gyvenimą. Apie tau
tos meilę kalbėjo J. Kle- 
mavičia. P-nas St. Miliaus
kas savo kalboj ne ką kitą 
pasakojo, kaip tik apie sa
vo mėsinyčią. Po jo A. Za- 
rauskaitė deklamavo. To- 
liaus A. Vilkas padainavo 
dvi daini. Galop buvo renka
mos Lietuvos Sūnų dr-jos 
kningynui aukos. Surinkta 
$3.59. Nors susirinkimas 
buvo ilgas, bet žmonės pa
girtinai užsilaikė.

Liūdnas.

Kenosha, Wis.
Vasario 22 d. po pietų iš 

Chicago atkeliaus gerb. kun. 
Šatkus, kuris prigelbės vie
tiniam klebonui, kun. Gadei- 
kiui, klausyti išpažinčių, 
nes šio mėn. 23 d. draugijos 
šv. Petro, šv. Benedikto ir 
Nekalto Prasidėjimo (mer
gaičių) eis in corpore prie šv. 
Komunijos. Kun. Šatkus bus 
matomas prie šalutinių alto
rių.

B. Skilandis

Bridgeport, Conn.
Pas mus darbai eina ne

blogai. Nors reikia pridėti, 
kad atvykusioms iš kitur 
nėra lengva gaut.

Sausio 19 d. čion padarė 
didį sujudimą visiems žino
mas dainininkas p.. M. Pe
trauskas. Koncertas buvo 
rengiamos bažnyčios naudai; 
Publikos buvo pusėtinai ir 
visi liko užganėdinti gra
žiomis dainomis. Dainavo 
taip-gi bažnytinis, choras.

Po Velykų laukiame tėvo 
Kazimiero/’ kapucino, atšn 
lankant.

St. Francis,, Wis.
Sausio 27 d. šv. Pranciš

kaus Saleziečio seminarijos 
auklėtiniai pabaigė savo pu
smetinius kvotimus, kurie 
tęsėsi čielą savaitę.

Šv. Pranciškaus dieną ap
vaikščiojome su nepaprasta 
iškilme, nes tuomet taip-gi 
apvaikščiojome 25 metų rek- 
toriavimo sukaktuves musų 
gerbiamo Monsignor J. Rai
nelio. Dalyvavo' Milwau
kee ’ės arcivyskupas, La 
Crosse’os vyskupas ir daug 
šiaip kunigų. Trečioj valan
doj po pietų seminarijos 
svetainėj po arcivyškupo ir 
vyskupo kalbų vice-pirmi- 
ninkas seminarijos aliumini 
inteikė rektoriui $5.000 če
kiais, kurie dailiai buvo su
dėti rėmuose. Paskui auklė
tiniai -dainavo tam tikrą 
kun. Becker:io sutaisytą pa
sveikinimą.

VOKIEČIAI RENGIASI.

J. T.

$73.00. Ačiū J. Ži- 
muzika atsiejo labai 
Po perstatymo buvo 
ir galop šokiai. Šis 

davė parapijai

Kenosha, Wis.
Prie korespondencijos iš 

Kenosha, Wis., tilpusios 
“Kataliko” No. 6 darytini 
nekurie pataisymai ir da- 
nildymai. Pirmiausiai “Iš 

nevaromasis” paklydo

Norwood, Mass.
Sausio 12 d. atsibuvo čion 

socialistų diskusijos. Nebūt 
verta laiko gaišuoti jų ap
rašymui, bet pamatęs “Ke
leivio” No. 4 korespondenci
ją apie minėtas diskusijas, 
pasiryžau parodyti jas ki
toji šviesoj. Ne naujiena 
norwoodieciams socialistų 
diskusijos. Todėl visi žino 
apie jas ir apart pačių so
cialistų maž kas ateina. Pi r- 
miaus kalbėta buvo apie 
Dievo buvimą. Ką rimto, 
svarbaus tokie apsišvietėliai 
gali pasakyti apie klausi
mą? Graibinėjo, vartė viso
kias šiukšles neva ant mok
slo rėmė savo priparody- 
mus, tvirtino, kad žmonių 
yra tamsesnių už beždžio
nes ir tt. Tas kalbėtojas už
baigė tikrą nesąmonę pasa
kęs. Kad intikrinti klausy
tojus, kad žmonės yra kvai
lesni už beždžiones, drėbė: 
“Kur jus matėte, kad bež
džionė valdytų visas 
beždžiones, kaip keli žmo
nės kad valdo visą pasam

Dorrisville, III.
Liūdna žinia turiu pasi

dalyti. Sausio 24 d. patiko 
nelaimė Antaną Baltrūną. 
Bekraunant anglis pagavo 
akmuo ir primušė. Bevežant 
namo mirė. Velionis buvo 
sveikas ir labai drūtas vy
ras. Jam buvo 40 metų. Bu
vo “Kataliko” skaitytojas, 
turėjo Bibliją, Geografiją 
ir daug kitų gerų kningų. 
Prigulėjo prie šv. Juozapo 
dr-jos ir prie S. L. R. K. A. 
Penki ir pusė metų kai A- 
merikoj. Lietuvoj turėjo pa
čią, keturias dukteris ir vie
ną sūnų. Ji jau rengėsi at
važiuot Amerikon ir jau gal 
kelionėj, jei telegrama nesu- 
griebė ją namie. Giminės gali 
kreipties šiuo adresu: J. 
Baltrūnas, Box 88, Dorris
ville, III.

Worcester, Mass.
Sausio 21 d. Atsibuo ves

tuves panelės A. Mana siu
tęs su p. M. Grinevičių. Šios 
vestuvės paminėtinos, kad 
jose nebuvo nei birbimų, 
nei trepsėjimo, kaip papra
stai esti pas lietuvius. Šios- 
na vestuvėsna rodės, kad 
vienos motinos sūnus ir duk
teris buvo susirinkę. Lai
kas praleistas maloniuose 
pasišnekėjimuose. Lai Die
vas palaimys tą gražią po
relę.

Lai bus šios vestuvės pa
vyzdžiu visiems. Nes liūdna 
darosi matant baisiausi gir
tuokliavimą lietuvių vestu
vėse. Prisigėrę-gi staugia ir 
daužo vienas kitam makau
les. O svetimtaučiai žiuri, 
kaip į kokius dar nematy
tus sutvėrimus.

Berlynas. Nors olimpiškos 
žaismės atsibus Berlyne tik 
1916 m., bet milžiniškas sta
dium jau užbaigtas. Lėša- 
vęs $800.000. Atletai stro
piai mankštinasi. Reikia at
minti, kad visose pirmesnė
se olimpiškose žaismėse 
amerikonai ėmė viršų. Tad 
vokiečiai ir parsitraukė juo
sius, kad išmokintų visų 
mankštinimosi būdų, kurie 
suteikia jiems garbės vaini
ką arenos Atėnuose, Pary
žiuj; St. Louis’e, Londone ir 
Stokholme.

Olimpiškosios žaismės at
sibūdavo kas ketvirti metai 
senovės Graikijoj. Tai bū
davo graikams didžiausia 
šveiitė. Ant žaismių keliau
davo vieni, kad turėjo šį-tą 
parodyti, keliaudavo kiti, 
kad kitų atgabentus daiktus 
pamatyti. Artistai veždavo 
parodymui savo veikalus, 
mokslo vyrai ii’ filosofai sa
vo raštus; atletai, kad paro
dyti savo spėką ir mitrumą. 
Labiau atsižymėjusiems su
teikiamas būdavo laurų vai
nikas. Puolus Graikijai, už
mestos liko ir žaismės. Pa
skutiniais laikais kilo užma-

Toliau buvo šnekama apie 
Sąjungos šnipus. Nušnekė
ta, kad visi buvusieji Sąjun-.

nymas jas atnaujinti. Ir li
ko atnaujintos. Dabartinės 
olimpiškos žaismės mažai 
kuomi panašios į senovės 
Graikijos. Dabartės publika 
temato tik atletus. Senovėj 
tegalėjo stoti tik graikai. 
Dabar dalyvauja visos 
tos.

tau-

Kur guli širdis?
Mokytojas: — Pereitoj 

lekcijoj, kalbėjome apie šir
dį, mano mergelė, tai ką ga
li man dabar dar pasakyti 
apie širdį?

Mokinė: — Širdis yra 
raumuo, gulintis po pilvu...

Mokytojas: — Kaip tai 
po pilvu?

Mokinė: — Taip, ponas 
profesoriau. Man tėvukas 
visuomet sakydavo, kad ke
lias į širdį vedąs per pilvą.

Musų vaikai.
5- kių metų Zosė: — Kas 

tai yra mamutas?
6- šių metų Juozukas: — 

Koki tu paika, Zosia, tai net 
man nesmagu. Mamutas, tai 
reiškia mamos vyras.

Zosė: — Tai tu pats esi 
paikas. Juk musų mamytės 
vyras vadinasi tėtis.

Juozukas: — Na tai mums 
yra tėtis, bet del narnos tai 
mamutas. Aš pats girdėjau, 
kaip mama sakė p. Antanui: 
rytoj vakare nebus mano 
mamuto namie.

TĖMYKITE LIETUVIAI!
Visiems žinomas lietuviams Jonas 

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

anrašo:

Jonas Kučinskas,
238 Slocum A v?., 

Kingston, Pa.

to

JOHN COCHINSKY 
- LAWYER *

LIETUVYS ADVOKATAS
69 W. Washington St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus atsa- 
kančiai, ypatingai susižeidimo ir kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kri- 
minališkų bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir 1.1. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautietį

Ofiso Tol. Central 1803.
Gyvenimas:

2316 W. 23rd Pl., Chicago, III. 
Gyvenimo Tel. Canal 2562.

*****************************
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Severos 
Skilvinis 
Bitteris
(Severn’s Stomach Bitters)

yra nesulyginamasvaistas nuo 
vidurių silpnumo ir nuo gru- 
muliavimo betvarkės.

Priduoda sve'ką apetitą, 
Iššaukia Išplaukimą šoku, 
Prašalina negrumullavimą, 
Grąžina normallškas jiagas.

Puikus sustiprinantis vais
tas nusilpnėjusi'.ms ypa- 
toms. Prekė JI už butelį.

t * 
į 
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*
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Lewiston, Me.
Laisvės No. 1 p. K. V. 

prašo vakarą Teatrališko 
Ratelio parengtą. Tada bu
vo lošta“ Paskutinė banga”. 
Korespondentas rašo, kad- 
viskas atlikta gerai. Gal tik 
rašėjui vienam tepatiko. Pa- 
blikai-gi visai nepatiko. Nei 
rankų plojimo nebuvo. To
liau rašo, kad ratelis suka
si gerai. Gerai sukasi, kad 
jam net stebulė plyšo. Ko
dėl p. K. V. Nemato kaip 
D. L. K. (ar tai D. L. K. 
Gedimino dr-ja? Red.), ap- 
šviestunai girtuokliauja 
svetainėj ir prisiputę dau
žo vienas kitam makaules? 
Gal korespondentas jų ei
lėse yrą.

Jonas.
a-

Vėlybas. -
Šis raštelis buvo “La is* 

vei” pasiųstas. Bet ten jam 
nebuvo vietos.,

, Toronto, Ont. Canada.
Nedėlioj sausio 26 d. Lie

tuvos Sūnų dr-ja laivo pa
rengusi viešą susirinkimą 
su prakalbomis. Pirmas kal
bėjo A. Žilinskas. Neaiškiai 
kalbėjo apie savo kūdikys
tės atsiminimus. Po jo A. 
Breskus dainavo. ; Antras 
kalbėjo V. Jusaitis apie 
draugijinį gyvenimą, jo kal
ba patiko žmonėms. Trečias 
kalbėjo D. Čiapas apie ap- 
švietą, mokslą' ir tikybos 
reikalingumą. Apie ketvir
tąjį galima nei neminėti, 
nes jis visai negražiais žo
džiais šnekėjo prieš tikybą. 
Į užpuldinėjimus atsakė D. 
Čiapas, V. Danielius papa
sakojo vieno ištvirkėlio gy
venimą, kurs prieš savo mir
tį sugrįžo prie Dievo ir 
graudžiai apverkė savo pra-

******************************************* ’********

Severos 
Balsamas 
Plaučiams
(Severn’s Balsam for Lungs)

išlaikė ilgme inį bandymą, 
daugiaus negu trečdalį šimt- 
ireJio. Imkit jį, kada tik rei
kalaujat vaistų nuo

Kosulio, Peršalimo,
Užkimimo,
Falšyvo krupo, 
arba Gerkles kataro.

Prekė 25 ir 50 centų.

M * 
t , *I 
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Aptiekose reikalaukit Se- 
veios. Jeigu aptiekorius jų 
neturėtų, reikalaukit stačiai 
nuo musų. Reikalaudami gy
dytojo, verto užsitikėjimo pa
tarimo, rašykit pas mus:

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

Išsiplepėjo.
— Ir manai tamsta, kad 

mama duos savo leidimą?
— Buk tamsta ramus... 

Ligšiol man nei sykio neat
sakydavo.

Atsimena krikštą.
Kunigas į septynerių me

tų Zosę:
— Aš tave krikštijau.
Zosė: — Taip, atsimenu, 

bet bučiau kunigo per tru
putį nepažinusi.

ucs.

.fELIX-Wi

Meksiko prezidentas Ma
dero, tautiniai rūmai ir re- 
voliucionistų vadas Diaz.

šuo.
Vienas medininkas, pla

čiai žinomas melagis, turėjo 
šunį ir aną pardavė.

Vienas pažįstamas susi
ėjus paklausė:

— Girdėjau, tamsta par
davei savo šunį, kurį ponas 
taip daug mylėjai?

— Taip, žinai tamsta, jį 
pardaviau, nes pastaraisiais 
laikais jis nebuvo galima 
vartoti medžioklei. Visuo
met, kiek tik sykių jam pa
sakodavau apie medžioklę 
bestija purtindavo galvą.

5
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20. K. Leono Vysk.
21. P. t Pelikso.
22. S. Bažn. šv. Petro Ant.

. 23. N. 3 gav. Petro Damijono V.
24. P. Motiejaus Ap. Sergijaus K.
25. U. Zigfrido.
26. S. Aleksandro v.

žymius pasaulyj asme- 
Antai, dabartinį pope- 
pakrikštijo lenku, pas- 
Japonijos gen. Kuroki

geležinkeliečių straiką, ge
nerolas Rennenkampf, pas
kirtas Vilniaus karo apskri
čio viršininku.

Tokiuo budu Lietuva susi
laukė naujo koriko.

*
Šėtos klebonas, kun. Jo

nas Šiurna, sukakus 25-iems 
kunigavimo metams, vietoj 
pokilio paskyręs 600 rublių 
tautos reikalams ir tuos pi
nigus pasiuntęs “Vilties” 
redakcijom

Tai kur tikrasis tėvyn- 
meilio visiems pavyzdis!

*
Iš “Lietuvos” sužinome, 

kad Brooklyn© magistrate 
prasidėjus “V. L”, leidėjų 
byla su F. Bagočiumi. Bago- 
čius “V. L”, kaltinąs už ko
kius tai apšmeižimus. Bylo
je paaiškėjo, kad F. Bago- 
čius esąs “Keleivio” savi
ninku.

Iš savaitės savaitėn.

ĮltedakcšjosPaTBinijimai.
Kitados gimus karui Tur

kijos su Italija Tripoly j, iš 
turkų pusės tame kare la
biausiai atsižymėjo pulki
ninkas Enver-bey.- Kur bu- 
vus-nebuvus lenkai šmakšt! 
ir “susekė”, kad Enver-bey 
paeinąs iš lenkų. Dabar net 
patįs nekurie lenkų laikraš
čiai tai pajuokia, kad len
kai mylinti visuomet savin- 
ties 
nis. 
žiu 
kui
padarė lenku ir kitus.

Lvave išeinantis lenkų lai
kraštis “Slovo Polskie” pa
žymi: Gana jau musii lėšo
mis svietas juokinti”.

*
Kaune gyvenantis lietu

vis advokatas P. Leonas 
“Viltyje” viešai paskelbė, 
jogei jis išstojus iš “Vil
ties” leidimo bendrovės ir 
toliau anos dalininku neno
rįs būti, kadangi, jo nuomo
ne, laikraštis “Viltis” nu
slydęs nuo krikščionių do
ros pamato.

“Viltis” į p. Leono laiš
ką atsakydama tvirtina, 
kad p. Leonas pats nuslydęs 
nuo krikščioniškojo kelio, 
bet ne “Viltis”, kadangi p. 
Leonas, atsiradus “Lietu
vos Žinioms”, prie pirmei
vių prisiplakęs ir viltinin- 
kų bendrovės palikęs tik
ruoju priešu.

“Viltis” nenusigąsta ne
tekus iškrypusio dalininko.

*
Kauno “Vienybė” rašo, 

, kad Varšavoj apsigyvenę 
lietuviai buvo padavę prašy
mą, kad vienoje.. Varšavos 
bažnyčių butų jiems sako
mi lietuviški pamokslai ir 
leistos kitos pamaldos. Vys
kupas Ruškevičius, būda
mas pats lietuviu, sutikęs 

, prašymo išklausyti, jei tik 
usi-rašysią bent 200 lietuvių. 
Lietuvių tečiau susirašę 
daugiau 400 asmenų ir jiems 
pavesta Kūdikėlio Jėzaus 
ligoninės bažnytėlė.

*
Senatas atsiuntęs — rašo 

Lietuvos laikraščiai — Vil
niun teismo rūmams įsaky
mą išpildyti teismo nutari
mą, kuriuo dvarininkas Za- 
jončkovskis gavo metus, 
nuomininkas Ivanovskis — 
8 mėnesius ir valstiečiai: 
Šimėnas, Palyta, Žička, 
Kazlauskas ir Stasys ir A- 
domas Grigai — po 6 mė
nesius kalėjimo už lenkų 
riaušes Joniškio bažnyčioje.

*
East St. Louis, III. žinomo 

Butkaus leidžiamoj brošiū
rėlėj pažymėta, kad dr. 

į Graičunas esąs “Kataliko” 
agentas.-Turime tatai pasa
kyti, kad “Katalikas” ne
turi nieko bendro su agentu 
dr. Graičunu ir “Katalikui” 
jis neagentauja. Toji žinia, 
tai tik “Teisybės” prasima
nymas.

*
Teko išgirsti, kad Vilniu

je imta išleidinėti socialistij 
pakraipoje mėnesinis laik
raštis “Kelias”. Sakoma jis 
leidžiamas legaliu keliu... 
Nesinorėtų mums tikėti a- 
pie tą legališkumą.

*
Vilniuje po Kalėdų kuni

gams kalėdojant išnaujo 
imta surašinėti lietuviai. 
Norima sužinoti tikrasis lie
tuvių skaitlius Vilniuje ir 
sulyg to skaitliaus paskirti 
jiems bažnyčiose 
mas pamaldas 
kalboj.

Bet, kaip rašo
lietuvių surašinėjimas yra 
klastuojamas. Lenkai kuni
gai vienus lietuvius kalbiną 
užsirašyti lenkais, o kitus 
kalėdojant aplenkiu.

Tai vadinasi krikščioniš- 
’kas mokslas!

žmonių 
padidė-

skaičiui,

prideda- 
prigimtoj

Viltis”,

ROSTOVAS PRIE DONO.

Jau dvieji metai, kaip a- 
pie Rostovo lietuvius nieko 
negirdėti laikraščiuose, ga
lima pamatyti, kad čia ir 
lietuvių, jau nebesą, bet čia 
lietuviij ir, tur but, daugiau 
negu pirma buvo, tik jie 
gyvena nesusitvarkę ir pa
miršę, kad jie lietuviai esą. 
Paskutiniu laiku nematyti 
jokios pažangos; juo tolyn, 
juo gilyn skęsta lietuviai 
svetimtaučių bangose. Tie
sa, jie kai-kada sutaiso šio
kį-tokį vakarėlį, bet tas jų 
vakarėlis visai nepanašus į 
kitus lietuvių vakarus: Ros
tovo lietuviai turi tenkin- 
ties vien šokiais, daugiau 
nei dainų nei vaidininm ne
mato, valdžia neleidžianti, 
nes neturinti valdininko. 
Sausio 6 d. buvo toks šo
kių, buvo šokamas bent vie
nas kitas lietuviškas šokis, 
tik pačių lietuvių kaž-kodel 
buvo mažiau atėję, negu ki
tus kartus. Lietuvių laikraš
čių taippat maža teskaito, 
jie greičiau griebia rusų lai
kraščius.

Tas pats.

Jau po pusiaunakčio.
Vyras pareina vėlai nak

čia namo, o pati veda jį su 
žvake rankoj ir rodo į laik
rodį:

“Tėmyk, mano mielasis, 
jau antra valanda po pusiau
nakčiui.”

“Ir kas čia naujo, mano 
mieloji” — sako vyras — 
“jei aš bučiau buvęs ir na-

♦
Iš Peterburgo rašoma, 

kad žinomas iš rusų-japonų 
karo, o dar labiau pagarsė
jęs savo žvėriškumu tram- mie, tai visvien dabar butų
dant anais metais Rusijoje toks pat vėlus laikas”.

Pamatinė daiktų brangumo 
priežastis.

Didžiausias žmonių rū
pestis ant šios žemės, tai 
yra maitinties ir apsirėdy
ti. Iš viso žmonių pasaulyj 
vokuojama apie 1.500.000.- 
000. Iš tų Europoj' apie 400.- 
000.000. Amerikoj apie 160.- 
000.000. Amerikos atradimo 
laikais (1492) Europoj te
būta apie 50.000.000, Ameri- 
koj-gi nei vieno baltojo. 
Tai milžiniškas priaugimas. 
Senovėj ir viduriniais am
žiais buvo dvi labai svar
bios priežastįs, kurių delei 
gyventojų skaičius negalė
jo sparčiai augti. Buvo tai 
karai ir ligos. Jau pirmieji 
žmonijos historijos lapai pa
sakoja mums apie karus. 
Tas baisus žmonių terioji- 
mas truputį sumažėjo vos 
po Napoldo||q skerdynhj. 
Daug žmonės nukentėjo ir 
nuo ligų. Senovėj ir viduri
niais amžiais neužsilaikyta 
švariai ir nemokėta kovoti 
su įvairiomis limpančiomis 
ligomis. Sumažėjus šioj ga
dynėj karams ir pasidaugi
nus būdams kovoti su ligo
mis ir ačiū švaresniam žmo
nių užsilaikymui, 
skaičius smarkiai 
jo.

Augant žmonių
kilo kartu maisto reikalavi
mas.' Todėl tėmytinas yra 
nuolatinis maisto ir apsirė- 
dymo daiktų brangimas. 
Dabartės pragyvenimas tiek 
pabrango, kad jis stojo 
svarbiausiu dienos klausi
mu. Nekurie griebiasi aiš
kinti brangimo priežastis ir 
nurodyti prašalinimo budus. 
Keistų ir paikų nuomonių 
yra išreikštų. Vieni sako, 
kad to priežastis yra mui
tas įgabenamų jii daiktų. Ki
ti prirodinėja, kad esąs kal
tas perdidelis aukso sukro- 
vimas ir jo vertės nupuoli
mas. Bet jie neįstengia pa
matyti, kad, didinanties 
žmonių skaičiui, nesididina 
proporcionaliai ūkės pro
duktų pagaminimas. Čion 
slepiasi pamatinė brangimo 
priežastis. Kad taip ištikrų- 
jų yra, intikrįs pluoštelis 
skaitlinių. Skaitlinės yra o- 
ficialės, valdžios surinktos.

Nuo 1900 iki 1910 metų 
gyventojų skaičius Suvieny
tose Valstijose pasididino 
21%. Farmų skaičius tame 
pat perijode tepasididino 
10%. 1909 metais ant kiek
vieno asmens šioj šalyj ja
vų atsiejo po 49.1 bušelių, 
1899 metais — po 58.4 buše
lių. 1900 m. viena farma pa
rėjo ant kiekviemi 13.2 as
menų, o 1910 m. viena far
ma ant 14.5 asmenų. Pa
gerintų farmų skaičius puo
lė nuo 5.5 akrų ant 5.2 akni 
ant kiekvieno gyventojo. 
Vienu žodžių, matome nuo
latinį ūkio silpnėjimą ir jo 
produktų mažėjimą. Tas 
pat padėjimas gimdo ir ap- 
sirėdimo daiktų brangimą. 
Avių būriai retinasi —- vil
na brangsta; medvilnės už
augimas nekįla proporcio
naliai žmonių dauginimuisi 
— gelumbė brangsta. Tad 
aiškiai matome, kad ne mui
tas ir ne auksas kaltinti
nas už daiktų brangimą.

Aišku, kad tikras ir vie
nintelis atpiginimo daiktų 
vaistas yra miestų apleidi
mas ii’ grįžimas į farmas.

berlyniškis , chirurgas, pro
fesorius^ Izrael, turėjęs at
likti Rusijos jcarukui opera
ciją. Suįyg Belgijos laikraš
čio opinijos, nei vienas žy- 
miausiajS Rusijos chirurgas 
nenorėjo ir negalėjo imti 
ant savęs atsakomybės už 
caruko ( operacijos pasek
mes.

Carienei nuolatos mal
daujant, caras ant galo nu
sprendęs parsikviesti dak
tarą iš užsienio ir tai dar 
žydą, garsų chirurgą Izrael. 
Greitai apie tai chirurgui 
pranešta ir paklausta išly
gų, surištų su tuo apsilanky
mu ir operacija. Chirurgas 
pareikalavęs 50.000 rublių 
honoraro. Caras sutikęs ir į 
pasienį pasiuntęs vieną sa
vo adjutantų, generolą,kuris 
draugavęs Izjraėl net lig 
Peterburgui.

Berlyniškis chirurgas ca
ro labai maloniai priimtas, 
carienė gi jam puolus į kojas 
ir pro ašaras maldavus gel
bėti jos vaiką. Praėjus ke
lioms valandoms, prof. Iz
rael atlikęs carukui opera
ciją, kurios metu asistavus 
tik viena ligonių prižiūrėto
ja. Carukas užchloroformuo- 
tas. Po operacijai dr. Izrael 
suteikęs caro rūmų dakta
rams instrukcijas ir tuojau 
apleidęs Rusiją. Caras, atsi
sveikindamas su chirurgu, 
siūlęs jant augštą atžymėji- 
mą, tas vienok priimti ką 
nors dtsisakęs,dėkodamas 
carui už jo gerus norus. 
Ir atgal lig sienai 
chirurgui draugavęs vie
nas caro generolų. Be to 
pirm išvažuosiant iš Cars- 
koje Sielo caras chirurgo 
pareikalavęs niekam nieko 
nepasakoti apie caruko li
gą-

Operacija,' sakoma, nusi
sekus kuogeriausiai, bet jos 
pasekmės laikoma slaptybė
je. Sakoma, sunku yra šiais 
laikais spręsti, ar carukas 
pasveiksiąs ir kaip ilgai gy
vensiąs. Tik tiek,' esą, žino
ma, jogei jis visas gyveni
mas paliksiąs luišu ir jo- 
kiuo budu ateityj negalėsiąs 
užimti sosto po savo tėvui.

Rusijoje-gi gimęs didis 
sujudimas prieš carą, kad 
jis savo sunaus operacijai 
kvietęs daktarą žydą. Tą 
sujudimą dar labiau padil
ginus žinia, kad caras paža
dėjęs drui Izrael ir sionis
tams daugiau nebepersekio- 
ti žydų ir atšaukti visus se
nesnius savo įsakymus, prie
šai žydus išleistus. Be to 
pažadėjimo, dr. Izrael, sa
koma, -neapsiėmęs daryti o- 
peracijos.

Sulyg to paties laikraščio 
tvirtinimų caras nesenai į- 
sakęs miestų Kievo, Odesos 
ir kitų viršininkams žydų 
daugiau nebepersekioti ir 
leisti jiems ten laisvai gy
venti.

Kiek toji žinia gali but 
teisinga, šiais laikais sun
ku tikrai sužinoti.

ti, jų lobį užgriebti, o jų na
mus deginti įj naikinti.

Tasai paskelbimas pagim
dė didį išgąstį tarp europie
čių, gyvenančių Konstanti- 
nopolyj, ir jų keli šimtai pri
siglaudė prie savo ambasa
dų. Regis, ties Konstantino
poliu stovinti svetimų vieš
patysčių karo laivai bus pri
versti išnaujo išsodinti j*u- 
rininkus ant kranto, kad 
apsaugojus krikščionis nuo 
skerdynių.

Aiškus proklemacijoje pa
žymėjimas apie Rusiją, Pe
terburge priimta kaipo pro
vokacija ir Rusijos užsienių 
mįnisteris tuoj aus nuvykęs 
pas carą pasitarti tame rei
kale.

Panslavistų lyga Peter
burge tam tikruoju savo ma
nifestu šaukia rinkti aukas 
del slavių, atsirandančių 
pavojuje.

Nėra abejonės, kad “šven
to karo” paskelbimas, kaipo 
paskutinė Turkijai pagel- 
bos lenta, daugumoj' vietų 
pagimdys krikščionių sker
dynes. Tas apsireiškimas 
liudija, kad Turkija turi 
atsirasti jau visiškame išsi
dėstyme, jei griebiasi net 
tokių priemonių, kai kad 
“šventas karas”.

Indijoje turkai surinkę 
penkis milijonus dolerių mu- 
zulmanų tikėjimo apgyni
mui, tečiau tie keli milijo
nai yra visai niekis esant 
tuščiam Turkijos išdui.

Kad surinkus šiokį-tokį 
karui kapitalą, Turkijos vy
riausybė nusprendžius par
duoti arba užstatyti kara
liškas brangenybes.

Prisiartina turkams teis
mo diena.

Taisiais laikais ten butą 
smarkių sumišimų ir daug 
žmonių išaudyta.

Anglekasis straikininkas 
James Raines pernai buvo 
miliciantų nekaltai suimtas, 
atiduotas karo teisman ir 
šiuomi pasmerktas kalėji
mam Raines atbuvęs kalėji
me paskirtą bausmę, W. 
Virginia valst. gubernatorių 
apskundė teisman, reikalau
damas $25.000 atlyginimo 
už neteisotą jo areštavimą. 
Be to patraukta atsakomy
bėn ir kiti valstijos valdi
ninkai Raines savo skundu 
tvirtina, kad karo teismai 
esą priešingi konstitucijai, 
o todėl ir jų ištarmės neturį 
svarbos.

Distrikto teismas jo skun
dą tečiau atmetė, tatai Rai
nes visą reikalą perstatė 
viršiausiam Suv. Valstijų 
tribunolui, Washingtone, 
kuris galutinai nuspręs, ar 
valstijose gubenatorių įve
dami karo teismai yra kon- 
stitucijiniai, ar ne, ir ate- 
tyj tuo nusprendimu valdi
ninkai galės ramiai sau va- 
duoties.

ATEIVIŲ BILIAUS REI
KALE.

“Kataliko” Leidėjas tomis 
dienomis pasiuntė sekančio 
turinio telegramus i senato
rių ir kongresmaną savo dis- 
trikto Dillingham-Burnett 
biliaus reikale:

To Senator Patrick J. 
Carroll.

To Congressman James T. 
McDermott.

Washington, D. C.

Sustain President Taft 
and vote against the Dil
lingham-Burnett immigra
tion bill with its obnoxious 
literacy test.

John M. Tananevicz.
(Paremk prezidentą Taft 

ir balsuok prieš Dillingham- 
Burnett immigracijos bilių 
su jo peiktinu reikalavimu 
mokėti rašyti ir skaityti. 
Jonas M. Tananevičia).

Caruko operacija.
Indomias žinias skelbia 

vienas Belgijos laikraščių a- 
pie aplinkybes, tarp kurių

Kas daugiau geria?
Colorado Valstijos legis- 

laturoj šiemet atsirado 
ir viena senatorė-mote- 
ris, nekokį H. K. Robinson. 
Nesenai senato posėdy j' ji 
užpuolė senatorių J. Hecker 
už moterių įžeidimą, nes 
kalbėdamas pasakęs, kad 
Coloradoj moterįs daugiau 
už vyrus išgeriančios maišy
tų gėralų.

Senatorė savo kalba pa
žymėjo, jogei ji įnešanti se- 
natan reikalavimą, idant 
minėtas senatorius butų 
prašalintas iš užimamos vie’ 
tos, jei jis išnaujo mėgįsiąs 
moteris niekinti.

Senatorius į tai atsakė, 
kad nepasiimąs atgal, ty. 
neatšaukiąs savo tvirtinimo, 
o jei busiąs reikalas, jis savo 
tvirtinimus apsiimąs parem
ti faktais.

Į tai senatorė atsakė, kad 
senatorius degąs kokia tai 
neapykanta į moteris ir to- 
kiuo budu stengiasįs jas per
statyti prastoj' šviesoj.

Toks aitrus apreiškimas 
senatorių užgavo ir to jau 
buvo perdaug, tatai atsakė:

“Neatmainomai pažymiu, 
kad mieste Denver 20 mote
rių ant vieno vyro geria ir 
geria daugiau už vyrus.

“Nesu priešingas, kad mo
terįs geria. Sulyg to jos turi 
lygias teises ir privilegijas. 
Tegu sau geria, bet tegu ne
pasigeria aršiau už vyrus, 
nes tas žemina moterių var
dą.

Senate gimęs abelnas lin
ksmumas ir ponia senato
rė pasijutus kaip šaltu van
deniu aplieta.

Baisi statistika.
Nesenai komunikacijos 

komisija Suv. Valstijų kon
gresui perstatė savo metinę 
apskaitą. Apskaita liudija, 
kad didesnėji dalis nelai
mingųjų atsitikimų butų bu
vus prašalinta prie dides
nio atsargumo ir geresnio 
sutvarkymo.

Apskaita parodo, kad iš 
8.215 atsitikimų ant ameri
koniškų geležinkelių perei
tais metais, 1.877 buvę iš 
atžvilgio prasto vagonų pa
taisymo.

Kuomet geležankeliųikom- 
panijos sulygkomisijospata- 
rimo pradėjo taisyti plieno 
vagonus, atsitikimų skait
lius 
tuo 
dar 
fų.

Pereitais metais Suvieny
tose Valstijose ant geležin- 
kelių žuvo 10.585 asmenįs o 
169. 538 liko sužeisti; iš žu
vusių 318 asmenų butą ke
liauninkų, 3.635 geležinkelių 
darbininkij ir 6.623 žmonės, 
katrie neteisotai buvo atsi
radę ant bėgių.

Pabaigoje savo apskaitos 
komisija pataria federalei 
valdžiai tan reikalan įsigi
linti ir kokiuo nors budu 
sumažinti ant geležinkelių 
nelaiminguosius atsitikimus.

žymiai sumažėjęs, kad 
tarpu prasti bėgiai vis 
gimdą daug katastro-

OPERA BE KLAUSYTO 
JŲ. ’

“Šventas karas” vardan 
į. pranašo.

Vyriausias muzulmanų 
dvasiškis Šeįk-ul-Islam, gy
venantis ' Konstantinopoly j, 
paskelbė, f-šventą karą” 
prieš krikščionis netik da
bartinio •; karo lauko api- 
rubėse, bet visose šalyse, 
kur tik gyvena muzulmanai: 
Balkanuose, Rusijoj, Tripo- 
litanijoj, Mažojoj Azijoj, In
dijoj ii’ Persijoj. Paskelbi
me sakoma, kad Mahometo 
tikėjimas atsirandąs pavo
juje ir, kad* už tai kaltybė 
krintanti ant netikėlių, ku
riuos muzulmanai privalo 
ant kiekvieno žingsnio žudy- Utovio priedangoje. Pasta-

•L . > A,- • <— 'ik'” ’ 1

Gubernatorius patrauktas 
atsakomybėn.

Yra tai vienas atsitikimų 
iš anglekasių straiko West 
Virginia, atsibunančio ka- 
j’iuomenės globoje ir karo

pertraukti ir Maskva nuo 
svieto atskirta.

Imperalis Teatras neturė
jo tiesos savo durių užda
ryti ir sustabdyti perstaty
mus iki nebus duotas tam 
tikras paliepimas. Ir mes 
turėjome duoti perstaty
mus nuliudusiame, ir bai
mės perimtame mieste. Vi
sos Maskvos gatvės, apsup
tos tamsumu, o teatro švie
sa spindėjo, mat, jis turi 
nuosavą elektros stotį. Žmo
nių viduj nebuvo, o mes lo
šėme Rubinsteino operą 
“Damon” tuščioms sienoms 
per du vakaru. Nei vieno 
orkestroje, nei vieno ložose, 
nei vieno ant galerijos, tik 
vieni lošėjai, policijos bri
gada, jų viršininkas ir teat- i 
ro tarnai.

Beabejonės, mes trumpi
nome perstatymą be susi- 
mylėjimo, kiek tik buvo ga
lima, kad tik greičiau išbėg- 
;i iš tų tuščių sienų. Spau
džianti atmosfera mus slė
gė ir troškino musų gerk- 
es. Ant galo atvažiavo pa

siuntinys iš Peterburgo su 
eidimu uždaryti teatrą. Mes 

lengviau pradėjome dūsuo
ti”.

Taip rašo asmuo, kuris 
įurėjo progą pats ištirti šį 
indomų atsitikimą.

Milda.

. Rusijos revoliucija mums 
juk visiems dar gerai at
menama. Kas gali neatmin
ti pergyvenęs tiek įvairių 
permainų. Kad tame laike 
nukęntėjo visokios visome- 
niškos įstaigos, tai net nė
ra indomu, nes tai toks lai
kas, bet indomu tas, kad nei 
lailos įstaigos nebuvo aplen
ktos. Štai ką rašo rusų dai
nininkas Kaklanovas (“Ad
venture”): “Revoliucijos 
laike, kada šalies ramybė 
išrodė visai sumaišyta, aš 
tada buvau nariu Maskvos 
Imperialio Teatro. Išveizda 
miesto, apstatyto barikado
mis, nemaloniai išrodė. Du
rnų stulpai kėlėsi visuose 
miesto kampuose. Narnai 
griuvo. Kareivių būriai už
laikydavo “tvarką” ir, ži
noma, visur buvo girdžiami 
šaudymai, ant galo prasidė
jo generalis streikas. Tele
fonu ir telegrafu susinėsi
mai su Peterburgu įikosi

PIEMENĖLIO DAINA.

Šnabdžda pušynėlis, 
Šnabžda nuo senai.
Verkia piemenėlis,
Verkia taip graudžiai: 

“Basos man kojalės, 
Ui, kaip labai šalta! 
Sugrubo rankelės, 
Ui, kaip labai šalta!

Mažą gyvulėlį
Glaudžia motinėlė, 
Vargšą piemenėlį 
Gi šalta žemelė.

Vienas aš, vienužis, 
Kaip tasai uoselis, 
Kaip baltas mėnužis, 
Yt žvejo laivelis”.

J. Tvanas.

KAIMO SMUIKININKAS.

Et, mergužės, mergužėlės, 
Kodėl nedainuojat? 
Mitrios jūsų kojutėlės, 
Ko nešokinėjat?
Ot, ant smuiko aš pagriešiu, 
Šokit suktinė!į;
Neilgai čia paviešėsiu, 
Teikdama linksmumėlį.... 
Šokit, šokit, kol dar jaunos, 
Kol vargai nespaudžia, 
Šokit, žaiskit iš kaleinos, 
Laikas dienas audžia.
Et, mergužės, mergužėlės, 
Kodėl nedainuojat?
Mitrios jūsų kojutėlės, 
Ko nešokinėjat?

J. TvauSH
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S. Biežis.

KNINGŲ SKAITYMAS.

pusės, kiekvienam 
pažįstamas muses 
liuosai bėgioti ant 
o tuo tarpu ne- 

kad (musės) yra

(Pabaiga).
nas pajiegia skriausti, iš
mosi vaizdelį. Čia kalbu a- 
pie abelną historiją. Vienok 
savo tautos historiją neat
būtina geriausiai pažinti, 
nes tada žinai, kuomi pats 
esi, kuomi buvo prabočiai. 
Historiją yra taip reikalin
ga kiekvienam žmogui pa
žinti, kaip žiburys tamsioj 
rudens naktyje, idant maty
ti iš kur eini ir kur link žen
gi. Po šiuomi gali sekti bio
logijos mokslas, tai mokslas 
apie gyvybę (gyvūnus,imant 
žmogų ir augmenis). Tasyra 
reikalinga dėlto, kad save 
pažinti, nes mašinistas ne
kuomet negali būti pasek
mingas, jaigu jis nežino iš 
ko garvežis yra sudėtas. 
Skaitant biologiškus raštus 
mes gauname progą susipa
žinti su aplink esančiais gy
vūnais, augmenimis ir iš
mokstame pažinti, kurie y- 
ra musų draugai, o kurie 
priešai; kitaip sakant, mes 
patįs save mokiname iš į- 
vairių pusių. Puvyzdžiui, 
daugel žmonių mano, kad 
rupužė yra kenkiantis gyvū
nėlis, ir dėlto kur tik pama
tę, stato sau už šventą parei
gą būtinai ją užmušti, o tuo 
tarpu nežino, kad ji (rupu
žė) yra geriausias žmogaus, 
ypač ūkininko, draugas. Iš 
antros 
gerai 
duoda 
valgio, 
žino,
didelis žmogaus priešas, ku
ris neretai yra priežastimi 
ligos ir net mirties. Dabar 
tuodu pavyzdžiu paėmus 
pasirodo, kad savo geriau
sius draugus (rupūžes) nai
kiname, kuomet priešus 
(muses) net gerbiame. Žmo
gus apsiskaitęs to nekuomet 
nedarys, nes jis žino, kas jo 
draugas, o kas priešas. Tą 
douda biologiški raštai, jau 
nekalbant apie patį žmogų 
tiesioginiai. Paskui šio, no
rint savo žinojimą perkelti 
toliau nuo žemės į begalę ir 
apvainikuot garbingu, dai
liu vainiku, reikia skaityti 
astronomiją. Astronomija y- 
ra reikalinga pažinti, kad 
turėjus nuovoką, kas yra 
saulė, mėnulis, kometos, 
žvaigždės, miglotinos ir kad 
žemei davus vietą tarpe šių 
dangiškų kūnų, o vėliaus 
sau, kaipo žmogui, pasisky- 
rus tikrą vietą iš astrono
miško arba visatos atžvil
gio. Tas -yra kiekvienam 
svarbu ir neatbūtina turėti 
abelną supratimą, nes akis 
padaro daug didesnes, gyve
nimą padaro aiškesnį, o bai
mę visai prašalina. Ši eilė 
gali duoti abelną gerą su
pratimą apie žeme, jos gy
ventojus, kaip gyvūnus, taip 
ir augmenius ir galų gale a- 
pie pačią begalę erdve su jos 
savotiškais gyventojais — 
dangiškais kūnais.

Toliau reikia skaityti po
litišką ekonomiją, sociolo
giją, etiką, psychologiją ir 
panašiai. Tas žmogų supa
žindina su visa draugija ir 
pasako jojo vietą kaipo jos 
nario. Dabar, žinodamas 
kur beesąs ir beabejonės 
matydamas kur yra blogas, 
o kame geras visuomet ga
li pataikinti žengti teisingu 
keliu, kuris veda į geresnę, 
šviesesnę, laimingesnę atei
tį. To nereikia nekuomet pa
miršti, nes atbulai kiek vi e- 

naudoti tiek, kiek jis nori.
Z Skaitymas pats per save

nėra sunkus, bet visai atbu
lai yra užimantis ir nau
dingas. Bėgyje keletos metų 
tą vieną augščiau paminėtą 
skaitymui eilę, galima nors 
ne visai nuodugniai perbėg
ti ir kaipo išeiga įgauti ge
rą, sveiką žinojimą, kuris 
visuomet prisideda prie 
žmogaus gyvenimo gerovės 
ir linksmumo ko mums ir 
reikia. Tat nekuomet neuž
simoka praleisti progą, bet 
reikia išnaudoti iki šimtą 
nuošimčių. Toks progos iš
naudojimas duoda žmogaus 
vardą pilnoje žodžio pras
mėje ir pastato ant augšto 
laipsnio draugijoje. Tokiais 
mes visi norime būti, užtat 
ir stengkimės atmindami, 
kad niekas kitas nei mažiau
sio trupinėlio neduos ir ne
gali duoti, o tik mes patįs 
galime savomis spėkomis į- 
gyti-

Kad skaityti kningas, rei
kalinga veinokiu ar kitokiu 
budu jas turėti. Gal geriau
siai butų tiesiog nusiperkant 
kas padarytų savam knin- 
gynėliui pradžią. Tečiau tas 
visgi šiek-tiek lėšuoja, nes 
rašytojas praleidęs daug 
laiko ir padėj'ęs nemažai 
sunkaus darbo turi gaut sa
vo atlyginimą, o prie to ir 
spaudos darbas taipgi savo 
sveria, kas padaro kningai 
kartais ir nevisai žemą kai
ną. Vienok vietoje kur pra
leisti bereikalingai, be jo
kios sau skriaudos liuosai 
galima reikalingas kningas 
nusipirkti.

Antras būdas, tai keliems 
susidedant. Sakysime, trįs, 
keturi asmenįs, arti gyve
nanti, gali susitarti vie
nas vieną, antras kitokią ir 
taip toliaus nusipirkti; o 
paskui jomis mainyti pas
kaitymui. Tas didžiai suma
žintų išlaidas, kuomet nau
dą tą pačią gauni. Panašiai 
daugel žmonių daro netik 
su kningomis, bet ir su lai
kraščiais, kas yra labai dai
lu ir praktiška.

Trečias-gi būdas ir leng
viausias iš ekonominio atž-
vilgio tai imti iš kningy- gvvenjmo nuo tokios vietos.
nu, kuriu dabartiniame lai- 
ke yra labai daugel. Papras
tai imamos kningos iš knin
gynų nieko nelėšuoją, tik 
reikalingas tam tikras už- 
dėlis, kurį nebesinaudojant 
kningynų, vėl pilnai sugrą
žins. Taigi šiuo keliu galima 
gautį įvairiausias kningas 
neišleidžiant tam nei cento. 
Turint mintyje kningynus, 
žmogus paaiškindamas ne
galėjimą kningų įgyti delei 
pinigiškos stokos, visai ne
gali išsiteisinti, ir jaigu to
kis neskaito, tai ne kieno ki
to kaltė, bet jo paties,_nes 
matomai to nenori ar nesu
pranta. Kokiuo ten nors 
teisingu budu kningas įgy- 
tumėm skaityti, tas nedaro 
skirtumo, bet reikia jas 
skaityti, nes be jų žmogiš
kas sutvėrimas negali būti 
žmogumi, kaip ir negalima 
gyvasties palaikyti nege
riant vandens arba be valgio 
Kuomet mes mąstome pa
sotinti savo kūną, visuomet 
reikia atsiminti, kad ir siela 
taip nori dvasiško maisto, 
be kurio ji visai nusilpta ir 
nepadeda kovoje už būvį.

Šičia dar reikia pridurti, 
kad yra svarbu netik knin
gą skaityti, bet reikia patai
kinti gauti tokią, kurią bu
tų galima suprasti. Mat, 
kningą to pačio dalyko yra 
aibių laipsnių: viena popu
leriška, kiekvienam prieina
mai išguldo dalyką, kuomet
antra yra parašyti specia- 
liškai tik tiems, kurie nori 
iš pat dugno dalyką su

——

prasti: Pavyzdžiui, astrono
mija yra populeriška, kame 
išguldo abelnais ruožais, to
liaus yra matematiška, ka
me skaitytojas, turi turėti 
abelną dalyko supratimą ži
noti matematiką, ir 1.1. Jai
gu žmogus nežinąs matema
tikos ir dar visai nesusipa
žinęs su šiuo dalyku pasiims 
matematišką astronomijos 
kningą, tai labai aišku, kad 
jis visai jos nesupras ir nu
mes kur kampan, o daugiau 
nebeišdrįs imti rankon, nes 
manys, jog visos yra taip 
nežingeidžios ir, jo mano
ma, neturinčios vertės. Tas 
labai dažnai ištinka gyveni
me ir ne vieną atgrąso nuo 
skaitymo. Taigi yra reika
linga pataikinti pasiimti 
kningą pagal save, savo su
pratimą. Čia jau reikia ži
nančio apie tą pasiklausti, 
arba butų dar geriaus, kad 
butų tokis, taip sakant, cen
tras arba biuras kurių atsi
kreipus prašant patarimo, 
nurodymus, kokią kningą 
butų galima gauti gerus in
gyti-: Kitose tautose tas yra 
ir ten panašiai daroma: 
Žmogus, melzdamas patari
mo kokių kningą nusipirkti 
ant duoto dalyko, parašo ką 
jis ikišiol abelnai skaitė, o 
ypač ką skaitė ant apkalba
mo dalyko. Dabar iš tokio 
biuro, kuriame randasi žmo
nės gerai susipažinę su 
kningomis, duoda atsakantį 
patarimą, o skaitytojas juo- 
mi pasinaudojęs nusiperka 
sau atsakančią kningą, iš 
kurios daugel pasimokina ir 
toliaus nori skaityti. Tas 
yra labai žmoniška ir butų 
gerai pas mus tas įvedus.

Tečiau kol to neturime, 
galima beveik taippat gerai 
atlikti su pagelba kningynų. 
Sakysime, kningius, manau, 
panašų patarimą pajėgtų 
labai lengvai atlikti, o tuo 
daugeliems didžiai pagelbė
tų. Gal asmeniškai tas ir y- 
ra daroma, vienok vertėtų, 
kad tą kningynai apsiimtų 
atlikti ir per laiškus, nes 
ne visi gali kningynan atsi
lankyti iš atžvilgio tolumo

Kas sykį žmonija žengia 
pirmin, daugiau reikalavi
mų atsiranda, pats gyveni
mas darosi sudėtesnis, todėl 
ir daugiau reikalauja jį pa
žinti. Kad neatsilikus nuo 
progreso, reikia kaskartas 
daugiau ir daugiau gyveni
mą studijuoti, gi kuodi- 
džiausią to dalį galima 
likti kningų skaitymu.

at-

KODĖL AŠ MANAU, KAD 
SOCIALIZMAS NETIN

KA.

Nekuriam šis mano pasa
kymas gali but keistas. Bet 
kuomet žmogus pažvelgi į 
pasaulį ir prisižiūri į liau
dies vergiją iš vienos pusės 
ir į socialistų žadamąjį že
mišką rojų iš kitos, tai ge
rai suprasime, kad socializ
mo klausimas užima kiekvie
ną. Todėl noriu pasidalinti su 
maloniais “Kataliko” skai
tytojais savo mintimis apie 
socializmą. Mano išvedžioji
mai nėra vaisius gilaus ty
rinėjimo to dalyko. Išdėsty
siu čion ką mano sveikas 
protas man pasakoja.

Gal nėra ant svieto tokio 
žmogaus, kurs sau laimės 
netrokštų ir, manau, didžiu
ma žmonių trokšta, kad ne 
tik jis, bet nori taip-gi, kad 
nors žmonijos didžiuma bu
tų aprūpinta “duona-svies
tu”.

Aš nesakau, 
“duona-sviestu 
jau bus

kad žmogus 
’ aprūpintas 

laimingas. Vie-

KATALIKAS.
t —

ir nupuolęs yra, bet vis-gi aš 
matau jame viltį sugrįžimo 
doron. Jei tikėjimas jame 
tebžibso, tai gal atsitikti, 
kad kas-nors užlies aliejaus 
ant tos ugnelės ir ji pliks- 
telės šviesiau. Tuomet, žino
ma, gims jame noras kilti 
doron. O kame randasi do
riško pasveikimo viltis ti
kėjime netekusiame ? Kas 
paakstįs jį kopti tobules
nių gyveniman? Aš bent gi 
jo nematau. Aš čion nerašau 
tikėjimo apgynimui, o tik 
noriu parodyti, kad jis žmo
niją! yra išganingas nuo 
doriško sugedimo.

Dabar aš dar atkartosiu, 
kodėl aš manau, kad socia
lizmas netinka žmonijos iš
ganymui ir kad jis nepajėgs 
to padaryti. Aš sakau, kad 
reikia žmonos pirmiausia 
pagerinti, sustiprinti jliose 
geras ypatybes, atitraukti 
juosius nuo blogųjų papro
čių, o socialistai žiuri į tai 
per pirštus. Aš sakau, kad 
armija dorų, blaivių darbi
ninkų ves į geresnę ateitį, 
o socialistai sako, kad turi
me iškovoti geras sąlygas ir 
paskui tobulinsimės. Aš 
sakau, tikėjimas yra išga
ningas žmonijai.

M. Ruseckas.

nok turbut neklysiu, jei 
pasakysiu, kad tai vienas 
būtiniausių del palaimos. 
Socializmas prižada sut
verti, įvykinti surėdymą, 
kuriame bus visi aprūpinti. 
Galiu pasakyti, kad socia
listai yra it stebuklingieji 
daktarai, kurie prižada iš
gydyti visokias ligas. Todėl 
aš ir manau, kad socialis
tai tiek gali pataisyti žmo
nijos surėdymą, kiek ste
buklingieji daktarai gali 
žmogui sveikatą atgauti. 
Dabar paklosiu prieš skai
tytoją savo pažvalgas į so
cializmą, į socialistus ir jų 
neišmanymą, kaip žmones 
vesti į geresnę ateitį.

Socialistai — kalbėtojai' 
savo prakalbose pasakoja ir 
nurodo musų priešus kapi
talistus, valdžią, kunigus. 
Bet jie didžiausįjį priešą 
pražiūri. Mes visi gerai ži
nome, kad žmogaus likimas 
veik pilnai priguli nuo jo 
paties, jo darbštumo, jo pa- 
čėdumo, jo blaivumo ir daug 
kitų gerų ypatybių. O socia
listai kaip tik neužsimena 
apie patobulinimą tų ypa
tybių. Jįe tik šaukia, kad 
mums reikia vienybės lai- 
kyties. Tai geras dalykas. 
Bet vien tuomi mažai tepeši. 
Didžiausias žmonijos sma
kas, turįs baisiausiai ją 
prislėgęs ir čiulpiąs jos 
brangiausius syvus yra tai 
girtuoklybė. Tas žmonijos 
smakas nesusilygįs su kapi
talistais, valdžia ir kitais 
darbininkų “priešais”, so
cialistų nurodomais. Taigi 
stokim į glitą ir trenkim į 
opiausias to nevidono vie
tas. Nekartą girdėjau so
cialistus sakant, kad page
rinus būvį, girtuoklybė sa
vimi pranyks. Jlš dalies tai 
teisybė. Bet reikia milžiniš
kos armijos, kad iškovotų 
tą pagerintąjį būvį. Iš gir
tuoklių susidedanti armija 
negali nei pradėti kovą prieš 
kapitalistus. Taigi, draugai 
socialistai, negalime atidė
lioti blaivybės darbo iki į- 
vykdysiant socializmą. Blai- 
vykim darbininkų luomą 
dabar.

Šnekame apie valgomųjų 
daiktų brangumą. Sakome, 
tai kapitalizmo išperas. At
sipeikėkime ir pažvelgiame 
kokias aibes javų prarįja 
bravarai. Uždarius tuos 
bravarus, kokios gausybės 
javų užsiliktų. Aš manau, 
daugeliu procentų sumažė
tų kaina valgomųjų produk
tų. Vargas gema iš girtuo- 
klybės, o socializmas gimė 
iš vargo. Todėl lai socialis
tai smogtų į pačią vargo 
šaknį. Aš sakiau, kad var
gas gema iš girtuoklybės. 
Tuomi nenoriu, pasakyti, 
kad vargas gema vien iš 
girtuoklybės. Yra ir kitų 
vargo šaltinių. Bet gal ne- 
klvsiu tvirtindamas, kad 
didžiausias visokių nelai
mių šaltinis yra girtuokly
bė.

Toliau blogas dalykas y- 
ra socialistų daromas, tai 
ėjimas prieš tikėjimą. Pa
metęs žmogus "tikėjimą, jis 
puola žemyn. Čion nesakau, 
kad kiekvienas pametęs ti
kėjimą nedorėliu virsta ir 
kad visus tikėjimas dorybėj' 
užlaiko. Aš tvirtinu tą, ką iš 
patyrimo žinau. Esu pats 
darbininkas ir gyvenu tarp 
jų. Matau visokių tikinčių 
ir netikinčių ir tėmij'u jų 
gyvenimą. Matau, kad pas 
tikinčius augščiau stovi do
ra, negu pas netikinčius.

GIRTYBĖ IR JOS NAIKI
NIMAS.

Toliau reikia dar tai išma
nyti, kad jei žmoguje neuž
geso tikėjimas, tai nors jis

Viena didžiausiųjų žmo
nijos slogų yra girtybė. To
ji sloga ypatingai įsibujo- 
jusi lietuvių tarpe, o labiau
siai čionai, Suvienytose Val
stijose. Kiekviename musų 
laikraščių iš įvairių mies
telių skaitome pranešimus a- 
pie visokius atsitikimus gir
tų tarpe. Bet kiek tokių atsi
tikimų liekasi iš šiokios ar 
tokios priežasties nepatė- 
mytais, tai nei Saliamonas 
nesurokuotų. Kad tas yra 
tiesa, kiekvienas musų gali
me savo akimi regėti. Visi 
be nuomonių skirtumo pri- 
pažįsime, jog tai sloga. Ge
rai. Kodėl mes tos slogos ne- 
imame ir nemetame šalin? 
Mes bandome ją mesti, bet 
ji mums nesiseka. Mes turi
me jau keletą kningučių 
prieš girtybę parašytų, tu
rime straipsnių laikraščiuo
se, na, turime ant galo ir 
blaivybes draugijas. Beto, 
nekurie uolesni kunigai iš 
sakyklų šankia savo “ave
les” negerti, net kelintas ap
švietus draugijų savo gra
žiai skambančiais progra- 
mais jiems padeda. Bet ne
veizint ant to, girtybė ne
mažinąs, o jei ir mažinąs, 
tai nežymiu žingsniu. Kodėl 
taip tas blaivybės darbas 
silpnai eina? Sunku į tą 
klausimą atsakyti ir duoti 
tam priežastis, nes jų yra 
labai daug. Visas musų vei
kimas lig šio laiko mažai 
turėjo pasekmes, nes buvo 
veikiama ne tas, kas reikia. 
Mes norime kitus padaryti 
blaiviais patįs (aš šneku a- 
pie apšviestesniuosius) ne
būdami blaiviai. Kas man 
iš to puikaus aprašymo gir
tybės baisumo, kad aš susiė
jęs su rašėju busiu pakvies
tas prie baro. Aš gersiu net 
pasigerėdamas. Tas pats ir 
su pamokslu, kame klausy
tojas esti siegdinamas ne
gerti, bet reikalui priėjus 
lieka pamokslininko “tuo 
brangiu gėrimu” apdovano
tas. Tai gi, kad blaivinimas 
nepasiekia pilnai savo tiks
lo (nors iš dalies jis ir pa
siekia), kaltas musų pačių
nelogiškumas.

Beto, musu darbas nepa
siekia savo tikslo, nes daug

lietuvius prie- 
aš patėmyjau,

Lietuviai atci-

dalykų lieka neužtėmytų ir 
apie juos mes nieko nesako
me. Mes neveizėdami į prie
žastis, kurios gimdo girty
bę, norime įvesti blaivybę. 
Gerų gydytojų senai jau pri
imta, kad norint išgydyti bi
le kokią ligą, pirmas ir svar
biausias dalykas prašalinti 
priežastis vedančias į tą li
gą, o paskui liga pati išnyks. 
Bet jei liga jau išsikėlė jus, 
tai tada negana prašalinti 
priežastis, bet reikia sutai
syti ir atvesti į gyvumą su
gadintą organizmą. Tas pats 
ir su girtybe. Ir taip, kaip 
girtybė pas mus jau įsibu- 
jojus, reikia netik prašalin
ti priežastis, į girtybę vedam 
čias, bet kiek galint taisy
ti musų visuomenės organiz
mą. Mes gi taisome arba, 
geriau sakant, lopome tą or
ganizmą, priežastis palik
dami taip kaip buvus. Pa
dėkime šalin lopimą, pavei- 
zėkim į priežatis.

Daugel yra priežasčių 
girtybei! vedančių, bet pa
matinės pas 
žastįs, kiek 
yra šitos:

1. Gamta.
viai gimę ir augę šiaurės 
šalyje, kame nuolatinis kei
timus oro verste verčia 
žmogų vartoti alkoholinius 
gėrimus apsisaugojimui sa
vęs nuo pasekmių, paeinan
čių iš permainos oro. Nors 
tiesa, svaiginanti gėrimai 
nedaug ką tame padeda, bet 
pas žmones nuo amžių įsigy
venęs paprotys įsigerti nu
vargus ir tt. Su taja prie
žastimi sunku kovoti. Ge
riausia kovai įrankis, tai 
apšvietimas ir išaiškinimas 
svaiginančių gėrimų blėdin- 
gumo. Prašalininiui tos prie
žasties, kaip man išrodo, 
daugiausiai ir darbuojamės, 
o tai viena svarbiųjų ir be 
to viena sunkiausių nuveik
ti priežastis. Mat, čia rei
kia kovoti su prigimimu, 
kurį mes paveldūjome nuo 
savo tėvelių.

2 Nuobodumas, yra ant
roji priežastis, kuri veda 
girtybėm Atvažiuoja iš Lie
tuvos Jonas, dar jaunas vy
rukas, sakysiu, tik viršum 
dvidešimties metų, apsigy
vena pas savo pažįstamą, 
giminaitį, o kartais ir visai 
svetimą. Kambarys augštas, 
gyvenimas vargingas, drau
gai svetimi, tankiai su blo
gais papročiais. Per dieną 
sunkiai dirbęs musų Jonas 
pareina vakare namon. Po 
vakarienei vienas draugas 
atsigulė, kitas išėjo kur sau 
į miestą, palieka vienas Jo
nas. Pasėdės "Vieną kitą va
landą, nėra kas veikti, nuo
bodu, ilgu. Apsirengia ir 
traukia pas tautietį sali li
niuką. Čia randa vieną, kitą 
savo pažįstamų, vienas, ki
tas “pundija” jam kaipo 
“ grinoriui ”, čia pasišneka 
užsimiršta apie toli pati ke
tus namiškius iki neprieina 
laikas uždaryti saliuno du
ris. Taip pamažu ir krin
ta girtybėm

Tos priežasties prašaliui- 
mui mažai kas tedarbuojasi. 
O ji viena didžiųjų. Aš pa
tarčiau blaivininkams, kad 
jie rengtų jaunųjų draugi
jas, kame vos atvikęs iš Lie
tuvos jaunikaitis rastų sau 
užeigą, tuomi nereikėtų jam 
eiti saliunan ir butų, gal, 
apsaugotas nuo girtybės.

3. Nenormalis gyvenimas 
yra trečia priežastis, vedan
ti girtybėm Muų broliai, gy
vendami Lietuvoje, užsiima 
ukininkyste. Jaigu kuris žc- 
mes nuosavios ir neturi, tai 
jis tarnauja pas kitą arba 
kitaip kaip verčiasi, bet ar

šiokiu ar tokiu budu 
ri prietikius prie ūkininkas- % 
tės. Atvažiavęs į Ameriką 
papuola visai į kitokias gy- 
venimo vėžes. Miesto var
gingas gyyvenimas, dirbtu
vėje monotoniškas darbas, 
geresnis dieninis uždarbis, 
ištrūkimas nuo priveizčtojų 
akių, viskas susidėjęs į krtf- 
vą verčia prie gėrimo. Ta 
priežastis nors ir pamatinė, 
bet butų galima prašalinti, • 
jei kas tuomi tikrai užsiim
tų. Rengimai vakarų, mold- 
nirnos vakarais rašymo, 
skaitymo, dainavimo ir p.; 
kliubų susirinkimai, abel- 
nai, apšvieta ir persikėlimas 
gyvent prie kiek galint nor- j 
mališkesnių sąlygų 
sumažintų skaitlių 
čių.

4. Svarbiausioji 
priežastis, tai tamsumas mu
sų visuomenės. Apsileidimas 
namuose, šeimininkių nemo
kėjimas geresnio valgio pa- j 
gaminti, nežinojimas ir už 
nieką laikymas girtybės pa
sekmių, nežinojimas geres
nio budo pasilinksminimui 
kaip tik kortos, rūkymas ir 
gėrimas, — yra keliai ve
danti girtybėm

5. Daugybės mažų prie-
pi-icžasčių, kaip tai priėmi
mas naujai atkeliavusių iš 
Lietuvos, nuo ko tankiai at
sitinka, kad kelias dienas i
negali darban eiti po prie- į 
mimui. Musų baliai, vestu
vės, absoliutiška bedievybė, j 
nesakau “laisvamanybė” ir 
kiti panašus dalykai, vis 
tai girtybės priežastįs J 
tarpe musų visuomenės. 
Apšvietimas čia tik tėra 
vaistu.

Tokios maž-daug priežas- I 
tįs, kurių delei platinas gir
tybė. Išnaikinti girtybę, rei
kia išrauti priežastis, kurios 
jon veda, o tą atlikti reikia 
darbo; darbo ir pasišventi
mo žmonių, kurie neveizint 
kokių nuomonių butų, bet , 
dirbtų savo tautiečio labui.

Milda.
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Geležinkelio Sargas Tylius.
GERHARTO HAUPTMANN’O NOVELĖ.

VERTĖ BĖGIS.

užki
što vi 
Jam

riks-

atšoko, nes akis 
sužibėjo. Kepurė 
jo pasišiaušusios

(Tąsa.). 1
Kaip bematant tuščias kelias pasklido 

.žmonėmis. Mašinorius, jo pagelbininkas ir 

.keletas traukinio tarnų bėga žvirgždu prie 
galo traukinio; langai vagonų užsikimšo žin
geidžių veidais.

Tylius stovi be žado. Neaiškus, 
męs balsas išsiveržė iš jo krutinės, 
tvirtai, kad nepultų, stovi, dreba... 
duoda ženklą! — Teisybė? Ne?

Ten ant vietos atsitikimo baisus
mas perėmė orą; paskui, tartum iš gyvulio 
krutinės staugimas. Kas ten? Lena? Bet ro
dos ari tik ne josios balsas, o, vienok, kas
žin?

Bėga visi prie Tyliaus.
— Sarge!
— Kas pasidarė?
— Nelaimė!
Kalbantis su sargu 

Tyliaus keistai, baisiai 
net kreivai tupėjo ant 
galvos.

— Gyvas dar; gal yra kokia pagelba?
Tylius nieko neatsakė.
— Eikit šen greičiaus, ak greičiaus!
Tylius vos pasijudino iš vietos, susty- 

rę jo sanariai atsisikė klausyti, nėnor išsi
tiesti; veidas jo baltas ir apmiręs.

Žengė žingsnį ir jau bėga. Nemato bai
lių vagonų languose žmonių, nors vagonai 
buvo kimšte prikimšti: čion jauna pabalu
si moteriškė, ten dailiuose rūbuose pirklys, 
čion vėl šliubiniuose paroduose jauna po
relė, matyt jaunavedžiai. Nieks jo neuž
ima, jam nieks nerupi. Ant vagonų intal- 
pos jis niekad nepaisė, — traukinys — jo 
dalykas. Jis girdi kliksmą Lenos, girdi tik
tai; jo akįse, kaip nesuskaitomi vabaliu
kai, lakstė geltonos kibirkštis, tarp kurių 
maišėsi baisus, sukruvintas, nežmogiškas 
sutvėrimas. Tylius mato tik pajuodusią ir 
pamėlinavusią kaktą, pabalusias lupas, ant 
kurių lašai kraujo. Tai jis...

Tylius negali nei žodžio ištarti. Bjau
riai melsvas jojo veidas piktai ir nesaviš- 
kai juokėsi. Staiga pripuolė prie vaiko, 
rankose pajuto sukruvintą nešinę; raudo
na vėliava kliudė apglėbti jį.

Eina su juom.
— Kur?
— Pas gydytoją, pas gydytoją! — 

iš visų pusių šauksmai.
— Parengkime tuojaus nešyklas, — 

tarė užžiurėtojas vėžinio ir tuojaus iš stip
rių knygų ir minkštų drapanų tarnaujan
čiųjų vagone prirengė guolį. — Nu, gerai 
bus?

Bet Tylius nieko nesuprato, vis laikė 
vaiką, — kas išdrįs nuo jo atimti? Iš va
gono paduoda nešyklas; vėžinio prižiūrė
tojas vargšui tėvui paskiria vieną žmogų 

-į. pagelbą.
— Greičiau, greičiau!
Sušvilpė, suspiegė, — iš vagonų langų 

ėmė birt pinigai. Lena puolė prie jų, kaip 
pagedusi. — “Vargšė žmona, nelaiminga 
motina”, — girdisi gailestavimai iš visų 
vagonų.

Mašinorius duoda ženklą, iš garveži- 
mio verčiasi baltos garų bangos, trinkte
lėjo geležinės vagonų sąjungos, štai trau
kinys išplėtojo juodus durnų kamuolius ir 
leidosi bėgti dvigubu greitumu.

Dabar sargas guldo savo naštą ant 
paliktų nešyklų. Sutrupinta žmogysta guli 
prieš jį: iš sutrupintos krutinės, kurią pro 
suplėšytus marškinaičius buvo galima ma
tyti, retkarčiais atsiliepė kriokiantis kvė
pavimas. Rankutės ir kojukės, daugumoj 
_vietų sulaužytos, baisų darė įspūdį: vienas 
padas atsisukęs priešais, keliose vietose 
sulaužyta rankutė kabojo, kaip botagas.

Lena garsiai žliumbė ir aimanavo, ne
liko joje nei ženklo smarkumo, gieda vis tą 
pačiąhistoriją, kuri ją atliuosuoja nuo viso
kios kaltės ir atsakomybės už vaiką.

Tylius, rodos, nei girdi, nei mato jos, 
tik-baisia ir liūdna akia žiuri į vaiką.
- Aplinkui viskas išmirė: juodi, karšti 
bėgiai ramiai sau guli ant šviesaus žvirg
ždo. Nuo vidurdienio liovėsi vėjas, ir miš
kas, tartum akmeninis, stovi nepajudomas.

Vyrai tardėsi pašnabždomis. Kad grei
čiaus pasiekti Fridrichsageną (miestą), kur 
yra daktaras, reikėjo grįžti atgal Vrocla- 
vio link, nes nepoilgam ateina ten greitasis 
ypatinis traukinys, kurs arčiaus nestoja.

Tylius neišgalvojo, ar eiti su jaisiais, 
likti. Tuom tarpu nelieka nieko ant

vietos, nieks iš esančiųjų negali jo pakeisti. 
Tylomis ženklą duoda pačiai, kad imtų nė
šy klą, ii* Lena nedrįsta priešintis, nors ga
na jai rupi Dievo valiai paliktas josios 
kūdikis. Ji ir svetimas žmogus neša, o Ty
lius lydi juosius sulig savo ribos. .Čion su
silaikė ir žiuri paskui juos.

Ir taip plačiu delnu drožė sau į kaktą, 
kad net toli atsiliepė aidas. Jam rodėsi, 
kad jis tik pabudo: — “Tai sapnas, toks, 
kaip vakar”, ramina pats save.

Bet veltui, veltui ir veltui raminimai -ir 
žadinimai paties savęs. Svyruodamas su
grįžo namelin ir puolė ant veido. Kepurė 
nusirito į kampą; taip rūpestingai-užlaiko
mas laikrodėlis išpuolė ant žemės, stiklas 
susikūlė, viršus atšoko. Tylius norėjo pasi-~ 
keltį, bet koki tai geležinė ranka slogino 
prie žemes jo sprandą ir spaudė taip drū
čiai, kad, nors paskutines spėkas statė, 
pasijudinti negalėjo. Kakta jo šalta, akįs 
sausos, gerklėje ugnis.

Ant balso trissyk suskambėjusio signa
linio varpelio atsigaiveliavo ir pajuto sa
vyje dar tiek stiprumo, jog pajėgė atsikelti. 
Teisybė, kojos buvo, kaip švinu pripiltos, o 
linija jojo akįse sukosi aplinkui, kaip mil
žiniškas užburtas ratas, ašia kurio buvo 
jis (sargas). Bet stovėjo tiesiog.

Ypatinis traukinys, kuriame turėjo bū
ti ir Tobijukas, jau artinosi. Visi daiktai ir 
paveikslai jojo akįse nyko; tik vienas: 
jam rodėsi baisiai sutrupintas Tobijuko kū
nas ir kruvinos luputės. Daugiau nieko, — 
tamsuma, naktis...

Nekuriam laikui praslinkus vėl išsi
blaivė. Gulėjo jis šąlia buomo ant karštų 
smilčių. Pakilo dabar, nusipurtė nuo dra
panų dulkes, iš burnos jas išspjovė. Galvą 
turėjo liuosesnę, galėjo išlengvo mąstyti.

Sugrįžo namon, urnai surinko laikrodė
lį ir sukrovė ant stalo; nežiūrint į susi- 
trenkimą ir stiklo susikulimą, laikrodėlis 
dar ėjo. Dabar per ištisi dvi valandi skaitė 
miliutas, sekundas, kiekviename momente 
perstatydamas, kas dedasi su Tobijuku. 
Dabar Lena jį neša, dabar stovi su juom 
prieš daktarą. Daktaras pažiurėjo, pakrai
pė galvą, žiūrinėja, palyti.

— Blogai, labai blogai, vienok kas- 
žin?..

Žiūrinėja vaiką atydžiai, rūpestingai: 
— “Ne!” sušuko ant galo: — “tai veltui,, 
jau po viskam”...

— Jau po viskam!? — balsiai atkar
tojo sargas; tuo pakilo, išsitiesė; baltas 
akis įsmeigė lubosna, rankas su sugniaužto
mis kumštiemis pakėlė augštyn ir suriko 
baisiu balsu, nuo kurio pliš, rodos, ankštos 
namelio sienos:

— Jis turi... turi but gyvas! ar girdi? 
Sakau, kad tur but!

Trenkė kumštimis į duris, kurios atsi
darė su poškėjimu. Diena jau slinko va
karop. Tylius nubėgo prie buomo. Stovėjo 
čion pusę minutos nutirpęs, staiga, išskė
tęs rankas pradėjo greitai eiti ir, kaipir kad 
užstodamas kelią ir norėdamas kasžin ką 
sulaikyti, atsistojo tarpe bėgių.

Atsimerkęs buvo plačiai, bet nieko ne
matė.

Bet su kuom tai stengėsi ir per sukąs
tus dantis neaiškiai niurnėjo: “Ar girdi! 
palik čion... atiduok, ar girdi? Pasilik čion! 
atiduok jį man”.

(Toliau bus).

• GERKIM!
Gerkim, broli, tegu ūžia!
Tegu vynas plaukia teka, 
Kaip užeis vargų dienužė, — 
Paklausysim, ką kas šneka.
Kol jaunystė nesuvyto,
Kol dar pajėgos tarnauja, 
Gerk ir gerk, ir nieko kito — 
Jei kam tinka, tegu spjauja.
Vynas daromas, kad gerti, 
Jausmui, širdžiai atgaivyti; 
Ten ir vargui pasinerti;
Jis nelaimėms paskandyti.
Kodėl mums nesigerėti, 
Jaigu laimė mus pakviečia?
Jei mums džiaugsmo saulė šviečia?.
Ar kas gali pavydėti —
Ne degtinę — gerkim vyną — 
Degtinukė bjauriai dvokia; 
Nubučiuokime merginą — 
Dailią, gražią, ne by kokią.
Gerkim, gerkim! tegu ūžia, 
Tegu vynas plaukia, teka, 
Kaip užeis vargų dienužė, — 
Paklausysim, ką kas šneka.

J. Tvanas.

ATSIŠAUKIMAS Į AME
RIKOS ^TUVIUS.

Garbingi Tautiečiai!
Kaip galėjote pastebėti iš 

Amerikoje einančių musų 
kalba laikraštį “Birutė” 
žadėjo siųsti pas Amerikos 
lietuvius savo atstovą. Tą 
žingsnį “Brute” padarė pa
čio gyvenimo priversta. Prū
sų arba Mažosios Lietuvos 
suvokietėjimaš, ačiū Vokie
tijos valdžios pastangoms, 
yra aiigšto laipsnio pasiekęs. 
Vokiečių valdžia ir dabar 
nepaliauna vdrfus visokiais 
budais savo tą Mažosios Lie
tuvos suvokietinimo politi
ką. Kaip galima iš įvairių 
statistikos šaltinių pastebė
ti, lietuvių, arba teisinčiau, 
pripažįstančių save lietu
viais, skaitlius kasmet vis 
mažėja. Iš to galime maty
ti, kad vokiečiams darbas 
eina pasekmingai, ir jeigu 
męs, lietuviai, nepasipriešin
sime greitu laiku ir su už
tektina jėga toms vokiečių 
pastangoms ištautinti Ma
žąją Lietuvą, tai arti tas lai
kas, kuomet apie šį Lietu
vos kraštą, kaipo musų tau
tos dalį, liks tiktai atmini
mas. Tūli prakilnesnį Prū
sų lietuviai tą jau senai su
prato ir visomis jėgomis 
stengėsi ir stengiasi išgel
bėti šią musų tautadalę 
nuog galutinės mirties. Tam 
tikslui nesigaj&go nei darbo, 
nei jėgų. Tam pačiam tiks
lui tautiškai atgaivinti Ma
žąją Lietuvą buvo įkurta 
“Birutė”. Per visą savo ė- 
jimo laiką ji, kiek galėda
ma, kovojo prieš naikinan
čią musų tautą 'Vokiečių po
litiką. Visas tas; sunkus dar
bas buvo atliekamas atski
rų žmonių jėgomis, pasi
šventimu. Mgs aiškiai ma
tome, kaip "nelygi yra ta 
kova: iš vienos pusės milži
niška valstija, kurį lietuvių 
ištautinimui visai lengvai 
gali mesti ir meta dešim- 
čius ir šimtus tūkstančių ir 
kuri, varydama tą darbd 
nuog senai, turi tvirtai iš
dirbtą tam tikslui organiza
ciją ir pieną, — iš kitos pu
sės keletas prakilnesnių lie
tuvių, trokštančių Tėvynės 
atgijimo, nesigailinčių nie
ko jos atgaivinimui ir šalę 
tos mažos tėvynainių kuo
pelės žemai stovinti tautiš
kame susipratine ir suvo- 
kietėjimo svaigulių pagauta 
liaudis. Nelygi kova! Ne
žiūrint tačiaus į kovos nely
gumą, ji buvo visuomet 
kuo veikiausiai vedama. Bet 
jėgos juk mažos ir sunkioj 
karionėj greit nyko. Kartą 
jos buvo pasibaigę, ir tuo
met Amerikos lietuviai su
prato savo brolių, Prūsų lie
tuvių padėjimą, atjautė ir 
parėmė jį. Ačiū tai paramai, 
sunkus atgaivinimo darbas 
prasidėjo didesnėmis jėgo
mis, veikiai ir žymiai pra
siplatino. T:ž p žymiai ir no
riai iškarto jsa jo tautiečius 
parėmę, Amerikos lietuviai 
apie juos gi^it užmiršo. Iš
sibaigė met: 
lietuviai apfe “’Birutę”, jos 
sunkų ir svarbų musų tau
tai darbą, rodos, visai nei 
nežino. Ir tii po tokios iš- 
pradžiu karštos paramos! 
“Birutė”, ųpiKjr matyda
ma, kaip Amerikos lietuviai 
ją užmiršo, vis-gi stengėsi 
veikti toliau s ir dėjo pasku
tines jėgas. Juk tai vienin
telis Mažosios Lietuvos vi- 
suomeniškai-politiškas laik
raštis, besirūpinantis savo 
tautos atgaivinimu, ir “Bi
rutei” žunant, žųsta ir vi
sas jau -pras’dejes ir-susi
glaudęs prie jos tautiškas

Mažosios Lietuvos judėji
mas. Šaukėsi prie savo san- 
tautiečių “Birutė”, bet jos 
balsas skambėjo, tartum, 
tyruose, be aido. Šaukėsi 
ne vientik “Birutė”. Beveik 
visi įžymesnieji Mažosios 
Lietuvos veikėjai, matyda
mipavojų, gręsiantį, “Bi
rutei” žuvus, visam dar jau- 
nįi^įui, bet jau išlėto augan- 
čiąin tenykščiu! musų tau-. 
toš*! judėjimui, tam- tikrame 
atsišaukime atsiliepė į Ame
rikos lietuvių visuomenę, 
nurodydami “Birutės” svar
bumų ir reikalingumą ją pa
remti. O parama reiklainga, 
labai reikalinga. Darban į- 
dėtos paskutinės jėgos: jai- 
gu nebus greitos paramos, 
ta* už savaitės, kitos “Biru
tė”, 'vĮenintėlis Mažosios 
Lietuvos apgynėjas ir ža
dintojas,turės nustoti ėjus, 
ir su ja žųsta viena pasku
tinių vilčių atgaivinti šią 
musų Tėvynės dalį.

Lietuviai — Tautiečiai! 
Plati Amerikos lietuvių vi
suomenė! Ar-gi gali tas pa
skutinis Mažosios Lietuvos 
varpas nutilti? Neužmirški
me, kas pasakyta prusiečių 
atsišaukime: “Mažoji Lie
tuva buvo tvirtovė, iš kurios 
buvo paleistas pirmas spau
sdintas žodis į Rusų prislėg
ta ir persekiojamą Didžiąją 
Lietuvą. Iš Mažosios Lietu
vos ėjo per ilgus metus laik
raščių laikraščiai ir, platin- 
damiesi po visą Lietuvą, ne
šė su savim šviesos spindu
lius ir paramą musų bro
liams, augštaičiams bei že
maičiams. ” Perskaitykime 
visą tą atsišaukimą, ir pa
matysime, kiek mes visi esa
me Mažajai Lietuvai kalti. 
Daug-daug męs jai skolingi. 
Šiandien ji yra sunkiame 
padėjime. Tat, musų priva
lumas yra atsilyginti, kuo
dai! giausiai paremti Mažąją 
Lietuvą. Pagelbėkime pru- 
siečiams vienintelio jų orga
no parėmimu, per susirinki
mus kelkime eikštėn tą svar
bų musų tautai klausimą, 
rūpinkimės įsteigti bendri
ją, kuri galėtų palaikyti tą 
Mažosios Lietuvos, tariant, 
vienturtę — žodžiu stengki- 
mės išgelbėti “Birutę” ir 
podraug visą tautadalę nuog 
galutinės mirties.

Lietuviai! Paduokite ran
ką Mažajai Lietuvai, nes, 
jaigu ją užmiršite, ji už va
landėlės kitos visiškai pra
žus, išnyks amžinai musų 
tautai.

J. A. Chmieliauskas.

CHOPIN Tel. YARDS 4154 
KLAUSK 

CHOPIN 
10c.

CIGARU 
nes padirbti isz 
gerausio tabako

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

bet Amerikos
Uranium Steamship 

Company
Reguliariška Pasažiorinė Linija tarp
NEW YORK ir ROTTERDAM

Geriausi Laivai —Ruimingi kambariai
Marconi bevieline stotis—Geras Valgis

Aust rijos, Hungari jos ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company •

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

140 N. Dearborn St., Chicago. Ill.
Arba pas mus agentus kurie randa- 
; si, visur,Suvienytose Valetijose.
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.‘Kataliko” Agentai.
SO. BOSTON, MASS.

K. Jurgeliunas, 233 S. Broadway.
J. P. Raulinaitis, 377 W. Broadway

BRIGHTON, MASS.
F.. S. Šimanskis, 98 Market St.

BROCKTON, MASS.
R. Meškinis, 35 Arthur St.
Jonas Ramanauskas, 135 James St.

BROOKLYN, N. Y.
B. Juozapavičius, 222 Berry St.
J. Milewski, 166 Grand St.
A. Ploehoeki, 67 Grand St.
S. Valantinas, 370 Humbold St.
K. Vilkevičįa, 120 Grand St.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevieia 877 Cambridge St.

CICERO, ILL.
A. K. Bočkus, 1318 So. 49 Court

CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted St.
E. Butkevičia, 3149 S. Halsted St.
J. Ilgaudas, 1841 So. Halsted St.
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
P.'M.'Kaltis, 1607 N. Ashland ave.
A. KasparayiSia, 3216 Auburn ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Linka, 1834 Blair ave.
Z. Mickevičia, 2342 S. Leavitt St.
K. Šokas, 3327 Auburn Ave
K. Stulga, 4513 . S. Wood St.
M. J. Tananevičia 670 W. 18 St.
M. A. Vabalas, 1700 No. Ashland ave
A. L. Zącharevičia, 2336 S. Oakley ave 
A. Želnys, 3240 S. Morgan St.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
P. Burneikaj 1530 Arnold St.

NEPflPRIISTfl

Patrūkimą
IKI KOVO 1-mai

D-ras Flint, • idis patrūkimo specialistas Chi 
cagoj siūlo nuostabu $10 iszgydyma iki kovo 1d 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir mažu 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygia 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy 
dziau vienos stiivaites kūdikius ir vyrus IK) me 
tu amžiaus^ bet. szi $10 nroga yra ypatingai ski
riamu darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali tęstis ilgai”.

10 KZGYDYTU PATRUKSIU.
Bernard Van Mynen, S •. Holland, Ill.
F. Franchina. 862 Gault St., Chic igo, III, 
J. Golobic, Blue Island. R. F. D. I.
J. Burnett, So. Stato-st.
R. Viertel, 3(548 Elmwood-avc.
J. W. Tib bits, 1126 Michi ran ave.
L. llolise, 1732 N. Snaulding-ave.
A. K. Lange, 943 Wflson-ave.
L. Schneider, 1021 Nowport-avo.
H. JI. Penninger, 16 ;0 Millard-avc.

JUS TRUPUTI PATRUKI

CLEVELAND, OHIO.
P. Šukys, 2118 St. Clair Ave.

DU BOIS, PA.
V. J. Kizelrs, 158 W. Long Ave.

FOREST CITY, PA.
J. Dzikas, P. O. Box 453

GRAND RAPIDS, MICH.
V. Stasevičia, 1351 Hamilton ave.
J. K. Valinskas, 1424 Hamilton Ave.

KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauskas, 415 Meade St.

KENSINGTON, ILL.
M. VaJaskas, 345 Kensington ave.

KINGSTON, PA.
J. Kučinskas; 238 Slocum Ave.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas, 99% Oak St.
“Tarka” P. O. Bos 103

LONDON, ENGLAND. •
J. Naujokaitis, 45 Planet St. 
Commercial Road East.

LOWELL, MASS.
L. Stakeliunas, 50 Charles, St.

LEWISTON, MD.
K. Vilaniškis P. O. Box 36

NEW BRITAIN, CONN.
C. K. Makarovieia, 255 Wallace St.
P. B. Miknevičia, 91 LaSalle St.

NEW HAVEN, CONN.
J. J. Vaitkevieia, 286 Wallace St.

NEWARK. N. J.
V. V. Ambrozavičia, 178 Ferry St.
J. Braknis 123 Ferry St.

PITTSBURG, PA.
K. F. Petraitis, 121 Multrie St.
A. Povilaitis, 112'Xj Saginow St.

PUI.LMAN, ILL.
V. Gaižauskas, 10S09 Curtis Ave.

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, 27 Stoke St.

ROCKFORD, ILL.
C. Miklas, 1408 8. Main St

SPRING VALLEY, ILL.
P. šivickis, P. O. Box 912.

SCRANTON, PA.
J. Petrikys, 1514 Ross Ave. t

SOUTH OMAHA, NEB.
A. B. Vcrsoeki, 261 So. 33 St.

ST. CHARLES, ILL.
S. Kiela, 575 W. 6 St.

SWOYERS, PA.
G. K. Antanaitis, P. O. Box 19.

WILKES-BARRE, PA.
V. Adominas 34 Logan St.
K. Kučinskas, 180 Pringle St.
A. šeškevičia, 501 New Grant St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičia, 15 Millbury St.

WATERBURY, PA.
K. C. Kazemekas, 785 Bank St.
J. Vieraitis, 107 S. Harding St.

^BEU.S
Memorial Bell* a Specialty.

MoShaaa B«U Foudry Co.,ltaIthaore,M<MJ.8.A»

Pasak oj im a s 
o apie Septynis Pa- <- 

kartuosius.
Paraše Leonid Andreev, verte S. Biežis.

Yra tai viena iš geriausių pasakaičių, 
kurioje aprašoma nuotikiai revoliucijos 
judėjimo Rossijoje. Patraukianti, sma^i 
skaityti ir labai pamokinanti. Kiekvienam 
verta ją nusipirkti. Pusl.95. prisiųskite20c, 
o gausite | namus. Adresuokite: 
ė “Lietuvos Ūkininkas” g 
2242 W. 23rd Pl., Chicago

Žmones, mažai patruko arba viduti iszkal 
turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu* 
vomazi. Nepaisejimas, atidėliot ima , .ntempi- 
mas, pasiidimas arba virtimas, kosėjimas arba 
cziaudejimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
milziniszko didumo ir gnli vesti prie uz-maugi- 
moir mirties. Nerizikuok. Iszsig dyk. Atmink, 
maža patruk imu yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
ra-zyk tuoj. Koa 1 krutėti patru ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai. 
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto budu uz $10.

Valandos: kasdien n;io 8.‘ryto iki 6 vakaro j 
panedcliaiš ir ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vak. | 
nedelioms nuo 9 ryto iki 12:00; Chicago.

DR. FLINT
322 S. STATE ST., 2ro Fioro
Tarp Jackson-bd. It Van Buren-st.

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

**************************

* MOKYKLA ŠOKIU. * 
J Waltz, LFtyo Step ir kitokių. ?
* Pirma lictuviszka Mokykla Amerikoj į
į Prof. Julius kaip iszmokina. tai niekas * 
X taip neguli iszmokiut uickur kitur. '

PROF. JULIUS SILSKO *
* 1880 S. Halsted St. Chicago, 111. Ž 

Nuo 9 ryto iki 11 va .Phono Canal 3762
*************5*4*************

Rittenhouse and
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo narni) taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. R0ZH0X pard.

į. ********************  !•****

+ JOHN M. BRENZA ?
f LAWYER |
* Lietuvys Advokatas *
į 4608 So. Ashland five., Chicago, III. *
4* PHONE DROVER 1933 J*
J Atlieku visokius legaliszkus reikalus at- J 

sakaneziai, ypatingai suzeidmo ir kitus.
•5* Uzj-iimu vedimu visokiu civiliszku ir 4*
4^ kriminali zku bylu. ^Taipgi peržiurtu J 

abstraktus ir padirbu visokius popieras
•J* ir doKumentus pardavimo ir pirkimo
J narnu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- T 

rie turite koki legaliszka reikalą, atsi- a, 
szuukitc pas tautieti.

4*4,4*4,,P*§*,l**l*,2*4**{**i*4,4**J*^*4*4'*l**i**l**5*«J**S*4‘?

Al U ir karštu v 
r.deniu šildymo! 

f i ietaisų -vedimas 
ii rataisymas.

4012 Į
State Street
Tlrl.Oakland 1441

d. H. OLSON

Išgydysiu Jus 
in R rl NUO PASLAP- 
III 9 Ua TINGU LIGŲ.

8 ped® Hat r r hnrin 
iszgydo ko kiti negali.

Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
gvarnnt uoju 

kiekvien am u 
pnodi nima 
kuris atsilan 
Lys in mano o 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus uz 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai miesto, 

Lurie turi mo
kėti auksztav 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asz 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
tavo medicinas 
priprovas k u- 
rias asz pa t,s 
importuoju.
Dabar laikas

iszsigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isz- 
e<«MBiKxavojimas dykai, ar gydysiosi ar 
no. Asz pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu iszgalrjima. Netruk
dyki bet atsilankyk szondien.

Asz kalbu lietuviszkai.

Western Medical Institute
1827 Blue Island Ave., 2 lub. virtini .’Am- 

kos, prie Ibtos gatves, Chicago, 111.
DR. RENFER, Specialistas.

Vai. 8 r. iki 8:30 v., ncdel. 8 r. iki12diea

8
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Distillers - Chicago,STRAUS BROS CO.
216 W. Madison St

tanti vertę geros
rugines degtinės

Kliubuose, Koteliuo

ganėdina kiekvieną zmogą.
Nusipirk bonką savo šeimynai.
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Dvi Istorijos apie Joną ir Aleną ir Pavojinga 
klaida. Mahanoy City, Pa. Pusi. 45.....................15c.

Dvi Pasakos apie Valdimierą ir Bedalį.M ahanoy
City, Pa. Pusi 44............................................. ......20c.

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- . 
was.,, Mahanoy, City, Pas Fusl.61......................... 30e.

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

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

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. 
nutė. Boston, Mass., 1905, Pusi. 36 ........................

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

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

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

Finai ir jų gyvenimas.
tinę šalna. Dvi daili apysakėli. Vilniuje 
Pusi. 38. Kaina a......—......................................

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

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

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

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

Girininkas — - - 
kojimai. 
Pa. 1911. ___  _ ________ _______

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

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

N. Tilžėje 1902, Pusi. 68 ....................................... -... '25c.
Gražus Pamokinimai. Sidabro stiklinė, 2.
Anūke, 3. ĮkiruS Petriukas. Išledo Giedris. Bitė
nuose, 1894, Pusi. 36 ............................   ■ ■ ■ 10c.

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

35c.

10c.

25c

15c

5c.

85c.

35c.

26c.

50c.

..................................    15c.
Viensėdis ir pirmu- 

1893 
......... 15c.

15c.

40c.
55c.

76

78

79

80

86

87

88

89

89a

'JO

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

Pusi. 42

50c

25c.

10e;

202

203

204

Balsuokite u:
HENRY NOWAK

Kandidatas damckratiszkos nominacijos

ANT ALDERMONO
4-to WARDO

Lietuviai, visi be jokio išskirimo atiduokit savo balsą už 
Henry Nowaka. Jis yra kandidatas ant Aldermano. Ei
na ant demokratiško tikieto ant nominacijos ketvirtame 
warde. Henry Nowak yra lenkas, giliai užjaučia darbi
ninkams, ypatingai svetimtaučiams. Gerai pažįsta Ame
rikos surėdymą. Tad žinos, kaip vesti žmonės prie gero
vės. Neleiskim viršininkauti visokiems airiams, kurie 
nepažįsta svetimtaučiu ^kuriems nerupi ją reikalai. Jai

dabar- mes lenką paremsime, tai metas po metą bus lie* 
tuvis kandidatas. Tuomet lenkai mūsiškį parems. Bal
suok už Nowaka! Lietuviai-darbininkai įgykit visose 
įstaigose sau užtarėjus. Šioj šalyj valdžia prigul nuo j tį
su. Išrinkę vieną ir pamatę, kad jis mus apvylė, antrais 
rinkimais turime progą naują išsirinkti. Dabartės al- 
dermanu buvo airis, kuriam nerupi svetimtaučiu reiki 
lai.

Primary, Utarninke, Febr. 25 d. Polis atdari nuo 6 ryto iki 5 vakare,

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

Grabnyčių žvakė. Flamandų tautiška pasaka 
Vertė J. B. Tilžėje 1901 Pusi. 31 ..........  10c.
gyvenimo maskolių kaimiečių, žingeidi norintiems 
susipažinti su buviu ir sąlygomis maskolių -kai
miečių gyvenimo; ji verčia skaitytoja drauge 
jausti su vargo prislėgtais žmonėmis. Chicago, 
III 1904 Pusi. 60................................. i. 15c.

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

Graži Dovanelė Lietuvos Artojams.Graži knygute 
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........................................................   50c
Drūtuose apdaruose ..................................... ................. 75c.

Idėja ant mėšlyno. Apysaka musų dienu', *• 
Aukauja broliams Lietuviams Musė. Plymouth, 
Pa. 1900. Labai graži apysakaitė iš laikų tau
tiško lietuvių atgijimo. Pusi. 56. Kaina

Istorija apie Genovaitę. Išguldė Daurinas 
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 ....................................................................................ii 20c

Istorija apie gražią Katriuką ir jos vi
sokius atsitikimus. Antra laida. Plymouth, Pa. 
1901 m. Yra tai labai graži ir užimanti apysa
kėlė. Pusi. 32. Kaina .................................................... 10c

Ist.ri., : pie grc._ ' Mageliona Dukt 
Karaliaus iš Neapolio ir apie Petrą Kareivį Gra- 
pą. Visokie atsitikimai, nuliūdimai ir linksmy
bes, laimės su atmainomis beskurstant ant Šio
svieto. Tilzeje, 1907. Labai gražus^- aprašy

mas. Pusi. 48. Kaina ........................ ."Sį.. ..A-, 15c.

10c. |

Istorija Septynių Mokytojų. .
Trečias. Plymouth, Pa. 1904 m. Labai; puikus a- 
prašyniai apie išguldymus įvairių fiųptiki^įįfc- 
nių galvočių mokintojų. Labai užiinantiš. Ir pa
mokinantis skaitymas. Pusi. 158. Kaina . ..»«>. I

Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Vėl-. 
nių. Surinko Dr. J. Basanavičius. Chicago, 
Ill. 1903. šioje knygoje surinkta daugybė įvai
rių gražių pasakų iš senovės liaudies padavitndj 
apie rojų, dangų, čysčių, peklą; apie glltinį,*jna,''i' 
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; 
Džukijoj — pagal dzūkų tarmę ir tt. Labai nau
dinga knyga tiems, kurie nori žindai apie senių . 
padavimus ir jų prietarus. Pusi. 470. Kaina .... $1.50 
Ta pati apdaryta ....................................  .i ..... $2.00

Prozaiški raštai kvn. A. Burbos. čia yra 
šios apysakos: Lyginai kaip ir pavelyta, Kūčios 
naktis, Keleivio duktė, Dzūkelio sapnas, Bedie
vio dangus,Senutis, Sugyvenimo vilnyse. Shenan
doah, Pa. 1901 ...................................
Paveikslai. Parašė žemaitė. Plymouth, Pa. 
1899, pusi. 102 ...................................................................
Pritruko kantrybės Apysaka iš rusų 
valstiečių gyvenimo. Vertė Pranas. Perspaudinta 
iš ‘‘Lietuvos Ūkininko,,. Vilniuje, 1907, 
pusi. 131 ..............................................

50c.

50c

15c

35c

JONAS M. TANANEVICIA, / 
3249-53 So. Morgan St.t Chicagot Illinois*

ATYDAI VISUOMENEI
Kas nori sau namą pasistatyti turi ge

rai apsirokuoti; atminkit kad namas 
’ pasistatyti tai ne mažmožis, o tam rei- 
> kia vien tik sanžiniško kontraktoriaus. 
- Taigi aš turėdamas didelę praktiką ta- 

me biznije.užsiimu kontraktoryste/tai- 
f. gi reikale kreipkitės pas manę, o už sa-

vo pinigus gausite pilną vertg. Su visais 
reikalais kreipkitės ant šio adreso;
Kazimieras Šeštokas

1645 Wabansia avė., Chicago, III.
TELEFONAS MONROE 2545

DWNNEHY3

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

$100000.00
sudėta Illinois Valstybes kasoje. 

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG.

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

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

Užlaiko krautuvę vyrišką aprėdalą, skrybėlių, čeveryką ir 
batą, dėl moterų, vyrą ir vaiką, taipg ir vyrišką siutą. Taba" 
ką ir cigaretes išsiunčiame visose dalyse Amerikos.
Duodame tikietus prie pirkinių. Po išpirkimui už 

$15 tavoro, mes duosime už 50c tavoro dykai.
Išsiunčiame drabužius ir i kitus miestus,

loitoan & Slelntiacfi
ARCHn^EKTAI

i> : i;
1859 W. Chicago Ave
6235 So. Halsted St.

CHICAGO.
I .I.Į 11..................  ——■

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617
ILLINOIS

Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apieKnkėj 
kad musą ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos del 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra
kandus. J ūsą namas, ar biznis ar brangus naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, ces sudegus gausite už juos savo pinigus.

J. TANANEVICZČ
3244 S. Morgan St. Chicago, II!

Old
Uhderoof

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

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvaraatuoja.
3252 Emerald Avenue - - Chicago, Hi.

Telephone Yards 4527

padaryta degtine iŠ
nepaprastai puikaus mišinio

Per daugeli metų sendinta
ąžuolo bačkose pirm
suteikimo publikai.

miniai švelnios
prieprovos daro 
SOLO degtine

’monės supran

orderiuoia SOLO

se ir Sąįiunuose. Yra
tai geriausias gerymas. Už

vaistu
šeimynų
varrtoji-

9
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...........  $1150
Surinko .

Chicago, III.
kaip ir pirmes- 
surinktų pasa-

Išvaduotojas Albanijos, 
knygelėje yra labai puikus apra- 

sunų,

jCnipi 
.ra laida.

apie

95

96

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, III. 1905. Pusi. 301. 
Kaina ......................................................................... 75c.

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 Kastrijotas.
šioje 
šymas apie tūlą Albanijos kunigaikščio 
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. 
Iš gyvenimo Samojedų. 
naudingi pamokinimai. Iš 
Tilžėje 1903, Pusi. 54 .....

Juodas Perlas. Apysaka

Kaina ....
Apie lizdininkus 
rusu kalbos vertė

5c.
ir

10c.

98

99

100

101

102

103

107

108

109

110

111

112

gražių, juokingų, išmintingų ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, Iii. 1903, Pusi. 2S0 ...........  $1.2'
Drūtai apdaryta ....................................................  $1.5'
Lietuviškos Pasakos Įvairios. Surinko 
Dr J. Basanavičius. Dalis II. čia telpa 205 la
bai gražių ir juokingų pasakų, bovijančių..Įtiek- ’
vieną skaitytoją ir klausytoją ir labai naudin----į • 
gos. Chicago, 111. 1903, Pusi. 330 ......................  $i «
Drūtai apdaryta ........................................ 5j>i.b;_,
Lietuviškos Pasakos Įvairios Surinko-’ ’ ;« ■ 
Dr. J. Basanavičius. DalisIII. čia telpa 202 dalį į ir * 
gražesnės ir juokingesnės pasakos. Chicago, 1)1.' ■' >
1904, Pusi. 333. . ..............................
Drūtai apdaryta ..............................
Letuviškos Pasakos Įvairios. 
Dr. .J Basanavičius. Dalis IV. 
pusi. 299. Šioje dalyje taip 

nėse dalyse Dr. Basanavičiaus 
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juokingų pa- .-si,- 
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

Pelkes. Apysaka iš lietuvių darbininkų gyve
nimo Lietuvių kalbon išvertė Kazys Puida. 
Vikius. 1S®>. ®fcli 468.................................... $120
1 ąsaka ąpie pakantrią 
1 ‘ 
vaikščiodanjpjĮ|)j| 
iškentėjo. Anįra- 
šovskis. Chicago, 
Paludieniai. S. 
menėlio 

garas, 
pusi. 16 
Pasaka apie Adomą ir Jievą Priedas 
prie sulygiifenioSfo's mythologijos. Parašė Paul 
Lr.fargue, gpagaltapkišką vertimą lietuviškai su
taisė P. Miškinis. Chicago, 111. 1908, pusi.; 
3i ......... • rf'-'...................................................
Patarlės ir cfalnos. Surašė nuo žmonių M. 
D. Silvestraitis. Tilžėje 1899, pusi. 30 ...v,....

ąpje pakantrią Aleną . - dukterį 
eicsjįiaus Antonijaus, kuri per 22 metus 

Avie tą, daugybę būdų ir vargų 
laida. Iš lenkiško vertė A, 01- 
111. 1902, pusi. 66.'.../,......
Orkan. Vaizdelis iš pie- 

i ►. Lietuviškai išguldė V. Sta- 
Shenandoąh, ,Pą. ĮLCli,

BRE VIORELIS
Katalikiška* Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

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

.lūžiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis bai 
jyčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
c: lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas maldė 

ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, gera 
nopiera. čia yra jų paveikslai ir kainos:

1100

MALDAKNYGĖS

10c

10c Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurių norime ištisą eilę įdėti 
Į savo knygų krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS arba Te- 
LESKOPUS.

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

Stereoškopa.s arba Teleskopas yra 
tai prietaisa aiba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozūlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriamo matai 
’ielas grupas žmonių, trJobų, visą mies
tu..}, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
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 atsitikimu.

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

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

nūlėje.
Trjs 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.
Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.
Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo motiną Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.
Žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.
Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
Kristus keliasi iš grabo. 
Kristus žengia į dangų. 
Regykla šiandieninio Betlejaus. 
Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku
rioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo Sv. P. Ma
rijos.
Bažnyčia budavota ant grabo Sv.
P. Marijos.
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
ūlytėlė po vardu Jėzaus “Štai 
žmogus”.

SERIJA II.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 
bakselį.

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

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

Garden).
Boston.
Atlantic 
maryj.
Niagara, 
tys nuo 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.
Kaskados ir poaylinė svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m.
Moki indijonas namieje.
Moki indijonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No- 
Fraid.
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdų augščia. Yosemite, Cal.
Motina girių, 68 pėdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj.
Airija. Killarney, pilis Rose.
Inėjimas į Muckross Klioštorių, 
Airijoj.
Siaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.
Vokietija. Laivas aplcidžiantis Ko- 
bleucą. ant Rheino upes.
Švedija. Htockholmas nuo vandens 
pusės.
Stockholmas. Karališkas palocius. 
Švedija. Ant kelio į Odde.
Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj.
žuvinis kiemas, Alhambra, Grana
da, Išpanijoj.
Katedra Notre Dame, faskada. Pa
ryžiuj, Francijoj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran
cijoj.
Palociai tautų ant upės Selnaos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, / 
Francijoj.
Des Shamps Elysees. Paryžiuje, 
Francijoj. >
Didžiosios operas palocius, Pa ry- 
žiuje, Francijoj.

59. Tvirtynė šv. Jono ir 
seilles, Francijoj. 
Laivų užplauka ir 
france, Francijoj. 
Carniche kelias ir 
farnche, Francijoj. 
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.

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

64. Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pšt- 
ro katedros.

JONAS M. TANANEVICE 
3249-53 S. Morgan St.

Chicago, III*

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

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

šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Skarbų. 
Naujausis spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tą spaudimus. """
Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabes. 
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 “Offieium” 
su “Offieium” yra brangeses 10 eentų. 
Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe, 
šagrino skuros apdarais su kabe............ ...
Morokko skuros kietais apdarais...........................
Morokko skuros minkšta su kabe...... .... v . 
Aksomo apdarais su auksiniais kryžiais ant šo- 
uų. Labai daili knyga paaukavimui...... ... .... $2.75
Garbė Dievui ant aukštybės o pakajus žmonėms 

ant žemes geros valios. Puiki knygute turinti 
daugelį litanijų ir šeip jau maldų. 
Prastais apdarais

147Viktorien Sardou. 
Lietuviškai išguldė V. Stagaras. Shenandsah, Pa. 
1906, Pusi. 51 .................-............................. ‘........

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

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

Keturios Istorijos: Graži haremo nevalninkė;
Luošis; Istorija vienos motynos; Vaikučių ple
pėjimas. Mahanoy City, Pa. Pusi. 61.....................
Ketvirtas prisakymas Dievo ir Keliautoje! į Šv. 
Žeme. 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 muši? dienų. Para
šė A. V. Vilniuje. Gražus apsakymas iš Lietu
vos sodiečiu gyvenimo; apie gužynes ir tt. Pusi. 
27. Kaina .................................................................
Kėkštų Šimas. Ūkiška apysaka. Parašė Me- 
naitis. Plymouth, Pa. 1901 m. Labai gražus ir 
naudingas pasiskaitymas apie ūkininkus. Pusi. 40 
Kaina ......................................................................
Kryžiokai. Istoriškas aprašymas. Henryk Sien- 
keviez. Lietuviškai išguldė Jonas B. Smelsteris. 
Tomas I ir II. Mahanoy City, Pa. 1902. Yra tai 
puikus aprašymas iš laikų kariones lietuvių su 
kryžiokais laikuose D. L. K. Vytauto ir kara
liaus Jagailo. Knyga šioji turėtų rastis kiekvie
noje lietuviškoje grįčioje. Pusi. 495. Kai
na ...........................................................-.................$2.00
Križiokai. Tomas III. IV. V. Yra tai toles
nis trūkis pirmo ir antro kryžiokų tomų, kur la
bai dailiai aprašyta karė lietuvių su kryžiokais 
po žalgiriais (Grunvaldu), kur D. L. K. Vytau
tas su lenkų pagalba baisiai sumušė kryžiokus ir 
panaikino jų zokoną. Joje yra ir tos kovos pa
veikslas. Puslapių 1034. Kaina ..........................
Kraujo Sėja. Apysaka iš laikų karės Masko- 
lijos su Japonija. Parašė Waclaw Žmudzki, lietu
viškai išvertė V. Stagaras. Dviejuose tomuose. A- 
pysakoje aprašyti mūšiai ant jūrių. Viskas apra
šyta taip aiškiai, kad rodos viską matai savo a- 
kimis besiskaitydamas ją. Kraujo sėja yra 
viena iš naudingiausių skaitymui knygų. She
nandoah, Pa. 1906-1907. Pirmas tomas Pusi. 
289. Kaina .............................................................
Antras tomas Pusi. 246. Kaina ............................
Kapitonas Velnias. Prietikiai Cirano De 
Bergarac. Vertė įš Prancūzų kalbos kun. Dr. M. 
Juodišius. Mahanoy City, Pa. 1908. Yra tai la
bai užimanti ir juokinga apysaka, padalin
ta į tris tomus. Visi trįs tomai vienoje knygoje 
404 puslapių didelio formato kaštuoja tiktai 1.15c 
Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gyve
nimo “Laisvės metų”, parašyta Lazdynų Pelė
dos. Yra viena iš geriausių apysakų. Vilniuje, 

1910, Pusi. 520 ...................................
Krikščionis ir Raudonas Gvazdikas. 
Dvi apysakos. Vertė Pranas Siūlelis. Shenan
doah, Pa., 1909, Pusi. 52 .......................................
Koks tas paukštis “kun.” V. Dembskis! Tilžė
je, pusi. 34.................................................................
Kas priešins f 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. 
Kas teisybė tai ne melas. Parašė 
’’Aušros“ išleidimas. Septynios naujai 
tos pasakaites. Vilniuje 1905, Pusi. 63 
Kent kaltas, kent ne kaltas. Vaizdelis iš 
žmonių gyvenimo, parašytas žemaitės. Vilniuje 
1907, Pusi. 39 .........................................................
Kaukazo belaisvis. ' L. Tolstojaus apysakėlė. 
Vertė S. O. _Tilžėje 1894, Pusi. 40 ......................
Kelionė į Europą. (Su dviems paveikslė
liais iš visasvietinčs parodos Paryžiuje 1900 m. 
Lietuvių skyriaus). Kun. J. Žilinsko. Shenan
doah, Pa. 1902, Pusi 52 ............................ . ...........
Kares laukuose. (kareivio atsitikimai), 
Parašė Vsevolod Garšhr. Vertė A. L-lis. Labai u- 
žimanti apysaka iš laikų karės maskolių su tur
kais. Chicago, Ill. 1906, Pusi. 81. Kaina.......
Katorgon. Labai gražus skaitymas. Chicago.......
Katoržnykas. Puikus aprašymas apie katorgą. 
Spauda ’ ’Kataliko1 ‘ 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.............20c.
Keturios Istorijos. Ant prapulties be kranto; 
Mistras ir Krepešius; Kampelis duonos; Iš ko di
deli ponai. Mahanoy City, Pa. Pusi. 105.............
Keturios Istorijos: Sugertuves trauKynije; Žibin
te Bažnytaitėje; Aliutė duktė kunigaikščio Ker
niaus; Bokštas ant salos Dago. Mahanoy City, 
Pa. 1902. Pusi. 64............... ...................................
Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko 
J. Basanavičius. Dalis L čia * lipa 141 labai

eina Lietuvos pažin.
Paraše Prietelis. She-

113

114

115

118

120

121

122

.24

125

126

127

128

129

130

331
132

134

135

136

137

133

15c.
148

a 
b 
c 
d 

1102

$1.00
$1.25
$2.00
$2.50

5c 149

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

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

25c.

35c.

15c.

5c

SOc

25c

20c.

35c

5’

10c

10c.

$2.00

$1.00
$1.00

$1.00

15c

10c

10c

10c

5c
150

151

152

156

158

159

160

162

163

164

165

10C'

15c

15c

Aišbe 
pertaisy-

25c

10c

10c

15c

20c
10c

15c.

20c.

20c.

30c

20e.

Apysaka iš pir- 
Vertė Vytautas. Til-

20c

Lietuvaitė. J. Kvietkovskio. Vertė P. G. 
Apysaka iš senovės lietuvių gyvenimo. Chicago, 
Ill. 1906, Pusi. 296 ........................................... . 50c
Apdaruose .................................................... . 75c
Lietuvių Ašaros. Trys vaizdeliai iš Lietuvos 
gyvenimo. Labai graži pasakaite. Tilžėje 1903, 
pusi...........................................................................10 c
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 ..........................................................
Laisve ir kitos naudingos pasakos. Pa
rengė K. Brūklys. Shenandoah, Pa. 1911, Pusi. 
40 ...................... ............
Morkus ir Aurelionas. 
mii amžių krikščionystės, 
žčje 1899, Pusi. 82 .......
Matulė 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
res 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: Giesme apie sakalą, Ne
naudėlis, Makaras šudra, 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 .......................................................
Musų Socijalistai. Apysaka iš paskiausiujų 
Lietuvoje atsitikimų. Parašė Jonas Kmitasl 
Shenandoah, Pa. 1906. Pusi. 57......... . . ... .  . 'j^Oc.
Mokytojas iš Nazareto. Parašė Antanas ■ 
Vyslouch. Verte L. P. Apysaka iš laikų ųzgi^įf-' * 
mo Kristaus. Vilniuje 1907, pusi. 103 .......... 30c 
Meilūs karštligė. Mintys ir prilyginimai a. 
pie dabartinį supratimą meilės. Parašė I. A. 
Chodov, vertė iš rušisko J. Stropus. So. Boston,
Mass. 1911,, pusi. 51 ..............................20c
Mokslinčius Tvardauckas. Apysaka iš 

žmonių padavimų. Parašė J. J. Kraševskis, ver
tė į lietuvišką F. M. Plymouth, Pa. 1908. Pusi. 
174 .......................................................................... 50c
Miškas vis smarkiaus degė. , Piešinys 
Skitaleco. Vertimas iš rusų kalbbos. — 
lyn, N. Y. 1911, pusi. 32......................
Mobilizacijos 
venimo. Parašė žemaitė. Perspauzdlnta iš 
ninko ’ ’. Tilžėje 1905, pusi 15 ................. .
Meilės linksmybė. ’ ’Da niekad ant 
tokios nebuvo!” Išdavė J. A. Faraonas. 1 
1907, pusi. 32 ................................................
Mūsiškiai užsienyje. Juokingas aprašymas 
keliones į Paryžių ir atgal. Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovų.Parašė N. A. Leikin. Lietuvių kal
bon vertė Magnus Parvalkietis. Chicago, Ill. 
1909, pusi. 216 ........................................................
Milukijada arba nepaprasti dzūko viršžmo- 
giški nuopelnai ir juodesnis už pragarą tiems 
nuopelnams pavydas. Chicago, Dl. Pusi. 37.... 05c. 
Magdalės Marija.
Chicago, Ill. Pusi. 75 
Nuskendimas laivo 
ir aprašymas. Surinko M. Paltanavičia. 
Boston, Mass. 1912 Pusi. 17.................
Našlaitė. Ne pasaka. Labai užimanti apysakėlė 
iš dabartinių lietuvių gyvenimo. Parašė-Kazdy- 
nų Pelėda. Tilžžėje 1902, pusi. 62..........................
Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Step- 
niak, versta iš rusų kalbos. Chicago, Dl. 1909, 
Pusi 72...............................................................

50c

166

167

169

170

171

172

173

177

178

179

180

181

182

183

184

185

190

191

192

198

194
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a 
b 
c 
d 
e

1104

a
Prastais apdarais paauksuota 

1105

a 
b 
c 

1107

$1.00
$1.00
$2.00

. 75c
$1.00

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

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

. 50c 
75c 

$1.00

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

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

2.

pasekmės. Vaizdelis i

Brook-
15c

gy-
“Ūki- šS

, 5<i
svieto

Tilžėje
10c

Labai gražus skaitymas.
15c.

‘ ‘ Titaniko ’ ’. Paveikslai
So.
... 10c

ant svodbos, Kanoj Galt- 
Permaino vandenį į vy-

3.90c

7.
8.
9.
10.

5.
6.

25c

25c
50c

1113 
lėliais, 
gražia

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

50c

50c

15c

1112 Morokko švelnios 
skurelčs su gržiais paau
ksinimais ir su kryžiais

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

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

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

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

.. a r.

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

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

11.

12.
13.

14.

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda 

žydams.
kryžių
veidą

jo ne-
nukry-

1111 Prancuži
roles, 'gražiausi^l<43'iviį- 
sų už tą preke;.

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

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

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

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

; — 1128 Prancūziškos ska
relės, minkštais apda
rais 60c

1127 Prastais apdarais 
gražiai paauksuota. 40c

1129 Morokko gražiais
-nąs njęąuiui 'sTBjnpdu 
relė, paauksuotais kraš
tais. 50e

lililIlUM linui 
thlMMwnsnitssti ititniiiuiiiiuiati 
IKJSSK

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.

už

pa-

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

Patkavinis vandenskri- 
ožinės salos. (Horse Shoe

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

20c< 
Nebepirmas. Paveikslėlis iš mokslaeivių gyveni
mo. Parašė B. Tilžėje. 1902 Pusi. 23................ 5c.
Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyve, 
nimo vargų, paprastai vadinamą beda. Parašė 
B. L. Stevenson. Iš anglų kalbos vertė L. Juras, 
Chicago, DI. 1911, Pusi. 38............. . ..............
“Nie gadajl’ arba baisus sapnas Parašė 2. 
Tilžėje 1902 Pusi. 18....................................... .
Našlaičiai. Paveikslėlis iš praeities. Vertė Arto
jas. Chicago, Dl. 1904. Pusi 256....T;.......... 50c.
Namelis pustelninko. Pertaisytas antras leidimas. 
Graži morališka apysaka. Shenandoah, Pa. 1906 
Pusi 170................................................................. 50c.
Audimo apdaruose ............................................... 75c.
Neužmokamas žiedas. Dvi gražios pasakos, 
Mahanoy City, Pa. 1907. Pusi. 62.................
Onuka. Labai dailus apsakymas iš tikro atsi
tikimo. Mahanoy City, Pa. Kaina...................
Obrusiteliai 
kelių 
zas. 
liški 
viais 
Olga 
nimo
Stasys Kirvis. Chicago, Dl. Pusi. 40. Kaina .... 
Olitipa. Graži apysaka iš laikų savitarpinės 
karės šiaurinės Amerikos indijonų. Vertė A. Ol- 
ševskis. Antra laida pataisyta. Chicago, III. 1906 
pusi. 95 ..................................................................... ,
Prakeiktas Meilingas Kriminališkas aprašymas, 
vertė D. T. ir F. W. Bočkauskai Mahanoy Ci
ty, Pa. Pusi. 202 .................. ...............................
Pirmoji Gegužės; Sapnas apysaka. Parašė Skruz
dė. Brooklyn, N. Y. 1908, pusi. 39........................
Parsidavimas ir 
Prūsų Lietuvoje. 
(Papasakojimas kaip 
Didžiosios Lietuvos, 
pravardę ir tikėjimą
šiai jį išvarė.) Plymouth, Pa. 190), pusi.

pelnas. Iš prietikių 
Pagal A. Swiętochoskį. 

vienas lietuvis atėjęs iš 
atsidavė vokiečiams, net 
permainė, o’paskui votie-

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

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

10 c.

5c.

25c.

25c

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

10c

25c

50c

15c

Oc

1125 Baltas eeluloidos 
apdarai, vienų ornamen
tai kaip ant šio paveik
slo, kitų gi graži aukso 
šakelė ir aukso litaro 
mis knygos vardas at
spaustas, su'kabute, au
ksinti kraštai .... $LCt

1142 Aniolas Sargas. Maldaknyge su
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

bažnyčios aprobatu.

37.
88.

89.
40.
41.

20c

1124 Apdėta baltais 
sloniaus kaulais ir celu- 
loida, 3 aidabrininai me- 
dalikėliai kabo ant len
ciūgėlių, aksomo nugara, 
apkaustytos briaunos si
dabruotomis bletėlėmis, 
su kabe, auksinti kraš
tai. $i.<to

1126 Baltos eeluloidos 
apdare, ant vieno šono 
kvietkuotas kieUkaa, su 
kauline kabute, auksinti 
kraštai. $1.75

1150 Biblija arba Sv. 
Baštas Naujo Įstatymo. 
Lietuviškon kalbon iš
guldė Vyskupas Kuni
gaikštis Juozapas Arnul
pas Giedraitis, antru 
kartu atspausta kaštu 
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 rač
iais literomis.......... $2.0<

50c
75c

1152 Bybele (Biblija) 
tai esti: visas šventas 
Baštas Senojo ir Naujo
jo Testamento. Devin
tas spaudimas. Berlyne* 
1908, pusi. 1128. Drūtuo
se apdaruose, spauda 
graži, lotyniškos raidės, 
graži knyga pasiskaity
mui tiems, kurie nori 
žinoti apie šventą Raš
tą.......................... $3.00

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

42.
43.

45.
46.

47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.

55.

56.

57.

58.

60.

81.

62.

Katedra, Mar-
Ville-ežeras, 

ežerėlis Villa-

Monte

10
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATEAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

918 — 33rd. St.
Juozas Sidlauskas Vice-prez.

3249 Illinois Court.
Ant. Kasparas, Prot. Raštin., 

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

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

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

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DB-STĖS ŠV. 
JONO KBIKŠTITOJO.

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

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

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

Jonas Kazukauskas, Fin, Rast., 
Jonas Zylvitis, Iždininkas, 

841 W. 33 St.

Paieškau savo dvieju draugu Norbu- 
to Aleksandro ir Šležo Stanislovo Abu 
paeina iš Kauno gub. Reseinių pav. 
Skaudvilės par. Kalniškiu Kaimo. Pa
tįs ar kiti duokit žiną.

M. Ušinskl
142 Van Benslaer st., Buffalo, N. Y.

(7-8-9-10-11-12).
Dideles Rislynes ii Teanas!

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.

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

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. Jusčius Pagelbinin. 

1765 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasicrius. 

4513 S. Wood St.

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

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

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

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

138 S. Meade St.
J. Aust rą, Glob. Kasos, 

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARBE, PA. 

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
13 Collins Str., 

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str., 

Silvestras Pileckis. Prot. Raštininkas.
462 E. South Str., 

Antanas šeškeviče. I Finansų Rašt 
503 New Grand Str.,

Petras Aeeviče. II. Finansų Rašt.
60 Sheridan Str., 

Jurgis Rėkus, Iždininkas.
138 S. Meade Str., 

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvlla. Maršalka.
192 Almond lane.

PASARGA: ‘‘Už korespondencijos, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako ’ ’.

Draugysčių Reikalai.

Paieškau vyro, paeina iš Vilniaus 
gub. Trakų p. Birštono miest. Jis pats 
ar kiti meldžiu duoti žinią:

Mrs. Alena Bleikačiene,
6% School st. Nashua, N. Y.

(8)
Paieškau brolio Petro žiogo, paeina 

iš Kauno gub. Reseinių p. šviekšnos 
pr.

Paieškau brolio Jurgio 
Kauno, gub. šviekšnas p. 
sod.

Vanagat,
Būdviečių

Domininkas žiogas 1 
Petronėlė Vanagat. 

Adr. abieju tas pat:
4539 So. Paulina St.

(8-9)

ir

Chicago, IH.

ANT PARDAVIMO.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 
JUOZAPO PALM. SM.

J. žalandauskas, pirmininkas.
3234 So. Illinois Ct.
J. Polekas, rašt.
4608 S. Wood St.

J. Valskis, Knygvedis.
4524 So. Wood St.

St. Anučiauskis, Iždininkas.
4617 So. Hermitage avė.

SUSIRINKIMAS.
Susirinkimas šv. Juozapo dr-jos L. 

M. (Ant Town of Lake) nedėlloj23d. 
vas. 1-ma vai. po pietų.šv. Kryžiaus svet 
ant 45-tos ir So. Wood g. Visi sanariai 
pribukit Rašt. J. J. Polekas.

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

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

(5-6-7-S)

Parsiduoda Transfer Saloon ir Bow
ling Alley. Geras biznis.

Ateiki į kepykla ant 850 W. 18 st.
(8)

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

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

SUSIRINKIMAS
G. D. L. K. Vytauto 1-ma raitelių 

divizija ant Town of Lake atsibus 
susirinkimas vas. 23 d. šv. Kryžiaus 
svet. 2-ra vai. po pietų.

Rašt. W. SZarka.

BARBER SHOP PARSIDUODA.
Išdirbta vieta. Netoli lietuvių baž

nyčios. Pardavimo priežastis — grįžtu 
Lietuvon. Adr.:
1202 McAlister ave. Waukegan, Ill.

(6-7-8).

SUSIRINKIMAS
Nedelioj Vas. 23 d. šv. Jurgio svetai

nėj 1-moj vai. po pietų šv. Mateušo 
dr-ja laikys savo mėnesinį susirinki
mą.' Visi nariai privalo pribut.

■ • .. t. •• -
Parsiduoda pigiai farma su. budin1 

kais 40 akerių Michigan State. / Far
ma randasi labai gražioj pozicijoj ar
ti vandens. Atsišaukite j J. M.: Ta
nanevičio Banka, 3249-53 So. Mor
gan St., Chicago, Ilk . ..-

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Sloeum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Ben. Butkus, Pirm.
840 — 33rd. St.

Stnis. Stoneviče, Vice-Prez,
858 — 33rd. St.

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave..

Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 
918 — 33rd St., 

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

gV.M YKQLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA.
Silvestras Pilieckas, Prezidentas, 

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

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

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

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

425 S. Grand St.
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

AUŠROS DRAUGIJOS VAKARAS.
Nedėlioję, kovo 2 March, 1913. M. 

Meldažio Svetainėj 2242-44 West 23rd 
Pi. Pareikalavus publikai bus statoma 
scenoje komedija 2-se veiksmuose “Pir
šlybos” Gogolio, lietuviškai sukeverzo- 
jo šalda-balda.

Publnca neapsirinka reikalaudama 
statyti šį veikalą, nes tie, kurie atsi
lankys į šitą vakarą juoksis, juoksis 
ir juoksis iki begaliai, nes taip gerai 
parašytas, tas veikalas ir parengtas 
gerą artistų Dramos-Draugijos kaip B. 
Vaitekūnas, Prušinskas, Stankūnas, 
širvinskas, Vizbaras, M. Damijonaitie- 
nė, žilvičiutė, Montviliutė.

Po perstatymui puikiai surengtos 
žaismės su Konfeti, Serpentini, Lekib- 
jančia krasa su dovanomis geriausiai 
atsižymėjusiem kaip žaismėse taip .ir 
daugume. Daugumui publikas pareika- 
larus bus galima padaryti šokius.

Pradžia lygiai 7:00 vai. vakare ti
kėtai nuo 25c ir augščiau.

(8:9)

MĖSINYČIA (bučernė) PARSIDUO
DA •

Geroj vietoj tarp lietuvių Ir lenkų. 
Biznis gerai išdirbtas. Pardavimo prie
žastis — savininkas turi kitą biznį.
Kreipkities: ,

1538 W. 17th. Bt.į r.
(6-7-8).

PAIEŠKOJIMAI.

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.

Du lietuviu muzikantu ieško vietos 
prie beno arba kitos muzikalūs grupos. 
Vienas groja ant Cornet Solo ir kitų 
pučiamųjų instrumentų ir gali moky
ti ; antras alta.

Kreipkitės.
J. šilaitis,

173 Milwaukee ave. Kenosha, Wis.
(8-9)

Reikalingas, Lietuvis rūbų pardavė
jas, turįs praktiką.

Atlas Clothing Co.
Corner Blue Island ave ir 18st.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St.

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

Ant. Mosteika, Protokolų Raštin., 
821 33rdPI.

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd Pi.

Reikalinga 
prantanti ir 
ra mokestis, 
kit:

moteris ar mergina, su- 
mylinti namų darbą. Ge- 
Pastovus darbas Atsišau-

J. S.
308 So. Hermitage ave. Chicago, IU.

(8-9)

■: VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
-t L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
- RAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE

1853 W. 45 St.
P. čiapas, Pagelbininkas
4436 So. Hermitage ave.
W. Szarka Prot. Sekr.
4605 So. Paulina. St.
K. čiapas Fin. Rašt.

1644 W. 47 St.
V. lasųįgjįis Kasierius,

K. Trald'/ils Gvard. Gener.
4557 So. Hermitage ave.

4514 So. Paulina St.
K. Trakšelis Gvardijos Generolas.

“l 1852 W. 45St.
W. Jasulaitis Gvardijas adjutantas. 

L. Boniavlče Gvardijos Maršalka

Paieškau sunaus _ Stanislovo Gras
ia uskoi' Gyveno Westville, Ill Meldžiu, 
atsišaukit. 
Box 332 Spring Valley III.

Paieškau tikro brolio Juozo Micke
vičiaus. Penkiolika metu, kai Ameri
koj. Turiu svarbų reikalą.

Petras Mickeviče,
10 Mansfield st. Toronto, Ont. Can. 

(8-9)

Paieškau draugo Juozo Šukio. Paei
na iš Kauno gub., Reseinių pav. Kve- 
dainių pav. Drabukščių sod.

Petras Mažutis,
4450 S. Hermitage ave. Chicago, III.

(8)

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
. ^LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.

J. M. Tsnianeviče, Pirmininkas,
3zi0 S. Morgan St.

J. Ridikas, Kasierius,
3200 Illinois Court

M. Kadzievskis,
2118 W. 20th St.

Paieškau draugo Motiejaus Brun- 
cos. Paeina iš Suvalkų, Maria mpoles 
pav. Antanavo gin., Smalino sod.

Vincas Banišauckas, 
1629 E. 26 st. Cleveland, Ohio.

(8)

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO R. ir K.

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Av.

Joe Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 Auburn Av.

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

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

Vine. Stankus, Iždininkas.
2934 — 29 St.

■V l

Paieškau Antano šeštoko Paeina iš 
Kauno gub., Vilkmergės pav. Polučių 
sod. 22 metų senas, 5 pėdu augštas, 
tik 5 savaitės iš Lietuvos. Sausio 28 d. 
pabėgo iš Cicero, Iii. Davęs apie jį ži
nią gaus gerą dovaną.

Adomas Mažrimas, 
1346 S. 50th CL Cicero, III.

(8-9-10)

Parengtos Tįsiems žinomo garsaus lietuvio ristiko J. Bancevičiaus

S ubą t. vak., vasario 22, 1913
M. MELDAŽIO SVET.. 2244 W. 23rd Place

Pradžia 8 v. vak. Inžanga 25c, 20c, 75c ir $1.00
Prieš ristynes Birutės draugijos artistai suloš labai juokingą komediją 

vieno veiksmo
“ŠALAPUTRIS”.

Ristynes atsibus tarpe sekančių garsių ir žinomų ristikų
JOE BANCEVICZ prieš JOE KORGEL

Lietuvys čiampionas ristikas Chica- Lenkas čiampionas ristikas iš
goję ir visoje Amerikoje. Cleveland, kurio niekas neįveikė

Abu ristikai turi lygias vogas, 158 svarus. per 8 metuš.
Lenkas ristikas, Joe Korgel, specijališkai ant šitų ristynių atvažiuoja iš 

Cleveland, Ohio. Jisai garsinasi save kaipo geriausias ristikas iš savo sunku
mo ir reikalavo daugel' kartų per angliškus ir lenkiškus laikraščius, kad mu
sų brolis ristikas Juozas Bancevičius eitų su juom persiimti. Taigi dabar mu
sų garsiausia ristikas sutiko su tuo garsiuoju lenku ristis ant paskutinios ir 
tikisi, kad jį paims taip lengvai, kaip^aėmė garsų lenkų ristiką Rolevičių.

Beto bus ir kiti žinomi ristikai:
P. KATAUSKI prieš TONY KOZA

pagarsėjęs lietuvys ristikas. Lenkas ristįkas.
PAUL NORKUS prieš YOUNG DIEMITRA
Lietuvys ristikas. Lenkas ristikas.

Užtai lietuviai nepamirškite atsilankyti ir pamatyti šitas garsias ristynes ir 
puikų teatrą, galėsite pasijuokti smagiai ir praleisti gražiai laiką. Kiekvie
nas bus pilnai užganėdintas kaip iš teatro, taip ir ristynių.

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

3 AH :-CLOSX, Dept. “K”
62VPark Row, Room 1013 

NEW YORK

prieš

Įrašyk po numeri nuo 1 iki 9 kiekvie
nai: ratan tokiu budu, kad sudedan- 
kiekvieną kraštą gautum iš viso 20 
Atsiųsk,t mums‘ teisingą išrišima, o 
mes jums išsiųsim čekį ant SlCO^ku 
ris tiks pirkimui 8 lotų. Lotų dydis 
yra 20.000 ketv. pėdų. Jie yra ties 
New Yorku. Tikroji jų kaina yra 
9189, ir jum jie prekiuos #89, mokant 
po $■> kas mėnesį. Gausit taipgi 
uždyką gražų bankinį laikrodį, preke 
kurio yra 810. Lotoi yra gvarantuo- 
ti, kad yra augšti ir sausi ir geri bu- 
davonėms ir apdirbinBjimui. Dėl in
formacijų rašyk

Telephone Yards 275Q ^

Pirmos Klejos Karčema
Užlaikau šaltą alų,; geriausią vyną! 

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

T. RADAVICZIA 
936W. 33rd SįĄ Chicago.

Salunas parsiduoda. '1 arp lietuvių 
ir lenkų biznis gerai eina. Parduodasi 
dėlto, kad viena moteris negali t^ biz- k 
nio vesti. Adr.: !

634 N. Ashland, ave;
(6-7-8). .•/■■•■ė.-:

Pigiai parsiduoda lietuviškas salių-, 
nas. Važiuoju ant farmų gyventi, 
del greit noriu parduoti. Tuoj ateikit 
ant 3428 Auburn ave. Chicago, III 

(7-8-9) / '

Parsiduoda bučernė ir grosęrne.- į 
rame name, šiltas vanduo. Apšildy- j 
mas. Biznis tarp lenkų ir lietuvių. Par
siduoda iš priežasties pačios ligos.

J. Behrendt, 
12256 Union ave. West Pullman, Ill, 

(7-8) .

Parsiduoda kepykla, dviejų-lubų tal
mas, arklys, vežimas ir daug.; kitų 
daiktų. Už viską tik $5.600.

F. Alexa. . ,
4803 S. Loomis SU ’I

(7-S-9)

ANT BANDOS.
6 kambarių flatas, viskas 
kuogeriausiame padėjime, 
garu šildomas, maudynės, 
dženitoriaus patarnavimas, 
naujas namas. Tie kamba
riai viršui Tananevičio Ban- 
kos. Kas jieško gerų, švarių 
ir sanitariškų kambarių* at
sišaukite tuoj aus į

3249-53 So. Morgan St.
GERAS KRIAUČHJK

Telephone Varda 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausiai.

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

•5‘4-4“b-b4"b+4”b-b-b4-b<H‘4-4-4-b4~b4"b4-+
* Nauja Lietuviška *

f^APTIEKA
Aš atidariau naują lietuvišką 

Aptieką. Aš užlaikau'Severas gy- 
duokles, ir geriausią Trajariką ir 
geriausius rusiškoj lašus. Aš įaip 
pat užlaikau visokias žoles išsenos 
tėvynes. Ateikit, persitikrinti.

F. FRANK, Aptiekorius 
3462 S. Halstettst. arti 35 g.

Telefonas Drover 2773
4>4*,b4"b4,444-bib4*4,b44"b,b*b4-b>b-b*bab*b

t
•j-

arba 
laik

Siuvu vyriškus ir moteriškus./xuĮ>nk 
Pagal naujausias madas. /Prltailwu-

nių miestelių kelionės i.šlaidas atroktKy- 
ju, jai jos ne viršaus dolėrio. jal ke
letas asmenų laiškų pakvies, aš pri
busiu su materijomis.. Broliai ir se
sers, prie savųjų. .. ...

J. Gleamža,
Ill Main st., St. Charles,

(7-8-9-10)
---------------------------------------- v 7 -------- liįfci-

TM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas 
moteriškas

n rodėlis gvarantuo 
SK tas ant 20 metę, 
a paauksuotas du- 
y beltavi lakštai 

puikiai visaip iš
marginti, gerai 

laiką laikantį, labiausiai naudojami 
"keliauninkų, kurie turi daboti laiką. 
Speciališkas pasiūlijamas. Mes nusiųsi
me šitą laikrodėlį kiękvienam C.O.D. 
už $5.75 ir exprespJsji^tus del peržiū
rėjimo. Jei nepatiks, , nemokėk nei cen
to. Už jį kitur mokėtum $35. 
paauksuotas lenciūgėlis dovanai 
kiekvieno laikrodėlio. Key

NEPAPRASTA PROQA5
Atsiųsk du dešimtuku ir stampių, ų^ 

8c. Atsiųsim už tai 4 šventus paveik-, 
sius 50 c. vertės ir 14 gražių .attįrįQų^ 
25c. vertės, 4 špilkas 40c. 
jai tuoj atsišauksi tai gausi šf žlefflf. 
Gausi 4 katalogus iš įvairių firmų. 
Tos firmos nori jūsų adresus. /”'

L. J. Gechus.
Vancouver, Wash.

(8’9)

Telephone Canal lo6t>

JURGIS SZAULIS
Užlaikau visokiu kainu alaus, ge 

riaušių arlieka Ir vyno, Ir kvepen- 
ti cigarai Puiki užeiga del pakelio 
vlnggu.

«7* MU St Cor. Union St.
! ' ' Chicago, III

Sergančioms moterims.
Sesute. —

Aš esmių moteris, žinau kiek moteris 
turi iškentėti. Jaigu kenti nuo baltųjų 
®antdrapanių, nupuoli

mo arba attrukimo 
\ motės, esi nevaisinga, 

turi skausmingus ir 
neregulariškus perio
dus, reumatizmą ar 
kitokias ligas paban
dyk mano Naminį gy
dymąsi, kuriuo išsi- 
gydysi pati namie ir 
visai pigiai. Tuojaus 

# rašyk aprašydama sa
vo skausmus ir indėk 2c. markę atsakymui. 
Antrašas toks.

Mrs A. S. Hon, 
South Bend, Ind. Box L. I.

Leveskio
S Dienine ir Vakarine Mokykla. ■ 
|g Mokinama: .n-,:- -.1 - z H

Pradinis (Prirengiamasai) Kursas, / '
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą, ■

■ 3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą ■ 
’".į, (del manančių grįžti Lietuvon). "
Mg ...........— , JCalbosa. —----— K
■ Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška B
8 (pagal norą ir Lenkiška).
9 Del smu'kesnių žinių kreiptis ypatiškai ■

arba per laišką šiuo m antrašu: p
| G. J. LEVESKIS, i

S Vedėjas Mokyklos
■ 3106 So. Halsted St., Chicago, Ill. I

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
tarnavime. Priešui Szv. Jurgio bezn. 
911 W. 53rd St. Tel Yard 5423

* 866 Milwaukee Ave.
į kampas Center Ave.
i Pasekmingai gydo vyru. ■
* faru -ir vaiku lipas. T

?! 
Pasekmingai gydo vyru, mo- *j 
taru -lr vaiku ligas. Taipgi J. 
paslaptingas ir kraujo Ilgas, j,paslaptingas ir kraujo Ilgas.
Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 

ir nuo 5 iki 9 vak.
14k. 
prie 
904.

904 Athanaeum
CO., 

Chicago, Ill.

grynai daržo- 
sntaisymas, 

kuris yra absoliu
tiškai geliančias 
nuo visų ligų, pa
einančių nuo ne
sveikam padėjime 
esančių INKSTU 
IR kepenų.

Ant paniavtmA
Visos* Lietuviu Karcaamoae

f
•b

SZLAJUS BROLIAI
1700 Wabansla tlv«., ' <------ -

Kampas Paluina St.

J
Chicago, UI *Į* 

•b 
•b 
•b 
•b 
•b 
•b

J Męs visados- užlaiko m geriausią gžry 
raą, cigarus ir užkandį. Kam teks būti ant 
North Sides, ateikit pas mus. Gražiausia 
ir parankiausia lietuviška, karčema prie 

į» pat bažnyčios. Pribuvę iš kitų miestų už- 
4* eikit pas mus, o gausit visokias rodąs ir 

patarnavimą.

*4 
t

* ************************ 
S Telephone Yards 6S7 *
t DB. G. M. GLASEB, l
* 3149 So, Morgan St., Chicago ,111.

Pranešu visuomenei, kad aš ošti *
* seniausias gydytojas ant bridge- * 
•#.porto, praktikuojant 21 metus. Vi-#
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- *
* dinti sąžiniškai ir esu visuomet J
* ant pareikalavimo dieną arba nak- #
jf tį. Esu specialistas ligose vaikų, S 
5 moterų, ir vyrų. Taipgi darau * 
5 visokias operacijas. *
***»»»*******************J

Kiekvienas žmogus turi žinot apie Teises.
Šiomis dienomis išėjo iš po spaudos 

labai naudinga knyga

Vadovas ir Patarėjas
štai kas knygoje dailiai ir visiems kalba aprašyta:

Valstyjų patento legalė 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) G) Bankrutijimai. Savonoris bankrutyjimas. Priverstimas ban- 
Kredltoriais. Paliuosavimas (Discharge) 7) Agentūros. 8) Vekselių tek- 
krutymas. Bankroto turtų užiurčtojas. Susitaikymas del atsilyginimo su 
sės. Paskolos teisės. 9) Savininkas ir Nuomininkas. 10) Moterystės tei- 
vartos teisės. 12) Immigracijos teisės. Kam uždrausta įvažiuoti. Prieš 
anarchistus. Tardymo komisija. Informacijų skyrius. Sulenytų Valstijų 
pilietystės teisės. Kas gali pasilikti Suvienytųjų Valstyjų piliečiu. Kas 
negali pasilikti naturalizuotu Suvienytųjų Valstijų piliečių. Kada pirmo
sios popleros nėra reikalaujamos. Kada Suvienytose Valstyjose nereikia 
išbūti penkis metus. Kaip įgyti pilietystę. Pirmųjų poperų išslėmimas. 
Antrųjų popierų išsiėjimo teisės. Apie naujas teisės, Išsiimant antrąsias 
sės. 11) Darbininkų Jstatymdavystė. Boikoto, juodojo surašo ir prie- 
popieras pas teisėją. Kas reikia žinoti, norinti palikti Suvienytųjų Vate- 
tyjų piliečių. Apie valstijas. Miestų vyriausybė. Pavieto valdininkai. Pri- 
siega, priimant pilietystę. Pastabos. Klausimai anglų Kalboje. Teismo 
klerko užduodami klausimai, į kuriuos reikia atsakyti po prislega. Nau
jos teisės. 13) Įpėdinystės teises. 14) Kas galima 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 prisiuntimu.
Vis tai mokslas Ir tai kiekvienam mokančiam lietuviškai skaityti 

prieinamas mokslas už labai prieinamų kainų. Teisių Vadovas ir I’adar-. 
rėjas nematytas lietuvių kalboje brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo 
spausdinamas tik svetimosek albose.

Užsisakant knyga reikia drauge ir pinigus siųsti per pačto Money 
orderį arba registruotame laiške, adresuojant šiteip;

H. J. Tananevičia, Chicago,1St-h Slll.

n B . Iai> ■ SPECIALISTASDaktaras Wissig SH0 ^.JAU$
Gydo pasekmingai visokius ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip 

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

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

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

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

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

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

Uužsisakykite šiems metams
Pigų, dailų, lengvai skaitomą, visur Lietuvoje išsipla
tinusį ir gerai žinomą laikraštį

AUŠRĄ
EINANTĮ KAS DVI

“AUŠRA” atseina: metams tik 1 rb. 
3 rhėn. — 40 k.

“AUŠRA” vedama lietuvių-katalikų

SAVAITI.
50 k., pusei metų — 75 k. —

dvasioje. Joje skaitytojai ras 
daug gerų patarimų Ir nurodymų kaip tėvynę mylėti, kaip 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 (valnas).

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 jų 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 kožnuos 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, “AUSROS” redakcijai prie iv. Mikalojaus bažnyčios, arba ru
siškais

UŽDĖTA 1884 m. JAU 27-tl METAI

s|\ENVfi€.
Visuomenes, literatūros Ir politikos 

savaitinis laikraštis

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sercda.

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

“Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijoje Šiauri
nės Amerikos:

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

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

Metams $3.00,- pusei metų $1.50

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Užsirašant “Vien. Liet.” reikia draujplr prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderį arba pinigai registruotam iuške, adresu:

J. J. PAUKŠTIS & CO.
BROOKLYN, N. Y120-124 GRAND ST,

23 metų Jubllejinls numeri. 10 c.
Rašyk teeitai, o paprastų numerį gauel dykai.

c-ytt

11



’ Ii KATAmS.

S VIETINES ŽINIOS, pj PRIMA1TE.

šteisino lietuvi apkaltintą pataikė. Galop vaikinukas
užmušime.

Vasario 13 ir 14 dieną 
hicagos kriminaliame teis
me buvo nagrinėjama byla 
'lado Dombausldo, gyve- 
ančio 2339 So. Hoyne avė. 
is buvo kaltinamas, kad 
žrnušęs šaunant iš revolve- 
o savo bendrą, gyvenusį 
i juo viename kambaryj, 
uozą Vaitkų, spalio 23 d., 
)12. Blogiausia buvo tai, 
ad policijos teisme buvo 
ristatyta Dombauskio pri
pažinimas su jo paties pa
lšu. Advokatas Stanisla
us Kodis darodė teisme, 
ad apkaltinta sai nemoka 
raityti angliškai, o jo pri
pažinimas parašytas an
tiškai pačios policijos; kad 
is, kurs išvertė Dombaus- 
iui jo prisipažinimą lietu- 
ių kalba, pats nemoką skai
sti angliškai ir kad jis ne- 
jisingai Dombauskįui pasa- 
ė: “tik pasirašyk tą, tai 
lu viskas bus gerai”. Teis
ias S. Kodžio darodymus 
ripažino svarbiais ir tą 
)ombauskio prisipažinimą! 
tmetė. Paskui byla buvo 
agrinėjama be to prisipaži- 
imo, ir pasirodė, kad Dom- 
auskas Vaitkų nušovė išne- 
yčių, per nelaimingą atsiti- 
imą. Teismas Dombauskį 
ripažino nekaltu. Jaigu ne- 
utų buvęs atmestas tas jo 
risipažinimas, jam butų te- 
ę bent 15 metų kalėjimo.

“Birutės” teatras.
“Birutės” scenos mylėto- 

į grupa vas. 16 d. lošė Cice- 
o, IH. dvi juokingi komedi- 
i — “Vyro ieškojimas” ir 
’Šalaputris”. Lošimas gana 
•nikiai nusisekė, nežiūrint į 
ėblumą, kurį darė scenos 
lažumas. Bet gabus “Biru.- 
šs” artistai sugebėjo taip 
erai viską atlikti, kad jau- 
sisi, kaip dideliame teatre 
sąs. Visi artistai lošė ge- 
ai. Žmonių buvo pusėtinas 
urelis ir labai gerai užsi
likę. Pertraukų metu p. J. 
►ijauskas skambino ant pi
no. Visas vakaro progra- 
las darė į žmones malonų 
spūdį, ką liudijo širdingi 
rokai ir gabusus delnų plo
niai.

Trakų Raitelis.

daginė ir po trumpos imty= 
nes paguldė plėšiką. Tuo 
tarpu pribuvo policija.

Leo .Gumers yra lenkas, 
tarnaująs prie Western LT- 
nion Telegraph Co.

Aušros Vartų vakaras.
Ned., vas. 16 d., Meldažio 

svetainėj Aušros Vartų pa
rapija buvo parengusi yaka-. 
rą. Lošta “Šv. Elzbieta”; 
Žmonių buvo daug. . Visos 
sėdynės buvo užimtos, o lan
gai ir šildytuvai (radiato
riai) vaikų apsėsti. Kadangi 
nekuriu nevisai ramiai už
silaikyta ir nekuriu artistų 
nevisai aiškiai ir balsiai 
kalbėta, tai neskaičiusiam 
veikalėlį, buvo nelengva tu
rinys pažinti, jau nekal
bant apie smulkmenas. Dau
guma artistų atliko savo ro
les blogiau kaip vidutiniš
kai. Tvarkanepagirtina. Mu
zikos nebuvo. Pertraukos 
ilgokos. Nusibosdavo lauk
ti pradedant. Tiesa, pertrau
kų metu deklemuota vaikiu
kų. Ir neblogai. Bet mažai. 
O parapijinėj mokykloj la
bai lengva pramokdinti porą 
desėtkų mergaičių ir vaikiu
kų gražių eilių. Deklemavi- 
mas kaip didelių taip ir 
mažų yra gražus daiktas ir 
tinka žmonėms.

Veik visuose lietuvių per
statymuose nekuriu pasiel
giama visai- profaniškai. Di
džiausio tragizmo metu juo
kiasi, o komizmo nesugau- 
na. Šiame vakare to profa- 
niškumo apsireiškė daugiau, 
negu paprastai. Ir be didžių 
pretenzijų klausytoją suer
zino. s > 4

Po perstatymo dainuotą.
Tai atlikta pusėtinai. Po 

dainų, jau žmonėms pakilus 
eiti namon ir jau hekuriems 
užsidegus cigarus ir cigare- 
tus, pakilo uždanga ir kum 
Ambrozaitis paprašė aprim
ti, nes jis dar padainuosiąs. 
Dainavo gan ilgą savo su
dėta dainą. Pabaigęs dai
ną, pasakė dar trumpą kal
bą ir tuomi užsibaigė vaka
ras.

rinktas žinias jis dasileidęs 
apie 20 pikta darysčių. Tąd •
Chicagos policija turi ibran-T Vasario 25 d.< ty.! ateinan- 

d šiame utarninke, bute pirmie
ji (primary) nuėsto alder- 

d ž&nų ir kitų valdininkų rin-

gų paukštį narve,

‘Liko apraišytas. • - į 
Chas. Anderson, 31 -m; 

amžiaus, susiginčijęs su kr» 
tu žmogum ties W. Madison 
ir Halstėd gavo žaizdą* virs 
dešiniosios akies ir dešine- 
jėn rankon. _______ __ __
įlojo piktadario pavardes.

■Zdmai. Rinkimams viste s 
Sitis atidarytos nuo 6 vai. ry- 
io.lig 5 vai. vakare.-

EXTRA!
. Anderson WWiL_______________ „-BURNETTO BIL1US.

: ŠŠis bilius reikalauja iš a-
Stiraižė moterį; pats nusi- teivių mokėti skaityti ir ra- 

- ' žudo. .. . gyti ir po kuriuomi prezi-
Kadangi Sadie Kohler^žtr 

metų amžiaus atsilaki* te
kėti už . W. Jensen 22 
metų amžiaus, pasta rasai, 
suraižė ją skustuvu ir patį? 
nusišovė. Moteriškės vyras 
gydėsį nuo džiovos Denve- 
i-yj- ”•

syti ir po kuriuomi prezi
dentas Taft nepasirašė, se
nate jau perėjo. Balsavo už 
72, prieš 18. Ir didžiausieji 

Mafto šalininkai senate bal- 
savo už bilių. Tarp reprezen
tantų žemesniojo rūmo kilo 
didelė agi__icija prieš bilių. 
Nežinia, kaip nubalsuos.

Netekęs turto šauja į pačią 
ir pats nu si sauja.

Jaunas, 19 metų vyrukas;; 
laimingai gyveno čielus me--
tųs su savo 20 metų mote- 
re. Bet štai sudegė dvi jo 
krautuvi ir-paliko be grašib, 
kas labai atsiliepė ant jo 
protiško stovio. Parėjės kar
tą namo, pamatė, kad-jo pa
ti renka savo daiktus ir ža
da jį pamesti. Matyt tai bu
vo perdidis smūgis jamfkad 
pagriebęs savo pačią ir me
tęs ant lovos pradėjo,, 
smaugti. Paskui ištraukė 
revolverį ir šovė skruostam 
Po to šovė sau smilkiniu 
ir virto į pačios kraujus. 
Vyras mirė, o meteriškė 
gal atsigausianti.

Mass-mitingas.
Ant Bridgeporto šv. Jur

gio lietuvių parapijos salėje 
pereitoj nedėlioj po pietų bu- 
vo politiškas mitingas, kuria
me kalbėjo piliečiai: Okon, 
Mažeika, J. M. Tananevičia, 
Ažukas, H. Nowak ir kiti. 
H. Nowakas yra kandidatas 
demokratų nominacijos į 
aldermonus 4 vardos.
mų.

EDISONO GIMINO DIE
< na.

Vas 11. d. didžiam išradė
jui T. Edisonui sukako 65 
m. Kadangi tą dieną buvo 
iltarninkas ir jis būdamas 
didžiu darbininku, nenorėjo 

išvesti tą dieną, savo gimi
mo dieną jis šventė nedėlioj

Gaisras išvarė 98 šeimynas 
ant gatvių.

Ties Washington avė. ir 
Midway ugnis sunaikino 
vieną didelį namą, talpinusį 
60 šeimynų, kitą namą — 30 
šeimynų ir čielą eilę mažų 
namelių, kuriuose gyveno 8’ 
šeimynos.

Gaisras prasidėjo di% 
džiajame name ekspliodavus 
gazolinui ir su baisiausiu 
smarkumu apėmė visą na
mą taip kad gyventojai nie
ko nei ne bandė pasiimti su 
savim. Tai atsitiko dieną. 
Su didžiu sunkumu suvaldė 
ugnagesiai ugnį ir sulaikė 
nuo išsiplėtimo. Nuostolių 
aprokuojama iki $300.000. .

’arą sustabdė; apvogė kon
duktorių.

Ties penkioliktą g. ir So. 
lark apie 7:30 valandą mo
liukui buvo duotas nelai- 
iės ~ signalas, kad sostotų. 
ai padarė plėšikas, stovė- 
;s užpakaliniame karo ga- 
!. Karui sustojus, plėšikas 
įkišo konduktoriui revolve- 

ir pradėjo kraustyti jo 
išenius. Žmonės kare tuoj' 
įprato kame dalykas. Kilo 
ksmas. Moteris lindo po 
dynėmis. Piktadėj as apdir
bs konduktorių ir perser- 
ijęs j b kad tylėtu, dingo 
.msumoj su apie $40. At
kilsi policija, nieko nesu
kę.
Ant rytojaus jis sumanė 
kartoti tą patį šposą ties 
> g. ir Wenthworth avė. 
uo kartu nabagui nepavy- 
). Kaip tik kare prasidėjo 
ukšmas, lindimai po sė
mėms ir spraudimaisi per 
ngus ir duris, vaikinukas 
' metų vardu Leo Gumers, 
imatęs konduktorių, ran
is iškėlusį, leidosi jam pa- 
dbon. Plėšikas jau buvo 
>sidirbęs ir spruko laukan, 
rikinukas paskui jį. Ties 
'g.juodupatėmijo policmo- 
is ir paleido šūvį. Ne

Sumanymas.
Vas. 11 d. T. M. D. 22 kuop. 

savo mėnesiniame susirinki
me “Aušros” svetainėj nu
tarė pagal p. Butkaus pata
rimą įsteigti “Tarpinio La
vinimosi Kursus”. Jei šis 
sumanymas stosis kunu šioj 
kuopoj, tai bus patarta tą 
daryti ir kitoms kuopoms. 
Pirmiausia busią praeinama 
Lietuvos historija ir jos li
teratūra. Tolesniai-gi ir ki
ti mokslai.

Ligšiol T. M. D. apsirube- 
žiavo veik vien kningų iš
leidinėjimu. Panašiai dr-jai 
gal tai ir persiauros ribos. 
Šis įvykintas sumanymas 
kur-kas prapliestų dr-jos 
darbavimosi lauką ir nau
da daug kartų pasididintų. 
Bet tai dar tik sumanymas. 
Žinoma, sumanymas tai jau 
pirmas veikimo žingsnis, 
tai darbo pradžia. Vėl-gi rei
kia atsiminti, kad pas mus 
yra desėtkai užmestų auksi
nių sumanymų. Tokie-gi už
metimai demoralizuoja žmo
nes. Tad svajotojams, pie
nuojantiems reikia but at
sargiems.

Didis plėšikas suimtas.
Vas. 14 d. ties 4547 Prai

rie avė. po smarkaus šau- 
dimoši revolveriais suim
tas piktadarys Robert 
Webb. Jis važiavęs automo- 
biįium. Pagal policijos su-

vas. 9 d. Tai paveikslas ne
nuilstančio darbininko. Ir 
jis jaučiasi tvirtu. Darbas, 
kuriame žmogus ištempia 
savo kūno ir proto spėkas, 
negali but ■:-kenksmingu. 
Darbščiausieji vyrai ilginus 
gyveno ant svieto. Štai ke
letas pavyzdžių. Chevreul, 
,'didis; franeužų mokslavyris, 
l<urs atsižymėjo šviesos ty
rinėjime, sulaukė 103 m. 
amžiaus; Humboldt gyveno 
virš 90 m; Virchow 81 m., 
kurs mirė prieš laiką delei 
žaizdos, gautos nuo elektri- 
kinio karo; proto milžinai 
Newton ir Kant, nors abu 
buvo labai silpnos sveika
tos, bet ačiū geram užsilai
kymui sulaukė žilos senat-

“Aušros” prelekcija.
Vas. 23 d. Kl. Jurgelionis 

turės prelekciją “Aušros” 
svetainėj, 3149 So. Halsted 
st., temoj: “Dabartinė Dai
lė”. Ši prelekcija bus ilius
truota daugybe paveikslų, 
kuriuos galima matyti tik 
Paryžiaus mužėjuj. Iš visų 
atžvilgių ši prelekcija bus 
indomi ir atsilankiusieji- 
nebus apvilti. Todėl visi 
prašomi atsilankyti kuo- 
skaitlingiaus.

Pradžia 4 vai. po pietų.

ves. Žmogaus sveikatą su
naikina ne darbas, bet ru-
pėsčiai ir sidlvartai. Pa
dargas šiap kur pamestas 
supelėja, surūdija ir sutrū
nija greičiau, negu darbe 
susinešioja. Lygiai ir žmo
gus. Jis greičiau be darbo 
sunyksta, negu darbe susi
dėvi.

P-nas F. nanmesser gimė lapkr. 
28 d. 1874 m. Jo tėvai lenkai. Mokinosi 
šv. Stanislovo lenku mokykloj, paskui 
šv. Mikolo vokiečių katalikų mokykloj 

10 metų dirbo prie Deering Harvester 
Co. kaipo Weighmaster, du metu prie 
McCormick Harvester Co. kaipo Fore
man. Du kartu buvo išrinktas į Vaisi 
tijos legislature pirmą kart 1903 m. 
į 43 Generalį susirinkime ir antru 
kartu 1907 m. į 45 General! Susirinki
me. Būdams sąnariu rėmė įstatymus 
paliečiančius darbininkų gerovę. Da
bar yra Clerk in Charge of the Effi
ciency Dept. Board of Election Com- 
■iMlonen. Turi tris vaikuat

Sumuštas žmogus.
Jai tu neužsitiki sau, ne

turi energijos, spėkos, tu 
esi sumuštas nestojęs ko
von. Mums reikia gyvenime 
stoti į daug kovų ir turime 
but gatavi. Musų kūnuose 
yra nuolatinė •: kova taip 
sveikatos ir ligos.* Jei mes 
nusimysim, tai nebus mums 
pagelbos, bet jei mes eisi
me be baimės, tai; bus visa
dos vilti apgalėti. Mes tu
rime atkreipti domų ant mu
sų virškinimo, fairs’ turi but 
reguliuojamas. Geriausis 
vaista, tai Triner’s Ameri
can Elixir iš Karčiojo vy
no, kurs išgena iš musų ku
nu visus pašalinius daiktus 
it sustiprina visus organus. 
Jis yra geras del visų pilvo 
ir vidurių ligų. Aptiekose. 
Jos. Triner 1333 — 39 So. 
Ashland avė. Chicago, UI. 
Bandyk Trinerio tepalą 
reumatizmui.

v '(Avt.).

JL <X XV VF X
Įtetaifiiė užklups

Kada v gis ate.s ir apvogs Jum s.

bet nusisamdykit bankinę skrynelę

Taonevicz SavingsBANKE
Jonas M. Tananevičia, sav.

3249-53 S. Morgan st., - Chicago, III.
Sudek savo brangenyces į geriausias, saugiau-

’ sias nuo ugn es, vandens ir vagių skryneles
$3.00 metams.

Ta maža išlaidą yra geriausis pinigų apsau
goj mas. — Neat'dėliok daryk tai šiandie.

$100.000.00
Paskolinimui ant pirmų Morgečių.

Paskolos namams taipgi suteikiamos.
Pirmi Morgičiai ant pardavimo.

/Saugiausias pinigų įdėjimas ir suteikiąs 
nuo 5 iki 6 proc. pelno. Kiekvienam

^apsimoka ateiti į mus Banką per s. tikrinti

3 procentas ant Depositų
.ŠIFKORTES iš visų ir į visus svieto 

kraštus už žemiausią kainą. Ateik pasi
klausti arba rašyk apie kainas.

Pinigų išmainymai pigiausi. Kitų kraštų
- ViJSraftos. Apdraudimas nuo ugnies. Ap-

<4 draudimas nuo nelaimės ir 11

12
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