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Politiškos Žinios. §

Revoliucija Meksike.
FR. MADERO NUŠAU

TAS!

Meksiko prezidentas Ma
dero ir vice prezidentas Jo
se Pino Suarez nužudytu. 
Tai atsitiko gabenant juodu 
iš nacionalių rūmų kalėji
mam

Aplinkybės, tarp kurių 
prezidentas ir vice-preziden- 
tas liko užmuštu, dar nepa
aiškėjo. Tuotarpinis prezi
dentas V. Huerta sako, kad 
tai atsitikę netikėtai susirė
mus tarp juodu vedančiųjų 
ir partijos, bandžiusios juo
du paliuosuoti. Francisco 
De La Barra, užsienių reika
lų ministeris, prideda, kad 
juodu mėginusiu pabėgti.

Į velioni prezidentą pa
tekus viena kulipka. Pervė
rus galvą iš užpakalio ir ap
sistojus kaktoj. Vice-prezi- 
dento lavone rasta daug 
žaizdų.

Madero paėjo iš labai tur
tingų ir garsių tėvų. Gimė 
sp. 18 d. 1873 m. Turėjo 12 
brolių ir seserų, šešiolikos 
metų būdams įstojo į Kali
fornijos universitetą ir vie
nus metus studijavo agri
kultūrą. 1889 m. visa šeimy
na delei politiškų neramy
bių turėjo apleisti tėvynę ir 
iškeliavo Paryžiun. Čionai 
jaunas Francisco šešis metus 
lankė komercijos institu
tą. Sugrįžo tėvynėn su visa 
šeimyna 1895 m. ir paėmė 
vesti medvilnės plantacijas. 
1910 m. jis suorganizavo 
partiją prieš Porfirio Diaz. 
Ir gegužy j sekančiais m. jo 
partija paėmė viršų. Jis bu- 

• vo prisisunkęs socialistiško- 
mis ideomis, spiritualizmu ir 
idealizmu. Turėjo gerus no
rus. Buvo patriotas. Bet ša
lis buvo baisiausiame poli
tiškame suirime, sudemora- 
lizuota sumišimais, kad ne
pajėgė vargšas įvesti ramy- 
bę-gerovę ir tas jį privedė 
prie šio nelaimingo galo.

Nors prezidentas Taft li
ko baisiai sujudintas žinia 
apie Madero užmušimą, vie
nok pasakė, kad nėra ganė
tina priežastis mainyti tak
tiką.

Londono laikraščiai kurs
to Suvienytas Valstijas įsi
maišyti į Meksiko reikalus.

Paskui parėjo žinia, kad 
ir trečias brolis, Emilio Ma
dero, sušaudytas, nes norė
jęs sukelti maištus prieš Hu
ertą. M

Iš Meksiko.
Kuomet svetimų viešpa

tysčių pasiuntiniai paklau
sė, kokiuo budu galėjo but 
nušauta Madero ir Suarez, 
tiglaikinis prezidentas Hu- 
»rta trumpai atsakęs: “A- 
judu norėjo pabėgti, tatai

ir žuvo”. Kada juodu gaben
ta kalėjiman, prie pat kalė
jimo vartų užpuolę maderis- 
tai sargybą. Sargyba ėmus 
kauties su užpuolikais, o ka
liniu tuo tarpu mėginusiu 
pasprųsti, tatai jiedu ir nu
dėta. Toksai aiškinimas ne
turi kritikos. Visi tvirtina, 
kad juos nugalabiję karei
viai liepiant Huertai ir Dia- 
zui, nors keliomis valando
mis anksčiau tas pats Huer
ta visus užtikrino, kad tiem 
vyram nei plaukas nuo gal
vos nenukrisiąs. Tai baisus 
pasielgimas!

Juareze priešai Huertą 
sukėlė maištus 200 kareivių. 
Po kelių valandų karo teis
mas jų 95 pasmerkė mirtin 
ir visi sušaudyta.

Suvienytos Valstijos in- 
terveniuoti nemano. Svar
biausioji priežastis tame, 
kad tomis dienomis turi į- 
vykti Washingtone seno 
prezidento pakeitimas nau
jai išrinktuoju.

Pasklydo gandas, kad 
Meksikan parkeliauja tiro
nas Porfirio Diaz, kuris ma
nąs įvesti tvarką.

Meksiko sostinėj Mexico 
City revoliucija jau pasibai
gus, kaip pereitą sykį trum
pai paminėjome. Išleista iš 
kalėjimo revoliucionistų va
das, generolas Diaz, po ke
lių dienų mūšio su savais ša
lininkais valdiškus karei
vius pergalėjo ir patį prezi
dentą Madero suėmė ir už
darė kalėjiman. Rasi, Made
ro pirm laiko butų iš miesto 
pasitraukęs ir nei nemėginęs 
su savo menku kareivių bu
riu priešinties revoliucio- 
nistams, bet Madero laukė 
nuo kitų generolų sau pagel- 
bos, būtent nuo Blanguet ir 
Huerto, kurie išpradžių ro
dosi palaiką jo pusę. Tečiau 
tie jo “ištikimieji” genero
lai jį išdavė. Kelias dienas 
Madero su Diazu kovėsi, 
gražiausią miesto dalį su
naikino patrankomis, o tie
du generolu su saviškiais ka
reiviais nieko neveikdamu 
laukė, kurio pusėj bus per
galė. Kuomet pamatė, kad 
Diaz yra tvirtesnis ir, kad 
kaskartas jo šalininkai dau
ginasi, tiedu generolu, ti
krai begėdžiu, prisijungė 
prie revoliucionistų ir trum
pu laiku prezidentą Madero 
suėmė. Suėmė ir visą jo ka
binetą.

Meksike įsigimus revoliu
cijos ir betvarkės manija. 
Kiekvienas ponelis norėtų 
būti prezidentu ir savotiš
kai valdyti tą turtingą šalį. 
Juk prezidentas Madero yra 
išgriovęs žinomo Porfirio 
Diazo tironystę, vadinasi, 
autokratizmą, paskui gyven

tojai jį išrinko prezidentu ir, 
jei išrinko, turėjo jam pasi
tikėti. Meksikonai turėjo 
jam per amžius būti dėkingi 
už autokrato ištrėmimą, už 
suteikimą šalyj laisvės. Jei 
paskui Madero nepasirodė 
gabiu šalies valdytoju, atsa
komu prezidentu, tam tik
slui yra kongresas, kuris vi
suomet galėjo jį be kraujo 
praliejimo prašalinti ir pas
kirti naujus prezidento rin
kimus. Bet meksikonų at
stovai žmoniškai nepasiel
gė, nes geidė tą žmogų iš- 
pašalųįkasti. Jukirpatsaige- 
nerolas Huerta, kuris šian
die taip visų gašliai garbi
namas ir paskirtas tuomlai- 
kiniu prezidentu, preziden
tui Madero visuomet buvo 
paklusnus ir daugiausiai 
prisidėjo prie revoliucijos 
naikinimo. Jam buvo pa
klusnus, bet podraug savo 
širdyj nešiojo atkeršijimą. 
Tokie vedmainingi žmonės 
nekuomet negali šalies nu
raminti, nes jiems patiems 
reikalingas karšto kraujo 
atšaldymas. Dabar vis vien 
Meksike nieko gero negali
ma sulaukti, kadangi šalies 
valdymo styrą paėmė į sa
vo rankas veidmainiai ir pa
daužos. Juk kad jie padau
žos, aiškesnio fakto nei ne
reikia, kaip sekantis:

Kada prezidentas Madero 
klastingai suimtas ir užda
rytas kalėjiman, revoliucio
nistų vadas, Felix Diaz, 
tuojaus telegrafavo buvu
siam Meksiko tironui F'orfir. 
Diaz savo dėdei dabar esan
čiam Egipte, tais žodžiais: 
Tavo neprieteliams atkeršy
ta ir jie apveikti. .. Iš tų že- 
džių gana aišku, kad tiems 
padaužoms nerupi šalies ge
rovė ir tautos likimas, bet 
tik atkeršijimas ir garbės 
įgijimas. Jie dabartinį pre
zidentą judošiškai išdavė, 
bet ir jų pačių laukia tas 
pats likimas. Kas kokiuo 
ginklu kovoja, tas nuo to
kio ir žųva.

Prašalinus nuo preziden
tystės Madero, kongresas 
tuojaus atlaikė speciali už
darytomis durimis posėdį ir 
paskyrė tuomlaikiniu Mek
siko prezidentu Viktoriną 
Huertą.

Prezidento Madero brolis, 
Gustavas Madero, liko su
šaudytas. Gi prezidentui kas 
kits rengiama.

Neapkenčiamas visų, tru- 
stų tarnas, Gustavas Made
ro, sušaudytas revoliucionis_ 
tais vasario. 19 d. Jisai buvo 
finansų ministeris. Pirm 
sušaudysiant, jisai meldė 
generolo Diazo dovanoti jam 
gyvastį, bet gen. Huerta Di- 
azui pranešė, kad jis kita
dos mėginęs pasikėsinti ant 
Huerto gyvasties, taigi to
dėl jis suimtas ir be jokio 
teismo sušaudytas, Sušaudy
tas. G. Madero buvo plačiai 
visiems žinomas New Yorke 
prieš pat revoliuciją, kuo
met nuo “sosto” Porfirio 
Diaz buvo numestas. Jis su 
New; lYorkp kapitalistais

b' ?

Press Association

Perstatoma nužudytas Meksiko prezidentas Madero 
ir gen. Diaz. dabartinis Meksike diktatorius. Apačioje 
matomi tautiniai rūmai, kuriuose gyvena Meksiko prezi

dentai.

tiek daug ddrba*vdsi, kad 
prisidėjo medžiagiškai prie 
išrinkimo Madero į prezi
dentus.

Reikia žinoti, khd ir pre
zidentas Madero buvo labai 
saumylis žmogus.,Kada jis 
pasiliko prezidentu,' tai į 
augščiausias. valdokas vie
tas paskyrė savo! gimines. 
Tie gi giminės valdiškus pi
nigus aikvojobe jokios at
skaitos.' Vadinta sg išlieto 
pieno visiems iž&o. Taip 
nėra gerai-ir nęgalf-but.

Vasario 20<die^ prisai- 
kinti nauji. n^isfęriai, ko
kius pasirinko“ paskelbtas 
prezidentu, gen; HįMrta. Ta
me generalianfe husirinki- 
me buvo ir-“-pergalėtojas” 
Diaz, bet rivifeku^ę rūbuo
se, kadangi jįs<mž>'genero- 
lystės dar senatui 
sisakęs.

Visoj sostinėj 
j anti ramybė, b^t j 
ramybės, kaj i*

ivo at-

įęšpatau- 
lįįp iš tos 
gražiausi 
th. į griu- 
, kad per 
e užmuš- 
iJhnonių,

vėsius. Apskaitoma 
kelias dienas ridėsi 
ta mažiausiai 2.0fX
o aplink 7 .(MX) Į sužeista. 
Mieste nuostoliai ^abai mil
žiniški, 7 amerikįmai už
mušta.

FRANCIJOS : 
TO IN AUGI

•EN-

Vasario 18 dieną Frau ri
joje prezidento v;ildvfetę už
ėmė naujas preztdenths Po
incare vieton iŠtar&vusio 
_ gCWJLLtlJULC UC. O djJVJ-LdA

7 metus prezidfehto Eallie- gnįškai žengia link respubli-
res.

buvus labai paprasta, ty. be 
jokių didelių blizgesių ir pa

traukiamo pce^dęnto žo
džius: “Pavedu taū valsty
bės valdymą^’ —' .jtfįįHlręs 
aiškiai: “PasišvenčiU;ttar
nauti respublikai”

Pirm to pasitraukiantis 
prezidentas su parlamento 
atstovais priėmęs preziden
tą elektą rūmų prieangyj ir 
aną nusivedęs recepcijinėn 
salėm Čionai abudu visų a- 
kiveizdoj pasibučiavę ir ka- 
nuolių šūviai apreiškę, kad 
naujas prezidentas yra jau 
užėmęs savo valdvietę.

Kuomet paskui Poincare 
su Fallieres ir kitais važiavę 
į miesto rotužę, kur buvęs 
parengtas banketas, visas 
kelias buvęs nubarstytas gė
lėmis. Ir iš skrajojančių ae
roplanų barstyta gėlės.

NERAMYBĖS JAPONI
JOJE.

Visoj Japonijoj atjaučia- 
ma didis neužsiganėdinimas 
iš dabartinės Japonijos val
džios, kuri nesenai buvo mė
ginus pasukti į autokrati
nes vėžes. Kai kur gyven
tojų riaušės vis dar nepasi
baigusios. Kadangi policija 
didesniuose miestuose pasi
rodė silpna įvesti prideran
čią tvarką, tam tikslui pa
naudota kariuomenė. Ties 
ciesoriaus šeimynos narių 
rezidencijomis nuolatos sto
vi kareivių sargyba. Taippat 
saugojami namai kunig. 
Katsura ir jo visų šalinin
kų.

Japonai, matyt, jau mėgi
na nusikratyti prietarus, 
kad jų ciesorius esąs virš- 
gamtinč esybė. Japonai laip-

kos, nes monarchai ir jiems 
dakarto.

Į Tokio atkeliavęs Chinų 
respublikos tvėrėjas, dr. Sun 
Yat Sen. Širdingai priimtas. 
Dr. Sun pažymėjęs, jogei 
Japonijon atkeliavęs priva
tiniais reikalais, pribuvęs 
studijuoti Japonijos pramo
ne

KARAS BALKANUOSE.
Graikai sugabeno didelę 

kariuomenę Mažosios Azijos 
pakraščiuose, senobinio 
miesto Troy apylinkėse, čia- 
pat ties Dardaneliais, kur 
turkai turi didelius fortus. 
Turkams tuo budu daroma 
dideli nesmagumai, kadangi 
jie ten turi mažai kariuome
nės. Visa turkų armija su
traukta Europos pusėn. Jie 
pirmiau visai nei nepagalvo
jo, idant talkininkai dabar
tiniame kare galėtų įsikrau- 
styti net Mažoj on Azijon. 
Tuo tarpu taip ir atsitiko. ; 
Graikai transportiniais lai
vais ten nugabeno kelis de- 
sėtkus tūkstančių kariuome
nės, kuriai įsakyta užpulti 
Dardanelius iš Azijos pusės, 
gi bulgarų kariuomenė tuos 
pačius Dardanelius atakuos 
iš Europos pusės; Fortus pa
imti sausžemio kariuomenei 
prigelbės graikų karo laivy
nas. Dabar Turkija kuogrei- 
čiausiai savo armijos dalį 
gražina iš Europos atgal A- 
zijon, kad ten šiek-tiek pa
sipriešinus graikams. . Ka
dangi nesenai turkų kariuo
menė buvo sugabenta Euro
pon, o dabar staiga prisiei
na ją atgal gabenti, delei to, 
žinoma, gimus betvarkė, ko
kios pas turkus visuomet 
netrūksta ir ramiuoju lai
ku.

Ties Čataldža turkų ka
riuomenė sunaikino kelis so
džius, išskerzdama lig vie
nam gyventojus, žinoma, 
krikščionis. Su beginkliais 
žmonėmis jie moka kariauti.

Iš Sofijos valdiškai pra
nešama, kad dideliame per 
tris dienas bulgarų su tur
kais susirėmime ties Bulair, 
ant Gallipoli pusiausalio, 
bulgarai turkus apveikę; 
turkų žuvę su viršumi 5.000, 
o likusioji armija betvarkė
je pasitraukus Konstanti
nopolio linkon. Turkų pusė
je kovojęs su savo kariuo
mene ir Enver-bey, kuris, 
sakoma likęs sužeistas ir šiais 
laikais nežinia kur atsiran
dąs.

Aplink Adrianopolį kova 
tęsiasi, gi miestas vis dar 
laikosi, turkai narsiai gina
si. Gyvenanti mieste svetim- 
žemiai prašėsi juos iš mies
to išleisti, bet su tuomi ne
sutikusios abi kariaujančios 
pusės.

Iš po Skutari praneša, 
kad čemogorai su serbais 
nusprendę išnaujo prileisti 
generalį šturmą į tvirto
vę. Tomis dienomis sugaben
ta sunkiosios kanuolės, ku
rios ligšiol ten nebuvo var
tojamos.

Bulgarija su Rumunija, 
kaip žinoma, pastaraisiais 
laikais nesutikmėje gyve
nančios, bendrai su prašymu 
kreipėsi į Rusijos valdžią, 
kad pastaroji jiedvi sutai
kintų. Rusija tą prašymą 
priėmusi. Dabar, Sakoma, 
Rumunijos su Bulgarija ne
sutikimai pasibaigsią ir jau 

'karo nebebusią.

Černogorijos pasiuntinys 
Londone, Popovič, andai ap
lankęs Anglijos kanclierį 
Grey ir anam pranešęs, kad 
Černogorija nekuomet neat
sižadėsianti Skutari pasi
baigus karui. Jei tame rei
kale viešpatystės nuspręstų 
priešingai, 
nusprendino 
ti.

Londone 
konferencija 
traukta..

Černogorija to 
neklausysian-

ambasadorių
dar neper-

ŠUKRI-PAŠOS GRASINI
MAI.

Iš Adrianopolio apylinkių 
nuolat pranešama apie pasi
baisėtinus kanuolių trenk
smus ir apie gaisrus, kas 
liudija, kad bulgarai Adri- 
nopolį baigia naikinti. Net 
garsus turkų mečetas jau 
dalimis sunaikintas, kaip 
pasakoja iš miesto pabėgė
liai.

Tai vis dar niekis akiveiz- 
doje baisių Šukri-pašos, A- 
drianopolio apginėjo, grasi
nimų.

Jis iš apgultos tvirtovių 
pranešęs Konstantinopoliu 
žinią, kad miesto bulgarams 
neatiduosiąs, net ir tuomet, 
jei tas padaryti butų liepta.

Bet jei jau galutinai pri
sieitų Adrianopolis atiduoti 
— sako šukri-paša — mote
ris turkes išleisiu iš miesto, o 
40.000 krikščionių lig vie
nam išžudysiu, kadangi jie 
ant Turkijos užtraukė tas 
visas nelaimes!

Pabėgėliai pasakoja apie 
krikščionių nepaprastus 
kentėjimus apgultame mies
te. Krikščionims neduoda
ma pakaktinai valgių, ver
čiama dirbti sunkiausius 
darbus, turkai kareiviai ant 
kiekvieno žingsnio juos per
sekioja, o moteris išgėdina.

Baisus dalykai veikiama!

KRETĄ UŽĖMĖ GRAI
KAI.

Salos Kretos globėjos: 
Anglija, Rusija, Francija ir 
Italija, ant galo pripažino, 
kad jau esąs laikas Kretą 
paliuosuoti iš po kontrolės 
ir ją galutinai pavesti Grai
kijai. Telegramai praneša a- 
pie didžias iškilmybes, ko
kių butą andai ant Kretos 
prašalinant iš ten Turkijos 
Vėluvą, kurią paėmęs Vokie
tijos pasiuntinys, kuris lig- 

reikaluose.
Paskui iškilmingai atneš

ta Graikijos Vėluva, kurią 
Anglijos pasiuntinys paė
męs ir indavęs Graikijos 
karaliaus atstovui. Graiki
jos Vėluva paskui užkabin
ta ant stiebo.

Po visų iškilmybių globo
jančių viešpatysčių ingulos 
tuojaus salą apleido ir sala 
paliko Grakijos nuosavybe.

Tame visame reikale ne
siklausta Turkijos sutikimo, 
tik jai pranešta apie atlik
tą faktą.
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1 Žinios iš Lietuvos.

KRATA “BIELORUSŲ 
KLUBE”.

Gubernatoriaus įsakymu 
sausio 10 dienų gubernato
riaus raštinės valdininkai 
pradėjo daryti kratų vadi
namajam “bielorus\i klube”. 
Tasai klubas, įsteigtas kai- 
kurių rusų veikėjų, neturi 
nieko bendra su tikrais gu
dais, kurie spiečiasi apie lai
kraštį “Naša Niva”. Žada
mas sušaukti sausio 13 die
nų visuotinis kliubo narių 
susirinkimas atidėtas ligi 
nepasibaigs revizija.

SKUODAS.
Telšių apskr.

Gruodžio 30 d. Skuodo 
bažnytėlėje buvo nepaprasta 
iškilmė: vietinis klebonas 
kun. dekanas Šiaulevičius 
kėlė savo 50 metų kunigavi
mo sukaktuves. Bažnyčioje 
iškilmėje dalyvavo daugybė 
žmonių: be jo dekanato kuni
gų, buvo susirinkusi dar di
delė minia žmonių, atvyku
sių net iš kitų parapijų, Ju- 
bilatas per visų savo ilgų 
kunigavimo laikų buvo tik
ras Kristaus tarnas, lygiai 
mylėjo savo artimų, neskir- 
damas nei tikėjimų nei luo
mų; tų savo meilę rodė jis 
ne tik žodžių, bet ir pavyz
džiu. Todėl sukaktuviii die
nų jis gavo pasveikinimų ne 
tik iš dvasiškių, bet ir sve
timtaučių — rusų, vokiečių 
ir žydų. Visi sveikintojai 
linkėjo kun. dekanui visokių 
Viešpaties malonių, tarp jų 
ir tas, kad jis gyventų dar 
daug metii ir ilgai dar pla
tintų tarp žmonių artimo 
meilę.

K. P. B.

LYGUMAI.
Šiaulių apskr.

Viensėdyje pas Kazimie
rų Šlandarį 5 d. vakare apie 
8 vai. atėjo kaž-kokie žmo
nės, pabeldė į duris, klaus
dami kelio. Žmogus, nieko 
nemanydamas, atidarė du
ris. Nepažįstami jam tuojau 
užrišo akis ii’ ėmė mušti rei
kalaudami, kad pasakytų, 
kur yra pinigai. J o pačių 
taip-pat kankino: surišę 
rankas ir kojas, smarkiai 
primušė, įlaužė šonkaulį, bu
vo įsmeigę peilį į krutinę, 
bet nenudurė visai, kad ga
lėtų pasakyti, kur pinigai. 
Viskų iškrėtę, piktadariai
paėmė 45 rub., geresnius 
daiktus ir arklį, sudraskė 
kasos knygutę ir, užrėmę 
duris, išėjo. Pats Šlandaris 
dabar labai serga, kažin ar 
beišgys. Šlandaris turi kele
tu dešimtinių žemės, yra 
žmogus blaivus, ir darbštus, 
turi sūnų Amerikoje, kuris 
atsiunčia jam pinigų, ir bu
vo laikomas turtingu žmo
gum.

Kaip dabar paaiškėjo, 
piktadarybė atsitiko taip. 
Pas kaimynų tarnavo pie
meniukas, kuris girdavosi, 
kad pas jo motinų Šiauliuo
se ateinu vagįs, kurie atnešu 
visokių daiktų ir žadu jį iš
mokyti vogti. Tai tas pie-
meniukas ir atvedė paskui 
tuos galvažudžius. Bet pagal 
tų piemeniukų policijai pa
vyko visus suimti.

BYLA DEL “PIVAŠIŪNŲ 
BYLOS”.

Sausio 30 dienų Vilniaus
teismo rūmai svarstys Pr. kad tarp baravikų buvę 
Grinevičiaus ir buvusiojo daug ir musmirių primaišy-
“Kur. Wil”. Napoleono ta.

GIEDRAIČIAI.
Vilu. gub.

Su musų klebono iškėli
mu buvo taip, kaip su rope 
pasakoj: kėlė, kėlė ir iškelt 
negalėjo. Važinėjo komisi
jos, ieškojo kaltės, dirbo, 
kaip kuri mokėjo ir norėjo, 
bet vis nieko. Pagaliaus at
rado kaltę ir nubaudė! Šian
dien lietuvis kunigas patri- 
jotas — tai beveik kankinys. 
Kas pažįsta sųžiningo lietu
vio kunigo padėjimų Viln. 
vysk., tas nėkiek tuo pasa
kymu nesistebės. Štai kuni
gas Stragas nubaustas už 
tai, kad neišpildęs ypatingo 
ir oficialinio valdytojo pa
liepimo surašyti lietuvius ir 
lenkus ir sukėlęs tuo “suni
tu w prichodie”. Bet ar tai 
tiesa? Valdytojas pats liepė 
kun. Stragui padaryti sųra- 
šų, bet atsiųsti neliepė, sa
kydamas: “Jei reiks, tai aš 
pareikalausiu4’, Paskui ra
štu į dekanų reikalavo pris
tatyti sųrašų, bet dekanas 
kun. Stragui apie tai užmir
šo pasakyt, manydamas, kad 
surašai knygoj tuo tarpu 
buvo jie sųsiuviniuošė gra
žiai surašyti, kurių kunigas 
Sarosiekas — lenkas, kaipo 
komisijos narys, atsisakė 
priimt. Vadinasi išėjo nesu
sipratimas, o kunigas S. bu
vo perspėtas, kad kitų kartų 
busiųs nubaustas daug sun
kiau. Bet kas to nesupran
ta, kad. tiek metų ieškant 
priekabio ir pasisekus jį 
šiaip-taip surast, tuoj pasi
naudota. Kas sukėlė “srau
tu” Giedraičiuos, tai lietu
vių visuomenė, ypač apylen- 
kės žmonės žino taip, kaip 
ir vyskupi j os vyresnybė. Pir
ma priežastis “smutos” tai 
agitacijos ir malonus priė
mimas “riaušininkų, skun
dikų”, jų nenubaudimas ir 
globa, antra, tai garsusis 
ponas “ Cirkuleras ”. Nieks 
daugiau tuo cirkuleru nesi
džiaugia, kaip lenkai-ende- 
kai. Jis įnešė neapykantų ir 
kerštų ne tik į parapijas, so
džius, bet ir į atskiras šei
mynas, perskyrė vyrų su pa
čių, tėvus su vaikais, — net 
šventųjų paveikslams nėra 
ramybės tokiuose namuose, 
nes vyras plėšo ir mėto iš 
pirkios paveikslų su lietu
višku parašu, o pati nenor 
laikyt su lenkišku. Kas iš 
to džiaugias ir kas tų pada
rė?! (Faktai iš Unturkės ir 
Giedraičių). Net ramiau
siuose lietuvių kampeliuose

Raubos bylų su Pivašiūnų 
klebonu kun. Alfonsu Pe
truliu. Grinevičius, kaip ži
nome, buvo parašęs 4 “Kur. 
Wil”, straipsnį “Phvošuns- 
ka sprawa”. (Pivašiūnų by
la), kur labai apkaltinęs 
kun. Petrulį, kad esųs de
magogas, engiųs lenkus ir t. 
t. Kun. Petrulis pasijuto 
tuo straipsniu užgautas ir 
pašaukė straipsnio autorių 
ir laikraščio redaktorių tie
som Grinevičius buvo nu- 
nuteistas dviem savaitėm 
kalėjimo, Rauba 50 rubliais 
pabaudos. Bet nuteistieji 
padavė dar apelecijos 
skundų ir štai dabar Vil
niaus teismo rūmai svarstys 
jų išnaujo.

MIRĖ DAILININKAS.
Vilniuje mirė lenkų daili

ninkas Boleslovas Rusiec- 
kis, sūnūs žinomojo Vil
niaus dailininko R. Rusiec- 
kio. Velionis labai mylėjo 
senovę ir buvo karštas rin
kėjas senovės palaikų. Tu
rėjo savo gana brangių pa
veikslų galeli jų. Buvo vie
nas iš įsteigėjų Vilniaus ar- 
chaiologų kuopelės.

NAUJAS GUBERNATO
RIUS.

Sausio 18 dienų atvyko 
Kaunan paskirtas Kauno 
gubernatorius kamergeris 
N. D. Griazevas. Griazevas 
jau buvo Kauno gubernato
riaus padėjėju.

Sausio 17 d. išvažiavo iš 
Kauno buvusis gubernato
rius Kulomzinas, paskirtas, 
kaip žinome, Saratovo gu
bernatorium.

VEPRIAI.
Ukmergės apskr.

Veprių parapijonįs visi 
lietuviai, tarp savęs namuo
se tevartoja lietuvių kalbų, 
o bažnyčioje kas ketvirtų 
nedėldienį yra lenkiškos pa
maldos. Tomis dienomis lie
tuviškai teskaitoma evange
lija, o pamokslas ir visos 
giesmės lenkiškai. Lenkiš
kas giesmes gieda tos pa
čios mergaitės lietuvės ir tie 
patįs vyrai lietuviai, kurie 
paprastai gieda lietuviškai. 
Paskutiniu laiku vargoni
ninkas Lukaševičius sutai
sė chorų prie vargonų iš tų 
pačių giesmininkų, kurie vi
sada gieda bažnyčioje, ir da
bar tas choras kiekvienų 
šventų dienų per mišias gie
da lenkiškas giemes, o no
rintiems giesmininkams gie
doti , lietuviškai sako, nesu 
lietuviškų giesmių, kurias 
galima butų per mišias gie
doti.

Parapijoms.
TRAUKINYS UŽMUŠĖ 

ŽMOGŲ.
Sausio 15 d. netoli Kauno, 

už geležinkelio tilto (675 
varste nuo Peterburgo) 
greitasis Virbaliaus trauki
nys užmušė Marijampolės 
apskrities valstietį Baltra
miejų Urbonų, 80 metų.

PANEVĖŽYS.
S. sodžiaus moterėlės, nu- 

sipirkusios nuo rinkos ba- 
ravikų, išsivirė ir užvalgė. 
Užvalgius, ėmė gerklės džiū
ti ir galvos svaigti. Viena, 
kuri daugiau už kitas val
gė, vos nenumirė ir buvo iš 
galvos išėjus, kitos ir kiti 
mažiau sirgo. Priežastis ta, 

tas cirkulerdš sukėlė truks- 
mų, nes1 vic'nls kitas agita- ’ 
torius, felogb^noro žmogus, 
visur atsiras^ taigi su cir- 
kulcru 1‘ankoše, gražiai jį 
savotiškai aiškindamas, kad 
girdi, lietuviai bus pravosla
vai, kad^lietfcivius šv. Tėvas 
iškeikęs, surinks keliolikų 
parašų, kuriuos ir siunčia 
Vilniun, o jau iš čia su 
džiaugsmu, kad pasisekė 
sudrumsti del lengvesnio 
pagavimo naivų lietuvių ant 
lenkiško meškerio, kuogrei- 
čiausiai siunčia klebonui 
“pasiaiškinti ir išpildyti 
cirkuleru”. Jei skundas ne 
del tautiškai-lenkiško turi
nio, tai klebonas gaus po 
kelių savaičių, arba ir visai 
negaus, bet jei skundas len
kiškais reikalais, tai tuoj 
gausi. Net ir anonimas ne
pasmerkiamas, bet tik prieš 
lietuvį klebonų. Taip prie 
kunigo Saduno, paliepus 
kun. valdytojui del anonimi
nio skundo, važinėjo Laba- 
noran . tyrinėti “Labanoro 
lenkų” (sic!) skriaudų 
Švenčionių dekanas kun. 
Močulskis.

K. B.

LIEPOJUS.
Pirmadienį, sausio 14 d. 

pei’ Liepojų sugrįžo iš Ame
rikos daug išeivių. Grįžtan
tieji, kaip matyti iš jų ap
sivilkimų įr: bagažų, pragy
venę Amerikoje bent po ke
letu metų. Tarp grįštančiųjų 
nemaža buvo jr lietuvių, kai- 
kurie iš jų grįžo su šeimy
nomis. Su vienu-kitu teko 
ir kalbėsies, pasak jų, dabar 
ir Amerikoje esu jau visai 
nebekas, kokie 5 metai at
gal, tai„ųe tiktai kad buvę 
galima jaugiau uždirbti, bet 
ir pragyvenimas, buvęs kur 
kas pigesnis, o pastaruoju 
laiku viskas labai pabran
gs-

Pažymėtina, kad “ameri
konai”, matyti pasilgę rusų 
“arielkėlės”: laukdami trau
kinio stoties 111 kl. salėje 
bent keliose vietose, pas- 
statę buteliukus, gardžiuo- 
damies gėrė.

Pet. Klimka.

LIEPOJUS.
Didelis gaisras.

Sekmadienį, sausio 13 d., 
vakaro 7 v. N. Levino vai
stų sandėlyje, ant kampo 
Grudų ir Julijono gatvių, 
iškilo gaisras. Liepsna pra
simušė pro sandėlio langų ir

^SSOėiyrioit

ta 'iPt

Sugriauti murai Mexico City patrankomis. Viršuj nu
šautas G. Madero, tikrasis nužudyto prezidento brolis. 
Gi apačioje liglaikinis Meksiko prezidentas — gen.

Huerta, kuris eina išvien su Diazu.

duris gatvės pusėn ir apė
mė visų sandelį. Per 5 — 
10 minučių medžio namai vi
si jau buvo vienoje liepsno
je, nieko negalėjo padaryti 
nė gaisrininkai. Gaisras tę
sėsi ligi vėlybos nakties, ir 
antrytojaus vietoje buvusių 
didelių dviem augštais na
mų — riogsojo tik griuvė
siai, du trįs apdegę stulpai 
ir dvi plytų sienos. Nuosto
lių gaisras padaręs ligi pus
antro šimto tūkstančių.

Pet. Klimka.

SKUODAS.
Telš, apskr.

Šiemet musų apylinkės 
gyventojams sunkoki metai; 
pernai, pakilus linų ir sėme
nų kainai, dauguma nė į kų 
nežiūrėdami visus laukus 
vien linais apsėjo, darbinin
kai brangus, o su linais 
daug vargo, o čia, kaip del 
juoko, nupuolė jų kaina; 
grudų neperdaug kas teturi 
parduoti ir tie ne visai bran
gus, rugių apigeriij pudui 
Skuode daugiau, neduoda, 
kaip 89 — 91 kap., avižų 80 
— 82 kap. Grudų kainas 
žymiai kelia artimas Liepo- 
jaus miestas; kad ne šis, 
butų kur-kas sunkiau vers- 
tiesi. Kas netingi ten nuvež
ti, tam dar pusė bėdos. Dar
bininkai musų apylinkėje 
šiemet buvo labai pabrangę, 
uždarbį labai kelia artima 
Latvija. Paprastai rudenį 
ar pasarį “liuosu” metu 
moka dienai: vyr. 40 kap., 
motėr. 30 kp. ir valgį duoda. 
Darbininkai šiemet tikisi 
“aukso metų”: apylinkės 
latvių ir žemaičių miškuose 
kirmėlės nudžiovino kuone 
kiaurai visus miškus, labai 
retai kur beužtiksi eglaitę 
ar pušelę sveikų, lygia da
lia išdžiuvo ir praeitų pava
sarį tam tikra derva aptep
tieji medžiai; už tai šių žie
mų kirs tiek, kiek tik kas 
įstengs; malkos, tiesa, pusė
tinai atpigo, bet po kokios 
10 metų gali labai pabrang
ti.

Damazas Treigys.
“V”.

Pamokslas.
Kalėjimo kepelionas nedė- 

lioj laike dievmaldystės ka
lėjimo koplyčioje:44Kaip tai 
aš esu linksmas, mano mie
lieji, kad jus taip skaitlingai 
čionai matau”.
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Musų bernaičiams ir mergaitėms,

MANO DRAUGAS. į
Buvo šventadienio dienų.. 

Mes su draugu, gerai sutik
dami, nesykį išeidavome pa
sivaikštinėti po gražių, ža
liuojančių Pamūšio lankelę.

Tas pats buvo iršįnedėl- 
dienį. Mes vaikštinėjome, 
kalbėjomės ir rinkome kur 
gražesnių žolynėlių parsi
nešti namo. Tik staiga mano 
draugas sėdos ant žemės ir 
velka batus nuo kojų.

— Nu, kų tu dabar sugal
vojai? — paklausiau aš 
draugo, lyg ko nustebęs.

Bet jis man nieko neatsa
kė ir greitai, pasiraitęs kel
nes, įsibrido vandenin ir ka- 
žin-kų ten pasilenkęs su
griebė.

— Va, drauge, kodėl aš 
taip greit puoliau į vande
nį.

Su tais žodžiais parodė 
nusilpusių bitelę, kuri skriz- 
dama per upę pailso ir in- 
puolė vandenin.

Jis parinko gražesnį kel
melį žolynėlių ir paleido ja 
kaitinties prieš saulutę. e

— Garbė tau, drauge, už 
gerų darbų ir meilę, — pa
sveikinau aš jį, ir, pasirinkę 
gražių kvepiančių žolynėlių, 
nukiūtinome namo.

A. Bartasevičius.

GUDRUS ŽMOGUS.
Vienas žmogus kasė šul

nį. Jis įsigilino jau daugiau, 
negu per du sieksniu, bet 
štai, atėjęs vienų rytų prie 
darbo, išvydo, jog žemės 
užgriuvo ir šulnį užvertė kų- 
tik ne iki-pat viršaus.

Žmogus nusimetė nuo sa
vęs švarkų ir kepurę šaly 
šulinio, o pats pasislėpė ne
tolimame krūme.

Nepoilgo praeiviai, vienas 
po kito, sustojo apsukui ka
samojo šulinio, o regėdami 
kepurę ir švarkų, nutarė, 
jog kažin-kų užvertosios že
mės.

Uoliai jie įnyko mesti lau
kan žemes, kad kuoveikiau- 
siai išgelbėjus gyvai pašar
votų žmogų. Kada jie pasie
kė dugnų ir visi didžiai nu
sistebėjo, jog nieko nerado 
šulinyje, žmogus išlindo iš 
krūmo ir tarė:

— Ačiū, vyručiai, sveiki 
man padėję:, darbe!

Šilgalys,
ŽIEMA.

Žiemužė šaltoji
Pas mus atkeliavo
Ir gųzdina žmones
Ji šalčiais savais.
Pirma, kur žemelė
Grynoji juodavo
Dabar pasipuošus 
Baltaisiais sniegais.
Upeliai sraunieji
Ledu apsidengę —
Ir juos surakino
Šaltoji žiema.
Kas gyvas tik šaltį
Jau kęst pasirengę, 
Jau jiems naujienos 
Žiemos dargana.
Medeliai be lapų,
Šerkšnu tik turtingi, 
Raudoja laimingų
Šiltųjų dienų.
Taip šalty j jie stovi
Visi nelaimingi. —
Oi baisiai sunkus
Yr gyvenimas jų!
Nutilo sodely j
Lakštingalo dainos,
Ir toj obelyj,
Kur lakštingala tupėj,
Dabar tik pelėda
Viena ten sau žvairos
Ir šūkauja naktį
Šakelių tankmėj

Kadugys,

KLAUSYKIME TĖVŲ!

Kai aš dar buvau mažas, 
gerai mėgau savaliauti, del- 
ko nesykį tekdavo skaudžiai 
nukęsti nuo motinos. Bet 
man tai niekais nueidavo, ir 
aš išdykaudavau, nematant 
jai, su kitais miestelio vai
kais. Ir tuos pačius vaikus 
apgaudinėdavau ir šposu už
tektinai pridarydavau. Čia 
ir juokų nemaža būdavo.

Bet ar visada galima būti 
laimingu?

Sykį, žiemos metų, šventa
dienio dienų, aš buvau už
vis laimingesnis, nes šventų 
dienų, už padarytus “špo
sus” man dovanodavo. Ne
minint čia, kokios naujie
nos buvo nuo paties ryto, 
pradėsime nuo pietų. Taigi 
kai tėvai pasimeldę sugrįžo 
iš bažnyčios, papietavo ir nu. 
ėjo pasilsėti, aš palaukęs, 
koliai jie užsnūdo — oran. 
Čia man tuoj aus pribuvo 
mano draugas Petras, kuris 
su štukomis viršijo dar ir 
mane.

Pasiėmėme mudu mano 
rogutes ir nušvilpavome ant 
Lėvenės ledo. Ir apsakyti 
neįstengsiu, koksai buvo 
musij linksmumas šliaužinė- 
ties po ledų, kuris dar buvo 
plonas ir daugume vietų 
lingo josi... ,

Mums to tik ir reikė jo A 
Kur negera ir pavojinga — 
mums buvo gera ir links
ma.

Atėjo mano žygis, aš at
sisėdau ant rogučių, kaklų 
įsitraukiau į savo kailinius 
ir, lyg ponas, sušvilpau, kaip 
mano arklys — Petrukas — 
bėgo ir vežė mane per tas 
labiau pavojingas vietas.

Bet kada mano arklys ge
rai bėgo, o aš jį raginau, 
staiga kažiu-kas subraškė
jo apačioje rogučių... tre- 
kšt — aš ir visas vežimas 
po ledu.

—Petriuk!... broliuk!... 
Gelbėk, trauk!... — šau
kiau, rodos, visa gerkle, 
išsigandęs. Bet šis stovi, 
žiuri, lyg ko nematęs... ir 
anei krust... Lyg negirdėtų.

— G-e-l-b-ė-k!.. — pail
sęs šaukiau ii’ rangiaus šiaip 
ar taip dar bandydamas iš
siristi. Bet kur tau... van
duo stipresnis buvo už ma
ne, ir anei krust — į viršų 
neleido, bet vis traukė gi
lyn ... Rodos, va... tuoj ir 
bus galas... o ir rankos nu
tirpo, kad visai nejaučiu, ar 
buvo jos dar, ar visai jų 
nebėra.

O mano Petras nieko — 
stovi ir žiuri, lyg smaigas.

— Jau galas — perėjo šal
tas šiurpulys per kūnų, ir 
pradėjau kalbėti “Tėve mu
sų”, prašydamas Dievo pa
gelbės.

Nieko nebejaučiau... tik 
pajutau... rodos, kas tai su
griebė už plaukų ir išvilko 
ant viršaus.

Tai buvo jaunos merge
lės rankos, kurį vėlai eida
ma iš bažnyčios, pamatė to
kį baisų reginį, skubiai ir 
atsargiai pribėgo ir sugrie
busi mane išvilko ant vir
šaus.

Aš nuo tos nelaimės per
stojau “šposus” bedaręs... 
O tai gerai mergelei nesykį 
atsiminęs pratariu širdin
gų ačių.

Tai prie ko priveda sava
valiavimas. Ir jus, jaunieji 
mano draugai, klausykite tė
velių ir visur bukite atsar
gas.

A. Bartasevičius.
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Netiki, kad nusiramis.
Washington, D. C. Suvie

nytą Valstiją valdžia ma
žai užsiūki naująja Meksi
kos valdžia. Kariški prisi
rengimai tebsitęsia. Nes 
manoma, kad valdžia, įsteig
ta ant tokią rietėisybią kaip 
Huertos, negali ilgai gyvuo
ti kokioj nebūk šalyj. Nau- 
jasai Meksikos prezidentas 
atsiuntė prez. Taftui tele
gramą, sakydamas joj, kad 
turįs už “ garbę”. pranešti, 
jog “Aš numečiau šią val
džią. Kariuomenė yra mano 
pusėj ir nuo šio laiko ra
mybė ir gerovė viešpataus”. 
Naujosios valdžios stulpai: 
Huerta, Diaz ir Blanquet 
teisinasi, kad neliepę nužu
dyti Gustavo Madero.

Straiko nebus.
New York, N. Y. Rytinią 

geležinkeliu pečkuriai ren
gėsi straikuoti, jei ją gyve
nimo sąlygos nebus pagerin
tos. Visą buvo geidžiama 
išvengti tą streiką. Nusise
kė. Pečkuriai sutiko pradė
ti derybas. Žinoma, straiko 
pavojus tuomi nėra dar vi
sai prašalintas.

deki ui nėra pavojaus.
“Tamsta pats turbut turi 

vaiką”, patėmijo moteris.
“Aš turiu penkis”, atsa

kė jis, “dėlto ir atėjau 
čion”.

buvęs jo te’ 
buvęs žiaurus įę, tik kartą 
nuo jo tegavęs, mušti, bet 
vis-gi jis inkvėjĮavęs jam 
baimę. Gavęs mušti už tai, 
kad įkandęs į sesprs ranką.

tėvas ne-

Burnetto bilius sumuštas.
Washington, D. C. Bi

lius, reikalaująs iš ateivią 
mokėti rašyti ir skaityti, li
ko sumuštas reprezentantą 
balsais žemesniajame rū
me. Ne mažą intekmę, tur
būt, padarė į reprezentantus 
skaitlingos telegramos, kvie- 
tusios pasipriešinti biliui.

Pagrūmojo.
Washington, D. C. Ap- 

svaigyti krauju meksiko- 
nai žudo žmones dažnai vi
sai be pamato. Amerikos 
valdžia pasirįžo sulaikyti tą 
budelišką ranką. Štai prezi
dentas Taft patvirtino in
strukciją Suvienytą Valsti
ją ambasadoriui Meksikos 
sostinėj, kurioj pasakyta, 
kad Amerikos valdžia pasi- 
priešįs ex-prezidento nužu
dymui.

Augina^? vaikus.
Grand Foijkp, Nj. D. Neko- 

kis H. Hertopg augina 37 
vaikus. Tris kartus jis ve
dė našles su dideliomis šei
mynomis. Jam $70 metą. Iš
rodo turįs tik 60 m. Turi ge
rą farmą, 35 galvijus, 11 ar- 
klią ir prikūlė praeitais me
tais 1.200 bušęįią javą.

giuvią, vietinė rubsiuvią u- 
nija vasario 18 d. paskelbė 
straiką. * ■

Darbininką vadovai tvir
tina, kad darbą pametę 12. 
000 unistą rubsiuvią ir 150 
rūbą dirbtuvėse sustoję dar
bai. Streikininkai pareika
lausią didesnės mokesties, 
trumpesnio darbo laiko ir 
dirbtuvėse pagerinimą iš 
hygienos atžvilgio.

NUOSTOLIAI DELEI 
STRAIKO.

Užstatė dantis.
I

Kansas City, Mo. E. Mi- 
chalis, 23 metą tą vyras, už
statė netikrus dantis už 25c., 
kad galėti} gauti pavalgyti. 
Jis yra sūnūs turtingos New 
Yorko šeimynos. Atvažiavęs 
čion, lošė iš pinigą ir pralo
šė iki paskutinio cento.

Sudegė.
Boston, Mass. Gaisras su

naikino Braman, Dow and 
Co. namus. Nuostolių $50.- 
000.

Studentas Madero apalpo.
Delafield, Wis. Carlos 

Madero, brolis Meksikos ex- 
prezidento, apalpo išgirdęs 
naujienas iš savo tėvynės. 
Jis yra studentas St. 
John’s Military Acade
my. Šnekasi tik su arti
miausiais draugais.

Milijonieriaus persiskyri
mas.

Detroit, Mich. Jau tre
čiu kartu p. V. Kellogg, mi
lijonieriaus pati, pareikala
vo persiskyrimo su savo vy
ru. Tai buvo sensacijiškiau- 
sia visą Michi gano valstijos 
bylą. Kellogg yra veik 40 
metą senesnis už savo pa
čią. Teisme nusiskundė jis 
ant pačios už labai blogus 
jos pasielgimus ir daugybę 
liudininką parsigabeno iš 
Chicagos, kur pirmiau gyve
no. Byla pasibaigė tuomi, 
kad Kellogg jai atmokėjo 
$20.000 ir pavedė didelį 
kį ties Michigano ežeru.

u-

Apdovanojo.
Washington, D. C. Vieti

nės moterįs, kad išreikšti 
savo pagarbą prezidentui, 
inteikė jam špilką su bran
giu perlu, o jo žmonai kak
lo parėdą iš gryną baltą 
brangakmenią su deimantu.

Augštai šoka.
San Francisco, Cal. Neko- 

kis G. Horine sugebia per
šokti per šokyklą 6 pėdą ir 
7 colią augštai. Jis yra pir
mas savo rąšies sportas ant 
svieto. Yra užbaigęs Stan- 
fordo universitetą.

na-

D. 
ant

Užmokėjo $1.000.000 už 
mus.

Piniguočius J olin
Rockefeller New Yorke
5 avė. nupirko W. Webbo 
rezidenciją; užmokėjo $1.- 
000.000. Mat, netoliese stovi 
jo rūmai, o ta rezidencija 
galėjo papult vertelgoms į 
rankas ir gal but jie butą 
krautuves įsteigę. Kad to 
pavojaus nebūtą, jis 
nupirko rezidenciją.

pats

Seniausias vyskupas mirė.
Kansas City. Mirė čio

nykštis vyskupas J. Hogan. 
Jam buvo 84 metai. Buvo 
seniausias vyskupas šioj ša
lyj

RUBSIUVIŲ STRAIKAS.

Prieš sufragistes.
Washington, D. C. Kaip 

žinoma, sufragistes guviai 
rengiasi prie prezidento 
Wilsono inauguracijos. Jos 
it maldininkas į šventvietę 
pėsčios keliauja iš New Yor
ko Washingtonan. Reikės 
praeiti 7.000 mylią. Wa
shingtone yra anti-sufragis- 
čią dr-ja. Ši taip-gi guviai 
rengiasi prie prezidento i- 
nauguracijos, kad užbėgti 
anoms už akiu. Ruošiama 
apščiai literatūros ir su 
kiekvienu atstovu ir sena
torių bus kalbėtasi apie tą 
klausimą.

Pranašyste.
Grand Rapids, Mich. Pro

testantą pastorius S. B. 
Horton pasakė: “Dabartinis 
sujudimas ant Balkanų yra 
jau antras pasikėsini
mas išgujyti turkus iš Euro
pos ant visados. Beabejonės 
turkai bus išvyti iš Kons
tantinopolio ir taip-gi nėra 
abejonės-tame, kad jie per
kels savo sostinę Jeruzoli- 
man. Taip atsitikus, galima 
tikėtis visuotino sukilimo 
prieš turkus. Jie bus išvyti 
iš Jeruzolimo ir ją galybė 
bus sutremta ant visados”.

Savo spėjimą pastorius 
remia ant vienuolikto sky
riaus Danieliaus kningos. 
Teologai mena, kad tai at
sineša prie puolimo Turki
jos.

Didis laivyną.
Washington, D. C. Atsto

vą rumui paduotas svarsty
mui bilius skyrią s laivynui 
$140.000.000. Už juos žada
ma padirbti 14 įvairią kariš
ką laivą.

$1.500.000 parodai.
Washington, D. C. Val

džia paskyrė $1.500.000 San 
Francisco parodai, 
sibus 1915 m.

kuri at-

Tik vieno žmogaus
New York, N. Y. 

sevelt didžiuojasi, 
tik vieno vyro tebijojęs. Tai

tebijojo.
T. Roo- 
kad jis

Teisią lygybės bilius perėjo.
Des Moines. lowos ats

tovu rūmas balsais 81 prieš 
26 perleido teisią lygybės 
iapildymą (amendment).

Sniegas Kalifornijoj.
Los Angeles, Cal. Šiame 

mieste snigo. Tai labai ne
paprastas atsitikimas.

Suvienytos V. viršija.
Skaitlinės parodo, kad 

nuo 1867 iki 1906 m. šioj ša
lyj buvo suteikta 1.250.000 
persiskyrimą. 1912 m. liko 
suteikta 100.000. O 1900 m. 
visoj Europoj Australijoj, 
Naujoj Zelandijoj ir Kana
doj tik 27.000 persiskyrimą 
tebuvo' suteikta. Kaip ap
skaityta, čion septynis kar
tus daugiau persiskyrimą, 
negu Europoj.

Apsuko galvą.
Harrisburg, Pa. Nekoki 

p. H. Newby, 20 metą sena, 
nusižudė paleisdama du šū
viu širdin. Ji buvo gabimerge. 
lė ir be galo atsidavusi muzi
kai. Ją apžavėjo ir apsuko 
jos galvą garsi operos dai
nininkė M. Garden. Įsivaizdi
no, kad M. Garden yra ka
ralienė Kleopatra, o ji jos 
vergė. Galop užsimanė su
sipažinti su ja. Garsi daini
ninkė del motinos ligos, ne
priėmė jos. Įpuolusi į di
džiausi nusiminimą, nusižu
dė.

Apalpo.
, ithaca, N. Y. Evaristo
■ Madero, brolis Meksikos ex-
1 prezidento ir Gustavo Ma
dero, kuris buvo sušaudy
tas, apalpo pamatas tele
gramą. Jis yra užbaigęs 
Cornell State kolegijoj agri
kultūros skyrią.

Plešikas-daktaras.
Los Angeles Cal. Neku- 

rios moteries F. Morris ap
sirgo kūdikis. Ji bėgo pa-1 
šaukti daktarą. Prie pryša- 
kinią durą ji sutiko vyrą su 
maska, kurs liepė jai tylėti. 
Moteris suriko:

“Mano kūdikis miršta; aš 
einu daktaro!”

“Aš pagelbėsiu”, pasakė 
plėšikas dėdamas revolverį 
kišeniun. Moteris įsivedė 
kambarin. Jis sutaisė mik
stūrą, kurią įleido kūdikio 
gerklėn. Tuomet jis triūsė a- 
pie kūdikį apie valandą ir

1
fell

New York. — Po aštuo- 
nią -savaičią kentėjimą ir 
skurdo, 15,000 -moterią ir 
merginą, dirbančią prie taip 
vadinamo “baltojo” siuvi
mo ((darbo), vasario 18 d. 
sugrįžo į darbus, kadangi 
darbdaviai išpildė ją reika
lavimus. N

Straikininkės iškovojo: 
unijos pripažinimą, dvigubą 
mokestį už darbą po laikui, 
50 valandą darbą 'šavaiteję, 
$1.00 didesnę mokestį savai
tėje, pakėlimą' ihokesties 
dirbant nito :S-!š*fiilūą 10% 
ir 20% daugiau už kontrak
tinius darbus.

Vyrai rubsiuviai, 'kurią 
skaitlius siekia 80.000, vis 
straikuoja.

Delei rubsiuvią straiko 
New Yorke, kuris prasitęsė 
daugiau 8 savaičią, kaip fa
brikantams, taip ir darbi
ninkams už tą laiką pasida
rę nuostoliai arti $30.000.- 
000. Žinovą tvirtinama, kad 
viena dešimtoji dalis pa
prastai pasiuvamą rūbą vie- 
neriais metais — pramonei 
yra išnykusi, o toji dalis 
vertinama $20.000.000, gi 
darbininkai per du bedar
bės mėnesiu yra praradę 
$10.000.000 uždarbio.

Ii- ligšiol. visiškai dar ne
susitaikinta ir nežinia, kuo
met tas įvyks. Nekurie fa
brikantą tvirtina, kad ge
riausias ją intereso sezoni
nis laikas neatšaukiamai jau 
praėjęs, tatai jiems ir nesą 
svarbu su streikininkais 
taikinties.

Philadelphia, Pa. Kadan
gi vietiniai rubasiuvią fabri
ku savininkai pradėjo dirb
ti New Yorko firmą darbus, 
kur straikuoja 80.000 rub-

Kuklus katechetas.
Mergaičių mokykloje 

bai jaunas ir augšto mokslo 
katechetas-kunigas išguldi- 
nėjo mergaitėms senąjį įsta
tymą.

Kuomet prisiėjo pasakoti 
apie Jonasą, buvusį bang- 
žuvies pilve, pradėjo:

—- Tris dienas ir naktis 
Jonas išbuVO... Nuraudo ku
nigas, užsikosėjo ir išnaujo:

— Tris dienas... ir tris 
-naktis... iš... Kas sykis vis 
labiau maišėsi, murmėjo, lu
pas tampė, pagaliau pasi
drąsinęs triumfaliai pabai
gė:

— Tris dienas ir tris nak
tis Jonas išbuvo bangžuvies 
dra ugi joje.

la-

r SERGANTI VYRAI
SILPNI, SUSIRGĘ, NUSIMINĖ VYRAI 

CZIA YRA JUS ISZGYDYHAS.
Jauni arba seni vyrai.

Idant būti sveiku ir linksmu, 
turyte išsigydyt iš pasidydinan- 
čių gyslų, sunkaus traukančio že- 
min skausmo vyriškume, Ilydroce ■■■■■ 

s* le, Kylos, Hemorrhoids, Raudono-
sios gyslos, (niežiančios ar kruvi- 
nos) Žarnų užsikimšimo, 'Pilvo, 
Inkstu ir iš Kepenų ligų. Jeigu t

ajh { turyte kokia nors liga, silpnumą J
Br Į apie kuri nesuprantat ateikit pas V
f ( mus. Mes išegzaminavosime Jus Z

y \ apiejškindami vyska apie Jūsų Ii- /
■ i ga ir pasakisim kaip galite but '‘9

** išgydyti musu budu arba gydy- ,
< mu, kurie yra geriausi ir musu /

Į prekes būnamos žemiausios. Mes y
nepraktykavojame. Mes suteikia- 
me gydymą kuris išgydo greitai, 
paslaptingai ir be jokio skausmo, 

■■■■■■■■■■■ del to kad mes norime jog kož- ■■■■■■ 
nas vyras norintis sau sveiku 
pasilikti naudotųsi šiuoin musu 
gydymu.

Nerviški Vyrai.
Jeigu jums trūksta energijos, 

vyriškumo, gyvumo: jeigu nesi- 
jaučet 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- 

mas, 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 šiuoin musu specijališku bu- : 
du.

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

gerkle, skausmas kauluose, spuo- i 
gai. pučkai, skuros nesveikumai, 1 
rudos plemos, pasidydinančios 
gyslos, slenkimas plauku, ruma- i 
tizmas arba kitos kokios nors Ii- i 
gos randamos Jusu kraujuje gali 
but pasekmingai gydomos musu i 
originališku budu. i

Išbandymas Kraujo. i
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 
turimepasekmingėuse gydymą nuo 
užnuodyjinio 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 kenčet paslapta nuo jaunis- 

tos prasižengimu, prastu papro
čiu, patzagystes, arba moteriškų 
ryšių ? Ar sapnuojate ir laike sap
no turite nubegimus 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- 
begimais sekios, poliucijas arba 
gal vyriškumas Jusu mažinasi? 
Ar turite plakimą širdies, drebeji- 
ma kūno, esate greitai uždustan- 
tis, arba gal kenčet nuo pat rotito vy
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 galineeis 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 speeijališ- 
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 1 
padėjimui arba ligai savo. Pa- 
mykit jog toki kentėjimai nešto- - 
vi ant. vietos ir nelieka išgydy
tais nog savęs, bet yra ainamos 
giliu ir daromos aršiu, ir lasyk 
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

Jusu padėjimą po išegzaminavy- 
mui ir tasik žinosite jog mes ga- 
lim gydyt Jus geriau negu koki • 
kiti daktarai, del to jog mes a- 
peiškinam 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- ' 
gų Jus esate kada bandę arba 
girdėję ir tai be skausmo. Mes ■ 
turime savo originališkus budus 
ir Jus negalite gauti speeijališka 
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 perstato 
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- 
kojain apie Justi liga arba silpnu
mą. Galite mums tikėti. Mokestis 
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 seimina 
savo ateikit del savo persitikrini- 

i 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 banko j. Mes 
esame vienintieliai specijalistai 
Amerikoj galinti suteikt ligo
niams toki tikra užtvirtinimą kas 
link atsakančiai gydymui.

Ateikit arba rašykit.
Mes norime pasimatyt ir pakal

bėt su J ūmi, bet jeigu nėra gali
mu atsilankyti pačem, 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 prisiųstunie 
giduolias in namus. Nekentek nej 
vienos dienos ilgiau. Mes norime 
idant iškirptumet ši apgarsinima 
ir atsineštumet su savim in musu 
ofisus. Isitemykit gerai nr. 14 So. 
Clark Str., nes mes esame vienin
tieliai specialistai galinti suteikt 
toki teisinga, prieinami} proga 
del ligoniu. Ateikit arba rašykit.
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Liuoso Inejimo Muzejaus. Isitėmy k gerai numera ant duriu. Kas 
diena nuo 9 ryte iki 4 po 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 Nedeliomis ir 
Šventadieniais nuo 9 ryto iki 12 tiktai. Ądv.
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KATALIKAS.

® Moterių Skyrius. ®

Geras ir blogas auklėjimas 
pavyzdžiuose.

PARAŠĖ LENKIŠKAI MOŠČENSKA. 
VERTĖ BEDRUSKIS-

(Tąsa.).
naa sargiai, kad nepertempus stygas ir ne- 
pritedus ligi tokiam laipsniui pavargimo, 
kuris galėtų vaiką atgrasinti ir suerzinti. 
Jaigu tas man nušiduoš, turiu viltį, kad 
nesumažįsiu laimės tamstos vaikų, bet pa
diegsiu. Kaipo jaiv priminiau, po sielavi- 
mds minties, kurio reikalauja lekcija, vai
kai noriaus žaidžia, nes žaidimas yra jiems 
reikalingas ir tai pačios gamtos palikta re
akcija.

Užvislabiausiai apsvarstančiai ir siste- 
^natiškai priprazdami vaikai ieškoti pa
guodos priedermių pildyme ir valios la
vinime kūdikystėje, išvengs ‘jie labai ne
malonaus, staigaus persilaužimo, kaip už
klys ant jų aiškios gyvenimo priedermės.

Tėvas. Dėka vo j u tamstai. Tamstos žo
džiai visiškai yra intikrinanti, verčia ma
ne su visu užsitikėjimu pavęstį tamstai 
mano vaikų auklėjimą.

b) Blogas auklėjimas.
Tėvas i mokytoją. Kas link manęs, De

kados nesirūpinu kokią bausmę sumanius 
mano vaikams, kadangi mokymas yra jiems 
kuoaštriausi bausmė. Jaigu bežaidžiant kas 
nors atsitinka, kas vertas perspėjimo arba 
bausmės, tariu jiems: vaikai, ot tai dabar, 
arba pirmiau perdaug šukavot, ar tai pada
rėte tą ar kitą, kas jums buvo draudžiama, 
už bausmę turite išmokti pridedamąjį už
davinį, mokytis eiles, rašyti gramatiškus 
lavinimus ir tt. Reikia žinoti, kokius tuo
met vaikai turi rūsčius veidus, kadangi dė
lei mokslo turi mesti žaidimą. Tatai išanks- 
to stengiasi būti mandagus ir saugojas, 
kad neužsitarnaųtų ujimo. Iš antros pusės 
vėl nauda, nes bausmė yra surengta su pro
to nauda, tai yra nekaipo vaistas kartus, 
bet pegelbiantis.

'• Mokytoją jtėvą. Perspėju tamstą, nes 
pagfel maftb -|sitiki'inimą ^papildai tamsta 
labai rimtą auklėjimo klaidą/ Mokslas ne-

- kados' neturi virsti bausme. Argi gali vai
kai griebtis jo be neapykantos ir atsispyri
mo, o be to dar su gera nauda, jaigu jį iš- 
anksto parodome kaipo bausmę, o taipogi 
kaipo kaž-ką nemalonų. Ar ne verčiau bu
tų kuoanksčiausiai įkvėpti jiems suprati
mą, jogei mokslas yra jiems naudingas ir 
kad tėvai duoda jiems tuomi priparodymą 
savo rūpestingumo ir prisirišimo, kad lie- 
pia juos mokinti? Jaigu ir taip sunku yra

• davesti vaikus prie apkainavimo mokslo 
vertumo ir noriai mokymos, kadangi ne
kartą prisieina. užmesti vaikams mokslą, 
kaipo kokią kietą priedermę, argi galima 
pagerinti padėjimą, darant jį neąpkenčia- 

__ mu ir šlykščių kaipo bausmę.? Toliaus tąm-
Tcikaldukit, kad pirmiau niokiiitus,- o. 

tiktąį pp mūksip leiskite jiems žaisti/ Žaidi- 
mas _gaIi buti /dovaną už gerą mokymos. <» 
mokias >ūė^pą^yn^aii/butr bausme. už 
prasikaltimą bežaidžiant papildytą. ?

Tėvas. Teorijoje gal ir tamstos tiesa; 
gal mokslas, ir neturi būti bausme; bet 
praktikoje to negalima išvengti. Kad už 
bausmę vaiką turiu uždaryti į kambarį, juk 
negaliu jani leisti, kad arešte žaistų; lygiai 
butų bloga, kad pasiliktų visiškai dykas. 
Taigi paskiriu jam už bausmę bent kokį 
mokslą.

Mokytoja. Tai galima kitonišku budu 
pasiekti, būtent, pasakyti vaikui, kad areš
te nedykautų ir kad gali naudotis tuomi 
laiku prieš reiksiant išmokti by kokį sky
rių iš vadovėlio, arba pratintus prie skalt-

- liavimo, kuris nelengvai jam atsieina, kad 
ateityje lengyiali jį apgalėtų. Tuomet aiški 
bausmė bus tiktai areštas; o mokslas bus' 
naudingas užsiėmimas, ..kuris praleistą a- 
rešte laiką dapildo ir sutrumpina tat ti-

. krai bus sušvelninimas bausmes.
Tėvas. Tai jau mano vaikelis nepažįs

ta tokio švelnaus skirtumo. j '
Mokytoja. Kodėl nepažįsta? Svarbu 

tiktai, kaip jam parodysi visą dalyką. Pir
miausiai kaipo bausme paskiriama areš
tas. Tiktai kaip bausmė paliko jau pritai
kinta, einama prie vaiko ir sakoma: kad 
jam arešte leidžiame užsiimti tokiu ir to
kiu triusu, kad niekais neleistų laiko. Kad 
tuos žodžius sutaikinsime savitai! tonan, 
priduosime jiems patarties išvaizdą, tai 
yaikas atjaus kaipo geradarystę, kadangi

ačių triūsui, atliktam arešte, užvaduoja toli
mesnį sau laiką. Nekuomet nesanprotaus, 
buk tamsta patsai matai moksle pasibjąųr 
rėjimą ir naskinnėji jį kaipo bausmę. ; ...

NAMŲ SU MOKYKLA SANTIKIS.
a) Geras auklėjimas. . ,r,,7 ....

Stasiukas į tėvą, šiandie mokytojas 
man buvo labai neteisingas. Uždavinį iš
mokau gerai,, o laipsnį vienok davė ‘‘nepa
kankantis ”. .

Tėvas. .Stasiau, jau kartą tau sakiau, 
.Ikad neišpuola intarti mokytojas. Aš tam 
suvis netikiu, kad mokytojas butų netei
singas; priešingai, jaigu tau davė laipsnį 
“nepakankantis”, esu tikras, jog buvai.re
gimai ne gana gerai uždavinį išmokęs.vAt- 
nešk man sąsiuvinį, apkainosiu tą netei
singumą. __ ------ -

Stasius . eina atnešti sąsiuvinį. Tuom‘ 
tarpu motina tėvui kalba: M&'if i-d'dd^ 'kad 
neteisėtai taip aštriu tonu Slašį perspėja! 
už; kritikavimą mokytojo. Matau, Jęąęį dar 
ir nubausti;manai, meldžiu tą nedaryti,.,,M_,.

Tėvas...; Suprantamas daiktas, .kad,. pas
kiriu jąm bausmę. Argi manai,kad, pęva 
musų priedermė, kaipo gimdytųjų,,.paturė
ti mokytojo rimtumą? Argi tųrętumęm^yil^ 
tį. laukti pageidaujamų molesia, pasekmių, 
jaigu tą rimtumą raustumėm£„t

Motina. Lygiai ir aš stengiuos palaiky- 
ti mokytojo rimtumą, vienok nemangu, kad 
tai butų tikras kelias. Nes. nnpakęlsįjnę 
mokytojo rimtumo, neleizdami valkuida
ryti prieš, jį.patėmijimų, greįčiąų, ^prarasi-, 
me vaiko užsitikėjimą ir atyh'1mną,,.tai yra 
uždarysime sau vienintelį kelią,prleųmtek- 

: mes jo minties ir taisymo .ąpsirinkanę.ių 
; nuomonių. Aš bevelyčiau, kad,, Stasių^ vi

suomet atvirai pasakytų, ką mano apie,savo 
mokytoji, tai duotų mums progą įšrodipęfi, 
jog tą mokytoji gerbiame , įr. pasitikime 
juo, o jo pasielgimą mokyklųj,e„sųprąntą- 

, me ir paginame. ,. , ... .„į .,.
Stasius grįšta su;sąsiuviųįų,.,r< ,?i4 
Tėvas, peržiurinėdamas. uždą vinį-. 

tai, Stasiau, čionai padarei didelei paklai
das, užtat mokytojas ir turėjo,, dufttir.tąų 
laipsnį “nepakankantis”. Taigi, .t-u. savitai 
dasileidai neteisingumo, intardamaą, moky
toji. Kai tą uždavinį dar kartą perėašysi.be 
apsirikimų, pasinaudosi iš mokytojo patai
sų ir ateityje neapsiriksi. . ..

Motiną, Priderėjo tai suprasti,. Sta
siau; ikad ypatingą skriaudą mokytojas; feu- 
Ųy pą^ą^įtdįjįai tuomet, kuųmfit /t$yąjUŽ?A 
davinį neatsargiai butų pataisęs ir-apsiri
kimus aplenkęs.’ Tavo triūsas-butų pragai
šęs, nes nieko nebūtum išmokęs. Apkaino- 
damas tavo uždavinį, kaipo “nepakankan
tį”, mokytojas paaiškima supratimą, kad 
galima padaryti jį geriau ir linki, kad pa
sistengtum. Išpildyk tą linkėjimą, o tas 
bus mums malonu ir tau nauda; Kad ir: aš
triau tave teistų, negu tavo draugus;nepri
valai nuliūsti, gal tai tiktai-’reikštų, jog 
daugiau iš tavęs laukiama, ty. daugiau -rei
kalaujama, Dabar eik perrašyti uždavinį.

Stasius nueina.
Tėvas į motiną. Savo keliu tas-man 

labai nemalonu; kad. musų Stasius cenzūro
je negavo tikslių laipsnių. Nesupraiitu; ko
dėl jąm jų neduota, kadangi Juozukas N. 
taip tikslų paliudymą galėjo. gautixDaleis- 
kim, -gal todėl, kad Stasiuku i prie moky
mus. lėkei jų nieks, nepadeda. Jai gimtupati 
.nepuri laiko, tai reikia prie vaiker-paimti 

‘ korepetitorių. Tegul jam ^padeds-irepąstu- 
•mia pirmyn. . • • —

Motina. Nesutinku sii/^avo-mieniožię-, 
kad būtinai grumčiaus .del- vaiko -Tiksliu 
1 aipsnių. Mokykl oj e yra 40 mokinių, ois tų 
kai tik 'du ar trįs laimėja tikslius-Taipsnius 
ir -dovanas. Likusieji negali ti+rėti jokių 
priekabių. Tarp didelio skaitliaus turi būti 
tiktai keletas geriausių, užsitarnavusių 
išskyrimo, kas nekliudo, kad ir kiti galėtų 
būti labai geri mokiniai. Taipogi-dažnai 
atsitinka, kad gerieji mokiniai,, kūrie že
mosiose mokyklose buvo, pirmais, -aukš
tosiose ką tik prie vidutinių priguli, kas 
nekaltą paeina nuo tėvų didelės a milicijos, 
kad perankšti vertė prie pervirš sunkaus 
protišku stengimos, kad apturėjus- dova
nas. arba atsižymėjimųs. - .....

Tėvas. Delkogi taip? Kuomet ėjo rei
kalas apie Taduką, pati net du kartu reika
lavai jam korepetitorių. Ar daugiau ambi
cijos turėjai prie vyresniojo vaiko?

Motina. Deja, vienas ir antras lygiai 
man rupi, bet kai priminsiu- artimesnes 
aplinkybes, .suprasi mane. Vieną sėk pak
viečiau jau korepetitorių, nes del skarlati
nos beveik, du mėnesiu nelankė mokyklą, p 
uorė jau, kad tas laikas nepragaištų ir pa
vytų savo draugus. Antrą kart rūpėjo tai, 
kad persikeldamas iš filologinės mokyklos 
realinės, patikrintų tuos dalykus, kurie re- 
1 ’ (Toliau bus). ;

ŪKIARUSIJA, 
KONBCS^NCIJĄ.

Europo^Tnrzdse nukritu
sios žemyn valstybių poperių 
kainos, kuomet* iš Londono 
pasklydo ^ifiia, jogei Rusi
ja nematanti ^j&kios naudos 
iš tolimesnių'- ambasadorių 
konferenmTų" “Condone kas 
link sutaiRyfiio Turkijos su 
Balkanų valstybėmis. Rusi
ja taip apėeiškus per savo 
ambasadorių' Anglijos vals
tybės sekretoriui.

“ R eichpost” tvirtina, kad 
padėjimas likęs labai supai
niotas ir absunkintas iš at
žvilgio Rusijos pasielgimo; 
kadangi Rtf ši j aJūž nieką ne
nori": priįff^iiiti Austrijai 
maišytiėsAlbanijos reika
luose ir ūž Tatai gulti ant 
Serbij os. i5'

Iš Berlyno-rašo, kad Vo
kietijos kaizeris manąs ap
lankyti Aū^trijos ciesorių. 
Apie tą inaftomą' apsilanky
mą visi visaip kalba.

SULTANAS SUSITAIKO 
SU EKS43ULTANU.

■ ’ - •■ . Ji į

Dabartinių Turkijos sub 
tanas, gyvendamas mirties 
baimėje, paklausė savo sū
naus patarimo ir susitaikė 
su savo pinntakunu, buvu
siu sultanų Abdul Hamidu. 
Rodosi, dabartinis sulta
nas daug apkainuoja buvu
sio sultano .gudrumą, kuris 
kitados iš labai slinkių pa
dėjimų sugebėjo-išsisukti ir 
visuometoišeidhvo pergalėti 
tojumi. Susitaikymas atliko: 
ta patariant dabartinio sul
tano sunui. Dabar Abdul 
Hamid jau gdlįs laisvai ,va- 
žinėties po visą Konstanti
nopolį, tik norėdamas ke
liauti į apylmkcs, privaląs 
gauti Tana r tikrą vidurinių 
feikalų manisferio leidimą. 
Visur visi valdininkai pri-i 
valą jam atiduoti garbę kai
po • valdovui; Ant" nelaimės 
tik šiais laikais niekas ne
mano nei- galvoti apie gar
bės atidavimą,' kadangi val
dininkai užimti svarbesniais 
reikalais.kariaujant su Bal
kanų valstybėmis. Kritiška
me padėjime turkai ant galo* 
ims dar ir bučiuoties. Te- 
čiau ir tas. nieko negelbės.

DR. FRIEDMAN KE
LIAUJA Į SUV. VALSTI

JAS.

Garsus vokiškas gydyto
jas, dr. Uriedman, išradęs 
vaistus gydyti džiovą, išsi
rengiąs į Suvienytas Valsti
jas su paskaitomis apie sa
vo naujai išrastą gydymo 
metodą. Žinoma, tuo keliu 
dr. Friedman manąs surink
ti turtus. Bet žaibo greitu
mu pasklido girdas, kad 
Friedman bijosi važiuoti, 
nes jį konkurentai maną nu
žudyti jam viešint Ameriko
je. J "

Iš tikrų šaltinių bet suži
nota, kad dr; Friedman išti- 
krųjų nori' pasipinigauti. 
Jis manąs Savo naują gydy
mo metodą išgirti ir parduo
ti. Reikiflaujijfc už tai pen
kių mili j trnų* dolerių.

Taip rėsO angliški laikraš
čiai. Gall but1,'kad tuose gir
duose btfe daft i g prasimany
mo. 11 ' ® 

—

rPerilgai.
Ties teismo bustu sustoja 

karietėlė, iš . kurios išlipa 
koks elegantas.

.— Ar turiu palaukti? — 
klausia vežikas.

— Rasi tamsta bus peril- 
ga laukti?;

— O, aš turiu laiko, o 
kaip ilgai ponas ten 
užtruksi?

apįę Septynis Pa- 4 
į kartuosius.

■ Parašu Leonid Ąndreev, verte S. Bieiie.
Yrą tai viena iš .geriausių pasakaičių, 

kurioje aprašoma nuotikiai revoliucijos 
judėjimo Rossijoje. Patraukianti, smagi 
skaityti ir labai pamokinanti. Kiekvienam 

į verta ją nusipirkti. Pusl.95. prisiųskite20c, 
! opapsite į namus. Adresuokite: 
» “Lietuvos Ūkininkas” f 

2242 W. 23rd Pl., Chicago

CHOPIN Tel. YARDS 4154
KLAUSK

CHOPIN 
10c. 

CIGARU
nes padirbti isz 

__  _ gerausio tabako 
Jos. Uartkovviak, Iszdirbejas.

4934 So. Paitlina St.,L CHICAGO, IL>

5BĮAR NORI
gauti DYKAI dvi geras sžtu- 

Iuave įaSdr'katalioga visokiu geru 
magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu .la- 

r jbai nori, o nežinai kur ju gaut.? I : I Jeigų’taip, tai atsiusk savo pil- ) "7 na'ir aissku adresą, o asz tuo- 
L^-jaus ta Jvatalioga ir tas sztukas 
yf : kali’nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS,
• ' <MAG1KAS)

į'325frUi)iM Ava., CHICAGO, ILL.

Russian T American Line
P’ląukiojanti reguliariškai tarpe Mas-, 
kplijos ir Amcriios be sustojimo jo
kiam tarpiniam ■. porte.

i Nauji dubėltavais sparnais laivai. 
yCZAR, KUJtSK, BUSSIA I Botter- 
dama.ęiną.8 dienas, į Libavą 11 dienų

I “ $33:05 Iii kliasa $35.00 
$45.00 n kliasa $50.00

j ■, $60.00 I kliasa $70.00
’■ i Czar — Mareli 8th 2 p. m.

į Del smulkesnuių žinių kreipkitės 
prie musų 'įgentų arba prie' pačių 
pęrstatytojų.

Ą. B. -JOHNSON & CO.,
27 Broadway, New York, N. Y. 

; JbJA. ĮED JOHNSON & CO.,
155 .West Kinzie St., Chicago, Ill.

Ar’Skaitei'Kada Laikraštį "LIETUVA?” 
OaknsžSnai kur ją gauti?

^LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių'žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI, ’
3252 So. Halsted SI., CHICAGO, ILL.

F; Dalkiis
Drucziausias Lieiuvys Ristiny- 

i kas Amerikoj.
’Užlaikau-. JAUkia karezema’ -^3' 
i ant kampo,- So. Halsted ir 
iChiįalfiort Avė. po nr. 2013 vAiN 
'.Jejg.ii busi Chicagoj, nepa, 
iriirszk Užeit pas mane, nes G/vJį 

; tp:įu visokiai gerymu su ku-<^' 
iriais galiu užganedint kožna. Teipgi 
'suteikiu kožnam visokias rodąs dykai

UR R A

VISI

PAS '

į Juozapą Ridiką 
I 3253 Illinois GI. kerte 33 g.
- Szaltas Alus, gardi Ariel-
jb ka, kvepenti Havanos Ci-
& garai. Turiu didelg salg
sj dėl mitingų, .veselijų ir. tt.
t TELEPHONE YARDS 2710

Liaudies Dainos
SOLO BALSUI IR PIJANUI

Sutaisė PETRAUSKŲ MIKAS
•1. SIU NAKCIALY (dzūkiška) .............
2. a)|JOJAU DIENĄ (aušgtam balsui) .

b) JOJAU DIENĄ (žemesniam balsui)
3. KO LIŪDIT, SVETELIAI? .................
4. STUNTS MANE MOTINĖLĖ ...........
5. VAI AŠ PAKIRSČIAU ........................
6. UŽ SILINGĖLĮ .........................;.........
7. DOVANOJO (dzūkiška) .......................
8. SKYNIAU SKYNIMĖLĮ .....................
9. TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA...........
10. SAULELĖ RAUDONA .......................
11. LIHGO (latviška) ..............................
“Liaudies Dainas” užsisakydami pinigus siųskite sekančiu adresu:

J. M. TANANEVICZ, 
3249-53 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. Į

30c.
60c.
60c.
20c.
20c.
20c.
30c.

15c.
15c.
25c.
15c.

DR. RICHTER’S
Pain Expeller

D r. Richter's galingos Externa 
iiškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoja 
šeimynoje

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu- 
K matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 
į Sttenų Degimą, Strendieglis ir 
& Neuralgijos.
&l Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
t mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą. . 
;i Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji- 
f mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 

ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 

įkite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
su pečėtim pokeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

F. AD. Richter & Co.
American House 

74>80 Washington St. New York

GOLD. FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuotl 
ant 20 metą, 7 akmeną, Elgin viduriai, par- f B 
aiduos už........................ ............ . ... ..................
GOLD FILLED laikrodėliai- gvarantuoti OM 9R 
ant 20 matą, 15 akmenų, Elgin viduriai.........
GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metą IE 

' 17Betą Elgin Viduriai................................... • v
Prisiąsk savo adresą ir už 4c markg, gausi 

naujj iliustruota katalogą UŽ DYK.į..

3248 S. Mot gan St. C1UCAG9, ILL.

SZALIN SU NULIUDIMU!

Jeigu apsibusite mokėt po 10c ant dienos, tai mes nustosim jums 
labai gražu GRAMOFONA, PLIOKŠ—RNDINA sykiu ir G rekordus 
(12 skyrių) visokiu lietuvišku dainų, valcu, polkų, mazuru maršu ir 
t. t., kuriuos patįs sau galite pasirinkti. Gerumas musų Gramofonu. 
GVARANTUOTAS kiekvienam, rašyta gvarancija. TURIME NAUJU 
Sl’ECIALIšKU REKORDU LIETUVIŠKU, LENKIŠKU, RUSKU IR 
T. T. Rašykite tuojaus kataliogo ir informacijos, {dedami marke ant 
prisiuntiiuo:

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

Eina kas menes,is 16 pusla
pių, su viršeliai .

Preke: Metams tik $T00.
Pusei metų 60 centų.

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

“Tarka” P.O. Bx.l03
Lawrence. Mass.

Išsirašykite 1913 m. geriausį 
Juokų, Kritikos, Muzikos 

■' -ir Dailės paveiksluotą 
Laikraštį

-TARKA”

PRIĖMIMO V /.LANDOS:
Nuo o ryto iki i-; 6 iki g vakare.

Lietuviu Gydytojas ir Chinircas.
* 3Ž55 So. Halsted St., Chicag,, Illinois.

X-

W^*Xt>ič*;****«**************, 
Telefonas Yards 1533 

s DR. J. KULIS *
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

Užnuodi j i m ą
ir visos odes ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubegimus, Įsise
nėjusias Ligas.

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

išgydo, kad folium sveikas

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

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstu. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajieira, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą. Slapumo bėgimų.

Plaučiai

Vyrai išgydomi j 5 Dienas

**
**

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

Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų,
Tas laisvas pas uiinimas 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. 1

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

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

Specialistas 
Vyrų ir Moterų LigH

Kalbu Lietuviškai,
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;183“^CHICAGO
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms, 8 ryto iki 4 po pietų.
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Iš Lietuviškų Dirvų

Rochester, N. Y.
“Kataliko” No. 6 kores

pondencijoj iš Rochester, N. 
Y. perstatomas “Aidas” ne
visai tinkamoj formoj. Ko
respondentas kritikuoja 
“Aidą” ir surengtą vakarą. 
Užmetimai yra tame, kad 
“Aidas” nesąs tautiškas, 
einąs prieš tikybą, pašiepiąs 
bažnyčios apeigas. Tai ne
tiesa. “Aidas” nestovi nei 
už tikybą, nei prieš ją. Jo 
tikslas yra lavintieš tautiš
kose dainose ir. vakarų ren
gimu. Korespondentas pasi
rodė vienpusiškas. Gal yra 
“Aido” priešas. Nes kas ne
patiko, tai kritikuoja, o a- 
pie geras puses užtyli. Pir
miausiai pasakysiu, kad pa- 
rengtasai vakaras susidėjo 
iš dviejų skyrių — dainų ir 
lošimo. Dainuota daug ir, 
tiesa,'ne visos nusisekė. Bet 
nekurios visai gerai, nes pu
blika reikalavo atkartoti. 
Pertrauka. ! tarp dainų ir lo
šimo, tiesa, buvo ilgoką, bet 
tai buvo todėl, kad daininin
kai buvo ir lošėjai. Tac 
jiems reikėjo laiko apsi
rengt. Todėl pertraukos me
tu buvo sakomi monologai 
ir grojo muzika. Dabar apie 
monologų bedieviškumą. Iš
vadžiojimas, kad žmogus už 
$3 užperka mišias, o už $5 
alaus ir degtinės Velykoms, 
tai, regis, jokio pašiepimo 
nėra. Tik fanatikui gali taip 
išrodyti. 'Monologas, paže
minantis moterystę, buvo 
pasakytas be “Aido” žinios. 
Monologistas ne tą pasakė, 
ką prižadėjo. O į “Aido” 
narių tikybinius įsitikini
mus bereikalinga lįsti.

L. Grinkevičius.

jo blevezgoti visokias nesą
mones, tai publika pareika- 
avo, kad nustotų. Nenusto

jo. Kilo sumišimas. Vieni 
griebėsi kėdžių, kiti šaukė 
poliemono. Tuomet pasirodė 
ant estrados Grigaitis ir 
pasakė, kad jei nenorit mo
nologo, tai prasidės prakal
bos. Grigaitis pradėjo kalbė
ti. Aiškino, kodėl žmonės 
šalinasi nuo socialistų^ ko
dėl nepavyko revoliucija 
Rusijoj. Davė vėjo ' tautie
čiams ir laisvamaniams — 
jie esą labiau priešingi so
cialistams, negu kunigai.
xDyvai, kad socialistai to

kius monologus prasimanė. 
Na, juk jie aiškina, kad 
žmonės nuo monkės paeina, 
tad ir elgiasi, kaip .monkės.

Waterburietis.

laivelis apvirto Nuo kranto 
nieks nematė. Skęstančiuo
sius pamatė kitas laively j 
lietuvis. Negalėjo gelbėt, 
nes jo laivelis buvo mažas. 
Atbėgęs prie žmonių, — tie 
nesiskubino. Neprigers, gir
di, intake. Bet prigėrė.

Ji; draugas.

vadon. Bet tuo tarpu kitas 
A. B. papaikelis pranešė 
tam vagiliui apie jįam gra- 
siantį pavojų. Atėję du po- 
liemonai jau jo nerado.

' J. itokštas.* 1.11

-■ ę:.- V ■ "
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Sheboygan, Wis.
Čionai darbai nepavojingi 

ir labai gerai eina; bet už
darbiai nedideli. Lietuvių 
skaičius auga, nes pribuvu
siems darbas lengva gaut. 
Parapijos reikalai gražiai 
eina. Bažnytinis choras ne
menkas. Metiniame susirin
kime šisai choras buvo pa
siūlęs panaikinti mokestį už 
sėdynes. Jiems nepritarta. 
Tai nekurie sustraikavo — 
nėjo giedot. Manėm pakriks 
choras. Bet reikia pasi
džiaugt, jau gieda po seno
vei. Yra vyrų šv. Juozapo 
Ir šv. Kazimiero pašalpini 
dr-ji, Nek. Prasidėjimo mer
gaičių ir dar silpnai gyvuo
janti moterių dr-ja.

Jaunuomenės yra pusėti
nas būrelis. Tarp jos atsi
randa peštukų. Pasibjaurė
tinos, kruvinos muštynės 
buvo vas. 1 d. ir 5 d. Tose 
dienose taip susiskaldę 
viens kitam kaukoles, kad 
daktaras po pusę dienos 
siuvinėjo galvas it kokius 
skilandžius.

Apart šių kelių išgamų, 
ką musų vardą taip teršia, 
yra sveikos jaunuomenės, 
skaitančios raštus. Šv. Ka
zimiero dr-ja užlaiko knin- 
gyną, kuriame randasi gra
žių kningų ir laikraščių.

Svirplys.

;i

Waterbury, Conn.
Vas. 2 d. buvo parengtos 

prakalbos vietinių socialis
tų. Truputį kalbėjo pirm. 
Pruselaitis. Paskui sekė 
“monologas” “Klebonas”. 
Indomavom, kas per mono
logas bus. Ir kas? Girtuo
klis S. pasirodė ant estrados 
su atsuktu kalnierium ir 
bonka degtinės. Kai pradė-

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

| Severos
Skilvinis
Bitteris
(Severa’s Stomach Bitters)

Užkerėtas Jackus, yieno 
veiksmo juokinga komedija, 
paimta iš Lietuvos' kaimie
čių gyvenimo. Parašė S. 
Kaimietis. Kaina 15c. Chi
cago, Ill. Spauda ir lėšomis 
“Kataliko”, ..

Žydas Statinėje. Juokin
gas perstatymas vienoje vei
kmėje. Iš lenkiško vertė 
Jurgis T. Kaina 10c. Chica
go, Ill. Spauda ir lėšomis 
“Kataliko”. 1913. Pp. 24.

vienam pareina truputį dau
giau dviejų dolerių. Nerei
kia išrodinėti, kad tai veik 
lašas vandens į jurę. Dar 
kartą atsišaukiame į visuo
menę ir pasitikime, kad mUfe 
paremsite.

Presos komitetas:
J. Čižas,
V. Šibunauskas, 

„J. Lapinskas.
adresas:

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

* * * * * * * * * * * * * * *
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*E. Liverpool, Ohio.

Vas. 1 d. liko trūkio su
traiškytas lenkas A. Pikula, 
paeinąs iš Galicijos. Tai 
menkniekis, bet jo gyveni
mas ir mirtis gali but neku- 
riems persergėjimu. Ameri
koj išbuvo 7 metus, ir nieko 
nesutaupė. Prigulėjo prie 
dr-jų, bet ilgainiui jas pa
metė. Nors nelaimės dienoj 

tai buvo Pelenų diena, bet ; buvo gavęs užmokestį, bet 
girtuoklivimas buvo pasi
baisėtinas. Velionis per nak
tį sriaubė ir ketvergo rytą 
atsigulė. Po pietų įnėjusi 
šeimininkė jo kambarin, pa
matė jį su perpjauta gerkle, 
kraujuose paplūdusį. Ant 
jos kliksmo subėgo daugybė 
žmonių ir policija. Nors ve
lionis išbuvo keturis metus 
Amerikoj, bet neturėjo pi
nigų nei pakavojimui. Nei 
prie kokių d r-jų neprigulė
jo. Palaidojo miestas. Lie
tuvoj paliko motiną su bro
liais ir seserimis.

Waterbury, Conn.
Nesmagią žinią turiu su

teikti. Vas. 6 d. nusižudė 
Jonas Simokas, 25 metų vy
ras. Vargšas mėgo išsigert. 
Tas tai ir privedė prie tokio 
galo. Namuose, kur stąlavo- 
josi, buvo krikštynos. Nors

New Britain, Conn.
Musų miestelio lietuviai 

turėdami savo svetainę 
(Tautišką Namą), surengė 
čielą eilę pasilinksminimų 
nuo Kalėdų lig Užgavėnių. 
Pirmiausia buvo šv. Onos 
moterių dr-jos balius su dai
nomis ir šokiais. Pelno davė 
apie $100. Šv. Juozapo dr- 
ja rengė vakarienę su šo
kiais; nemažas buvo pelnas. 
Užbaigus svetainės išrengi- 
mą, suvienytos dr-jos rengė 
“svetainės inkurtuves”. To
liau šv. Andriejaus dr-ja 
rengė vakarienę. Prie šios 
dr-jos priguli apie 400 as
menų. Jos kasierium buvo 
St. D. Paskutinį laiką išde 
susikrovė apie $800. Ir šis 
padūkėlis, palikęs žmoną ir 
kūdikį, išdūmė su dr-jos pi
nigais. Kaucijos tebuvo už
dėjęs tik $100. Rodos, buvo 
geras ir užsitikėtinas vyras.

Lai bus šis atsitikimas pa
mokymu netik musų mies
telio dr-joms, bet ir visos A- 
merikos dr-joms, kad savo 
išdininkams neužsitikėtų.

Vargo Brolis.

Spring Valley, Ill.
Nors musų miestelis ne

didelis ir oras tyras ir svei
kas, bet šiuo tarpu yra daug 
sergančių. Laidotuvės esti 
veik kasdien. Praretys ne
laboji mirtis musų mieste
lio gyventojų skaičių.

Parapijinėj musų moky
kloj dalykai stovi gerai. O- 
ras nešaltas, tad recess’ų 
metu žaidžiame lauke. “Di
džiulių klesa” jau pasivarė 
lietuvių kalboj gan augštai. 
Ton kleson priguli nedidelis 
būrelis didžiausių mokyklos 
mergaičių. Galime paskaity
ti visokią kningą ir laikraš
tį. Galime perskaityti laiš
kus, ateinančius iš Lietuvos, 
ir rašome atsakymus. Da
bar pradėsime mokinties lie
tuvių gramatiką. Tai vis
kas, 
ti.

ką sumaniau parašy-

Amelija Sešlauskiutė

Wasson, Ill.
miestelis susideda iš

namų, pastatytų
Šis 

keliato 
darbininkams, dirbantiems 
anglių kasyklose. Dirba apie 
400 vyrų. Atsitinka kasy
klose ir nelaimių. Nesenai 
žuvo vienas anglas ir vienas 
italas. Užtat du lietuviu 
nuskendo upelyj. Jų vardai 
—■ B. Ramanauskas, paei
nąs iš Kauno gub. ir J. Kun
drotas — Vilniaus gub. A- 
bu nevedę. Juodu irklavosi 
mažam upelyj. Giliausi upe
lio vieta apie 7 pėdas. Bu
vo tai temstant. Netikėtai 

k

I. R.

So. Chicago, Hl.
Vas. 12 d. Aršauskio sve

tainėj T. M. D. 33 kp. pa
rengė vakarą. Viskas gra
žiai atsibuvo. Pirmiausia 
pirm, kalbėjo apie T. M. D. 
Paskui panelė Puišiutė gra
žiai deklemavo. D-ras A. 
Rutkauskas kalbėjo trum
pai, bet karštai apie degti
nės, alaus ii* tabokos vodin- 
gumą ir ragino prie- T. M. D. 
rašyties. Po jo pirm, pasakė 
monologą, kurs labai prijuo
kino žmones. Dar buvo ki
tas monologas ir mažas vai
kiukas pagriežė ant smuiko. 
Pelno buvo apie $15. Prisi
rašė prie kp. 8.

I. Balčikonis.

St. Louis, Mo.
Sausio 26 d. atsibuvo vie

šas parapijos susirinkimas, 
kurį sušaukė šv. Juozapo 
dr-jos nariai. Susirinko apie 
40 asmenų. Pasirodė, kad 
mažai teveikiama.

Vas. 2. atsibuvo prakal
bos, kurias surengė vietiniai 
socialistai. Žmonių buvo a- 
pie 100. Tauzijo koks ten 
Šeštokas. Sakau tauzijo, m-s 
kitaip jo kalbą negalima pa
vadinti. Buvo tai pasibaisė
tini plūdimai ant tikybos, 
kunigų, bažnyčios. Žmonės 
užsilaikė ramiai. Prieštara
vimas nieko gero nebūt pa
daręs.

Buvęs prakalbose.

Kewanee, Ill.
Darbai eina labai gerai. 

Dabar pekėlė mokestį po 
25c. dienoje. Darbą galima 
gaut visada. Lietuviai turi 
gerą vardą. Nes veik visi y- 
ra Amerikos piliečiai. Kurie 
dar nėra, tai rūpinasi pasto
ti. Lietuviška bažnyčia jau 
beveik užbaigta. Stovi pui
kioj vietoj. Lėšuos apie 
$15.000 be altorių ir langų. 
Yra dvi dr-ji — šv. Antano 
ir Amerikos L. Ukėsų dr-ja. 
Abi gerai stovi. Yra trįs lie
tuviškos krautuvės ir viena 
karčema.

V. Lizdas.

Lewiston, Mo.
Čion atsibaladojo koks tai 

Bostono sportas J. P. ir ke
lias dienas linksminosi. Bet 
štai “Keleivio” No. 4 tėmi- 
jame jo paveikslą ir pagar
sinimą, kad jis7 pavogęs vie
no žmogaus/ $43 ir siutą. 
Tuoj

Prezidento rinkimai ir vir
tuvė.

“Lietuvos” išleistuvė pri
siuntė paminėti sekančias 
naujai išleistas kningėlės:

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

Priduoda sveiką apetitą, 
Iššaukia išplaukimą šoku, 
Prašalina negrumuliavimą, 
Grąžina normališkas jiegas.

i

jo kišeniuj terasta $6.78. Pa
laidojimui sumetėm 79.40

V. Montvila.

Gary, Ind.
Šiame miestelyj nemaža 

lietuvių, bet daugiausiai vy
rų. Merginų kaipir nėra. Ne 
vienas norėtų apsivesti, nėra 
su kuo. Tad patai-tina mer
ginoms, kurioms nenusiseka 
ištekėti, atvažiuoti čion. 
Čion progų ištekėti daugiau, 
negu kur kitur.

M. Dzingas.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

L. Grinkevičiui, Roches
ter, N. Y. Tamstos atšauki
mą dedame praleidę neku
rtas, musų žvilgsniu, berei
kalingas dalyko smulkme
nas.

Svirpliui, Sheboygan, Wis.
Prašome daugiau žinių.

Vargo Broliui, New Bri
tam, Conn. Tikimės ir toliau 
Tamsta lankysit mus savo 
rašteliais.

A. Kudirkai, Sheboygan, 
Wis. Apie tą patį dalyką 
gavome nuo Svirplio.

S. Bugnovichiui, Lewis
ton, Me. Tamsta rašote, apie 
senai atsitikusius dalykus. 
Be to parašėte daug, bet 
neaškiai. Nedėsime.

A. Sešlauskiutei, Spring, 
Valley, Ill. Ačių už raštelį, 
Reikėjo parašyti ar tik lie
tuviai serga ir miršta, ar 
taip-gi ir kitų tautų ir ko
kiomis ligomis serga.

RUBSIUVIŲ ATSIŠAU
KIMAS.

BROOKLYN, N. Y.

Mes, lietuviai, kurie jau 
8 savaites straikuo  j ame^en. 
tėdami badą ir šaltį, šau
kiamės į visuomenę, pagel- 
bėkite mums šioj nelygioj 
kovoj. Už tai ką prisiuutėte 
tariame širdingą ačių. Tik 
ačių jūsų paramai galėjome 
laikyties iki šiol ir tik su 
jūsų parama tegalėsime tęs
ti toliau. Atmink, gailinga 
visuomene, kad musų yra 
didelė minia, yra su pačio
mis ir kūdikiais. Esame iš 
namų varomi, ųes neturime 
kuomi raudos mokėti. Moti
nos su vaikeliais verkda
mos maldauja pagelios iš u_ 
nijos. Skurdas ir ašaros sle
gia mus. Bet ištesėję tiek 
negalime pasiduot. Gersime 
kartybių taurę Iki paskuti
nio lašo, nes pasiįyžome 
kovoti: Taigi, maloni visuo
mene, ištiesk mums pagel- 
bos rauką. Pašelpa reika
linga kuogreičiaus. Kruvi
ni reikalai mus spaudžia. 
Šitai persitikrinkite. Nuo 
pradžios straiko, t. y. gruodžio 
30 d. iki vas. 17 d. iš visuo
menės gauta $2.375.51; iš ge
nerates valdybos $2.500; iš
viso $4.875.51straikuojan-

Išrinkus Franeijoje naują 
prezidentą, Paryžiaus lai
kraščiai tarp kitko užsiima 
taippat ir kulinariniais rei
kalais, turinčiais ryšius su 
prezidento rinkimais. “Ma
tin” rašo, kad į Versaliu, 
kur šiemet buvo susirinkęs 
parlamentas rinktų prezi
dento, iš Paryžiaus buvo 
nugabenta 50 kumpių 250 
kilogramų rakintos mė
sos, 50 strassburginių paš
tetų, 1.000 kilogramų šveica- 
rinio sūrio, 600 butelių mi- 
neralio vandens, 550 butelių 
įvairaus vyno, 250 butelių 
koniako.

Sulyg tradicijos, parla
mento narius tan banketai! 
pakviečia senato pirminin
kas. Šiemetai tą banketą 
rengiant vienas Versaliaus 
restauratorių pas senato 
pirmininką pareikalavęs 15 
frankų nuo asmens, bet pir
mininkas nusprendęs, jogei 
yra brangu ir tam tikslui 
parsikvietęs iš Paryžiaus 
savo virėją, kuris daug pi
giau viską apdirbęs suren
giant banketą.

Paryžiaus laikraščiai da
bar pasityčioja, kad parla
mento nariai šiemet Versa- 
liuj turėję “sveiką naminę 
virtuvę”.

Halina. Katriutės Gin
tarai. Triyeiksmis vaizdelis 
su dainomis ir šokiais. Au
torei leidus išvertė M. Gri
gonis. Kaina 15c. Pp. 27.

Z. Przybylski. Migla. Vie
no veiksmo komedija. Vertė 
A. Matutis. Pp. 20.

J. S. Turgeniev. Pinigų 
nėr. _ Vaizdelis iš jauno dva
rininko gyvenimo. Vertė M. 
Grigonis. Kaina 10c. Pp. 23.

Mąrco Praga. Draugas. 
Vieno veiksmo drama. Ver
tė A. Matutis. Pp. 22.

Linksmos Dienos. 2 veik
smų iš liaudies gyvenimo 
vaizdelis su dainomis ir šo
kiais. Pagal K. Lukaševic, 
parašė M. Grigonis. Kaina 
15c. Pp. 23.

Br. Vargšas. Lizdas na
minio liūto. Drama trijose 
veikmėse. Pp. 30.

Farsa 
parašyta

NAUJI RAŠTAI.
Stan. Przybyszewski.

Sniegas. Drama keturiose 
veikmėse. Vertė Vincas A- 
kelaitis. Chicago, Ill. Spau
da ir lėšomis “Kataliko”.
1912 m. Pp. 62.

Guminiai batai, 
viename akte, 
Monley’o Pike, (ir) Nuo au
sies lig ausies. Vieno veiksmo 
komedija. Parašyta Choci- 
ševskio, vertė Vaidevutis. 
Pp. 10.

Paminėtos kningelės at- 
spauzdinta “Lietuvos” lė
šomis.

Francijos buvęs užsienių 
ministeris Delcasse tomis 
dienomis paskirtas Franci
jos ambasadoriumi Peter
burge.

Puikus sustiprinantis "vais
tas nusilpnėjusį: ms ypa- 
toms. Prekė £1 už butelį.

Severas 
Balsamas 
Plaučiams
(Severa’s Balsam for Lungs)

išlaikė ilgmetinį bandymą, 
daugiaus negu trečdalį šimt
mečio. Imkit jį, kada tik rei
kalaujat vaistą nuo

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

Prekė 25 ir 50 centų.

Aptiekose reikalaukit Se- 
veios. Jeigu aptifekorius jų 
netur.tų, reikalaukit stačiai 
nuo musų. Reikalaud?mi gy
dytojo, verto užsitikėjimo pa- 
ta imo, rašykit pas mus:

*

*
*

**

I I * * * * t J
W. f Severą Cb.
CEDAR RAPIDS.’ IOWA

ABELIS
Memorial Bella a Specialty.

žento skolos.
Busimas žęntas išskaito 

busimam savo uošviui Savo 
skolas.

Uošvis rimtai klausosi ir 
tyli.

— Ar jis yra taip daug ty
lintis — klausia pats savęs 
žentas — ar gal jam kalbą 
atėmė?.. '

bž«s:. >«riS'3?;V-s;"^

New Yorko sufragistės pėsč ios keliauja^ Washingtoną, kur šią panedėlį ren
čiama sufragisčių paroda.
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VASARIS (FEBRUARY).
27. K. Leandro. ’
28. P. t Romano vien.

KOVAS (MARCH)’
1. S. Albino.
2. N. .} Gav. Alenos cies.
3. P. Kunignndos cies.
4. IT. Kazimiero kar. _ .
5. S. Adrijono.

| Redakcijos Paiemijimai.
Dillingham-Burnetto anti. 

imigracijinis bilius išteisy- 
bės vertas kokio nors ga
baus satiriko plunksnos. Tą 
beprasmį bilių išpradžios 
priima abudu kongreso bu- 

■ tu, ateiviu organizacijos 
priešais jį užprotestuoja, 
prezidentas atsisako po juo 
pasirašyti. Nežiūrint prezi- 

. dento veto, senatas išnaujo 
bilių priima ir veto panaiki
na, kad tuo tarpu žemesny
sis butas bilių atmeta, va
dinasi, užgiria prezidento 
veto.

Panašus amerikoninės po
litikos “krutomieji paveik
slai” tegu mums bus pasar
ga ateityj. Nekuomet negali
ma žinoti ir pasitikėti, kaip 
visokie reikalai gali būti 
sprendžiami. Amerikonų šo
vinizmas didinasi. Retkar
čiais tasai kongresas gali 

* dar atsisukti ir prieš pačius 
ateivius, gyvenančius čia po 
kelis metus. Šovinistai vi- 

. suomet gali ateiviams su
varžyti laisvę ir dar ko kit
ko iš jų pareikalauti. Tokie 
žmones visuomet pasirengę 
už gerą blogu atmokėti.

Tatai pridera mums orga- 
nizuoties ir prisiėjus reika
lui ateivių teises bendromis 

s jėgomis ginti.
*

Iš Rochester, N. Y. mums 
pranešta, kad tenai vienos 
rubiasiuvių šapos savinin
kas, nekoksai Valentine 
Sauter, nušovęs vieną 17 
metų mergaitę, straikininkę 
rubsiuvę, ii- kelias kitas su
žeidęs, kurios buvo atėjusios 
prie j o šapos, ka d iš ten išvadi
nus nenorinčias straikuoti 
merginas. V. Sauter buvęs 
suimtas, bet paskui paleis
tas. Ir, rodosi, už tai jam 
nieko nebusią, nes argi ga
lima kapitalistus bausti? 

-J’egu butų panašiai jam pa
sielgus kuri darbininkė, po
licija ir teismai kitaip už
dainuotų.

*
New Yorko valstijos vir

šiausio teismo teisėjas 
Hendrieh atsisakęs iš
duoti “injunction”, kurio 
buvo reikalavus New Yorko 
rubasiuvių fabrikantų są
junga prieš straikuo jaučius 
rubsiuvius. Teisėjas pasa
kęs, jogei pirmiau turįs iš
klausinėti abi kariau j auti pu
si ir persitikrinti, ar “in
junction” esąs reikalingas, 
ar ne.

Tai nepaprastas atsitiki
mas Suv. Valstijų teisda- 
rystėje, jei kapitalistų no
rai nepildomi.

♦
Pereitais fiskaliais metais 

į Suvienytas Valstijas atke
liavę 838, 172 išeiviai, iš ku
rių 177.284 nemokėjo nei 
skaityti, nei rašyti. Kadan
gi skaitlinėje 838.172 butą 
113.700 vaikų, neturinčių 14 
metų, kurių Burnetto įsta
tymai negalėjo paliesti, ta- 

"tai jei minėti įstatymai tuo
met butų veikę, arti ketvir
toji dalis išeivių butų buvus 
sugrąžinta nuo Suv. Valsti
jų pakraščių.

Analfabetų daugiausiai 
randasi tarp lenkų ir italų.

.*
Varšavoje lenkai po pas

kutinių durnos rinkimų nus
prendę boikotuoti visus be 
išimties žydus ir pas juos 
nieko nebepirkti. Mat, Var- 
šave dumon. atstovu žydai 
išrinkę tokį, koks patikęs 
žydams, bet ne lenkams. 
Daugumas žydų sankrovų ė- 
mė bankrutyti. Negana to, 
lenkai gydytojai nusprendę 
žydų ligonių nebegydyti. 
Tokį nekrikščionišką nus
prendimą net rusų gydytojų 
sąjunga pasmerkusi.

*
“V. L.” Kitus kartus bu

vo paskelbusi, kad Bagočiui 
skųsti S. L. A. pataręs nese
nai Amerikon atvažiavęs P. 
Grigaitis, žinomas kaipo 
musų geltonosios spaudos 
parėmėjas. Dabar P. Grigai
tis per “Kovą” į tą “V. L.” 
paskelbimą atsakydamas 
tvirtina, kad jis apie tokį 
“patarimą” visai nieko ne
žinąs, girdi, esąs “V. L.” ti
kras išmistas, neturintis jo
kios prasmės.

*
“Tėvynėje” nesenai at- 

spaudinta straipsnis vardu 
“Centralis Kningynas”, ku- 
riuomi labai gražiai ir vaiz
džiai nupasakota, kam toks 
lietuviams Centralis Knin< 
gynas reikalingas, koki iš jo 
nauda lietuvių tautai ir ko
dėl tam kningynui skyriams 
vieta New Yorko viešame 
Kiringyne. Minėtą straipsnį 
perspauzdiname iš “Tėv.” 
šiame “Kataliko” numery j.

*
“Lietuva” iš Philadelphi- 

ja, Pa. praneša, kad to mies
to rytinėje daly j lietuvių 
parapijoj gimusi suirutė. 
Vasario 2. d. susirinkę pa
rapijoms nutarę prašalinti 
kun. Miluką. Buvęs jau se
niau paduotas antvyskupiui 
reikalavimas, bet likęs neiš
klausytas. Delko minėtasai 
kun. parapijom) nepaken
čiamas, “Lietuvos” kores
pondentas nerašo.

♦
Kompanija “White Star” 

privalanti užmokėti $5.250.- 
000 atlyginimo už visus tuos, 
katrie žuvo su “Titanicu”.

Nuskendusio milijonie
riaus Astor’o turtai yra di
desnės vertės už reikalauja
mą atlyginimą.

Iš to matosi, kad Astor’o 
doleriai turi didesnę vertę 
uegu jų visų gyvastis.

*
Mirus nesenai Zigmui 

Gaidamavičiui — Zigmui 
Gėlei, Maskvos lietuviai stu
dentai ir draugai-rašytojai, 
Keldami jo atminimą, nu
tarę surinkti jo visus raštus, 
kurie norima išleisti vienu 
pomirtiniu rinkiniu. Tam ti
kslui išrinkta komisija iš 5 
žmonių.

* *
“Draugas” girdėjęs, kad 

Vilniaus “Vilties’’vienasre
daktorių, kun. Kemėšis, pa
ketinęs važiuoti į Ameriką. 
Jo vietą Vilniuje užimsiąs 
kun. J. Dobužinskis, pir
miau redagavęs kauniškį 
laikraštį “Lietuvos Apžval
ga”. ’ x

Neprastas laikrodis.
Žmona: — O tu gaišena, 

tai tik dabar grįsti namo?
Vyras: — Ar tai jau taip 

vėlu?
Žmona: =— Tuojaus tau 

parodysiu koks laikas t*» ir 
teškia jam vieną žandam

Vyras: —> Ką, at tai pir
ma valanda?

Iš savaites savaiten. visokios medžiagos ir susta-

Ponios de Thebes pranašavi
mai.

Garsi Paryžiaus burtinin
kė, ponia de Thebes, šiuos 
1913 metus pavadino “juo
dais metais”. “Šiais metais 
kiekvienas žmogus privalo 
saugotis, nes visur ir visados 
jo tykoja pavojai”. Ir neku
riu Paryžiaus laikraščių 
(kurie burtininkei tarnau
ja) nuomone — ponios de 
Thebes pranašavimai pa
prastai išsipildą. Ji tai nu- 
pranašavus “Titanico” ne
laimę, persergėjus Stead’ą, 
kuris nuskendo su “Titaui- 
cu”, idant jis “saugotusi 
vandens... nes vanduo esąs 
jo neprietelius”. Stead jai 
nenorėjęs tikėti, nes jo “na
minės dvasios” jam apie 
tai nieko nesakydavusios, o 
butų persergėjusios, jei bu
tų grasęs jam bent koks pa
vojus. Tuo tarpu ponia de 
Thebes, pasirodė išmintin
gesne už “namines dva
sias”, nes Stead nuskendo.

Toji burtininkė nuo “van
dens” persergėjus ir dailią 
aktorę Lantelme, kuri* nus
kendus Rene, iškrišdama 
per langą iš garlaivio. Bur
tininkė tai nupranašavus 
gana dar senais laikais, kuo
met Lantelme dar niekam 
nebuvo žinoma. Ji tuomet a- 
tėjus su kokia tai Deval pas 
burtininkę de Thebes ir iš 
šios lupi) išgirdusi sekantį 
nuburimą:

— Mano poni, jei aš tu
rėčiau tokią ranką kaip 
tamsta, nekuomet laivu ne- 
važinėčiau, kadir Sekvanoje. 
Nepasitikėk tamsta vande
niui, nes tai tamstos yra 
didžiausias, neprietelius.

Tas smulkmenas spauz- 
dina Paryžiaus “Journal”, 
primindamas dar kitus bai
sius tos burtininkės nupra- 
našavimus, kurie tikrai išsi
pildę.

Šitai markizui de Mores, 
pamačius jį pirmusyk vie
name salione, tartus:

— Nekeliauk tamsta ne
kuomet ten, kur gyvena pu
slaukiniai žmonės, nes tams
tą sudraskytų į šmotus.

Markizas tečiau iškeliavęs 
Afrikon ir ten nužudytas.

Ji persergėjus Austrijos 
ciesiorienę Elzbietą nuo 
žmogžudžių. Bet ciesorienė 
šypsodamos jai atsakiusi:

— Del tokios moteries, 
kap aš, tai butų gražiausio
ji mirtis.

Kuomet 1902 metais Va- 
lijos kunigaikštis (paskiau 
Edvardas VII) susirgęs, 
Anglijos ir Irlandijos burti
ninkės tvirtinusios,, kad jis 
mirsiąs ir nebusiąs karaliu
mi. Tik viena ponia de The
bes sakius, kad kunigaikš
tis pasveiksiąs ir’ busiąs ka
raliumi.

Taip tai- įiekurie laikraš
čiai augština tą burtininkę. 
Reikia žinoti, kad ponia de 
Thebes ne pati, ne savu “in- 
kvėpimu” sumanius burti- 
ninkauti. Ją prie to prikal
binę jos nekurie garbinto
jai, kadangi ji jauna buvus 
labai patogi mergaitė, turė
jus aktorės talentą, mėginus 
darbuoties scenoje, bet tai 
daryti jai neleidžius sveika
ta. Burtininke ją padaręs 
nekoksai Desbarelle, kuris 
ją pamokęs studijuoti ran
kų delnų braižinius ir nuo 
to laiko ji pradėjus savo 
būrimo amatą. Vadinasi, jai 
įkalbėta, jogei ji esanti bur
tininkė ir ji tam patikėjus.

Savo namuose burtininkė 
de Thebes turinti net 62 
dramblius, padirbdintus iš

tytus kambarių kertėse — 
rašo “Journal”,.— Tai ge
riausi f etišaj. Geriaus yra tu 
rėti baltus dramblius, tik 
kad jie nebūtų padirbdinti 
iš dramblio kaulų, nes to
kie drambliai atneša nelai
mes. Drambliai yra kerštin
gi, tatai, jie negali apsaugo
ti žmonių, kurie turi su sa
vimi išplėštas jiems iltis...

Tokias ir anoms panašias 
“žinias” rašinėja Paryžiaus 
laikraščiai ir tą ponią pada
ro kokia tai dievybe... Tais 
aprašymais, žinoma, burti
ninkei didina pelną ir ji 
šiandie gyvena tikrai kara
liškai, nes kiekvienas, liki
mo persekiojamas, į ją krei
piasi ir jai už būrimus pa
lieka milžiniškas pinigų su
mas. Tuo pelnu beabejonės 
pasinaudoja ir ją giriantie- 
ji laikraščiai.

Tuos žodžius rašant neno
romis mums prisimena mu
sų lietuviški burtininkai ir 
raganiai, kurie tarp tamsių 
savo brolių padaro sau pui
kų pragyvenimą, dvasioje 
besityčiodami iš žmonių pai
kumo. Juk nereikia dides
nės paikystės, kaip išsižio
jus. laukti sau laimės iš ka- 
čių ausų, uodegų, pupelių, 
raganiškų skrybėlių, kaurų 
ir kitokių daiktų.

Taip yra ir su ponia de 
.Thebes. Skirtumas tik tame, 
kad mūsiškiai/ “burtinin
kai” apgaudinėja tamsuo
lius ir bėdinus, gi ponia de 
Thebes pelno turtus iš ap- 
šviestuolių ir turčių.

* *
*

Amerikoninė katorga.
Pasibjaurėtini darbai vei

kiami Amerikoje. Čionai, 
kaip Rusijoj, turime kazo
kus, kurie, kapitalistams pa
merkus, apsiginkluoja laz
domis ir revolveriais ir už
puldinėja darbininkus, no
rinčius ginti savo teises. To
kie santikiai viešpatauja ka
pitalistiškoj Pennsylvani- 
joj.

Turime taippat tikrąją 
katorgą, kuri savo buveinę 
turi valstijoj West Vir- 
'ginia. Kas nors sykį papuolė 
į tenykštes anglekasyklas, 
tasai drąsiai gali pasakyti, 
kad papuolė Siberijos ka- 
torgon ir tikron vergi j on. 
Kompanijos viršininkams 
paliepus, anglekasiai pri
versti įsileisti giliai žemėn 
ir tenai kasti anglis, krauti 
anglies “baronams” milijo
nus; viršininkams įsakius, 
darbininkai privalo gyventi 
vargingose pirkelėse (tie
siog-iš lentų sukaltuose ba
rakuose) ir mokėti augštas 
randas; darbininkams be to 
ten liepiama pirkti valgius 
ir drabužius kompanijų 
krautuvėse; leidžiama jiems 
retkarčiais pažaisti ir pa
verkti; viršininkams įsa
kius, jie pagaliau priversti 
apleisti barakus ir su šeimy
nomis nusikraustyti kur į 
miškus arba į laukus ir te
nai sau ieškoties prieglau
dos.

Bjaurus santikiai ten 
viešpatadja, Kadangi valsti
jos vyriausybe eina išvien 
su kapitalistais ir priešais 
straikeritfe pasiunčia netik 
miliciją, feet dar leidžia ka- 
pitalistanis lakyti ties ka
syklomis ginkluotus bandi
tus ir kitokius nenuoramas.

Negirdėtas ten darbinin
kų išnaudojimas taip toli iš
sivystė, kad gyvenantis Wa
shingtone Vokietijos amba
sadorius į West Virginią 
specialiai pasiuntęs vieną 
vokišką konsulį if prisakęs 
jam aiit vietos ištirti santi-

kius, kadangi ambasado
rius girdėjęs, buk tenai y- 
ra nukentėjusių daug ir Vo
kietijos pavaldinių.

Konsulis nukeliavęs ir te
nai patyręs negirdėtus daik
tus, apie ką tuojaus ambasa
doriui ir pranešęs.

Panašiai pasielgsią ir kiti 
ambasadoriai, pasiusią į W. 
Virginią specialius pasiun
tinius.

Argi tai mažas skandalas, 
kad panašus daiktus tu
rėtų tajdyti svetimų val
stybių atstovai! Juk Suvie
nytos Valstijos turi įstaty
mus kas link laikymo darbi
ninkų vergijoje! Kodėl į 
tuos bjaurius kapitalistų 
darbus neįsimaišo faderalė 
valdžia ?

Kaip pirm metų Lawren
ce, taip dabar West Virgi
nia liudija nepaprastą kapi
talistų įsivyravimą šioj ša
lyj, tarytum, biurokratų 
Rusijoje. Tai argi reikia 
dai’ stebėties, jei darbinin
kai ginkluojasi ir graižosi 
prieš pačius valstijos valdi
ninkus ?

* *
*

Ties pietiniu žemgaliu.
Pasibaisėtinu budu žuvo 

narsus mokslo nešėjai, ku
rie vadovaujant kapitonui 
Robertui Falcon Scott, bir
želio 1 d. 1910 m. iškeliavo 
laivu “Terra Nova” ieškoti 
pietinio žemgalio ir jį atra
dus, viską plačiai aprašyti. 
Keliauninkai tuo laivu da- 
sigavo į pat ledinę liniją ii’ 
iš tenai rogutėmis ir pešti, 
kaipo tikrieji mokslo Rovė
jai, keliavo prie pageidau
jamo tikslo. Žemgalį pasiekė 
sausio 18 d. 1912 m., ty. mė
nesiu vėliau, ne kaip tą patį 
žemgalį buvo atradęs Amun
dsen. Grįžtant keliauninkai 
pasidalino į dvi dali. Viena 
dalis buvo prie vyriausio 
valgių sandelio tam tikrame 
pasikavojime, kurį padirb
dinęs Amundsen. Antroji — 
ant žemgalio baigė moksliš
kus tyrinėjimus ir turėjo 
susijungti su pirmutinė, e- 
sančia vienuolikos mylių to
lumoje, kad tuo tarpu ją 
užtiko baisus sniego pusnis. 
Toj antroj dalyj buvo:

Kapitonas Robert Falcon 
Scott, komandoras.

Dr. E. A. Wilson, mokslo 
štabo viršininkas, artistas ir 
zoologas.

Poručninkas H. B. Bo
wers, jurininkas.

Kapitonas L. E. G. Oates, 
turintis savo globoje šunis 
ir arkliukus.

Edgar Evans, turintis glo
boje rogutes ir maistą.

Pirmutinis žuvo Evans, 
kurį slenkantis sniegynas 
nutraukė bedugnėn. Su juo- 
mi žuvo taippat keliolika šu
nų, taip kad likusiems ke
liauninkams tebuvo galima 
kelionėje pavartoti tik vie
nas rogutes, ant kurių galė
jo sutilpti tik trįs asmenįs. 
Tada Oates pasišventė ir su
sišaldė. Scott, Wilson ir Bo
wers dar mėgino keliauti 
toliau, bet smarkios pūgos 
ir jiems galutinai atėmė gy
vastis. -

Scott palikęs branginti
nus moksliškus užrašus. Pa
skutinis užrašas pažymėtas 
kovo 29,1912 m.

Kapitono Scotto ir jo tri
jų kolegų lavonus atrado 
pagelbinis skyrius, kuris bu
vo pasileidęs ieškoti. Penk
tos aukos lavonas nesuras
tas.

Kapitono Scotto ir jo ke
turių kolegų mirties histo- 
rija esanti labai graudinga, 
kas patirta iš atrastų pas 
Scottą užrašų. Jųjų mirtis

sujaudino visą svietą, o tuo 
labiau Angliją, kurios vardu 
Scott buvo parengęs tą ek
spediciją. Visi užrašai ga
benami Anglijon ir greitai 
bus paskelbti.

* *'
*

Cukraus pramonei grasia 
pavojus.

Busimasis kongresas, kaip 
žinoma, rasis demokratų 
rankose. Sulyg jų programo 
nuo atgabenamo iš užsienių 
cukraus busiąs panaikintas 
muitas. Vadinasi, cukrus. į 
Suvienytas Valstijas bus 
laisvai gabenamas. Suv. Val
stijose todėl cukraus fabri
kantai ir auginanti cukrinius 
burokus farmeriai tuomi la
bai užsiinteresavę, kadangi 
panaikinimas, muito nuo cu
kraus juos atvesti) bankru- 
tan, nes su atgabenamu vo
kiškuoju cukrumi nebūtų 
galima jokiuo budu konku
ruoti. Dabar cukraus pra
monė yra šioj šalyj viena di
džiausių pramonės šakų.

Imkime kadii’ valstiją 
Michigan, kurioje randasi 
šiais laikais 16 cukrinių. I- 
dant tas cukrines aprūpi
nus reikalaujama burokų 
kiekybe, šių auginimu už
siima 30.000 farmerių, ku
rie už savo tą produktą pa
reitais metais paėmė $8.- 
000.000. Vertė tose cukrinė
se išdirbto cukraus 1912 m. 
išnešė $15.000.000, gi anose 
darbininkų dirbo 5.000. Tai
gi abelna vieneriais metais 
apyvarta buvo $25.000.000. 
Kaip tvirtinapramonininkai 
ir tos pramonės šakos žino
vai, Michigano farmeriai 
vieneriais metais daugiau už 
parduotus burokus gavę, ne
gu vokiečiai tuo pačiu laiku 
butų apturėję už išdirbtą 
cukrų.

Cukraus pramonė Suv. 
Valstijose pradėjo plačiau 
veikti pirm keturiolikos me
tų ir kas metai ji nuolatos 
didinasi. Reikia pažymėti, 
kad tose apygąrdose, kui’ 
cukriniai burokai auginami, 
žemės vertė pakilus nuo $50 
lig $150. Laisvo cukrui mui
to šalininkai tvirtina, kad 
panaikinus tą muitą, cu
kraus kaina sumažėsianti, 
kas busią labai naudinga 
konsumentams. Rasi, tame 
ir yra kiek teisybės; bet 
jei patėmysime, kad Suv. 
Valstijose cukraus daug su
naudojama ir ligšiol jis pa
kaktinai pigus, vadinasi, 
konsumentai jo brangu
mu nesiskundžia, tai butų 
labai pragaištingas daiktas 
laisvu muitu užmušti dar 
tik besivystančią šios ša
lies svarbią pramonę ir a- 
timti desėtkams tūkstančių 
žmonių uždarbį.

* *
*

Bažnytiniai reikalai.
Indomią statistiką skelbia 

šių metų bažnytinis metraš
tis, išleidžiamas Ryme kiek
vienų metų pradžioje. Iš tos 
statistikos galima apturėti 
aiškų supratimą apie Rymo 
katalikų Bažnyčios organi
zaciją visame sviete.

Su pradžia 1913 metų Ry
mo Katalikų Bažnyčia turė
jo 946 vyskupijų latinų a- 
peigų. Iš tų 605 vyskupijos 
randasi Europoje ii’ paskir
stomos sekančiai:

Francijoje 84, Austrijoje 
52, Anglijoje 53, Italijoje 
268, Ispanijoje 56, Vokieti
joje 25, Portugalijoje 12, 
Belgijoje 6, Rusijoje 13,

pijų, iš kurių 32 Indijoje, 4 
Japonijoje, 1 Persijoje ir 3 
Turkų Azijoje.

Afrikoje yra tik 13 vysku- 
pijų, gi Amerikoje net 249, 
o ant Ramaus vandenyno 
salų ir Australijoje — 32.

Rytinių apeigų vyskupijų, 
priklausančių Rymui, vra 
81.

Apart vyskupų, turinčių 
uuosavias rezidencijas, yra 
dar 456 titularių vyskupų, 
kuriems šv. Tėvas suteikęs 
vyskupo arba arcivyskupo 
titulus.

Prie viršuje paminėtų 
vyskupijų dar reikia pri- 
skaityti 21 abatijų ir pra- 
laturų, kurios nepriklauso 
į vyskupijas, bet betarpiniai 
į šv. Sostą; toliau apaštali
nių delegacijų ir 145 apaš
talinių vikarijatų. Tie vi- 
karijatai paprastai valdomi 
tituliariais vyskupais, gi 
prefektūros, kurių esama 
55, valdomos paprastais ku
nigais, turinčiais tam tikslui 
šv. Sosto ingaliojimus.

Apaštalinių prefektūrų 
randasi Europoje 4, Azijoje 
11, Afrikoje 21, Amerikoje 
10 ir Australijoje 9.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
RYMO KATALIKŲ KON

GRESAS.

Įsteigtoji 1906 m. Ameri
kos Lietuvių Rymo Katalikų 
Federacija nėra suirus. Jinai 
tebegyvuoja ir tebeturi ka
soje $466. 15. Jei pastarais 
metais jinai nerodė gyvybės 
ženklų, tai greičiausiai del- 
;o, kad nebuvo ką veikt. Bet 
;uo tarpu atsirado . naujų 
reikalų, gimė naujų rū
pesčių. Mokyklos, jau
nimu organizavimas, ka
talikiškų pašelpinių draugi
jų suvienijimas, blaivybės 
platinimas, santikiai su ki
tomis partijomis, kova su 
taip vadinamu “nepriklau
somuoju” judėjimu, katali
kiškosios spaudos palaiky
mas, pratinimas lietuvių 
prie visuomenės gyvenimo ir 
tt. ii’ tt. — vis tai reikalai, 
kuriuos tegalima aptarti 
viename dideliame visų A- 
merikos Lietuvių Rymo Ka
talikų suvažiavime. Paskuti
niu laiku šitokio suvažiavi
mo reikalauja Amerikos lie- 
tuvių katalikų visuomenė 
vis garsiau ir garsiau. Suva
žiavimo vieta nurodoma 
Pittsburgas.

Todėl, klausydami visuo
menės balso ir susižinoję su 
pittsburgiečiais, mes, že
miau pasirašusi Amerikos 
Lietuvių Rymo Katalikų 
Federacijos Valdyba, šau
kiame Amerikos Lietuvių 
Katalikų Kongresą į Pitts- 
burgą birželio 25 ir 26 d. 
1913 m.

Kaip ir pirmiausiais sy
kiais, teisės dalyvauti šita
me Kongrese turės kunigai, 
po tris atstovus nuo parapi
jų ir po vieną atstovą nuo 
organizacijų ir šiaip jau į- 
staigų (laikraščių ir tt).

Kiekvienas delegatas pri
valo pristatyti paliudijimą 
nuo savo klebono.

Su tikra pagarba,
A. L. R. K. Federacijos 

Valdyba:
Kun. Jos. J. Kaulakis, prez. 
B. V. Vaišnoras, kasininkas, 
Kun. A. Kaupas, sekretorius

Apašų užpuolimas. Pary
žiuje 15 banditų, kurie ten 
vadinami apašais, įsikraus
tė vienon vyno sankrovon 
ir, paėmę pinigus, norėjo 
dar nužudyti sankrovos sa
vininką. Po sunkiai kovai 
trįs apašai suimta, o vienas

Graikijoje 7, Bulgarijoje 1, 
Holandijoje 5, Monaco 1, 
Rumunijoje 2, Serbijoje 1 
ir Turkijoje 7.

Azijoje randasi 40 vysku- {policistas sunkiai sužeista.
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VIENOS DIENOS REVO
LIUCIJA KONSTANTI- 

NOPOLYJ.

Turkijoje jaunaturkių su
mišimas ir pagriebimas' val
džios į savo rankąs, Europą 
užpuolė netikėtai, kadangi 
Europos diplomatai nuolat 
laikėsi vienos ir tos pačios 
minties, kad Turkija rengia
si tuojaus-tuojaus priimti 
Balkanų valstybių reikala
vimus ir busią po karui. Ga- 
lingai jaunaturkių revoliucija 
tečiau sugriovė senaturkių 
valdžią ir išnaujo pradėjo 
grumties su Balkanų valsty
bėmis. Delko Europos di
plomatija iš kalno nežinojo 
rengiamos jaunaturkių re
voliucijos, nežinia. Diploma
tija teisinasi tuomi, kad jei 
pats senaturkių didysis vezi
ras Kiamil-paša, kaipo gu
drus politikas, apie tai nie
ko nežinojęs ir nepramatęs, 
tai iškurgi diplomatai tame 
dalyke galėjo gauti žinias. 
Viskas buvo veikiama di
džiausioj slaptybėj, tatai vi
sos tos perversmės staiga 
be Europos diplomatų žinios 
ir atlikta.

Dar pirm 10 dienų Enver- 
bey vardu linijinių oficierių 
iš po Čataldža pasiuntė ka
ro ministeriui Nazim-pašai 
‘ ‘ ultimatumą ’ ’, kuriuomi pa - 
reikalavo, idant ministeris 
neatmainomai sulyg oficie
rių reikalavimo jokiuo budu 
nedrįstų gražumu atiduoti 
bulgarams Adrianopolio. 
Tada Nazim-paša sušaukė 
visus vyresnius oficierius, 
tarp kurių buvo ir Enver- 
bėy. Mahmud šefket-paša, 
kuriam liepta organizuoti ar
miją ties Gallipoli, nepribu
vo mineton tarybon, apreik
šdamas, jogei netikįs Nazi- 
mui.

Koks buvo tos tarybos bė
gis ir pasekmės, nežinia, bet 
greičiausiai nieko svarbaus 
neatlikta. Enver-bey iš Kon
stantinopolio, kur atlaikyta 
taryba, sugrįžo į Čataldža. 
Tuo tarpu žaibo greitumu 
pasklydo žinia, kad didžio
ji taryba sutikus atiduoti 
bulgarams Adriąnopolį, Ant 
Čataldža linijos tarp oficie
rių gimė įnirtimas. Vyresni 
oficieriai stovykloje atlaikė 
susirinkimą, po kuriam ap
reiškė, kad armija. savitai 
pradės su bulgarais kovą ir 
neatiduos Adrianopolio. Tas 
atsitiko * seredos vakare. 
Enver-bey’ui tuojaus įsa
kyta apie tai pranešti jau
naturkių komitetui ir tuo
jaus pradėti veikti, idant 
tuo budu užbėgus už akių 
valdžios atsakymui į Euro
pos viešpatysčių notą. Ap
linkybės netikėtai sugulė 
jaunaturkių naudom Kia
mil-paša, didysis veziras, tu
rėjo Konstantinopoly  j išti
kimos sau armijos 13 ba
talijom; šaulių ir tris kom
panijas su mašininiais šau
tuvais. Kariuomenės skyriai 
kurie suteikdavo Augštajai 
Fortai sargybą, pirm kelių 
dienų išsiųsta prasilavini- 
mams, gi Portoje sargybą 
laikė batai i jonas Ušak, at
sidavęs jaunaturkiams.

Tik štai ketverge, sausio 
23 d., 3 vai. po pietų, susiriir 
ko didelė žmonių minia prie
šai mečetą Aja sofia, Stam
bule; minioje lakstė agitato
riai su turkų dvasiškias. Iš 
ten dar labiau pasididinusi 
minia nutraukė priešai Por
tą. kur nuo 1 vai. po pietų 
ministerių kabinetas laikė 
posėdį. Talaat-bey tą pąčią 
dieną dar pirm pietų buvo 
nuvykęs pas Kiamil-pašą, ir 
pas jį pareikalavęs rezigna- 
eijos. Kiamil atsisakė rezig-

nuoti, nors Talaat jam į akis 
pagrasino revoliucija.

Kuomet Talaat išėjo, Kia
mil tuojaus sėdosi prie sta
lo, kad suredagavus atsaky
mą į viešpatysčių notą. Dir
bo lig 2 vai. po pietų, paskui 
jam atnešta pietus. Aplink 3 
v. po pietų greitai prieš Por
tą atjojo oficierių kuopa 
vadovaujant Enver-bey’ui 
Šis atjojo ant balto arklio. 
Oficieriai nusėdo nuo arklių 
ir suėjo Portos kieman. Tuo 
tarpu iš artimesnių ir toli
mesnių kavinių pasipylė 
žmonių būriai šaukdami: 
“Šalin Kiamil!” Tie rėks
mai pasiekė veziro ausis.

Enver-bey ir Halil-bey 
tuojau inėjo į Portos rumus 
ir 'pareikalavo juodu leisti 
pasimatyti su veziru. Por
tos komendantas juodu iš
vedė iš rūmų, laukan, liepė 
duris uždaryti ir paskui tuo
du oficierių, prie kurių pri
sijungė jų kolegos, nuvedė 
tarybų salen, kur buvo di
dysis veziras, ką tiktai sugrį
žęs po pietų. Enver-bey su 
kitais oficieriais pirmiausiai 
įėjo prieangiu ir susilaikė. 
Nuo tos valandos apie to
lesnius atsitikimus žinios 
skamba visokeriopai.

Vieni pasakoja taip: En
ver-bey iš prieangio pasiun
tė savo vizitinę kortelę Ini- 
nisterių salėn, o kadangi 
ministerial nenorėjo jį pri
imti, Enver-beyo oficieriai 
ėmė garsiai murmėti, paskui 
garsiai šūkauti. Į jų šauks
mą išėjo karo ministeris Na
zim-paša su adjutantais, kad 
patyrus, kas tokie randasi 
prieangyj. Vienas Nązimo 
adjutantų šovė į Enver-be- 
yą, bet nepataikė,' o tada 
šauta iš priešingosios pusės. 
Nažimui pataikyta tiesiog 
širdin ir tasai ant vietos kri
tęs negyvas; paskui nušau
ta jo adjutantai Nafir ir Sa
lih. Abelnai imant, visas su 
tais šaudymais epizodas lig- 
šiol neišaiškintas. Sulyg ki
tų žinių, revoliucionistai 
jaunaturkiai nušovę devynis 
asmenis, būtent karo minis- 
terį Nazimą, jo du adjutan
tu, karo ministerio tarną, 
Portos tarną ir sekretorių, 
kapitoną Kiais Isli Tevfiką 
ir jaunaturkių komiteto vie
ną. narį. Devinto asmenio 
pavardė nežinoma. Paskiau 
jaunaturkiai įsivertė tarybos 
salėn ir norėjo nušauti ve- 
zirą Kiamil, bet tasai atsi
prašęs ir jam dovanota gy
vastis. Kiti vėl pasakoja, 
kad Nazim netyčia nušau
tas, jam žiūrint per langą 
iš rūmų. Sunku sužinoti 
kaip ten buvo.

Gana to, kad apsidirbus 
su karo ministerių Nazim, 
Enver-bey su saviškiais ofi
cieriais įėjo ministerių tary
bos salėn. Ten Enver-bey 
atsistojo priešai vezirą Kia
mil-pašą ir prikišo jam, kad 
jis su savo kabinetu išdavė 
Turkiją, sutikdamas atiduo
ti Adriąnopolį bulgarams. 
Kabinetas privalo atsistaty
dinti! — sušuko Enver-bey. 
Tuo tarpu minia lauke šu
kavo: “Šalin Kiamil!” Po 
trumpam galvojimui Kiamil 
sėdosi prie biurko ir parašė 
prašymą atsifftatydinti. 
Greitai atidaryta Augšto- 
sios Portos vartai ir Enver- 
bey parodė miniai Kiamilo 
raštą, sakydamas: “Rezig
navo!”

Tada Enver-bey sėdo au
tomobiliui!, nuvažiavo į sul
tano rumus ir perstatė sul- 
tanui dimisijos prašymą. 
Sultanas net akis išvertęs. 
Kiek palaukus pasiuntė sa
vo sekretorių persitikrinti, 
ar teisingai Kiamil atsista
tydina. Sekretorius parga-

auteiitiškumą, pa
pas save Mah- 

Sefketą-pašą. Ap- 
val. vakare atvyko

beno patvirtinančią žinią. 
Tuo tarpu ir prieš sultano 
rumus pradėjo rinkties žmo
nių minios, bet ramiai užsi
laikė.

Sultanas ištyręs Kiamilo 
rašto 
kvietė 
mudą 
link 8
pas sultaną Sefket-paša po
draug su Enver-bey’u, Ali 
Fuad-bey’u ir Halila-bey’u. 
Sultanas buvo labai sujau
dintas. Tylėdamas . padavė 
Šėfket-pašai “trade”, pas
kirdamas jį didžiuoju veži
ni.

Mahir Efendi atkalbėjo 
maldą, paskui Mahmut Šef- 
ket-paša prakalbėjo į minią, 
susirinkusią prieš sultano 
rumus, užtikrindamas, j ogei 
pašvęsiąs viską tėvynės gel
bėjimui. Ant galo liepė mi
niai ramiai išsiskirstyti. Mi
nia paklausė. Enver-bey 
tuojaus paskirtas sultano 
rūmų komendantu, kuris lie
pė pastatyti sargybas ties 
buvusių ministerių namais.

Vienos dienos revoliucija 
ėmė viršų. Jaunaturkiams 
Išnaujo teko valdžios styras. 
Bet šiandie matosi, kad jie 
savo atkaklumu savo tėvy
ne užuot išgelbėjimo, nus
tums bedugnėn, iš kur bus 
sunku išsikasti.'

CENTRALIS KNINGY
NAS.

gynas bus įsteigtas New 
Yorke, prie New York Pu
blic Library. Nebus prošalį 
žinoti visuomenei, kam toks 
kningynas reikalingas ir ar 
tinkama jam išrinkta vieta.

Kaip Liet. Laikraštininkų 
Suvažiavimas, taip ir C. 
Kningyno komisija, kalbė
dami apie Centralį Lietuvių 
Kningyną, turėjo omenyje 
tai, kad' lietuviams jau lai
kas įsteigt tam tikrą, centrą, 
kuriu butų galima rinkti 
visus išėjusius ir išeisian
čius iš spaudos veikalus: 
kningas, brošiūras ir lai
kraščius. Toks Centras rei
kalingas ne tiek šiai dienai, 
tai yra musų, dabar čia gy
venančių lietuvių, informa
cijoms ir pasiskaitymui, 
kiek reikalingas yra atei
čiai. Pavyzdžiui, jei toks 
Centralis Kningynas butų 
įsteigtas bent 25 metai tam 
atgal, tai šiandien mes ja
me rastume visus lietuvių 
raštus, išėjusius tų metų bė
gyje. Dabar-gi, kad ir la
biausia norėtume, ar re-ika 
lautume, daugelio veikalų 
jau negalime gauti. Nekal
bant jau apie senesniuosius 
leidinius, kaip “Aizopo 
Pasakos”, Širvy do “Žo
dynas”. Narbuto “Dzieje 
Narodu Litewskiego”, visų 
Valančiaus raštų, etc., mes 
beveik niekur negalime gau
ti pilnų kompleto; “Aušros”, 
‘Lietuviško Balso”, Apšvie
tus”, “Unijos”, “Gazietos 
Lietuviškos” ir tt.; paga
lbaus niekur, jei bent tik 
pačiose redakcijose, negau
sime pilnų kompletų “Vie
nybės Lietuvninkų”, “Tė
vynės”, “Lietuvos” ir kitų 
dabar da išeinančių laikraš 
čių. Kas belieka sakyti apie 
tuos laikraščius, kurie pa
simirė, išgyvenę metus ar 
dvejis. Jų negausime ir ma
žu niekur nerasime. Tą patį 
galime pasakyti ir apie 
kningas, leistas musų kalbo
je.

Tai vienas dalykas. An- 
tras-gi yra tame,, kad lietu
viai da iki /šiol neturi surin
kę kadir šiokio tokio rai

kiaus, taip' vadinamos “Li
tuanikos”, tai yrą kningų, 
kuriose rašomą ar pla
čiau minima apie Lietuvą, 
kaipo kraštą, ir apie lietu
vius, kaipo tautą Lietuvoje 
ir išeivystėje. Jei kurs musų 
historikų 'ar Šiaip musų 
draugijinių santikių tyrinė
tojas, norėtų plačiau pastu
dijuoti musų praeitį ir da
bartį, musų santikius su ki
tomis tautomis ir kitų tau
toj atsinesimą į mus, kaipo 
tautą, tai susidurtų su di
deliai svarbia kliučia: nėra 
apie mus rankiaus veikalų, 
rašytų svetimomis kalbomis, 
o Jr musų pačių perijodiško- 
ji ir neperijodiškoji spauda 
yra išdraikyta ir betvarkė
je-

Tai buvo vyriausiuoju 
motyvu, pakūrsčiusiu III 
Laiki*aštiniukų Suvažiavi
mą įsteigti Centralį Lietu
vių Kningyną.

Klausimas sulig vietos to
kiam i<» kningynui ir-gi buvo 
svarbus. Bene “Saulėje” tū
las pseudonimas rašė, buk a- 
nais metais panašus kningy- 
nas buvęs užtfiegstas prie 
SLA. Centro. Dabartinė 
“Tėvynės” redakcija net ir 
pėdsakų tokio kningyno ne- 
■anda, o ir nežino, kur jų ieš
koti. Atsižvelgus į tai, kad 
kningyno pradžia buvo už- 
megsta prie SLA., ir kad 
SLA., kaipo viena didžiųjų 
ir jau žinomųjų mums or
ganizacijų turi nepajudina
mąjį turtą, Laiki*. Suvažia
vimui buvo patarta organi
zuoti Kningyną prie SLA.. 
Tečiaus apsvarsčius klausi
mą ir pamačius, kad tokiam 
Kningynui tinkamai užlai
kyti ir pridaboti lietuvių vi
suomenė šiandie .dar neiš
galės padėti reikalingas lė
šas, sumanymas pats savai- 
mi turėjo nupulti.

Kalbant apie vietą Centr. 
Kningynui, but galima nu
rodyti Lietuvą, kaip Didžią
ją, taip ii* Mažąją: Ypatin
gai Didžioje Lietuvoje butų 
tinkamiausi vieta tokiam 
kningynui; pastaruoju laiku 
Didž. Lietuva atgijo ir su
bruzdo; greta didelės dau
gybės draugijų ir draugijė
lių turime ten ir Mokslo bei 
Dailės Daugijas, prie kurių 
toks Kningynas ir turėtų 
prisiglausti. Vienok čia su
siduriame su didelėmis klin
timis: Rusijos cenzūra neį
leidžia daugelio užsieniuose 
spausdintų kningų ir lai
kraščių, tad toks Kningynas 
toli gražu nebūtų pilnas. 
Antra puse vertus, prie da
bartimi; aplinkybių Rusijo
je panašiai įstaigai kasdie
na graso konfiskavimo pa
vojus. Tad noroms-neno- 
roms prisieina aplenkti 
Didž. Lietuvą. Maž. Lietu
voje kolkas pats lietuvystės 
klausimas yra taip nustelb
tas, ta saujelė lietuvių yra 
taip vokiečių, slegiama, kad 
pavedimas jiems; rūpesčio 
sulig Centraįio musų Knin
gyno butų tuo tarpu gal ir 
perdidelė jiems našta.

Beliko tatai Amerika. 
Kningynas, kurį aprinko 
Laikr. Suvažiavimas, yra 
vienas iš didžiausiųjų pa
saulio kninggpų. jbia surink
tiems musų, veikalams ne
graso j oksai .pavojus; nepra- 
gaiš, nebus ^onfiskuoti, vi
sados bus prižiūrėti ir sut
varkyti ir užsilaikys atei
čiai, kaipo didelis musų da
bartinių santikių ir kovų 
paminklas. ,

Dabar keli žodžiai apie tą 
musų aprinktąjį kningy
ną. “New York Public Li
brary, Astor, Lenox and 
Tilden Fundaticn” yra ant 
kampo 5-tos Avenue ir 42-

ros gatves it turi 40 skyrių 
įvairiose' miesto’ dalyse, Pa
ties budink© historiją yra 
toki; 19 d. gegužio, 1897, 
New lYorko valstijos legis- 
latura nusprendė pastatyti 
Centralį New Yorko Knin
gyno budinką; darbas pra
dėta 10 d. lapkričio 1902 
metuose ir užbaigta 23 d. 
gegužės 1911 metų. Namas, 
trimis augštais, užima 115- 
000 keturkampių pėdų ir 
didesnė dalis sunaudotos 
jam medžiagos — tai Ver
mont© marmuras.

Didžiojoje skaitykloje 
(main reading room) yra 
786 vietos skaitytojams, ki- 
tuose-gi kambariuose yra 
1,760 sėdynių. Didžiojoje 
skaitykloje yra 334,530 pė
dų (suvirš 63 angį., arti 13^ 
liet, mylių) lentynų, kurio-' 
se gali sutilpti 2,500.000 to
mų. Specialėse skaityklose 
yra 70,000 pėdų lentynų su 
500,000 tomų.

Visas Kningynas yra pa
dalintas į daugelį sekcijų, 
arba skyrių. Didžiausis ir 
turtingiausis skyrius — tai 
Informacijų (reference) sky
rius, kuriame jau dabar yra 
suvirš 1 milijono įvairiau
sių veikalų: enciklopedijų, 
žodynų, historiškų veikalų 
ir tt. Cirkuliacijos (circula
tion) skyriuje, iš kur galima 
kningas skolinties, vra arti 
30,000.

Paminėtina svarbiausieji 
Kningyno skyriai: Circula
ting Library, senų laikraš
čių skyrius, mokyklų sky
rius, keliaujančių kningy- 
nų ofisas, perijodiškų leidi
nių skyrius, kningynas ne
regiams, technologijos sky
rius, patentų kambarys, sla- 
voniška sekcija (prie jos 
bus ir lietuvių skyrius), žy
dų sekcija, rytiečių (oriental) 
sekcija, mokslo kambarys, 
ekomonijos ir sociologijos 
skyrius, viešųjų dokumentų 
skyrius, viešasis katalogų 
kambarys, meno ir architek
tūros kambarys, spaudos 
kambarys, žemlapių skyrius, 
Amerikos historijos skyrius, 
genealogijos skyrius ir pa
veikslų galerija.

Tad tokioje žinijos ir me
no šventinyčroje lietuviai- 
išeiviai įsteigs savo skyrių. 
Reikia tikėties, kad ilgai
niui lietuviai netik interesuo- 
sis tuo savo skyrių, bet rū
pinsis jį padaryti kuoturtin- 
giausiu, o gal bus galima ir 
savo kningių į tą vietą į- 
statyti.

Pradėtajam darbui turi
me palinkėti geriausių pa
sekmių.

MIESTAS, SODŽIUS IR 
PAŽANGA.

Regis nedaug tereikia pri- 
rodinėti, kad civilizacija gi
mė mieste. Prisiminkime, ko
kią svarbią rolę sulošė se
novėj Jeruzolimas, Atėnai 
ir Roma. Tai buvo civiliza
cijos židiniai. Šiuose mies
tuose leido pirams savo die
gus religija, mokslas, dai
lė ir draugijinis gyvenimas. 
Nors nemažai šnekama apie 
sodžių; kaipo vietą tinka
mą giliam mintijimui. Tai 
bus teisinga tik imant augš- 
to proto asmenis. Papras- 
tasai-gi žmogelis vienų-vie- 
nas skursta ir nyksta it 
eglelė ant plynios. Mieste 
toks asmuo paklius į ap
linkybes, kurios akstys jį 
prie kilimo. Sueigos, pasi
šnekėjimai, kitų nuomonių 
išgirdimas ir savosios išreiš-
kimas — vis tai veikliai 
verčianti žmogų griebtis 
proto. Susidūrimas su įvai
riais žmonėmis verčia jį bu*

ti švaresniu, mandagesniu, 
pamesti blogus papročius. 
Neužginčijama iš kitos pu
sės, kad miestas nekuriems 
yra pragaištingas iš doriš
ko ir kitų atžvilgių. Filoso
fui, originaliam minty to j ui 
ne tik ką nieko nepriduoda 
miesto ošimas ir žmonių su
eigos, bet tas jam kenkia. 
Kaip muzikantą berašantį 
kokią originalę gaidą su- 
dundėjimas išmeta iš vė
žių, taip ir mintytojo min
tis lieka trukšmo užgesin
ta.

Neužginčijama, kad di
džiųjų miestų priemiesčiai 
yra tikri išsigimimo lizdai, 
įvairių piktadarysčių vietos. 
Nekurie, įsižiūrėję vien į 
tas miesto blogąsias puses, 
nupeikia juosius. Bet tai jau 
tųjų aiškus apsirikimas. 
Lygia dalimi mes galėtume 
ir sodžius nupeikti. Pažvel
gę ir sodžiuose mes atra
sime išsigimimo ženklų. Iš
sigimimas ne vien mieste 
terandamas. Štai ką rašo 
vienas rašytojas. Nesenai 
buvo rasta kuopa žmonių, 
gyvenančių nevaisinguose 
yrynuose tarp didžių mies
tų New Yorko ir Philadel- 
jhios. Jie gyvena tamsybė
je ir nešvarume. Jų pirke
lės su mažais langeliais ir 
šiaudais, dengtos. Važiuo
jant jas lygiai sunku pa- 
■;ėmyti kaip urvus medžiuo- ; 
se. Jie taip žemai išmany- ; 
me stovi, kad regis sugrįžę ; 
į, laukinių genčių stovį. Vir- 
ginioj ir panašus užkampis ; 
rastas. Jų žemė nevaisin
ga ir veik paliovė darbuotis. 
Jų grintelės menkutės ir i 
prikimštos baisiau, negu ne- 
sveikiausių miesto dalių na- i 
mai. Jie baisiau išsigimę, 
negu didžiųjų miestų prie
miesčiai.

Tai pavyzdis kas gali il
gainiui atsitikti su asmenim 
arba net keletos sodžių gy
ventojais be išlaukinio į- 
<vėpimo, be atmainos aktsti- 
nų ir be susidūrimo su 
žmonėmis. Neretai pabrie- 1 
žiamas pavojus nuo perte
kliaus ir lepumo; bet pavo
jus grasiąs nuo pasikakini- ' 
mo trupiniais yra pavojin
gesnis.

Bet virš aprašytieji skly
peliai yra jau tik išėmimai. 
Ačiū šios gadynės išradi
mams ir sodžius maino sa
vo išvaizdį. Išradimai nėra 
miestų monopolija. Kaipo 
contrast;; prives ime čion 
aprašymą nekuriu apskri
čių Kentucky valstijos. Čion 
daugelio taimerių namai y- 
ra aprūpinti elektros šviesa, 
vandens į va domis ir esti 
karštu oru arba garu apšil
domi. Turi telefonus ir kas
dien paštorius pribuna su 
laiškais ir laikraščiais. Tai, 
žinoma, ne vien šios valsti
jos tuomi gali didžiutis. U- 
kio produktai brangsta. Ir 
fermeriai pajėgia apsirū
pinti įvairiais šiuolaikiniais 
išradimais. Geri keliai,, te
lefonai, kasdieniais paštas 
surišo juos su veikiančiu pa
sauliu ir panaikino jų ap- 
vienijimą. Tolumas yra pa
naikinamas ir pasaulis su
mažėja. O kasdien tai daro
si žymiau.

DRĄSI MOTERIŠKĖ.

> yra sutirpusi masa, ir die- M’
• ną ir naktį kįla iš jo durnai
• kaip debesįs. Yra tai bai- 
i siausis vulkanas pasaulyj.

Vietiniai gyventojai ka- ’ 
dais tikėjo, kad toj ugnyj 
gyveno nuožmi deivė vardu 
Pc-le. Jos maudykla buvusi j 
krateryj, o stiklinės druož- 
lės dengiančios įkalnius, / 
buvę jos plaukai. Visi jautė 
šventą baimę prieš Pe-le, 
bet ypatingai fhoterįs. Ku-' 
nigai sakydavo, kad jei mo
teris užsiliptų ant kalno ir, 
nuskynusi uogą nuo krūmo, 
mostų į ugnies ežerą, tai 
deivė sukeltų tokį trenks
mą, kurs salą sunaikintą.

Bet šimtas metų atgal pa
sirodė saloj misionoriai. Po 
truputį žmonės nustojo ti
kėję ir garbinę nuožmias 
deives ir pradėjo tarnauti 
tikram dangaus ir žemės 
Sutvertoj ui. Tik Pe-le’ės 
baimė pasiliko, ir jos liep
snojantis kalnas buvo pa
gonį; tvirtynė.

Tuomet viena drąsi krik
ščionė moteriškė pasiryžo 
paniekinti deivę ir sulaužy- 
;i tą apžavėjhną, kurs slė- 
»ė žmones. Jos vardas buvo 
Kapiolani; ji buvo Naihe’s 
pati, žymaus viešo kalbėto
jo. Tai dėjosi 1825 m.

Vieną dieną ji nuskynė 
kekę šventų uogų. Toks dar- * 
bas buvo šventvagiškas 
stabmeldžių akyse. Moteris 
su uogų keke rankoj lipo 
ant kalno. Nelengva tai bu
vo atlikti. Kelionė buvo pu
strečios mylios ilga. Ėjimas 
buvo taip-gi pavojingas. 
Reikėjo liabilities slidžiu 
lava apdengtu įkalniu. Įdū
kę Pe-le’ės kunigai, išėję iš 
savo šventyklų, pastatytų 
ant nusidriekusių uolų, ban
dė apstabdyti ją savo grū
mojimais; jinai vienok ji; 
nepaisė. Jinai skubinosi pa
siekti kalno viršų ir paskui 
pasileido žemyn linkui bai
saus kratero iki neatsisto
jo ant kranto ežero, kuria
me virė sutirpusi masa. 
Tuomet ji sviedė ežeran uo
gų kekę, sulaužydama tuomi 
tikėjimą į Pe-le’ės rūstybę. 
Tai atlikusi Kapiolani lai
mingai nusileido nuo kulno.

Toli, ant Ramiojo vande
nyno, yra salos, vadinamos 
Hawaii. Nekurtose jų yra 
augšti vulkaniniai kalnai. 
Didžiausias vulkanas vadi
nasi Kilauea. To vulkano 
skylė ('krateris') vra milži-
niška. Turi apie devynias 
mylias apsukui, Tai viduti
niško didumo ežeras. Vie
toj vandens to ežero viduryj

’A

Cerkvė sudegė. Peterbur
ge tomis dienomis sudegė 
garsi stačiatikių cerkvė, va 
dinama “Troicki sobor”. 
Daug brangenybių ugnis 
sunaikino.

Kritikuoja kaizerį. Vo« 
kietijos parlamentah įnešta 
sumanymas nupirkti kaize
riui Viliui naują laivą (ja
chtą), idant jis asmeniškai 
geriau galėtų vesti karo IjmJ 
vi; manebrus. Tuo tarpui® y 
uas atstovas socialistas®?? 
sistojęs ir pažymėjęs^B t 
kaizeriui panašios 
žaislai visai nereil® • 
kadangi kaizeris nėr;® 
vis ir jis to amato nesi 
ta. ypač dar vesti main® ,fč 
Argi tasai atstovas ®. f.' 
teisybės ?

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

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

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

146 Adams st r., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, sekretorius,
261 Broadway,

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

Paterson, N. J.
J. Rand maitos, išdo gk»b 

245 Devoe str.. 
■RrooMvn. N. Y.
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Geležinkelio Sorgas Tylius.
GERHARTO HAUPTMANN’O NOVELE.

VERTE BEGIS.

(Tąsa.).
Matomai stengėsi ką tai sulaikyt, suki

nėjosi į visas puses, graibėsi, vis užstoda
mas kam tai nematomam kelią.

— Myna! — sušuko verksmingu, kaip 
mažas vaikas, balsu.

— Klausyk, Myna... atiduok, pačiut, 
atiduok, — meldė graibydamas orą: — ją 
taip sumušiu, kad bus mėlina ir juoda, — 
kirviu, ar girdi? Kirvį paimsiu iš virtuvės, 
mušiu, pamatysi, ji gi pastips! Taip, kirviu 
iš virtuvės, kirviu!.. U! juodas kraujas...

Ant jo lupų išsivertė baltos putos, sti
klinės akįs bepęrtraukos mirksėjo.

Saulelė leidosi, debesįs prasišvaistė.
Tylius nuėjo apie šimtą žingsnių ir, 

nuilsęs, sustojo; ant veido 1 matyt buvo 
išgąstis; rankas, melsdamas, ištiesė prieš 
save, dejavo ir graudžiai verkė. Paskui iš
tiesęs kaklą dar sykį norėjo pamatyti ką tai 

• tolumoj dingstantį. Antgalo rankos nudri
bo : — veidas buvo susidrumstęs, vilkosi at
galios, kaip nesavas.

f- Saulė paskutiniais spinduliais apsiautė 
visą mišką ir tuoj užgeso. Kelmai išrodė 
kaip baltuojanti tarpe puvėsių kaulai. Vi
duj miegančios tylos girdėti buvo genio ka
limas. Prapuolė paskutinis debesėlis, ir 
šaltas vakaro kvapas drebuliais perėmė sar
go kūną. Viskas rodėsi jam nauju ir sveti
mu. Negalėjo dasiprotėti, kas apie jį, kame 
ir kur beeinąs.

Šit voveraitė perbėgo kelią, ir Tyliui 
nežinia iš kur atėjo į galvą: “geras Dievas 
bėga keliu”. Atkartojo tuos žodžius po- 
kelissyk, pakoliai šiek tiek atėjo į save: — 
“Dieve, kas tai yra?” — stengėsi surinkti 
ir sutvarkyti mintis, bet veltui, — drebėjo 
jausdamas savyje silpnumą.

Iš beržynėlio pasklido kūdikio verks
mas. Sargas ir vėl padūko. Bėgo, nežinoda
mas ką bedaryti. Apleistas vaikas verkė ir 
mėtėsi po mažą vežimėlį. Ką su juo bepra- 

\dėti? Ko jis nori? — Nežinojo; — galvoje 
slankiojo negeros mintįs.

— “Geras Dievas bėga keliu”. — Kas 
tai yra? — Ak, Tobijus! Ji numarino jį, 
ta močeka (pamotė), o josios bostras gy
vas!... U-ū!

Raudona aušra uždengė jam akis, kaip 
per miglas, matė išverstas kūdikio akis, 
rankose jautė minkštą, karštą kūną, girdė
jo priglumintą verksmą ir kriokimą, — 
kieno? — jis nežinojo.

Koks tai karštas lašas tiško jam ant 
kaktos, ir vėl atsikvošėjo — atėjo į save; 
ore skambėjo aidas signalinio varpelio.

Dabar tik suprato, ką prieš valandė
lę norėjo padaryti; jo rankos atliuosavo 
kūdikio gerklę, kurs atgavęs kvapą sun
kiai ėmė kosėti ir verkti.

k — Tai dar gyvas? Dėkui Dievui! gy
vas, -gyvas!

Ir skubino pasitikti traukinį. Viršuje 
kelio sukosi durnų kamuolys, paskui davė
si girdėt garvežimio staugimas, panašus 
sergančio milžino šniokštavimui. Buvo ir 
šalta.

Pgalios pasirodė darbininkų trauki- 
^nys, kurs kožną vakarą paimdavo dirban- 
Skis ant gelžkelio darbininkus. Gana dar 

■įįuo sargybos namelio išsiskliejo švil- 
K paskiaus šniokštimas, girdždėjimas, 
Rikinj pradėjo stabdyt. Dar valandė-
Rstojo.

■ ruošė vagonu languose rymojo ke- 
Rirbiniukų ir darbininkių — visi 
Komis galvomis; jų veidai reiškė 
■epaprastą ir liūdną iškilmę. Pa- 
K'gą, visi ėmė šnabšdūtis. Senesnieji 
V iš dantų pypkes ir laikė jasiąs 
Kį; moters vaitojo. Mašinorius nušo- 
»jo tiesiog prie Tyliaus, drūčiai šu
le jam ranką; Tylius sustyrusiomis 

Wiiis pradėjo artinties prie traukinio. Iš 
Wibuvusiųjų nė vienas jo nesveikino, nieks 
Rieužkalbino, nors visi jį pažinojo.

Iš paskutinio vagono išnešė Tobijuko 
kūną. Buvo jau negyvas. Lena ėjo paskui, 
reidas josios buvo geltonai baltas, apie a- 
ris juodi graižai (dėmės).

Tylius nė nepažiūrėjo į jąją, bet ji, 
pamačiusi vyrą, persigando: jo veidas bu- 

..ro supuolęs, plaukai pražilę, barzda ir an
takiai susivėlę, ant burnos pėdsakai ašarų 
ir dulkių, akįs stačiai žibėjo.

Surengė vėl nešyklas, kuriąs buvo 
itsivežę ir paguldė ant jų Tobijuką.

Tobijuko kūną nešė tvarkoje ir tylo
mis; naktis temo greitai. 'Ant kelio užbėgo 
stirnų (laukinių ožkų) kaiminė ir žingei
džiai dairėsi, bet garvežimio švilpimas ją
sias išbaidė ir išblaškė į visas puses.

Sujudėjus traukiniui, Tylius apalpo 
ir puolė ant žemės. Traukinys vėl susiturė
jo; minia apsupo apalpusį — ką. su jūom 
pradėti? Nusprendė tada pakoliai vaiko 
kūną palikti namelyje, o nešyklomis tuom 
tarpu parnešti sodžiui! apalpusį Tylių.,

Du žmogų nešė Tylių, o Lena, balsiai 
žliumbdama, ėjo paskui jų ir stūmė vežimė
lį, kuriame raitėsi ir verkė josios kūdikis.

Iš už miško paveiksle raudono dugno 
išplaukė mėnuo ir kaskart kilo augštyn. 
Ant smilčiuotų su aiškiais sklypais šviesos 
dirvų pynėsi ilgi šešėliai. ■ ; 4

Prasiskverbdama pro krūmus tarpo 
augštų senų kelmų, maža žmonių minia ėjo 
išlėto ir atsargiai. Tylius, klejodamas, tan
kiai pašokdavo; vis neatmerkdainas akių 
ir kasžinką murinėdamas, stengėsi atsisės
ti, atsikelti. Sunkiausias jiems buvo persi
kėlimas per upę: palikę Tylių turėjo vėl 
grįžti paimtų. Leną su kūdikiu. . ..: ...

Pirmas r sutiktas sodžiuus gyventojas 
išnešiojo apie ;nelaimingą- atsitikimą žinią.. 
Bėgo visi iš namų ir apsujio nelaminguo- 
sius. Nelengva buvo siaurais laiptais už
nešti sunkų nešinį; pagalios paguldė sargą 
ant lovos ir. tuojaus grižo pargabenti To
bijuko kūną.

Žinovės-kaimynės patarė ligoniui ant 
kaktos šaltą vandenį dėti, ir Lena tuojaus 
prie to griebėsi. Vilgė šaltame šulinio 
vandenyje rankšluostį ir dėjo ant karštos 
ligonio kaktos, tankiai mainė, kad nesušil
tų.

Ant galo jai pasirodė,, jog ligonis jau 
liuosiau kvėpuojąs; ir pati troško atilsio. 
Buvo labai nuilsusi ir. gulė į lovą, bet vel
tui — nė valandėlės neužmigo. Josios akį- 
se stovėjo dienos atsitikimai, vis tiek, ar 
ji buvo atsimerkusi, ar. drūčiai užsimerku
si.

Mažiukas miegojo. Nesirūpino suvis 
apie jį. Po intekme baimės ji visiškai persi
mainė; neliko joje nė ženklo smarkumo ir 
veiklumo. Apalpęs, be žado, su išblyškusi 
veidu žmogus, buvo josios viršiausiu val
donu.

Mėnuo pasikavojo debesiuose; gričio- 
je užviešpatavo neišpasakyta tamsuma. Le
na klausė sunkaus vyro kvėpavimo. Norė
jo užžiebti žiburį, nes tamsoje buvo jai bai
su, bet jau negalėjo pasikelti: kūnas sun
kino ją, kaip šmotas švino; skruostai už
dengė akis, ir ji drūčiai užmigo.

Kada į porą valandų su Tobijuko kunu 
sugrįžo žmonės, grįčios duris iki galui ra
do atviras. Nustebę su nešiniu užėjo augš- 
tyn; grįčioje buvo tamsu, ant jų šaukimo 
niekas nebeatsiliepė.

Pagalios užbriežė degtuką, ir silpnas 
žiburėlis apšvietė baisų reginį.

Užmušimas, žmogžudystė!!
Su sudaužytu veidu, sutrupintu kau

šu gulėjo kraujuose pasriuvusi Lena.
— Nudaigojo pačią! užmušė pačią! — 

kartojo kits po kitam susirinkusieji.
Vėl susibėgo kaimynai, vienas prisi

lenkė prie vaiko vygės.
— Jėzau, Marija! — atšoko drebėda

mas iš išgąsties ir pabalęs.
— Ten su nukirsta galva kūdikis!
Sargas dingo. Vos jį surado žmogus, 

ant gelžkelio pildantis tarnystę. Toje pa
čioje vietoje, kur traukinys perbėgo Tobi- 
juką, sėdėjo Tylius tarpu bėgių. Rankose 
turėjo ir glamonėjo gauruotą juodą velio
nio Tobijuko kepuraitę, tartum kokį gyvą 
daiktą. Ant klausimų, nedavė jokių atsa
kymų, aišku buvo, kad nieko negirdi. Buvo 
sumišęs.

Radusis jį teleponu pareikalavo pagel
tos; prisiųstieji stengėsi perkalbėti Tylių, 
kad geruoju nuo bėgių atsitrauktų.

Ateinantis greitasis traukinys turėjo 
susilaikyti ir palaukti, pakoliai nelaimin
gąjį nuo bėgių nenuvedė varu.

Surištą žandarai nugabeno kalėjiman, 
nes mėtėsi ir rėkė, kaip kūdikis; tą pačią 
dieną Tylius pergabentas į bepročių 
ligonbutį. Tečiaus ir čion nė valandėlės ne
siskyrė su gauruota velionio kūdikio kepu
raite, kurią maloniai glamonėjo ir spau
dė prie širdies...

GALAS.

Skailukie “Kataliką”
e.

Jokios žinios;
—i ii 1 if

Paminklas Stefad’ui. An
glijos laikraštiifmkai nus
prendę garsiam raštininkui 
ir publicistui, T. Stead’- 
ui, pastatydinti paminklą. 
Stead, kaip žinoma, nusken
dęs su “Titanicū”.

nąnęius gėralus, be jokio 
atsisakymo busią aštriai 
baudžiami kalėjimu. • .

Nesutikimaj už Mongoliją.
Chinijos gubernatorius 
Mandžurijoje iš Pekino ap
turėjęs galutinus • pienus 
kas link veikimo Mongolijo
je ir Mandžurijoje. Armijos 
komendantams įsakyta kovo 
pradžioje pradėti karines o- 
peračijas Mongolijoje.

, Šaltis. Visoj Italijoj oro 
temperatūra nupuolus ir 
vietomis užėję dideli sniego 
pusniai. Seniausi žmonės ne
atmena ; tokių šalčių, kokie 
dabar toj- ‘‘saulėtoj” šalyj 
siaučia. ” •

- Didina armiją. Franci- 
jos valdžia nusprendžius 
padidinti savo armiją ir tuo 
tikslu parlamentan įnešta 
projektas. Kaipo priežastis 
paduodama Vokietijos ar
mijos padidinimas.

Koreoj apeliacijiniame 
teisme pasibaigus byla 106 
koreanų, kurie kaltinami už 
dalyvavimą užmušime japo
niško Koreos gubernato
riaus Terauchi. Ištarmė te- 
čiau dar nepaskelbta.

Gedulingos pamaldos.
Londone šv» Pauliaus kate
droje andai atlaikyta gedu
lingos pamaldos už žuvusius 
ant pietinio žemgalių keliau
ninkus, taigi už kapitoną 
Scott ir jo draugus. Pamal
dose buvęs ir ^ karalius su 
savo kabinetu. Likusioms 
našlėms renkama aukos.

Šaudys į aeroplanus. Ka
dangi Anglijos pakraščiuose 
tankiai skrajoja įvairios rų- 
šies europiniai aeroplanai ir 
uždraustose vietose nusilei
džia, parlamentas užgyrė 
novelę, sulyg kurios drau
džiama lakūnams nereika
lingai skraidyti. Į nepaklus- 
nuosius įsakyta šaudyti.

Rezignavo. Garsus Pary
žiaus policijos viršininkas 
Lepine iš užimamos valdvie. 
tės pasitraukęs. Jo vietą u- 
žimsiąs jo padėjėjas Du
rand.

Francijos jaunuomenė se
niau ir šiandie. Pirm 40 
metų Francijoje buvo 14% 
analfabetų (nemokančių nei 
skaityti nei rašyti), dabar 
jų yra 30%. O vienok vals
tija mokslo tikslams išlei
džia užuot 95 dabar 350 mi
lijonų frankų. Armijoje de- 
zerterių pasididino nuo 4.- 
000 ant 16.000 metais. Ne
pilnamečių -■ metais seniau 
būdavo teismuose apkaltina
ma 13.000, o dabar 30.000. Be
pročių skaitlius pasididinęs 
nuo 11.500 ant 85.000 asm.

Lakūnams konkursas. Ru
sijos milij4nieiws Bazarov 
paskyręs IČO.OOO rub. dova
nų lakūnams tiems,' kurie 
nulėksią iš^ Pteterburgo į 
Maskvą ir atgal sugrįšiu tą 
pačią dieną. Kdnkursan da- 
leidžiami visi aparatai, kaip 
Rusijos, taip ir užsienio. 
Prasidės galvų daužymas.

Išganingas uždraudimas. 
Nauja Japonijos ministerija 
išdirbusi projektą* sulyg ku
rio visi tie, kurie pardavi-

Maisto brangumo vaisiai. 
Austrijoje surinkta indo- 
mios skaitlinės-, parodančios 
maisto brangumo vaisius. 
Pastaraisiais šešeriais me
tais maisto kainos pakilo 
nuo 18% iki 40%, namų 
raudos nuo 30% iki 100%. 
Kadangi viskas labai bran
gu, trūksta darbininkų luo
mui tinkamo maisto, ku
riam nesant pasididino vai
kų mirtingumas nuo 17% li
gi 24%. Abelnai imant, ir 
tarp darbininkų mirtingu
mas padidėjo.

‘‘Kataliko” Agentai.
SO. BOSTON, MASS.

K. Jurgeliunas, 233 S. Broadway.
P, Baulinaitis, 377 W. Broadwayj.

F.
BRIGHTON, MASS.

S. Šimanskis, 98 Market St.
BROCKTON, MASS.

Meškinis, 35 Arthur St.R-Jonas Ramanauskas, 135 James St.

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

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevičia 877 Cambridge St.

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

NEPPPHHSTfl
Proga už

išsigydyt

Bus padalintas. Mirusio
jo rusų garsaus filosofo Tol
stojaus dvaras, Jasnaja Po- 
liana, busiąs, neužilgo pada
lintas aplinkiniams muži
kams.

Straikas. Obuchovo. fa
brikuose, Peterburge, sus- 
traikavę 12,000 darbininkų. 
Jie pareikalavę prašalinti 
kontrolierių, kuris sumušęs 
vieną darbininką už šventi
mą kruvinojo nedėldienio.

CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted 
E. Butkevičia, 3149 S. Halsted St. 
J. Ilgaudas, 1841 So. Halsted St.
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland avė.
A. Kasparavičia, 3216 Auburn avė.
J. Kulis, 3255 “S. Halstdd St.
V. Linka, 1834 Blair avė.
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

st.

avė
A. L. Zacharevičia, 2336 S. Oakley avė
A. želnys, 3240 S. Morgan St.

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

CLEVELAND, OHIO.
Jif.' šukya, 2118 St. Clair Ave.

Del didesnio piktumo. Ca
ro dėdė, didkunigaikštis Po
vilas, kuris apsivedęs su 
grafiene Hoenseden, Cars- 
koje Sielo pasistatydinęs 
sau tumus ir žadąs ten ap
sigyventi. Caras iš piktumo 
nežinąs nei kas veikti, o ca- 
rienė-motina pavojingai su
sirgus širdies liga. Kad nors 
jai širdis neplyštų!

Nauji konsuliatai. Rusi
jos ministerių taryba nus- 
prendžius inkurti naujus 
konsuliatus Pittsburge, Se
attle, Nome ir Sitka, taippat 
padidinti konsulinius perso
nalus New Yorke ir Chi- 
cagoj.

Religijinis pakvaišimas. 
Garsus Rusijos vienuolis I- 
lijodoras uždėjo naują reli- 
gijinę sektą, pasiremiančią 
ant “proto ir gamtos kulto”, 
skelbiančią visuotiną meilę 
be tautų skirtumo. Sekta 
pripažįsta geromis moterys
tes be šliubo, parengia šven
tes pagerbimui Kristaus, 
Buddos, Konfucijaus, Ma
hometo ir Tolstojaus.

Sumažinta mokestis. Lon
dono . laikraščiai paskelbė 
mokesties sumažinimą 
telegramus, siunčiamus 
Chinų Europon. Vienas 
dis lėšuosiąs 17 centų.

UZ 
iš 

ŽO-

IŠ

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

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

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

M.

M.

KENOSHA, WIS.
K. Petrauskas, 415 Meade St.- • **■■■'

KENSINGTON, ILL.
Valaskas, 345 Kensington ave.

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

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas, 99% Oak St.
•■Tarką” P. O. Box

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

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

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

P.

C.

103

NEW BRITAIN, CONN.
B. Miknevičia, 91 LaSalle St.

NEW HAVEN, CONN.
K. Makarevičia, 255 Wallace St.
J. Vaitkevičia, 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% Saginow St.

PULLMAN, ILL.
V. Gaižauskas, 10809 Curtis Ave.

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

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

Kalendoriaus reformą.
Rymo rašoma, kad popežius 
Pijus X užimtas kalendo
riaus reformos darbu su tik
slu nepajudinimai nustaty
mo Velykų šventės. Šv. Tė
vas tai reformai esąs nuo
lankus.

Rado pinigus muile. Fran- 
cijoje 65 šaulių pulko karei
vis Lenin prauzdamasis mui
le rado du auksiniu po 20 
frankų pinigu. Pinigu ati
davė savo perdėtiniams, o 
tie už jo švarumą ir teisin
gumą padarė jį kokiuo tai 
vyresniu.

Anglijos sufragistės tie
siog siunta. Pereitoj savaitėj 
jos metė bombą į kanclie- 
riaus rezidenciją, o paskui 
sudegino brangintiną pavi- 
lijoną darže New Botanical 
Garden. Suimtos sufragistės 
kaunasi su policija netik ant 
gatvių, bet ir teismo rūmuo
se. Už tokius darbus valdžia

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

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

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

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

SWOYEBS, 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.

M.
WORCESTER, MASS.

Paltanavičia, 15 Millbury St.

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

GERAS LIETUVIŠKAS KRIAUČIUS.

Siuva visokius rubus. Atlieka dai
liai,gerai, pigiai, pagal kostumerio rei
kalavimą. Visokių materijų ant pasi
rinkimo. Atsilankykit ir užsisakykit 
pas mus, o busit užganėdinti. Palai
kykit savuosius. Artimas pavasaris. 
Užsisakyk siutą pas mus pagal pasku
tinę madą.

Taip-pat užlaikau geriausias lietu
viškas kningas ir užrašau laikraštį 
“Kataliką”. •

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Av?.,

i Kingston, Pa.

Patrūkimą
IKI KOVO 1-mal

D-ras Flint, * id is patrūkimo specialistas ChL 
cagoj siūlo nuostabu $10 išžudymą iki kovo 1<I. 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir mažu, 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy- 
dziau vienos .'8. n vai tęs kūdikius ir vyrus 90 me
tą amžiaus, bet szi $10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali tęstis ilgai”.

10 ISZOTDYTir PATRUKELIU.
Bernard Van Mynen, S ». Holland, Ill.
F. Frunchina. 862 Gault St., Chicago, Ill.
J. Golobic, Blue Island. R. F. D. I.
J. Burnett, 3556 So. State-st.
R. Viertel, 3648 Elmwood-ave.
J. W. Tibbits, 1126 Michigan ave.
L. Hol Ise, 1732 N. Snaulding-avo. ' ' 
A. F. Lange, 943 Wilson-ave.
L. Schneider, 1021 Newport-ave. 
H. H. Penninger, 1650 Millarchave.

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti- iszkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidoliohmas intempi- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimas arba 
cziaudejimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
milzinisako didumo ir irnli vesti prie uzsmaugi- 
moir mirties. Nerizikuok. I.szsip»dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
ras zyk tuoj. Kod 1 kentėti patru ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai. 
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto bud u uz $10.

Valandos: kasdien nuo 8.'ryto iki 6 vakaro; 
panedeliais ir ketvertais nuo 8 ryto iki 9 vak.; 
nedelioms nuo 9 ryto iki 12:00; Chicago.

DR. FLINT
322 S. ŠUTE ST., 2ro Flor© 
Tarp Jackson-bd. ir Van Buran-st.

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

f****
*

MOKYKLA ŠOKIU.
Walts, 'J wo Step Ir kitokių.

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

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

t* *
* *

************+❖**********:**

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZH05 pard.

i

t

.4*4*4*44*4*4*4*4,4*4,4*4,4,4*4*4,4,4*4*4*4’4*4‘-

JOHN M. BRENZA 
LAWYER 

Lletuvys Advokatas
4608 So. Ashland Ava., Chicatjo, III.

PHONE DROVIA l»3»
Atlieku visokius legaliszkus reikalus at- 
sakaneziai, ypatingai suzeidmo ir kitus. 
Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir 
kriminali zku bylu. Taipgi perziurin 
abstraktus ir padirbu visokias popieras 
ir doKumentus pardavimo ir pirkimo 
namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku
rie turite koki legaliszka ryįkala, atsi- 
szaukite pas tautieti.

❖j. ----------------

4012 J
State Street 
ū <1.Oakland 1441

d. H. OLSON
AT CJ ir karštuv I 

r.deniu Šildymo 
prietaisų :vedimas 
ii jataisj mas.

4 
4
*

Cranium Steamship
Company

Reguliariška Pasažiorine Linija ’arp
NEW YORK ir ROTTERDAM 

Geriansi Laivui — Ruimingi >ir.nl>:ir 1 n t 
Marconi bevieline stoti*- Geras Valgis

Aust rijos, Hungariios i c Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietuar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship

Broadway, - New York
J? V. Zinner fl Co..

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

si visur Suvienytose Valeli jose.

13
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35e.

73

30c

80

S9a

y

20e.
10c.

. 5c

Teisingai padaryta degtinė iš 
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai, 
miniai švelnios 

prieprovos daro 
SOLO degtinę 

geru vaistu 
Šeimynų 
varrtoji 

mui.

O korkogalais

20c.
Ta- 
... 60c.

Geriausios rūšies degtine

DINNEHYn

KATALIKAS.

48

49

50

51

52

54

55

Kataliogas Knygų.
Dvi Istorijos apie. Joną ir. Aleną ir Pavojinga 

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

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

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

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

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

Duktė Marių. Į). 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_

žiočių tarmę; Šiauliuose — pagal šiauliečių tar- • 
mę; Suvalkų gubernijoje — Suvalkų tarmes p .- 
Prūsų Lietuvoje — pagal Prūsų lietuyių tarmę;,-. ■ 
Dzūkijoj,— pagal dzūkų tarmę ir tt. Labai' i£iiu-r 
dingą knyga tiems, kurie nori žinoti? apie''senių 
padavimus ir jų prietarus. Pusi. 470. Kaina ;,.... $1.50

- Ta pati apdaryta ............................... .'į.......... $2.00

C1GARETAI

20c.

30c.

35c.

10c.

25c

15c

202

203

Prozaiški raštai. kun. A. Burbos. čia yra 
šios apysakos: Lyginai kaip ir pavelyta, Kūčios 
naktis, Keleivio duktė, Dzūkelio sapnas, Bedie
vio dangus,Senutis, Sugy včnimo vilnyse. Shenan-.

, doąh, Pa. 1901 .................................    50c
Paveikslai. Parašė žemaitė. Plymouth, Pa.
1899, pusi. 102 ........................  15c

204 Pritruko kantrybės Apysaka iš . tusų" 
valstiečių gyvenimo. Vertė Pranas. Perspaudinta 
iš Lietuvos Ūkininko,,. Vilniuje, 1907, 
pusi. 131 . ....................................................... . . 35c

205 Pavasario rytmetį. Davatka, Burtininkė, Trįs 
labai gražios pasakos. Parašė Lazdynų Pelėda. 

■Vilniuje 1905, pusi. 23 . r ., 10c
Plėšikų. lindynė arba nunešta duktė 
Vertė S. P. T. Apysaka iš Lietuvos žmbiifų gyve
nimo. Chicago, Ill. 1907, pusi. 38... i '.;;;! J. .i.’lį; 15c 
Pąyęikslai. Knyga I. Pasaka, iš. lietuvių, gy- . 
venimo. Tilžėje 1901, pusi. 56 ........ ................ ...  .. 10c

207a. Paveikslai. Knyga II.............. .’10e.
207b Payeįkslai. Knyga III................. lįL . lOe.
209 ~ ■

206

207

56 i
nutč. Boston, Mašs., 1905/. Pusi.- 36 .

57

59

64

65

Geriausio s^sušies 
Cigajret^i 

iš Turkišįpigęaišin.

ii i;fr
Parsk'uąla pas 

Kiekvieną Vertelga.

Puikiausi
visame

01d

5c.

85c.

25c.

.................. 25c.
Jaunutis Vienuo- 

Turinys yra tokia:

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

Del Tevynds. Paraše Šatrijos Ragana. Vaizde
lis paimtas iš Lietuvos žmonių gyvenimo. Kau

ne 1907, Pusi. 35 ... ’.. r....“.. ...............................

Eustakijušas, ..Istorija- . iš, pirmuti- amžių 
krikščionybės. Versta iš": lenkiško, Shenandoah, 
Pa. 1910, Pusi. 128 i.. .v...

Erškėčių, Vainikas. ’ Parašė
lis (Juozapas Garbačauskis).
1) Prakalbos -vieton. 2) Tautos širdis. 3) Pažin- 
kim patįs save. 4) Dvi maldi. 5) Kur musų tau
tybės dvasia? 6) Laisvės Perėtojas. 7) Nauja 
B? Ųįlonija. 8) Žmogystė, ir Viršžmogystė. 9) Ge
ras- karalius ir -10) Ko aš- geidžiu? Krckavojo 
1908. Busi ->84.......L.................................. ;

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

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

Gailutis Mielaširdingas kunigaikštis. 
' T. B. Mahanoy. City, Pa. Pilsi 62 
Gulivero Kelionės. I nežinomas 
te P.

Paraše D.

50c.

15c.

15c.

:15c.
šalis. Ver- 

žemutis. Yra tai labai puikus ir.juokingas 
aprašymas apie atsitikimus keliaujant po išsvajo
tas šalis. Užimanti-ir podraug .pamokinanti kny- 
!ga. Su paveikslėliais. Pusk 98. Kaina ...................

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

Gyvenimas Gęneyaitės. Pamokinanti ir labai su
judinanti apysaka iš senovės laikų. Antra laida. 
Plymouth, Ito. 1906, push 225. Kaina 

Girininkas
kojimai.
Pa. 1911.

70 Iš Gyvenimo. Lašai iš visokių kalbų, čia telpa 
sekančios apysakėles: Surato kavinyčia, Prįe- 

-'^i'itSfctHlnė'nąktig;, Kare, Gatves
,, vaikai, Gyvate, Krėvoj s pyMs Tilžėje 1904.

■ PuS. ...............................
Gyvenimo ‘ ‘ džikngšiha'i. Parašyti SOtyje 

skirsniai. Pagal Sera Džoną Leboka. Sutaisė P.
N. "įilžiįje lŠ62į;Rąsi,:;68 >........................................

Gražus Pamokinimai. Sidabro stikline, 2.
Anūkė; S. įkirus'Petįiukas. Išledo Giedris. Bitė
nuose, 1894, Pusi. 36 . ..'.............................................

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

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

Grabnyčių žvakė. Flamandų tautiška pasaka 
Verte J. B. Tilžėje 1901 Pusi. 31 .........................
gyvenimo maskolių kaimiečių. Žingeidi norintiems 
susipažinti su buviu ir sąlygomis maskolių kai
miečių gyvenimo; ji verčia skaitytoja drauge 
jausti su vargo prislėgtais žmonėmis. Chicago, 
DI 1904 Pusi. 60.......................................................

40c.
55c.

66

67

68

72

50c
Pašakarnis Begėdis Jonas. Pasa- 

Parašė V. K. Račkauckas Scranton,
Pusi. 42 ............................. 25c.

10c.

25c.

10c.

15c.

15c

10c.

15c.

Gyvenimo Vaizdeliai. Susidedanti iš devy
nių sekančių gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas, 
Vagis, Kas kaltasįGatvės vaikai, Paparčio žiedas, 
Miško sargas, Signalas, Keleivis, Buvo esybe,. 
Chicago, .,111. 1902. Pusi. 99.,...............................

Graži Dovanele Lietuvos Artojams.Graži knygutė 
Aukauja broliams Lietuviams Musė. Plymouth,
Chicago, Hl. .................................................................10c.

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

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

Idejs ant mėšlyno. Apysaka ‘ musų dienų,
Aukauja broliam: Lietuviams Musė. Plymouth, 
Pa. 1900. Labai graži apysakaitė iš laikų tau
tiško lietuvių atgijimo. Pusi. 56. Kaina............

Istorija apie Genovaitę. Išguldė Laurinas 
Ivinskis. Ryga. Labai gražus ir graudingas ap
rašymas apie Genovaitės vargus, rūpesčius ir ste
bi Jingą Dievo surėdymą, kaiį> Jis geriems už- 
rnflka geru, o blogiems piktu. Ši knyga verta 
Kiekvienam perskaityti. Pusi. 152. Kaina, tik
tai .......... . ............................ ....................................

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 ....................... ’.............

IstorL r pie gra.. Mageliona Dukt
Karaliaus iš Neapolio ir apie Petrą Kareivį Gra- 
pą. Visokie atsitikimai, nuliūdimai ir linksmy
bės, laimės su atmainomis beskurstant ant šio 
svieto. Tilžėje, 1907. Labai gražus aprašy

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

Istorija Septynių Mokytojų. Išleidimas 
Trečias. Plymouth, Pa. 1904 m. Labai puikus a- 
prašymai apie išguldymus įvairių nuotikių septy
nių galvočių mokintojų. Labai užimantis ir pa
mokinantis skaitymas. Pusi. 158. Kaina ...............
3 Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Vel
nių. Surinko Dr. J. Basanavičius. Chicago, 
UL 1903. Šioje knygoje surinkta daugybė įvai
rių gražių pasakų iš senovės liaudies padavimo; 
apie rojų, dangų, čysčių, peklą; apie giltinę, ma
rą, cholerą; apie dvasias (dusias), velnius, vaidi- 
maai ir t. i. Pasakos užrašyta tokioje kalboje ko
kioje buvo girdėtos; Pane vėžy j — pasai panevė-

15c.

50c
75c.

10c.

20c.

10c.

15c.

50c.

Palangos. Juzė. Parašė Vysk. M. Valančau- 
skas. Penkta • pataisyta laida. Vilniuje 1906, pusi. 
130 ..,?.........................   .“.LJiKsą. • -LiiS
Pagieža , ir. - Jurgis durnelis. Apysaka,,.>-|ię

25č
210

• gy venimo. Parašė Brolis, lietuviškai verte’ Dr. V.
Kudirka., Plymouth, PAZ1902, pusi.'W1??.’.

211„ Puotą, Nuskintas žiedas. . Parąšč.į’ fBįjp-".įtf.
_,nąs.„ Plymouth,. Pa. 1902, pusi. 32; .......... ..y.j.lQC 

212a. Prįe . dvarę.; Parašė žemaitė. ‘ ■
TilžSje.'ięoą, pusi. 47 ................... ........................

213 Paaugusių : žmonių knygelė. _ Parašė
Vysk. M. Valančius. Tilžėje 1902, "pusi. 104 ... 30c

215 Paparčio, žiedas, ir kitos gražios apysakas; .Jab#
. tūv,ių. kalbbp. parašė A. Antonov ,. Boston^. į^ąpsj,.,,•> 
" 1909. Pusi. ' 47.'......... '.. '............

216 PerbrangU-,ir? Mikalojus' Palkinas." Dvi j)a6akai~-: 
tės Tolstojaus. Shenandoah, Pą. P#?į, • >275.C.

217 Po ketutesdešimts metų. Parašė L. Tolstoi. Lie
tuviškai vertė Mužikas, Boston, Mdšš. Itoši.lŽŽ' 25e_

218 'Pūščios dvasia. Puikus apsakymas iš .amerikoniškų
miškų.-Pagėl Dr. Bird. Parašė P. B.. Chicągo, 
III. 1906. Pusi. 327.................
Ponas Tvardauckas. Garsus burtininkas. Žingei

dus su įvairiais paveikslėliais pasakbjjJhasDPstgfcl 
surinktas liaudies. legendas vertė Bt, Nevalgęs^ 
Chicago, Iii. 1906, pusi. 110..' -/40c

Pasaka apė cara Mikitą. Pagial rufeišką^piešinį'1 ‘ ! ! 
sutaisė A. K. Satyriškoj formoj apraiffa apie ' 
rą, kaip, jam viešpataujant, viskas yrą .netvarko-. .j 
je. Tilžėje 1907. Pusi, 46.... J./.’-16U 
Po meškino leteną. Apysaka iš -ūkininkų gyVėni-L/-j 
mo. Parašė V. Stagaras. Shenandoah, .Pa.pyusL39. .10c. 

222 Pajauta Lizdeikos duktė, arba Lietuviai XIV."' 
metašimt'ij. Parašė F Bernatovie. Vertė1!!. }i6^lIt!■■'‘‘, 
vila. Chicago, Ill. Pusi. - 468.....
Ta pati apdaryta.......................................................  $1.2Ž
Pasakojimas apie septynis pakartuosius. Vertė 
S Biežis, ’’Lietuvos Ūkininko“ draugijos.’Chi
cago, Ill. Pusi. 95.......................................................
Ponas Bartkus didis lietuvių priešas. Kaina. .
Pasnykai Lietuvoje. Kaina ..!... ~.. ..
Penkios Istorijos ape Vaitą švilpuką; Mergą 
Gražias akis; Tarną; Jonuką vargšą. Mahanoy 
City, Pa Pusi. 61..........................................  20c.

227c-'Penkios Istorijos: Jadvyga; Geras siinus; Kaip’ 
gilųkis mainosi;, ^yirplys; Du : girtuoklei. Maną,* ; 
noy City,- Pa, PuSl. 75......................................... 20ę.

228 Ponas ir šiaučius J. I. Kraševskio apysaka.
■ vertė D. T. B. Mahanoy City, Pa. Pusk 181*/.

229 Penkios Istorijos: Vargingas gyvenimas; Onuką;
Atsitikimas; Gromata prie motynos Dievo; Juo- 

■' kai. Mahanoy City, Pa 1904 Pusi. 60.. ........
230

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

; $100.000.00 
sudėta Illinois Valsfybos kasoje.

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami 
COMMERCIAL NATIONAL, BANK BLDG 

72 West Adams St., .kąmpas Clark gat.
NETURI NIEKUR ĘILIJU.

Undercut
Whiskey

PILNA KVORTA BONKOJ

219

220

221
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224
225
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231

232

234

235

236

240

241
242
243

5(fc.

L:

ATYDĄ1 VISUOMENEI
i .Kas. nęri.'SSU.namą pasistatyti turi ge- 

. rai apsirokuoli; atminkit kad namas 
pasistatytidai nė mažmožis, o tam rei
kia vieujtįk sanainiško kontraktoriaus. 
Taigi suHutahtmas didelę praktiką ta
me- biznijff,Užsiimu kontraktoryste, tal

i' gi reikale 'k'rėi'pKi'tes pas manę, o už sa- 
■ vo pinigus gausije pilną vertę. Su visais 
’ reikalais kreipkitės ant šio adreso;
*• Kazimieras Šeštokas

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

DU-KART NEDELINIS LAI^^TIS

“SAULE'
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas Ir petniĮGia.

Wttoan & SlelnDach PRENUMERATA KAŠTUOJA

AMERIKOJ f s? 2s epušei matų ą>i.zo
TPTTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
J2j U llvl vJ joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

1859 W. Chicago Ave.
6235 So.* Halsted St.

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

‘ CHICAGO, ILLINOIS

W. D. Boczkauskas & Go
Mahanoy City, Pa520-522 W. South Ali

Penkios puikios.istorijos. Urvą užkeikto ; Panagi 
šus ; Lorenas; Sermėga mužiko; Su kupių kas 
kariauja nuo to dingsta. Mahanoy City, Pa. 
1907. Pušį. 196....................... j; 3,5c.
Penkios pasakos: Grigorius; Iš numirusių prisikč- ' ■ 
lė; Dorybė veda į laimę; šaltišaitė; Dębesčlis 
Mahanoy City Pa. Pusi. 77.‘ 25c.
Penkios Istorijos: Andrius Šakaliukas; Vargšas 
Elmanas ir karalaite Revelija; Karalius sultonas „; 
jo sūnūs galinčius ir karalaitė Gulbe; Ape gil
tinę ir kodėl ji likosi kauluota; Raganius. Ma- 
hanoy City, Pa. 1907, pusi. 61 .. ., ......
Penkios puikios istorijos: Ranka apveizdos; 
Nodaejusi žudinsta; Paskutinė vale motynos; 
Ar pašaukt tėvą Bernardina? Mahanoy City, 
Pa. 1906. Pusi. 61................................... ..
Pamokslai gražių žmonių Parašė kun. 
tarė. Shenandoah, Pa. 1900 Pusi. 95.. 
Pavasario linksmybes. Kristijono Donelaičio 
raštai. Tilžėje 1891; pusi. 18.......... "20c
Quo vadis. Parašė H. Sienkievie Lietuviškai 
vertė V. Stagaras. Labai graži pasaka iš laikų 
Nerono viešpatavimo, kada buvo didelis krikščio
nių prispaudimas. Pasaka parašyta trijuose to
muose. 
278...
Tomas 
Tomas

Mahanoy City Pa. Pusi.

, ,IM. 23 AKMENŲ 
‘ '^GELEŽINKELIO 
V S>DAIKRODELIS.

/-Vyriškas,.,, atba 
moteriškas laik- 

, Todėlis gvarantuo- 
įeitas ant 20 metų, 

jaauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš- 

" / marginti, gęrai 
laiką laikantį, labiausiai naudojami 
keliauninkų, kurie' turi daboti laiką. 
Speciališkas pasiuljjimas. Mes nusiųsi
me šitą laikrodėlį, kiekvienam C.O.D. 
už $5.75 ir expreso kaštus del peržiū
rėjimo. Jei nepalikt; nemokėk nei cen
to. Už jį kitur mokėtum $35. 
paauksuotas lenciūgėlis dovanai 
kiekvieno laikrb'dėlio. ’"Key

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

20e.

14k. 
prie 
904.

LIETUVIAI REMKITE SAVO BIZ- 
NIERIUS.

Siuva visokius rubus. Atlieka dailiai, 
■gerai; pigiai, pagal kostumerio reikalą-;! 
vimą. ,, ...... ., I-

Užlaikau kningas, paveikslus, užra
šau laikrašti ‘-Kataliką”, parduoda 
lotus ir apdraujįžiu gyvastį. .. ...

K. KUČINSKAS
280 Pringle St. s 

Kingston, Pa.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

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

Lietuvys Kriaučius.
Atlieku visokius .kriaučių darbus. 

Siuvu vyriškus ir : moteriškus rubus. 
Pagal naujausias madas. Pritaikau 
kiekvienam. Kostumieriams iš aplinki
nių miestelių keliones išlaidas atrokuo- 
ju, jai jos ne viršaus dolerio. Jai ke
letas asmenų laiškų pakvies, aš pri
busiu su materijomis.. Broliai ir se
sers, prie savųjų.-j

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

(7-8-9-10)

JOHN COCHINSKY 
.LAWYER

LIETUVYS ADVOKATAS 
69 W. Washington St., Room ĮSI0 

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

Ofiso Tel. Central 1663.
Gyvenimas:

2316 W. 23rd PI., Chicago, Ill.
Gyvenimo Tel. Canal 2552.

LASH’S
Bittars

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

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

Išsiunčiame drabužius ir i kitus miestus.

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3262 Emerald Avenue - - Chicago, lit

Telephone Yards 4527,

Shenandoah, Pa. 1905 Tomąs L Pnsl. 
............................................. .*..........   $1.00
II. Pusi 224 ................................................ $1.00
III. Pusi. 302.......... .................. ..... ...N $1 00

Robinzonas Kruzius. Graži morališka pasaka. 
Antra pertaisyta laida. Chicago, Iii. 1903, Pusi.
83 .................................      ...25c
Rykštės. Parašė Nežinonias. Išleido Škotijos 
“šviesos Draugystė”. Vaizdelis apie Pelkiškių 
vaitą (staršiną). Bitėnuose 1902. Pusi. 24.. —. 5c. 
Raginis ir kitos gražios pasakos. Boston, Mass.
1905. Pusi. 118.............      25c.
Rinkimai vaito. Apysaka iš ūkininkų gyvenimo. . 
Parašė V. Stagaras. Shenandoah, Pa. 1906 pusi. 24 5c. 
Ruduo. Parašė K. Žegota. Čia telpa 15 gražių pa
sakų. Vilniuje 1906. Pusi 112......................... 30c.
Revoliucijos žmones. .Parašė, A. Niemojevski, ver
tė K. Puida. Telpa čia sekanti aprašymai: 1, 
Šuntakiais, 2 Viesulą, 3. Motiejus Balia, 4. 
Laisves šventė, 5. Juras, 6. Redaktorius, 7. Pau
kštis, 8. Ponas Jėzus Vąršavoje. Knygelė. įdomi . 
kiekvienam. Chicago, Ill. 1908, pusi 76 .... 20c. 
Raistas “The Jungle”. Paraše Upton Sinclair. 
Lietuvių kalbon versta iš angliškos. Apysaka pa
imta iš liettTvhj gyvenimo mieste čikago, dirban
čių skerdyklose. Naudinga perskaityti kiekvie
nam. Chicago, Ill Pusi. 355..........................  $1.00
Slaptybė antgrabio". Puiki apysaka iš gyvenimo 
Praneuzij D. T. B. Mahanoy City, Pa. pusi.287.,.50c 
Sapnai, čia telpa vienuolika trumpų fantastiškų 
pasakaičių. Parašė Olive Shreiner, vertė iš- an
glų kalbos J Laukis. Chicago, IN. pusl.79.... 20c.

šiupinys puikių skaitymų. Mahanoy City, Pa. 
Pusl.46 Dalis I..........................................    15c.
Dalis II..................................... ................................ .. 20c
Dalis III................................................................................15c.
Smertis. Daktaro pasakojimas. Parašė šventmi- 
kis. Kas nori žinoti kuom smertis yra ir kaip 
jis išrodo, tegul perskaito šią knygutę Tilžėje 
1903. Pusl.32....................  10c.

JONAS M. T AN ANE VI ČIA,
i - ■ ■

3249-53 So. Morgan St, .Chicago, Illinois.
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250

251

252

256

257

257a

258

NEPAPRASTA PROGA.
Atsiųsk du deširtftuku ir sta rupių už 

8c. Atsiųsim už tai 4 šventus paveik
slus 50 c. vertes ir 14 gražių atviručių 
25e. vertės, 4 špilkas 40e vertės ir 
jai tuoj atsišauksi itai gausi ši žiedų. 
•Gausi 4 katalogus iš įvairių firmų. 
Tos firmos nori jūsų adresus.

L. (L Gechus. 
Vancouver, Wash. 

(8-9) ' 58 11 '
•nv.li- •

Yra grynai daržo
vinis sutaisymas, 
kuris yra absoliu
tiškai geriausias 
nuo visų ligų, pa- 
einanSių nuo ne
sveikam padėjime 
esančių INKSTU 
IR KEPENŲ

Ant pardavimo
Visos® Lietuviu Karczomoea

Kiekvienas žmogus privalo
;kiip užlaikyti savo sveikatą

Sutaisė Dr. A. L. Graieunas.
•11 U

SVEIKATA;arba tiesus i r trumpas kelias į sveikatą. 
Šis pirmas lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal 
Europos Ir Amerikos garsių daktarų ir profesorių veikalus.
S V EIK A TA—veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais 
šimtais aiškių paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir t. t.

Toji auksą knyga SVEIKATA Ušnoja tik $2,00 su prlsiuntimu.
Visos lietuvių laikraščių redakcijos, kunigai ir daktarai sako, 

jogei Sveikata verta aukso tiek, kiek pati sveria.
: Pinigas siųsdami adresuokite:

JONAS M. TANAN^VICIA
3249-53 So. Morgan Street, . ‘ CHICAGO. ILL.

Ant 
baro

geriausia j
Žmones supran
tanti vertę geros 
ruginės degtinės
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Šaitanuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai.

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

216 W. Madison St

9



■

' 10
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113 98

199
144,75c.

200

5c 145

201

MALDAKNYGĖS5c.
95

1100
10c. 14796

15c.
98 148

10c
1495c

99

25c. 150100

35e^
151101

1104
15c.

50c
75c

b 
c 
d 
e

75c 
$1.00 
$1.00 
$2.00

dru- 
išro-

b 
c 
d 

1102

eina Lietuvos pažin.
Parašė Prietelis. She-

$1.00
$1.25
$2.00
$2.50

Pelkės. Apysaka iš iletuvių darbininkų gyve
nimo. Lietuviu 'kalbon išvertė Kazys Puida. 
Vilnius. i^0^v J’usl. 468...........................  $1.2v
Pasaka "/apie ~ kantrią Aleną dukterį 
turkų ciesoriau^ Antonijaus, kuri_pęr.22 metus 
yaikščiodžiba po svietą, daugybę bėdų ir vargų 

•iškentėjo. ■ Antra laida. Iš lenkiško vertė A. Ol- 
ševskis. (Jhicagž, III. 1902, pusi. 66 ..................
PaludieniaĖ !- V. Orkan. Vaizdelis iš pie

menėlio gyveninio. Lietuviškai išguldė V. Sta
garas. fAntra'l laida. Shenandoah, Pa. 1906, 
PUSI. 16 A.......................................................
Pasaka _apie„ Adomą ir Jicvą Priedas 
prie sulyginamosios mythologijos. Parašė Paul 
Lafargue££>paga| vokišką vertimą lietuviškai su
taisė P. Miškinis. Chicago, Ill. 1908, pusi. 
31 ................... ,................... ....................
Patarlės ir' dainos. Surašė nuo žmonių M. 
D. Silvestraitiš. Tilžėje 1899, pusi. 30 ...............

gražių, juokingų, išmintingų ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, 1*1. 1903, Pusi. 280 ..........................  $1.25
Drūtai apdaryta ....................................................  $1.5Č
Lietuviškos Pasakos Įvairios. Surinko 
Dr J. Basanavičius. Dalis II. Čia telpa 205. la
bai gražių ir juokingų pasakų, bovijančių kiek
vieną skaitytoją ir klausytoją ir labai naudin
gos. Chicago, Ill. 1903, Pusi. 330 ................  $1.2i
Drūtai apdaryta ....................................... . ........... $1 50
Lietuviškos Pasakos įvairios Surinko 
Dr. J. Basanavičius. DalisIII. Čia telpa 202 dar 
gražesnės ir juokingesnčs pasakos. Chicago, Ill.
1904, Pusi. 333......................................., .. $1.25
Drūtai apdaryta ............................. . .. .... $1.50
Letuviškos Pasakos įvairios. Surinko 
Dr. .J Basanavičius. Dalis IV. Chicago, Ill.
pilsi. 299. šioje dalyje taip kaip ir pirmes

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

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

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

ifažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž 
ayčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
■e: lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas malda; 
ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, 
popiera. Čia yra jų paveikslai

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

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

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

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

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

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

Keturios Istorijos: Graži haremo nevalninkė; 
Luošis; Istorija vienos motynos; Vaikučių ple
pėjimas. Mahanoy City, Pa. Pusi. 61.....................
Ketvirtas prisakymas Dievo ir Keliautoje! į Sv. 
žemė. Puikus skaitymai. Mahanoy City, Pa. 
1907. Pusi. 58..........................................................
Karalaitis ir Ubagas. Iš angliško. Puikus aprašy
mas. Mahanoy City, Pa. 1906. Pusi. 182.........
Kaimynų pašneka. Parašė J. Vilniuje. Gra
žus aprašymas iš lietuvių kaimiečių gyvenimo. 
Pusi. 18. Kaina ......................................................
Kas kaltas? Apysaka iš musų dienų. Para, 
šė A. V. Vilniuje. Gražus apsakymas iš Lietu
vos sodiečiu gyvenimo; apie gužynes ir tt. Pusi. 
27. Kaina ........................................ . ......................
Kėkštų Simas. Ūkiška apysaka. Parašė Me- 
naitis. Plymouth, Pa. 1901 m. Labai gražus ir 
naudingas pasiskaitymas apie ūkininkus. Pusi. 40 
Kaina ..................................................... ................
Kryžiokai. Istoriškas aprašymas. Henryk Sien- 
keviez. Lietuviškai išguldė Jonas B. Smelsteris. 
Tomas I ir II. Mahanoy City, Pa. 1902. Yra tai 
puikus aprašymas iš laikų karionės lietuvių su 
kryžiokais laikuose D. L. K. Vytauto ir kara
liaus Jagailo. Knyga šioji turėtų rastis kiekvie
noje lietuviškoje grįčioje. Pusi. 495. Kai
na ............................... . ..........................................$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 .......................... $2.00
Kraujo Sėja. Apysaka iš laikų karės Masko- 
lijos su Japonija. Paraše 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 ...................................
121 '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? 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 pasakaitės. Vilniuje 1905, Pusi. 63 
Kent kaltas, kent ne kaltas. Vaizdelis iš 
žmonių gyvenimo, parašytas Žemaitės. Vilniuje 
1907, Pusi. 39 .........................................................
Kaukazo belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė. 
Vertė S. O. Tilžėje 1894, Pusi. 40......................
Kelionė į Europą. (Su dviems paveikslė
liais iš visasvietinės parodos Paryžiuje 1900 m. 
Lietuvių skyriaus). Kun. J. Žilinsko. Shenan
doah, Pa. 1902, Pusi 52 ........<..............................
Kares laukuose. (kareivio atsitikimai), 
Parašė Vsevolod Garšin. 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 ’ ’Kataliko' * Chicago.............................
Keturios Istorijos. Prasižengėlis; Doras Timkus; 
Jonas Tvardauckas; Ugnis kaime T. Mahanoy 
City, Pa. Pusi. 45..................................................
Keturios Pasakos apie Dukterį Akmenoriaus; 
Klarą; Nuspręsta ir Ant kiek moters užlaiko 
paslaptį Mahanoy City, Pa. Pusi. 61.................
Keturios Istorijos ape: Kaip kapitonas Stormf ield 
buvo danguje; Pabėgėlis; Kas.gi ištyrė? ir Pri
gautą vagi. Mahanoy City, Pa. Pusi 60............. 26c.
Keturios Istorijos. Ant prapulties be kranto; 
Mistras ir Krepešius; Kampelis duonos; Iš ko di
dėli ponai. Mahanoy City, Pa. Pusi. 105........ 
Keturios Istorijos: Sugertuves rraukynije; 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 * klpa 141 labai

10c

10c
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.24

5c

80c

25c

20c.

35c

5.-

10c

10c.

81.00
81.00

ir kainos:
gera

152

156

158

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

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

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

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

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

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

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

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

a

15c
Apysaka iš pir- 

Vertė Vytautas. Til-
20c

1137 Baltos celuloidos 
gražus apdarai, išrodo 
kaip balčiausias sloniaus 
kaulas, čysta, slidi, 
žvilganti popiera; ant 
šono graži kvietkos šp.

kėlė su aukso ir sidabro 
lapeliais, aukso Ištaro
mis knygos vardas at
spaustas, lapų kraštai ap
ščiai auksinti, ant vi
durio kabutė. ___ $1 nQ.

Lietuvaitė. J. Kvietkovskio. Vertė P. ■ G. 
Apysaka iš senovės lietuvių gyvenimo. Chicago, 
Ill. 1906, Pusi. 296 ........................'_______ ....
Apdaruose ........................................... . .........?....
Lietuvių Ašaros. Trys vaizdeliai iš ’ Lietuvos 
gyvenimo. Labai graži pasakaitė. Tilžėje 1903, 
PUSI............................................................. . . ; . . . . ... .
Lietuvi, Mylėk savo kalbą. Paveikslė
lis iš dzūkų gyvenimo. Parašė Kunigas. Graži 
apysakaitė iš lietuviškų gužynių. Vilniuje 
1905, pusi. 17 .............................................................5c
Linksmi žiedeliai. Surinko K. Stiklelis. 
Čia telpa 104 įvairiaus linksmo turinio gabbalė- 
liai. Tilžėje 1907, Pusi. 32 .............................  10c
Laikrodininko Atminimai. Pasak Erk- 
man-šatrijaną sutaisė S. M. Paveikslas iš Napo
leono I. paskutiniųjų kariavimų. Chicago, UI. 
1907, Pusi. 44 ....................................   15c
Laisvė ir kitos naudingos pasakos. Pa
rengė K. Brūklys. Shenandoah, Pa. 1911, Pusi. 
40 .....................................
Morkus ir Aurelionas. 
mų amžių krikščionystės, 
žėje 1899, Pusi. 82.........
Matu’5 paviliojo. Stebuklingoji tošelė ir ki
tos labai gražios apysakos iš žmonių gyvenimo, 
Parašė Lazdynų Pelėda. Vilniuje, 1980, pusi. 
262 ........................................................... ..............
Mylėk savo artymą. Apysaka iš laiko ka. 
rėš Prancūzų su Arabais Afrikoje. Pagal
P. Hoffmaną parašė P. B. Chicago, Ill. 1908, 
pusi. 131 .................................................
Ta pati apdaryta......................................... . .........
Maksim Gorkij.Pasakojimai iš Rusų kalbos 
vertė A. L—is. Turinys: Giesmė apie sakalą, Ne
naudėlis, Makaras Cudra, Rudenyj, lįvidešimts 
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 ....................................X
Musų Socijalistai. Apysaka iš paskiausiujų 
Lietuvoje atsitikimų. Parašė Jonas Kmitas. 
Shenandoah, Pa. 1906. Pusi. 57.....................
Mokytojas iš Nazareto. Parašė Antanas 
Vyslouch. Vertė L. P. Apysaka iš laikų užgimi
mo Kristaus. Vilniuje 1907, pusi. 103 ...............
Meilės karštligė. Mintys ir prilyginimai a. 
pie dabartinį supratimą meilės. Parašė I. A. 
Chodov, vertė iš. rušisko J. Stropus. So. Boston, 
Mass. 1911, pusi. 51 ....................................... .
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50c
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pasekmės. Vaizdelis iš

Labai gražus skaitymas.

k ‘ ■
b 
c 

1107

. 50c 
75c 

$1.00

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

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

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.

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa arba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta j 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
'ielas grupas žmonių, trlobų, visą mies- 
sią, 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. į

Štai ką juose gali pamatyti: 
Kristaus užgimimas Betlejaus Štai- 

nėlėje.
Trįs Karaliai atlanko gimusį 
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 V eroniha apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.
Kareiviai ir Sv. Peras prie 
Golgotos.
Kristus paveda savo motiną Jonui.

13. Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.

14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.

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

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

rijos. -
22. Bažnyčia budavota ant grabo švj 

P. Marijos.
23. Kaip šiandien išrodo Kristaus gra

bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus “Štai 
Žmogus ’ ’.

SERIJA U. '
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 (Casttlą 

Garden).
Boston.
Atlantic 
maryj.
Niagara, 
tys nuo 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis i? 
Michigan Avenue.
Kaskados ir pokylinė 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- 
gbjoj. ,
Airija. Killarney, pilis Rose.
Inėjimas į Muckross Klioštorių,

- Airijoj.
Šiaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.
Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 
blencą, ant Rheino upės.
Švedija. Stockholmas nuo vandenį 
pusės.
Stockholmas. Karališkas palocius^ 
Švedija. Ant kelio į Odde.
Švedija. Lejono pilis, Geteborge.
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 SeinaoŠ 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj.
Des Shamps Elysees, Paryžiuje, 
Francijoj.
Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.
T virty nė šv. Jono ir 
eeilles, Francijoj. 
Laivų užplauka ir 
france, Francijoj. 
Carniche kelias ir 
famehe, Francijoj. 
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.
Vatikano daržas ir Šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pet
ro katedros. ,

JONAS M. TANANEVICE
3249 53 S. Morgan St.

Chicago, Ill.

1.
2.
3.

4.

Kris-

ant svodbos, Kanoj Gali*
Permaino vandenį į vy-

25c

10c.

30c

20c

50c

15c

Oc

10c

25c
50c 1109 Skuriniais apda

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

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75c

1113 
lėliais, 
gražia kabutė.

Su baltais kau- 
medalikėliais ir 

$1.50

1114 Prancūziškos ska
reles su gražiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant šonų.............. $1.75

50c

05c.

p® 
Bė

1131 Puikiai išgro- 
inta, su auksuotis 

kryžiais, taip-gi vi
duryje yra auksinis 
kryžils... .. $1.60

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

50c

1111 Prancūziškos sku 
relės, gražiausia iš’ vi- 
sų už tą prekė.. $1.00

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

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

5.
6.
7.
8.
9.

ant kalno kalba priešais.- 
savo pabučiavimu išduoda 

žydams.
kryžių
veidą

jo ne-

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

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

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

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

1128 Prancūziškos sku- 
minkštais apda- 

60c
1127 Prastais apdarais 

gražiai paauksuota. 40c

1129 Morokko gražiais
-n^s ■Bąs^ujui ‘steiupdu 
relė, paauksuotais kraš
tais.....................  .. 50c

11.

12.

24.
25.

29.
30.

31.

nukry-
kalno

u*

pa-

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

Patkavinis vandenskri- 
ožinės salos. (Horse Shoe

32.
sknii'weittw 
nniiiiinniiui
itimif ifiiuiiimt 33.

:.WS

173

$1.00 177

15c 178

10c
179

10c
180

10c 181

25c
182

10c 183

10c 184

15c.
‘ ‘ Titaniko ’ ’. Paveikslai

80.
34.
35.
36.

Mokslinčius Tvardauckas. Apysaka iš 
žmonių padavimų. Parašė J. J. Kraševskis, ver
tė į lietuvišką F. M. Plymouth, Pa. 1908. Pusi. 
174 ........................................................................
Miškas vis smarkiaus degė. Piešinys 
Skitaleeo. Vertimas iš rusų kalbbos. Brook
lyn, N. Y. 1911, pusi. 32.................. ..........
Mobilizacijos
venimo. Parašė žemaitė. Perspauzdinta iš “Ūki
ninko”. Tilžėje 1905, pusi 15 ......... '...........
Meilės linksmybė. ”Da niekad ant svieto
tokios nebuvo 1” Išdavė J. A. Faraonas. Tilžėje 
1907, pusi. 32 .......................................... .......... .
Mūsiškiai užsienyje. Juokingas aprašymas 
kelionės į Paryžių ir atgal. Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovų.Parašė N. A. Leikin. Lietuvių kal
bon vertė Magnus Parvalkietis. Chicago, Ill. 
1909, pusi. 216 .......................................................
Milukijada arba nepaprasti dzūko viršžmo- 
giški nuopelnai ir juodesnis už pragarą tiems 
nuopelnams pavydas. Chicago, Ill. Pusi. 37.... 
Magdalės Marija.
Chicago, Ill. Pusi. 75 
Nuskendimas laivo 
ir aprašymas. Surinko M. Paltanavičia.
Boston, Mass. 1912 Pusi. 17............................ 10c
Našlaitė. Ne pasaka. Labai užimanti apysakėlė 
iš dabartinių lietuvių gyvenimo. Parašė Lazdy
nų Pelėda. Tilžžėje 1902, pusi. 62........................... 15c
Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Step- 
niak, versta iš rusų kalbos. Chicago, Ill. 1909,
Pusi 72........................   20c

Nebepirmas. Paveikslėlis iš mokslaeivių gyveni
mo. Parašė B. Tilžėje. 1902 Pusi. 23.................
Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyve, 
nimo vargų, paprastai vadinamą beda. Parašė 
B. L. Stevenson. Iš anglų kalbos vertė L. Juras, 
Chicago, Ill. 1911, PubI. 38......... .....*...........
“Nie gadaj” arba baisus sapnas Parašė ž. 
Tilžėje 1902 Pusi. 18............................... .....  . .. . .
Našlaičiai. Paveikslėlis iš praeities. Vertė Arto
jas. Chicago, UI. 1904. Pusi 256.....................
Namelis pustelninko. Pertaisytas antras leidimas. 
Graži morališka apysaka. Shenandoah, Pa. 1906 
Pusi 170.................................................................
Audimo apdaruose ............. . ...............................
Neužmokamas žiedas. Dvi gražios pasakos, 
Mahanoy City, Pa. 1907. Pusi. 62,..................
Onuka. Labai dailus apsakymas iš tikro atsi
tikimo. Mahanoy City, Pa. Kaina........... ....
Obrusiteliai Galerija paveikslėlių /iš mas
kolių gyvenimo Lietuvoje. Parašė Dėdė Atana
zas. Tilžėje, 1898. Ola yra aprašyta, kaip masko
liški činovnikai elgiasi su mųsų broliais lietu
viais mųsų tėvynėje. Pusi. 76. Kaina ....... 1... 
Olga Liubotavičiutė. Vaizdeliai iš gyve
nimo nihilistų. Parašė M. Stepniakov. Vertė 
Stasys Kirvis. Chicago, UI. Pusi. 40. Kaina .... 
Olitipa. Graži apysaka iš laikų savitarpinės 
karės Siaurinės Amerikos indijonų. Vertė A. Ol- 
ievskis. Antra laida pataisyta. Chicago, Ill. 1906 
pusi. 95 ............................................. ..............
Prakeiktas Meilingas Kriminališkas aprašymas, 
vertė D. T. Ir F. W. Bočkauskai Mahanoy Ci
ty, Pa. Pusi. 202 ......................‘..........................
Pirmoji Gegužės; Sapnas apysaka. Parašo Skruz
dė. Brooklyn, N. Y. 1908, pusi. 39.............
Parsidavimas ir 
Prūsų Lietuvoje. 
(Papasakojimas kaip 
Didžiosios Lietuvos, 
pravardę ir tikėjimą 
lėni jį išvarė.) Plymouth, Pa. 1901, inisl._3

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

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

37.
88.

89.1142 Aniolas Sargas. Maldaknyge su bažnyčios aprobatu. 
Didumas 3x4 col. Rožančiai, Mišių maldos, stacijos ir kitos 
reikalingos maldos, litanijos, giesmės, ir tt. Pusi. 448. Ma- 
hanoyCity, Pa. 1908

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

125
5c.

126
44.

10c.
46.127

5c. 46.

128 50c.

129

18515c
25c.30 190 53.

54.191

55.

56.15c.
134 57.192

eoc. 58.10c
135 198 Katedra, Man59.

20e. Ville*ežeras.60.
25c

ežerėlis Ville*61.194
Monte62.60c137

195 63.
80c 15c

190 64.133

20c.
.43

50c
75c

42.
43.

131
132

40.
41.

20c
10c

Aišbe 
pertaisy-

50c.
75c.

47.
48.
49.
50.

51.
52.

pelnas. Iš prietikių
Pagal A. Swiętochoskį.

vienas lietuvis atėjęs iš' 
atsidavė vokiečiams, net 
permainė, o paskui v-okie-

? 136

25c

20c

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

10c

1124 Apdėta baltais 
sloniaus kaulais ir celu- 
loida, 3 sidabrininai me- 
dalikėliai kabo ant len
ciūgėlių, aksomo nugara, 
apkaustytos briaunos si
dabruotomis bletelėmis, 
su kabe, auksinti kraš
tai.. .j.. $1,00

1125 Baltos eeluleidos 
apdarai, vienų ornamen
tai kaip ant šio paveik
slo, kitų gi graži'aukso 
šakelė ir aukso Mtnro 
mis knygos vardas at
spaustas, su kabute, au
ksinti kraštai .... $1.M

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

1150 Biblija arba šv. 
Raštas Naujo Įstatymo. 
Lietuviškon kalbon iš
guldė Vyskupas Kuni
gaikštis Juozapas Arnul
pas Giedraitis, antru 
kartu atspausta kaštu 
kun. S. Pautieniaus su 
komentorium parenktu 
kun. A. Staniukyno, tel
pa čia išguldinėjimas šv* 
evangelijų visų keturių 
evangelistų. Apaštalų 
tai, pusi. 494 lotyniško- 
darbai Ir Apaštalų raš
ais literomis.......... $2.04

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

nori 
Raš- 

$3.00

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan Si Chicago, III
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATBAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Pctr. Andrjauskas, pirm., 

918 — 33rd. St.
Juoz Szidlauskis vice-prez.

948 W. 35 Place
Ant. Kasparas, Prot. Raštin., 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzi3wski, Fin. Sekr., 

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

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

2118 W. 20th St.

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

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. Jusčius Pagelbinin.

1765 Ogden Av.
Frank Ranha, Raštininkas

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

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

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

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagclbininkas, 

130 Stautou :St.
K. Kučinskas, Fin. Rast., 

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

459 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Teclrery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKŠTITOJO.

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

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

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

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

841 W. 33 St.

ADMlinSTBACIJA-POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE, 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 Jane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,

Win. Mantvila. Maršalka.
192 Almond lane.

PASARGA: "Už korespondencijas, 
apgarsinimus "Kataliko’' Redakcija 
neatsako’’.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

J. žalaudauskas, pirmininkas.
3236 Illinois Court
J. Pelekas, rašt.

4G0S S. Wood St.
J. Valskls, Knygvedis.

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

4617 So. Hermitage avė.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagclbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,

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

"KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

ED WARDS VILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsčdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Beu. Butkus, Pirm.
840 — 33rd. St.

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

■iikodimas Overlingas, Rašt. Prot,.
3245 S. Morgan St., 

Antanas Kasparu viez Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKLĘ. PINIGUS!

“Ke-istuto” Pasktrfijimo ir Budavo- 
jimo Dr-stč (Spulka) No. 1.

Nauja 47 Serija prasidėjo Ketverge 
Vasario 6tą d., 1913 m. Susirinkimai 
atsibuua kas Ketverges 8-tą vai. vaka
re Juozą Ridiko svetainėje 3251 Illi
nois Court, kampas 33čios gatves.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akcijų. 
Akcijos užsibaigia už 6(4 metu ir kiek
viena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti prie šios Draugijos 
(Spulkos), nes tai yra geriausis bū
das del sučėdijimo pinigu.

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visų lietuviškų Spulku Chicagoje.

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

Skoliname pinigus ant legva išlygų 
del pirkimo arba statymo namų, ant 
pirmo morgičiąus (Morgage) su per
žiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus. Prezidentas 

840 W. 33 r.1 St.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

Phones: —Yards 2716 —Wabash 2200.
Juoz. Ridikas, Kasierius, 

3251-3253 Illinois Court.

---------------------------------- .. . , ' vi- "Į
Tėmykit nariai, .t®’ 1 j

Liet. T. Dr-jos šv. Martino 
išpažinties kortelės randasi M 
raštininką. k:

, A. J. Kasparas, -K ( 
3416 Auburn Ajft

(9-10-11-12-13)' V

TEATRAS
Lietuvių Jaunimo Ratelis nuo Town 

of Lake stato scenoje 3-jų veiksmų 
dramą "Našlaičiai” veikalas stato
mas scenoje pirmu kartu, parašytas na2 
.rio L. J. Ratelio J. J. Z. Nedelioj, 2 
Kovo “March”, 1913, Columbia sve
tainėje, kertė 48tos ir So. Paulina St. 
pradžia lygiai 7:30 vai. vak. inžanga 
25c ir augščiau.

Nepamirškit Gerbiamiejai, jog minė
jas veikalas yra vienas iš puikiausių, 
kokius turėjote progą pamatyti, čia 
bus juokų ir ašarų tiems, kurie prisi
žiuręs į vargingą našlaičio gyvenimą. 
Kviečia L. J. Ratelio. Komitetas.

(9)

Linksmas vakaras.
Kovo 9 d. Meldažio sv. 2242 23rd pi. 

atsibus vakars, parengtas Viešo Knin- 
gyno rūpesčių. Bus lošta "Jono šir
dis”, sakomi monologai, deklemacijos.

Pradžia 5 vai. vak. Atsilankykit 
kuoskaitlingiaus, o busit užganėdinti, 
įžanga 25, 35, 50e.

200Giedotojų! CHORAS! 200Giedotojų!
Vargonininkų Sąjungos Kuopa paren

gė CONCERTA Įsteigimui Muzikališ- 
ko Knygyno Nedėlioję, 9 Kovo (Mar
ch), 1913. švento Jurgio Svetainėje 
Auburn Ave ir 32n<l Place statoma di
delė “Kantata” 7 žodžiai Išganyto- 
jaus nuo Kryžiaus muzika garsaus Pa
ryžiaus Konservatorijos Prof. Teod. 
Dubis’o sulietuvino Kun. F. B. Sera
finas Solistai: p-nia M. Janušauskienė, 
Sopranos; p. V. Daukša, Tenoras, p. 
J. Charžauskas, Baritonas. Chorą veda 
p. A. Pocius Pradžia lygiai 8 valandą 
vakare Įžanga 35c., ir augščiau širdin
gai užkviečia Komitetas

VsleSkatl broUį) b Jurgio Vanagai, 
Kamę, 8Ub» fivtekfinas Jh Būdviečių 
sod* .-T-įį --- •

51 liomlnlnEiri) SlogŽH
PetęonelS uVanagat^į^

Adr. Abieju tas pati 
4539 So. Paulina St, Chicago, UI.

18-91

e-?n ng
ANT PARDAVIMO.

h

BARBĖK SHOP PARSIDUODA.
Išdirbta vieta. Netoli lietuvių baž

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

(6-7-8).

Parsiduoda pigiai farma bu budln- 
kais 40 akerių Michigan State. Far- 
ma randari labai gražioj pozicijoj ar
ti vandens. Atsmaukite j J. M. Ta
nanevičio Bank*, 3249-53 So. Mor
gan St., Chicago, HL

Pigiai parsiduoda lietuviškas saliu
nas. Važiuoju ant farmų gyventi, to
dėl greit noriu parduoti. Tuoj ateikit 
ant 3428 Auburn ave. Cifeago, 111.

(7-8^)

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

F. Alexa. 
4803 S’. Loomis St.

(7-S-9)

Parsiduoda karčema labai geroj vie
toj tarp 
gyventa, 
v ini ūkas 
kite.

lietuvių ir svetimtaučių ap- 
Priežastis pardavimo kad sa- 
išvažiuoja' Lietuvon. Atsišau- ‘

A. ‘Ųžubalis,
546 Martin Ave. E. Hammond, Ind. 

(9-19) ‘

Sergančioms moterims.
Sesute, i—•

Aš «smiu moterie, žinau kiek moteris 
turi UkentatL T - - - -Jaigu kenti nuo baltųjų 

antdrapanių, nupuoll* 
\ mo arba attnikimo 
k\ motės, esi nevaisinga, 
I \ turi skausmingus ir 

A neregularifikus perio- 
B | dus, reumatizmą ar 

Į kitokias ligas paban* 
dyk mano Namini gy- 
dymąsi, kuriuo issi- 
gydysi pati namie ir 

< visai pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama sa- 

indėk 2c. markę atsakymui.vo skausmus ir 
Antrašas toks.

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

Le veski ū
Dienine ir Vakarine Mokykla.
===== Mokinama: '■rr,
1. Pradinis įPrirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

(del manančių grįžti Lietuvon).
====:Kalbos====
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 

(pagal norą ir Lenkiška).
Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 

arba per laišką šiuom antrašu: 
G. J. LEVESKIS, 

Vedėjas Mokyklos
3106 So. Halsted SL, Chicago, Ill.

Telephone Yards 3547

C. J. KILL 
kontraktorius 

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atiteka 
kuoveikiausiai,

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

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

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai*Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiu. q Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Q Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas, ę Tolia us seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. q Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. <Į Pagalios tal
pinąs! trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. q O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jngtiniiį Amerikos^Valstybiiį Piliečiais. q Kiekvienas lietuvis atvy
kęs j eitą sal| privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

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

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

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

STANLEY'S BUFFETAS IR PUIKI RESTAURACIJA
STANISLOVAS K. GLOMSK1S, — 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.

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

labai naudinga knyga

BIRUTĖS KVARTETAS. ?
I Tenore F. Jakutis; Tt Tcnore J. 

Stankevičia; I Basso-įP. Sąrpalius; Ii’ 
Basso P. Stogis. . . i.2.

Apsiimame dainuoti Draugijų, ren-. 
giamuose vakaruose. Draugijos nofrn-; 
čios savo vakarus papuošti gražiomis 
dainomis, malonės kreiptis adresu.: Mr? 
P. Sarpaliuš, 3334 Union Avenue, Chi
cago. ” .. . ’ .' •

(9-10)

Parduodama grosernė labai geroj vie
toj ir pigiai. Biznis išdirbtas puikiam 
Chieagos prietneštyj, kur darbai gerai 
eina. Vieta apgyvenant lietuvių, lenkų 
ir rusų. Galima pirkt ir su visais ra
kandais. Savininkas išvažiuoja j savo 
farmą. Atsišaukite adresu:

Telephone Canal 1505

JURGIS SZAULIS
Užlaikau visokiu kainu alaus, ge

riausią arlieka ir vyno, 
ti cigarai Puiki užeiga 
vinggu.

673 W. 16th St. Cor.

Vadovas ir Patarėjas

PAIEŠKOJIMAI.

ir kvepen- 
del pakelle-

Union St.
Chicago, Ill.

900 — 22nd 
(9-10-11)

eis V jBIelrose Park, 111.

ilįuK. saliunas, geroj 
d)rljfais, -tarp lietuvių

Turiu kita biz-

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

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

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

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

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

425 S. Grand St.
Juozas Šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA.
J. Laukus, Prezidentas 

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

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

"Lietuva” Paskolijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

37ta Serija prasidėjo Utarninke, Va
sario 4tą d., 1913 m. Susirinkimai at- 
sibuna kas Utarninkas 8tą vai. vakare 
Dotn. šemaičio svetainėje, So. Union 
St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti po keletu ak
cijų į mokant po kelius centus arba do
lerius į savaitę, gauna surėdyti pini
gus del savo ateities. Kožna akcija už
sibaigia už 6’4 metų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaites prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant pirmo morgičiąus (Mortgage) 
su peržiūrėjimu visų poierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 18 St.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2116 Wabash 2200.

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

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

Kreipkitės.
J. žilais,'

173 Milwaukee ave. Kenosha, Wiš. 
(8-9) ?

Reikalinga moteris ar luerglha, su
prantanti ir mylinti namų darbą. Ge
ra mokestis. Pastovus darbas Atsišau-i 
kit: .

J. S.
30S So. Hermitage ave.- Chicago, Ill.' 

(SO)

Esu dailydė. Ieškau darbo Prirodykit 
Moku liet. lenk. rus. ir vok. ir rašyti.

Jonas Lisowski
707 Northamton st. Wilkes Barre, Pa.

Parsiduoda 
vietoj, biznius 
ir svetiintaučiųn’ig'^i 
nį — todėl parčŠJoęhiji;

M.į^Bųdįtanas,
402 Market st. -j? r fr Waukegan, Ill.

(9-10-11) Mt®......-~
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Nauja Lietuviška

iiieifc šapa, geroj vie- 
bftEįvčia. Pardavimo

Parsiduoda I 
toj, ties lietuv 
priežastis — tuty1 -šapą. 

St( Sakąįąs,
911 W. 33rd St. . ’ Chicago, Til.

Taip gi parsiduoda Gary, Ind. lotas 
ties Main st. ir 14-th. Labai pigiai

(9)

Parsiduoda Coal and Expressing Bu
siness. v. era vieta lietuviui. Parduodu 
del ligos.

Con. Sullivan,
3237 Wallace st.

i

Aš atida-iau naują lietuvišką 
Aptieką. Aš užlaikau' Severas gy- 
duokleš. ir geriaušią Trajanką ir 
geriausius rusiškus lašus. Aš įaip 
I at užlaikau visokias žoles iš senos 
tėvynės. Ateikite persitikrinti.

F. FRA^K, Aptlskorius
3462 S. Halsted st. arti 35 g.

Telefonas Drover 2173 1ą. relelonas u rover :na , »

* 866 Milwaukee Ave.
į. kampas Center Ave.
* Pasekmingai gydo vyru, mo-

+ toru ir vaiku ligas. Taipgi
+ . f | _ • 4.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsčdis, 
840 W. 33 St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd Pi.

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

1853 W. 45 St.
P. čiapas, Pagelbininkas
443G So. Hermitage ave.
W. Szarka Prot. Sekr.
4G05 So. Paulina. St.
K. čiapas Fin. Rašt.

1G44 W. 47 St.
V. Jasulaitis Kasierius,

K. Trak.šelis Gvard. Gener.
4557 So. Hermitage ave.

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

1852 W. 45St.
W. lasulaitis Gvardijas adjutantas.

L. Boninviče Gvardijos Maršalka

CHICAGOS LIETUVIAMS ŽINO
TINA!

Tautiška Slmano Daukanto draugi
ja savo metiniame susirinkime suma
žino įstojimo mokestį pusiau kaip Ilg
šio! buvo, idant tuo budu davus progą 
geriems vyrams lietuviams į draugiją 
prisirašyti. Simano Daukanto draugija 
semt, plačiai žinoma Chicagoj. Apart 
broliškos pašelpos ligoje, Simauo Dau
kanto draugija rūpinasi lietuvių ap
švietimu, užlaiko didelį kningyną su 
visokio turinio kningomis, kurias skai
tyti draugijos nariams duoda veltui. 
Visi lietuviai kviečiami tou draugijon 
prisirašyti. Mitingai laikomi kas pir
ma nedėlia kiekvieno mėnesio tuojaus 
po pietų A. Lieko salėje po numeriu 
3301 So. Morgan St. Norinti prisira
šyti turi ateiti ir išpildyti aplikaciją.

AUŠROS DRAUGIJOS VAKARAS.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ N AM p SAVININKŲ.
J. M. Tananeviėe, Pirmininkas,

3149 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
*V. JURGIO B. ir K.

Kaz? Naugzemis, r-irmsčdis, 
3202 Auburn Av.

Joe Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 Auburn Av.

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

J. S. Paiyanskas, Fm. Raštin., 
3325 S. Morgan St.

Vine. Stankus, Iždininkas. 
2934 — 29 St.

Nedėliojo, kovo 2 March, 1913. M. 
Meldažio Svetainėj 2242-44 West 23rd 
1’1. Pareikalavus publikai bus statoma 
scenoje komedija 2-se veiksmuose “Pir
šlybos” Gogolio, lietuviškai sukeverzo- 
jo šalda-balda.

Publiua 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, Lekuo
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.

Reikalinga ne jaunesnė 17 metų 
tarnaitė mažoj šeimynoj. Vienas dviejų 
metii vaikas. Geistina, kad but jau 
dirbus prie to darbo. Gera mokestis.

A. Žukauskas,
3310 S. IJalsted st. Chicago.

(9)_________________

Paieškau brolio Petro Žiogo, paei
na iš Kauno g. Reseinių p. šveikšnos 
paeiti sodos. Jis ar kitas rašykit:

Dominikas Žiogas
3539 So. Wood st. Chicago, Ill.

(9-10)

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

Petras Mickevlče,
I. 0 Mansfield st. Toronto, Ont. Can.

(8-9)

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

Adomas Mažrimas, B 
1346 S. 50th Ct. Cicero, III.

(8-9-10)

Paieškau šių asmenų. Petro Linka- 
yičiaus, P. Dunkavičiaus, J. Kaltekos, 
Onos Rautalčiutės, S. Gasparunaičio,
J. Galacko, J. žilvičio. Visi Kauno g. 
Panevėžio p.

Mikolas Maminskas, 
1937 St. Clair St. Cleveland, Ohio.

Paieškau draugo Pr. Augustinavi- 
čiaus, paeina iš Kauno gub.' Reseinių 
p. Girdiškių p. Klabu.

Jobas Gedmuntas,
Box 222 Lincoln, N. H.

(9)

Parsiduoda bučernū ir grosernė. Ge
roj vietoj. Lietuvių ir lenkų apgy
venta. Važiuoju tįetuvon — todėl 
parduodu. .

3440 So. Mergan st.
Chicago, Ill.

ANT R ANDOS.
6 kambarių flatas, viskas 
kuogeriausiamp padėjime, 
garu šildomas, maudynes, 
dženitoriaus patarnavimas, 
naujas namas.- Tie kamba
riai viršui Tananevičio Ban- 
kos. Kas jieško gerų, švarių 
ir sanitariškų kambarių, at
sišaukite tuojaus ic

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

Telephone Yards 2750

Pirmos Kieses Karčema
Užlaikau šaltą ulų, geriausią vyuąl 

ir ruginę degtinę, o cgiaral tai net 
iš pat Kauno, o prie ito turiu didelę 
svetaine, delei veselijų ir kitokių su 
sirinkknų. *?. c-

T. RABAYICZIA 
936W. 83rd St. Chicago.

’*********
\ DR. O IEINE I;

s Kamp. Blnu5 Ofisas v
<• 15 metų vi

atkelk

Hi&ted gatvių 

»aM-gardąįe.

♦ paslaptingas ir kraujo ligas.
* Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais
+ ir nuo 5 Iki 9 vale.

-5-

♦ 
4- 
4- 
+ 
f 
•h

SZLAJUS BROLIAI
1700 Wabansia ave., Chicago, 111 

Kampas Paluina St.

Męs visados uflaikom geriausią gėry 
mą, cigarus ir užkandį. Kam teks būti ant 
North Sides, ateikit pas mus. Gražiausia 
ir parankiausia lietuviška karčema prie 
pat bažnyčios. Pribuvę iš kitų miestų už
eikit pas mus. o gausit visokias rodąs ir 
pata.«avuną.

4- 
4- 
■*

* ***********************A
* Telephone Yards 687 * Iv

DR. G. M. GLASER, $
3149 So. Morgan St., Chicago ,111. *

Pranešu visuomenei, kad aš esu * 
seniausias gydytojas, ant bridge- * 
porto, praktikuojant 21 metus. Vi- * 
sus ligonius stengtsiuosi užganė- * 
dinti sąžiniškai ir esu visuomet j 
ant pareikalavimo dieną arba nak- H 
tį. Esu specialistas ligose vaikų, * 

Taipgi darau

******S***** .
moterų, ir vyrų.

j visokias operacijas. H
**************************

Paieškau pusseseries Palionijos Bart- 
kaitės, Paeina iš Kauno gub. Šlei
nių. Kaltnienų p. Trauksiedų sodos. 
Atsišaukit.

J. Mikutis,
2141 W. 25-th St. Chicago, UI.

(9) • .

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

M. Ušinski.
142 Van Benalaer at., Buffalo, N. Y.

NOTARAS
Ištiria abstraktus periomtioaiB 

namus ir 
legaliskns

rians krtoJdMs
_______ urentos, Atneriko- 

niakuair Etroptškua, Aaėkuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skoBna 
pinigus ant pirmo morgičiąus.

Kreipkitės prie teutieado koris yra 
atsakantis o ----------“■ - ■ -------

taraariiM. PriraraTŠav. Juratobaaa.
911 W. 33rd SL Tel Yard 5*23

Išgydysiu Jus 
:n E fl MUO PASLAP* IH U Ui TINGU LIGŲ.

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

klek vien am u 
ganodinima 
Kuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus uz 
pJgiau f r m- 
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asz 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
aavo medicinas 
priprovas k u-

SpMlalWs kuris P“3 ,»ata 
l.r«ydoko kiti negali. Dabar laikas 

isssigydyti Ir būti sveikn. Bodą ir isa- 
sVSBHMaavojimas dykai, ar gydysiosi ar 
no. Am pritaikysiu mano raarauzmo- 
kesni, pagal jusu issgaleįima. Netruk
dyk! bet atsilankyk saendien.

Asą kalbu Hatuvlszkai.
Western Medical Institute

IKI Blue Island Afre^ 2 lub. yimlBMs* 
kos, prie Ūtos gatves, Chicago, IB.

DR. RBNFBR, Specialistas.
Vri.»c. nadal. «r. lkiU®s»

štai kas knygoje dailiai ir visiems kalba aprašyta:
Valstyjų patento legale reikšmė- ir vertė. .Svarbiausieji įstatymų apie pa

ll PaaiSkinimai apie kontraktus. 2) Bendrovės. 3 Patentai. Suvienytų 
tentus dėsniai 4) Copyright (Spaudos T teisės) 5) Trade Marks (Apsaugos 
Markės) G) Baukrutijimal. Savonorls bankrutyjimas. I’riverstimas bun- 
Kreditoriais. 1‘aliuosavimas (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 popieros nėra reikalaujamos. Kada Suvienytose Valstyjose nereikia 
išbūti penkis metus. Kaip įgyti pllletystę. Pirmųjų poperų išstūmimas. 
Antrųjų popierų išsiėjiino teisės. Apie naujas teisūs, išsiimant antrąsias 
sės. 11) Darbininkų įstaty indą vystė. Boikoto, juodojo surašo ir prie- 
popieras pas teisėją. Kas reikia žinoti, norinti palikti Suvienytųjų Vals
tyjų piliečių. Apie valstijas. Miestų vyriausybė. Pavieto valdininkai. Pri
slėgs, priimant pllletystę. Pastabos. Klausimai anglų Kalboje. Teismo 
klerko užduodami klausimai, į kuriuos reikia atsakyti i>o prislėgs. Nau
jos teisės. 13) įpėdinystes teises. 14) Kas galima atsivežti į Ameriką. 
Pasportai. 15) Kriminalų teisių pamatai. Mirties bausmė. 10) 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 prieinamą kainą. Teisių. Vadovas Pada-. 
rėjas nematytas lietuvių kalboje brangus veikalas, nes 
spausdinamas tik svetimose!; ulbose.

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

M. J. Tananevičia,7 LlllLAlilL

pirmiau jis buvo

per pačto Money

ISth Street
ILL.

Daktaras Wissig SPECIALISTAS 
Iš

SENO KRAJAUS
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 užnnodyimą, reumatizmą, galvos skausmą, vidurių skausmą, ko
sulį. skausmą gerkles ir visokius s'aptus nesvnisumus vyrų ir moterų.

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

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

giausių elektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi.
VALANDOS: kiekvieną dieną nuo 10 iki 12, nuo 3 iki 4 ir nuo 0 

iki 8 po piet. Nodėlioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 ISth St., kampas Wood St. (viršum če- 
vervVų Storo). Pitone Canal 32C I

JAU 27-tl metai| UŽDĖTA 1886 m.

Visuomenės, literatūros ir politikos *
savaitinis laikraštis

LIETUVNINKU
Seniausias lietuviu laikraštis Amerikoje, 

Išeina kas Sereda.

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

“Vienybės Lietuvninkų“ prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:

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

Metams $2.50, pusei metų $1.25
Rusijoj, Uietuvoj ir kitose užrubežinese viešpatystėse:

Metams $3.00, pusei metų $1.50

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visadą,
Užsirašant “Vien. Liet.” reikia drauįi> prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu:

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

2S matų Jubiičjlnls numeris IO c. 
Rąžyk greitai, o paprastą numerj gausi dykai.

11



12 KATALIKAS.

ligi VIETINES ŽINIOSpiį

Primos šeimininkes.
Darbdaviui rupi, kad jo 

iarbininkas but išnašus, vei= 
klus. Tokios darbininko ge
ros ypatybės priguli nuo jo 
namu gero stovio, jo pačios. 
Jei jo pati paika, netaupi, 
tai tas žymiai atsilieps į vy
ro veiklumą. Jei vyras yra 
gerai maitinamas ir jo na
mai gražiai, švariai užlaiko
mi, tai jis bus sveikesnis ir 
rūpesčiai nekankys jo dar
bo valandose. Jei jo pati y- 
ra ekonomiška ir moka pa
gaminti pigius, gardžius val
gius, tai beabejonės jis bus 
labiau užganėdintas ir to
dėl išnašesnis.

Tai darbdaviai suprazda- 
mi, pradėjo nekurie rupin- 
ties apie darbininkij namus, 
prirengti geras šeimininkes. 
Londone ir New Yorke jau 
senai gyvuoja tokios moky
klos, kuriose mokinama na
mų vedimo ir baigiant val
gių gaminimu. Dabartės li
ko įsteigta toki mokykla ir 
Chicago j, “stock y ardų” 
apskrity j. Dienomis moko
mos mažos mergaitės, o va
karais merginos-darbinin- 
kčs; žinoma, lygiai priima- 

% mos ir jau ištekėjusios.

“Muzejus” uždarys.
Supreme Court nutarimu 

bus uždaryti “anatomijos 
muzejai”. Šie muzejai — tai 
drutvietės stebuklingųjų 
daktarų. Jie su tais muze- 

^įais pelnijo tūkstančius.

Pačios apleistas nusižudo.
Nekoksai H. Roberts, par

davėjas krautuvėj, gyvenęs 
po no. 4055 Prairie avė., po 
kivirčų su pačia liko jos 
apleistas. Delei to jis įpuolė 
nusiminiman ir miegamaja
me kambaryj, atidaręs du 
gazo rageliu, užsitroškinęs.

Chinietei suteikė persisky
rimą.

Irene Fong apskundė sa
vo vyrą už neištikimumą, 
reikalaudama persiskyrimo. 
Jai tas suteikta. Vyras tei
sinosi, kad Chinijoj leista 
po kelias pačias turėti ir 
todėl to neskaitęs prasižen
gimu.

Užmiršo pačių vardus.
Nekokis W. Hayes buvo į- 

į^veltas teisman su tūlo Mur- 
doeht) pačia. Ši moteris tvir
tino, kad Hayes norėjęs ją 
padaryti pačia No. 6, nes 
jis pabučiavęs ją. Hayes už
sigynė tą daręs. Iš tardimo 
paaiškėjo, kad- Hayes turi 
36 m. ii’ turėjo 5 pačias. Jų 
vardus ir kaip ilgai su ku
ria gyveno jis pamiršęs.

1.000.000 ekz. “Ben Hur’o”.
Sears, Roebuck and Co. 

atspaudys 1.000.000 ekzem- 
Ipliorių garsios kningos
“Ben Hur”, parašytos Lewo 
Wallace. Ši kninga yra iš
versta ir lietuvių kalbom 
[‘Kataliko” išleista.

Palikęs pačią, bėgo gelbėti 
savųjų.

Turkas R. Hason, 22 metų 
senas, gyvenęs po no. 5431 
Cottage Grove avė., liko su
areštuotas New Yorke ant 
laivo, besirengiančio važiuo
ti Europon. Kaltinamas už 
paliki:::^ pačios. Kelyj ar
gai Chicagon du kartu ban
dė nusižudyti. Čion išsiaiš
kino, kad jis gavęs žinią, 

Jrad jo tėvas liko bulgarų 
užmuštas 'Salonikuose. Tad 
jis bėgęs pagelbėti savo ma
žiems, broliams ir seserims, 
nepasakęs apie tai pačiai, 

lies ji gal nebūt sutikusi, 
kad jis važiuotų. Teisme jo 
pati pasakė, kad tai buvus 
klaida. Teismas pertrauktas 
ir abu nuėjo namo. .1

Namai ateiviams.
Valdžia skiria $75.000 

pastatymui ir užlaikymui a= 
teivių namų Chicago j. Tai 
daroma, kad apginti ateivius 
nuo visokių apgavikų, suk
čių, vylingų.

Atskiri kalėjimai moterims.
Iš Chicagos išvažiavo de

legatės pas Illinois guber- 
natorių su projektu įsteig
ti atskirus kalėjimus prasi- 
kaltusioms moterims šioj 
valstijoj. Reikia tikėtis, kad 
šis dalykas bus rimtai svar
stomas. Panašius kalėjimus 
nekurios valstijos jau senai 
turi.

“Aušros” prelekcija ir va
karas.

Kovo 2d. “Aušros” sve
tainėj 3149 S. Halsted st. tu
rės prelekciją Pr. Gudas te
moj ‘ ‘ Keliatas paveikslėliųiš 
lietuvių historijos”. Pra
džia 4 v. po pietų.

Meldažio svetainėj 2242- 
44 W. 23rd PI. “Aušra” sta
tys linksmą komediją “Pir
šlybos”.

C. L. D. S. atstovų susirinki
mas.

Vasario 21 d. vakare, sve
tainėje po num. 4600 So. 
Wood gat. turėjo įvykti Chi
cagos Lietuvių Dr-jų Sąjun
gos. atstovų susirinkimas, 
bet delei prasto oro nepri
buvo teisotas skaitlius at
stovų. Tbkiuo budu susirin
kimas atidėta į vasario 28 
dieną toj pačioj svetainėj. 
Yra daug svarbių reikahj 
apkalbėjimui.

KAS NORI GAUTI $25.00 
Iš $100.00?

Anais metais, kada Urbo
nas sukinėjosi apie Harris
burg, Ilk, žmonės visaip 
spėliojo apie jį. Kiti prikai
šiojo jam net “Rymo-Kata
likiško kunigo” vardą, nuo 
ko jis visomis keturiomis 
purtėsi, aiškiai pažymėda
mas, jog esąs “Old Roman- 
Catholic”. Tečiąu žmonės 
savo tvirtino, buk Urbonas 
esąs toks pat kunigas, kaip 
Lietuvoje kad matėme, ir 
mišias taip-pat laikąs, kaip 
ir kiti Rymo-Katalikai ku
nigai. Kad tam galą pada
rius ir išaiškinus, jog tai ne
tiesa, atspaudinau anuomet 
lapelius, kuriuose žadėjau 
$100.00 tam, kurs atsives 
Urboną pas mane tose die
nose, kuriose busiu Harris- 
burge arba Ledforde, ir jai- 
gu Urbonas netikt atlaikys, 
bet vien užženklįs mišias 
tokiai dienai, kokiai aš pa
reikalausiu. Tie lapeliai bu
vo išdalinti žmonėms. Atvy
kus man į Harrisburg, Ilk, 
žmonės vienas už kito, gal
vas laužydamiirrankas trin
dami,' suskato apie mane 
sukinėties. Mat, kiekvienam 
rodėsi miela butų tą $100.00 
laimėti. Paskirtoje dienoje 
ir valandoje visi susirinko
me į vieną vietą, Re, Anth
ony Kuhls su tulu lenku af-~ 
nešė mišolą, o aš $100.OO, 
kuriuos turėjo gauti tas, 
kurs atsives Urboną. Urbo
nas vietoje kibti už nuro
dyto darbo ir dėstyti ženk
lelius mišole, prisikabino 
prie kun. A. Kuhls už nenu- 
siėmimą kepurės ir pradėjo 
šaukti, rėkauti ir drasky tieg.

Ką jis tokiu savo pasielgimu 
norėjo atsiekti, negaliu spė= 
ti, tiktai sakau, kad jo kum-- 
itįs buvo sugniaužtos ir laks
tė ore, kaip tikro boksiė- 
l’iaus, bet kun. A. Kuhls 
mušt negavo. Gana to, kad 
mano šimtinės niekas nelai
mėjo. Dabar aš tą pačią 
šimtinę ($100.00) padalinu 
į keturias dalis. Gaus iš ma
nęs po $25 tie keturi žmo
nės, kurie prirodys, jog Ur
bonas kur norints sakėsi 
esąs Rymo-Katalikišku ku
nigu ir kame nors priimdi
nėjo aukas kokiai nors Ry
mo-Katalikiškai bažnyčiai 
ar parapijai; prirodymus 
galite sudėti Elijošiaus ban
ko j e ant kampo Wood ir 
46th St., Chicago j e. Tiktai 
tą savo liudijimą turite pa
tvirtinti 2 arba 3 liudinin
kais, kurie savo ausimis bu
tų girdėję arba savo akimis 
matę. Kurie keturi bus pir
mesni, tie gaus po $25.00.

Kun. Jonas Gadeikis, 
65 Milwaukee Ave., 

Kenosha, Wis. 
Vasario 15, 1913 m.

P. S. Jaigu gerbiamos Ta- 
nąneevičiaus ir Olszevskio 
bankos sutiktų augščiąus 
minėtus prirodymus (affi- 
davitus) priimti, tai aš apsi
imu ii’ joms atmokėti minėtą 
$100.00, tiktai formaliuose 
dokumentuose turi -?bu- 
ti paminėta, be die
nos dar ir valanda su minu- 
ta, kuomet prirodymas ta
po pristatytas ir notarijaus 
patvirtintas, kad tokiu bu
du butų galima susekti, kas 
buvo pirmesnis. K. J. G.

LAIŠKAS REDAKCIJAI. 
' .-------2------------ fi- ’ ' •

Gerbiamoji Redakcija!
“Kataliko” No. 7 p. Žaibas, 
aprašydamas apie vas. 9 d. 
atsibuvusįjį lietuvių evange- 
likų-literonų vakarą, nuba
rė mažumą peraštriai Chica
gos lietuvius evangelikus 
liuteronus. Jis rašo, kad 
tarp jų esąs toks gėrimas, 
kad gerią nevien vyrai, bet 
tąipojau ir moterįs bei mer
ginos; motinos, girdi, nuodi
jančios savo kūdikius su 
degtine. Pagal tokį p. Žaibo 
aprašymą išeitų, kad Chica
gos lietuviai evangelikai-liu- 
teronai yra didžiausi girtuo
kliai pasaulyje. Bet, kiek 
aš pažįstu savo parapijonus, 
turiu pasakyti, kad nėra jau 
taip blogai, kaip p. Žaibas 
juos perstato. Ypatingai jie 
nėra didesni girtuokliai už 
lietuvius katalikus. Jaigu 
mes pradėtume tėmyti į lie
tuvių katalikų pasielgimą, 
tai atrastume dar ko baises
nio, negu pas lietuvius pro
testantus. Rods nekurie lie
tuviai protestantai yra įpra
tę girtuokliauti. Bet tarp jų 
yra ir blaivų žmonių. Todėl 
mes negalime del tų kelių 
girtuoklių pavadinti visus 
lietuvius evangelikus-liute- 
ronus girtuokliais. Bet jaigu 
mes peikiame lietuvius del 
girtuoklystės, tai turime 
peikti visus be skirtumo — 
katalikus, protestantus ir 
net tuos “susipratėlius” 
laisvamanius ir socialistus, 
nes ir tie kaip-kada neapsi- 
leidžia kitiems lietuviams 
tame dalyke.

Galiaus dar turiu primin
ti, kad tą vakarą surinkto
sios aukos New Yorko strei
kininkams liko ne “Lietu
vai”, bet “Vienybei Lietuv
ninkų” perduotos. Todėl-jos 
ir bus tenai pagarsintos!

Kun. J. J. D. JtaoMfts.
.Chicago^jy, ^- . ^Ajartok Triner’s Liųiment.

CHICAGOS .LIETUVIŲ
. . DOMAK

— ■ .1 — ■ •»

Atvažiavo Chicagoil p; J.- 
A. Chmieliauskas, “Bifii= 
teš” atstovas.! Maždaug vi= 
Siems yra žinomas “Biru
tės” tikslas. Būtent, gai
vinti ir stiprinti tautišką 
susipratimą Mažojoj Lietu
voj. Kam nėra žinoma, kaip 
didžiai yra nutautę Prūsų 
lietuviai. Didis pavojus 
jiems grasia pragaištį ger
manizmo bangose. Nekuriu 
tikrų tėvynainių kraštai im
tasi už darbo, kad sulaikyti 
tą spartų su vokietė j imą 
Prūsų lietuvių. Tokiam dar
bui reikia pasišventimo ir 
medžiaginės paramos. Įs- 
teigtasai laikraštėlis “Bi
rutė” tarp Prusij lietuvių 
dar nespėjo ingyti prielan
kumą, nes taip jau suvokie
tėjo, kad nenori remti tau
tiškojo laikraščio. Nemažai 
reikės darbuotis tarp jų Ma
žosios Lietuvos gaivinto
jams. Bet darbas reikalau
ja paramos. Laikraštis ne
gali gyvuoti, jei mažą skai
čių ėmėjų teturės. Tai-gi 
gerbiamojo “Birutės” at
stovo atvažiavimo tikslas y- 
ra parinkti ėmėją “Biru
tei”. Todėl paremkime šį 
kiltą laikraštėlį. Be musų 
parėmimo šis laikraštėlis 
žlugs, o su juo ii’ gelbėji
mas Mažosios Lietuvos nuo 
ištautėjimo. Ttd čia eina ne 
apie asmeniškus reikalus, 
bet reikalus paliečiančius 
visą lietuvių tautą. Kuos- 
kaitlingiau atsilankykime į 
tam reikalui rengiamus su
sirinkimus.

TANANEViCZIO BANKOS NAMAS.

“PRIMARY” BALSAVI
MAI. V

Pereitą utaminką “pri
mary” rinkimais nominuo
ta senkanti vyrai:

Į teisėjus augštesnian tei
sman: J. M. O’Connor 
(dem.), H. W. Leman 
(progr.), H. E. Tinsman 
(rep.) ir C. Benton (soc.).

Į miesto iždininkus: M. 
J. Flynn (dem.), Ch. M. 
Moderwell (prog.), A. W. 
Peterson (rep.) ir T. J. 
Vind (soc.).

Į miesto klerkus: Fr. D. 
Connery (dem.), J. F. Lon- 
genecker (prog.), Mm. F. 
Peters (rep.) ir Rob. H. Ho
we (soc.).

Į aldermanus 4 war dos: 
dem. Ryan, rep. Sullivan ir 
soc. Wegener. 5 wardos: de- 
mokr. Carr, rep. Pavelchik, 
prog. Jones ir soc. Turner.

ADVERTISEMENT.

Didelė kova.
Didžiausia kova yra tai 

kova su patim savimi ir tik 
nedaugelis estivisuometper. 
galėto j ai šios kovos. Daug 
reik tvirtybės ir pasišventi- 
mo, kad užganėdinti apetitą 
ir geidimus. Visuomet yra 
kova tarp geidulio ir sveiko 
proto. Jei sveikas protas i- 
ma viršų, tai žmogus užlai
kys sveikatąair kartais sto
vį. Sveikaso protas sako 
mums užlaikytu sveiku mu
sų pilvą, nervus ir vartoti 
tikrą vaistą, kuomet reikia. 
Jei tavo pilvas pagadytąs, 
nervai silpni, blogas krau
jas, pavartok Triner’s A- 
meričan Elixir of Bitter Wi
ne. Šis vaistas sustiprys kū
ną. Aptiekose. J; Triner, 
1333-13339 S. Ashland avė, 
Chicago, 'Ill. Išvarymui 
skausmo iš muskulų ir narių

BANK
Jonas M. Tananevičia, sav.

3249-53 5. Morgan Si., GDloago. III.
Nelaikykit pingų namie nes juos gali kas lengvai paimti, bet 
pasidėkit j šitą Banką, tai žinosi kad gauni už ju3S procentą 
ir laikai saugioj vietoj.

Laikyk savo svarbius raštus ir kitokias brangenybes saugiau
siose nuo ugnies, vandens ir vagių skrynelėse (Safety Deposit 
Boxes)

$3.00 metams.
Ta maža išlaidą yra geriausias turto apsaugojimas. — Neati
dėliok, daryk tai šiandie.

$100.000.00
Paskolinimui ant pirmų Morgečių. 

v '■*

Jei nori skolinti pinigų ant s a'ymo ar pirkimo namo, tai atsi
šauk j mus Banką, o mes paskolinsim ant lengviausių išlygų.

Perkam ir Parduodam Pirmus Morgičius
Saugiausias pinigų Įdėjimas, suteikiantis nuo 5 iki 6 procento 
pelno. Kiekvienam apsimoka ateit Į musų Banką persitikrinti.

Mokame 5 procentą ant Depozitu
ŠIFKORTES parduodame iš ir Į visus svieto kraštus už že
miausias kainas. Ateik pasiklausti apie kainas; jeigu negali 
ateiti tai rašyk, o visa informacija bus teisingai suteikta.

Iš Europos 29.00 ir augščiau per vandeni.
In Europa 32.50 ir augščiau per vandeni.

Kitų kraštų pinigus išmainom ant amerikoniš kų. Apdraudžia- 
me nuo ugnies geriausiose kompanijose. Išmainom visokius 
Draftus ir Čekius. Apdrandžiame nuo nelaimės ir t.t.

Namai ant pardavimo
Jau pardavėm penkis namus ir keturis lotus šjmet po Naujų Metų. Kas nori 
pirkt ar parduot namą ar lotą, ate kit Į musų Banką, mes užganedinsim kiekvieną
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