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KARAS BALKANUOSE^
» Politiškos Žinios

Revoliucija Meksike
Mexico City apturėta ži-imai pilni sužeistųjų. Truk- 

tiia, kad Laredo Neuvo re
voliucijos vadai atlaikę susi
rinkimą ir visi nusprendę 
pasiduoti dabartinei Meksi
ko valdžiai. Apie tai sosti
nei! pranešęs generolo Oroz
co tėvas. Meksikonai dabar 
esą daug užimti busimais 
prezidento rinkimais. Kan
didatu į prezidentus pasi
davęs Feliksas Diaz. Sako
ma, jis busiąs ir išrinktas, 
nes esąs labai populeris.

Nužudyto prezidento Ma
dero lavonas nugabenta į 
San Pedro de los Pinos, 
kur randasi Maderų šeimy
nos kapai. Patvirtinta žinia, 
kad nužudyto prezidento 
brolis, Emil Madero, likęs 
užmuštas Coahuila provin
cijoje, kur jis buvęs sukėlęs 
naują revoliuciją priešai da
bartinę valdžią, kad atker
šijus už brolio nužudymą. 
Kur randasi brolis R. Made
ro—nežinia. Kraugeris Hu
erta su Diazu nusprendę iš
naikinti visą Maderų šei
myną, kadaisiai buvusią la
bai turtingą.

Sostinėje ramybė sugrą
žinta ir išnaujo prasidėjęs 
paprastas judėjimas. Visa
me mieste naikinami kruvi
nos kovos pėdsakiai. Narnai 
taisomi, gatvės valomos.

Generolas Huerta lig- 
laikinis prezidentas, paskel
bęs amnestiją visiems, ku
rie į 15 dienų pasiduosią da
bartinei valdžiai, kadangi 
vienur ir kitur gyventojai 
šios valdžios nepripažįsta.

Provincija Sonora paliku
si be gubernatoriaus, nes 
gubernatorius Maytoren, 
buvęs Madero šalininkas, pa
sitraukęs iš savo vietos ne- 
pranešdamas apie tai nei 
centralei vyriausybei. Gi vi- 
ce-gubernatoriaus ten nebū
ta. Vyriausybė bus privers
ta paskirtinaują gubernato
rių.

Huerta ir Diaz vienmin
čiai darbuojasi nuraminti 
šalį.

Patvirtinta žinia, kad da
bartinė valdžia, aiškiau sa
kant, Huerta su Diazu, pak
vietusi Meksikai! sugrįsti 
Porfirio Diaz, senobinį pre- 
zidentą-autokratą. Jam bu
siąs sugrąžintas generolo ti
tulas, be to paskirtas vy
riausiuoju armijos vadu. 
Porfirio Diaz dabar viešįs 
Caire, Egipte, iš kur tuo
jaus linksmai keliausiąs tė
vynėn. Jis labai iškilmingai 
busiąs priimtas.

Pagaliau galutinai pat
virtinta, kad bėgyj desėtko 
dienų sostinėj krito 3.217 
kareivių ir šiapjau praeivių. 
Gi daugiau 11.000 sužeista; 
ligonbučiai ir privatiniai na-

sta daktarų ir vaistų.
Daug abejojama, ar Hu- 

ertai pasiseks šalį nuramin
ti ir įvesti pageidaujamą 
tvarką. Šiauriuose revoliuci- 
onistai padvigubinę savo ak
ciją, pietuose šalį naikina 
zapatistai, nors pats Zapata 
sakosi pripažįsiąs dabartinę 
valdžią. Jis visupirmu rei
kalaująs jo visus oficierius 
su dabartiniais jų rangais 
priimti reguliarėn armijom 
O juk yra žinoma, kad tie ' 
jo “oficieriai” — paprasti 
plėšikai ir žmogžudžiai. Ne
žinia, kaip į tą reikalavimą 
atsineš Huerta, kuris juk 
nėra geresnis už zapatistus.

Pastaraisiais laikais za
patistai suardę geležinkelio 
tiltą, kad nepraleidžius val
diškojo traukinio su amuni
cija ir valgiais; be to sude
ginę ir sunaikinę kelis so
džius ir miestelius. Pagaliau 
provincijoje Coahuila, kur 
visas laikas buvus ramybė, 
gimė smarkus judėjimas: te
nai susirinkę visi Madero 
šalininkai ir atvirai ėmę 
grasinti atkeršyti dabarti
nei valdžiai už jos kruvinus 
darbus. Kitur irgi gimę 
bruzdėjimai priešai Huertą 
ir Diazą. Bet pastaruoju 
purtosi sakydamu, jogei esą 
nekalti, kad Madero ir Su
arez nužudyta, kadangi juo
du norėjusiu pabėgti. Bet 
jųdviejų pasiteisinimui ne
tikima.

Dar visako Meksike gali
ma sulaukti.

SOSTO INPĖDINYSTĖ 
AUSTRIJOJE.

Tomis dienomis vienas 
Bavarijos laikraštis paskel
bė, kad Austrijos sosto in- 
pėdinis Pranas Ferdinandas 
sergąs džiova ir jam gra
sias pavojus. Apie tai ir 
seniau buvo rašyta. Taigi 
tasai pats laikraštis pataria 
Austrijos sosto inpėdiniui 
tuojaus pradėti kuraciją, 
nes kitaip vargiai sulauk
siąs paveldėti sostą. Be to 
apkalbėta, jei inpėdinis pa- 
simirtų, kad Austrijos sos
tas susilauktą atmainos, ka
dangi dabartinio inpėdinio 
vaikai negali užimti sosto, 
nes inpėdinis yra vedęs ne 
kunigaikščiutę, bet grafiu- 
tę, ir iš tokios moterystės 
vaikai neturi .teisės pavel
dėti sostą.

Regis, Pranas Ferdinan
das mėgįs atmainyti senos 
gadynės įstatymus ir visą 
reikalą pakreips taip, idant 
jo vaikai, jam pasimirus, tu
rėtu pilnas teises prie sosto.

Ph i i.. i».v American Press •<

New Jersey valstijos milicijos raiteliai, Washingtone dalyvavo parodoje pre
zidento Wilsono inauguracijos dienoje. Raiteliai buvo prezidento Wilsono privati-

niais palydovais.
■

TURKIJA VEDA DERY
BAS SU TALKININKAI^

Tomis dienesnis BulgąrįX 
ja užsienių atstovams pra
nešus, kad ji surinkanti pri
imti viešpatysčių fąypiiun- 
kavimą kas link jos nesuti
kimų su Rumuniją. : ; J

Iš Biel grade į Londono' 
•‘Daily Mail” pranešta, kad 
Turkija su talkininkais pra
dėjus vesti slaptas derybas 
ir, kad tomis dienomis Bal
kanuose karas turėsiąs pa
sibaigti.

Iš Konstantinopolio be to 
pranešta, kad apgulto Adri
anopolio komendantas, Šu- 
kri-paša, turėjęs pranešti 
didžiajam vezirui, kad jis' 
tvirtumos negalįs daugiau 
išlaikyti, kaip tik vieną sa
vaitę. Didysis veziras ko
mendantui tečiau įsakęs 
kaip nors laikyties dar ke
lias savaites, kadangi trum
pu laiku busią pabaigtos su 
talkininkais derybos ir gal 
išeisią laimingai.

Nei danguj negali but ge
riau tokioms karalienėms ir 
karalaitėms O vis tai daro 
žmonių-rankpe hm; paiku
mas.

ir organizacijos, kurių ti
kslu — atpratinti ehiniečius 
nuo opiumo vartojimo.

SUFRAGISČIŲ NERIMA-
. * VIMA&

Anglijos sufrdgistės, nors 
valdžios aštriai ^persekioja- 
iinos, nenietŠ ąavo ąenos. tak
tikos; taiso trukšnjingus su
sirinkimus, kurie visuomet 
baigiasi avanturomis ir gra
sinimais valdžiai, tankiai 
tokiuose susi 
apsieinama-^ 
jų tokios tak 
galas. ri

Vyriausi^ 
vadovė, rūSh

riai ^persekioja
ma vo senos. tak-

m^muose lie
s' ginčijos. Ir 
ikife nesimato 

BĮ 
giiĄ-agisčių 

v ««v v c, ^®aįkhurst,
pasmerkta kalejitnah už ė- 
mimą dalyvumo Jižpuolime 
ant kanclięį’Įaus pilamų. Ji 
teisme apręg&ė, kad buda-

badaūti ir busianti
priversta j^)a3iii3šuoti.

Tai permeukas ginklas 
tasai badavimas.

TRAUKINIS SULAIKO
MAS

Holandijos karalienės Vil- 
helminos vyras, kunigaikš
tis Henrikas, pavojingai 
susirgęs ir iškeliavęs gydy- 
ties į kalnus Taunųs. Tomis 
dienomis skubiai pas vyrą 
išsirengė karalienė Vilhel
mina su dukterimi Julija. 
Pribus ant geležinkelio 
stoties ir suėjus visiems pa
lydovams į vagionus, maža 
Julija užsimanius miego. 
Kol karalaitė -užliuliuota 
mašinistui įsakyta per pus; 
trečios valandos traukinio 
iš vietos neleisti.“Tik vaikui 
užmigus, traukinis paleng
va nubildėjęs....

KOVA PRIEŠ (TRIUMĄ

Chinų pipvincrjoje Fu- 
Kien ChiuųJ- ,vyriausybė į- 
sakė sunaikinai aguonų pa
sėlius, iš k$ -dirhatha nuo
dai opium’as. .Tam-įsakymui 
pasipriešinę * iehiii^iai y~ 
ventojai ir Ij£|;apsi£jiiklavę. 
Vyriausybė v tada pa siun
čiąs ten kanuomeiįę. Gi
męs krūvinis susirėmimas. 
Keli šimtas gyventojų už-
mušta ir sužeista: |

Vyriausybė nųsprendžius 
iš šaknų išiamkipti opiumo 
produkciją, kuriį chiniečių 
tautą varo į kapus ir atvel
ka visokias nelaimes. Tam 
tikslui susi„.črę komitetai

PANAMOS KANALO KA
SIMAS. ..y

Kasant Panamos kanalą 
darbus labai sutrukdo že
mės slinkimas ties Culebra. 
Nespėja darbininkai įgriū
tą žemę , išimti, kad štai iš
naujo žemė ima slinkti ir 
suvirsta tuščion vieton. Pa
staraisiais laikais reikėjo iš
naujo išimti penkis ir pusė 
milijonų šėšiasienių jardų 
žemės.

Ligšiol iškasta ir praša
linta 190 milijonų šešiasie- 
nių žemės jardų. Gi ligi ga
lui reikės išimti dar ne dau
giau 30 milijonų jardų.

Keli desėtkai tūkstančių 
darbininkų dirba išsijuo
sę.

MIRĖ CHINŲ CIESORIE 
NĖ.

Pekine pasimirus Chinų 
ciesorienė Yehonala, našlė 
po mirusiam lapkrity j 1908 
m. ciesoriui Kvangsu. Cie
sorienė sirgus tik kelias die
nas, bet mirties priežastis 
nėra žinoma, kadangi ją gy
dęs daktaras chinietis. Eu
ropos daktarai nebuvo pri
leidžiami. Viskas veikiama 
po uždanga. Ciesorienės ki
tas vardas, visuose Chinuo-

Tokie atsitikimai ne tik 
Chinuose, bet ir kitose vals
tybėse visuomet esti 
dengti slaptybėmis.

pri-

Nauji mokesčiai. Paryžiu
je norima įvesti mokestis 
nuo asmeninių kiekvieno 
žmogaus įplaukų.

Kelios Europos viešpatys
tės kreipėsi į bulgarų vy
riausybę su prašymu išleis
ti iš apgultojo Adrianopolio 
30.000 krikščionių ten gy
venančių. Tečiau bulgarai 
atsisakė tą prašymą išpil
dyti.

Turkija mėgina su talki
ninkais taikinties ir skel
bia, kad ji dabar jau norinti 
išpildyti jų reikalavimus. 
Derybų smulkmenos bet lai
komos didžiausioj paslap
ty j.

Turkijos ambasadorius 
Londone Tevfik-paša ir spe- 
cialis atstovas Halki-paša 
tankiai lanko Anglijos užsi
enio reikalų ministeriją. 
Manoma, kad jiedu tenai su 
Anglijos ministeriu tariasi 
aplink derybas.

Iš Konstantinopolio parė
jo žinia, kad ties Čataldža 
turkai keliose vietose su
mušė bulgarus. Žinoma, tai 
skelbia patįs turkai. Be to 
jie pasakoja, kad aplink A- 
drianopolį bulgarams ir-gi 
gana prastai einasi; girdi, 
jie iieturinti Užtektinai amu
nicijos ir valgio ir jų stovis 
esąs apverktinas. Nesinori 
tikėti, kad jau taip prastai 
bulgarams sektųsi.

Iš Bukarešto taippat ra
šoma, kad į Rumuniją mi
niomis bėganti bulgarai ka
reiviai, kuriems šis karas 
dakartęs. Jie pasakojanti, 
kad bulgarai dėlei šio karo 
susilaukę didžiausio skur
do ir toliau mušties jau ne
benorinti.

Bulgarijos vyriausybė to
mis dienomis valdiškai pra
nešus viešpatystėms, kad ji 
leisianti 300 svetimžemių 
apleisti bombarduojamą A- 
drianopolį.

Turkai tvirtina, kad bul
garų armija pasitraukus at
gal nuo Čataldža linijos, o 
jie “paėjėję” priekyn. Tai
gi daugumas dabar ir mano, 
jogei bulgarai visai esą nu
silpę.

Albanai rengiasi iš už
pakalio užpulti černogorus 
ir serbus, kurie yra apgulę 
Skutari. Toji žinia paskelb
ta Vienoje ir jai negalima 
užsitikėti.

Abelnai imant, pereita 
savaitė pasirodė labai sku- 
pi su žiniomis iš karo lau
ko. Ar-gi jau bulgarai butų 
užmigę? Gal jie ruošiasi at
likti svarbius darbus, jei 
taip ramiai apsieina.

Bulgarijos su Rumunija 
nesutikimų klausimas dar.e- 
sąs .galutinai išrištas ir to
dėl karo pavojus nėra pra
šalintas. Bulgarija nenorinti 
Rumunijai atiduoti reikalau
jamą Silistriją, tik neku- 
riuos Juodųjų jūrių pak
raščius pavesti. Rumunija 
su tuo nesutinkanti ir todėl 
grasiąs naujas karas. Abi 
pusi apsiėmusi sutaikinti 
Rusiją, bet apie šios pastan
gas tame reikale nieko ne
girdima.

Sofijon iš Peterburgo ap
lankyta žinia, kad Turkija 
prašiusi Rusijos sutaikinti 
ją su talkininkais. Turkija 
pagaliau apsiėmus atiduoti 
ir Adrianopolį. Svarbiausia 
talkininkams dabar apeina 
piniginis atlyginimas, kurio 
Turkija nežada duoti. O 
juk Balkanų valstybės ma
no pareikalauti $300.000.- 
000. Milžiniški pinigai. Ati
duok didelius žemės plotus 
ir dar primokėk! Išrodo į 
neteisybę.

Serbija į Skutari černo- 
•gorams pagelbon pasiunčiusi 
dar 30.000 kariuomenės.

Konstantinopoly  j susekta 
suokalbis .prešai jaunatur- 
kius. Suokalbyj prigulėję 
daug žymių armijos oficie- 
rių. Daug suokalbininkų jau 
suimta.

SERBŲ ŽIAURUMAS AL
BANIJOJE.

Vienon atkeliavę daug Al
banijos notablių, kurie to 
miesto laikraštininkams nu- 
pasakojeapie baisias žiaury-. 
bes, kokias išdarinėje ser
bai Albanijoje. Vienas no
tablių taip pasakojęs:

Kuomet serbų kariuome
nė užėmus Djakovą, tuojaus 
uždegusi targavietę, o mote
ris i r va i kus pasiba isėtinu bil
du žudę. L j ūma visi namai 
sudeginta. Vyriškiai su gin
klais pasprudę į kalnus, ma- 
nydami, kad serbai nieko 
nedarysią moterims ir vai
kams. Bet serbai be pasi
gailėjimo žudę moteris ir 
vaikus. Motelis su vaikais 
surišdavę, aplaistydavę ke
rosimi ir degindavę gyvus, 
kaip malkas. Taip išžudyta 
daugiau 700 asmenų. "*’

Taippat serbai žudę Ti- 
rano gyventojus, kur dau
giausiai veikusios kartuvės. 
Vyriškius badę durtuvais. 
Kuomet miesto viršininkas 
Mustafa-bey dėlei to pasiš- 
kundė serbų komendantui, 
pastarasis juokdamasis at
sakęs: Juk visi taip elgiasi. 
— Serbai ir albanus katali
kus skerdę.

Albanai prisiekę serbams 
atkeršyti. •

PASKIAUSIOS ŽINIOS.
Dideli sniego pusniai 

Konstantinopolio apylinkėse, 
taippat ant pusiausalio Galli
poli, sulaikę visokį karinį - 
judėjimą iš abiejų pusių. 
Tas pat veikiasi ir ties Ča
taldža. Tik Adrianopolio a- 
pylinkėse kova verdanti ir 
miesto bombardavimas ne
pertraukiamas. Be to grai
kai kovojanti ties Janina, o 
černogorai ir serbai ties 
Skutari.

Londone ambasadoriai lai
ką konferencijas, bet tur
kams negalį nieko gelbėti.

Austrija iš Rusija tomis 
dienomis, sakoma, paleisią 
sumobilizuotą armiją.

1



| Žinios iš Lietuvos. |

PABĖGĖLIS.
Sausio 20 d. pas Vilniaus 

policmeisterį atėjo jaunas 
vyrukas, kuris, pasivadinęs 
save Vokiečių valdiniu Pra
nu Gerolių, paprašęs nu
siųsti jį etapu Vokietijon, 
kadangi jis nebeturįs pini
gų iš ko gyventi ir kuo su
grįžti. Tečiau policmeiste
riui prašytojas pasirodęs 
intariamas ir jis nusiuntęs 
tariamąjį Gerolį skyriun 
ištirti. Pasirodę, kad tai e- 
sąs visai ne Vokiečių valdi
nys, bet pabėgusis iš kariuo
menės iš Kievo miesto vals
tietis Jonas Biežus, 168-to 
Mirgorodo pėstininkų pul
ko kareivis.

MALĖTAI.
Vilu, apskr.

Malėtų parapijonįs neri
muoja: kun. Ozevičius ne
moka lietuviškai kalbėti, 
Tiesa, jis sako lietuviškai 
pamokslą, bet tokia iškrai
pyta lietuvių kalba, kad 
daugiau žmones juk dina, ne
gu jiems' naudą suteikia. 
Kun. klebonas, kuris moka 
gerai lietuviškai, dažnai su
serga. Todelkun. Ozevičiui 
tenka vienam atlikti bažny
tines pareigas. Kunigo auto
ritetas Malėtų parapijoj jau 
labai dabai* nupuolęs.

ŠVENČIONIS.
Švenčionių parapija be

veik visa lietuviška; pamal
dos taip sutvarkytos, kad 
dvi savaiti lietuviškai o tre
čia lenkiškai. Tuo tarpu tik 
vienas lietuvis kunigas. 
Kun. dekanas nors ir skai
tos lietuviu, bet lietuviškai 
silpnai moka ir lietuvių pa
mokslų bijo sakyti. Dabar į 
Švenčionis vėl siunčia lenką, 
kun. Ščemirskį, nors žmogų 
dorą, bet silpnai mokantį 
lietuviškai. Taigi vėl grįž
ta senoji politika: sodinti į 
lietuvių parapijas lenkų ku
nigus, nemokančius lietuviš
kai.

ALSĖDŽIAI.
Telšių ap.

Bužėnų kaime, ūkininko 
A. vaikai sudegino visas tro
bas. Buvo taip, išėjus tė
vams į bažnyčią, vaikai, pa
likti be priežiūros, užkrėtė 
trobą ugnim ir sudegė tro
ba ir tvartai kuriuose buvo 
gyvuliai, iš gyvulių išsigel
bėjo vienas arklys ir tas 
apdegęs. O kiti gyvuliai, 
karvės, avįs ir kiaulės, su
degė. Troboje buvę ir pi
nigų paslėptų apie 120 ru
blių, bet ir tie sudegę.

K. N.

INTURKĖ.
Vilu, apskr.

Čia vis dar neramu. Len
kai žut-but įsimanė nustum
ti lietuvius nuo pusės pa
maldų ant 4 dalies. Tuo tar
pu čia butą grynai lietuviš
kos parapijos h* jau kelios 
dešimtis metų, kaip bažny
čioje pamaldos padalytos 
per pusę vieniems ir kitiems. 
Lenkybės banga pagriebė ir 
daugelį inturkiškių. Sulen- 
kėjimas čia juo sparčiau 
pradėjo eiti pirmyn nuo lai
kų garsaus Zajančkausko, 
pradėjusio “darbuoties” 
gretimoje Joniškio parapi
joje. Atsirado vadų (Civi
lis,-Masevičius), kurie tuo 
tik ir tesirūpina, kad lenky
bę platinus: nusitverę val
dytojo eirkulero, suklaidį- 
nę žmones nešvaria agitaci

ja, jie pridarė lenkų net du 
trečdaliu. Tečiau lietuviai 
nepripažino tų šviežiai iš
keptų lenkų žmonėmis kitos 
tautos ir po protokolu, kurs 
lietuviams siūlė trečdalį pa
maldų, nepasirašė. Kad ir 
skaičiai rodė lietuvių 1105 
lenkų gi net 2539, tečiau val
dytojas nereikalavo cirku- 
lero išpildymo: mat, lietu
viai pristatė dokumentą, 
Malėtų viršaičio patvirtin
tą, kad Civilis bauginęs 
pravoslavija ir pasakojęs 
girdėjęs iš valdytojo, kad 
atskirsiąs lietuvius nuo Baž
nyčios. Kuriam laikui visai 
buvo nurimę. Tečiau vėl 
kaž-kas padavė ženklą, ir 
Civilis prieš adventus vėl 
renka lenkų parašus po 
prašymu valdytojui, kad lie
pti! išpildyti cirkulerą. Ci
viliui gera pramogėlė, jam 
to ir tereikia. Jis ingimtas 
agitatorius, jam bile bruz
dėti. Jis sakosi jam nerupį 
nei Lenkija, nei Lietuva, 
jam tik rupį “rizika” ir kad 
ant savo pastatyti. Iš “len
kų” gauna už įrašymą po 
10 kap., tai kodėl gi nepasi
važinėti po sodžius? Tečiau 
norėtų dar gauti pinigų ir iš 
lietuvių. Sekųjadienį prieš 
Kalėdas Zelmano aludėje 
siūlė lietuvių ingaliotiniui 
Petkevičiui už 130 rublių 
prašymą su visais parašais, 
pasižadėdamas, kad daugiau 
prie jokių “buntų” nepri
gulėsią; melsią pas kleboną 
ir jis pasirašysiąs. Gavęs pi
nigus išvažiuosiąs į Ameri
ką. Petkevičius jau turėjo 
ir rankose šitą prašymą. 
Tečiau pinigų duoti atsisa
kė. Prašymas su keliais 
šimtais parašų nuvažiavo 
pas valdytoją. Girdėti, kad 
klebonas jau gavęs iš val
dytojo kaž-kokį ten raštą.

Tečiau Civilio geraširdžio 
esama: jis moka ir nusileis
ti. Sausio 20 d. Abraomo a- 
ludėje jis vėl kalbina kitą 
lietuvį Liudviką Gobį (gir
dėjo ir Petkevičius); prašo 
tik 50 rubilų: jis pasirašy
siąs, kad sutinkąs su lietu
vių reikalavimais ir dau
giau nebesikišiąs. Jis pati
krinąs parapijai ramybę, 
nes nuo jo visa priderą. Te
čiau, žinoma, ir tų pinigų 
negavo.

Tuo tarpu nieko gera ne
laukiame. Juk cirkuleras tai 
labai gera mašina lenkams 
dirbti ir lenkybei platinti, 
ilgainiui jis gali padirbti 
beveik visą parapiją lenkais. 
Tečiau, kaip gi mes galime 
pripažinti lenkais tuos su
klaidintus musų kaimynus, 
kurie musų akyse užaugo ir 
gyvena, kurie ir namie ir 
su mumis kalba visuomet 
lietuviškai. Juk musų pa
rapijoj tik keli sodžiai ėmė 
tarp savęs kalbėties lenkiš
kai, mažne visa parapija 
tebekalba lietuviškai. Tiesa, 
daugelis tėvų savo vaikus 
moko lenkiškų poterių, bet 
čia... mados ir supratimo 
dalykas. Šiandien taip, ry
toj galės būti kitaip.

Bet musų galvos neišneša 
suprasti tokio dalyko: ne
jaugi Dievui ir Bažnyčiai 
reikalinga yra, kad lietuviai 
būtinai virstų lenkais ir 
lenkiškai imtų Dievą gar
binti. Cirkuleras, matyt, to 
nori ir dėlto mes, lietuviai, 
nuostojome visiškai tuo cir- 
kųleru tikėję.

LAIŽUVA.
Vidunaktyje šio mėn. 22 

d. Mažeikių pristavas su 
žandarais iškratė butus Lai
žuvos gyventojų: vargoni
ninko Vanagaičio ir dakta
ro Tauvaišo; paskui Auksu- 
džio ūkininkės JašUtienės, 
studento motinos. Tuo pa
čiu laiku žandarų aficieris 
krėtė 8 vietas Mažeikiuose 
pas latvius ir žydus.

Laižuviškiuose nieko in- 
tariamo nerado. Vis dėlto 
daug to nusiėmę išsivežė: 
“Šaltinio”, “Vienybės”, 
“Ūkininko” ir kitų tokio 
pat “revoliucijinio” kryp
snio leidinių. Norėję ir Ara
bų Pasakas suimti, kam 
nesimatą “cenzūros”. Pasi
ėmė visa, ką tik rado rašy
ta, net daktaro universiteto 
lekcijas.

ŪKIO REIKALAI. ‘
Kauno apskrities žemės 

tvarkomoji komisija pra
šo vyresnybės duoti be- 
procentinės paskolos šių be
sikeliančių į vienasėdžius 
sodžių ūkininkams: Papilės, 
Babtų valse. — 500 rub., Bi- 
liuniškių, Krasnosielsko 
valse. — 2.500 rub.; Kara
liavo, Josvainių valse. — 
700 rub. ir Rusenu, Josvai
nių valse. — 2.600. rub.

MOKESČIAI.
Ligi sausio 1 dienos šių 

metų Kauno gubernijos, gy
ventojų buvo neįmokėta į 
vairių mokesčių išviso apie 
34.000 rub.

RADVILIŠKIS.
Šiaulių ap. . o

Čia įsikūrė skolinamoji- 
taupamojį kasa, kuriui .. vy
riausybė buvo pažadėjusi 
pradžiai 3.000 rub. paskolos. 
Dabar, kaip rašo “S. Z. T.”, 
Radviliškio kasos valdyba 
atsisakiusi pasinaudoti siū
lomąja paskola, kadangi 
draugijos nariais užsirašę 
daugiau, kaip 100 žmonių 
su 10.000 rub. kapitolo.

RYLIŠKIŲ SODŽIUJ.
Švenčionių ap., nesveiko 

proto Adolpas Vilūnas, 30 
ties metų, gulėdamas savo 
pirkioje, ant krosnies, persi- 
kirto sau gerklę skustuvu 
ir tuojau mirė.

MAŽEIKIAI
Kauno gub.

SausiolJd/sudegė čia žy
do Me<*b' cikorijos fabriką. 
Degė mid 9 tai. vakaro ligi 
6 vai. ryto. Nuostoliai sie
kią 25,00b rttl).

> MAŽEIKIAI.
Šiaulių apskr.

Čia šias dienas buvo ke
li nelaimingi atsitikimai. 
Vieną naktį, kuomet buvo 
didelė pūga, du Tirkšlių val
sčiaus latviu, Denobikas ir 
Grabulauskis, ėjo pėsti ge
ležinkelio liniją nuo Mažei
kių į gretimą miesčiuką. 
Jiems beeinant, užklupo 
juos kelyje iš. užpakalio ne
jučiomis paša žirų traukinys: 
vieną jų pervažiavo per pu
sę, antrą gi"pagavo už diržo 
ir vilko net 3 varstus, kolei 
diržas nenutruko ir nelai
mingas nenukrito ant vėžių; 
tada jam nuvažiavo kairiąją 
koją, ir vargšas visas su
daužytas mirė. Buvo tą nak
tį ir daugiau aukų. Kitą 
vėl naktį sudegė vieno žydo 
degtukų dirbtuvė. Kai-ku- 
rie darbininkai tik, tik beiš
spruko laukan patįs, pali
kę, nespėję, išnešti, savo vir
šutines drapanas viduje. 
Nemaža žmonių nustojo 
darbo. Tą pačią naktį sudu
žo prie pat stoties prekių 
traukinys; užbėgo jis ant 
bagažo sandelio ir, perva
žiavęs per jį, susiturėjo tik 
atsidaužęs tvirtai! akmeni
niu pamatan; garvežys liko 
gerokai aplaihdytas, vago
nų gi 4 visai sudaužyti.

A. V.
į . 3'ki.-

NĘPAPRASTAS ĄTSITI- 
.KIMAS.

Gruzdžių miestelio (Šiau
lių ap.) apylinkėje, durpi
nėse pelkėse gruodžio 24 d. 
radę, kaip rašo “S.-Z. T”, 
inklimpusį ir kuone visai 
sustingusį arklį. Nelaimin
gas arklys, kaip pasirodė, 
inklimpęs gruodžio 6 die
ną, taigi išbuvęs sustingu
siam vandeny, be maisto, 
nemažiau, ne daugiau, kaip... 
18 dienų. Kad ištraukus ar
klį, reikę buvo kirsti ledas. 
Ištrauktas arklys pasvei
kęs.

Atkeliavęs iš Vokiętijos New Yorkandr. Friedman, 
kuris sakosi ištadęs pasekmii^us vaistusgydyti sergan
čius džiova.

“PIVAŠIŪNŲ BYLA“
Sausio 30 dieną Vilniaus 

teismo rūmai svarstė vadi
namąją “Pivašiūnų bylą“. 
Kaltinami buvo buvusis 
“Kur. Wilenskio“ redakto
rius N. Rauba ir to laikraš
čio korespondentas Pr. Hri- 
nevičius, pirmas, kam padė
jęs, antras — kam parašęs 
korespondenciją iš Pivašiū
nų, kurioje neteisingai ir 
užgauliai buvęs nušviestas 
Pivašiūnų klebonas kun. Pe
trulis. Toji byla buvo jau 
svarstoma Vilniaus apygar
dos teismo, kuris neteisė: 
Raubą 50 rub. pabaudos ir 
Hrinevičių dviem savaitėm 
kalėjimo. Padavus jų apgy
nėjui Povolockiui apeleciją, 
tą bylą svarstė dabar antru 
kartu teismo rūmai, kurie 
abu kaltinamuoju išteisino.

Pažymėti turime, kad 
kun. Petrulio iškalno sude
rėtas tai bylai vesti abiejo
no adv. P. Leonas pir
mą kartą buvusis teis
me, šį kartą teisman visai 
neatvyko ir dėlto kun. Pe
trulio reikalai negalėjo būti 
tinkamai apginti.

MOSĖDIS.
Telš apskr.

Čion valsčiaus pradinės 
mokyklos mokytojas keletas 
metų buvo lietuvis, Kai
riūkštis, bet šiam praėjusį 
rudenį iš Mosėdžio išsikė
lus, mokytoj u liko paskirtas 
rusas, lietuviškai nesupran
tąs; vaikų lietuviškai nė žo
džio nemoko, žmonės gi visi 
nori, kad mokytų ir lietuvių 
kalbos, užtai nesenai per 
valsčiaus sueigą valstiečiai 
sutarė reikalauti mokytojo 
lietuvio ar bent gerai . kal- 
bos mokančio, kuris būti
nai ir vaikus lietuvių kalbos 
mokytų.

Dam. Treigys.

TEILŠIŲ TAURAGĖS 
PLENTAS.

Kauno gubernijos tvarko- 
masai komitetas galuti
nai išrišė klausimą a- 
pie Telšių-Tauragės plentą. 
Nutarta jis tiesti. Ilgumo 
turėsiąs 35 varstus. Turgai 
plento darbams paimti pas
kirti vasario 28 dieną Kau
no gub. tvarkomojo komi
teto bute. Plentas atsieisiąs 
ne mažiau, kaip 300 tūkstan
čių rublių.

NEMUNĖLIO RADVILIŠ
KIS.

Panev. apskr.
Sausio 27 d. Taubėje 

(Herbergen, Kurše) 15 var
stų nuo Radviliškio, mirė 
gydytojas Petrulis, apsir
gęs influenea, o paskui ga
vęs uždegimą plaučių. Ki
tas gydytojas taip-pat ne
galingas, todėl pas mus la
bai reikalingas butų jaunas 
gydytojas, tuo labiau, kad 
ir Biržuose išėjusią vasarą 
mirė gydytojas Kadakaus- 
kas.

Radviliškėnas.

SKUODAS.
Telš. Apskr.

Šią Savaitę, Telšių apskri
ties bajorų vadui paliepus, 
atstatyti nuo vietų; Skuodo 
valsčiaus raštininkas Jazbu
tis lietuvis, ir Mosėdžio 
valse, raštininkas Gliauber- 
tas, sulenkėjęs lietuvis. Mo- 
sėdįn jau paskirtas rašti
ninkas rusas, kas bus Škuo- 
d^diąrįii'ęžmoma, bet girdė- 
ti^kad ir čidn atvyksiąs ru- 
sas^Delį^o .tuodu lietuviu li- 
lęo,, pašalintu, dar nėra ži
nios. '

Musų bernaičiams ir mergaitėms.

Į VAIKELĮ.

įVaikelį mažasis, 
Dorybėj gyvenk, 
Visuomet, gerasis, 
Blogų darbų vengk.

Mylėki Augščiausį, 
Tvėrėją žmogaus, 
Už meilę tu gausi 
Linksmybes dangaus.

Turėki kantrybę, 
Nebūki puikus;
Bjaurioji puikybė 
Tik žemina mus.

Godoki kiekvieną, 
Tėvelių klausyk; 
Ir naktį ir dieną 
Dievulį atmink.

J ei siųstų vargelį
Tau Dievas malonus, 
Neliuski, vaikeli, 
Bet buki kantrus.

Jis, būdams nekaltas, 
Kentėjo skausmus,
Prie kryžiaus prikaltas...
Už žmones piktus.

O mes Jį nekartą 
Pažeidžiam labai.
Mus širdįs užvertos 
Nuo Dievo dažnai.

Todėl gi, vaikeli, 
Gerai vis daryk 
Ir savo širdelę 
Skaistybėj laikyk.

Bevaikštant po pievas, 
Namuos ar lauke, 
Atmink jogei Dievas 
Vis mato tave.

J. Dangšas.

EGLAITĖS PUIKYBĖ.

Šalę kelio augo eglaitė ir 
keli gluosniai. Eglaitė, pasi
puošusi tankiomis spigliuo- 
tomis šakutėmis, vasarą ir 
žiemą žaliavo. Gliuosniai 
buvo nuvargę, kreivi, lyg 
šimtamečiai seneliai, ir ro
dos, jauzdami savo prastu
mą, mažiausiam vėjeliui pa
pūtus, išreikšdami eglaitės 
pagarbą, lenkdavo prieš ją 
savo galvas. Eglaitė, tai 
pastebėjusi, pradėjo di
džiuotis savo gražumu, ir 
vieną gražų pavasario rytą 
sumanė nuvaryti šalin vi
sus gluosnius. — Eikite sau 
— sako — jus elgetos, dris
kiai. Per jus pasaulis ne
gali tinkamai gėrėtis mano 
gražumu. Nors gluosniai ne
paklausė jos kvailo reika
lavimo, bet eglaitė nuo to 
sykio pradėjo labai skėstis 
į šalis ir augti augštyn, 
kiekvienais metais vis smar
kiau, taip kad ketvirtaisiais 
metais ji išleido savo ūgį 
net per du mąstu.

Bet štai atėjo ruduo su 
savo vėjais ir lietumis. 
Vieną naktį, pikilus smar
kiam vėjui, neišlaikė eglai
tės laiba viršūnė ir lūžo. Bet 
eglaitė nenusiminė: išaušus 
pavasariui kitais metais, ji 
vieton vieno ūgio, pradėjo 
leisti kelis, beto kai-kurios 
iš viršutinių šakų ėmė leist 
ugius augštyn. Bet šitoks 
elgimasis labai eglaitei už
kenkė. Ji, turėdama kelias 
viršūnes, nestengė joms 
gauti užtenkamai maisto iš 
žemės ir pradėjo skursti.

Tuo tarpu gluosniai augo, 
kaip augę, nors nelabai grei
tai, bet ir nepamaži, taip 
kad praslinkus keleriems 
metams, gluosniai pasiekė 
eglaitės viršūnes ir , pradė
jo jas glostyt savo šakomis.

eglaitę nuvargino, 

jog ji ėmė džiūti. Po poros 
metų iš gražios eglaitės be-< 
liko tik vieni žabai.

Toks likimas laukia kiek- 
vieną, kuris perdaug savim 
pasitiki, žemindamas ir ne- 
apkęzdamas kitų.

Jonas Dangšas.

VAIZDUS • PASIMOKINU 
MAS.

Vytukas uždavinėjo įvai« 
rius klausimus tėvui tuo 
laiku, kada jis laikraščius 
skaitė. Vytukui neaišku bu
vo, kokiuo tai budu žemė 
aplink save sukasi, mėnuo
— aplink žemę, o mėnuo ir 
žemė — aplink saulę.

— Klausyk, — galų gale 
tarė tėvas, dėdamas į šalį 
laikraštį, — seklyčioje ant 
skobnio stovi didžioji lempa, 
tiesa? Įsivaizdink sau, kad 
tai saulė. Dabar tu pasi
kviesk savo sesaitę ir pasa
kyk jai, kad ji mėnuo, ir 
turi visą laiką aplink tave 
bėgioti. Tu pats buk žemė 
ir vis sukdamasis eik aplink 
skobnį, ant kurio stovi lem
pa. .. Tada tau viskas pa
aiškės!

Vytukas išėjo, o tėvas 
vėl čiupo laikraštį. Praslin
kus valandos bertainiui, su
grįžo berniukas ir tyliai 
kertėje atsisėdo.

i — Vytuk, tarė tėvas, pa
stebėjęs sūnų, — dabar tu 
supranti, kaip žemė ir mė
nuo aplink saulę sukasi.

— Taip, tėte, — bet nie
kados daugiau aš taip nebe
darysiu.

— Kodėl?
— Vai tėte, saule jau am

žinai užgeso, tik skeveldos 
bėra, žemei beržinės košės 
teko, o mėnesį mama nuva
rė broliuko suptų.

Svirno Žvyne.

ŠYKŠTUS BROLIUKAS.
Motina Petrukui davė 

obuolį ir liepė su seselė jį 
broliškai pasidalinti.

— Kaip tai broliškai? — 
užklausė Petrukas.

— Tu privalai didžiąją 
pusę atiduoti seselei, — at
sakė motina.

Petrukas, valandėlę užsi
mąstė, paskiau, paduoda- 
damas seseriai visą obuolį, 
tarė:

— Imk tu ir pasidalink 
broliškai!

Svirno Žvyne. i 
_________ j

TINGINYS.
—Kuo norėtum, Jonuk, 

būti?
— Ugi kaminakrėčiu.
— Kodėl? Kaminorius vi

sados paišinas...
— Tas ir gerai, nes ne- 

kados nereiktų burna prau
sti.

Svirno Žvyne.

SUSIKALBĖJO.
Mokytojas aiškino, kad 

niekas gyvas negali be oro 
gyventi, o paskui užklausė:
— Jus esate girdėję, kad 
žmonės nuskęsta. Jonuk, 
pasakyk, kodėl taip esti.

— Todėl, kad jie plaukti 
nemoka, — atsakė nepamą
stęs Jonukas.

Svirno Žvvnė.
” “Š.”

Kas per žmona.
A: — Mano žmona man 

taip yra gera, kad man če- 
verykus nuo kojų nutrau
kia.

B: — Ar kaip sugrįžti iš 
saliuno?

Ne, kada noriu eiti

2
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ĮĮ11AMERIKOS ŽINIOsĮPj
Pajuokė sufragistės.

Philadelphia, Pa. Vice
prezidento p. T. R. Marshall 
žmona pašiepė marguojan
čias Washingtonan sufragis- 
tes. Sako, kad nieko paikes
nio negali but. Ji nupeikė 
vyrus už apleidimą, politiš
kųjų dalykų ir verčia mo
teris naikinti neteisybes. 
Ji sakė, aš nesu anti-sufra- 
gistė ir nieko priešingo ne
darysiu ingijimui moterims 
^alsavimo teisės. Ir jei mo
terims ta teisė bus suteik
ta, aš balsuosiu. Po to plū
durus: “Bet moterįs turi 
dar padaryti reformas anda- 
rokuose ir namų dalykuose 
pirm negu jos sugebės rei
kalus turėti su vyrų daly
kais”.

Del pinigų neverta lieti 
kraują.

Philadelphia, Pa. Apkal
bant Meksikos dalykus, vi- 
ce-prezidentas Thomas Mar
shall pasakė: “Aš dėčiau 
paskutinį savo dolerį iš
gelbėjimui Amerikos pilie
čio, bet aš neliečiau nei vie
no kraujo lašo išgelbėjimui 
Amerikos piliečio dolerio. 
Yra sunku pasakyti, kas do 
priežastis butų musų įsiki
šimo į Meksikos dalykus. 
Tiek daug yra visokių nuo
monių, kad aš abejoju, begu 
kas nuvokia tai.. .

Aš manau, kad Meksikoj 
neramumo priežastis yra ta
me, kad ten yra viršutinė 
ir apatinė pluta, bet viduri
nės klesos trūksta.

Aš nenupeikiu tuos, ką 
turi indėję kapitalą ir rei
kalauja įsimaišymo”.

žmonės ateityj bus be dan
tų, be plaukų.

F. Starr, prof, antropolo
gijos, štai ką pasakė Chica- 
gos universiteto studentams. 
Pusiau suvirškinti valgiai, 
skrybėlių ir čeverykų var
tojimas padarė dantis, plau
kus ir mažąjį kojapirštį be
reikalingais. Įstatymas tin
kamiausiam išlikti jau ne
pritaikomas prie šios gady
nės žmonių”.

Muzikos svetainė.
New York. Urnai bus pra

dėta statyti milžiniška mu
zikos svetainė ties 55 gat
ve. Vadinsis Coliseum. Tal- 
pys 3.000 asmenų. Apskrita 
įnėjimo kaina bus nuo 50c. 
iki $1. Bustas lėšuosiantis 
£500.000.

school sudegė iki pamatų. 
Tai atsitiko vakare, kuomet 
mokyklos svetainėj ant tre
čiųjų lubų 200 asmenų 
klausė prelekcijos. Vienas 
truputį apdegė ir trįs, šokę 
per langą, užsigavo. Dau
giau nelaimių nebuvo.

Reikalauja persiskyrimo.
Colorado Springs, Col. 

Didelė kova eina teisme prie 
persiskyrimo nekokio Chas. 
Coates, turtingo žmogaus, ir 
jo nepaprastai gražios mo
teries. Turėjo du vaiku. A- 
bu norėtų pasiimti sau vai
ku. Apart to pati reikalau
ja iš vyro $10.000 pragyve
nimui.

36.000.000 Dievo Maryčių.
Sacramento, Cal. Trisde

šimts šeši milijonai vabalų 
vadinamii Dievo Marytė
mis liko sugauta ir bus .iš
vežiota į vietas, kur dyniai 
yra auginami; nes dynius 
apniko gniusai, o Dievo Ma
rytės naikina juos. Kanapių 
augintojai taipgi apsirupįs 
šiais vabalais.

Džiovos gydytojas.
New York. F. Friedmann, 

tik ką pribuvęs iš Vokieti
jos gydytojas, pradės prii
minėti pacientus, kaip tik 
tinkama vieta bus intaisy- 
ta. Jis neva žinąs naują bū
dą džiovos gydymo. Pir
miausiai išbandysiąs savo 
būdą ant vaikų.

Pagelbon straikininkams.
Peoria, Ill. Illinois angle- 

kasių konvencijoj po ap
svaigusio išsikarščiavimo 
vienu balsu nutarė paskir
ti $900.000 pašelpos angle- 
kasiams W. Virginioj, jei 
bus reikalas.

Mirė iš džiaugsmo.
Los Angeles, Gal. Palai

ma ir didis susijudinimas 
buvo myrio priežasitim p. 
Leon. Jai buvo 105 metai ir 
ji gavo daleidimą ištekėti 
už 82 metų vyro, kuris buvo 
jos numylėtiniu per 50 me
tų. Bet ta laimė tęsėsi tik 5 
dienas ir vargšė mirė. Jos 
vyras paliko didžiausiame 
nusiminime.

Smarkaus lietaus vaisius.
Los Angeles, Ca. Nepa

prastai smarkus dviejų die
nų lietus padarė daug nuos
tolių. Tarp kitko viena 9 
metų mergaitė paskendo.

olos, kurioj tie kaulai gulė
jo. Olos šmotai su kaulais 
yra gabenami. Rasta ties 
upe Green. .... r

Laivas su rąstais užsidegė.
New York, N. Y. Garlai

vis Richmond rąstais pri
krautas plaukė iš George
town, S. _C. ir upėj East už
sidegė. Apie tuzinas gaisri
nių laivų puolėsi gesinti ir 
užslopino ugnį.

Studentės nedalyvaus sufra- 
gisčių parodavime,

Poughkeepsee, N. Y. Čion 
yra mergaičių kolegija Vas
sar vadinama. Šios kolegijos 
studentės manė siųsti dele
gates į Washington daly
vauti sufragisčių eilėse prie 
Wilsono inauguracijos. Tp 
nedarys. Kolegijos preziden
tas buvo priešingas tam su
manymui.

Gerinasi.
Jefferson City, Mo. Šios 

valstijos sufragistės nėra 
kariaujančios. Bet joms la
bai rupi balsavimo teisė ir 
rūpinasi tai ingyti. Jų ko
vojimo būdas tai jau ne be
pročių kariaujančiųjų. Kol 
dalykas bus svarstomas, 
kiekvienas atstovas gaus gė
lių buketą arba vaisių sai
kelį kas savaitę. Praeitą sar 
vaitą visi atstovai išryto ra
do po gvazdikų buketą su 
parašu “Submit the suffra
ge Amendment”. (Perštatyt 
teisių sulyginimo pataisy
mą.)

Suv. Valst. ambasados se
kretorius.

Washington, D. C. Sena
tas, patvirtino Paskirrima 
Irwin B. Laughlin už pirmą
jį sekretorių Suvienytų Val
stijų ambasadoje Londo
ne.

Truputį sumažino.
Washington, D. C. Atsto

vų rumui buvo paduotas bi- 
lius, skyriąs $140.000.000 
padirbdinimui naujų karo 
laivų. Po keturių dienų ne
paprastų ginčų, paskyrė 
$138.000.000 sn patėmjiimu, 
kad lavai turi but valdžios 
laivų dirbtuvėse statomi.

10.000 svarų sugedusio 
sviestai!

New York, n Atrasta 10.- 
000 svarų sugedusio sviesto, 
kurį buvo k^tjnaipa gaben
ti į Porto RJco. ^.grikultu- 
ros departamentą^ apreiš
kė, kad sviestas puvo “ne
valus, sugedęs ir netikęs 
valgiui. r j *

*. -; į J!
Skaudžiai nuteisė.

New York. George Grutz 
liko nuteistas kalėti 22% 
metų. Jis buvo taip vadina
mas fire insurance adjus
ter (apdraudos sustatyto- 
jas). Jis padėgindinęs na
mą rytinėj miešto dalyj. (

Išsilupo akis.
Los Angeles, Cal. Nekokis 

A. Heinn liko suareštuotas 
ūž klastas. Jis pasakė: “Aš 
netikiu į patžjidystę, aš no
riu numirt natūraliai. Bet 
aš nekuomet nematysiu dau
giau dienos šviesos nei-gi 
nukalsiu neteisingą čekį. Ir 
dabar jaučiuosi ramesniu, 
negu pirmiau”. Su mažu 
peiliuku, kuris buvo po pa
mušalu jo švarko, išsilupo 
akis, n

Nebuvo lošimo delei straiko.
New York. Delei straiko 

100 asmenų —; aktorių, mu- 
zikantų ir tt. neatsibuvp lo
šimo dviejuose svarbiausiuo
se žydų teatruose.

Policmoną užmušė.
Kansas City, Homer Rig

gle, policmonas .37 metų se
nas, suareštayęs cįu plėšiku, 
buvo judviejų apgalėtas ir 
nugalabintas.

Baisi nelaimė viešbuty j.
Omaha, Neb. ^Naktį užsi

degė viešbutį--‘Jame buvo 
apie 60 asmėlftp’dš jų tik 
apie 20 teišsig'elbėjo. O kitų 
ir lavonai sutirpo ugnelėj.

Kapitalistas nusižudė.1
Des Moines, Iowa. Tho

mas Flynn, žymus kapita
listas, užsitroškino gazu 
miegamajame kambaryj. 
Turėjo labai daug nesmagy- 
bių savo šeimynoj. Nesenai 
pati reikalavo- iš i o persis-

NAUJAS PREZIDENTAS.

Kovo 4 d. Washingtone 
atsibuvo naujai išrinkto ke
turiems metams perzidento 
Wilsono, demokrato, inau
guracija. Naujas preziden
tas su vice prezidentu Mar
shall aplink pusiaudienį su
dėjo prisaiką tarnauti šaliai 
ištikimai. Iškilmybės buvo 
didelės, parodavimas gatvė
mis. Demokratai krikštavo 
be galo, kad jų partija po 
16-kai metų išnaujo šioj di
delėj respublikoj pradėjo 
valdininkauti, paėmė į savo 
rankas valdžios styrą, ži
noma, daugiausiai garbinta 
naujas prezidentas Wilson, 
iš kurio visos partijos tikisi 
sulaukti šaliai gerovės.

Tą pačią dieną po inau
guracijai buvęs pre. Taft 
išsikraustė ir baltųjų rūmų, 
o į anuos su savo šeimyna 
įsikraustė prezidentas Wil
son. Buvęs, prezidentas Taft 
išvažiavęs į šiltas valstijas 
atsilsėtų.

Atsimainius prezidentui, 
atsimainė visas kabinetas, 
visa valdiškoji administraci
ja ir patsai kongresas. Kuo
ne visas vietas užėmė de
mokratai.

Buvęs prez. Taft pasku
tinę savo valdininkavimo 
dieną gavęs šimtus depešų iš 
visų šalių; tomis depešomis 
su juo atsisveikinta ir vely
ta jam laimės.

Prezidento Wilsono kabi
netas susideda iš sekretorių:

Valstybės — W. J. Bryan. 
Karo — L. Garrison. 
Išdo — W. McDoo. 
Prokųr. — J. McReynolds 
Vidur, dal. — F. Lane. 
Post. — A. Burleston. 
Komerc. — W. Redfield. 
Agrikult. — D. Houston. 
Darbo W.JB. Wilson.

kyrirno. Jo pati pirm ište
kėjimo už jo tarnavo prie 
telefono.

Bandė traukinį apvogti.
Little Rock, Ark. Nenusi

sekęs pasikėsinimas sustab
dyti traukinį buvo padarytas 
ant Rock Island ir Pacific 
geležinkelio. Plėšikai išlak
stė ir traukinis ramiai nu
dundėjo.

SERGANTI VYRAI
SILPNI, SUSIRGĘ, NUSIMINĖ VYRAI 

- CZIA YRA JUS ISZGYDYHAS.
Jauni arba seni vyrai.

Idant būti sveiku ir linksmu, 
turyte išsigydyt iš pasidydinan- 
čiu gyslų, sunkaus traukančio že- 
min skausmo vyriškume, Hydroee 
le, Kylos, Hemorrhoids, Raudono
sios gyslos, (niežiančios ar kruvi
nos) Žarnų užsikimšimo, Pilvo, 
Inkstu ir iš Kepenų ligų. Jeigu 
turyte kokia nors liga, silpnumą 
apie kuri nesuprantat ateikit pas 
mus. Mes išegzaminavosime Jus 
apiejškindaini vyska apie Jūsų li
ga ir pasakisim kaip galite but 
išgydyti musu budu arba gydy
mu, kurie yra geriausi ir musu 
prekės būnamos žemiausios. Mes 
nepraktykavojame. Mes suteikia
me gydymą kuris išgydo greitai, 
paslaptingai ir be jokio skausmo, 
del to kad mes norime jog kož- 
nas vyras norintis sau sveiku 
pasilikti naudotųsi šiuom musu 
gydymu.

Privertė išteket.
Denver, Col. Nekoki p. F. 

Nelson tik keliatą savaičių 
teišbuvusi su vyru, reika
lausiant persiskyrimo. Sa
ko, kad vyras ją pagrobęs, 
nedavęs nei pamąstyti ir 
nuvedęs prie altoriaus. Po 
iškilmingos-gi ceremoni j os 
pamačiusi, kad jo nemylin
ti ir nekuomet negalėsianti 
mylėti.

Kareivių stovykla.
Galveston, Tex. Šiame 

mieste ir jo aplinkėse kon
centruojasi svarbiausiosios 
karinės spėkos Suvienytų 
Valstijų. Nes šis miestas 
stovi netoliese Meksikos ru- 
bežiaus, Kareivių upas pa
kilęs. Turėsią pikniką Mek
sikoj. Matyt, už nieką laiko 
meksikonus. Kaip jiems ten 
nebūtų, bet drugys tai pa
purtys juos.

/ High school sudegė. _
West Orange, N. Y. High

Gelbes mergaites.
Milwaukee, Wis. Dis

trict Attorney E. Yockey 
sumanė nauja pieną prigel- 
bėti mergaitėms rasti vie
tas, kad tuomi išgelbėjus 
jas nuo joms grasiančių 
mieste pavojų. Jis pagarsi
no laikraščiuose šiaip: 
“Reikalinga šimtas ište
kėjusių moterių, kurios su
tiktų priimti jaunas švarias 
mergaites už tarnaites ir 
rūpintųsi jų gerove. Kreip
kis ofisan District Att’y E. 
J. Yockey”.

Išnykusio driežo liekanos.
lensen, Utah, čion už

tikta milžiniško driežo kau
lai. Skeleto ilgis siekia 84 
pėdas. Driežas vadinasi di
nosaur. Tos liekanos yra ga
benamos į Andrew Carne
gie muzejų, Pittsburg, Pa. 
Priliuoduos apie 15 karų 
tomis liekanomis. Liekanos 
susideda ne vien iš siaubū
no kaulų, bet taip-gi ir iš
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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 šiuom musu specijališku bu
du.

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

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

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

del pažiūrėjimo ant savo kraujo. 
Galite but teip išgydytu jog tu
rėsite cista krauja ir galesite but 
tėvais sveiku ir cistų vaiku. Mes 
turime pasekmingėuse gydymą nuo 
užnuodyjimo kraujo (syfilio) ant 
viso svieto. Nevartokit gyvsida
brio, kalio, arseniko, 80G, Prof. 
Ehrlieho 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 moterišką 
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 patrotito 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 galinčeis būti 
tėvais sveiku vaiku. Jus galite 
but drūtas, stiprus jeigu ateisyt į 
musu privatiškus ofisus ir naudo- 
sytes musu gydymu teip kaip mes 
ji Jumi nurodysim.

X—Spinduliu Egzaminacija.
Jeigu Jus tik atsilankitumet 

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

Pilnas šlapumo Analizavimas.
Atsineškite bonkutę savo ryt

metinio šlapumo del kemiško ir 
mikroskopiško ištyrimo.

Neatdedinekit tikra gydymą 
padėjimui arba ligai savo. Pa- 
mykit jog toki kentėjimai nesto
vi ant vietos ir nelieka išgydy
tais nog savęs, bet yra ainamos 
gilin ir daromos aršin, ir tašyk 
žinoma yra reikalingas stipresnis 
ir brangesnis gydymas del atga
vimo norinčio pagerinimo. Neap
simokėtu Jumi praktykavot su 
a, kuri yra daugiams negu kas ki
tas šiam sviete-Gera Sveikata, ir 
pamislindams apie musu ilgus 
metus apgarsinimo Chieage, gy
dant pasekmingai tūkstančius pa
dėjimu panašiu Jusu ligai, ar ne- 
aijaučet 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 išegzaininavy- 
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
gu Jus esate kada bandę arba 
girdėję ir tai be skausmo. Mes 
turime savo originališkus budus 
ir Jus negalite gauti specijališka 
musu gydymą nuo kitu daktaru, 
nes mes turime ilgiausę ir 
pasekmingiausę praktyka gydy
me vyru, negu kokis kitas dakta
ras Amerikoj.

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

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

Lietuviškas Specijalistas.
Mes gydom daugiau Lietuviu 

ligoniu negu koki nors kiti dak
tarai, del to jog mus Lietuviškai 
kalbantis Specijalistas perstata 
aiškei ir lengvai Jums supranta
ma apie viską Jus prigimtoj kal
boj. Jus lengvai suprasit paipoki- 
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 m pasa
kojam apie Jusu 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 vietai 
priežasčio pinigų Sveikata Jusu 
yra daug brangesne negu pinigai. 
Jeigu uždirbate mažai arba esate 
be darbo galite mokėti už gydy
mą kas kart po kiek galedams.

Susipažinkim.
Ateikite in musu ofisus del su

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

Musu gvarancija.
Musu geriausė gvarancija yra 

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

Ateikit arba rašykit.
Mes norime pasimatyt ir pakal

bėt su Jumi, bet jeigu nėra gali
mu atsilankyti 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 prisiųstame 
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, prieinamą proga 
del ligoniu. Ateikit arba rašykit.

International Specialists
14 South Clark Street, Chicago, III.

14 So. Clark St., turi privatiška in ėjimą į musų ofisus, viršum 
Liuoso Liejimo Muzejaus. Isitėmyk gerai numera ant duriu. Kas 
diena nuo 9 ryte iki 4 po pieta ir nuo 5:30 iki 7:30 vak. Jeigu dirbate 
"(ienos laike ateikit į musu ofisus tiesiai iš darbo, nereikalaujat va- 

j "oti namo del permainimo drabužiu. Atsilankykit Nedeliomis ir
ventadieniais nuo 9 ryto iki 12 tiktai. Adv.
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KATALIKAS.

® Moterių Skyrius, g

Geras ir blogas auklėjimas 
pavyzdžiuose.

PARAŠĖ LENKIŠKAI MOŠČENSKA. 
VERTĖ BEDRUSKIS.

(Tąsa.).
alinėje mokykloje stovi augščiaus. Vienok 
ii- tuomet ne tas rūpėjo, kad korepetitorius 
atliktų už jį užduotas lekcijas, arba jas pa- 
taisinėtų, nes tai vaikui tiktai blėdį priduo
da. Nes jei mokytojas supras, kad vaikas 
ne iš savęs išmoko uždavinį, nedės jam ge
resniųjų laipsnių. O jaigu nesupras, tai 
skriaus tuos bėdinus mokinius, ką. neturi 
korepetitorių, o kas svarbiausia, klaidins 
mokytoji ii’ vers jį statyti augštesnius iš- 
reikalavimus netiktai musų vaikui, bet ir 
visai mokyklai. Kartais tokiems išr,eikala- 
vimams vaikai visai negali ištesėti. Iš gerai 
išmoktų uždavinių kartais mokytojas spren- 

’ džia, kad vaikai ganėtinai suprato ir įsi
dėmėjo lekciją, perstoją toliaus aiškinęs ir 
pats dalykas kartą ant visados palieka mo
kiniui svetimu, kas galutinai apsunkina 
tolimesnį mokymos. Savitai namieje išmo
ktos lekcijos, privalo būti mokytojui saiku 
ir nurodymu, su kuom vaikai tikrai apsisa- 
yino ir kokiais sumaningumais ir žiniomis 
galima pas juos tikėtis, norėdami anais pa
remti tolimesnį mokslą. Taipogi privalo 
duoti mokytojui nurodymą, kurie moki
niai daugiau turi moksle sunkenybių, todėl 
reikalauja didesnio triūso, iš jo pusės pri
einamesnių aiškinimų, tankių klausinėji
mų ir karštesnio paraginimo. Mokytojo 
priederme yra aiškiai pažinti mokinio pra- 
sitobulinimo laipsnį ir sulyg to prie jo tai
kinti reikalavimus.

Tėvas. Bet jaigu musų vaikas neku- 
riuose dalykuose paskui kitus nepaspėja, 
tai tik reikia suteikti šiokią tokią pagelbą.

Motina. Tikrai, jei taip butų reikėtų 
taip padaryti, vienok aš suvis nematau, 
kad Stasius butų silpnas mokinys. Natura- 
liškai, prie vieno dalyko turi daugiau ta
lento ir pamėgimo, prie kito mažiau, bet, 
apskritai, su visais neblogai apsirūpina ir 
su mokykla suspėja. Ligi šiol darbavosi vi
siškai savitai, o rezultatai buvo užganė
dinanti. Nors su pagelba korepetitoriaus 
laimėtų ir labai gerus rezultatus, pelnas 
nuostolio neuždengtų. Nuostolis butų ta
me, kad užslopintų jo savarankiškumą, jo 
naudingą pratinimos užsitikėti tiktai sa
voms spėkoms. Juk pasirodo kaipo vaisius 
tikro triūso tik tas, ką pasiekiame savo 

^asmeniniu darbštumu ir stengimosi. Mano 
nuomone, tai yra daug daugiau verta, ne7 
gu tikslas paliudijimas, nes pastarasis 
tankiai suteikia vaikui apkcntimą.

Tėvas. Ant galo, musų vaikelis yra 
dar labai neprityręs ir nemoka apsirūpin
ti. Nesenai man šakė, kad jisai ir jo drau
gas, besilavindamos padarę vienokias klai- 

«-dag. Sulygindami! savuosiuos su pirmo, mo
kinio lavinimosi pažinome jas, bet pataisy
ti buvo pervėlu, nes mokytojas inėjo mo
kyklon. Juozukas greitai išsisuko, aiškin
damas, kad eidamas mokyklon pametė są
siuvinį. Stasius nebuvo toksai gudrus ir 
davė jam savo sąsiuvinį. Mano mokslo lai
kuose taippat sumaninglimas ii4 miklus iš
sisukimas nekartą išgelbėdavo mokinius 
nuo ujimo. Paklaidas butų galėjęs patai
syti, o nauda juk vis ta pati butų buvusi,, 
ar butų mokytojas jas pataisęs, ar jisai 
pats. . <' •

Motina. Man tai ir tinka, kad pas 
IStasiuką tokio sumanumo nematau. Jo do

ra ir atvirumas daug man bragesnis tur
tas, negu tikslus laipsniai. Matydama, kady- 
L’a sąžiningas, labiau džiaugiuosi iš jo vįcįųr 
J.nių laipsnių, negu turėčiau džiaugtis tik
sliais laipsniais, kuriuos pasiekia gudriais 
apgavimais. . \

Tėvas, Ant. galo gal-ir turį tiesą, žino
kis, daryk kaip numanai, i Pųisipažįštų, 
kad čia tikra mano tėviška meilė paėmė 
viršų iš atžvilgio teisingo -Rūpesčio,'ąpię 
vaiką. Ą- A '

b) Blogas auklėjimas. v '
Jonukas į . tėvą. Tėtėjvisuomet tau 

sakiau, kad mokytojast manė skriaudžia ir 
persekioja blogais lMpshiais. Juozukas nuo 
Jantro augšto visuomet geresnius laipsnius 
gauna, negu aš, nors uždavinių jis gėriau 
teišmoksta; " '' ' A

Tėvas į Jonuką. Nieko iš to nedaryk, 
tTonukai, suprantu delko mokytojas Juo
zuką daugiau garbavoja. Visi mokytojai

maloniau žiuri į turtingesniųjų vaikus, ne
gu į bėdinųjų.. Juozukas taipgi, turbut, 
vinguliuoja ir gerinusi mokytojams. Savo 
keliu, ilgai nemanau tai kantriai pakelti; 
ištikus pirmai geresnei progai, eisiu pas 
tą jo mylistą ir pasikalbėsiu su juomi. Juk 
aš pats mačiau, kiek triūso ir laiko prie to 
uždavinio padėjai, o jaigu kuomet tave iš
darkytų, pasakyk man, paduosiu ant jo 
skundą net pačiam inspektoriui.

Žinoma, vaikas iš mokytojo nieko ne
daro ir kaskartas blogiau mokosi.

Tėvas į korepetitorių. Tamstos pareiga 
bus tame, kad visokiais, tikslam taikomais, 
budais, reikės stengtis, idant vaikas gautų 
gerą cenzūrą, be perdidelio jam apsunkini
mo. Užvis labiausiai padėsi tamsta prie 
mokymos naminių uždavinių ir nedaleisi 
nusinešti jam mokyklon jokio nuodarbio, 
del kurio galėtų išgirsti užmetimą. Toliau 
viską ką mano vaikas turės išmokti ant 
atminties, tamsta su juom tol atkartosi, 
kol tai gerai į galvą neįsidės. Juk moky
mos ant atminties vaikui labai nuobodus 
užsiėmimas; tat visokiais galimais budais 
reikia jį lengvinti. Ant galo, — o tai tegul 
pasilieka tarp mudviejų, — mokyklos da
lykuose, kaip mane pamokė prityrimas, 
gyvuoja nekurie sumanus gudrumai. Jau 
ne vienas mokinys laimėjo gerus laipsnius, 
veždamas užrašinėjimus, pagal kuriuos 
galėjo maždaug išrokuoti, kada jo užklaus, 
ir tuomet geriau prisirengdavo. Kiti vėl 
ingydavo pageidaujamus rezultatus, pri
laikydami įvairius “raktus”, priruoštus 
aiškinimus ir tam panašius pagelbiančius 
vaistus, nors paprastai blogai matytus, o 
beveik tiesiog užgintus. Žinoma, dauguma 
tuom naudojasi, tatai perdaug nedrąsus ir 
bijantįs tą patį daryti palieka nuskriausti. 
Manau, tamsta mane supratai ir pats blo
gai su tuo neišeisi, jaigu pagal tą patarimą 
teiksi vaikui atsakančius nurodymus.

Korepetitorius. Bijausi, kad tie visi 
vaistai, nežiūrint ar yra jie įgalioti, davės 
tiktai ligi pamegdžiojamos naudos. Ką 
tas priduos tamstos vaikui, jei net pabaigo
je metų gautų puikią cenzūrą, o jei ištiktų
jų jokių naudingų žinių neingytų, o jų 
stoką atjaustų augštesnėse mokyklose, ar
ba, kas svarbiausia, velybesniame gyveni
me?

Tėvas. Dovanok, tamsta, kad pasaky
siu. Juk tai yra labai nepraktiškas pate-’ 
mijimas, kuris nors teorijoje dailus, bet 
kaip mokina prityrimas, tikrume neturintis 
jokio pritaikinimo. Atmenu dar iš moky
klos laikų, vienas kartą gavo puikią cen
zūrą, ir tokiuo budu atsiektą, — prisimei- 
laujančia opinija pasigaudavo lengveny- 
bės, su kurios pagelba ir toliau pirmyn 
žengdavo. Smulkios paklaidos vėliau nuei
davo jam kiauriai, nors kitam anos-būdavo 
paskaitytos. Dalykas tiktai tame, kad sa
vo pasielgimu, savo paviršutiniais privalu
mais mokėtų atgręsti mokytojų prielanku
mą. Kas link pritaikinimo mokyklos žinių 
prie gyvenimo, tai suvis į tai nepaisau. Po 
paskutinio egzamino ir taip ne daugel van
dens nubėga, kaip mokinys užmiršta, iš 
ko jį egzaminavo. Tik viena puiki cenzūra 
turi žymią vertę. Jinai atidaro duris į įvai
rias pramones, o reikalingas prie jų žinias 
ir taip žmogus patsai vėliau turi ingyti.

Korepetitorius. Pritariu, kad tuodu: 
{mokslas ir gy venimo •gudrybė, tai du labai 
,Skirtu dalykų ir, kad žmogus visą savo gi- 
venimą turi tobulintis. Vienok mokykloje 
irigytų žinių negaliu piginti. Tiesiog, jo- 
kiuo budu negalėčiau sutikti grumtis prie 
gerų laipsnių nedoromis priemonėmis, ka
dangi nuo to nukentėtų moralis auklėji
mas.

Tėvas, kas čia kalba apie nedorumą! 
Apie tai nei manyti nemanau. Kad kiek
vienam, kurs iš jaunystės griebėsi mokinių 
gudrybės, turėtumėm prikišti nedorumą, 
tai nebūtų ištikimų žmonių ant svieto. Bet 
matau, kad tamsta nesi žmogumi, kokio 
man reikia. Dovanok, tamsta, tamsta esi 
teoritikas ir doktrinierius, o man reikia 
praktiško mokytojaus. ■ • ••

Korepetitorius. Tuom kartu atsipra
šau tamstoj, Bloga man eiti prieš įsitikri- 
nimą- ir taip' mokinti vaiką. ... .

į G; -ERZINANTIS KLAUSIMAI........... 
a) Geras auklėjimas.

Stasiukas į motiną. Ar žinai, mama, 
Juozukas man sakė, kad šiąnakt 'gimusi 
jam sesytė,. - - *........ "

Motina. Ištikro turbut labai pradžiu- 
igb; o tu ar norėtumei turėti sesytę?
- Stasius. O, taip! Bet pasakyk man, 
mama, iškur atsiranda maži vaikai? ' ’

Motina. Ar dar tau nieks nesakė? ‘
(Toliau bus).

HUMORAS.
u; -

Puikus melagis.
—- Adojnai! f— atsiliepė 

ponas į tarną,— jei man 
tuojaus bę jokio galvojimo 
ką nors sumęluosi, duosiu 
dolerį! t

— Juk ponas man du do
leriu žadėjai:—’ atsakė grei
tai tarnas.

Kalbėjo franeuziškai.
— Vakar kalbėjau visą 

valandą franeuziškai.
— Tai kur tu išmokai?
— Visai uesimokinau. 

Vaikščiojau tarp susirinku
sių žmonių, jiems mindžio
jau ant kojų ir sakiau vis 
“pardon”. ... .

• į', 3 ’

Drąsus vyras.
—Tamsta^ turbut, nekuo- 

met nedrįsti atsikirsti savo 
pačiai?

— Visuomet ir tai tan
kiai, kuomet tik ji išeina iš 
kambario.

Padėkonė. -
“Jau du mėnesiu mano 

žmona daug kentėjo nuo už
kimimo, bet dabar pasinau
dojus tamstos eleksiru visai 
negali ^šnekėti. Meldžiu pri
siųsti dar dvi bonkas. — 
Dėkingas NJ’

Čiužįnėjant.
—Regis tamsta esi filoso

fijos kurse... Tamstą uži
ma seni romėnai?

— Taip, tamsta,... bet 
dar daugiau jauni čiutaba- 
kiai. ; .

Tai pasakė. .
— Atmink, .jei aš . numir

siu, tai panašios į mane žmo
nos niekur nerąsi. .. .

— O kas, tau sąkė, kad aš 
•panašias,įgšteosįų? .,d

.ii* .--.O

Perdaug jausmų.
— Delko ponas redakto

rius nespaudina mano nove
lės? Juk tenai tiek daug 
jausmo.

— Taigi!... Perdaug jaus
mo! Jei aš ją išspauzdinčiau, 
tamsta apturėtum džiaugs
mo jausmą, aš gėdos jaus
mą, skaitytojai nusistebėji
mo jausmą, prenumeratoriai 
įnirtimo jausmą, ką aš iš 
naujo viską turėčiau atjaus
ti.

Baliuje.
Plikis:— Ponia esi šito 

baliaus žvaigždė.
Ponia:—Tatai abudu pa

einame iš ’ padangių, nes 
tamsta primeni man mėnu
lį.

Patikrina.
— Ar tasai skystimas iš

tikro pagelbės mano plikei?
— O gerbiamasis tamsta, 

tai patikrinu žodžiu, kad 
po kelių sykių pavartojimui 
tamsta apželši kaip koki 
beždžionė.

Jai pasitiki.
Jis:— %r galiu tamstai 

draugauti?
Ji:— T^ ™ aš tamstos 

nepažįstu/’
Jis:— AŠ tamstos taippat 

nepažįstu?’o A^enok tamsta 
pasitikiu;Cl 

ti. m > -

Pablųdė ‘įmonės. M vi - .
Rudenio laiku keliavo is

panas Rusijoj. Šalo, bet dar 
nebuvo sniego. Laukė 
ir sodžius. Viename so
džiuj' jį apnyko šunes. Ispa
nas lenkėsi, akmenaičių, bet 
jie buvo įšalę. Nelaimingas 
keleivis pratarė tuomet: 
“Pabludę čion žmonės, jie 
laiko šunis, palaidus, o ak
menaičius pririša”,

Paša ko j im a s 
® apie Septynis Pa- 

kartuosius.
Paraše Leonid Andreev, verte S. Biežis.

Yra tai viena iš geriausių pasakaičių, 
kurioje aprašoma nuotikiai revoliucijos 
judėjimo Rossi joje, Patraukianti, smagi 
skaityti ir labai pamokinanti. Kiekvienam 
verta ją nusipirkti. Pusl.95. prisiųskite20c, 
o gausite į namus. Adresuokite: 

e “Lietuvos Ūkininkas5’e 
2242 W. 23rd PL, Chicago

Liaudies Dainos
SOLO BALSUI IR PI J ANUI

Sutaisė PETRAUSKŲ MIKAS

Tel. YARDS 4154
KLAUSK

CHOPIN 
10c.

CIGARU 
nps padirbti isz 
gerausio tabako

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

Russian - American Line
Plaukiojanti reguliariikai tarps Mas- 
kolijoB ir Amerikos be sustojimo jo
kiam tarpiniam ports.

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

dam^ eina 8 dienas, į Libavą 11 dieni) 
$33.00 III kliasa $35.00 

$45.00 II kliasa $50.00
$60.00 I kliasa $70.00
Czar — March 8th 2 p. m.

Del zmalkesnuių žinių kreipkitės 
prie muši) agentu arba prie pačių 
perstatytoj?.

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

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

Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?" 
Gal nežinai 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. Halstad St, CHICAGO, ILL

F. Dallas
Orucziaitsias Lietuvys Ristiny- 

kas Atrerikoj.
Užlaikau puikia karczema 
ant kampo So. Halsted ir 
Canalport Ave. po nr. 2013 
Jeigu busi Ch'icagoj, nepa- 
niirszk užeit pas mane, nes 
tutiu visokiu gerymu su ku
riais galiu užganedint kožna. Teipgi 
suteikiu kožnam visokias rodąs dykai

UR R A

VISI

PAS

Juozapą Ridiką | 
3253 Illinois Ct. kerte 33 g. I

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

TELEPHONE YARDS 2716 į

1. ŠIŲ NAKCIALY (dzūkiška) .......................................................... 30c.
2. a) JOJAU DIENĄ (aušgtam balsui) .............................................. 60c.

b) JOJAU DIENĄ (žemesniam balsui) ....................................... 60c.
3. KO LIŪDIT, SVETELIAI? ............................................................ 20c.
4. SIUNTĖ MANE MOTINĖLE ...................................................... 20c.
5. VAI Aš PAKIRSCIAU .................................................................... 20c.
6. Už ŠILINGĖLĮ ................................................................................ 30c.
7. DOVANOJO (dzūkiška) .................................................................. 15c.
8. SKYNIAU SKYNIMĖLI ................................................................ 15c.
9. TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA ...................................................... 15c.
10. SAULELĖ RAUDONA .................................................................. 25c.
11. LIHGO (latviška) .......................................................................... 15c.
“Liaudies Dainas’’ užsisakydami pinigus siųskite sekančiu adresu:

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

LOXOL

Dr. Richter's galingos externa* 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu* 
matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 
Sttenų Degimą, Strendieglis ir 
Neuralgijos.

I Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą.

i Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji
mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 
ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 

1 skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 
^ite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
su pečėtim pokeliuose.

25c ir 50c. už buteli.

F. Al). Richter & Co.
American House

74*60 Washington St. New York.

NEWYORK.

DR. RICHTER S
Pain Expeller

AIN-EXPELLE
. Begytf.Pat.OIf. , 
49% ALCOHOL' 
F.AiBICHTER&Co. 

aisr.aristr.

AĄJism.
įUUBiso cm?*'

GOLD FILLED latkrodcliaf paauksuoti, gvarantuotl 
•nt 20 metų, 7 akmenų, Elgin viduriai, par- Aii YE 
aiduos už........................................................................... $llaf9

GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuotl 4Hjl OB 
ant 20 tąsių, 15 akmenų, Elgin viduriai...........

GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metų Oic VB
17metų Elgin viduriai............................................ vlU.fO

Prisiųsk savo adresu ir už 4c marke, gausi 
naujg iliustruotą kataliogą UŽ DYKĄ.

P. K. BBUCHAS
3248 S. Morgan tf. CHICAGO, ILL.

SZALIN SU NUL1UDIMU!

Jeigu apsllmsite mokėt po 10c ant dienos, tai mes nuslusim jums 
labai gražu GRAMOFONA, PLIOKŠ—RNDINA sykiu ir 6 rekordus 
(12 skyrių) visokiu lietuvišku dainų, valeu, polkų, tuazui'u maršu Ir 
t. t., kuriuos patįs sau galite pasirinkti. Gerumas musų Gramofonu. 
GVARANTUOTAS kiekvienam, rašyta gvarancija. TURIME NAUJU 
SPEC1ALIŠKU REKORDU LIETUVIŠKU, LENKIŠKU, RUSKU IR 
T. T. Rašykite tuojaus kataliogo ir informacijoj įdėdami marke ant 
prisiuntimo:

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

Telephone Yards 3547

C. J. KILL 
kontraktorins

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kūoveikiausiai.

824 Weal 35th Street 
? Netoli Halsted St.

CHICAGO, ILL.

*************************>. 
į Telefonas Yards 153a įįj . DR. J. KULIS *
jf Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *
J SS55 So. Halsted SL, ChlcaffO, Illinois. J 
f H t PBIBMIM.O VALANDOS: 2

•*[ Nuogrytoiki ra: 6iki9 vakare. , *
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KATALIKAS, .j-j

« Iš Lietuviškų Dirvų. |

Kenosha, Wis.
“Kataliko” N. 8 po mano 

atitaisa atspaudinta taip
gi pataisymas ir papildymas 
St. Jociaus ir K. Brazevi- 
čiaus. Bet kitą betaisydami 
patįs sugadino skaitlių lie
tuvių vertelgų. Mano patai
symas yra teisingas. Bū
tent čia yra 5 grosernės, o 
ne 4, kaipo pp. St. Jocius ir 
K. Brazevičius kladingai 
nori pataisyti. Smuklių, ku
riose savoje, prigimtoje kal
boje gali gėrimų pasipra
šyti, yra 13, o ne 12. Iškur 
juodu ištraukė, kad mano 

'buvę tiktai 5 lietuviškos te
paminėtos, o esą 7. Tai ne
tiesa, aš rašiau, kad yra 8. 
Tą ir dabar tvirtinu paduo
damas jų vardų sąrašą: 1. 
Jurgis Balčaitis, 2. J. Špo
kevičius 3. J. Jurevičius 4. 
V. Mockus, 5. J. Geniaučius, 
6. S. Džiaugis ir 8. Šimkus 
su kokiu ten “Draugu”.

Kaslink T. M. D. ką buvo 
“Kataliko” No. 6, nėra ma
no mintis, bet redakcijos 
vaisius. Mano mintį galite 
rasti “Drauge” arba “Lie
tuvoje”, nes 3 kopijas kar
tu rašiau ant rašomosios 
mašinos, o per storą poperą 
galėjo pasitaikyti neaiškus 
atmušimas ir tokiu budu 
red. turėjo spėlioti ir savo
tiškai mąstyti.

Per visą rudenį ir žiemą 
jokių mitingų Politiškasai 
Kliubas nedarė, o ant ko pa- 
siremdamu gali prirodyti, 
kad jis netik gyvuoja, bet 
ir bujoja? Rinkimų metu aš 
patsai judinau lietuvius ir 
šaukiau į parapijos svetainę 
susirinkti. Vakarinės moky
klos reikale Kliubas ir-gi 
kojos nepajudino. Gal tai 
buvo iš perdidelio gyvavi
mo ir bujojimo! Nurodyki
te jo (Kliubo) darbus, ta
da galėsite užginčyti ir in- 
tikrinti mane.
r Kaslink darbų, tai kuomet 
mano korespondencija buvo 
rašyta, visur gerai ėjo. Juk 
ir dabar yra virš laiko dir
bančių po 4 dienas. Teisybė, 
kad automobilių dirbtuvė i. 
2 dieni atleido 200 darbi
ninkų ir kitos pradėjo at
leidinėti darbininkus 1—
2 savaitėm, bet tokiepertru- 
kiai ant kelių savaičių kas 
metai atsitinka. Daleiski- 
me, kad ištikrųjų sumažėtų 
Kenoshoj darbai, tai be di
delių nuostolių galima per
sikelti į Racine, Wis. Ko 
patvirtinimui paduodu fak
tą. Tą pačią dieną, kada 
gavau “Kataliko” No. 8, 
nusidaviau į St. Jociaus 
karčemą ištirti tų “bedar
bių”. Radau net 2 vyru, 
kuriuodu prieš porą dienų 
buvo paleisti iš darbo ant 
dviejų savaičių, (o mano 
korespondencija, jau prieš
3 savaites buvo išleista). 
Vienas vyras buvęs į Ra
cine, Wis. nusidavęs ir net 
du darbu buvo jam žadėję 
po $2.00 dienoje, bet jam 
bosas Kenoshoj, Wis. pasa
kęs, kad už poros savaičių 
gausiąs savo darbą. Tai ne
norįs del tokio trumpo lai
ko imti Racine darbą. Nu, 
vyručiai, kad bus bedarbių 
ir tai nemažai, kaip tvirti
na K. Brazevičius^ už St. 
Jociaus, “Kataliko” skaity- 
tojaus, nugaros užlindęs, 
tai gaudamas $2.00 dieno
je, galės į Racine važiuoti 
20c. užmokėjęs. O Racine, I 
Wis. yra virš 100 visokios

rųšies dirbtuvių ir gražus 
rietuvių būrelis, prie kurių 
nesunku bus apsigyventi. 
Tiktai mums reikia atmes
ti nesusipratimas, kuris gi
mė iš H. R. ir S. S. kores
pondencijos ir už kurią K. 
Brazevičius žadąs keršyti. 
Tokiuo budu K. B. pataikė 
į asmenį neprasikaltusį. Ar
gi negeriau but buvę para
šyti apie netikėtą darbų 
permainą. O kad darbai iki 
vasario pradžios ėjo taip, 
kaip senai kas beatmeną, to 
niekas negali užginčyti.

J. A. G.

Kenosha, Wis.
Vas. 22 d. išryto grabo- 

rius atsiėmė iš policijos ka
lėjimo lietuvį Joną Ramoš
ką, apie 30 metų, nevedusį 
vyrą. Gimė Smukėnų k., Ne
makščių p., Raseinių p., 
Kauno, gub. 14 metų išgy
veno Amerikoj, iš tų 10 me
tų Kenosha, Wis. Čion tu
rėjo du broliu. Velionis ne
prigulėjo į dr-jas, bažny
čios nelankė ir ką uždirb
davo, tą pragerdavo. Neva 
už girtybę buvo suareštuo
tas, o niekam neišperkant, 
kalėjime kojas padžiovė. 
Ar-gi čia nebuvo proga šio 
miesto Politiškam Kliubui 
pasirodyti ir pareikalauti, 
kad kalėjime sergančių žmo
nių nelaikytų, o už apsi
leidimą policiją patrukti at
sakomybėn ?

Tą pačią dieną po pietų 
iš Chicagos buvo atvykęs 
kun. Šatkus. 7:45 vakare 
jis pasakė graudų pamok
slą. Ant rytojaus dr-jos šv. 
Petro, šv. Benedikto ir Ne
kalto Prasidėjimo (mergai
čių in corpore priėmė šv. 
Komuniją. Žmonės gėrėjosi 
šalutiniais altoriais, kurie 
liko įsteigti vietinio klebo
no Jono A. Gadeikio. Už 
vieną altorių žada užmokė
ti Nekalto Prasidėjimo dr- 
ja. Pašventimas atsibus per 
atvelykį, 30 kovo. Tikimasi, 
kad už antrąjį užmokės šv. 
Benedikto dr-ja, kuri jau yra 
įtaisiusi sakyklą ir klausy
klą. Jaigu-gi toji atsisakys, 
tai klebonas turės šaukties 
prie Antanų, kurių patronas 
yra liglaikiniai jame įsta
tytas. Parapija negali mo
kėti, nes kadangi jų kon
traktą padarė pats klebonas. 
Mat, pagal tiesų komitetas 
tegali išleisti tik $300, o čia 
reikėjo kontraktą daryti ant 
$350, kam turėjo būti 
šauktas visos parapijos su
sirinkimas, o tokių Jau per
nai buvo perdaug šaukta, 
tai del stogų dengimo, tai 
del maliavojimO. Tečiau pa
rapijoms savųjų nutarimų 
susirinkime neišpildė; bū
tent nemokėjo po $2.00 sto
gui; taip-gi maliavojimui 
labai mažai kas tedavė.

40 valandų klūpojimo at
sibus šv. Petro bažnyčioj 
27, 28, 29 d. balandžio.

J. A. G.

Racine, Wis.
Šio miestelio lietuviams 

žinotina, kad sukatoje, ko
vo 8 d., po pietų atvyksiu į 
šv. Marijos Panos (vokie
čių) bažnyčią klausyti vely
kinės išpažinties. Ant ryto
jaus išryto busiu savo para
pijoj. Po pamokslo sumai 
paliksiu kitą kunigą savo 
vietoj ir patsai 11:30 Raci
ne laikysiu šv. mišias. Raci
ne, Wis. bus kaipo" f iii ja 
Kenoshos parapijos, pagal

ar ei vyskupo padavadijimą 
vas. 18 d. Verbų ir Velykų 
dienoj Racine nebusiu. Pra
dėjus nuo atvelykio, kovo 
30 d., kas nedėlią Racine 
Raikysiu šv. mišias 11:30 
vai.

Kun. Jonas A. Gadeikis.

Milwaukee, Wis.
Balandžio 1, 2 ir 3 d. šv. 

Chilians ir Metodijaus (len
kų) bažnyčioj atsibus 40 
valandų atlaidai. Tame lai
ke ir lietuviai per visas tris 
dienas galės atlikti išpažin
tį. Klebonas šitos parapijos 
yra labai prielankus lietu
viams Jis duoda kambarį ir 
užlaikymą lietuvių kunigui 
ir žada visame kiek galėda
mas prigelbėti. Jei kur bu
tų lietuvis kunigas be vietos 
tegul kreipiasi į šį, arba į 
atlaidus pribuna.

Tas pats.

Rockford, Ill.
Labai but man smagu, 

kad turėč pranešti žinutes 
iš musų miestelio vien ge
ras, indomias, aprašyti apie 
gražius lietuvių darbus, jų 
padorus pasielgimus. Bet 
norėdamas suteikti skaity
tojui teisybę, padarysiu sa
vo raštelį margu.

Taip, vas. 1 d. T. M. D. 117 
kuopa buvo parengusi šokių 
vakarėlį, kurin atsilankė 
tik mažas lietuvių skaičius. 
Drįstu pasakyti, kad tam 
priežastis buvo toki, kaip 
jau gal visiems teko patė- 
myti, kad visur yra tokių 
žmonių, kuriems vis darosi 
nesmagu, kuomet kitį ką 
gera daro. Jie dažnai savo 
pajėgas kreipia taip, kad 
tik kam padaryti nesmagu
mą. Ir taip giliau patėmi- 
jant jų darbus, jie neretai 
pasirodo gerų darbų grovi- 
kais. Juos pažinti galima 
taip: Jie vadinasi pirmei- 
viais, apšviestais, kalboje 
didžiuojasi mokslu ir išma
nymu; jiems kitų numonių 
žmonės kvaili, paiki. Jie 
tankiausiai nešioja raudo
ną ženklą, t. y. ženklą pavo
jaus. Nes juk tokios pat 
spalvos matome ženklus prie 
pavojingųjų vietų, kaip ve 
prie traukinio, prie taiso
mųjų gatvių, kelių ir t. t. 
naktį žibso raudona šviesa. 
Tiesą pasakius, raudoną ka
klaryšį nešioja ir nepavojin
gi žmonės, bet jie nešioja 
be . jokio tikslo. O žmonės, 
apie kūrins aš kalbu, daro 
tai sąmoningai. Taigi vir
šuj minėti žmonės buvo 
priežasčia nenusisekimo 
pasilinksminimo vakaro, pa
rengto T. M. D. kuopa. Štai 
prirodymas. Kadangi jiems 
nesinorė j o, kad nusisektų T. 
M. D. kuopos vakaras, jie 
susirado šiokius-tokius mu
zikantus iš savo tarpo, pa
garsino ir surengė balių tą 
patį vakarą, ką T. M. D. 
kuopa. Tad ir nutraukė dau
gybę žmonių.

Lietuviškų dr-jų pas mus 
netrūksta. Dar tik bėgyj 
paskutinių keturių mėnesių 
susitvėrė S. L. A. ir S. L. R. 
lį. A. kuopos. “Lietuvos” 
No. 8 klaidingai aprašytas 
sutvėrimas S. L. R. K. A. 
kuopos. Minėta kuopa jau 
užsimezgė gruodžio, 1912 
m. Nors išpradžios susidėjo 
tik iš 3 narių. D. Matus bu
vo jos įsteig’ėju. Per Naujus 
Metus prisirašė dar 3 asme
nis. O “Lietuvos” korespon
dentas, Agnieškiutės Švo- 
geris, rašo, kad vietinis kle
bonas sutverė kuopą. ML 
nėti šeši asmenįs turėjo ir 
charterį, kuomet musų kle
bonas, kun. Taškunas, pri
sidėjo prie kuo Jis sustipri-

nimo. Jisai užsaįtčbąčjnyčioj 
kuopos susirinkimą, kuria
me ir pats dalyVavo.'Tr taip 
su jo prisidėjimu vak 9 d. 
kuopa keturis syk padidė
jo. Kuopa klebdrią privertė 
būti jos pirmininku? S. L. 
A. kuopa susitvėrė vas. m. 
ir turi 77 narius.b 1

Mažas.

Lewiston, Me.
Mano korespondenciją iš 

Lewiston, Me. red. betrum- 
pindama perkreipė keliatą 
faktų. Gal tai buvo del ne- 
išskaitymo. Buvo: Sausio 18 
d. šv. Baltramiejaus dr-ja 
parengė savo pirmutinį va
karą. Turi but: šv. Baltra
miejaus dr-jos Jaunimo Ra
telis ir lošė trijų veiksmų 
dramą “Katriutė” ir vieno 
veiksmo “Žydas ir Dzūkas”. 
Dar viena. Šv. Baltramie
jaus dr-ja jau senai gyvuo
ja; jos Jaunimo Ratelis ne
senai susitvėrė.

< K. Stoškus.

Wilkes-Barre, Pa.
Vas. 2 d. šv. Jurgio dr-ja 

laikė savo metinį susirinki
mą. Pagal sekretoriaus ra
portą pasirodė, kad dr-joje 
yra 165 nariai, o turto $2.- 
500. Buvo kalbėta ar prigu
lėti prie S. L. R. K. P. D. A. 
ar ne. Visi pritarė, kad pri- 
gulėt, bet pareikalavo, kad 
kun. Židanavičiaus pasiūly
ta farma ii* namas butų at
mesta. Galop buvo vyriausy
bės rinkimai. Paliko ta pa
ti.

Jonas Liaukus, 
Pirm. šv. Jurgio dr-jos.

Johnston City, III.
Vas. 11 d. L. S. S. Kuopa 

parengė prakalbas; Užten
ka paminėti, kad blevezgavo 
K. Š. Tai buvo piktažodžia- 
vimas prieš Dievą, tikybą, 
bažnyčią ir dvasiškiją. Žmo
nių daug buvo. Ar-gi jau 
socialistai tik tokius “kal
bėtojus” teturi. Nors rėka
vo ilgai, bet norėdams šiokį- 
tokį iš kalbos išvedimą pa
daryt, pasijunti — to ne
galima. Žodžius vartoja, kad 
klausant ir nesociali stuk e- 
sant reikia rausti.

Jurgio Sūnūs. 

Chicago Heights, Ill.
Nors tik pusantrų metų 

tepraėjo, kai atvyko čion 
kun. J. Klonauskas, o jau 
susilaukėme' savo naujos 
muro šv. Kazimiero bažny
čios. Musų klebonas rūpes
tingai darbuojasi parapijos 
reikaluose. Užtat jos reika
lai gerai sutvarkyti. Taip
gi darbuojasi ir tautiškoje 
dirvoje. Tikimės, kad musų 
klebonas nepasigailės triū
so pakėlimui šios vietos lie
tuvių stovio ir tautiško su
sipratimo.

Dr-jų čion yra 6: šv. Ka- 
rimiero pašelpinė, gyvuojan
ti 10-ti metai; turi apie 150 
narių; D. L. K. Gedimino 
pašelpinė, gyvuojanti^ me
tai, narių apie 100; DĮąiniuš- 
kininkų, gyvuojanti „2 me
tu, narių apie 35; kas do 
siekis pastarosios, dar ne
paaiškėjo; pagal (yardp spė- 
jant, sakytum, tai daininin
kų, bet ligšiol tuomi dar 
nepasirodė; nesenai susitvė
rė Politiškas KliubaSj, narių 
turi apie 100; Šv. Motinos 
moterių pašelpinė, gyvuo
janti pusantrų mėtų, narių 
apie 30; Nekalto Prasidėji
mo pašelpinė, gyvuojanti 
pusantrų metų, narių apie 
20.

Yra bažnytinis choras, 
susidėjęs iš 25 asmenų. Jį 
veda p-lė K. Viučiutė. Tai 
daryti jai sekasi labai ge-

rai. Užsipelno pagirimą ir 
garbę., Choras pagieda gra
žiai. Netik bažnytines gies
mes, bet ir tautiškas dainas. 
Regis šis būrelis rengiasi 
lošti po Velykų “Kerštin
ga meilė”. Viršuj išvardy
tos dr-jos mažai veikia. O 
susidėjusios regis pajėgtų 
įsteigti savo svetainę. Po 
šv. Kazimiero bažnyčia yra 
svetainė, kur dr-jos galėtų 
laikyti savo susirinkimus; 
bet jos tai atlieka kitur.

Lietuvių čion yra apie 120 
šeimynų ir apie 270 pavie
nių asmenų. Biznierių lie
tuvių čion mažai tėra; 1 
drabužių krautuvė ir 2 bu- 
černi. Biznis eina gerai. 
Viena bučernė dar gražiai 
užsilaikytų. Taip-gi reika
lingas lietuvis gydytojas.

Yra geras, sąžiningas, ne- 
brangininkas kontraktorius 
p. P. Burneikis. Darbai ei
na gerai. Iš kitur atvažiavu
siam nesunku darbas gauti. 
Dirbtuvių yra 92. Uždarbiai 
geri. Hix Car Shop. Co. per 
nekurį laiką buvo uždary
ta, bet dabar vėl gerai dir
ba. Reikalinga dailidžių. Lai 
pasiskubintų iš apylinkių 
lietuviai dailidės. Apsiru- 
pintų gera vieta.

A. S. P.

Rumford, Me.
Vas. 1 d. nekurie vaiki

nų, norėdami sutverti te
atrališką ratelį, parengė va
karą. Buvo lošta “Velnias 
ne boba”. Lošėjai buvo atvykę 
iš Lewiston, Me. Lošė gerai. 
Po lošimo buvo monoliogai 
ir eilės. Viskas publikai pa
tiko. Vakaras užsibaigė šo
kiais ir žaismėmis. Atviru
čių daugiausiai gavo M. Uk- 
nantaitė; gavo dovanos auk
sinį žiedą. Žmonių buvo ne
daug. Mat, vestuvių pasitai
kė tą vakarą.

P. Jurkštis.

Youngstown, O.
Sausio 26 d. atsibuvo lie

tuvių parapijos metinis su
sirinkimas, kuriame liko iš
rinktas naujas komitetas.

Musų mieste yra susitvė
rusi lietuviška parapija jau 
nuo rugs. 26, 1909 m. ir nuo 
to laiko renkamos aukos nau
jai bažnyčiai. Turime lie
tuvį kun. V. Vilkutaitį iš 
Cleveland, O., kuris yra 
vikaru prie vokiečių kata
likių bažnyčios. Veik visi 
lietuviai priklauso prie virš- 
minėtos parapijos. Mėnesi
nių duoklių tai parapijai lie
tuviai nemoka, nei-gi moka 
už bažnyčios sėdynes. Mo
ka tik 10c. už inėjimą ant 
vienų mišių, kurios atsibuna 
9:00 vai. išryto. Taigi lietu
viai negali rugot esą skriau
džiami. Po šių mišių lietu
viams sakomas pamokslas 
kas nedėlia. Už bažnyčią lie
tuviai 1912 m. mokėjo vo
kiečių klobonui $100. Šiais 
metais mokės tiek pat. Vis
gi negalime rūstaut ant vo
kiečių. Juk mums nereikia 
kun. algos mokėt.

Dabar lietuviai turi surin
kę. $1.000, kurie randasi 
banko j. Praeitais metais 
jau buvo apeita vieta baž
nyčiai, bet vėl atsimetė. Pa
starajame susirinkime bu
vo nuspręsta palikt pinigus 
bankoj ir palikt su vietos 
aprinkimu.

K. S. Parapijinis.

Worcester, Mass.
Čion šiuo laiku darbai ei

na gerai, bet iš kitur pri
buvusiems sunku gaut dar
bas. Spėjama, kad čion lie
tuvių yra apie 7.000. Bet 
gyvena • nepergeriausiame 
sutikime. Tai darosi del

BURNA
' gerkle, dantis, nosis ir kitos dalis kūno sekasi užlaikyt švarume ir 

sveikatoje—reikia tik kasdien vartoti

Severos Antisepsoli
(Severa’s Antisepsol)

Mazgok juo, plauk juo, smirkšk, šlakstyk. Knygele apvyniota aplin
kui kiekvieną bonkelę pareiškia viską.

Kaina 25 centai.

INKSTAI
labai lengvai sekasi užlaikyti tvarkoj jaknas prideramame stovyje, 
apsaugoti nuo skaudėjimo strėnose ir galvos kvaitimo, vartojant

SEVEROS VAISU NUO INKSTU IR JAKNU
(Severa’s Kidney and Liver Remedy)

Kaina 50c ir $1.00

Pirk Severos artimiausioj aptiekoj. Jei jų ten negautum parsisiųs
dink tiesiog nuo mus.

W. F. Severą Co. ced^pids
nuomonių skirtumo. Buvo 
parkviestas iš Brooklyno, 
N. Y., p. Račiūnas su kru- 
tamaisiais paveikslais. Ro
dė juosius per dvi dieni. 
Žmonių nedaug prisirinkda
vo. Mat, atsirado tokių, ką 
atkalbinėdavo. Čion yra ne- 
prigulminga parapija, kuri 
turėjo fėrus. Tai traukė 
žmones tenai. P. Račiūnas 
buvo pakviestas šv. Pran
ciškaus parapijos.

Lietuvos Senelis.

Amsterdam, N. Y.
Vas. 2 d. buvo teatras. 

Tai įvyko ačiū vietiniam var
gonininkui. Lošė jo choro 
nariai. Atliko visi labai ge
rai. Žmonių nebuvo labai 
daug. Nekuriu užsilaikyta 
blogai. Net buvo iš publikos 
atsišaukimų į lošėjus. Vie
tose, kur iki ašarų graudu 
buvo, kiti kvatojo. Kaip tai 
keista ir nesmagu sėdėti su 
tokia publika.

Dailos Mylėtojas.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Mažujui, Rockford, Ill. — 
truputį sutrumpinom. Tiki
mės, nepamiršite ir toliaus 
“Kataliko”.

Mylinčiui, Cambridge,

M^tTHlRgW

sosoococeeeo::

Mass. — Ačių už korespon
denciją.

Jurgio Sunui, Johnston, 
Ill. — Malonėkit suteikti 
mums kitokių žinučių iš sa
vo miestelio.

Lietuvos Seneliui, .Wor
cester, Mass. — Antru kart 
parašykit aiškiau. Sunku iš
skaityti, ką rašote.

A. Zimnickas, Rochester, 
N. Y. — Tamstos tikrai ne
buvo patėmyta, kad mes po 
straipsniu pažymėtumėm, i- 
dant kiti laikraščiai pers- 
pauzdintų. O jei ir būtumėm 
tai padarę, laikraščiai ma
žai butų paisę, nes tokio ak- 
tivinio turinio raštai visuo
met turi but siunčiami į vi
sus laikraščius skyrium.

A. Vilkas, Brooklyn. — 
Pataisymas nėra svarbus ir 
nedėsime. Korespondento 
pavardės negalime Tamstai 
pasakyti.

Moka gerai pusti.
— Įsivaizdink sau, mane 

išmetė iš orkestrus narių, 
nors kuopuikiausiai galiu 
trimitai! pusti.

— Tas tiesa, kad puti 
gana puikiai, tik tame nelai
mė, kad tasai pūtimas an
trame trimito gale labai 
prastai išeina.

Texase, ties Meksiko sien a sutraukta 10.000 Suvieny
tų Valstijų kariuomenes, kurios vyriausiu vadu pas

tirtas generolas Carter.
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KOVAS (MARCH)
K. Viktoro, Rožės
P. t Tomo Akvin.
S. Jono, Vine. Kad.
N\ 5 Gav. Pranciškos našlės.

. P. 40 Kentėtoji}.
11. U. Kastanto
12. S. Grigaliaus Pop.

t
s.
9.
10.

r

KATALIKAS.

“Birutė” rašo, kad Til
žėje pasimiręs žymus lietu
vių tautos dirvoje veikėjas 
Kristupas Urėdaitis. Miręs 
džiova. Gimęs 1871 m. Bu
vęs ūkininko sūnūs iš Man- 
tvilačių. Jis daug veikęs 
tarp lietuvių Mažojoj Lie
tuvoj ir prigulėjęs net į 
Lietuvių Mokslo Draugiją

Komitetas, kuris iš- 
valdžios leidimą šių 
parodai. Paroda bu- 

surengta ne vėliau

♦

“Laisvėje” nekoksai 
spaustuvės darbininkas at
siliepia į lietuviškų spaustu
vių darbininkus ir kviečia 
juos organizuoties į unijas, 
kad tuo budu iškovojus pas 
darbdavius geresnes sau iš
lygas. Kviečia per “Lais
vę” išreikšti savo nuomo
nes tame reikale.

♦

“Darb.” Viltis” rašo, kad 
Shenandoah’o, Pa., lietuviš
kos šv. Jurgio parapijos tur
tas esąs visai atliuosuotas 
nuo vyskupo ir parapijos 
turtas nuo šiol busiąs pa
vestas penkiems globėjams, 
kuriuos išrinksianti pati pa
rapija. Tokį nusprendimą iš
davęs pavieto teisėjas 
Brumm.

*
Vilniaus “Viltyj” teko 

patėmyti Lietuvių Mokslo 
Draugijos Komiteto atsilie
pimą vardu “Taisykime 
spaudos parodą”. Iš atsi
liepimo paaiški, kad Lietu
vių Mokslo Draugija savo 

- visuotiniame susirinkime 
biržely j pereitais metais nu
tapius kas metai visuotinių 
L. Mokslo Dr. susirinkimų 
metu ruoštispaudosparodas. 
Tam tikslui įgaliotas Drau
gijos 
gavęs 
metų 
sianti
gegužės mėnesio. Komitetas 
prašo minėton parodon ski
riamus visus spauzdinius 

"siųsti L. M. Dr. vardu, Vil
niun. Visi spauzdiniai turi 
but pasiųsti vieton ne vė
liau balandžio 1 d. š. m.

❖
Kaune susitveręs lietuvių 

kunigų komitetas, kuris rū
pinasi, idant šiemet lietuvių 
tauta viešai išreikštų, savo 
pagarbą ir dėkingumo jaus
mus musų žymiam poetui 
J. Maironiui — kun. pre
latui J. Maculevičiui, ku
riam sukanka 25 metai jo 
literatiško darbavimosi mu
sų raštijoje.

Tuo tikslu Kaune norima 
įsteigti jubiliato vardu “Dai
lės Mokyklą”, kurioj butų 
mokoma gaminti visokius 
dailės dirbinius. Norima 
rinkti aukas.

Sumanymas labai kiltas ir 
verta jis remti.

Kun. J. Maculevičius 
šiandie yra Žemaičių semi
narijos rektoriumi.

*
Vilniuje įsteigta švietimo 

draugija “Rytas”, kurios 
tikslas bus šviesti Vilniaus 
gubernės lietuvius. Vasario 
pirmomis dienomis Vilniuje 
atlaikytas įsteigiamasai su
sirinkimas, kuriame dalyva
vę apie 23 kunigai ir pasau
liniai inteligentai. Susirin-

kimo pirmininku buvęs dr. 
J. Basanavičius. “Ryto” 
draugijos pirmininku išrin
kta filos. dakt. kun. J. Ste- 
fanavičius.

“Ryto” įsteigėjais yra: 
kun. dekanas Mironas, de
kanas Maliukevičius, A. Pe
trulis, gi pasaulinių: dr. J. 
Basanavičius, A. Smetona ir 
Liudas Gira.

*
“Saulė” rašo, kad netoli 

Shenandoah, Pa., kaimelyj 
Turkey Run, ten gyvenan
tis 35 metų senas lietuvis, 
Jonas Simanavičius, pas
maugęs savo žmoną 30 me
tų senumo ir jos lavoną į- 
metęs “brustan”, manyda
mas ilgai nieks lavono ne
užeisiąs ir jis tuo tarpu ga
lėsiąs kur pasprųsti. Bet jo 
paties 7 metų bernaitis ma
tęs smaugiant motiną ir a- 
pie tai pranešęs kaimynams. 
Moteriškės kuone pusnuo
gis lavonas atrastas “brus- 
te” (kasyklų urve). Sima
navičius suimtas ir uždary
tas belangėm

“Saulė” nuo savęs tarp 
kitko štai ką sako: “Tokį 
rakalį vertėtų pakart be jo
kios milaširdystės”.

*
Andai valstijos Indiana 

sostinėj Indianapolis atida
ryta valstijinio senato po
sėdžiai. Pirm atidarymo pa
storius kalbėjęs tam tikrą 
maldą, kurią gubernatorius 
pertraukęs.

Pastorius Henry 
malda ėmęs maldauti Sie
ve, idant Indiana valstijon 
nebūtų ingabenami svaigi
namieji gėralai, idant žmo
nės kits kito nenugirdytų, 
idant visus saliuninkus ga
las imtų ir tt.

Kuomet įsikarščiavęs pa
storius smaginosi dar ilgiau 
pratęsti tą savo “maldą”, 
pamargintą Įvairiais “bana
liukais”,staiga atsistojo vi- 
ce-gubernatorius O’Neill, 
senato pirmininkas, ir atsi
liepė :

— Gana to pliauškimo! 
Nepridera maišyti hipok ri
tu politikos su malda!

Sugėdintas pastorius dar 
norėjęs ką pasakyti, bet gu
bernatorius sudavęs stalan 
plaktuku ir liepęs sekreto
riui skaityti dienos tvarką, 
o pastorius be nieko išėjęs 
laukan.

Visi babtistai už jų pa
storiaus sugėdinimą labai į- 
nirtę ant gubernatoriaus.

*
Nesenai Wilkes-Barre, 

Pa. atlaikyta anglekasių li
nijos trijų distriktų iš kie
tosios anglies rajono išpil
domųjų komitetų susirinki
mas, kuriame nutarta kreip
ties valstijos legislaturon ir 
prašyti šios užgirti naujus, 
anglekasiams naudingus į- 
statymus. Tarp kitko nori
ma legislaturon įnešti įsta
tymams projektas, idant už 
nepaklusnumą teismui arba 
jo įžeidimą spręstų tardo
masis prisaikintojų teismas, 
ar kaltininkas gali but pa
traukiamas už tai atsako
mybėn ir kokie tam tikslui 
yra motivar. Toliau nutar
ta pareikalauti, idant netu
rintiems 21 metų darbinin
kams butų uždrausta kasy
klose, ar ant viršaus dirbti 
daugiau 8 vai. dienoje. Be
to busią pareikalauta dides
nio skaitliaus mainoms val- 
stijinių inspektorių, ir kad 
šie butų liaudies renkami.

Iš savaitės savaitei).

apie 
yra 
kad

savo

Sniegas Ryme. Purmusyk 
nuo 60 metų Ryme daug 
prisnigta. Italijai žiema šie
met labai daug dakarto.

Amerikonas apie “geltonuo
sius laikraščius”.

Nereikia ginčyties 
tai, kad amerikonai 
kulturiškesni už mus,
jie pagodoja vienas kitą la
biau, negu mes ir, kad jų 
laikraščiai yra švaresni už 
mūsiškius. B et didesnio sko
nio amerikonai mato savo 
laikraščiuose daug “gelto
numo” ir kuodidžiausiai 
bjaurisi juomi. Kadangi pas 
mus daugiau “geltonumo” 
yra ir labiau mums turi rū
pėti prašalinti tai, tad ne
bus prošalį čion pracituoti 
kelias mintis vieno kilto 
žmogaus..

“Laikraščiai yra laikomi 
už išreiškė jus pasaulio min
ties. Nekurie laikraščiai yra 
geri. Kurie yra švarus ir 
gryni, užsipelno didžiausios 
paramos. Pagundymui 
“duoti žmonėms, ko jie no
ri”, — ypatingai, jie ne
reikalauja sąplavų — sunku 
yra pasipriešinti.

Bet ar jus manote, kad 
“geltonieji laikraščiai” ga
lėtų gyvuoti nors trumpą 
laiką, jei mes nustotume 
juosius palaikę? Kol krik
ščioniškas svietas pirks juo
sius, tol jie terš žmonių min
tis sankrekomis ir nevalu
mais, kuriuos jie nugraibo 
nuo bjaurių sąplavų. Vie
nok, jei mes negalime užgin
ti vištvanagiui skrajoti virš 
musų galvų, tai mes, galime 
neduoti jam vyti savo lizdą 
musų namuose.

Neturite jus manyti, kad 
savo paskutiniu kvėptelėji
mu jus galite persimainyti 
iš nusidėjėlio į šventąjį. To
kių persimainymų nėra. Ką 
jus parašėte, jus parašėte, 
ir tas užrašas paliks neiš
dildomas atmintyje ir sąži
nėje.

Užrašas eina su mumis. 
Musų pačių kūnai yra re
kordai musų gyvenimų. Mes 
patįs, o ne koks dangiškas 
asmuo, ką veda musų dien- 
kningę, musų gerųjų ir blo
gųjų darbų”.

Spausdintas žodis yra di
delė galybė, patogus ginklą s. 
Pas kitas tautas pagrūmo
jimas apskelbti laikraščiuo
se daug pataiso žmogų. Var- 
šavoj krautuvininkai, po 
pagrūmojimo savo neužsi
mokėjusių ėmėjų vardus ap
skelbti laikraščiuose, tuoj 
šiokiu ar tokiu budu esti 
atlyginti. Keliatas metų at
gal Rusijoj garlaivis plaukė 
upe Archangelskan. Plau
kė labai palengva. Tvarka 
kuoblogiausia. Keliatas in
teligentų pagrūmojo kapito
nui aprašyti apie tai lai
kraščiuose. Tą pačią dieną 
virto ant garlaivio kita tvar
ka.

O pas mus asmenų terši
mas per laikraščius jau taip 
paprastas, kad vargu bau 
kas drovisi būti išdergtu per 
laikraščius.

*
*

Keturių ar šešerių metų ter
minas?

Kaip žinoma, Suv. Vals
tijų prezidentas yra ren
kamas kfeturiems metams ir 
gali būt išrenkamas išnaujo 
išbuvus jam vieną tarnys
tę. Trečiu syk rinkti tą patį, 
politinė šalies tradicija prie
šinasi. Sakoma, pernai pulk. 
Roosevelt todėl rinkimais 
pralaimėjęs, nes jis geidęs 
likti prezidentu trečiu syk.

Pastaraisiais laikais te- 
čiau senatas priėmė įnešimą 
pataisyti konstitucijoje "pa

tikroji sunkenybė
šaliai. Suvienytos

neišmintin-

kuris savo 
metų paro-

ragrafą apie prezidentų rin
kimus. Užginta, kad prezi
dentai Suvienytoms Valsti
joms bu|ų renkami ne ketu
riems, kaip lįgšiol yra, bet 
šešeriems metams ir, kad 
toksai prezidentas, išprezi- 
dentavęs šešeris metus, an- 
trusyk nękandiduotų į prezi
dentus.

Senatas tą projektą priė
mė ir pasiuntė kongresmenų 
butui. Jei šis projektą pri
imtų, projektas butų leistas 
per valstijų balsus. Jei dvi 
trečdalįs visų valstijų (o jų 
yra 48) tą projektą priim
tų, tada projektas paliktų 
įstatymu. Bet ligšiol kon
grese tasai klausimas dar 
nesvarstyta.

Ar toki prezidentų rinki
mo permaina yra reikalin
ga ir ar butų naudinga?

Manoma, ne.
Šešerių metų terminas y- 

ra perilgas. Prezidentas, iš
rinktas šešeriems metams, 
jei kartais pasirodytų tai 
valdvietei neatsakantis, bu 
tų 
tai
Valstijos, neturinčios atsa
komojo kabineto, kuris ga
lėtų but prašalinamas kon
greso nusprendimu — neį
stengtų užbėgti nanaudin- 
gam ir ilgam tokio prezi
dento veikimui per šešeris 
metus. Prašalinimas gi jo vi
suotinu balsavimu (recall) 
butų didžiai sunkus daiktas 
su tiekų milijonų gyvento
jų, lengvai galėtų gimti pa- 
kurstymai ir sumišimai, o 
tuomi pasinaudotų tik vi
sokios rūšies demagogai. Y- 
ra geriau, kad toksai neat
sakantis prezidentas butų 
automatiškai prašalinamas 
praėjus keturiems jo tarny
stes metams.

Toliaus uždraudimas po 
šešerių metų antrusyk kan- 
diduoti taippat 
gas.

Prezidentas, 
valdininkavimo
dė narsumą, gabumą ir pro
tą, privalo but leidžiamas ir 
toliau tarnauti šaliai. Pri- 
sibij^jimas, kad toksai an
trusyk išrinktas prezidentas 
nepasidarytų šalies dikta
toriumi, neišlaiko kritikos.

Reikia pasitikėti liaudi
mi, reikia pasitikėti jos po
litine nuovoka ir subrendi
mu ir palengvinti jai įgyti 
tą subrendimą. Jei liaudis 
politikoje yra subrendus, 
tai diktatūros neprisileis. 
Gi jei nepribrendus, tai, ži
noma, geriau jai butų, idant 
jaja valdytų toks despotas 
kaip Diaz, kuris pei’ tris
dešimts metų Meksikui užti
krino ramybę ir gerbūvį.

Šešerių metų termino šali
ninkai tvirtina, kad kas ket- 
veri metai atsikartojanti 
rinkimai kenkią “bizniui” ir 
nereikalingai gimdą politi
nį sąmyšį. Tas netiesa. Rin
kimai yra politinė moky
kla. Rinkimai moko rinki
kus kaiįj balsuoti ir už ką 
balsuoti.1 Jiė priverčia žmo
gų, keturis metus pasišven
tusį tik saviems reikalams, 
pagalvoti apie šalies stovį.

Be to,* išrinktas preziden
tas keturiems metams, o tu
rintis priešai^save progą bū
ti išnaujo išrinktu, savo 
valdvietes niekais nelaikys, 
bet priešingai, stengsis vi
suomet mitriai pildyti savo 
priderystes, idant išnaujo 
patekus ton pačion valdvie- 
tėn.

Jei Wilson pasirodys mit
riu prezidentu, keturių me
tų terminas kaip jam, taip 
ir šaliai butą pertrumpas. 
Bet jaigu butų nekoks iš jo

valdininkas — 
-terminas butų 
gas.

šešerių metų 
jam peril-

*
*

Senatorius Root priešingas 
sufragistėms.

Senatorius Root, garsus 
kalbėtojas, pasirodė esąs 
priešingas moterių su vyrų 
teisių sulyginimui.

“Aš priešingas moterių 
teisių sulyginimui, nes aš 
manau, kad tai butų pra
gaištinga moterims, kiekvie
nai moterei”, sakė sąna
rius, “ir dėlto, kad tas but 
pragaištinga valstijai, kiek
vienam vyrui ir moterei val
stijos.

Nebūt reikalo ginčyties 
jei teisių lygybė but natura- 
lė teisė. Jei tai but natura- 
lė teisė, tai moterįs turėtų 
gauti ją nors dangus griūtų. 
Bet jei vieną — kitą to 
klausimo dalyką reikia nu
spręsti per ilgas diskusi
jas, išeina, kad teisių lygy
bė nėra naturalė teisė, bet 
vien būdas valdymo. Todėl 
pasilieka nuspręsti ar tei
sių lygybė moterių su vy
rais išeitų naudon, ar but 
geriau, jei valdžion moterįs 
nesikištų.

Tad klausimas eina apie 
tinkamumą. Tai yra klau
simas ne pavergimo, bet lai
svės, užlaikymo laisvos kon- 
stitucionalės valdžios, įsta
tymo, tvarkos, ramybės ir 
gerovės.

Mano nuomone, moteris 
nėra žemesnė užil vyrą, bet 
ji yra skirtinga nuo vyro. 
Sutvertojas apdovanojo vy
rą galia, gabumu, ypatybė
mis, tinkamomis atlikinėti 
funkcijas gamtos ir draugi
jos ekonomijoj. O moterį 
paskyrė kitoms funkcijoms 
ir apdovanojo tam tikromis 
ypatybėmis.

Reikia nuspręsti, ar ji žen
gdama politikon . užlaikys 
tas savo ypatybes ir ar iš
pildys jai paskirtas funk
cijas ir ar turėtų netekti ne
kuriu ypatybių delei savo 
skirtingumo.

Augščiau sakiau, kad aš 
manau, jog teisių lygybė bu
tų pragaištinga moterei. 
Taip manau, nes teisių ly
gybė nėra vien balso padavi
mas. Yra tai įsikišimas po- 
litiškąjin gyvenimam O po
litika tūloj prasmėj yra ka
ras. Politikoj yra kova, var
žybos, susirėmimai, aštru
mai, smarkus užsikarščiavi- 
mai, — viskas tai priešinga 
moteries prigimčiai. Moteris 
valdo dabar savo maloniu ir 
kiltu budu. Įleisk moterį su
sirėmimo arenon, ir ji pra
žudys šiuos savo ginklus, 
kurie kontroliuoja svietą, 
ji ima rankosna ginklus, su 
kuriais ji neapsipažinusi ir 
kūrins nemoka vartoti.

* *
*

Fabrikanto-dinamitininko 
byla.

Gerai atsimename buvu
sią geležies konstruktorių u- 
nijos viršininkų bylą mieste 
Indianapolis, Ind. Byloje 
paaiškėjo, kad minėtos uni-' 
jos viršininkai kovoje su 
kapitalistais padėdavo po 
statomais su geležinėmis 
konstrukcijomis namais di
namitą ir iškeldavo oran, jei 
tas konstrukcijas statydavo 
darbininkai neunistai. Už 
tokius darbus viršininkai 
nukaitinta ir aštriai nubaus
ta kalėjimu.

Dabar turį prasidėti byla 
milijonieriaus Williamo M. 
Wood, The American Woo
len Company prezidento, 
kuris Lawrewe, Mass, strai- 
ko metu, pasilį :ęs sau at-

sakančius bendrininkus, pa
kišo dinamitą darbininkais 
apgyventoj miesto dalyj, 
norėdamas tuo budu?, sudes- 
kridituoti straikininkus ir 
atitraukti nuo jų kaipo vie
šajai tvarkai pavojingų 
žmonių visuomenės simpa
tiją.

Woodo bendrininkai jo 
pieną išpildė taip netikusiai, 
kad netrukus tasai paslap
tingas darbas išėjo aikštėn.

Wood pakviestas pas pro
kuratorių biuran ir tenai a- 
reštuotas. Paskui užstačius 
jam penkis tūkstančius už
stato, liko paleistas ligi teis
mui.

Kuomet buvo kaltinami 
ir teisiami dinamitininkai- 
darbininkai, Amerikos laik
raštija spauzdino sieksninius 
straipsnius, pažymėdami 
menkiausias jų veikimo 
smulkmenas, bet toji pati 
laikrašti j a dinamitininkui- 
milijonieriui pasirodo labai 
nuolanki ir, išėmus tik ne- 
kurius tikrai atsidavusius 
darbininkų reikalams lai
kraščius, sunku ką nors su
žinoti apie tą dinamitinin- 
ką-piniguočių ir apie tą ne
paprastai svarbų dalyką.

Dabar su didžiausiaja do- 
ma darbininkų pasaulis ima 
tėmyties į Woodo reikalų 
bėgį, kuris, kaip parodo jo 
biografija, jaunystėje buvęs 
bėdinas darbininkas-audė- 
jas, perėjęs visus darbinin
kų padėjimo laipsnius, ma
tęs daug vargo, bet galų ga
le praturtėjęs, pamiršęs sa
vo praeitį ir šaltu krauju 
ėmęs atsinešti į darbininkus, 
kurie jam nūdien krauja 
milijonus.

Wm. M. Wood turi užė
męs visą eilę žymių vietų 
audimų pramonėje.

Jis yra prezidentu ir di
rektorium kompanijos The 
American Woolen Co. arba 
vilnonio trusto, valdančio 60 
milijonų dolerių kapitalą. 
Yra jis prezidentu ir direk
toriumi įstaigų Ayer, Law
rence, Mass., taippat tokias 
pačias vietas užima ir fa
brikuose The National and 
Providence Workers Mills, 
Rhode Island. Be to, dar 
ir kitose kompanijose jis 
turįs žymią intekmę.

Wm. M. Wood yra sūnūs 
bėdino portugalo. Vienuoli- 
ką metų turėdamas jis pra
dėjęs audiny čiose dirbti, 
paskui kiek laiko dirbęs vie
name banke, ant galo 1879 
metais palikęs vilnonių au
dinių fabrikų keliaujančiu 
agentu. Paskui apsivedęs su 
vieno audinyčių savininko 
dukterimi, mergina Ayes, ir 
nuo to laiko ėmęs turtėti ir 
užiminėtf toje promote j e 
žymiausias vietas.

Bet turtai ir žymios vie
tos nepadarė Woodo kiltu 
žmogumi. Savimeilė, puiky
bė, du svarbiausiuoju to žmo
gaus gyvenimo motoru, ku
riuodu jį išaugštino, pada
rė jį prasižengėliu.

Reikia tikėties, kad tei
sybė ir link milijonieriaus 
prasižengėlio bus pritaiky
ta, kaip yra ana taikoma 
link bėdinų prasižengėlių.

Nušautas konfesionale.
Vokietijos mieste Muelheim 
an Ruhr, šv. Engelberto baž
nyčioj, vienas lenkas nušo
vęs konfesioųale katalikų 
kunigą Wengeler. žmogžu- 
dis prisiartinęs, kaipo norė
damas eiti išpažintin, iš
sitraukęs revolverį ir kuni
gą ant vietos nušovęs. Su
imtasis tvirtinęs, kad norė
jęs kitą kunigą nušauti.

ŽYDŲ JUDĖJIMAS PA
LESTINOJE.

Tarpe viso svieto žydų 
prasidėjo vis labiau didin- 
ties troškimas sugrįžti į 
Palestiną, Emigraeijinį ju
dėjimą parėmė, kaip žino
ma, žydai finansistai, ypač 
Rotšildas ir Montefiore. 
Žydai, naudodamies libera
lėmis pažvalgomis reikalau
jančio pinigų Abdul Hami- 
do, pradėjo galvatrūkčiais 
emigruoti į šv. Žemę, 1873 
metais Jeruzolimoj buvo vos 
keli šimtai žydų. Nuo to 
laiko tečiau jų skaitlius ė- 
mė augti: 1878 m. Palestino
je jau gyveno 34.000 žydų, 
1907 m. — 55.000, 1909 m.— 
95.000, tame skaitliuje ap
link 7.250 žemdirbių. Pačioj 
Jeruzolimoj nūdien žydų 
skaitoma arti 55.000 (66% 
visų gyventojų). Dar dides
nis jų nuošimtis gyvena 
Jaffoj.

Šv. Žemėj žydai pasista
tydino ligonines, mokyklas, 
žodžiu sakant, įvairias ins- . 
titucijas, kurios galėtų su
teikti prieglaudą emigran
tams ir reikalaujantiems 
materijalėspagelbos. Nūdien 
prekyba Jeruzolimoj ir Jaf
foj randasi išimtinai žydų 
rankose. Kad tvirtai pas
tačius sau Palestinoje būvį, 
žydai veda darbą pagal su
rengtum išanksto pienus ir 
;am tikslui nesigaili savo 
triūso. Jie labai rimtai gal
voja apie Palestinos koloni
zaciją. Pripranta palengva 
jrie sąlygų, su kuriomis 
ilgus amžius jiems netekda
vo susidurti. Kapitalistai į- 
airė kolonijas įvairiose šv. 
Žemės apylinkėse, daugiau
siai klonyj Ezdrelon, šalia 
Jaffos ir kitur. Tarp žydų 
imta uoliai platinti propa
ganda, kad juos priprati
nus prie žemdirbystės. Ne
toli Jaffa įkurta net žem
dirbystės mokykla, taippat 
techniškoji su tikslu pri
ruošti amatninkus busi- 
miemstautosveikimams Pa
lestinoje. Gyvuoja jau kelio
lika tobulai apgyventų žy
dų kolonijų. Pav. kolonijoj 
Rišon Sion 1907 metais žy
dai turėjo daugiau pusės mi
lijono vynuogių čiepų, dau
giau 4.000 alyvų ir tiek pat 
čiepų apelsinų. Panašiai 
kaip Nehemiaus laikais žy
dai šiandie stengiasi paimti 
į savo rankas visas gyveni
mo ir darbo sritis šv.Žemėj. 
1910 m. ties Jaffa inkurė 
gimnaziją su išguldomaja '*r 
hebrajų kalba. Sionistai tai 
gimnazijai jau parinkę ir 
mokytojų visą kompletą. 
Žydai mokiniai ten nokin- 
ties sukeliauja iš viso svie
to.

Sionistai suprato, kad iš 
dabartinio turkų chaose ga
lima apturėti didelę sau 
naudą. Jaunaturkių komi
tete žydai turi žymią in
tekmę. Tatai ir ne stebėti
na, kad šiais laikais daugu
mas žydų į Palestiną krau
stosi ir mano sutverti ne
priklausomą “Izraeliaus ka
ralystę”.

Net bėdinesni žydai sten
giasi tą savo tautinį darbą 
paremti. Tasai faktas aiš
kiai liudija, kad žydai ma
no Palestinoje savo kara
lystę atnaujinti.

Anarchistų suokalbis.
Ispanijojesusekta anarchis
tų suokalbis priešai karalių 
Alfonsą ir kitus žymiausius 
valdininkus. Suokalbio vi
sas lizdas buvęs provincijoj 
Katalonia. Daug nužiūrėtų 
asmenų suimta.

6



KATALIKAS. U-L

f

RAŠYKITE, PASIPASA
KOKITE.

Veik visi lietuviai ateida- 
ū šion šalin turi pradėti 
elnyti sau duonų sunkiai 
irbant. Retas laimingas 
ienų ar kitu budu išsisuka 

sunkaus dirbtuvės arba 
asyklos darbo. Turbut di- 
žiuma musų tautiečių ii 
asilieka vargo vaikais. Ma- 
uma-gi pramoksta amato ir 
žgyvena lengviau. Dar ma
gnis skaičius griebiasi biz- 
io ir turi pasekmę tame.
Jei prisižiūrėsime į pra- 
irtusiuosius tautiečius, tai 
amatysinre, kad jie nein- 
ijo to turto kokiuo-nors 
etiketu budu, bet vien a- 

> ių savo geroms ypatybėms 
- darbštumui, taupumui 

’ laivumui,išrokavimui, mok
ini ir k. Iš pradžios 
tkeliavę šion šalin, lygiai 

i aip tūkstančiai kitų darbi- 
: inkų, vargo ir kovojo su 
: iėgiančiomis aplinkybėmis. 
Bet jie, nuilsę kovoj, nesi-

įpino tą nuovargį užslo- 
. inti svaiginančiai gėrimais 
: vba nikotino nuodais, bet 

laivus būdami mąstė, kaip
< i on būvis pa gerinti.

Daugybę pavyzdžių ras
tume tarp darbininkų, ką 

ragyvenę po desėtką metų 
Amerikoj ir neblogai uždir- 
i ę, nieko arba tik keliatų 

mtapalaikių teturi sutau- 
i ę. G tuotarpu kiti gal ir
• o mažiau teuždirbę, turi 

rąžius namus ir keliatą
tiksiančių banko j.

Šitokiam dalykų stoviui 
risižiurėjus gali but pa- 
rusinimu ir paakstinimu 
rie veiklesnio, blaivesnio 

■ taupesnio gyvenimo. Kad 
ii geriau galėtume atsiekti 

’.r kad didesnį duoti paak- 
tinimų kitiems, mes kvie- 
ame kiekvieną pralobusį 

. ’ etuvį trumpai aprašyti 
; avo gyvenimą. Ypatingai 

rašome plačiau aprašyti 
i.okiuo budu ingyta turtas.

Tai manome' ne vienam, bus 
f ut naudos. Rašykite, kaip 
alite. Mes ištaisysime. Ne- 

norintieji, galite nedėti po 
ankraščiu savo tikrosios

• avardės.
Tai-gi rašykite pasipasa- 

’ okite apie savo pasekmin-
• ą gyvenimą. Žmonės mėg- 

a kitų patyrimus išgiršti.

JŪSŲ TEATRAI IR JŲ 
KRITIKAI!

Kur-kur, o Chicago j e, tai 
•u. perstatymų netrūksta, 

i<ur uepasisuksi, tenai sta- 
\,mi scenoje įvairaus turi- 

io teatrališki veikalai, 
’'augumas rengėjų teatrų 
nepaiso, ar perstatymas su
nks bent kiek naudos lan- 
vtojams, ar ne. Ar jis kels 
.igštyn liaudies dorų, su

pratimų, ir, ar žadins žiurė- 
i»jo dvasios sieloje kiltus 
Bilsmus, ar prisidės prie 
upuolimo, — vis viena. Vi- 

iujinė, svarbiausioji scenos 
ulės ypatybė, retai palie- 
ama. Rūpinamasi daugiau- 
ai paviršutine, tuščia, ku

rnančia žmonių jausmus ir 
įtinančia žvilgsnius. Tas 
'tsireiškimas paakina, kad 
irmoje vietoje statomas 
‘šeftas — pinigiškoji nau- 
i. Bene iš tos tai priežas- 
es nūnai net žymesnės inu- 
i dramatiškos draugijos, 
’irios turėtų būti veidro
di! kitoms, slenka žemyn... 
įklėjimui musų jaunos 
enos dailės epidemija bc- 

i tveriančiusiųjų draugijų, 
ik jos visos materijaliai 
•miasi ant perstatymų.
Vienok užbėgti kelio per- 
atymarns butų neišmin-

tinga, tebūnie jų kuodau- 
giausia, bet scenos mylėto
jų uždavinys yra atkreipti 
didesnę domų į kritikos rei
kalingumų, nes kitaip mu
sų perstatymai, netekę es
tetikos skonio, liks vien pa
mėgdžiojimu sceniškos dai
lės artizmo.

Pažvelgus į musų laikraš
čius, berods, išrodo, kad 
kritikų mums nestinga, vie
nok įsižiūrėję pamatome, 
kad pilnoje to žodžio pras
mėje jų visai mažai. Dides
nėj! dalis anų, tai tiktai 
žmonės, mėgstantieji kištie- 
si į tuos dalykus, apie ku
riuos, anaiptol, neturi gal ir 
mažiausio supratimo. Pa
liudyti tai mums gali jų pa
rašytosios recenzijos. Štai 
kaip jos skamba: “vaidinta 
gerai”, “ . ..blogai”, “ . .pu
sėtinai”. Arba “atliko sa
vo roles blogiau kaip vidu- 
įtiniškai,” tai vėl: “dainuo
ta pusėtinai”. (Žiūrėk “Ka
taliko” 8 numerį). Ar tai 
kritika? Ar ji gali turėti 
šiokių-tokių vertę musų sce
nos dailėje? Ar gali ji su
teikti kokią nors naudų ar
tistams mėgėjams arba ren
gėjams? Nekados! Blogų pa
našios recenzijos greičiau 
pagimdys, nes palyti daly
kų, apie kurį nieko nepasa
ko, arba pasakyti negali. 
Todėl šios rūšies kritikai 
visai nepageidaujami ir jų 
recenzijų privalėtumėme 
vengti.

Kad pastūmėjus musų 
scenos dailę gerojon pusėn, 
mylėtojai turi atidžiai, be
šališkai rašyti perstatymų 
recenzijas, nuosekliai nuro
dant visas, kiek galima, 
gerasiųs ir blogasiųs puses. 
Jaigu gerai, tai būtinai tu
ri nurodyti, kodėl gerai? 
Kame tas gerumas apsireiš
kia? Jei blogai, tai kodėl ir 
kas blogai? ir tt. Apart to 
reikalinga priminti, ar vei
kalo turinys padare, gerą 
įspūdį, ar blogų. Kas gali, 
geistina butų, kad apie vei
kalų vidujinę vertę plačiau 

t praneštų. Tuomet tai recen- 
[ zija atneš naudų, nes ji 

taisys klaidas, mokys ir ro
dys perstatymų vertę. Gi 
visi kiti kritikai, negalin
tieji parašyti nei trumpų 
atsakančių recenzijų, turėtų 
pasitenkinti rašydami tei
singas žineles, kadir apie 
tuos pačius vakarus, kų ma
tė, kų girdėjo, ir tt., bet irgi 
pageida ujama prisilaikyti
ribų, lies braidant pakraš
čiais lengva įsikišti nerei- 
kalingon vieton. Štaipavyz- 
dis. Tame pačiame “Kata
liko” 8 n. taip pasakyta: 
“buvo deklemuota, bet ma
žai”. Ir čia tuojau lyg kaip 
ir žinodamas persikelia nuo 
aprašomojo dalyko moky
klon ir apgailestauja: “O 
parapijinėj mokykloj labai 
lengva pramokdinti porų 
desėtkų mergaičių ir vai
kiukų”. Kam čia tas apgai
lestavimas? Iš kur čia ta 
žinia, kad parapijinėje mo
kykloje nemokinama eilių?

Pageidauti tą, kas kam 
tinka, nieks neužgina, kadir 
daugiausia, bet saikas ne tik 
deklemacijoms, bet ir tuš
tiems žodžiams būtinai rei
kalingas.

Todėl pp. kritikai pirm 
negu kų-nors rašyti, apmą
stykite savo žodžių vertę.

Ožragės Jonas.

DELKO PAS MUS TAIP 
NEGALĖTŲ BUT?

Čekų tautinė sąjunga 
“Jednote” štai kokius pri
sakymus platina tarp saviš
kių.

1. Čekų vaikas privalo vi
suomet sėbrauti su čekų vai
kais ir kalbėti čekiškai.

2. Gimdytojai arba šei
mynoje vyresni tegu savo 
vaikus pirm lankymo moky
klų moko čekiškai skaityti 
ir rašyti.

3. Čekų vaikas melsties 
ir giedoti bažnyčioje priva
lo čekiškai.

4. Namų kambariai turi 
but papuošti čekiškais pa
veikslais; šalia šventųjų pa
veikslų ant sienų turi ka
boti čekų historiniai paveik
slai.

5. Čekų vaikas privalo 
mokinties čekiškų patarlių, 
eilių, dainų ir žaislų.

6. Tegu neką švenčiij tra
dicijos atgįja čekų šeimyno
se. Svarbesnius historinius 
čekų atsiminimus tegu vai
kams papasakoja tėvas, ar
ba . vyresnis šeimynoje as
muo.

vakarų 
šeimynos 
čekiškas

čekų na-

7. Ilgų žiemos 
metu tegu čekų 
bendrai skaito 
kningas.

8. Kiekvienuose
muose turi būti patriotinis 
čekų laikraštis.

9. Šeimynos turtu tegu 
bus kningynėlis, susidedan
tis iš parinktinų čekų lite
ratūros veikalų.

10. Šeimynos nariai kaip 
namie, taip ir kitur tegu 
drąsiai kalba čekiškai. Čekų 
kalba tegu skamba gatvėse, 
krautuvėse, visais keliais, 
viešbučiuose ir visur. Jei į 
kų nors kreipiamės su klau
simu, pirmiausiai prakalbė
kime čekiškai. Čekų šeimy
nos tegu palaiko santikius 
su čekų šeimynomis.

11. Čekų šeimyna tegunau- 
dojasi-kiekviena proga būti 
perstatymuose, paskaitose 
ir čekų iškilmybėse.

12. Šeimyna privalo apsi
lenkti su visakuom, kas už
gauna tautos išdidumų.

13. Čekai tegu perka čekiš
kus išdirbinius ir tegu pa
remia savo tautiečius.

14. Šeimyna tegu saugoja 
nuosavią žemę kaipo bran
giausių turtą ir šventų pra
bočių palikimų ir tegu ne
paveda į svetimas rankas.

15. Šeimyna tegu sąžiniš
kai pildo tautiškas pridery- 
stes.

16. Tegu 
anuos,
Skolina tik iš čekiškų 
kų.

17. Šeimynos tėvas 
rinkimų metu atlieka 
priderystę.

18. Gyventojų surašinėji
mo metu tegu su visais savo 
šeimynos nariais užsirašo 
čeku.

19. Tėvas, motina ir kiti 
šeimynos nariai tegu priguli 
į čekų draugijas. Tegu au
koja pinigus tautos reika
lams.

20. Čekus užsigynėlius — 
savo narius, tegu šeimynos 
stengiasi patraukti išnaujo 
savon pusėn.

Rodosi, kad viršiminėtuo- 
se prisakymuose tik rei
kėtų žodžius: čekų čekiškas 
ir tt. pakeisti į lietuvių, lie
tuviškas ir tt., o kiekvienai 
lietuvių šeimynai butų la
bai pravartu tai visa pildy
ti.

taupia pinigus ir 
prisiėjus reikalui, 

ban-

tegu
savo

IŠ STRAIKO LAUKO.

Brooklyn, N. Y.
Šiame streike bėda mums 

kovoti su žiaiiria policija, 
nes nekaltai areštuoja ne
kaltus žmones. Ties Benol- 
zmono dirbtuve vas. 21 d. 
liko suareštuoti sekanti as
menis: K. Pablonskis, P. 
Ramanauskas, K. Dauger- 
das, J. Zalenka, P. Paulauc- 
kas, P. Sakalauskas. Ties 
Liecko dirbtuve suareštavo 
dvi moterį, Oną Jančauskie- 
nę ir Agniešką Petravičie- 
nę. Vas. 24 d. atsibuvo jų 
teismas, nuteisė po 5 paras 
kalėjimai!, o moteris po $10 
pabaudos. Kadangi jos ne
mokėjo, tai reikėjo atsėdėti 
po 10 dienų. Velijo atsėdėti, 
nes pragyvenimas nelėšuoja. 
Turime pranešti, kad visuo
menė mums atjaučia ir šel
pia šioj sunkioj kovoj. Mel
džiame, kad taip darytų ir 
toliaus. Nes jei busime re
miami, tai be abejonės lai
mėsime streiką. Dėkojame 
išleistuvėms už laikraščių 
mums siuntinėjimų veltui. 
“V. L.” siunčia 345 egz., 
“Keleivio” — 450 egz., 
“Kovos” — 200, “Laisvės” 
“Lietuvos” ir “Kataliko” 
— po 200 egz. Šios išleistu
vės aukoja nuo streiko pra
džios. Kelios smulkios fir
mos išpildė reikalavimus ir 
pradėjo dirbt. Tai ir iš mu
sų 54-58 skyrių išėjo dar
ban. Jie mums aukoja vie
nos dienos uždarbį.

Bet iš tų mažų firmų jo
kios naudos, nes tokių yra 
100. O didelė viena tiek at
stovi. Vas. 25 d. buvo pa
rengtos straikieriams pra
kalbos. Kalbėjo J. Šaltis, ge
rai išaiškino streikų. Tuo- 
mi sudrutino prie tvirto lai
kymosi.

Presos Komitetas:
J. Čižius,

rašte- 
šven- 
šelpti

aii-dųaį mus šauksmu, Pa- 
šelpa neapsakomai reikalin- 
ga. Badas ir saltis mums 
grasia. Malonus šio 
lio skaitytojau, tavo 
čiausia pareiga yra
Bostono streikininkus. Tai 
gali daryti įvairiais budais. 
Siųsk kiek pats gali, ragink 
kitus, inešk dr-jų susirinki
muose paskirti mums neku
riu sumų. Agituok kaip į- 
manydamas. Sustreikavome, 
kad buvome nežmoniškai 
skaudžiami. Dr.-jų viršinin
kai, paraginkit savo narius, 
kad liktų paskirta mums iš 
dr-jų išdo. Butų malonų, jei 
ir tolimesnių miestų dr-jos 
taip šelptų mūs, kaip Lie
tuvių Ukėsių Kliubas, duo
damas veltui svetainę susi
rinkimams ir surinkus aukų 
$10.80. Šis Kliubas pirmiaus 
pasiskubino su pašelpa. Vas. 
23 d. šv. Kazimiero dr-ja 
iš savo išdo paaukojo $25 ir 
nuo narių surinko $8. L. S. 
S. 60 kuopa parengė pra
kalbas ir surinko $12.24. Tai
gi esame gausiai šelpiami 
vietinių dr-jų. Bet išlaidos 
didelės. Todėl esame pri
versti:. šauktis į visuomenę 
ir maldauti dr-jų tolimes
nių miestų. Pagelbėkite 
mums šioj kovoj. Ateis lai
kas, jus streikuosite, mes 
jus neužmiršime.

Presos komitetas: 
St. Grubliauskas, 
J. Lekavičia.

Adr.
P. O. Box 43,

So. Boston, Mass.

persiįms meilę prie gimdy- 
tojųJ Čion'plyšis tarp tėvų 
ir vaikų“ Ir“ pasirodo. Jau 
nuo šeštų metų vaikai siun
čiami mokyklon. Ypatin
gai dėlto, kad namie netu
rėti armyderio ir alaso. Tai 
labiau vaikai nutolsta nuo 
tėvų.

Dabartiniame susipynu- 
siamle gyvenime yra ir ki
tokių priežasčių, kų veda 
prie nutolimo vaikų nuo sa
vo gimdytojų. Juk kiek mer
gaičių prieš savo ištekėjimų 
skursta dirbtuvėse. O datig 
ten vargsta jau ir ištekėju
sių. Tai be abejonės skau
džiai atsiliepia ant busian
čios šeimininkės.

KĄ ANGLAMS VOKIE
TIS PAPASAKOJO.

IŠ RUSIJOS PADANGES.

Peterburgo Putilovo fa
brikų darbininkai jau ne«&*, 
traikuojanti. Darbininkams 
pareikalavus, policija suė
mus 30 streikininkų, kurie 
stengesĮs priduoti streikui 
politikos būdų. Puikus dar
bai! Darbininkai savo drau
gus išduoda!

Sutinkamai su senato
riaus Manuchino nuomone, 
rotmistras Treščenkov, ku
ris įsakė kareiviams šaudyti 
į darbininkų minių Lenos 
kasyklose, šaukiamas dabar 
tiesom Rasi, tik del žmo
nių akių taip valdžios pa
sielgiama.

a

V. Šibunauskas. 
Adr.

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

Žadama Peterburgan su
šaukti gubernatorių suva
žiavimas apvarstyti nau
jiems įstatams apie polici
ją

Straikas. Tabako dirbtu- 
’tuvėj “Laferme”, Peterbur
ge, sustreikavę 1,000 darbi
ninkų, reikalaudJr 
nio užmokesnio^

didės-

Boston, Mass.
Dar žodis Bostono strei

kuojančių rubsiuvių i vi
suomenę. Streikas neblogai 
sekasi, upas augštai paki
lęs. Nesusip re t i m u neįvyksta 
Viskas eina ramiai, šaltu 
protu apsvarstyta. Kas an
trą dienų buna prakalbos. 
Ačiū pačių susipratimui ir 
nenuilstančiam musų virši
ninkų darbavimuisi, jau ir 
laimėjimas apsireiškia. Pra
eitą savaitę susitaikė dar 
keliatas firmų. Sutiko su ri
tu jos reikalavimais. Vas. 25 
d. atsidarė tris lietuviškos 
dirbtuvės, būtent D. Am- 
brozos, St. Plekavieiaus ir 
Vilktrakio. Pas augščiau 
minėtus posus dirba tik lie
tuviai skaičiuj iki 100. Grįš- 
tančių darban buvo didis 
džiaugsmas. Džiaugės ir pa
silikusieji. Nes pergalėjimas 
padrąsino prie tolesnio lai
kymosi. Tikimės laimėti ne
žiūrint nei į kliūtis, kokias 
kapitalistai stato, nei į po
licijų, nei į valkata^. Ne
paisom areštų, sužeidimų, 
bausmių. Nors 160 asmenų 
sugrįžo darban, Ibet Š00 dar 
tebestraikuoja. Tarp ių yra 
daug, kų pašelpos reikalau
ja. Kiti nesenai iš Lietuvos. 
Dirbdami tegaudavo po $7.00 
savaitėje, o moterįs tik po 
$5.00 arba $4.00 savaitėje. 
Tiems žmonėms reikalinga 
pašelpa. Negavę turės arba 
badmirianti arba dirbti. 
Graudu darosi, girdint to
kius nusiskundimus. Bet 
uenusimenam. Tikimės, ,vi-

Igttemette parems mus, iš-

MOTINYSTĖ.
Nei vienoj šalyj nėra taip 

palaidi šeimyniški ryšiai, 
kaip Amerikoj. Tų aiškiai 
parodo pasibaisėtinas per
siskyrimų skaičius. Taip es
ti tarp amerikonų. Bet ta li
ga paliečia neretai ir lietu
vius. Tai yra neapsvarsty
to, aklo apsivedimo vaisius. 
Neišmintingas apsivedimas 
yra žaidimas ugnimi. Bet 
nevien nenusidavęs apsive
dimas yra šeimynos trage
dija. Kita pora gyvena šio
kiame tokiame sutikime, 
bet nenusisek imas tėmija- 
mas iš kitos pusės. Tai ap
sireiškia ‘ ‘ persiskyrimas ’ ’ 
tėvų su vaikais. Tėvai sau, 
vaikai sau. Tai vėl tėmyti- 
na ypatingai pas ameriko
nus. Bet ypatingai šioj ša
lyj neretas dalykas ir pas 
mus. Motina nesugebia pri
žiūrėti, sukontroliuoti vai
kų. Tarp gimdytojų ir tėvų 
pasidaro plyšis. Delko tai 
darosi?

Nei vienas sveiko proto 
žmogus negriebsis darbo, 
kurio jis nežino. Nei vienas 
neapsiimtų būti gydytoju, 
be tam tikro mokslo, nei 
vienas neapsiimtų mašinos 
valdyti to neišmokęs daryti. 
Profesijoj ir pramonijoj 
mokslas, mašina ir žmogus 
neatsilieka nuo viens kito. 
Komercijoj ir-gi turi ingy
ti tam tikrų išsilavinimą 
pirm negu galės veikti sa
vistoviai.

Na, o kūdikis yra jau
triausi ir painiausi mašina. 
Tai grubus prilyginimas. 
Jei taip tai kokio didelio 
prirenginio motynystėn rei
kia. Reikia nusimanyti a- 
pie vystymosi kūdikio pro
to. Idant suprasti kūdikį, ži
noti jo pageidavimas, užlai
kyti jo sųjausmą, motina 
turi galėti sekti veikimą 
augančio proto. Paaugusio 
kūdikio dorišku auklėjimu 
mažai tesirūpinama. Tėvai, 
taip sakant, teturi tik gy
vulišką prie kūdikių meilę. 
Tame atsitikime yaikas ne-

Peterburge nustojo veikęs 
vadinamasis ‘1 Osviedomitel- 
noje biuro”, kurs paprastai 
pataisydavo ‘ ‘ neteisingas ’ ’ 
laikraščių paduodamas ži
nias apie vyriausybės suma
nymus, valstybės politikų ir 
;t. Tasai biuras buvo laiko
mas vyriausybės, vyriausia- 
sai jo vedėjas gaudavęs 12.- 
000 rublių metams.

Šiuo metu visoje Rusijo
je yra ištremtųjų už prasi
kaltimus . politikoje 3.300 
žmonių. Jų išlaikymas vals
tybei atsieinųs 660.000 ru
blių metams. 1911 metais 
ištremtųjų skaitlius siekęs 
6.000 žmonių.

Rusų laikraščiai rašo, kad 
Romanovų giminės jubilė- 
jun žadąs atvažiuoti Peter
burgan Antiochijos stačia
tikių patriarkas. Jo sutikti 
važuosią ligi pat sienos si
nodo ingaliotiniai, kurie pa- 
ydėsių patriarkų pačian Pe

terburgan. Ten busiąs pri
imtas su didžiausia iškil
me.

uz-
už- 
te-

Nesenai Londonan pribu
vęs žymus vokiečių žurna
listas Norman Angell, auto
rius kningos “Didelė Iliuzi
ja”, atspauzdino raštų, ku
riame išreiškė savo vokiškų 
patrijotiškų nuomonę delei 
susiartinimo Anglijos, Fran
cuos ir Rusijos. Tarp kit
ko štai kų jis pasakė. “Jus 
didžiuojatės savo puikiais 
namais. Vokietijoj-gi nėra 
puikių namų. Nei vienas 
gražus namas neišliko iš 
senovės. Jie buvo sunaikin
ti įsibriovusių užpuolikų, y- 
patingai franeuzų, rusų, jų 
samdininkų ir jų sėbrų.

Šie užpuolikai išnaikino 
pusę musų gyventojų ir su
trempė juosius purvuose.

Niekas negali įsivaizdin
ti, ką reiškia išnaikyti 10.- 
000.000 žmonių, vienok pas
taruose laikuose tiek žuvo. 
Su kuo jus galite tai suly
ginti? Kuomet jūsų nesus
kaitomos daugybės mote
rių ir kūdikių liko be pas
togės ir besibastančios pa
keliais su žolės pluošteliais 
burnoj, vienas kas nuo 
puolikų liko? Šie patįs 
puolikai didžiuojasi vėl 
riosią mus.

Į rytus nuo musų yra 
160.000.000 pusiau barbarų 
rusų iš kuriu tik aštunta 
dalis tegali skaityti ir rašy
ti. Iš to atžvilgio chiniečiai 
augščiau stovi. Šie musų 
kaimynai yra valdomi des- 
potiškiausios valdžios ir ka
ringos biurokratijos. Jus 
grumiatės su rusais už savo 
kolonijas, mes už prigimta 
šalį. Jus kovojate kiekvie
noj šalyj ant žemės, o ne
turėjot grumties už prigim
tą šalį. Mes-gi viską sutiko
me žemėj, kur historija, 
žmonės ir kalba liudija, 
kad tai Vokietija.

Musų kareiviai laimėjo 
jums įnušius Šiaurinėj A- 
merikoj. Kur yra dabar mu
sų kolonijos? Mes prigelbė- 
jome sulaužyti Napoleono 
galybę. Ar mes gavome 
franeuzų kolonijas? Mes 
grumėmės del jūsų Ispani
joj ir vienas pulkas musų 
dar tebnešioja vardą “Gi
braltar”. Jums teko tvirto
vė, o mums vardas...

Dabar-gi jus susijungėte 
su Franci j a ir Rusija prieš 
mus. Jūsų palaikymas pa
drąsina juos suokalbiauti 
prieš mus. Jus net šnekate 
apie spartų ginklavimosi, 
prieš tautų kuri per tūk
stantį metų grūmėsi su a- 
belnais abiem priešais. At
sakymas į Anglijos spartų 
ginklavimosi yra Vokietijos 
laivynas”.

Tokiais tai smarkiais žo
džiais vokiečių patrijotas 
nupeikė Anglijos sėbravimo- 
si su Francija ir Rusija ir 
nurodė Anglijos publikai 
priežastis rūpestingo Vokie
čių ginklavimosi. -

Viborgo tvirtumos ko
mendantas nurašęs Viborgo 
gubernatoriui, kad šis per 
jolicmeisteij praneštų Vi- 
lorgo suomių laikraščių 
“Viborgo Nyheter” ir “Ka- 
rjala” redaktoriams, kad 
jie toliau nebeplatintų ne
teisingų žinių apie rusų vy
riausybės darbus, nes ki
taip jie busiu išsiųsti iš 
tvirtumos apygardos ribų.

Sausio 25 d. Peterburge 
“Lenku Kningyne” policija 
padarius kratų ir paėmus 
daugiau kaip 400 egzemplio
rių profesoriaus Boduen-di 
Kurtene kningos ‘1 Sulygina- 
moji kalbų gramatika” ii 
iningelės lenkų kalba “Len
kų kalba sulyginamai su ru
sų kalba”.

Buvęs Žemojo Novgorode 
gubernatorius Chvostov ne
senai buvęs priimtas pas ca
rų jo rūmuose Carskoje 
Sielo. Chvostov nuėjęs pasi
puošęs rusų tautos sąjungos 
ženklu. Jam apleidus caro 
rūmus, įsakyta ateityj ne
leist pas carų nieko tokio, 
kuris butų pasipuošęs bent 
kokiuo nors ženklu.

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

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

Newark, N. J. - 
Akialis, išdininkas, 

146 Adams str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, sekretorius 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette str..
Paterson, N. J.

J. Raudonaitis, išdo glob.. 
245 Devoe str., 
Brooklvn. N. Y.

M.
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MATERIJOS KEITIMOSI 
ORGANIZMUOSE

(Paskaita.).

Viskas, kas sveria, kastur^savoišvaizdą 
(formą); iš ko padaryti daiktai, kurie ap
linkui mus yra; kas pripildo erdvę, kas 

- keičiasi ir kruta — tą mes vadinam materi
ja. Trumpesnės materijos definicijos pa
duoti negalima. Viduriniu jos sustatimu 
užsiima chemija. Materijos dalį, turinčią 
savo atskiras ypatybes, chemija vadina 
kurni. Kūnas susideda iš mažių-mažiausių 
dalelių, molekulomis vadinamų. Molekula 
susideda dar iš mažesnių dalelių, bet kito
kių neigu pati molekula. Ta mažiausi mole
kules dalelė vadinasi atomu. Tokiuo budu 
turim tokias vienatas: mažų-mažiausį ato
mą, keli arba keliolika atomų jungiasi tarp 
savęs ir duoda didesnę vienatą — molekulą. 
Chemija persistato sau, jog molekulos ato
mai nesulieja, bet tarp jų yra kartais di
desnės, kartais mažesnės prošvaikštės. Mo
lekulos, tverdamos kūną, irgi atokiai laikosi 
viena nuo kitos. Tie kūnai, kurių atomai vi
si lygus, visi vienodi, vadinasi prastais kū
nais, arba dementais. Kiti kūnai yra susta
tyti iš įvairių atomų, neva rūbas nusiuvi- 
nėtas iš daugelio visokių šmotų-šmotelių. 
Tokie kūnai vadinasi sudėstytais. Ban
dant kokį-nors kūną, reikia pirmiausia iš- 
kirstyti jį į elementus. Šiandien chemija tu
ri išskyrtų apie 72 elementu, apie kitus ke
lius dar tikrai nežinoma ar jie tik nesuside
da iš kaikurių tų 72 elementą. Tru
putį palytėj0111 chemiją, ir dar nekartą prie 
jos grįšim, nes su jos ir fizikos pagelba ga
lima išaiškinti daug gyvenimo apsireiški
mų, o kaikuriuos net ir reikia.

Gyvenimas gema pliazmoje; ir viskas, 
kas su gyveniniu surišta, taigi ir materijos 
keitimosi iš ten paeina ir tenai reikia ieš
koti išaiškinimo. Pliazma yra pusiau skys- 

. tas, pusiau kietas kūnas, kurs jei neturi sa
vyje svetimų kūnų, tai šviesus, beveik be 
jokios spalvos. Bet tankiai buna apdažy
tas svetimais dažais. Mažesnę ar didesnę 
pliazmos dalelę vadinam akele; augalų ake
lė skiriasi bent kiek nuo gyvūnų akelių. A- 
kelės visaip išrodo: yra pailgų, apskričių, 
plokščių, į žvaigdždes panašių, žodžiu kuoį- 
vairiausių. Visos augalų akelės aptęstos 
plėvele, kurią tveria pati pliazma; gyvunų- 
gi akelės atbulai beveik visados nuogos, 
išskyrus kelius atsitikimus, kuriuose ir pas 
gyvūnų akelis randame plėvelę Jei akelė 

. neturi plėvelės, tai jos pliazma paviršuj 
stengsta, ir darosi tirštesnė, ir tokiuo budu 
gali pavaduoti plėvelę. Įsivaizdinkim sau, 
kad mes einam iš oro akeles vidun; perėję 
plėvelę sutinkam pliazmą. Šen — ten au
galų pliazmoje, jei ji bus paimta iš lapų, 
randame žalius grūdelius chlorophyllum 
vadinamus. Toliau sutinkam pūsleles, ake
lės pripildytas sultimis; šalia jų plaukio
ja riebulių lašeliai. Akelės viduryj yra 
branduolis (nueleus), — antroji svarbiau
sioji akelės dalis; apart branduolio randa
me vieną arba ir daugiau branduolėlių (nu- 
eleolus). Kada akelės rangias! pasidalyti į 
dvi, tad joje pasirodo įdomus kūnas, cen- 
trosomu vadinamas. Gyvūnų akelės, be to 
kas paminėta dar ir tuo skiriasi, kad nei 
vienoj jų nerandame žalių grūdelių. Žiūrint 
per mikroskopą lengva atskirti branduolį ir 
plėvelę, kur jinai yra : jiedu tamsesnių, nei
gu kitos dalis. Chemiškai branduolis ski
riasi nuo^ pliazmos tuo, kad turi savyje 
fosforį, kurio pliazma visiškai neturi. Ake
lės plėvelę įsivaizdinant, kaipo tinklelį, su- 
megstą iš daugelio molekulų; jame yra sky- 
lelės, kurių musų akis nemato, nes jos ne
išpasakytai mažos, bet protas gali supras- 

___ tf ir įsivaizdinti. Toks plėvelės sustatymas 
turi akelės gyvenimui didelę svarbą, kaip 
žemiau pasirodys. Pliazma ir branduolis 
su branduolėliais susideda iš kūnų, kuriuos 
chemija vadina baltimais, o tai dėlto, kad 
jie labai panašus į kiaušinio baltiiną ir pri
guli kartu su juo prie vienos rųšieš. Šių kū
nų svarbos delei, reikia kiek arčiau jiem 
prisižiūrėti.

Visų chemiškų elementų tarpe yra vie
nas, kurs atsižymi savo ypatybėmis. Tuo 
•įdomiu elementu yra anglis. Jo atomas jun
giasi su keturiais kito kokio elemento ato
mais, duokim sau, keturiais vandendario 

^^toinais, tverdamas vieną materijos mole- 
IJP^ą. Chemikai stengiasi įsivaizdinti sau, 
<7 kaip tie atomai jungiasi tarp savęs, kaip 

' tokiamolekulaišrodoierdvėje. Ir pasiremda- 
l tni-daugeliu pavyzdžių, jie sako, kad auglio

atomas turi keturias vietas, kuriami gali 
prie jo prikibti kiti keturi atomai. Tokį kū
ną, kurio molekulą tik ka aprašėm, randa
me gamtoje. Kam teko mesti akim ant-pel
kių, kur vanduo ramus ir šiltas, tas matė, 
kaip nuolat iš dugno kelias viršun bur- 
buoklės, kurios išplaukę vandens paviršin 
trūksta ir nyksta; labai daug jų keliasi, kada 
mes badom dugną lazdą. Tos burbuoklių pū
slelės yra dųjų pilnos. Kad kam nors butų 
užėjęs noras prikišti uždegtą degtuką, kada 
tokia burbučklė trūksta, tai butų pama
tęs, kad tos dujos dega. Užtat šioji duja 
tapo pavadinta pelkių duja, arba metanu. 
Jis pasirodo gamtoje ne vien tik pelkėse, 
bet ir ten kur yra kerosino arba anglių ka
syklos, ir iš jo priežasties tankiai buna ek- 
spliozijos. Dėlto mes metaną paminė jom, 
kad jis yra pirmutinė grandis tūkstančių 
kūnų, tveriančių milžiniškąjį organiško
sios chemijos grandinį. Kad yra tokia dau
guma organiškųjų kūnų, kad jų skaitlius 
nesulyginamai didesnis už neorganiškų
jų, reikia ieškoti priežasties tame, kad 
auglio atomai gali jungties ne vien tik su 
svetimais elementais, bet ir tarp savęs li
tas įdomiausia, kad tie kūnai, atsirandą iš 
vienų ir tų pačių atomų, turi savo atski
ras ypatybes ir jie.skirtini. Visus tuos or
ganiškuosius kunus gamta vartoja užlai
kydama organizmų gyvenimą. Sunku butų 
susekti, ir šiandien stačiai dar negalima to 
pasiekti, kokius kunus, kur ir kaip gamta 
vartoja. Todėl tebus mums užtektinai, jei 
išskirsim iš jųjų svarbiausias grupas, ir 
jas turėsim omenyj. Pirma grupa bus to
ji, kuri apima kunus, susidedančius išanglio 
ir vandendario (hydrogenium) atomų; juos 
chemija vadina anglevandendariniais (Ko- 
hlwasserstoff). Prie antrosios grupos pris- 
kaitomi kūnai, kurie turi savyj be viršuj 
paminėtųjų elementų dar ir degio (oxyge
nium) atomus; šioji kūnų grupa vadinasi 
angievandenimis. Pagalios trečiąją grupą 
tveria augščiausieji ir painiausieji kūnai, 
t. y. baltiniai. Jie pasidaro iš ką tik išvar
dytų kimų prisiimant iš šalies azotą ir sier- 
ką, o kaikuriuose atsitikimuose ir fosforą. 
Baltiniai atsižymi chemijoje savo moleku- 
lų didumu. Šiandien dar nežinoma kaip at
siranda baltiniai organizmuose ir kaip jie 
sustatyti, bet kaikurie mokslo vyrai 
tvirtina, buk viena baltinių molekula, tai 
yra mažių-mažiausia dalelė, susideda iš 
kelių šimtų auglio atomų ir keliu arba kele- 
tos šimtų kitų atomų. Baltinio moleku
los didumas maž-daug mums paaiškės, jei 
prisimįsim, kad viena vandens molekula 
susideda iš dviejų vandendario vandens a- 
tomų ir vieno degio atomo, ir kad šitie pa
lis atomai randasi ir baltinių moleknloje. 
Iš to visko pasirodo, kad šioji pastaroji ke
lius šimtus didesnė už vandens molekulą. 
Buvo mėginta įsivaizdinti, kaip galėtų at
rodyti tokia molekula erdvėje. Pasire
miant šių laikų chemijos išradimais, rei
kėtų įsivaizdinti molekulą, kaipo mažą vi
satą, atskirą pasaulį, kuriame yra šimtai 
ne saulių, bet auglio atomų, traukiančių 
viens kitą prie savęs, ir negalinčių pagalios 
viškai pritraukti, bet viens nuo kito atstojan
čių. Aplink kiekvieną šitų atomų spiečiasi 
šimtai kitokių, lyg mėnuliai apie savo saulę, 
įdomiausias čia tas dalykas, kad auglio a- 
tomai su savo spiečiumi užima moleknloje 
visados tąpačią vietą; jei tik vienas jų per 
mainys savo vietą, pareis kiton kokioii, tai kū
nas, kuriam,priklauso šiojimolekula, tuojaus 
maino savo ypatybes ir randasi naujas kū
nas. Pavyzdys viską tą išaiškins. Karvės 
svieste yra viena rūgštis, taip ir vadinama 
sviesto rūgštimi. Bet yra kitas kūnas, taip- 
pat rūgštis ir iš tokių-pat atomų, vienok 
ne tokių-pat molekulų susidedąs; šitą rūg
štį galima padirbti iš gyvūnų bei augalų 
riebulių. Tuo pasinaudojo “biznininkai” 
ir išdirbinėja neva karvės sviestą. Kadan
gi toks sviestas negardus ir greitai gadina 
vidurius, tai reikalingas kokis-nors būdas 
tų dviejų sviestų, geriau sakant, tų dviejų 
rūgščių atskyrimui. Žinant chemiją gan 
greit galima tą pasiekti. Pasirodo, kad 
tikroji sviesto rūgštis susijungus su kal
kėmis sunkiau . tirpsta šiltame vandenyj, 
neigu šaltame; tuo tarpu “bizniškai” .pa
dirbta rūgštis užsilaiko kaip-tik atbulai, t. 
y. taip-pat susijungus su kalkėmis, šiltą- 
me greičiau tirpsta, neigu šaltame. Aiškiai 
matom, kad visa priežaąĮis tame, jog svies
to fabrikantai nemoka, ar negali kaip 
sustatyti savo rūgšties molekulos, kaip ją 
sustato gamta. Kaipo pavyzdį ėmėme rūgš
tį, nes jinai yra ištirta, bet be abejonės ,su 
baltimais ne kitaip dalykai stovi; ųųo vie
no tokio atomo, ar grupos atomų persislin-

y. .f Toliau bus).

visoKrasr^iNios
Ilgesnis tarnavimas. Fran

ci jos karo ministeris Etien
ne kabinetui perstatęs pro
jektą prailginti kareiviams 
armijoje tarnybą nuo dvie
jų ant trejų metų. Regis, 
tasai projektas bus priim
tas.

Lakūnui paminklas. Ties 
La Maus ant plačiosios ly
gumos, Franci joje, žadama 
pastatyti mirusiam lakūnui 
Wilbury Wright pamin
klas. Tasai lakūnas minėtoj 
vietoj pirmusyk savo išras
tu aeroplanu buvo pakilęs 
oran.

Banditai pasmerkti. Pa
ryžiuje pasibaigė šešių au
tomobilinių banditų byla. 
Jų tris pasmerkta niirtin, 
o kiti tris kalėjimai! visam 
amžiui.

Žuvo 70 asmenų. Ispani
jos vietovėje Gyon eksplio- 
davęs sukrautas dinamitas 
ir 70 asmenų užmušęs, 
daugiau 100 sužeidęs.

O

Padaryta rekordas. Pran
cūzas aviatorius de Monili- 
nais aeroplanu nulėkęs iš 
Paryžiaus Londonan trimis 
valandomis ir 5 ininuto- 
mis.

Buvęs veziras mirė. Nese
nai buvęs Turkijos- didysis 
veziras Kiamil-paša iš Kon
stantinopolio nuvažiavęs i 
Aleksandriją, Egipte, ir te
nai pasimiręs.

Naujos žemgalio aukos. 
Nuo salus ^Adąįie Ąustrali 
jon jmineš^, kad kelionėj^ 
į pietinį žemgalį pasimirę 
šveicaras v- ^mokslininkas 
Mertz ir Anglijos armijos 
pornčninkas Ninnis Ekspe
dicijoje vadovaująs dr. 
Mawson.

Suteikė titulą. Anglijos 
karalius Jurgis našlei po 
mirusiam keliauninkui Scott 
suteikęs titulą ir rangą var
du: “Knight Commander of 
the Bath”. Tasai titulas bu
tų buvęs suteiktas sugrįžu
siam jos vyrui.

Žemės drebėjimas. Guaya- 
guile, respublikoj Ekvador, 
andai buvęs atjaučiamas 
smarkus žemės drebėjimas, 
kuris tesesįs 70 sekundų. 
Tarp gyventojų gimus pa- 
siauba. Nuostoliai nėra ži
nomi.

Dirbdina laivus. Anglijos 
vyriausybė šiais metais pa- 
dirbdįs 13 didelių karo lai
vų ir žymų skaitlių povan
deninių valčių.

Milijonierius serga. -Kai
re, Egipte, susirgęs anieri- 
koninis milijonierius Mor
gan. Jam pakviesta specia
listas daktarastiiet iš Rymo.

Plyšimas. Zuriche, Švei
carijoje, eiektrikinių lempų 
dirbtuvėje ,jgiiųgs plyšimas. 
Užmušta ^diręktorius ir 
keliolika darbininkų sužeis
ta. Dirbtu^ sudegus.

Nelaimė kasykloje. Iš To
kio rašo, kad ahglekasykloj 
Fukuoko gimęs gazų baisus 
plyšimas. Pražuvę 150 dar
bininku.

Ant kalųo Athos. Ant kal
no . Athos, šv. Andriejaus 
vienuolijoj nesenai buvę, gi
mę vienuolių riaušės delei 
ginčą, ar priderą_ Je.ząus

vardą laikyti 'dieviškuoju. 
Vienuoliai pasidalinę į dvi 
kuopi. Vienuolijos perdėti- 
nis su savo šalininkais iš
vytas.

Armijos sudrutinimas. Vo
kietijos armija karo metu 
turėsią, but padidinta 50.000 
kareivių. Visi Šiaulių pul
kai busią, padidinti vienu 
batalijom!.

Politiniai judėjimai Indi
joje. Iš Kalkutos rašoma, 
kad tankiai pasitaikanti 
politiniai pasikėsinimai ant 
valdininkų atkreipė visuoti
ną domą. Nesenai rytinėj 
Bengalijoj keli jaunikaičiai 
su revolveriais ir šautuvais 
buvę užpuolę kelis anglus. 
Vieno tokio užpuolimo me
tu kaimiečiai pasipriešinę. 
Keli ąsmenįs sužeista.

Draudžiama privatinės 
mokyklos. Peterburge švie
timo ministeris Švarc įne
šęs, kad visoj Rusijoj butų 
uždrausta steigti ir užlai
kyti privatines mokyklas. 
Įnešimas priimtas. Iš to atž
vilgio Rusijoje galima steig
ti mokyklas tik su valdžios 
programų.

Policiantų straikas. Per
sijos sostinėje Teherane su- 
straikavę policiantai ir žan- 
darmai, kurie paskui ap- 
mušę kelis savo per- 
dėtinius. Gavęs kailin ir 
policijos direktorius. Jie 
sustreikavę negavus ke
lis mėnesius algų. Miesto 
vyresnybė buvus priversta 
tą pačią dieną su jais atsi- 
Ivginti. » o

Saužudystė. Vokietijos 
mieste Bochum nusišovęs 
pastorius Luter, reforma
toriaus Luterio ainis.

Išleista iš kalėjimo. Gar
si Anglijos sufragistė, ponia 
Parkhurst, teismo pasmerk
ta kalėjimai!, bet jai užsta
čius ' $4.000 kaucijos, likus 
paliuosuota.

Rusijos bajorija. Šį mėne
sį Peterburge atsibusiąs 
Rusijos bajorijos suvažiavi
mu s. Tarp kitko suvažiavimo 
programai! įsprausta pas 
valdžią reikalavimas — ap- 
ribuoti laikraštiją.

Nauji krasos ženkleliai. 
Šiemet Vokietijoje pasiro
dysią nauji krasos ženkle
liai, kurie leidžiami kaize
rio Viliaus II jubilėjaus at
minčiai. Jie kursuosią tik 
1913 metais. Ant jų busiąs 
Viliaus paveikslas.

Du vagiu.
Vieno valkatos visai nusi

dėvėjo čeverykai. Reikėjo 
gaut kiti. Bot kaip? Nejau-

perstato jam dalyką. Neil
gai mąstę ir šnekėję, sučiu
po gan gerą būdą. Reika
laujantis čeverykų inėjo 
krautuvei!. Išsiskyręs sau 
tinkamus, apsiavė ir vaikš
čioja krautuvėj',kad insitifc- 
rinti, ar nespaudža kuris ko
ją. Bevaikščiodams prisiar
tino prie durų. Jo bendras, 
pravėręs duris, skėlė jam 
žandau ir leidosi bėgt Šis 
vytis. Žmonės nustebę, ap
sistojo ir žiuri, kas atsitiko. 
O pardavėjas išėjo ir sako 
šypsodamos: “Nė-kas, jis 
jį,pavys; jis turi naujus čė-' 
vęrykus”. Ir Jik- po pus- 
vąlandžio snpi-Mo, apmulky- 
.bas palikęs, 4.

“Kataliko” Agentai.
ATHOL, MASS.

K. Granickas, P. O. Box 153.

BALTIMORE, MD.
Just.’ Mandraviekas 112 N. G .ene St.

SO. BOSTON, MASS-
K. Jurgeliunas, 233 S. Broadway.
P. P. Mikalauskas, 248 W. 4th St.

P. Raulinaitis, 377 W. Broadwayj.

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

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

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

Vilkevičia, 120 Grand St.

F.

K.

CAMBRIDGE, MASS.
Bartkevieia 877 Cambridge St.

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

CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted 
J. Braknis, 3239 So. Halsted
E. Butkevičia, 3149 S. Halsted St. 
J. Ilgaudas, 1841 So. Halsted St. 
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
A. Jurevičia, 3240 S. Morgan St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland avė.
A. Kasparavičia, 3216 Auburn avė.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Liuką, 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 
J. Valezukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zacharevičia, 2336 S. Oakley 
A. Želnys, 3240 S. Morgan St.

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

P.
CLEVELAND, OHIO.

Šukys, 2118 St. Clair Ave.

J.
DU BOIS, PA.

Kizelis, 158 W. Long Ave.

st. 
st.

avė

avė

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

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

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

KENSINGTON, ILL.
M. Valaskas, 345 Kensington avė.

KINGSTON, PA.
J. Kučinskas, 238 Siocum Avė.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas, 101 Oak St.
“Tarką” * I’. O. Box

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

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

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

P.

C.
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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.

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas, 46 — 22nd St. S. S.
K. F. Petraitis, 121 Multrie St.

Povilaitis, 112% Saginow St.A.

V.
PULLMAN, ILL.

Gaižauskas, 10809 Curtis Ave.

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

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

ROSELAND, ILL.
P. Vaitekūnas, 19713 S. Michigan

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

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

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

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

G.
SWOYERS, PA.

K. Antanaitis, P. O. Box 19.

WILKES-BARRE, PA.
Adominas 34 Logan St. 
Kučinskas, 180. Pringle St.

v.
K.
A. šeškevičia, 501 New Grant St.

WORCESTER, MASS.
Paltanavičia, 15 Millbury St.

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

M.

HEPUPRŪSTB
Proga už

išsigydyl

Patrūkimą
{kylą;

IKI KOVO 15-tai
D-ras Flint, idis patrūkimo specialisto® Chi

cago] siūlo nuostabu $10 issgrdyma iki kovo 1d. 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didsin ir maž i, 
seniai ir neseniai patrukusiems— visiems Ij giai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy- 
dziau vienos stnvaites kūdikius ir vyrus 90 me
tu aniziauSj bot szi $10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali testis ilgai”.

10 I ŠGYDYTU PATHUKtLIU.
Bernard Van Myncn, S ». Holland, III.
F. Franchina, 862 Gault St., Chicago, Ill.
J. Golobic, Blue Island. R. F. D. I.
J. Burnett, 3556 So. State-st.
R. Viortol, 3648Elmwood-ave.
J. W. Tibbits, 1126 Michigan ave.
L. Hollse, 1732 N. Spaulding-ave.
A. F. Lange, 943 Wilson-ave.
L. Schneider, 1021 Newport-ave.
H. H. Penninger, 16X) Millard-ave.

JUS TSUPUT1 PATRUKĘ
Žmones, mažai patruko arba viduti iszkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidėliojimą', ntempi- 
mas, paslidiinas arba virtimas, kosėjimas arba 
cziaudejimas gali padidinti jusn patrūkima iki 
milziniszko didumo ir v»»li vesti prie užsmaugi* 
mo ir mirties. Nerizikuok. Iszsig dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai justi patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Koo 1 kentėti patru ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai.
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto budu uz $10.

Valandos: kasdien nuo 8’ryto iki 6 vakaro; 
ranedeliais ir ketvertais nuo 8 ryto iki 9 vak.; 
nedalioms nuo 9 ryto iki 12:00; Chicago.

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

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

**************************
* MOKYKLA ŠOKIU.
**

Walts, '.Two Step Ir kitokių.
Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj 
Prof. Julius kaip iszmokioa. tai niekas 
taip negali iszmokint niekur kitur.

l’ROF. JULIUS SILSKO

* * * * 
£

*
* 1836 S. Halsted St. Chicago. III. *
* Nuo S ryto iki 11 va .Phone Canal 3762 * 
**************************

2

Rittenhouse and
Embree Go.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo nnmų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

f*****4*4-****+**4****4'***4-

JOHN M. BRENZA ;
į LAWYER ;
4 Lletuvys Advokatas
T 4608 So. Ashland Ave., Chicago, III. .
4* RHONE DROVZW 1»„

* Atlieku visokius legaliszkus reikalus at- * 
į. saknncziai, ypatingai suzeidmo irkitus. .
* Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir ■ 
T kriminali zku bylu. Taipgi porziuriu J 
į. abstraktus ir padirbu visokias popieras .
* ir dogumentus pardavimo ir pirkimo •
* namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- ‘ 
.j. rie turite koki legaliszka reikalu, alsi- , 
4 szaukito pas tautieti, 1

+

4012 
State Street'
1 <l.Oakland!441

d. H. OLSON
AEU ir karštuv 

ndeniu šildymo 
prieiaisų :vedimas 
ii pataisymas.

«^K«*«««**«^eK«***********Įf ■
S DR. O. C. HEINE
Ž DENTISTAS
J Kamp, 31mos jr Halsted gatvių
» Ofisas viršuj Aptiekęs

*1

i.. *i
15 metų vietoje apygardoje.. *

!**#*♦*»>♦♦»*****♦*♦*****;

Cranium Steamship 
Company

Reguliariška Pasažicrinč Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM 
nėriausi Laivai—Ruimingi kanibarlai 
Marconi bevielinestotis—Geras Valgia 

Austrijos.IIungariios ir Rusijoj 
pasažieriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietuar informacijos kreipkitės 

Uranium Steamship 
Company

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner <81 Co..

140 N. Uearborn St., Chicago. IlL
Arba pas mus agenlus kurio randa

si visur Suvienytose Valetijose.

8
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C1GARĘTAI KADA TAURINATE PINIGUS
Jubilejinis paveikslas

ZALGIRIAIS
10 už 5c

m

DU-KART NEDELINIS 'LAI’-f/iŠTIS

SAULE"
Įima gauti. Pageidaujama, i-

McCormick Milwaukee^

Parsiduola pas 
Kiekviena Vertelga.

Pasinaudok Musu Sepfynes 
dešimts metu Patyrimu 
gEPTYNLSDEŠIMTS metų patyrimo su ja- 

vų ir ši no pjaunamomis mašinomis ir įrankiais ir su 
išvengimu di bti jas ekonomi kai; Ssptynssdešimts 

metų nuodomaus bandymo, praktikavimo, lauko darbo ir išpardavi
nėjimo suteikia užsitįkėjimą musų mašinomis.

Metai atgal pamatidiai patentai ant tų mašinų pasibaigė. ’ Visi 
gali dabar jas išdirbinėti. Bet vienas yra dalykas dirbti pjauna
mąsias mašinas ir visai yra kitas dalykas dirbti gvaransuctas maši
nas ir už tokią kainą kaip musų. Farmeiiai ingijo uzsitikejimą 
musų javų ir šieno pjaunamomis mašinomis, kurios turi vardą:

i

Labai gražus keturiose spalvose;
Į

KOVA TIES !
1
!

r
i!

Didumo 14x24 coliai. <
Šitas paveikslas — tai re- J 

tenybe, tai jubilejinis 500 < 
metų sukaktuvių išleidimas ’ 
kovos lietuvių ir lenkų su į j 
kryžiuočiais. Paveikslas tep- į i 
liotas garsaus teplioriaus J. \ 
Mateiko. Jis perStato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovų su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybe galutinai sumalta 
ir jų garbe sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da “Kataliko”.

Ui
S!

„ . <!
Tokio paveikslo niekur nega- i L

dant tasai jubilejinis paveikš- į i

NE-S°- KORKO GALAIS 

\ ą t » 
Geriausios. rūšies 

Cigaretaiu 
iš Turkiško mąišin

Puikiausi 
visame 

Sviete.

Jus privalote tėmyti stiprumą Rankos
S ta banka yra giriama visų kurie daro biznį su ja. 
Ji yravspeciališkai gera banka del taupinimo deposito- 
rių. čia yra nekurtos priežastys:

Kapitolas ir perviršis 33 metd saugaus 
$3.500,000.00 vedimo Batikos.

3 nuošimti moka. Jos viršininkai žinomi ir gerai
išsilaviną biznieriai.

Tarpe mus depositorių yra didele ir auganti dau
guma lietuvių. Taupinimą galima pradėti su 
$1.00 arba ir daugiau. Insteigta 1879

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

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

$100.000.00
sudėta Illinois Valstybos kasoje. 

Visoki apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG.

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

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS |] 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

las papuoštų kiekvieno lietu- į ; 
vio namus, o ypatingai, kuo- Į ! 
met šiemet apvaikščiojama į 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lejus.
Parsiduoda labai pipial. Perkant “Kf 
Saliko1’ redakcijoje, ant vietos, pa
veikslas ĮašuoĮa tik 25c. Su prislun- 
timu tn kitus miestus, 30c. Agen
tams, Imant daug, nuleidžiama 50 
nuošimtis.

Užsakymus su p'nigais siųskite 
“Kataliko” išleistoje vardu:

ATYDAI VISUOMENEI Išeina Kas utarninkas ir petnyčla.
Osborne Plano

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

520-522 W. South Ali

a

USA

14k.

EXTRA! EXTRA!
Lietuvys Kriaučius,

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

Ar mokate Anglišką kalbą?

LIETUVIŠKOS NATOS MU

piji oh lįi^lĮršĮJ ijr~, -iii "l Ui

Visi veikalai labai aiškiai atlošiami; užtikrinam kad busit užganėdinti.
Pagal naują išradimą, mes galim taip pigiai Lietuviškus Rekordus 
parduoti. Temykit tolesnį surašą liet, dainų sekačiame numeryje.

LIETUVIAI REMSITE SAVO BIZ
NIERIUS.

BANK-CLOCK, Dept.“K”
63 Park Row, Room 1013 

NEW YORK

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

(7-8-9-10)

J. M. TANANEVICZE <
3244 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.

t

Ant

geriausia

rugines degtines

Teisingai padaryta degtine iš

miniai švelnios

Dirbime atomaims tik tuomet yra daromos, jei tas patobulys ma
šiną. Jei a omainos yra daromos, tai dėlto, kad padidinti jų išna- 
šumą, o ne del daudžodž avimo.

J H C mašinos pjovė svieto javų laukos taip ilgai, apveikė tokias 
kliūtis ir keblumus, kad dabar nėra abejonės ap e ją galėjimą 
p/iuti, rišti, nebarstyti grudus ant lauko, nežiūrint ar javai geri ar 
prasti, ar augšti ar ž mi, ar stati ar sugulą.

Laikas ištirti mašina yra prieč pirkimą, o no po nusipirkimo. 
Paklausk savo kaimynų apie jų vartojamas mašinas. Vieni girs tą, 
kiti kitą del įvairių priežasčių, bet j e vienminčiai pagirs mašinas, 
kurias mes parduome.

Geras ryšimas reikalauja gerų šniūrų ir geros mašinos taip-gi. 
Tvirčiatisids ir pato .liausies yra parduodamos I H C vietinio pa: da
vėjo. Jos yra carantuo os iš atžvilgio į ilgi, sva-urną ir su parašu 
Champion, Deeding, McCormick, Milwaukee, Osborne, Plano Inter
national. Yra keturių rulių'—Pure Manila, Manila, Sisal ir Stan
dard.

Lai Kiti išbaudo nebandytas mašinas if šniūrus. Prisižsurek 
I H C viet niai pardavėjai vartoja mašinas ir įrankius ir pamatysi, 

kad muši kės yra geriausios. I H C vietiniar patdavejai duos 
jums pilną informaciją ir katalogą arba rašyk

International Harvester Company of America
(Incorporated)

Chicago

75c REKORDAI 75c
ANT ABIEJU PUSIU

TINKANTI ANT VISU KALBAMU MASZSNU.
SEKANTI VEIKSMAI:

No ( TEKEJO SAULELE ir KAD AŠ JOJAU.
1161 į STUMBRĮSKA POLKA...........................
No ( JIEVE ......................................... ........................

1162 į NUO RUDOS POLKA....................... .
No ( TEKLYTE IR PRANULIS...........................

1163 į GUDIŠKA POLKA.................... . .....................
No ( GRAŽYBE LIETUVOS .... i........................

1164 t JURGIUKO POLKA.......................................
No 

1165
No 

1166
No 

1167
No 

1168
No 

1169
No 

1170

TĖVYNĖ............................ . ........................................
AMERIKONIUKAS NACIONALNAS MARSAS
KURBAKUŽE SAMANUOTA.............................
SUKRUSKIME BROLIAI.................................. .
KUR BĖGA ŠEŠUPE........................................... .
KUR NAMAS MUS....................................................
ŽVIRBLELIS .... ......................................................
ALTYŠIUS................................................................ .

EINA GARSAS NUO RUBIAŽIAUS...................
SUNTE MANE MOTINĖLĖ...................................
KUR BAKŪŽE SAMAMOTA................................. .
VELNIAS NE BOBA...............................................

. .Giesme 
. Muzyke 
.. Giesme 
. Muzyke 
. .Giesme 
.Muzyke 
. .Giesme 
.Muzyke 
.. Giesme 
.. Benas 
.. Giesme 
. .Giesme 
.. Giesme 
. .Giesme 
. .Giesme 
. .Giesme 
. .Giesme 
. .Giesme 
.. Giesme 
Dealogas

Adolfas L. Zacharewicze
2336 S. Oakley Ave., kerte 23 PI., Chicago.

Bizniem garsioms Me’

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriška- arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo: 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai

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

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

Atlieku visokius kriaučių darbus. 
Siuvu vyriškus ir moteriškus rubus. 
Pagal naujausias madas. Pritaikau 
kiekvienam. Kostumieriams iš aplinki
nių miestelių kelionės 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.

Kas nori sau namą pasistatyti turi ge
rai apsirokuoti; atminkit kad namas 
pasistatyti tai ne mažmožis, o tam rei
kia vieu tik sanžiniško kontraktoriaus. 
Taigi aš turėdamas didelg praktiką ta
me biznije,užsiimu kontraktoryste, tai
gi reikale kreipkitės pas maną, o už sa
vo pinigus gausite pilną vertą. Su visais 
reikalais kreipkitės ant šio adreso;
Kazimieras Šeštokas

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

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

AMERIKOJ f 25-Epušei matų $1.25
TTTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-Ti U HUTU J Įjoj ir §kotijpj 15 §, Erusuose 15 m.

Ufoiiįmaū & StelnDacli
ARCHITEKTĄ I

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

904.

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

CHICAGO, ILLINOIS

išrašyk po numeri nuo 1 iki dkiekvie- 
įnap. ra’an tokiu budu, kad sudedan- 
ikiėkviefią kraštą gautum iš viso 20 
Atsiųskit mums* teisingą išrišimą, o 
mes jums išsiųsim čekį ant $1CO, ku 
ris tiks pirkimui 8 lotų. Lotų dydis 
yra 20.000 ketv. ' pėdų. Jie yra ties 
New Yorku. Tikroji jų kaina yra 
$189, ir jum jie prekiuos $89, mokant 
y o $5 kas mėnesį. Gausit taipgi 
uždyką gražų bankinį laikrodį, preke 
ikurio yra $10. Lotoi -yra gvarantuo- 
’ti, kad yrą augšti ir sausi ir geri bu- 
davonėms ir apdirbinBjimui. Dėl in
formacijų rašyk.

Lyon&Healy pardavimas

AEOUAN KOMPANIJOS
invairios rūšies

W. 0. Boczkauskas & Go.
Mahsnoy Ciiy9 Pa

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

3252-54 So. Morgan St. Chicago. Ill
Telephone Yards b685

Užlaiko krautuvę vyriškų aprčdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dčl moterų, vyrų dr 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.

Siuva visokius rubus. Atlieka dailiai, 
gerai, pigiai, pagal kostumerio reikala
vimą.

Užlaikau kningas, paveikslus, užra
šau laikrašti “Kataliką”, parduodu 
lotus ir apdraudžiu gyvastį.

K. KUČINSKAS
280 Pringle St. 

Kingston, Pa.

JOHN COCHINSKY 
LAWYER

LIETUVYS ADVOKATAS
69 W. Washington St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius 1 e gališkus reikalus atsa
kančiai, ypatingai susižeidimo ir kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir* kri- 
minališkų bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias popieras it* doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir 1.1. Lietuviai, kurie turite koki 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautieti

Ofiso Tel. Central 1863.
Gyvenimas:

2316 W. 23rd Pl., Chicago, Ill. 
Gyvenimo Tel. Canal 2582. - A

LASH’S
Bitters
Yra grynai daržo
vinis sutaiaymM, 
kuria yra absoliu
tiškai geriauaiaa 
nuo. vijų ligų, pa
einančių nuo ne
sveikam padėjime 
esančių INKSTU 
IR KEPENŲ.

Ant pardavtm* 
Visos* Ltetoviu Karemmoe#

i / ■■ 4 -y • j-

Instrumentai pigiai, net už $50, $60 ir $70
Szitam rinktu) 'yra ’vairių Pianų ir Player-Pianų kurie 

buvo musų tešlų florų narnč ant Michigan Ave.

Geriausia proga ingyti Pianą Oh’cagos Historijoj.
Szimtai Goriausių Instrumentų už mažą kainą.
Tarp jų: NAUJI ir VARTOTI PIANAI

Kimball .........
Fischer . . ... 
Emerson .........
Wheelock .... 
Lighte & Co. . 
Baldwin .........
Pease ..............
Gaylord .........
Bryant ...........
Chandler & Co. 
Glidden

Sales Price 
. . $75

55 
, . 85

60 
70 
75 

. . 60
, . 115 
.. 115

125

Sales Price
R. T. Howard.. $1.9 o 

(The latest model) 
Kohler & Cam’ll 
Washburn .....

(A very good piano) 
McPhail ..... 
Bradbiiry .... 
Reed & Sons. 
Weber ....... 
Schaeffer ....

- Steger .......

200
245

___)
295
150
175
150 
145 
135

M ajestic ..............
Huntington .... 
Durand ................
Cable-Nelson .... 
Krakauer ............
T beari e ................
Shuman ............
Kohler & Cam’ll.

$ 125 
220 
125 
200 
275 
175 
150

w___  _ _____ 195
S’einway, rosewood 275 
Especially recom’ded) 
Chickerin,, ros’w’d 250

350
Chickerin,, ros’w’d 
Knabę, mahogany

PLAYER PIANAI
. ,. Sales Prien Sales

Lion&Healy IlWyer-Bihno, rare value> 475Hc F Miller Player-Piano,
l.olimn Pin voi'.Pi u nr, QQ nnfo nntmn “ *

. .. Sales Prien
r \. ‘ _____ ___________
Leland Player-Piano, 88 note action $325 , .r>:—r>i.------w—.a------  mahogany caęę The regular price

375 of this instrument was $850 . . $690
3gQTwo Weber Pianola Pianos, mahogany 

case, with Metrostyle, each . 
- <£n'first-class condition)

550Wheelock, Pianola Piano, 65-88 note 
action . . ...............................750o. . -r. ,Steinway Mignon, mahogany ....

400WeIie, Cabinet, $800 style ............
.a Žinant kad muzikos mylėtojai dabar pirks ir 

tokie kurie neiszgali užmokėti kartu, mes duo- 
xenesines Isziygas. Mažas sumas mokant kas menesi ingysi 
yk tuoj

Price

Pianistą PlayeyiPiano (fancy
Circassiad walnut ’. I....................

Autopiano, mahogany, case, 
regular $65U 'style Ji. .. .........

Kreil Autogrand, like new mahogany 
case (This plffyer-piano sold reg
ularly at $850) .........................

Melville Clark,| Žįolo-Ajęrilo—‘-$1,100 
style...............................................

Washburn Placer-Piano; mahogany 
(formerly $5§6) J................

Nspapragtoslszlygos
eime T ““—--------x---- r—*-
piana.

Kalbam Kalbam
lietu- Helu-

visikai. _ ____________________________ visikai
waba^sh Avenue ir adams street

■ L K ■ • - ■ _____

650

550
900
550

PLUMBERIS 
fifavedSgac*, anas ir tt Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
81*1 Emerald Arame Chicago, IB

- Telephose Yards 45S7

<1 Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškni-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiška Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. <J Yra tai.praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.. 41 Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. ,<J Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. <J Ulonais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pagalios tal
pinąs.! trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. CĮ O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti JiųrtiniiJ Amerikos Vnlstybių Piliečiais. SJ Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors šįek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas dėlei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

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

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

nepaprastai puikaus mišinio.
Per daugeli metų sendinta

balto ąžuolo bačkose pirm
suteikimo publikai.

baro

Žmones supran
tanti vertę geros

orderiuoja SOLO
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunūose. Yra
tai geriausias gerymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

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

2U W. Madison St

prieprovos daro 
SOLO degtine

vaistu
šeimynų
varrtoji-

9



Kataliogas Knygų.
92 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 ............................. ,.....................................75c.
93 Janita, iš vokiečių kalbos vertė K. S. Drąsu

sis japoniškasis kareivis, tikras atsitikimas iš ka
rės Japonų su Kiniečiais. Tilžėje. 1907, pusi. 23 
Kaina .......................................................................... 5c

94 Jurgis Kastrijotas. Išvaduotojas Albanijos.
šioje knygelėje yra labai puikus apra
šymas apie tūlų Albanijos kunigaikščio sūnų, 
kurs mažutėliu būdamas karo laiku paimtas ir iš
auklėtas Turkų sultono rūmuose, bet užaugęs at
minė apie savo tėvynę, sukėlė savuosius prieš 
Turkus ir išvadavo savo tėvynę. Kaina............. 5c.

95 Iš gyvenimo Samojedų. Apie lizdininkus ir
naudingi pamokinimai. Iš rusų kalbos vertė J. 
Tilžėje 1903, Pusi. 54 .................   10c.

96 Juodas Perlas. Apysaka Viktorien Sardou.
Lietuviškai išguldė V. Stagaras. Shenandsah, Pa.
1906, Pusi. 51 ............................................................. 15c.

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

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

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

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

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

103 Iš po budelio kalavijo ir Kaimas. Dvi
apysakos. Parašė M. Carneda. Vertė V. Stagaras 
Plymouth, Pa. 1894. Labai užimantis ir pamoki
nantis aprašymas Pusi. 256. Kaina ...................... 30c

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

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

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

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

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

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

113 Kryžiokai. Istoriškas aprašymas. Henryk Sien- 
kevicz. Lietuviškai išguldė Jonas B. Smelsteris. 
Tomas I ir II. Mahanoy City, Pa. 1902. Yra tai 
puikus aprašymas iš laikų karionės lietuvių su 
kryžiokais laikuose D. L. K. Vytauto ir kara
liaus Jagailo. Knyga šioji turėtų rastis kiekvie-

• hoje lietuviškoje grįčioje. Pusi. 495. Kai
na .........................................................     82.00

114 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

115 Kraujo Sėja. Apysaka iš laikų karės Masko- 
lijos su Japonija. Parašė Waclaw Žmudzki, lietu
viškai išvertė V. Stagaras. Dviejuose tomuose. A- 
pysąkoje aprašyti mūšiai ant jūrių. Viskas apra
šyta taip aiškiai, kad rodos viską matai savo a-

I kimis besiskaitydamas ją. Kraujo sėja yra 
viena iš naudingiausių skaitymui knygų. She
nandoah, Pa. 1906-1907. Pirmas tomas Pusi.
289. Kaina ...................................................................$1.00
Antras tomas Pusi. 246. Kaina................................$1.00

118 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

120 Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gyve
nimo “Laisvės metų”, parašyta Lazdynų Pelė
dos. Yra viena iš geriausių apysakų. Vilniuje,

1910, Pusi. 520 ............................................... $1.00
121 Krikščionis ir Raudonas Gvazdikas.

Dvi apysakos. Vertė Pranas Siūlelis. Shenan

gražių, juokingų, išmintingų ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, IH. 1903, Pusi. 280 ............................ $1.25
Drūtai apdaryta ..................................... ..... .... .'T$l.Bt

113 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- i 
gos. Chicago, Ill. 1903, Pusi. 330 ........ i... i $1.2! 
Drūtai apdaryta ................................... .. ...$150

144 Lietuviškos Pasakos įvairios 'Shrink©
Dr. J. Basanavičius. DalisIII. čia telpa 202 dsįr . ,
gražesnes ir juokingesnės pasakos. Chicago, Hb'
1904, Pusi. 333.........................................;y^^.^.25'
Drūtai apdaryta ........................................ . .

145 Letuviškos Pasakos įvairios. StiriHkb 
Dr. .J Basanavičius. Dalis IV. Chicago, : Ill.:.
pusi. 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
žių neišsemiamą pasakų turtą ..........................  $1.25
Drūtuose apdaruose .................................   $1.50

147 Lietuvaitė. J. Kvietkovskio. Vertė P. G. '
. Apysaka iš senovės lietuvių gyvenimo- Chicago, i

III. 1906, Pusi. 296 ...............................   50c
Apdaruose ......................................................... 75c

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

149 Lietuvi, Mylėk savo kalbą. ' Paveikslė
lis iš dzūkų gyvenimo. Parašė Kunigas. Graži 
apysakaitė iš lietuviškų gužynių. Vilniuje
1905, pusi. 17 ....................................................................sč

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

151 Laikrodininko Atminimai. Pasak Erk- 
man-šatrijaną sutaisė S. M. Paveikslas iš Napo
leono I. paskutiniųjų kariavimų. Chicago, Ill.
1907, Pusi. 44 ............................................................. 15c

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

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

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

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

160 Maksim Gorkij.Pasakojimai iš Rusų kalbos
- vertė A. L—is. Turinys: Giesmė apie sakalą, Ne

naudėlis, Makaras Cudra, Rudenyj, Dvidešimts - 
šeši ir viena. Chicago, Ill. 1906, pusi. 103 25e

162 Mythai. Pasakos ir legendos žemaičių. Sūria-. ..
ko Dr. Ed. Veckenstadt, vertė dr. J. -Šliupas 
Dalis I. Yra tai žingeidžios ir juokingos šenoviį-.: 
kos pasakos apie visokius stebuklus ir prajovus^- 
apie darbus gerų ir piktų dievų, apie laumės, lai
mes, Raganius, Vilkalvkos ir tt. Plymouth, Pa.
1897, pusi. 190 ................... ............................   ••• 50c

163 Musų Socijalistai. Apysaka iš paskiausiujų ■
Lietuvoje atsitikimų. Parašė Jonas Kmitas. " 
Shenandoah, Pa. 1906. Pusi. 57..... .'..... 10c.

164 Mokytojas iš Nazareto. Parašė Antanas
Vyslouch. Verte L. P. Apysaka iš laikų užgimi
mo Kristaus. Vilniuje 1907, pusi. 103 ................ 80c

197 Pelkės. Apysaka; iš lietuvių dagininkų gyve
nimo Lietuviiį®kalbori ’ išvertė Kazys Puida. 
Vilnius. fiFoS.’^T’usl. 468. ... . ...........;.... $1.20

!?8 Pasaka š apie O- kantrią Aleną dukterį 
turkų ciesoriaus- Antonijaus, kuri per 22 metus 
vaikščiodama -po svietą, daugybę bėdų ir vargų 
iškentėjo/Antra-laida. Iš lenkiško vertė A. 01- 
ševskis. Chicago, Ill. 1902, pusi. 66';’.'...2 c

!99 Paludlenlai. - V. Orkan. Vaizdelis iš pie
menėlio gyvenimo. Lietuviškai išguldė V.-Sta

garas. "Antra., laida. Shenandoah, Pa. 1906, b . O::.. «•{ ’ ’pusi. 16 ..............................................    5c
200 Pasaka ' apie 4 Adomą ir Jievą Priedas

prie sulyginamosios mythologijos. ■ Parašė Paul 
Lafargue, pagal vokišką vertimą lietuviškai su
taisė P. Miškinis. Chicago, Ilk 1908, pusi.
31 ......................................  10c

201 Patarlės ir dainos. Surašė nuo žmonių M.
D. Silvestraitis. Tilžėje 1899, pusk 30............ . 10c

MALDAKNYGĖS.

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

a Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės. $1.0G 
b Ta pati su kabe ................  $1.25
c šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai .. $2.00 
d Morokko skuros minkšti apdarai su kabe............$2.50

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

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

uų. Labai daili knyga paaukavimui.........................$2.75
1104 Garbė Dievui ant aukštybės o pakajus žmonėms

ant žemės geros valios. Puiki knygute turinti 
daugelį litanijų ir šeip jau maldų.

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

1105 Kantiškos arba Giesmių Knygos.. Surinktos ir
perveizėtos per M. Voločiauską žemaičių Vyskupą, 
Vilniuje 1906 metuose.

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

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

BREVIORELIS.
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai

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

Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž 
ayčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalio 
?e: lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas maldė 
ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, gera 
popiera. Čia yra jų paveikslai ir kainos:

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

1137 Baltos eeluloidoš 
gražus apdarai, išrodo 
kaip balčiausias sldniaus 
kaulas, čysta, slidi, 
žvilganti popiera; ant 
šono graži kvietkos še.

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

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

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

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

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

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

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

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

doah, Pa., 1909, Pusi. 52 ......................................... 15c
122 Koks tas paukštis “kun.” V. Dembskis! Tilžė

je, pusi. 34.................................................................... 10c
.24 Kas priešins! Akyva apysakėlė iš lietuvių gy

venimo. Parašė Lazdynų Pelėda. Tilžėje 1900, 
Pusi. 32 ............................  ..... 10c

125 Kaip Motiejus po peklą keliavo ir Vy
nas. Dvi apysakos. Iš lenkiško vertė Pr.
Siūlelis. Shenandoah, Pa. 1908, Pusi. 23 .............  10c

126 Kas teisybė tai ne melas. Parašė Aišbe
’’Aušros“ išleidimas. Septynios naujai pertaisy
tos pasakaitės. Vilniuje 1905, Pusi. 63 .............. 25c

127 Kent kaltas, kent ne kaltas. Vaizdelis iš 
žmonių gyvenimo, parašytas žemaitės. Vilniuje
1907, Pusi. 39 ............................................................. 10c

128 Kaukazo belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė.
Vertė S. O. Tilžėje 1894, Pusi. 40........................ 10c

129 Kelionė į Europą. (Su dviems paveikslė
liais iš visasvietinės parodos Paryžiuje 1900 m. 
Lietuvių skyriaus). Kun. J. Žilinsko. Shenan
doah, Pa. 1902, Pusi 52 ........................................... 15c

130 Kares laukuose. (kareivio atsitikimai),
Parašė Vsevolod Garšin. Vertė A. L-lis. Labai u- 
žimanti apysaka iš laikų karės maskolių su tur
kais. Chicago, Ill. 1906, Pusi. 81. Kaina........  20c

331 Katorgon. Labai gražus skaitymas. Chicago.......  10c
132 Katoržnykas. Puikus aprašymas apie katorgą.

Spauda ’’Kataliko“ Chicago............................... 15c.
134 Keturios Istorijos. Prasižengėlis; Doras Timkus;

Jonas Tvardauckas; Ugnis kaime T. Mahanoy 
City, Pa. Pusi. 45 ..................................................... 80c.

135 Keturios Pasakos apie Dukterį Akmenoriaus;
Klarą; Nuspręsta ir Ant kiek moters užlaiko 
paslaptį Mahanoy City, Pa. Pusi. 61.................. 80c.

136 Keturios Istorijos ape: Kaip kapitonas Stormfield
buvo danguje; Pabėgėlis; Kas.gi ištyrė! ir Pri
gautą vagi. Mahanoy City, Pa. Pusi 60.............. 20c.

137 Keturios Istorijos. Ant prapulties be kranto;
Mistras ir Krepešius; Kampelis duonos; Iš ko di
dėli ponai. Mahanoy City, Pa. Pusi. 105.............. 80c

13S Keturios Istorijos: Sugertuves traukynije; žibin
te Bažnytaitėje; Aliutė duktė kunigaikščio Ker
niaus; Bokštas ant salos Dago. Mahanoy City, 
Pa. 1902. Pusi. 64......................   20c.

<48 Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko
į. Basanavičius. Dalis L Čia * lipa 141 labai

165 Meilės karštligė. Mintys ir prilyginimai a.
pie dabartinį supratimą meilės. Paraše I. A. 
Chodov, vertė iš rušisko J. Stropus. So. Boston, 
Mass. 1911, pusi. 51 .................................,............... 20c

166 Mokslinčius Tvardauckas. Apysaka iš 
žmonių padavimų. Parašė J. J. Kraševskis, ver
tė į lietuvišką P. M. Plymouth, Pa. 1908. Pusi.
174 ...............       50c

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

169 Mobilizacijos pasekmės. Vaizdelis iš gy
venimo. Parašė žemaitė. Perspauzdinta iš “Ukl-. 
ninko”. Tilžėje 1905, pusi 15 .......................  5c

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

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

172 Milukijada arba nepaprasti dzūko viršžmo- 
giški nuopelnai ir juodesnis už pragarą tiems 
nuopelnams pavydas. Chicago,- UI. Pusi. 87.... 05e.

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

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

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

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

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

181 Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyve, 
nimo vargų, paprastai vadinamą beda. Parašė 
B. L. Stevenson. Iš anglų kalbos vertė L. Juras,
Chicago, UI. 1911, Pusi. 38............................. ..10c.

182 “Nie gadaj” arba baisus sapnas Parašė ž.
Tilžėje 1902 Pusk 18....................... '....................... 5c.

183 Našlaičiai. Paveikslėlis iš praeities. Vertė Arto
jas. Chicago, UI. 1904. Pusi 256...-................ 50c.

184 Namelis pustelninko. Pertaisytas antras leidimas.
Graži morališka apysaka. Shenandoah, Pa. 1906 
Pusi 170............................................................ .. 50c.
Audimo apdaruose  ............ ......... ................. 75c.

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

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

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

192 Olga Liubotavičiutė. Vaizdeliai iš gyvai* 
nimo nihilistų. Parašė M. Stepniakov. VsrtŽ ,, 
Stasys Kirvis. Chicago, Ilk Pusk 40. Kaina .... 10c

198 Olitipa. Graži apysaka iš laikų savitarpinės 
karės Siaurinės Amerikos indijonų. Vertė A. OI-
levskis. Antra laida pataisyta. Chicago, UI. 1906 
pusi. 95................................................

194 Prakeiktas Meilingas Kriminališkas aprašymas,
vertė D. T. ir F. W. Bočkauskai Mahanoy Ci
ty, Pa. Pusk 202 ....................... .’.......................... 50c

195 Pirmoji Gegužės; Sapnas apysaka. Parašė Skruz
dė. Brooklyn, N. Y. 1908, pusk 39.................. 15c

196 Parsidavimas ' ir pelnas. Iš prietikių . - j
Prūsų Lietuvoje. Pagal A. Swiętochęsįcj. 
(Papasakojimas kaip vienas lietuvis atėjęs .iš ‘i1 
Didžiosios Lietuvos, atsidavė vokiečiams,' net 
pravardę ir tikėjimą permainė, o paskui voki©- ‘ 
šiai Jį išvarė.) Plymouth, Pa. 1901, pusk 32 .. 10c

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

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.'. 75e

relės, gražiausia iŠ vi
sų už tą prekė.. $1.00

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

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

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

1122 Morokko skuros 
minkštais apdarais, ap
valiais kraštais, '■ paau
ksinta, parašai ir auksin
ta kvietka ant vieno šo
no... .......................$L00

1124 Apdėta baltais 
sloniaus kaulais tt cslu- 
loida, 8 sidabrįplnai me- 
dalikėliai kabo ant len
ciūgėlių, aksom¥ nubara, 
apkaustytos brį$unoą> si
dabruotomis MeteBtanis, 
su kabe, auksHfti kaš
tai.......................t. $L00

1112 Morokko švelnios 
skurelės‘šu gržiais paau- 

n ksiniinais ir su kryžiais 
ant šonų... $1.50

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

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

1125 Baltas eeluloidoš HM Baltos eeluloidoš
apdarai, vienų ornamen
tai kaip ant šio paveik
slo, kitų gi graži aukso 
šakelė ir aukse Btaro 
mis knygos vargas at
spaustas, su kabute, au
ksinti kraštai .... 6LS

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 rąaldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

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

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

1127 Prastais apdarais 
gražiai paauksuota. 40c

1129 Morokko gražiais
-nųs B;gųutm ‘sjujupdu 
relė, paauksuotais kraš
tais...............................50c

apianų ant vieno šono 
kvtotkuotaa MalUuu, n 
kanKne kabutę auksinti 

' Į ■mm M,75

. - - ? - i

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

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

a) Audimo apdaru paauksuoti kraštai.......................50c
b) fiagrino apdaru, paauksinta..................................   75c

1150 Biblija arba 6v. 
Raštas Naujo Įstatymo.; 
Lietuviškon kalbon iš
guldė Vyskupas Kuni
gaikštis Juozapas Arnul
pas Giedraitis, antru 
kartu atspausta kaštu 
kun. S. Pautieniaus su 
komentorium parauktu 
kun. A. Staniukyno, tel
pa čia išguldinėjimas Iv- 
evangelijų visų keturių 
evangelistų. Apaštalų 
tai, pusi. 494 letyniiko- 
darbai ir Apaštalų raš- 

Ištaromis. ....$2.0i

1152 Bybele (Biblija)

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

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

nėlėje.
2. Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

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

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

Kristų žydams.
7. Simonas pagelbsti Kristui kryžių

nešti.
8. Šventa VeroniKa apsiuosto veidą 

Kristui.
9. Jėzus ramina moteris, kad jo ne

verktų.
10. Jėzus prie kalno Golgotos, nukry- 

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

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

kalno Golgotos.
14. Žydai ruošiasi kalti Kristų prie 

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

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

rijos.
22. Bažnyčia budavota ant grabo Sv- 

P. Marijos.
23. Kaip šiandien išrodo Kristaus gra

bas.
24. Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 

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

Žmogus ’ ’.
SERIJA II.

Susideda iš 100 Stereoskopiškų pavelk- 
lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

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

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

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

maryj.
31. Niagara. Patkavinis vandenskri- 

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

32. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskaaos ir poayiinė svetainė. Lu 
P. Parodos 1904 m.

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

Fraid.
87. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

pėdų augščia, Yosemite, Cal.
88. Motina girių, 68 pėdas apėmio- 

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

glijojj.
40. Airija. Killarney, pilis Boss.
41. Inėjimas į Muckross Klioštorių, 

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

tedra.
44. Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nės pilies.
45. Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 

blencą, ant Rheino upės.
46. Švedija. Stockholmas nuo vandenų 

pusės.
47. Stockholmas. Karališkas palociusu
48. Švedija. Ant kelio į Odde.
49. Švedija. Lejono pilis, Geteborge.
50. Šveicarija. Mount Blauce žiūrint 

nuo Chamonix.

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 nori 
žinoti apie flventą Raš
tų... .................. $3.00

J. M. TANANEVICZIA
1249-63 S. Morgui St> GhicagO, III.

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

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

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

cijoj.
55. Palociai tautų ant upės SeinaoU 

Paryžiaus Paroda, 1908 m.
56. Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 

Francijoj.
57. Des Shamps Elysees, Paryžiuje, 

Francijoj.
58. Didžiosios operas palocius, Pary

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

seilles, Francijoj.
60. Laivų užplauka ir ežeras, Ville* 

franco, Francijoj.
61. Carniche kelias ir ežerėlis Ville* 

farnehe, Francijoj.
62. Pajūrinis kraštas Casino, Monte

Carlo. « ;
63. Vatikano daržas ir šv. Petre ka

tedra, Ryme, Italijoj.
64. Rymas žiūrint nuo bokšto Bv. Pe$*

.' ro katedros.' '

JONAS M. TANANEVIOE
3249-53 S. Morgan Si.

Chicago. SI.
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATLr— 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

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

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

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

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

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

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DĖSTĖS S V. 
JONO KRIKŠTITOJO.

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

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

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

Jonas Kazukauskas, Fin, našt., 
Jonas Zylvitis, Iždininkas, 

841 W. 33 St.

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

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. Jusčius Pagelbinln.

1765 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas

29 W. 60-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 Pagelbininkas, 

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

138 S. Meade St.
J. Aušv.ra, Glob. Kasos, 

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE, PA.

Jurgis Ažls. Pirmininkas.
13 Collins Str.,

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.,

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

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

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

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,

Win. Mantvila. Maršalka.
192 Almond lane.

PASARGA: "Už korespondencijas, 
apgarsinimus "Kataliko” Redakcija 
teatsako”.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 
JUOZAPO PALM. SM.

J. žalandauskas, pirmininkas.
3236 Illinois Court
J. Polekas, rašt.
4608 S. Wood St. ■<’

J. Vaiskia. Knygvedis. "tiE
4524 So. Wood St. i 

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

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

"KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Sloeum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm. 
840 — 33rd. St. 

Stnis. Stoneviee, Vlce-Prez, 
858 — 33rd. St. 

Nikodimas Overlingas, Rašt. Prot,. 
3245 S.''Morgan St., 

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave. 

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKIT PINIGUS!

"Keistuto” Paskolijimo ir Budavo- 
jimo Dr-stč (Spulka) No. 1.

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

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

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

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visų lietuviškų Spulkų 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 morgičiaus (Morgage) su per
žiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus. Prezidentas 

840 W. 33rd St.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

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

3251-3253 Illinois Court.

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

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

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

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

96 Logan St.
Jonas Liaukos, 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 I 
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 
Dom. šemaičio svetainėje, So. Union 
St., kampas IStos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti po keletu ak
cijų j mokant po kelius centus arba do
lerius į savaitę, gauna sučėdyti 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 morgičiaus (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.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St. 

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.
• L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 

RAITELIU ANT TOWN OF LAKE 
Jonas Klimas, ' Pirmsėdis.

1853 W. 45 St.
Vincas Petkeviče, Pagelbininkas. 

4403 S. Honore St.
V. Szarka, Prot. Rašt.

4605 So. Paulina St.
- K. Ciapas, Fin. Rašt.

1644 W. 47 St.
V. Jasulaitis, Kasierius.

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

4757 S. Paulina St.
L. Bonevičia, Gvardijos maršalka.

1849 W. 45 St.
I. Labanauskas, Karūnos nešėjas.

4737 So. Paulina St.

DRAUGYSTĖ JAUNIKAIČIU SV. 
ALOIZO.

J. G. Sereikas, Prezidentas.
Ben. Garuckas, Vice Prezidentas. 
J. L. Rimkus, Prot. Rašt.
Stan. Petkus, Fin. Rašt.
Z. J. Tananevicze, Kasierius.
Ben. Naugziemas, Maršalkas 1.
Ben. Sereika, Maršalkas 2.

Prie šv. Aloizo dr-jos gali prisirašyti 
kiekvienas vaikinas nuo 14 iki 20 me
tų į Jaunikaičių dr-ją kiekviename su
sirinkime, laikomame kas antrą nedėl- 
dienj kožno menesio šv. Jurgio svetai
nėj aut trečiųjų lubų; durų numeris 31.

Su godone,
J. G. Sereikas, Prez.

TĖMYKIT NARIAI!
Liet. Teat. Draugyste šv. Martino, 

yra užpirkusi Mišias šv. Ned. 9 d. Va
sario (March), 1913 m., Todėl kiek
vienas narys gali atlikti savo Velyki
nę išpažintį ankščiau minėtoj dienoj.

Su godone,
A. J. Kasparas, Prot. Rašt.

(10)

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU NAMU SAVININKU. 
J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 

3z49 S. Morgan St. 
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20tn St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV JURGIO R. ir K. 

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Av. 

Joe Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 Auburn Av. . _ _ 

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

j. S. Palyanskas, Fin. Raštin., 
2325 S. Morgah St. 

Vine. Stankus, Iždininkas. 
2934 — 29 St.

Nariai šv. Stanislovo Vysk, ir Kank. 
gali atbūti išpažinti kuomet kas nori. 
Mišios užpirktos ant kov. 9 <1—7:30 v. 
Tą pačią dieną bus mėnesinis susirin
kimas šv. Kryžiaus svetainėje Wood 
ir 46 g.

Tėmykit nariai.
Liet. T. Dr-jos šv. Martino Velykinės 

išpažinties kortelės randasi pas prot. 
raštininką.

A. J. Kasparas,
3416 Auburn Ave.

(9-10-11-12-13)

L. S. DRAMATIŠKO RATELIO.
Teatras pirmu kartų Chieagoj viena 

didžiausių' ir gražiausių lietuvių kalbo
je 5 veiksmių drama "Marija Magda-

lietė” nedelioje, kovo (March), 9. 
1913 C. S. P. S. Svetainėje, 1126 W. 
18th St. (prie Center avė.) Pradžia ly
giai 4 valandą po pietų durys atsidarys 
3 valandą po pietų inžanga35c ir aug- 
ščlau.

šį veikalą loš Dramatiškas Ratelis. 
Kad ši drama bus gerai sulošta, tai tą 
liudija pirmesnieji veikalai lošti per 
Dramatiško Ratelio artistus.

šis veikalas perstato Marijos Mag- 
dalietės gyvenimą, ir tikėjimą jos į Jė
zų Kristų, Judo pardavimas žydams, 
nukryžiavojimas Jėzaus Christaus. Oia 
pamatysite Judošių, Kaipošių, Mariją 
Magdalietę ir kitus, apie kuriuos męs 
dabar tik skaitom rašte.

(10)

“■ ■ L- I
Paieškau brolio A.> Šerkšnio paeina 

iš Kauno g. Šiaulių <p. Joniškio p. Adr.
Petras feritinis, ■

.12022 Halsted St. t a W. Pullman, Dl.
(10) p-,1 ■ d)

------------------------------------- 1.--------- -jj.----------------------------------

Paieškau pusbrolio Andriaus Jankū
no, paeina iš Kauno g. Šiaulių p. 
Šiaulėnų p. Piktonių s. Turiu svarbų 
reikalą Adr.

A. Sinusas.
231 First St. Elizabeth Port, N. Y.

(10)

Sergančioms moterims.
Sesute. — _ . . . ,

Ai esmių moteris, žinau kiek moteris 
tart . iškentėti. " ' -Jaigu kenti nuo baltųjų 

anUrapanlą, nupuolė 
s. mo arba attrukimo 
t\ motės, esi nevaisinga, 
K \ tari skausmingus ir 
m ' neregulariškus perto- 
Bk dus, renmatismą ar 
■L kitokias ligas paban- 
■k dyk mano Namini gy- 
Bps dymąsi, kuriuo issi- 
ffir gydysi pati namie ir 
Z visai pigiai. Tuojau* 

rašyk aprašydama **- 
indėk 2c. markę atsakymui.

KNYGOS MOKYTIS ANGLIŠKA KALBI

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

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

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

(9-10)

Paieškau brolio Petro Zogo paeina 
iš Kauno gub. Reseinių p. Švėkšnos p. 
Pocių s. Aštuoni metai kai persiskyrėm 

Dominikas Zogas.
4539 Paulina St. Chicago, Hl.

v* ikiuimns Ir 
Antrai** tok*.

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

Praktiškas Angliškos Kalbos Rankredėlis pasimokinimui skaityti, 
rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis Rankvedėlis parengtu* 
naudai tų, kurie nori trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susi
kalbėti kasdieniniuose savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina............. 25c

Rankvedis. “Vienatinis savo rųšles Lietuviškai-Angliškos Kalbos 
Rankvedis" ir “Kaip tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Pilie
čiu", Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje dėl 
išsimokinimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žo
džiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. 
Prie galo telpa pamokinimas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. Pusi. 104. 
Kaina.......................................................................................................$1.00
Apdaryta........................  $1.25
j Abidvi knygos sutaisytos 8. P. Tananevičiaus. ~

Paieškau brolių Adomo ir Jono 
Vilkų, paeina iš Vilniaus g. Trakų p. 
Jezdno p. Steponiški s.
Mikas Vilkas Elk-Brook, N. Y.

(1011)

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 32nd 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

ANT PARDAVIMO.

J. W. Zaeharewicz
NOTABAS

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

Kreipkite* prie tautieczio kurte yra 
atsakuntte o visados gausit teisinga pa
tarnavimu. Prleszai Szv. Jurgio baan. 
911 W. 3 3 rd St. Tel Yard 5423

J.
II

BIRUTĖS KVARTETAS.
I Tenore F. Jakutis; II Tenore 

Stankevičia; I Basso P. Sarpalius; 
Basso P. Stogis.

Apsiimame dainuoti Draugijų ren
giamuose vakaruose. Draugijos norin
čios savo vakarus papuošti gražiomis 
dainomis, malonės kreiptis adresu: Mr. 
P. Sarpalius, 3334 Union Avenue, Chi
cago. ' . ..

(9-10) : i-?

TEATRAS! „ \
Parengtas Dr. Vinco Kudirkos Teat.? 

Kliubo scenoj stato “MARIJA MAG- 
DALIETE” drama penkiuose aktuose 
Ned., 9 d. Kovo (March), 1913 hi; 
Apveizdos Dievo Parapijos Svetainėje 
ant 18-tos ir Union gatvių perstaty
mas prasidės 7:30 valandą vakare tį^ 
kietai 25c., 35c. ir 50c. Ypatai.

Todėl kviečiame garbingą visuomenę 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti, kur at
silankę pamatysite gerą perstatymą iš 
laikų Kristaus gyvenimo ir pamatysite 
kas tai buvo ta didi nusidėjielė, Ma- 
RIJA MAGDALENA ir įaip-gi tų lai
kų pamatysite-kokiais drabužiais dėvė-, 
jo viršininkai ir paprastięji žnięnūs.

Kviečia,
KOMITETAS. .,

(10)

PAIEŠKOJIMAI.

Parsiduoda pigia! farma su budin- 
kais 40 akerių Michigan State. Far
ma randasi labai gražioj pozicijoj ar
ti vandens. Atsišaukite į J. M. Ta- 
nansvičio Banka, 3249-53 So. Mor
gan St., Chicago, Dl.

Parsiduoda pigiai grosernč ir Kindų 
kratuvė. Taip lietuvių ir lenkų. Biznis 
išdirbtas. Važiuoju Lietuvon todėl par
duodu. 
1540 W. 17 st.

(10)___ J_________

Chicago, Ill.

MĖSINYČIA (bučernė). PARSIDUO
DA.-

Geroj vietoj tarp lietuvių ir lenkų 
Biznis gerai išdirbtas, Paradvimo prie
žastis — savininkas turi kitą biznį. 
Kreipkitės:
/ - 1538 W. 17th, §t.

f- (10-11-12)

GERAS LIETUVIŠKAS KRIAUČIUS.
Siuva visokius rubus. Atlieka dai

liai,gerai, pigiai, pagal kostumerio rei
kalavimą. Visokių materijų ant pasi
rinkimo. Atsilankykit ir užsisakykit 
pas mns, 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 Avi.

Kingston, Pa.

..*■T r-
^KIŠENINIS Į*

ŽODYNĖLIS F
Lingwlui-Miultu 

'• U *
iisutiii-unuviiits

Kišeninis Žodynėlis Lietuviškai-Ang- 
liškas ir Angliškai-Lietuviškas. Žody
nėlis sutaisytas taip praktiškai, kad aiš
kiai parodoma, kaip kiekvienas žodis 
rašoma, tariama ir ką reiškia. Knygutė 
yra labai paranki, nes lengvai galima 
nešioti mažam kišeniuj. Popera kny
gutės plona ir drūta, spauda jos aiški. 
Abelnai Žodynėlis sutaisytas su didele 
atyda iš geriausių šaltinių ir suteikia 
didelį palengvinimą prasimokinimui 
angliškos kalbos. Jis yra labai reika
lingas atlikimui kasdieninių reikalų, 
todčlei kiekvienas tegul jį nusiperka, o 
nesigailės.

Prancuzįškos skarelės apdaruose. ..$1 
Audekliniuose apdaruose.................75c
Užsisakydami kokią nors knygą visa

da adresuokite:

JONAS M. TANANEVICZE, ^Aį0oM0RSANS:

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

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

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

PARSIDUODA.
/. West Sidėj kriaučių šapa, arti lietu
viškos bažnyčios, geroj,spėtoj apgyven- 
toj lietuvių ir Icuįųl Srdavimo prie
žastis, — turiu dyi įšaįpas. Kreipkitės 
šiuo adresu:

Stanislova*.'; jį. ^Bakais, • 
?239 W. 23rd W- 33 st.

Nauja Lietuviška t 
t 
ĄAPTIEKA

Parsiduoda pigią 
pardavimo priežasį 
broliu mokykloj! 
tur gyventi. Dell 
noriine knogreiiS 
ti gerus baldus.
* J.

iai rakandai, 
d išmirė, Su 
įkelia- įū-

ite.Atsišauk■ ■> si . ■
Kibortas,

4719 Ashland Ave. Chicago, III.
(10-11-12-13)

Reikalingas vyras, mokąs rašyti ir-’j 
kalbėti lietuviškai ir . lenkiškai, prie' 
grocernės. Darbas ant ilgai.

S. Skirmont, 
11949 S. Halsted St. W. Pullman, Ill.

(Ml)

Parsiduoda karčema labai geroj vie
toj tarp 
"gyventa, 
vininkas 
-kite.

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

A. Uzubalis,
546 Martin Avė. E. Hammond, Ind. 

(9-19)

Reikalinga mergina supranti namų 
ir saliuno darbą ir mokanti lietuviš
kai, angliškai ir lenkiškai. Mokestis 
$6 savaitėje ir užlaikymas. '

J. Stanlis, .
(10-11-12).

Reikalingas geras bučerius. Mokes
tis $35-40 ir užlaikimas mėnesyj.
Ant Petrokas, 4343 Hermitage av.

(10-H) ’

Reikalingas agentas prie likero pir- 
kliavimo. Gera mokestis geram žmo
gui.

578 S. State St.

Reikalingas tuoj mergina, mokanti vir
ti ir kitus namų darbus. Darbo ne
daug. Mokestis gcra.Tuoj atsišaukit.

G. Benošius,
900 22nd Ave. Melrose Park, Ill.

P. O. Box 432.

Paieškau brolio Petro Žiogo,' paei
na iš Kauno g. Reseinių p. šveikšnos 
pačių sodos. Jis ar kitas rašykit:

Dominikas Žiogas
3539 So. Wood st. Chicago, HL

(9-10) .
•T ' ji’ V

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

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

(8-9-10) '

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

M. Ušinskl. -
142 Van Benslaer st., Buffalo, N. X.‘ 

(7-8-9-10-11-12).

Aš atida-iau naują lietuvišką ' 
A tieką. Aš užlaikau Severos gy- • 
duokles, ir geriausią Trajanką ir ' 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip 
j at užlaikau visokias žoles iš senos • 
tėvynes. Ale'kite persitikrinti.

F. FRANK, Aptiekorius
3462 S. Halsted st. arti 35 g.

Telefonas Drover 2773
4-4"S-44,4-4-4-:-4-4-4-4-4":-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4

❖

•i*

| Cr. L Pislrzytald

ti 
t

* 866 Milwaukee Ave.
Z kampas Center Ave.
+ Pasekmingai gydo vyru, mo
į toru ir vaiku ligas. Taipgi i
? paslaptingas Ir kraujo ligas. $

J Ofisas atdaras nuo 9 iki ll rytais - 
ir nuo f

4~F++*++4-4-4'4-4-4-4-+++++*++++i-4'

9 iki 11 rytais ų.
5 iki 9 vak. +

Parduodama grosern^-’dabai geroj vie
toj ir pigiai. Biznis išdirbtas puikiam 
Chivagos pri emestyj, Jištr darbai gerai 
eina. Vieta apgyvenaiit lietuvių, lenkų 
ir rusų. Galima pirkt'jĮr su visais ra
kandais. Savininkas išjtažįuoja į savo 
fanną. Atsišaukite adrėetu

Jos. Zimanįžįus,
900 — 22nd avė. T^elrose Park, Ill.

(9-10-11) ' K-

Parsiduoda puikus Msaliuuas, geroj 
vietoj, biznius išdirbtas, tarp lietuvių 
ir svetimtaučių. Pigiai. Turiu kita biz
nį — todėl parduodu.

M. Budrumas,
402 Market st. Waukegan, HI.

(9-10-11)

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

J. M. Tananevicz Bank 
3249-53 irgan St.

♦

❖ f <• <• 4-

4*

-r4,4,4-4-4-+4,4^~M"!“!-4-4-4,4,4,4,,i,4-4"4-
SZLAJUS BROLIAI 

1700 Wabansia flvo., Chicago, III 
Kampas Pa luina St.

❖

Męs visados užlaiko m geriausią 
mą, cigarus ir užkandį. Kam teks butt ant 
North Sides, ateikit pas mus. Gražiausia 
ir parankiausia lietuviška karčema prie 
pat bįžnyčios. Pribuvę iš kitų miestų už
eikit pas mus, o gausit visokias rodąs ir 
patarnavimą.t

? 4-4“5-4- 4.4.4-ą-

f 
į

************************ 
Telephone Yards 687 * ■

DR. G. M. GLASER, J
3149 So. Morgan St., Chicago ,H1.^

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

J***>:**:**#5K**:*»**)k**#***»J

*** ***** * ** * ****** *** * *.

Telephone Yards 2750 JE

Pirmos Kie|< 
--■Užlaikau šaltų tK 
ir ruginę degtinę, Nj 
iš pat Kauno, o pr! 
svetaine, delel veseli 
slrinklnjų.

į Karčema 
įtSauaią vynąl 
taKral tai net 
to turiu didėlę 

tglr kitokių bu-

Paieškau Jono Lauraičo paeina iš 
Kauno g. Reseinių p. šidląyos mieste
lio. Gyveno su nioterė po no. 4612 So. 
Paulina st. Moteris mirė, palikdama 
šešių metų dukterį.

Jonas Karbauskas, 
4612 S. Paulina St. Chic ago,-JI11.

T. RADAVfCZlA 
5UHHV. 3 3 rd St. i Chicago.

-s. Telephone Canal 1505

’1 JURGIS SŽAULIS 
___________________________________ , ’' Užlaikau visokia kdlnu alaus, ge-- 
Paiaikau draugo Kazimiero JuklsvY ^fedsU arlieka tt vyiSo; ir kvepfenv

čiaus. .Paeina iš 
Varnių p. Turiu

2102 H, 16th St.

i Kauno g. Telšių p 
svarbų reikalų.
Wishtart,

/ , Springfield, Ill

ti cigarai Puiki užeiga -del pakelte-
vinggu. S. w ■. -

673 W. 16thSt Cor. Union St. 
Chicago, Ill.

Išgydysiu Jus ■nE #l "U0 PASLAP- 111 V Ua TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A ■ 
^varant uoju 

kiek vien am u 
fa n e d i nima 

utis atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isa 
gydysiu Jus us 
pigiau ir ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius isska- 
azerius. A s s 
vartoju ir fal> 
Tiku Ojųpats 
savo medicinas

f , /į, priprovas k u-
Sp*eI«U*t»s korte rias asz pats 

tezwdo ko kiti negali.

teisigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isz- 
wosaiinavbiimks dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Asz prftalkysįu. mano mazausmo 
Iresni, pagal josn Issgalejima. Netruk
dyk! bet atsilankykszendje'n.

., Asz kalbu (ietuvlszkai.
Western Medical Institute 

S*n Blue Island Aye., 2 lub. vinniBn- 
' koa, prie 18tos gatves, Chicago, TU 

OR. RENTER, Specialistas.
VaL»r.iki«J0v., nedeL 8 r. ikilždfaa

n I . .... . SPECIALISTASDaktaras Wissig
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip 

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

sokius nesveikumus kūno, pilvo, plaučių, nerviškas ir chroniškas, Kurios 
gymdo visokius nesmagumus kraujo ir odos, gydo skaudulius, išbėrimus, 
kraujo užnuodyimą, reumatizmą, galvos skausmą, vidurių skausmą, ko
sulį, skau-mą gerklės ir visokius s aptus nesvni.<umus vyrų ir moterų,

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

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

giausių tlektriškų aparatų, kurių kiti daktarai neturi.
VALANDOS: ki kvieną dieną nuo 10 iki 12, nuo 3 iki 4 ir nuo 6 

iki 8 po piot. Nodėlioms nuo 10 iki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., kampas Wood St. (viršum č»- 
vervV.j Storo). Phone Canal 3263

Kiekvienas žmogus privalo
^^žinoti kaip užlaikyti savo sveikatą.a^=

Sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

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. 
SVEIKATA—veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais 
šimtais aiškių paveikslų aoie žmogaus kūno sudėjimą ir t t.

Toji aukso knyga SVEIKATA lėšuoja tik $2.00 su prlsiuntimu.
Visos lietuvių laikraščių redakcijos, kunigai ir daktarai sako, 

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

JONAS M. TANANEVIČIA
3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

UŽDĖTA 1886 m. JAU 27-tl METAI

Visuomenės, literatūros Ir politiko* 'i'Visuomenės, literatūros Ir politiko* 
savaitinis lalkraitis

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.
Laikraštis “Vienybė Lietuvninkų” 12-kos puslapių, didelio formato, 
redaguojamas gerų redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų i 
visuomet telpa visokių žinių iš Didžiotios Lietuvos, Prūsų arba Matosi 
Lietuvos, Amerikos ir abelnai viso pasviečio, v.

“Vienybės Lietuvninkų’’ prenumerata Suvienytose Valstijose* ia r 
nės Amerikos:

Metams $2.00, pusei metų $100
Kanadoj ir Meksike:

Metams $2.50, pusei metų $1.25
Rusijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinčse vioSpatys se.

Metams $3.00, pusei metų $1.50 

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Užsirašant “Vien. Liet.” reikia drau^ lr prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderį arba pinigai registruotam la.ške, adresu:

J. J. PAUKŠTIS & CO.
udy-124 GRAND ST. - BROOKLYN, N. Y.

28 metų JubilėJInU numeri. 10 c.
R«iyk greitai, o paprastą numeri gausi <l>k •

11
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Taisysis rezidenciją.
W. Forest pirko sklypą 

žemės ant Morane avė, kur 
statydinsis rezidenciją už 
$150.000.

SUFRAGISČIŲ PARODA 
VIMAS!

Policmonas apdegė.
So. Chicagoj policmonas 

begesydamas ugnį skaudžiai 
apdegė rankas. Ugnis kilo 
nuo paverstos žvakės.

Prof, pasimirė.
Prof. Oscar Oldberg, 

metų amžiaus, išbuvęs 
metus dekanu Northwes
tern universiteto farmacijos 
skyriaus. Jįs buvo žymus 
šios šalies mokslavyris.

■ » ■

16% svieste vandens.
Daug tyrinėjimų sukėlė tarp vąlgių ir ypatingai at- vičia, Z. Jočinskas, J^Maįų-

H

$1.000 radybų.
Rugsėjo mėnesyj ponia 

A. A. Sprague, sugrįždama 
iš Bostono Chicagon, pame
tė savo kaklo parėdą ver
tės $15.000. Tai buvo jos 
dėdės velionio Marshall 
Field dovana. Buklus de
tektyvai šnipinėjo veltui po 
visas Amerikos krautuves. 
O su ta brangenybe atsiti
ko sekančiai. Darbininkas 
prie geležinkelio Mesko, če
kas, tame pačiame rugsėjo 
mėnesyj pamatė ant sąšlavų 
krūvos žibėjimą. Jis paė
mė žibantįjį daiktą. Tai bu
vo kaklo parėdas, susidedąs 
iš 59 perlų ir didelio dei
manto. “Aš maniau, kad tai 
blizgutis, kurį numetė ko- 
kia-nors turtuolė, kuomet 
jai nusibodo nešioti”, sakė 
Mesko. “Ir man puolė gal
von mintis parnešti savo se- 
serei Onytei.” Ši mergaitė 
nešiojo brangiausią Chica
goj kaklo parėdą. Rudeniop 
mergaitė apsirgo ir numirė. 
Tėvai abejojo ar pakavot 
su tais blizgučias, ar ne. Nu
spręsta pavesti seserei Kor
nelijai. Kartą Mesko se
suo, tarnaujanti pas A. Me
yer, pamatė savo seserunai- 
tę su nepaprastu par ėdu. 
Ji paprašė pavelyti jai pa
rodyti parėdą savo poniai. 
Sutiko. A. Meyer nunešė 
Lebold and Co. brangeny
bių krautuvėm Lebold pa
sakė, kad tai tikriausi per
lai. Buvo pranešta Mesko a- 
pie tai. Jis atsisakė priimti 

| brangenybę į savo namus.
“Musų namas ne del per-' 

>. lų ir deimantų”, jis pasa
kė. Lebold pagarsino lai
kraštyj. Savininkė p. Spra
gue priparodė, kad tai jos. 
P. Sprague gausiai apdova
nojo radėją. Davė $1.000. 
Mesko-gi tikėjosi gaut $5.

4.000 šeimynų prašo pašel- 
pos.

Virš 4.000 šeimynų Chi
cagoj yra skurde ir šelpia
mos United Charities dr-jos. 
Šioms šeimynoms reikalingi 
vaistai ir daktariška prie
žiūra, kuras, rubai ir valgis. 
Dr-jos išdas ištuštėjo ir da
bar ji atsišaukė į visuomenę.

Tik penkias minutes per te
lefoną.

Projektuojama aprube- 
žiuoti kalbėjimo laiką per 
telefoną. Hgiausias kalbėji
mo laikas busiąs penkios 
minutos. Kol kas tai tik dar 
projektas.

Kam priguli gyvastis?
Nekokis Schwandt liko 

suareštuotas ir pristatytas 
teisman už bandymą nusis- 
kandyti, šokant nuo N. Wes
tern avė. tilto. Teisme jam 
pasakė: “Tavo gyvastis pri
guli tavo pačiai ir šešiems 
vaikams. Bandei nusižudyti. 
Tad turi but baustas už pa
sikėsinimą ant žmogžudys
tės, nes tau nusižudžius pa
ti turėjus but aprūpinti še
šis vaikus”. Jam 50 metų. 
Jis todėl norėjo nusiskan- 
dyti, kad pati išbarė jį ųž 
girtuokliavimą. 

atradimas 250.000 svarų su
gedusio sviesto vienoj san
krovoj. Dabar bus apžiūrė
tas sviestas visų septynių 
sankrovų, kuriose randasi 
keliatas milijomj svarų svie
sto. Gruodyj, kuomet tyri
nėjimas prasidėjo sankro
vose, buvo 25.000.000 sva
rų. Dabar belikętik 5.000.000 
svarų. Savininkai tvirtina, 
kad išpardavė ir, kad jie 
nemanę vengti apžiūrėjimą. 
Buvo paimta apie 3.000 bač
kučių ištyrimui.. Pasirodė, 
kad trečia čion parduodamo
jo sviesto dalis yra. su prie
maiša. Išdirbėjai bus bau
džiami už sviesto gadinimą, 
$5.000 ir 10c. > už kiekvieną 
sugedusio sviesto svarą.

50 Chicagos sportsmenų su
areštuos.

Kenosha, Wis. municipa- 
liame teisme pareikalavo 
warrantu suareštuoti 50 
Chicagos- sportsmenų, kurie 
šaudo balandžius Wintrop 
Harbor į pietus nuo Keno
sha. Tivrtinama, kad dvi 
medžiokli savaitėje yra da
romi ir kas kartą nušauna
ma apie 400-600 balandžių. 
Už balandžius užsistojo Ke
nosha County Humane 
ciety.

12 šeimynų išmetė ant gat- 
• vės.' -- ■Keturių lubų plytų na
muose ant W. Chicago avė. 
ekspliodavo chemiškas ku
bilas. Ugnį gesinant vienas 
gaisrininkas liko sužeistas. 
Namuose gyveno 12 šeimy
nų.

Vogė 8c; nubaustas $5.
Nekokis F. Powell pavo

gė 8c. nuo laikraščių parda
vinėtojo ties E. Adams ir 
So. Wabash. Buvo sugautas 
ir nubaustas $5< Vagilius 
teisinosi neturįs narnų.

Pervažiavo per mergaitę ir 
susirgo.

Ties 2026 W. 19-th F. Tla- 
trka pervažiavo per mer
gaitę 14 metų. Ant rytojaus 
mergaitė mirė. Atėjusi poli
cija pas Tlatrką rado jį ap
sirgusi.

Lekcijos apie pilietystę.
Y. M. C. A. visuose savo 

penkiuose skyriuose laikys 
lekcijas apie pilietystę. Ne
kurtuose skyriuose jau pra
sidėjo. Atsibuna paskirtuose 
vakaruose.

Visos gali but gražios.
Nekoki Lillian Russell 

laiko “misijas” apie tai, 
kaip užlaikyti gražumą nuo 
lopšio iki grabo.

“Kiekviena moteris ga
lėtų ir turėtų but graži 
nuo lopšio ikj grabo”, sako 
ji. “Bet jei per kitų kaltę ji 
nėra graži 15 metų būdama, 
tai bus jos kaltė, jei ji ne
bus graži 40 metų būdama”.

Didžiausias priešas gražy
bės ir sveikatos esanti tin
ginystė. Esanti negražumo 
šaknis. Reikią valgyti su 
saiku tris karius dienoj ir

sikėlus reikią gert šilto van
dens. Miego užtenką 8 va
landų.

Kuobjauriausias moteries 
paprotys esąs gumą čiulpti. 
Moteris, norinti but gražia 
turi vengt to visako. Gurno 
čiulpimas padarąs raukšles 
ant burnos ir sunaikinąs 
seiles, kurios yra būtinai 
reikalingos valgio suvirški- 
kinimui. Ji nekuomet to ne
daranti.

Jos rubai teprekiuoją tik 
$22.

“Vyrams bus labai sma
gu išgirst, kad inoterei te
reikia tik vieno andaroko, 
vienos skrybėlės ir vieno 
švarko”,' pasakė ji. Kad 
parodyti kad brangus rubai 
negražina moterį, ji užsi
dėjo milijoninius rubus. 
Tuomet išveizėjo daug se
nesne.

Jos “misijos” atsibuna 
Orchestra svetainėj.

25 metams kalėjimam
Nekoki L. Lindloff, pra

našė ir spiritualistė liko nu
teista 25 metams kalėjimai! 
už savo sūnaus nužudymą. 
Ji padavė bylą augštesnian 
teisman.

“Aušros” vakaras.
Kovo 2 d. Meldažio sve

tainėj atsibuvo “Aušros” 
vakaras. Buvo loštas-komiš
kas veikalėlis “Piršlybos’’. 
Iš visų atžvilgių gerai liko 
atloštas. Nes lošė geriausios 
artistiškos Chicagos lietu
vių spėkos kaip ve: p-lė Žil- 
vičiutė, p. Damijonaitiene, 
p. Vaitiekūnas, p. Prušins- 
kis ir k. Po lošimo dailiai 
sudainavo keliatą dainų p. 
Sarpaliaus kvartetas. Žmo
nių pusėtinai tebuvo susi
rinkę. į

“Aušros” prelekcijos.
Kovo 9 d. “Aušros” svfer 

tainėj, 3149 S. Halsted št. 
atsibus K. Mikolaičio pre- 
lekcija temoj “Bakteriolo
gija”.

Pradžia 4 vai. po pietų.

Mussos byla pasibaigė jos 
išteisinimu.

Antonia Musso buvo kal
tinama už nužudymą savo 
vyro. Liko ištesinta. Tai 
atsitiko naktį balandžio 28 
d., 1912 m. Ji mylėjusi kitą 
vyrą ir todėl tai padariusi. 
Pasirodė, kad taip nebuvo. 
Jos vyras nuo apsivedimo 
baisiai žiauriai su ja apsiė
jęs. Nelaimingąjį rytą an
troj valandoj, jis pažadinęs 
ją, klausęs kelinta valanda. 
Ši atsakiusi, kad jau antra. 
“Tai laikas tau mirt”, tai 
pasakęs vyras ir puolęs ant 
jos su skustuvu. Ta ginda
mosi nušovė jį ir apleido 
namus. Po keturių valandų 
po jos apleidimo užsidegęs 
namas ir gaisrininkai iš
traukę vyro apdegusį lavo
ną. . ..

Šalčiausia žiemos dienai
Ned. kovo 2d. buvo šalčia

usia šių metų diena. Aštun
toj valandoj ryto buvo 4 laip
sniai žemiau zero. Policija 
atgabeno keturis skaudžiai 
sušalusius žmones į pavieto 
ligoninę. Jų ausįs ir rankos 
pašaltos. į

AUKOS. _ ;
Rochester, N. Y. straikuo. 
jautiems rubsinviams iš;

Amstersdam, N. Y.
I. Radykas, M. Svidarskas 

— po $100; Al. Stogaitis,< 
Ramonas, I. Giraitis, T. De
gutis, A. Petruškevičius, jA 
Stokna, A. Gotelis, K.Kįš- 
kis, I. Unčiuris. S. Olšaus- 
kas, A. lute, S. Aleksandt,-

lis, A. Petrov; K.'Strikulis 
po 50c; Anai Čepaitučia 
35c; K. Baltuška, A. Ambra
sas, A. Radzevičius, I. La
las, H. Janulis^ A. Trumpic- 
kas, K. Krivickas, O. Šlen- 
kiutė, V. Vaitulionis, V. 
Varnavičia, 'P. Urba, V. 
Znameriackas, M. Miliauc- 
kas,—po 25c; L Bonisevi- 
čius — 15c; D. Gudžinskas, 
A. Šidlauskas, S. Verbickai- 
tė, A. Kubiliuniutė, F. Ker- 
belis, M. Artminas, S. Be- 
lacka, Z. Kreivis, D. Šli- 
kys, M. Polaikis, A. Mara- 
zas, Al. Ciganavičius, A. 
Bliuvas — po 10c; M. Gu- 
džinskiutė, T. Masiulioniu- 
tė, V. Dzimavičius, B. Du- 
maliokiutė, I. Griniūtė, M. 
žudžiutė, V. Sadzevičius, E. 
Egumbok — po 5c; viso — 
$15.45.

A. K. Baltrūnas, 
kolektorius.

Šias aukas priėmėme.
A. Zimnickas, 
J. Mocejunas, 
J. D. Bendokaitis.

Didžiausias ir nuostabiau
sias žmonijos historijoj pa- 
rodavimas atsibuvo kovo 3 
d. Washingtone. Tai buvo 
sufragisčių ’ parodavimas. 
Ant Pennsylvania avė., ku
ria maršavo 10.000 sufra- 
gisčių, buvo žmonės sugrus
ti, kaip silkės statinėje. 80 
policmonų turėjo praskleis
ti ir padarytį vietą matuo
jančioms. 80' policmonų 
prieš 175.000 iriirtusių žmo
nių ! Pusantros valandos dar
bavosi policija, kol padarė 
kelią. Prasįdėjo nuostabus 
matavimas, kurs apkvaiti
no, apžavėjo žiuretajus. Vi
si pasistypčiodami geidė 
nors pažvelgti i generolę 
Rosalie Jones, kuri su sa
vo divizija maršavo iš New 
Yorko Washingtonan, ne
žiūrint nei į sniegą ir lietų, 
nei į veik nepraeinamus ke
lius. Ūžė ir staugė žiūrėto
jai. Ir pasipylė piktžodžiavi
mai ant matuojančių ir 
pasibjaurėtini užpuldinėji
mai. Tai netikėtinas apsi
reiškimas. 300 moterių liko 
nugabenta ligoninėn! Vėlia
vos buvo apspjaudomos, iš
traukiamos iš rankų ir dras
komos. Nei-gi prezidento 
žmona ir' duktė buvo pago- 
dojama padukusios govėdos. 
Taftienė, jos duktė ir dar 
keliatas žymių moterių tė- 
mijo matavimą nuo augš- 
tos stoveinės. Keliatas pa
dūkėlių pasilipę iš prieša
kio, pradėjo piktžodžiauti 
ant jų. Pamačiusios, kad 
nebus tvarkos apleido sto- 
veinę.

Nežiūrint į tuos nelaimin
gus atsitikimus, šis paroda- 
vimas jokiam kitam negali 
prilygti.

Pasisekimo (priežastis.
Nereguliariškumai atida- 

linimo pilvo sulčių gali pa
eiti nuo suerzinimo paties 
pilvo arba silpnumo nervų, 
kuriuos valdo giles. Yra vie
nas dalykas arba negalimu 
dalyku žmogui .atrasti ligos 
priežastį, kurios slegia pil
vą ir nervus. Kaip va Tri- 
ner’s American Elixir of 
Bitter Wine turi gerą pa
sekmę. Jis veikia tiesiog 
ant pilvo, paakstina nervus 
prie darbo. Tas vaistas yra 
geras ir viduriams, gydo 
užkietėjimą ir visokiasligas 
tam panašias. Aptiekose ir 
pas Jos. Triner, 1333-1339 
So. Ashland avė. Chicago, III. 
Ant išpūtimų ir išnarinimu 
dėk Trineris Liniment.
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