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Už žmogžudystę dovana.
Majoras Cardenano, kurio 

globoje buvo sargyba ga
benant prezidentą Madero 
ir vice-prezidentą Suarez į

turkų. Tame skaitliuje ran< 
dasi 32.000 paimtų tvirtu*, 
moję Janina ir 20.000 suim
tų kitose vietose.

Tiek nelaisvių užlaiky
mas graikams daug atsieiną, 
sakoma ligšiol išleista jau 
daugiau milijono dolerių. 
Todėl baigiantis karui Tur
kija bus priversta graikams 
tas išlaidas sugrąžinti. , .
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Didesnis naujokų skait
lius. Austrijos vyriausybė, 
paskelbė, kad šiais metais 
kariuomenėn' imsią 30.000 
naujokų daugiau negu vi
suomet, motyvuodama-' tai' 
tuom, kad šiemet naujokų 
skaitlių didinanti Vokietija 
ir Francija, o net ir Rugi-

susipratimas ir vi: 
las nekuriam 'lai . 
trauktas. Mat/liberalai nori 
turėti sau locną, kanadinį

i Skutari 
viešpatys- 
nųstatyti 
bet kuo- 

inėt černogarai užims Sku
tari, tuomet tas padalyti 
bus labai sunku. ~ .11

Huerta nenuolaidus.
Meksiko liglaikinis prezi

dentas Huerta pasiuntęs ge
nerolą Cuellar su 10.000 ar
mijos į šiaurius, įsakydamas 
įvesti ten priderančią tvar
ką, panaikinus revoliucijinį 
judėjimą. Be to į Coahuila 
pasiųsta 2.000 kariuomenės 
priešais tenaitinį guberna
torių Garranza, kuris atsisa
kęs klausyti dabartinės val
džios.

Iš to matoma, kad Huer
ta nenori nusilenkti, bet 
nepaklusnuosius nubausti. 
Vargiai jam tas pasiseks 
atsiekti, kadangi nepaklus
nieji naikina geležinkelius 
ir taiso savo priešininkams 
įvairias kliūtis; Bet kitose 
provincijoje seni revoliucio- 
nistai, nematydami sau nie
kur jokio išėjimo, nenoromis 
turi pasiduoti dabartinei 
valdžiai.

ANGLIJOS SUF RAGIS 
ČIŲ REIKALAI.

Anglijos sufragistė, ponia 
Emmellin Parkhurst, beka-. 
riaudama Londone daužant 
langus, deginant laiškus, 
mušant poli c iantuspa guliau 
pa si rodžius? labai nuilsusi; 
Paleista iš kalėjimo ųžšta- 

iiisprendė

komas Kanados pakraščiuo
se, bet valdžios šalininkai 
reikalauja^ kad už tuos mi
lijonus pądirbdinti tris di
delius karo laivus ir pavesti 
Anglijos" žinybai. Delei to 
gimę nesidtiKirnai ir nežinia 
kaip gali car pasibaigti.

Suokalbis prieš Diazą.
Andai Meksiko sostinėje 

Feliksas Diaz apturėjęs ži
nią, kad priešai jo gyvastį 
gyvuojąs suokalbis. Diaz 
taippat sužinojęs suokalbi
ninkų susirinkimo vietą. 
Kad tam suokalbiui pada
rius galą be kraujo pralieji
mo, jisai pats nuėjęs suo
kalbininkų susirinkiman ir 
pasakęs į susirinkusius suo
kalbininkus kalbą. Jis sa
kęs, kad suokalbininkai ne
turį reikalo jam grasinti 
mirtimi, bet privalą dabarti
nę valdžią visomis pastan
gomis palaikyti, idant nors 
sykį šaliai užtikrinus ramy
bę ir gerbūvį.

Sakoma, taja kalba jis 
susirinkusius perkalbėjęs ir 
tie prižadėję sekti jo patari
mus, taippat atsisakę dary
ti prieš jį bent kokius suo
kalbius.

Tą patį dabartinei val
džiai apreiškęs ir Sonora gu
bernatorius Mayforen. So
nora provincijos kongresas 
oficialiai nepripažino Huer- 
tos valdžios ir stengsis savo 
pusėn patraukti kitas, šiau
rines provincijas, kad bep- 
drai prieš Huertą pasiprie
šinus ir iš tų provincijų 
sutverus nepriklausomą da
bartiniam Meksikui provin
ciją.

IMTA.
Jau kelinta savaitė iš ka

ro lauko nebuvo arba visai 
mažai buvo žinių. Bet šio
mis dienomis parėjo didi ir 
svarbi žinia. Graikai paėmė 
Janiną, galingą turkų tvir
tumą, kuri ilgas laikas buvo 
apgulta. Tai svarbiausias E- 
piro - provincijos miestas. 
Dabar minėta visa provinci
ja randasi graikų rankose. 
Tvirtuma Janina sunkiai 
buvo prieinama, drūčiai ap
ginkluota ir turinti ligi 50.- 
000 turkų ihgulos. Iš pat 
prądžių ■ karo Balkanuose 
graikai tvirtumą Janiną ap
gulė Ir štai lig šiam laikui 
turkai narsiai laikėsi.: Tvir
tumos paėmimas liudija, 
kad ir graikai yra be galo' 
narsus..

Pastaromis dienomis grai
kai tvirtumą buvo apsiautę 
kaip kokiuo žiedu ir jiems 
prisiėjo durtuvais su turkais 
grumties. Turkų komendan
tas Essad-bey pagaliau pa
matė graikų spaudimo neiš
laikysiąs; mėgino vienui’ ir 
kitur per graikus prasimuš
ti, bet visos pastangos nuė
jo niekais. Ant galo nus
prendė graikams pasiduoti 
ir taip padarė. Graikai paė
mė nelaisvėn 32.000 turkų 
kareivių ir su pačiu komen
dantu. Dabar Janinoj ple
vėsuoja graikų Vėluva.

Žinia apie Janinos paėmi
mą graikų sostinėj Atėnuo
se pagimdė pašėlusį džiaug
smą. Vakare miesto gatvės 
apšviesta bengališkomis ug
nimis, gyventojai būriais 
vaikščiodami krikštavę. Juk 
tai didžiausias šiame karė 
graikų laimėjimas! Graiki
jos laikraščiai skelbia pas
kutinių dienų mūšio bėgį 
lanina apylinkėse: Dvi dieni 
ir nakti virus nepertraukia
ma kruvina kova. Graikai * - *4
apšaudė miestą sunkiomis 
-kanuolėmis, kurių dalį jiems 
pristatė serbai; aplink 30.- 
000 kanuolių šovinių paleis
ta miestan ir į jo fortus, ku-

kalėjimą, už pastarųjų nu
žudymą apturėjęs valdišką 
dovaną. Jis ligšiol buvo žan- 
darmų majoru, o dabar pas
kirtas su tuo pačiu kariniu 
laipsniu reguliarėn armi
jom

Panašus atžymėjimas — 
labai retas. Jam toji dovana 
teko už Madero nužudymą.

PORFIRIO DIAZ ATSISA
KYMAS.

Buvęs Meksiko diktato
rius, Porfirio Diaz, kurį nu
žudytas Madero buvo pra
šalinęs iš prezidentystės ir 
ištrėmęs iš Meksiko, pri
siuntęs iš Egipto dabarti
niam Meksiko karo ministe- 
riui Mondraginui pranešimą 
jogei nesugrįšiąs Meksikai! 
valdovauti, kadangi jau jau
čiasi susenusiu, menkos 
sveikatos ir jam norėtųsi 
senatvėje ramiai atsilsė-

čius jai $4.000 nusprendė 
keliauti į Paryžių, aįsilsėtįj 
ir pasigydytų. Tenai ji su 
savo jaunesne - seserimiap
kalbėsianti Anglijos sufra- 
gisčių likimą, ’ kdomet jai 
prisieis paskui -Užsidaryti 
kalėjimam '

Londone Parkhurst vie
tą užėmus ‘ ■ generpį&sFlo
ra Drummond. Bpt an^ąi 
viename sushinkime jai" be
kalbant susilaukusieji vyriš
kiai pirmiausiai ėmę čiaudė
ti, o paskui trukšmą. kelti, 
ant galo sulaužyta sąlėje vi
sos kėdės ir stalai'. Snfrdgis- 
ties turėjo gintį policija.

Sufragistė Ella Stevenson 
už laiškų naikinimą krasos 
skrynutėse pasmerkta de
šimčiai mėnesių kalėjimam

Kaina metams:
Amerikoje $2.oo Į Užsieni $3.oo *

■■
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Hakka-pašos misija.
Anglijos karalius andai 

priėmęs audiencijon buvusį 
Turkijos didį vezirą Hak- 
ka-pašą. Ką jis karaliui pa
sakojęs ir ko norėjęs, neži
nia. . ‘

Ambasadoriai Londone iš- 
naujo pasiūlę talkininkams 
Turkijos vardu susitaiky
mo išlygas ir dabar laukia
mas talkininkų atsakymas. 
Girdima, kad talkininkai 
tik tuomet sutiksią karą 
pertraukti, jei Turkija jiems 
atiduosianti visas užimtas 
teritorijas, salas ir tvirtu
mas Skutari ir Adrianopolį. 
Manoma, turkai ant galo 
priimsią pasiulijimus, nes 
turkams tasai karas apkar
tęs. Net jaunaturkiai norį 
taikinties.

TVIRTUMA JANINA PA- frie ant galo buvo priversti 
nutilti. Paskutiniuoju savo 
užpuolimu graikai turkus 
suklaidinę, nuduodami svar
biausią ataką ant dešiniojo 
turkų sparno, kur tatai tur
kai i sutraukė svarbiausias 
savo jėgas. Besigrumiant 
graikai tuo tarpu savo di
desnę kariuomenės dalį, tur
kams nežinant, pastūmėjo 
ant kairiojo sparno, kur tur
kai turėjo visai mažas jė
gas, ir tuoj, žinoma, be di
delės sunkenybės tvirtumos 
fortus užėmė. Iš ten graikų 
šauliai su durtuvais puolėsi 
tiesiog į 'miestą. Turkai, ži
noma^ dar gynėsi, bet netru
kus apsilpo ir pasidavė. 
Graikai, išėmus nėlaisvius, 
paėmė kelis desėtkus ka
nuolių ir daug amunicijos; 
nes pastarosios turkai tu
rėję pakaktinai; bet kas ar
šiausiai, turkams baigėsi vi
soks valgis, kareiviai vos tik 
prilaikyta prie gyvasties. 
Komendantas Essad-bey su 
visa savo armija pasidavė 
Graikijos sosto inpėdiniui, 
karaliunui Konstantinui, 
vyriausiam armijos vadui.

Turkų kariuomenės dabar 
neliko visame Epire, Tessa- 
lijoj, Albanijoj ir Makedo
nijoj. Turkai šiuo laiku dar 
laikosi tvirtumose Skutari 
ir Adrianopolyj, na ir ties 
Čataldža. Visur kitur euro
pinėse Turkijos provincijo
se turkų kariuomenės nebe
liko.

Dabar Graikijos armija 
neturi ką veikti europinėje 
Turkijoje, todėl galės pasi
dalinti į dalis ir eiti pagel- 
bon černogorams ties Sku
tari ir bulgarams su serbais 
ties Adrianopoliu ir Kon
stantinopolio apygardose. 
Be to dalis dar busią pasiųs
ta Mažoj on Azijon, anapus 
Dardanelių, kur jų du kor
pusu jau randasi.

Maištininkai sušaudyta.
Tomis dienomis turkų ka

riuomenėje ant Gallipoli da
lis kareivių sukėlė maištus, 
nenorėdami toliau mušties 
su bulgarais. Valdžia jų 50 
suėmė ir del pavyzdžio ki
tiems visus vienu žygiu su
šaudė. Visoje turkų armijo
je nepasiganėdinimas plati
nas. Turkijai naujas smūgis.

Ties Čataldža ir ant Galli
poli karas sustojęs kadangi 
siaučiantis šaltis ir sniego 
pustymai. Apie susirėmimus 
žinių negaunama.

Iš Konstantinopolio Lon
donan praneša, kad didysis 
veziras Mįihmud Šefket-pa- 
ša prašęs fjultanO iš atžvilgio 
į sunkų Turkijos ir jos fi
nansų padėdiną leisti kur- 
nors užstatyti už pinigus 
karališkas " brangenybes. 
Toms brang^pybėms pri- 
klauso-j ,M: ’ ~ ’ 
vertėš-.^O

nenes?Kat

Raiti 600 mylių.
Nužudyto Meksiko prezi

dento Madero du broliai, 
Ravi ir Emil, suspėjo iš 
Meksiko pasprusti Suvieny
tų Valstijų pusėn, perkelia
vę 600 mylių raiti be jokio 
tam tikro atsilsio. Jie su ke
liais savo šalininkais pribu
vo į San Antonio, Texas. Iš 
ten iškeliavo New Yorkan, 
kur susirinksianti visi liku
sieji Madero šeimynos na
riai ir pasitarsianti, kas 
jiems pradėti. Labiausiai 
juos apeina sukonfiskuoti 
dideli turtai, be kurių jie 
nieko šiais laikais netekę.

indo vainikas 
ijonų frankų, 
iš servis, ca- 
<dovana, ver- 
frankų ir ki

tokių ^vertės A 40 milijonų 
" ~ ' Aas brangeny- 

igal Turkijos 
faktų kokius 

Sultanas 
sittihj^Uinanyjnu sutikęs ir 
prid uięš: < ‘ Aš „labai abe j o- 
jųį;M^4idels^ nusižemini-: 
mąs,.diegti naiida”. Sultanas 

sutinka, nes ne-

Kaip žinoma, dabartinė 
valdžia po prezidento Ma
dero nužudymui, pasiuntė 
Porfirio Diazui pakvietimą, 
pasiūlydama jam visos Mek
sikos armijos komendanto 
vietą. Į tą pasiulijimą senis 
Diaz taip atsakęs:

“Labai sujaudino mane 
jūsų telegramas ir nemoku 
net išreikšti savo dėkingu
mo prezidentui Huertai, 
taip jums ir jūsų genero- 
lants už neužtarnautą pagar
bą, kokią man norite su
teikti, kviezdami iųane’vei
kiamoji tarnystei!, būtent 
palikti tautos armijos virši
ninku. Vienok mano jėgos ir 
sveikata neleidžia man tos 
garbingos vietos prisiimti.

“Visa priežastis, delei 
kurios pasitraukiu šalin iš 
viešojo gyvenimo, yra tame, 
kad man norisi savyje pa
laikyti tas gyvasties jėgų 
liekanas, kokias dar šiandie 
turiu. Tečiau jei mano tėvy
nė reikalaus ginti jos auto
nomiją, mielai pašvęsiu sa
vo gyvenimą. Porfirio Diaz.

Šiaurinis Meksikas nori at
siskirti.

Meksiko provincijos Co
ahuila gubernatorius Car
ranza andai pranešęs Suvie
nytų Valstijų ambasadoriui 
Meksike, Wilsonui, jogei jis 
visai nei nemanąs pripažin
ti dabartinės Huerta ir Dia
zo valdžios. Gubernatorius 
reikalauja, kad Huerta iš 
prezidentystės rezignuotų ir, 
kad Feliksas Diaz butų iš
tremtas iš valstybės ribų. 
Savo tų reikalavimų parėmi
mui Carranza turįs 11.000 
armiją. Ambasadorius Wil
son gubernatoriaus depešą 
parodęs Huertai, bet šis at
sakęs, kad gubernatorius ne
turįs tiek armijos ir tuomi 
manąs dabartinę valdžią tik 
inbauginti.

. SAVAITINIS LAIKRAŠTIS v 

KATALIKAS 
Išeiua kas Ketrergas, Chicago, III.

iš tikrų šal- 
ijomis, Vie

nos “Reichpost” apreiškia, 
kad jei ambasadoriai konfe
renciją Londone nieko svar
baus n^nutarsitį ir nesutik
sią sultg j Albanijos sienų,' 
tada Austrija irsianti veik
ti say^ąnkįąį ’^r ginsianti 

y f Albanijoje, 
i, fcad .Aųstri- 
limgii ir todėl 
plisti Albani
ją įsą klaidin-

K AN ADA IR JOS KARO 
LAIVYNAS.;

Kanados parlamento že- 
mesnia j ame bute apkalbama 
karo laivyno i^eikąįai. Ka
nados parlamentas tam - ti
kslui pernai buvo paskyręs 
35 milijonus dolei’įjį* Dabar 
norima tuos pinįg-, paskirtus 
tam reikalui išleisti/bet pra-

reika-
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ninkama. Teisėjams in se-

g Žinios iš Lietuvos, f

tvarkiai

darbai

RYTŲ ŠVIETIMAS.
Tai ir turime jau “Rytą”. 

Turime, pagaliaus, draugi
ją, kurios taip labai stigo- 
me, kurios trukumą taip 
jautėme visi, kuriems rupi 
nors kiek Lietuvos rytai, jų 
atgaivinimas. Kuomet Kau
no gub. lietuviai turi savo 
“Saulę”, kuomet Suvalkų 
gubernijai šviečia “Žibu- 

, rys”, tik viena musų nelai
mingoji, labiausiai apleista 
Vilniaus gubernija neturė
jo ligšiol organizacijos, ku
ri paimtų tautos švietimą 
savo rankosną, neturėjo or
ganizacijos, kur
tam tikru pienu koncen
truotųsi švietimo 
kur atskirų žmonių pastan
gos gautų pamatą, gautų 
vieną bendrą ryšį.

Liaudies švietimas — 
vyriausiasai tautos gaivin
tojas. Laudies švietimas 
turi įstabią galę — jis gali 
net mirštančią tautą prikel
ti gyveniman, jis gali net 

L lavonus stumti darbų vieš
keliu. Karščiausia agitaci
ja neinkvėps tamsuoliui 

I tautybės supratimo. Tam- 
I suolis—aklas ir kurčias vi- 
I suomenės gyvenimui, tai ap- 

mirusis tautos kūno narys, 
kuriam lengviausiai inkal- 
bėti pati didžiausia nesą
monė, net tai, jog nesi tas, 

I kas esi. Tamsiam žmogui
■ gana pasakyti, jog jo kalba 

netikusi, pagonų kalb a (kaip
I tat musų tamsuoliams in-
■ kalbinė j a gerieji musų kai- 
I mynai), jog su ja “toli ne

nuvažiuosi”, ir jis bus jau
Į kuo nori, būdamas gry

niausias lietuvis pasidarys 
I “tikruoju lenku” ir neap- 
I kęs lietuvybės labiau, negu 

tie, kurie jį suviliojo. Paim- 
I kime, kad ir tokį Vilnių.

Čia lietuvių darbo žmonių 
| ne šimtais, ne tūkstančiais, 

bet dešimtimis tūkstančių
■ galėtum surašyti, o tečiau
■ Vilniuje lietuvybės ligšiol 
J beveik nė nežymu. O tai del- 

: I to, kad tie visi varguoliai
I lietuviai — žmoneliai tam- 
I sus ir nėra kas juos lietu  viii 
I tautos dvasioje šviestų. Ir

■ dėlto prie jų prieina lenkų
■ agitatoriai, kurie turi pigių 
I argumentų tamsiam žmogui 
I intikinti, kad jis nebūtų lie-

■ tuvis, kad bent nesirodytų 
i besąs lietuvis; nereikia net 
I nė lenkų agitatorių, sakysiu, 
I j°g jie Pr’e daugumos tų 
I žmonelių nė neprieina ~

■ jie patįs, nelyginant tos
■ vargšės žiurkės, ateina į jų
■ spąstus lietuviams gaudyti 
I pastatytus. Tamsus žmogus

■ vien tik kunui. Tamsuoliai, 
I nors didžiausi vargšai, bet

■ drauge ir didžiausi mate
li rij'alistai. Jiems turi svar-

bą tik tai, ka s pinigų j lems
■ duoda, duoną patikrina.
■ Pasilaikyti juos prie savęs
■ galėtų dar lietuvybė ir be
■ šviesos, bet tik tuomet, jei
■ iš jos butų kokia nors ap- 
U čiuopiama nauda, jei būti
■ lietuviu duotų patikrinimą.
■ jog nebusi be duonos. Pas
■ mus lietuvybė materijalės

Onaudos dar
■ gali, dar negali patikrinti
■ ramaus būvio: musų pra-
■ monė, musų prekyba dar 
■vos vystos, dar vos pirštais
■ suskaitomi žmonės gali 
■apie ją sušilti. Koks tat iš- 
■skaitymas' būti lietuviu ! 
■Priešingai, lietuviu buda- 
■mas susilauksi sau tik ne- 
Hsmagumų, pajuokimo, ma

duot , ne-

nei, kad esąs gyvas ir reika
lingas.

Kaip, kokiais pamatais, 
kiek turėtų susiartinti tos 
trįs vilniečiams lietuviams 
šviesti įsteigtos organizaci
jos — tai jau kitas dalykas, 
tai jau tų organizacijų vedė
jų dalykas. Paduodu tik 
mintį.

Vienas vyras — ne talka,
Vienas žodis—ne šneka, 

Kai du stos — visados 
Daugiau padarys — 

sako poetas. Jei viena kuri 
organizacija jau nėra — 
vienas vyras, tai ką sakyt 
apie kelias susijungusias 
ir išvien vieną darbą dir
bančias organizacijas! Ir 
šiame atvejyje aš manau, 
jog tos trįs organizacijos 
tiesiog turi eiti išvieno, nes 
visuomenė, kuri joms gyvy
bę davė, tais pačiais tiks
lais kiekvieną steigė — ry
tų lietuviams šviesti. Norė
čiau tikėti, jog jos ir eis iš
vieno.

ža to — boikoto iš lenkų 
pusės, o tie lenkai turi savo 
rankose pusę Vilniaus, tu
ri kapitalų, turi darbo ir 
gali duoti duonos, del ku
rios juk tie visi lietuviai 
varguoliai ir atvažiavę Vil
niun iš savo nuskurdusio 
kaimo. Esu tikras, jog Vil
nius urnai pasidarytų kuo
ne gryniausiu lietuvių mies
tu, jei taip lietuvybė staiga 
atsiremtų milijonų, jei būti 
lietuviu užsimokėtų. Bet to 
kiti šuolių gyvenimas neži
no. Ir dėlto, jei mes nemo
kėsime išaiškinti tiems mu
sų vargo broliams, jog lie
tuvybės reikia laikyties, 
kad ir ji nieko mums neduo
tų, jei mes jų neapšviesime 
— Vilniuje, nors musų bu
tų ir didelis skaičius, busi
me tik toji su panieka lenkų 
laikraščių minima “sauje
lė”. Ir taip yra ne vienam 
Vilniuje, bet beveik visoje 
Vilniaus gubernijioj'e. To
kiam Lydos, Ašmenos ap- 
skrityj dar blogiau, nes ten 
nėra net kam prie tų nesusi
pratėlių prieiti jiems tiesos 
išaiškint.

Visą tą trukumą turės 
dabar papildyti “Rytas”. 
Platus jo uždavinys! Ir jei 
mokės jis nors dalį savo 
uždavinio padaryti — bus 
naudingiausia lietuvių dr- 
ja. Be abejo, vienas ar keli 
žmonės čia ne ką tepadarys, 
kad ir daugiausia norų ir 
net inicijativos turėtų, čia 
ne Kauno ir ne Suvalkų gu
berniją, kur jau dirva išpu
renta, tik sėk šviesos pasė
lio grūdą. Čia reikia dar ne 
tik arti ir akėti, čia, lyg to
je degsnėje, kuri norima lau
ku paversti, pirma reikia 
dar kelmai su šaknimis iš
rauti, išlyginti. O tai darbas 
ne vieno, ne kelių žmonių. 
Tik bendromis jėgomis da
rydami tą darbą, galėsime jį 
padaryti. Taigi “Ryto’’drau
gijos valdybai turėtų padėti 
čia visi tie, kuriems tik rupi 
švietimas, lietuvybės ir ka
talikybės pamatais remia
mas. Sakau, lietuvybės ir 
katalikybės, nes kur-kur, 
o Vilniaus vyskupijoj, kur 
lietuvybė vis dar su pago- 
nizmu musų kvailintoji! te- 
bemaišoma, tuodu privalu
mu turi būti tiesiog neats
kiriamu visuomenės darbe. 
. Kalbėdamas apie “Rytą”, 
negaliu nepaminėti dar 
dviejų organizacijų, artimų 
savo tikslais ir pakraipa. 
Tai vadinamasai “Kun. J. 
Tumo fondas rytiečiams 
šviesti” ir “Aušros” laikraš
tis. Abi tiedvi organizaciji 
taip-pat dar labai jauni, ir 
abi labai svarbi.. Abi tiedvi 
organizaciji, dirbusi ligšiol 
tautos švietimo darbą sky
rium ir ne labai gal siste- 
matiniai, turėtų dabar su
sispiesti, kaip ir susilieti su 
“Rytu”. Skiriamoji vilnie
čiams ir labiausiai tarp jų 
platinamoje “Aušroje”, — 
žinoma, jei ji eitų geru ke
liu, švietimo draugija rastų 
tinkamiausi savo populeri- 
zatorių ir kelio skynėją, o 
taip-pat, šviezdama sodžių, 
skintų kelią musų laikraš
čiams. “Fondas” turėdamas 
jau ligi dviejų tūkstančių 
rublių ir į keliolika tūkstan
čių knygų-knygelių, butų 
labai stipri parama “Rytui” 
jo darbų pradžioje, pats gi 
“Ryte” turėtų geriausį pa* 
liudijimą lietuviu visuome-
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aprimti. “Lenkai’’, pamatę 
lietuvių susipiatimo nebe- 
nuslopįsią , ėmę romiau žiū
rėti į juos ir pripažinti 
jiems teisių; Net Jį/lietuvių 
vakarą atėjo daugelis tokių, 
kurie seniau ’ būdavo bijo 
viso, kast lietuviška. Lietu
vių apšvieta eina pirmyn. 
Steigiamas “Blavybės” sky
rius, žymiai auga šv. Kaz. 
draugijos narių skaičius, 
daug pareina lietuvių laik
raščių.

Čia atitaisau “Vilties” 
korespondento nesenai pa
duotą netikrą, žinią, kad 
kun. dek. Petrainis nesakąs 
lietuviškų pamokslų. Jau 
bus kokie 5 mėnesiai, kaip 
kun. Petranis sako iš eilės ir 
lietuviškus pamokslus.

Liudas Gira.

LIETUVIŲ CHORAS.
Kaune, kaip praneša “S. 

Z. T.”, taisomas didelis miš
rus choras, kuriame daly
vausią 500 vyrų ir moterių 
Chorą vesiąs p. Kavaliaus
kas.

DVIKOVA.
Šiomis dienomis

Kaune dvikova (duelis) 
tarp d-ro Šenbergo ir inž. 
Feldbasho. Per gubernato
riaus Kųlomzino išleistuves 
inž. F. buvo sudavęs veidan 
d-rui Š. Nei vienas, nei 
tras nesužeistas.

įvyko

an-

ŠVENČIONIS.
Viln. apskr.

DAB DEL “PIVAŠIŪNŲ 
BYLOS*.

‘ Anam “Vilties’ ’ numeryje 
bilvo rašyta, kad kun. Petru
lis teismo rūmuose pralai
mėjęs bylą su “Kur. Lit.” 
redaktorių už apšmeižimą, 
kurią buvo pirma laimėjęs 
apygardos teisme. Ką bu
vo kalbėję liudininkai aną 
kartą, tą-pat sakę ir dabar, 
ne vieno daromo kun. Petru
liui priekaišo nepatvirtino. 
Redaktorių ir koresponden
tą teismas išteįsino dėlto, 
kad jie apšmeižė’ kun. P. 
Bona fide —c parapijonių 
suvedžioti. Kaip girdėti, 
kUn. Petrulis varąs bylą se- 
.natan. “Kur. Lit.” aprašė 
bylą labai tendentiškai, vėl 
apšmeižė kun. P. Tarp kitko 
parašė, kad kUn. P., apš
meižtas, reikalavęs atšauk
ti netiesą per “Vii. Viest- 
nik’ą”. •

___ ,
ŽAISLIAI.Lig šių metų pas 

dažnai atsitikdavo bažnyčio
je riaušių. Mat, buvo tarnu 
tik tol, kol lietuviai nesusi
prato reikalauti sau pride
ramų teisių bažnyčioje ir 
kitur. Tečiau dabar, ačiū 
taktui vietos kunigų, ima

Čia sausio 23 diena š, m., 
dalyvaujant žemiečių virš., 
buvo . seniūnų ii’ rinktinių 
sueiga. Zemskis pasakė, 
.juos sušaukęs padidinti al
gas visiems valsčiaus virši- 
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Balti m orės uoste angliškanig jaivė “Alum Chine’’ ekspliodavę.ĮĮOO tonų, dinamito. 
00 žmonių užmušta. Čionai pastatoma sugadintas nuo tos ekspliozijos vienas Su?

Valstijų anglinis laivas. \

raštininkui su viršaičiu — 
pirmiau 180 r., antram 80 r. 
Visi vienu balsu sušuko 
“nereikia’’^ Ir nors žemie
čių viršininkas labai išro- 
dinėj'o, jog reikia, bet nieks 
nesutiko. Sueigą buvo ati
dėję į šio mėn. 26 d., bet 
vėl nieko nepadarė. Seniū
nams neliepiami uždėjo po 
10 rub., o teisėjams nume
tė ir paskyrė vos tik po 5 r., 
pirmininkui taip-pat nedė
jo nieko. Vyrai aiškino, 
kad seniūnams reikalinga, 
nes jie daugiausia balos 
primindą, o naudos iš to 
jokios neturi. O teisėjams 
su raštininku, nors tu dėk 
ir po tūkstantį, vis tiek jie 
lupą kyšius. Girdi, visaip 
bandėme ir visokius rinko
me : visad tokie patįs. Todėl 
nors algos mažiau liksime.

Rinktinio Kaimynas.

SKUNDAS.
Telšių apskr.

Skuodiškių gyvenimas, 
kuris ik šiol it snaudė, šie
met kažin kokiuo stebuklu 
išsyk pasidarė daug kuo 
pranašesnis už senuosius 
metus; to pernai, užpernai 
nė sapnuot niekam nesisap- 
navo. Daugumai ir ūkis 
labiati pameilo, didesnioji 
Skuodo valsčiaus dalis u- 
mu laiku sutarė išsikelti 
viensėdžiuosna, moksleivių 
skaičius keliolika žmonių 
padidėjo, vieno ūkininko 
sūnūs mokosi net Joniškė
lio (Panev. apskr.) ūkio 
mokykloj. Liet, laikraščių 
tiek pasidaugino, kad ne
galima buvo tikėties — vie
nam Skuodo valsčiui šiemet 
sausio mėn. pabaigoje ėjo 
virš 150 egz. lietuvių laik
raščių ; dauguma dar ren
giasi užsisakyti; yra jau 
daug sodžių, kur po kelio
lika egz. laikraščių ateina.

Dum. Treigys.
“V”.

DIEVAS ŽMOGŲ SERGS
TI.

WRECK ED
BY EXPLO$t©ht , >» C'C>Fv*a&H-r lęt* by AMs.feiėAK i i fresus. Ą»sac<Ar<QH; .

Francuzas jau ilgus me
tus laimingai gyveno Indi
joje: neatnešė jam jokios 
nelaimės nei žiaurus tos ša
lies liūtai, nei gyvatės. Kar
tą gi, štai kas atsitiko. Be
dirbant francuzui savo 
kambarėlyje, kitame kam
baryje pasigirdo baisus 
staugesys ir, kaip jisai pa
žino pagal balso, butą tai 
liūto.
Prasidaręs v duris francu
zas pastiro, plaukai pasi
stojo iš išgąsčio ant gal
vos, šiurpuliai perbėgo visą 
jo kūną: 
prie mažo 
begulinčio; 
kas daryti

liūtas artinosi 
vaiko, lopšyje 
nežinojo tėvas, 
gintis nebuvo 

nei minutos laiko, šauktis 
pagelbos nebuvo ko.

- I Kas darvtf. rotEia SaiiE.

Musą bernaičiams ir mergaitėms.

VTNCUKAS IB KAZIU

Silvestrų Vincukas neka- 
dos nekeldavo anksti ginti 
gyvulių: už jį išgindavo jo 
brolis Kaziukas, kurs buvo 
už Vincuką vyresnis dvejais 
metais. Vincukas atsikelda
vo prieš-pat pusryčius, pa
valgydavo ir eidavo paleisti 
Kaziuką pusryčių.

Vieną sykį Kaziukas pa
rėjo namo ir palengva sau 
valgė pusryčius. (Tą dieną 
jis buvo labai anksti kėlęs 
ir pavargęs). Vincukui pa
sirodė, kad Kaziukas peril
gai valgąs, arba taip sau 
sėdįs namie, nieko neveik
damas. Jis parėjo namo 
(ganė prie pat namų) ir pa
sakė Kaziukui, jog jis su
varysiąs į žardį supančiuo- 
tas karves, jei jis nevalgys 
greičiau ir tuojau neateis.

Kaziukas pavalgęs nuėjo 
da pašerti kumeliukų, pas
kui nuvedė pririšti dobiluo- 
sna veršiukus.

Vincukas mato, jog Ka
ziukas nesiskubina prie gy
vulių, ėmė ir nuvarė supan- 
čiuotas karves į žardį.

Kada Kaziukas nuėjo iš- 
pančiuoti karvių, jis rado 
karvių kojas labai nutrin
tas. Kaziukas parėjo namo 
ir pasakė Vincukui, jog ne-| 
gražu kankinti gyvuliai.' 
“Juk tu ne mane nubaudei, 
—tarė jis, — bet nekaltus 
gyvulius”.

Vincukas suprato, negra
žiai pasielgęs, susigėdo ir 
čia-pat prižadėjo Kaziukui 
nekados nekeršyti.

Dzidorių Juozukas.

PO AUDBOS.

Gaivina jausmus. 
Nutilo griausmai, 
Perkūno trenksmai — 
Vėl oras ramus

Saulutė meiliais,
Karštais spinduliais
Sušildo laukus, 
Sodus ir miškus.

Lašeliai rasos 
Ant saulės šviesos, 
Lyg žvaigždžių būriai 
Pražibo gražiai.

Po lygius laukus, 
Po sodus, miškus 
Paukštelių balsai 
Vėl skamba linksmai.

Keleliais, takais
Žmoneliai pulkais
Prie darbo žingsniuoja
Ir dainas dainuoja.

Bastūnas. 

tis Dievo: ėmė karštai pa
tylomis melstis ir su didžiu 
išgąsčiu laukė prancūzas, 
kas bus. Liūtas prisiartino 
prie vaiko, dideliame veid
rodyje, kabančiame ant ki
tos sienos, pamatė jame ki
tą vaiką ir puolėsi prie to—• 
ant veidrodžio. Veidrodis 
su didžiu trenksmu puolė 
žemėn, ir baisiu bildesiu 
liūtas taip įsibaugino, kad, 
užmiršęs apie pirmąją au
ką puolėsi laukan.

Tokiuo budu vaikas liko 
išgelbėtas.

Ligi mirties atmindavo 
francuzas šį baisų atsitiki
mą ir dažnai primindavo 
savo jau užaugusiam sunui 
apie Dievą, jį stebuklingai 
išgelbėjusį.

Išgelbėtasai vaikas išau
go geras vyras, gražiai gy
veno, sulaukė žilos senatvės 
ir gražiai pasimirė.

Aa.

VILKO NELAIMĖ.
Godus vilkas užspringo 

kaulu.
Nebegali jis nei riktelėti, 

nei kvapo beatgauti, grobi
kui jau nebetoli galas.

Stovi šalyj jo vilkienė —• 
gailisi jo, o pagelbėti nieko 
negali.

Surinko vilkas pastarą
sias savo pajėgas ir vos tik 
girdžiamu balsu prašnab
ždėjo :

— Bėgk pas žmones —< 
prašyk, maldauk!

Atsiduso vilkienė ir tarė:
— Nei nuo žmonių, nei 

nuo žvėriij nėra mums ko 
tikėties: visiems mes esame 
padarę labai daug bloga.

Šilgalys.

VILKAS IB AVIS/

Apniko vilką šunįs, nu
kandžiojo pilkąjį piktadarį. . 
Guli vilkas savo gultoje, 
dantimis tarškina: norisi 
vilkui ėsti ir gerti, o iš vie
tos pasikelti neturi pajėgų.

Nuklydo nuo būrio avis, 
užėjo į krumus; eina avis 
pro vilko gultos šalį.

Ir įniko maldauti vilkas:
— Geroji avele! pasigai

lėk manęs: mano gerklė 
perdžiūvo; atnešk man, ser
gančiam, vandenėlio atsi
gerti, — upelis, girdi, gan 
arti zirzena. Išgelbėk tu 
mane nuo baisios mirties, 
per visą savo amžių tavo 
patarnavimo neužmiršiu!
Persigandus avis subliovė:
— Atneščiau, — sako, —< 

aš tau vandenėlio, bet pri
eiti prie tavęs arti bijau!

Šilgalys. * t 
--------------- - V.

ŽMOGUS IB UODAS. *

Žmogus pjovė pabalyje 
šieną, pavargo ir užsimanė 
jis prisnusti. Atsigulė pa- 
karklynėje, o užmigti nega
li: spiečiasi, sukasi apie jį 
uodai, nutupia ant veido — 
kanda.

Sugavo žmogus vieną uo
dą ir sako:

— Tu neleidi man mie
goti, kandžioji mane — už
mušiu aš tave!
—Žmogau, nežudyk, manęs! 

Aš mažas, ir tau didžios 
nuoskaudos nepadariau!

Prasijuokė žmogus ir sa
ko :

— Taip, tai taip! didžios 
nuoskaudos tu man nepada
rysi, bet ir mažos daryti ne*? 
reikia.

Šilgalys.

2
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Friedmanno ligoninė.
New York. F. Friedmann 

įsteigė savo ligoninę puikioj 
vietoj ties 5 avė. ir 33 gatve. 
Tikisi aprūpinti 1.000 pa
cientų dienoj. “Kas pirmes
nis tas geresnis” — aprupįs 
pirmiaus tuos, katrie pir- 
miaus ateis. Pagal tą taisy
klę priiminės ir bėdinuosius 
be užmokesčio. Pirmas jo 
pacientas Rex Lee Paris, 
Chas. Finley’o bankierio 
žentas. Už pasisekimą gaus 
$1.000.000.

Nekurie augšto mokslo 
vyrai jam netik netiki, bet 
vadina apgaviku. Michiga- 
no universiteto medicinos 
skyriaus dekanas V. C. Vau
ghan pasakė: “Aš sekiau su 
didžiu indomumu d-ro 
Friedmanno straipsnius me- 
dikaliuose laikraščiuose. 
Bet jis atsisako pasakyti, 
kas jo pėr vaistas yra. Jo- 
kis mokslo vyras taip ne
darytų. Per visą laiką jo 
pasielgimas nebuvo tikęs. 
Aš tiesiog sakau, kad jis 
yra apgavikas ir žmonės 
šios šalies urnai pamatys 
ištikrųjų jį tokiu esant”.

Nelaiminga šeimyna.
St. Paul. Graudi histori- 

ja buvo papasakota pašelpos 
ofise. 20 metų moteriškė, 
motina penkių kūdikių, vie
ną vaiką nešina ir dviejų 
lydima, su pašaltomis kojo
mis papasakojo apie savo 
vargus ir apalpo. Jos vyras 
sunkios ligos pagautas nu
gabentas ligoninėn.

Suniuks prapuolė.
Washington, D. C. Poli

cija užimta ieškojimu p. He
lenos Taftytės pudliaus, 
kurs pabėgo iš baltųjų rūmų 
prieš pat iš jo išsikrausty
mą ex-prezidento.

12 gimė, nei vienas nemirė.
Tiovola, Minn. Metinės 

statistikos parodė, kad šia
me miestelyj praeitais’ me
tais nenumirė nei vienas 
žmogus. Gimė 12. Miestelis 
finų apgyventas.

Į kovą prieš apmokamas a- 
genturas.

New York. 6.000 orga 
nizuotų viešbučių ir resto
ranų darbininkų pradėjo 
kovą prieš apmokamas dar
bo agentūras. Rūpinsis į- 
vykdinti įstatymą, kad nie
kas negali imti mokesties 
už darbo parupinimą. Taip
gi rūpinsis, kad neapmoka
mos darbo agentūros būti} 
praplatintos.

Kompanija prieš cukraus 
trustą.

New Orleans. Lousianos 
valstijoj susitvėrė kompani
ja iš cukrinių lendrių au
gintojų ir cukraus išdirbė
tų kovoti prieš cukraus 
trustą. Sudėjo $60.000.000.

Komisionierius prie Haagos 
tribunalo.

Washington, D. C. Pre
zidentas Taft prieš pat savo 
ofiso apleidimą paskyrė tei
sėją G. Gray komisionie- 
rium prie Haagos tribuna
lo. Tai buvo paskutinis jo, 
kaipo prezidento, darbas.

Maištadarius nubaus.
Washington, D. C. Dau

gelis labai pasibjaurėjo ki
lusia betvarke laike sufra- 
gisčių maršavimo. Senate 
išrinkta komisija suradimui 
niekadėjų ir jų nubaudimui 
Net sufragisčių priešininkai 
bjaurėjasi tuo barbarišku 
pasielgimu.

Drąsus plėšikai.
Philadelphia, Pa. Plėši

kai inėjo į deimantų krautu
vę viduryj miesto, dinamitu 
atidarė spintą ir pavogė 
brangenybių $7.000 vertės.

Prezidento inauguracija
Washington, D. C. — 

Kovo 4 dieną su paprasto
mis prie tos progos iškibny- 
bėmis prisaikinta naujas 
Suvienytoms Valstijoms 
prezidentas, Woodrow Wil
son. Naujas prezidentas pri
siekė ties kapitoliaus (vals
tybės rūmų) dešiniuoju 
sparnu, kur jam buvo pasta
tyta specialė platforma. 
Šimtai tūkstančių susirinku
sių žmonių rėksmais sveiki
no naują prezidentą. Prezi
dentas Wilson sėdėjęs deši
nėje pusėje prezidento Taf- 
to, turėdamas kairėje pusė
je vice-prezidentą Mar
shall.

Prisiegos metu ant plat
formos buvo naujo ir seno 
kabinetų nariai. 1:34 po pie
tų prisiartino prie preziden
to Wilsono augščiausio teis
mo pirmininkas, teisėjas 
White, liepdamas pakelti 
jam augštyn ranką. Teisėjas 
perkalbėjo prisiegos formu- 
lą, kurią prezid. Wilson žo
dis žodin atkartojo. Prezi
dentui ištarius paskutinį 
prisiegos žodį, minioje pasi
girdo neapsakomai didis 
džiaugsmo riksmas, besitę
siantis kelias miliutas.* Susi
rinkusiai miniai nusimalši- 
nus, naujas prezidentas.per
skaitė iš manuseripto savo 
inauguracijinę kalbą. Štai 
kalbos ištraukos.

tai prideęa? aplenkti, o ko
kie pastūmėti Ipriekyn. Tai
gi dabar yra iUusu prieder
mė pataisyti, Kas reikalau
ja pataisyhjp, apgriauti, kas 
pasiremia atit netikro pama
to, ir ant pergyventi} daiktų 
griuvėsių. pastatyti naujus 
musų veikimo bustus, bus
tus proto ir teisingumo. Ne 
žodžiu, bet darbu turime at
žymėti savo veiklumą.

Tarifos klausimas.
Svarbiausiai turi mums 

rūpėti muitų tarifos klausi
mas. Tarifą mus atitraukė 
nuo bendrininkavimo svieti- 
nėj pirklyboj, o valdžia mus 
vis labiau dar stumia į su- 
sikuopavusių žmonių agen
tūrų eiles, kurioms visas 
pelnas tenka, o visuome
nei .nieko nelieka. Toliau 
turi but sureguliuotas kredi
to klausimas, o bankai turi 
atsirasti valdžios kontrolėj. 
Natūralių turtų šaltiniais 
neprivalo naudoties viena- 
tos, bet plačioji visuomenė. 
Tyrynus reikia sukulturint, 
upes sureguliuoti, miškus 
apsiausti globa. Žengiame 
pramones tautų priešakyj, 
bet nemokame valdyties e- 
konominiai, tatai tokiam ne
geram šeimininkavimui 
kia padaryti galas.

kąms. Čionai nekalbama a- 
piesąjausmą, bet apie sun
kią priderystę, kas lytisi vi
suomenės.

Valdžia kadangi negali 
remties ant sąjausmo, bet 
ant teisybės. Valdžia pri
valo užtikrinti globą dir
bantiems vyrams, o taippat 
jų žmonoms ir vaikams. To
dėl valdžia privalo pravesti 
įstatymus darbininkų ap
saugai, aštrius įstatymus a- 
pie maitinimos budus, į- 
statymus sanitarinius, bet 
visusvarbiąus apsaugojan- 
čius darbininkams sveikatą 
ir gyvastis. Ši diena yra 
džiaugsmo diena, bet ne par
tijai, tik žmonijai. Į mus 
atkreipta visų akįs su klau
simu: Ką atliksime? Kas 
bus ? Todėl kviečiu visus do
rus žmones stovėti mano 
pusėje. Jaigu man Dievas 
padės, neapvilsiu tų, kurie 
seks mano patarimus ir man 
gelbės.

Tai svarbiausios nauji' 
prezidento kalbos dalįs. Kal
ba į klausančius padarė įs
pūdį ir visi paliko prie ge
ros minties, kad šis prezi
dentas savo žodžių nesu
laužys ir šalyj žydės gerbū
vis.

SERGANTI VYRAI
SILPNI, SUSIRGĘ, NUSIMINĖ VYRAI 

CZIA YRA JUS ISZGYDYHAS.
Jauni arba seni vyrai.

Idant būti sveiku ir linksmu, 
turyte išsigydyt iš pasidydinan- 
čių gyslų, sunkaus traukančio že
miu skausmo vyriškume, Hydroce 
le, Kylos, Hemorrhoids, Raudono
sios gyslos, (niekiančios 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 
apiejškindami vyska apie Jūsų li
ga ir pasakisim kaip galite but 
išgydyti musu budu arba gydy
mu, kuriy 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.

rei-

Ištraukė laivą nuo ežero 
dugno, kur jis veik šimtmetį 

gulėjo.
Erie, Pa. Liko iškeltas 

laivas vardu Niagara, kurs 
įveik šimtmetį gulėjo už
lajos Misery, ežero Erie į- 
lankos, dugne. Jis buvo iš
trauktas per didelę aketę 
su keturiais grandiniais 110 
pėdų ilgais. Pastūmė po juo 
pontonus ir pavasariop jis 
bus nuvilktas Erie’n. Ge
rai užsilaikęs ir tikimasi 
bus galima pataisyti. Tai 
yra karo laivas. ,

Iš straiko valstijos
Charleston, W. Va. Gu

bernatorius Glasscock, kurs 
žiauriai elgėsi su straikinin- 
kais anglekasiais, apleidžia 
savo vietą. Jo vietą užims 
Hatfield. Tai-gi straikinin- 
kų padėjimas gal pakrips 
kiton pusėn prie naujos val
džios.

Pennsylvanios geležinkelio 
dividendai.

Pennsylvanios geležinke
lio kompanija išdalino savo 
akcionieriams dividendus. 
Iš viso $6.807.169 tarp* 75-

Nepirks čaplių plunksnų.-
Philadelphia, Pa. Du 

tūkstančiu mergaičių, lan
kančių High Schooles, pri
siekė nepirkti čaplių plun
ksnų ir mėgina prikalbinti 
kitas 5.000 mergaičių tą pa
tį padaryti. Tas judėjimas 
prasidėjo perskaičius lai
kraštyj apie paukščių kan
kynes, kuomet jos yra peša- 
mos.

492 asmenų, pusė iš kurių 
yra moterįs. Tai buvo regu- 
liaris bertaininis išmokėji
mas. Šion kompanijon kapi
talo yra įdėta $453.877.950. 
Prie šios linijos dirba 210.- 
000, o išviso su ja yra su
rišta 500.000 asmenų.

Prezidento kalba.
“Suvienytų Valstijų val

džioje įvyko permaina. Pra
sidėjo pirm poros metų kon
grese, kuriame didžiuma at
sirado demokratai. Dabar 
kongresas yra demokratinis. 
Taippat federalis senatas 
bus demokratinis. Preziden
to ii1 vice-prezidento vald- 
vietės pavesta, demokra
tams. Ką gi reiškia toji at
maina? Tai klausimas, kuris 
visus daug užima, ir į kurį 
aš mėgįsiu trumpai atsaky
ti. Toji permaina reiškia 
daugiau negu partijinė per
galė. Duotos partijos perga
lė nedaug reiškia, išėmus 
tai, jei visa tauta tą par
tiją pavadina tarnybon. Be- 
abejonės niekas nedvejoju a- 
pie tikslus, į kuriuos nūdien 
tauta pašaukė demokratų 
partiją. Toji atmaina, tai 
yra musų nuosavi pienai ir 
pažiūros. Daug daiktų, su 
kuriais apsipratome ir lai
kome natūraliais, bus praša
linti, o anų vietą užims 
naujos pažiūros, kuriąs gy
venimo patyrimais demo
kratija išmėgino. ,7:y7' ,

Didi priederme.

Neatkreipėme pakaktinai 
domos į tai, kad valdžia pri
valo tarnauti ^žmonijai ir 
tas taip turi1 but, jei norime 
musų visuomenę palaikyti 
sveika ir gyventi tikusia. 
Visupirmu reikia -apdrausti 
kaip sveikatą, taip ir duoną 
vyrams, moterims ir vai-

. —.. ....... --------

Visų iškilmybių metu 
saulutė skaisčiai žibėjus. 
Parodavimas kariuomenės ir 
žymių asmenų atsibuvęs 
tvarkoje.

Buvęs prezidentas Taft 
tą: pačią dieną su savo šei
myną iškeliavęs atsilsėtų | 
Gęorgią valstiją, iš kur pa
vasarį sugrįšiąs ir Yale 
universitete apimsiąs tei
sių profesoriaus' katedrą.

Vakare miestas Washing
ton buvo gražiai iliuminuo
tas.

Baisi dinamitoekspliozija

Ką rado naujojo prezidento 
( šeimyna baltuose rūmuose.

Dėdė Šamas užlaiko savo 
prezidentą puikiai išrėdy
tuose rūmuose. Tarp kitko 
štai ką rado tuose rūmuose 
naujojo prezidento šeimyna: 
30 tarnų, dvi virėji, gerai 
išrengtą virtuvę; visi indai, 
peiliai, šaukštai turi parašą 
“The President’s House” ir 
amerikonišką erelį; iš žy
miausių daiktų yra $22.000 

^vertės pianas.

Trįs pusgyvi anglekasiai iš
gelbėti.

Pottsville, Pa. Užgriuvu
si kasykla buvo palaidojusi 
tris žmones. Po 58 valandų 
sunkaus darbo liko atkasti. 
Vargšai neturėjo nei valgio 
nei gėralo. Jų drabužiai pri
sisunkė vandeniu ir apšalo. 
Vos pusgyvi išliko.

Naujas dokas.
Seattle, Wash. Liko ati

darytas didžiausias ties Ra
miuoju vandenynu dokas. 
Lėšavo intaisyti $2.300.000. 
Pirmas laivas dokan buvo 
priimtas garsus senas šar
vuočius “Oregon”, šisai lai
vas, išeidams antru kart iš 
doko, ves atidarymo parodą
Panamos kanalos

Pramonės srityj,
Esame išdidus vaisiais, 

kokius atsiekėme pramonės 
srity j, bet pamiršome, kiek 
mums tasai vaisių atsieki- 
mas kainavo. Nepagalvoja
me, kiek žmonių: gyvasčių 
tie vaisiai prarijo,- kiek 
vyrų, momterių ir Vaikų, 
ant kurios šalis re
miasi, fiziškai sunaikinta-. 
Musų ausų dar nepasiekė 
darbininkų nusiminimo bal
sas, taippat neišklabsėme 
nusiskundimų dirbančių mi
nių fabrikuose ir kasyklo
se. Deja, musų. šalies val
džiai tokie ' nusiskundimai 
buvo svetimi ir nekuomet 
nepasistengta panaikinti į- 
sivyravęs visoks piktas. Mu
sų šalies valdžia, kuriai įneš 
visi esame visa širdimi at
sidavę, paprastai pamiršta 
apie savo priedennes iš atž
vilgio taipgi tų išskirtųjų. 
Bet ant galo pramatėme ir 
supratome, kas yra . piktas, 
o kas yra gerbs, kokie daik-

/ ' 'A *'

Baltimore, Md. Kovo 7 d. 
7:30 vai. rytą trįs šim
tai tonų dinamito, sukrauto 
laivan “Alum Chine”, eks- 
pliodavo Baltimorės uoste. 
Dinamitas turėjo but gabe
namas Panamos kanalan. 
Žuvo apie 50, o sužeista a- 
pie 60 asmenų. Nuostolių 
apie pusė milijono dolerių. 
Trenksmas buvo baisiau
sias. Baltimorės ir už daug 
mylių stovinčių miestų na
mai sudrebėjo. Iš aplinki
nių miestų ii>linj.ęstelių pa
sipylė žinios, Kad jų namų 
langai subirėjo. Sakoma, 
kad visa vaisiąja Delaware 
pajautė sųd^^ėjimą. “A- 
lum Chine” ir Kitas laivas 
akymirkoj liko sunaikintu. 
Daug kitų laivų nukentėjo. 
Tuoj po eks^įožįjoa laivas 
Atlantic, kurą "stovėjo apie 
bertainį mylios atstu nuo 
nelaimingojo,;?: puolė pagel- 
bon, tikėdamosi ką nors iš
gelbėti. Bet buvo apverstas 
lietum 
raudonai 5 - ...-C
no gabalų, 
užmušti, o 
užsidegė. 
Britania 1 
kančius va 
gančiojo “ 
tuoj ir nui 
gelbėta žm 
rankų, be 
dytomis ka 
tusių nuo 
ksmo ir kitaip pažeistų. 
Ekspliozijos priežastis ne
žinoma. Ir tai sunku surast.

Nelaimingas laivas “A- 
lum Chine” buvo Anglijos 
ir jo darbininkai daugiau
sia Anglijos pavaldiniai.

Ekspliozija buvo taip bai
si, kad daug vietose palei

uostą fortai liko sugadyti. 
Murinės stoveinės milžiniš
kų kanuolių fortuose How
ard, Armistead ir Caroll 
susprogo. O pačios kanuo- 
lės- liko sugady tos nuo kritu
sių raudonų plieno gabalų. 
Manoma, --viename fęrte 
Garrolį-nuostolių bus iki
$25,000.

'Nedčlidj, kovo 9 d., viso- 
se Baltimorės katalikų baž
nyčiose .buvo laikytos 
šiOS.iūž žuvusius ir už 
SYėikimą sužeistųjų.

mi-
pa-

UŽDRAUSTA SKRAIDY- 
Af I-ANGLIJOJE.

guliu ir 
<: plie

ki kapitonas 
livas tuoj 

ą laivas 
ėrelbeti šo

nu o de- 
c’O”, kurs 
Daug iš- 

s gyvų be 
su sk al

inis, apkur- 
Israriško tren-

Didžiosios Britanijos 
vidurinių ^reikalų ministeri
ją’ specialių įsakymu už- 
draųdė : svetimi} šalių lakū
nams skrajoti ant Anglijos 
ir. j°siyisais pakraščiais. Vi
si syetimžemiai, norinti ten 
skrajoti; turį gauti iš minis- 
terijos speęialį leidimą. 
Taippat rir iš Francijos į 
Augl?ją:.:skriejanti lakūnai 
turį gauti tokį pat leidimą. 
Už-;-7yis~ labiau uždrausta 
skrajoti ten, kur randasi ka
ro ptotįs, arba sandeliai.

Į—nepaklusnius lakūnus 
busią.-šaudoma. Tokie lakū
nai suimti busią baudžiami 
kalėjimu ir piniginėmis pa- 
baudrans.: :.

Tie lakūnai, kuriems bu
sią prirodyta šnipinėjimo 
darbas, busią pasmerkti 
sepiyneriems - metams sun
kaus kalėjimo.

\ Kaip matyt, Anglija apsi- 
saugojąprieš Vokietiją, kur 
oralaįvystė tobulai vysto-

Nerviški Vyrai.
Jeigu jums trūksta energijos, 

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

Šlapumo Ligos.
Skaudantis, sunkus nusišlapini- 

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 speeijališku bu
du.

Kraujo užnuodyjimas, 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 čistu vaiku. Mes 
turime pasekmingčuse gydymą nuo 
užnuodyjimo kraujo (syfilio) ant 
viso svieto. Nevartoki t gyvsida
brio, kalio, arseniko, 806, 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, patzagysies, arba moteriškų 
ryšių? Ar. sapnuojate ir laike sap
no turite nubegimus kurie naiki
na Jusu stipruma kaipo ir vyriš
kumą? Mes sulaikom nepaprasta 
nubegima sekios ir suteikiam grei
tai veikianti ir tikra išgydymą. 
Ar atmintis Jusu yra prasta, mie
gat prastai, turite sapnus su nu- 
begimais sekios, poliucijas arba 
gal vyriškumas Jusu mažinasi? 
Ar turite plakimą širdies, drebeji- 
ma kūno, esate greitai uždustan- 
tis, arba gal kenčet nuo 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 j 
musu privatiškus ofisus ir naudo- 
sytes musu gydymu teip kaip mes 
ji Jumi nurodysim.

X—Spinduliu Egzaminam j a.
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 egzaminaeija. Mes išeg
zaminavosime Jusu Krauja ir 
Nervus. Mes vartojame speeijališ- 
kai padidynančius stiklus (mikros
kopus) del išegzaminavojimo Jusu 
skuros ir lytiškus organus. Mes 
vartojame X—Spindulius idant 
suprastume Jusu vydurinias li
gas.

Pilnas šlapumo Analizavimas.
Atsineškite bonkutę savo ryt

metinio šlapumo del kemiško ir 
mikroskopiško ištyrimo.

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

Geriausi Medikališki Ofisai.
Mes turime didelius, puikiai iš

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

Jusu padėjimą po išegzaminavy- 
mui ir tasik žinosite jog mes ga
lim gydyt Jus geriau negu koki 
kiti daktarai, del to jog mes a- 
peiškinam Jusu liga ir pasakome 
kaip galite but išgydytais ir ka
da išgydyti idant liktumėt išgydy
tais.

Vydurines slaptingos Ligos.
Musu nauji X—Spinduliai del 

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

Musu gydymas yra kitoks ne
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 perstato 
aiškei ir lengvai Jums supranta
ma apie viską Jus prigimtoj kal
boj. Jus lengvai suprasit pamoki
nimus, nes yra Lietuviškai dru- 
kuoti. Jeigu atsilaukisite in mu
su ofisus, viskas apie Jusu liga 
kaipo ir musu gydymą bus aiškei 
papasakota idant suprastumėt a- 
pie savo liga ir vartojima musu 
gydymo. Jeigu ateisit pas mus, 
galite but išgydytas be piejlio, 
skausmo arba trotyjimo kraujo. 
Musu gydymas veikia teip greitai 
jog nereikalaujate trotyt laika 
nuo darbo. Viskas yra atliekama 
paslapta ir mes niekam nepasa- 
kojam apie Jusu liga arba silpnu
mą. Galite mums tikėti. Mokestis 
už gydymą yra teip maža ir mo
kėjimas lengvas, žinodamas jog 
gydaisi pas teisinga daktara ku
ris visuomet ypatingai rūpinasi 
Jusu padėjimu. Neatidedynek 
laika su atėjimu pas mus vietoi 
priežasčio pinigų Sveikata Jusu 
yra daug brangesne negu pinigai. 
Jeigu uždirbate mažai arba esate 
be darbo galite mokėti už gydy
mą kas kart po Įdek 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 šeiinina 
savo ateikit del savo persitikrini
mo pamatyti kas galima bus pa
daryt.

Musu gvarancija. x
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 vieuintieliai 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 s 
laiška išeiškindami visus savo 
symptomus, pasakant iš kokios 
ligos norėtumėt išsigydyt. Apra
šykite mums visa istorija padėji
mo savo o mes tašyk nurašysime 
laiška Jumi su nurodymais ir jei
gu norėtumėt, mes prisiųstume 
giduolias in namus. Nekentek nej 
vienos dienos ilgiau. Mes norime 
idant iškirptumet ši apgarsinima 
ir atsineštuinet 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 Inejimo Muzejaus. Isitėmyk gerai numera ant duriu. Kas 
dienanuo9ryte iki4po pietų ir nuo 5:30 iki 7:30 vak. Jeigu dirbate 
dienos laike ateikit į musu ofisus tiesiai iš darbo, nereikalaujat va
žiuoti namo del permainimo drabužiu. Atsilankykit Nedeliomis ir 
jįyentadįeniais nuo 9 ryto iki 12 tiktai. Adv.
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te Moterių Skyrius, g

Geras ir blogas auklėjimas 
pavyzdžiuose.

PARAŠĖ LENKIŠKAI MOŠČENSKA. 
VERTĖ BEDRUSKIS.

(Tąsa.).
Stasius. Taip. Juozukas man sakė, 

kad garnys atnešė jam sesytę, bet aš tam 
- " etikių.

Motina. Nes ir netiesa.
Stasius. Tad kodėl pasakoja, kad 

garniai vaikus atneša. Paveiksime j e kny
gelėje taipogi mačiau ant paveikslo garnį, 
kuris snape turėjo vaiką, o auklė, tai man 
rodydama, juokėsi ir sakė: Veizėk, kai 
garnys vaiką neša. Bet vistiek aš supra
tau, kad jinai tiktai juokauja su manim, o 
pati tam netiki.

Motina. Nagi sėskis šalia manęs, Sta- 
siau, pasakysiu tau apie tai tiek, .kiek ga
liu pasakyti, kol dar esi mažas. Tai, ką tau 
pasakoja apie garnį, tai yra tiktai toks pasi- 
tyčiojimėlis, kurį kartais tėvai apsakinėja 
vaikams, kuomet negali arba nenori pasa
kyti jiems tiesą.

Stasius. Bet delko negali pasakyti?
Motina. Nors del to, kad tai, ką žino 

visi suaugusieji, taip jau yra sunku su
prasti, kad mažiems, tavo amžiaus vai
kams, negalima išaiškinti. Tarp žmonių, 
kurie nuo pradžios visi buvo vaikais, yra 
ant svieto dar daugel sutvėrimu, t. y. to
kią, ką gema, auga ir miršta. Juk yra, kaip 
tau žinoma, augmenįs ir gyvuliai. Tuos, ki
tus sutvėrimus lengviau yra pažinti ir su
prasti, negu žmones, o vienok dabar, dar 
labai sunku butą tau išaiškinti, kaip atsi
randa avietė, ąžuolas, beržas, žvirblis, ar
klys ir t. t. Tiktai, kuomet dar pasimokinsi 
ir suprasi, tuomet bus galima išaiškinti, 
kaip gema žmonės, arba iškur atsiranda 
vaikai. Žmogus savo gyvenime turi daugel 
išmokti, bet kartu viską negali mokintis. 
Pirmiaus mokosi lengvesniu dalyku, paskui 
painesniu. Pirmiau moko jį mokykloje 
skaityti, rašyti ir skaitliuoti; paskui gim
nazijoje latiniškai, hįstorijps, geografi
jos, naturališkos historijos, o augščiaUsiu 
mokshi tiktai universitete. Prie tą priguli 
mokslas apie atsiradimą žmogaus. Dabar 
matai, jog tai butą netinkama, kad painius 
dalykus mokintą pirmiau, negu lengvus, 
del to mokslas yra padalintas: kad viso
kiame amžiuje mokintus kas galima su
prasti.

Tai ir tu, kai busi augesnis, skaitysi 
apie tą viską aiškinančiose kningose, ir su
žinosi apie žmogaus atsiradimą. Tuom lai
ku pasakysiu tau tiek, kiek iškarto galiu 
pasakyti. Garnys vaiką suvis neatneša. 
Atsiranda ansai motinos kūne ir jame au
ga per devynis mėnesius, kol neigįja tokio 
ūgio ir spėką, kol visos jo kūno dalis neišsi
tobulina, kad galėtą gyventi atskirai. Tuo
met sukeldamas sunkius skausmus, o kar
tais ir abejotiną ligą išeina iš motinos iš- 
čiaus. Vienok tas kančias kiekviena moti
na drąsiai ir tvirtai pakelia, kadangi jos 
baigiasi jai taja linksma valanda, kad ga
li priglausti prie širdies numylėtą vaike- 

*lį, apsiaubti jį rupestiugumu ir atsidėjimu. 
Dėlto tai motinos meilė prie vaiko taip yra 
didelė ir tvirta, kad jame mato neva dalelę 
pačios savęs, o jo gyvenmąį apmoka tikru 
kentėjimu. Po užgimimo,,dar peni jį savo 
-kratą pienu ir taip, kaip duoda jam gyvy
bę, vėliau duoda sveikatą, augimą ir spė
kas. '

Stasius. Susigraudinęs bučiuoja mo
tiną. Mylima mamele. Tat aš net taip bran
giai tau atsiėjau iv taip daugel tau esu kal
tas. Gal ii’ del to taip gerai man prie ta
vęs, o taip bloga be tavo apveizdos apsiru- 

_pinti, kad aš esmu dalelė tavęs pačios.
Motiną. Ištikro, mano vaikeli. Dabar 

supranti, kad valandoje, kuomet vaikelis 
pareina ant svieto, motina reikalauja la
bai rūpestingos apžiūros ir ramumo ir, kad 
vyresnius vaikus del to reikia prašalinti, 
kad ją nevargintą ir neatkreiptu domOs 
asmeną jai perdaug užjaučiančią. Dabar, 
mano vaikeli, kad jau tau pasakiau tą svar
bią paslaptį, apie kurią paprastai visiems 
vaikams nepasako jama; prižadėk man, jog, 
apart manęs, su niekuom daugiau apie tai 
nekalbėsi. (Esu tikra, kad nieks nebūtą 
tau taip atvirai pasakęs, kaip aš. Kad tau 
kas iš draugą ir sakytą, jog žino tiesą ir 
gali* tau išaiškinti, manyk sau, kad ir jam 
turėjo kas nors apipasakoti tokius negu- 

, drius monus, kaip apie garnį, ir pasakyk

jam, jog į nieką negali tikėti, ką^sako, įęr 
kad tau mainą sakė tiesą, o jinai turi tai 
geriau žinoti, negu draugai, ncs.uz juos»y- 
ra daug augesnė ir turi tikrus vaikus; Taip, 
gi, kiek kartą neklausinėdamš, asgirsi- ką 
nors paliečiančio tą dalyką, pasakyk’’apie 
tai man, o aš visuomet, kiek "bus galima^ 
išaiškinsiu.

b) Blogas auklėjimas. "'“TV*“i
Jonukas į motiną. Pasakyk man, ina-. 

mele, iškur atsiranda maži vaikai?-
Motina. Garnys atneša ir padeda Ibį)-' 

šin.
Jonukos. O garnys iškur gaunat""'^;
Motiną. Ištraukia iš vandens, kuriar' 

me iš Dievo valios auga. Ar neprisimeni'to' 
paveikslėlio toje didžiojoje paveiksTiriejęį 
kningoje? Turėjai tenai matyti gariu, ku-.' 
ris snape neša vaiką. ..... ’

Jonukas. Ar tai ištiktąją taip.-yra? ' ‘ 
Motina. O kaip-gi, mano .vaik’ęĮi ’ jtak 

tiesa. ■_ ’
Po nekuriam laikui. , . ' 7i‘

Jonukas. Anąsyk man sakei, mama,’ 
kad mažus vaikus garniai atneša* Vakarį 
religijos mokytojas parodė man dailą pą-‘ 
veikslėlį. Ant to paveikslėlio sparnuotas’ 
angelėlis nakčia neša namo mažą yąiką« 
Taipogi mokytojas pasakojo, kad vaikus' 
atneša angelėliai iš dangaus ant . žemės, o; 
kuomet vaikelis numiršta, atsiima, jį at-J 
gal dangun. Tuomet aš mokytojo. pąklau-' 
siau: ar tai netiesa, kad garniai vaikus par
neša? Kad butum mama girdėjus, kaip 
pratruko visa mokykla juoktis. ... Mokyto
jas taippat juokėsi iš manęs. Paskui paglostė 
man galvą ir pasakė, kad esu geras vaikąs, 
bet kad garniai vaikus parneša, tai netig- 
sa. Užgynė vaikams mane pajuokt, bet 
vistiek aš labai gėdėjaus. ., ....

Motina. Ne, mano vaikeli’; suvis.,ne-; 
reikia gėdėtis. Dabar jau nuo mokytojo su
žinojai, kad angelėliai vaikus ..atneša,., ąnt' 
žemės. . J

Jonukas. Tat apie garnius , ąetiesi?! 
(Po valandėlės)^ Mokytojas dar' sakė,..kad' 
kuomet kas ką pasakoja, žiuodąąias,, kąj; 
tai netiesa, tuomet meluoja, o_.melagystė*, 
yra baisi nuodėmė. Bet jaigu pąsakoją.jie-- 
žinodamas, kad tai yra netiesą, .tąį(ą.ę.yąj 
nuodėmė, tiktai apsirikimas.

Motina. Ištikrd; mokytojas tiesą kąj7:
y: J ...

Jonukas. Ar žinojai, mama, kad dio-‘ 
nai apie gariu yra pramanyti? .....,...../

Motina. Žinojau, bet turėjau svarbias; 
priežastis, del kuriu tau tą dalyką taip; 
perstačiau. . 7... J

Jonukas. Tat kuomet yra svarbios; 
priežastys, tai galima meluoti ir nėra .nuo-’ 
dėmė!

Motina. Mano vaikeli, to nesuprasi;, 
dar esi permažas. Eik mokintis lekcijų ant 
rytojaus.

Jonukas eina mokintis lekcijos, bet; 
labai užsimąstęs ir sutampytas. .

AUKLĖTOJAI NEKUOMET NEPRIVA-'
LO BAUGINTI NEI MELUOTI ' 

a) Geras auklėjimas.
Tetutė į motiną. Jusą Stasius dabar 

jau pradeda būti labai stamantrus ir sau- 
valis. Nieko nekenktu, kad jį truputį pa
bauginus.

Motina. Kaip tai supranti ?..................
Tetutė. Mano gimtinės krašte gyvuo

ja labai naudingas paprotys. Per Kalėdas 
ateina pas vaikus žmogus, persitaisęs į 
taip vadinamą žvaigždorių, su barzda Ar; 
ilgu, baltu ploščiumi. Ištikimiems vaikams; 
dalina dovanas, o blogiems grūmoja rykš
te. To žvaigždoriaus vaikai taip bijo, kad; 
paprastai jį priminus dreba ir prižada pasi
taisyti. Iš vienos pusės laimė, iš antros;vil
tis gauti dovaną, pakanką visiems metams; 
atitraukti vaikus nuo blogo, ir palenkiant 
gero. Kuomet užmiršta, gana yra pąbąu- 
ginimo, kad žyaigždoriąs niekok" jiems 
neatneš, tiktai duos jiems į kailį;: kąr ■be
matant vaikai susitvarko. . 

. . . . -VNt • -z—■ |

Motina. Žinau aš tą seną papro.tį’b'et 
jis man suvis netinka. IšduQįfl3JXėxa “Sau 
liūdną paliudymą, kad del patąrėjtū®.’UŪXU- 
są tėviško rimtumo, turėtiinfčinU^ri'ėbtis 
viršžemišką esybią ir baugin^ffiO^^eW- 
bant, kad toks didelis baiiginirūiaS."'gi*nmO- 
ja sveikatai (kartais vaikai pO"jfl.tėklHe 
išgąsčio įpuola į konvulsijas to
kie apsakymai apie baidyklės, 
ir t. p., sergančiai pažadina vait^Įj^Tąą,ysn- 
vedžioja protą ir atitraukia nUpy^įSingu- 
mo. Ant galo, prie tokio vaikiv ąpganlįcrjį- 
rho, nevykusiais monaįs,. turėčianTĮoa^į^au- 
rėjimą. Kad kartą sužinos tįęsg,;;;ka§rjuįk 
turi ateiti, karčiai nustebintą jtroš-°p^įtį- 
krinimas, jog tėvai, kurie visuomet , jei-

‘ • (Toliau bus). ~ J £

Milijonieri^T' ~ sveiksta. 
Ryman fis ^pranešta,
kad. ten liešę^ąi .susirgęs ži
nomas milijonierius Morgan 
jau sveikstąs.. Karališkas 
daktaras B^stį^iięlli, kuris 
Morganą gydęs^au sugrį
žęs Rvman. ? 7*

Reikalauja, '$1BO.OOO.OOO?
Japonijos fįnaąsą ministe- 
ris pranešęs savo parlamen
tui, kad valdžiai tuojaus rei
kalinga paškčiiąti $150.000.- 
000, kurie busią suhaudoja- 
ti vidurinieihš reikalams. 
Taigi ir ne mažai skolina!

Pražuvo dū viršininkai. 
Iš Peterburgo rašoma, kad 
nuo Kamčatfcos išnykę ne
žinia kur dvieją pavietą 
viršininkai. Vieni pasakoja, 
kad jie iškeliavę į Ameriką, 
o kiti vėl, kad jie apvažinė- 
janti savo pavietus. Bet ieš
kojimas palikęs be vaisią.

Biurokratai bijosi. Nese
nai Lenkijoje pas žymesnius 
lenkus - dvarponius^ policija 
darius kratas. Ieškota revo- 
liucijinią raštą ir ginklą. 
Prisibijoma antrojo lenkme
čio. Be to policija ir kituose 
Rusijos miestuose daro kra
tas, ypač Peterburge. Nuo 
kratą nėra laisvi nei durnos, 
atstovai. Iš kratą, atlieka
mą Rusijoje, ; suprantama, 
kad biurokratai bijosi nau
jos revoliucijos, nes šiandie 
Rusija gali but prilyginta 
prie subrendamojo ugnekal- 
llio. Lt <!:-

Nuo žemgšflib/ Australi
jon bevieliu tblegrafu gauta 
žinia apie' nelaimingą d-ro 
Mawsono ėk&pėdiciją į pie
tinį žemagalįV Dri Maxvson 
buvo pasileidęs ’ pėsčiai į 
žemgalį ' įtu’d ; Adelie ’ Land 
pakraščių ir tik-' š’u' dviefn 
drlitiga-iš, dr.Mdrtzen ir po-L 
ručn inkų ’Nfftnis. Kėliau j an{ 
atgal poručninkas "įkritęs 
bedugnėn su šunimis ir su 
visais rogutėmis gabenamais 
valgiais. Mėnesiu vėliau nuo 
šalčio ir bado ’miręs dr. 
Mertz ir tik vienas Mawson 
pajėgęs prieiti valgią sande
lį, o paskui laivą.

Pirklyba vaikais. Buvęs 
Italijos viduriniu reikalą vi- 
ce-ministeris Kiečio įnešęs 
parlamentai! sekantį pa
klausimą: ar yrą žinoma val
džiai, kad Italijoje yra pla
čiai vedama bjaurioji vai
kais priklyba, kad vaikai 
pardavinėjami į franeuziš- 
kus stiklo fabrikus, kur ny
ksta fiziškai ir‘ moraliai? 
Nekurie tėvai parduoda sa
vo vaikus už 100 — 150 li
rą kiekvieną, o bedušiai 
burmistrai išduoda už ge
rą užmokestį netikrus metri
kus ir tuo budu pagelbsti 
vaikus išgabenti. Valdžios 
atstovai atsake, kad jie ži
ną apie tą priklybą ir jau 
prasidėję tame reikale ty
rinėjimai.

Italijos vyriausybė pradė
jo karštai ginkluoti šiaurinę 
sieną, nuo Austrijos ir Švei
carijos pusės. Pataisyta ke
li sulyg naudos gadynės rei
kalavimą fdrtaiį Simplono 
tunelis iš visą pusią apmi- 
nuotas, taip( kad}Į priesiejus 
reikalui, viena ininuta gali 
but vietomis iškeltas oran 
ir neprieteliaus ■ kariuome
nė tokiuo 'Budd sulaikyta 
nuo įsiveržimo--Italijon. Be 
to tunelis galį bąt uždaro
mas milžiniškomis plieninė
mis durimis kaip iš pusės I- 
talijos taip ir iš Šveicarijos. 
Italija prisibijo, kad kartais 
Šveicarija nepatektą, ko
kiai nore valstybei, o tada 
butą nemaža# gavoju# ir pa- 
čiai Italijai^ “ .

Abie Septynis Pa- ) 
kartuosius. ” ■

I Parašė Leonid Andreev, verte S. Biežis. H
Yra tai viena iš geriausių pasakaičių, K 

kurioj* ^DSa^oin^'nuotikiai revoliucijos ■ 
judėjimd ^Kossijaje^ Patraukianti, smagi ■ 
skaidyti ir labai pamokinanti. Kiekvienam V 
verta ją taysipirkti. Pus 1.95. prisiųskite20c, B 
o gausite j namtas. Adresuokite:
’“Lietuvos Ūkininkas” 'I 
2242 W. 23rd PL, Chicago |

CHOPIN Tel. YARDS 4154 
KLAUSK 

CHOPINW ioc.
CIGARU 
nes Padirbti isz 
gerausio tabako

Jos. Bartkovviak, Iszdirbajas. 
4934 Su. Paulina St., : CHICAGO, ILL.

I AR NORI
vSfej. gauti DYKAI dvi geras sztu- 
\W\jR ir Rataiioga visokiu geru

magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la- 

|bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
-A Heigu tai atsiusk savo pil- 
'/ Y J na ir diszku adresa, o asz tuo- 
IX / jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
‘f-'Z taubiisiusiu dykai. Adresuok:Y JUOZAS J. SZLIKAS, 
4 > (MAGIKAS)

& 3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

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

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

dainų eina 8 dienas, j Libavą 11 dienų 
$33.00 III kliasa $35.00

$45.00 • II kliasa $50.00
$60.Q0 I kliasa $70.00

Birma — March 29th
■ Russia — April 5th

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

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

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

Ar Skaitei' Kada Laikraštį ‘ LIETUVA?” 
Gif nežinai kur ją gauti?

‘ ‘LIETUVA’ ’
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyiia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto; b prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

F. Dalkus
Druczlausias Lietuvys Ristiny- 

kas Amerikoj.
Užlaikau puikia karczema 
ant kampo So. Halsted ir rfįA, 
CanalporVAve. po nr. 2013 
Jeigu bųęi Chicagoj, nepa- 
mitszft užeit pas mane, nes 
turiu visokiu gerymu su ku- 2^ 
riais galiu užganedint kožna. Teipgi 
suteikiu kožnam visokias rodąs dykai

UR R A

VISI

PAS

Juozapą Ridiką 
: 3253 Illinois Ct. kerte 33 g. 
; Szaltas Alus, gardi Ariel-
> ka, kvepenti Havanos Ci-
į garai. Turiu didelį salį

del mitingų, veselijų ir tt.
! TELEPHONE YARDS 2716

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namo.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausiai,

824 West 35tb Street 
'Netoli Hoisted St.
CHICAGO, ILL.

;***********************5 
Telefonas Yards IS3Ž 

DR. J. KŪLIS
Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas.

’ StSS So. Halstei 8k, Cbteaga, IlUaels.
PRIĖMIMO VALANDOS: 

Nuo 9 ryto iki n: 6 iki 9 vakare. 
L IfedeLnuęviki xspopiet: nao6tkitva!s.

Liaudies Dainos
SOLO BALSUI IR PIJANUI

Sutaisė PETRAUSKŲ MIKAS
1. šIU NAKCIALY (dzūkiška) ....................................................
2. a) JOJAU DIENĄ (au.šgtam balsui) .......................................

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

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

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

. 20c. 
30c. 
15c. 
15c.
15c. 
25c. 
15c.

. DR. RICHTER‘S
| Pain Expeller

C r, Richter's galingos exterha- 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu
matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 

) Sttenų Degimą, Strendieglis ir 
2 Neuralgijos.
ji Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
; mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą, 
į Išgydo nuo Šalčio ir kripo ir skaudėji- 
,■ mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 

. ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
, skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 
I kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
su pečėtim pokeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

F. AI). Richter & Co.
American House

74-80 Washington St. New York.

GOLD FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuoti 
ant 20 metų, 7 akmenų, Elgin viduriai, par- $|| y g

GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuoti *>E
ant 20 metų, 15 akmenų, Elgin viduriai.........v
GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metų •/B
IT metų Elgin viduriai............................  V«D«lv

Prisiųsk savo adresu ir už 4o markį, gausi 
naujg iliustruotą katalioga UŽ DYKĄ.

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

SZALIN SU NULIUDIMU!

a « ’ «
Jeigu apsiimsite mokėt po 10c ant dienos, tai mes nusiusim jums 

labai gražu GRAMOFONA, PLIOKš—RNDINA sykiu ir 6 rekordus 
(12 skyrių) visokiu lietuvišku dainų, valcu, polkų, mazutu maršu ir 
t. t., kuriuos patis sau galite pasirinkti. Gerumas musų Gramofonu. 
GVARANTUOTAS kiekvienam, rašyta gvnranclja. TURIME NAUJU 
SPECIALIšKU REKORDU LIETUVIŠKU, LENKIŠKU, RUSKU IR 
T. T. Rašykite tuojaus katallogo ir informacijos, {dedami marke ant 
prisiuntimo:

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

Vyrai Išgydomi į 5 Diena s
VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio Ir skausmo)

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

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

Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. 
Tamsta gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo speci* 
jalisto vyriškų ligų. As tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų Ir Inkstų nesveikumus

(Namok.k už n.ižgydymą—N.ižgydo, nemokėk) .

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrižkum.a, 
Ligos Kepenų ir Inketų. 
Nerviška negalė, Silpnu- 
mae. Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Kraujo užnuodijl- 
mą, Slapumo bėgimą.

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

Išgydo, kad butum sveikas

Specialistas 
Vyrą ir Moterų Liti 

Kalbu UotuvUkai,

Užnuodi j i m ą 
ir visos odes ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didcrvinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, Įsise
nėjusias Ligas.
L i gos Moterų
ViduriųLi^os, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
ištyrimas DOVANAI.

VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. Ai tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa
kančio kydymo, o išlytos yra labai tenfvoa. Ateik šiądien ir pasiliuosnok nuo kančių. 

Dr. ZINS;i 83^^GHICAG0 
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms, 8 ryto Iki 4 pa*pistq;
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Iš Lietuviškų Dirvų
$10.000. Motinos, užsipylu- 
sios degtine akis, nemato 
ir nežino, kur jų vaikai.

Žinių Mylėtojas.

Milwaukee, Wis.
Rūpesčiu gerbiamo kun. 

Šukalskio, klebono lenkų 
šv. Ciriliaus ir Metodijaus 
parapijos, liko sutverta čia 
lietuvių parapija. Jis sten
giasi gauti jai lietuvį kuni
gą, žadėdamas duoti ruimą 
ir užlaikymą keliems mėne
siams, kol susipažįs su mies
to padėjimu ir savo žmonė
mis. Ir pagal jį, kun. Šukal- 
skį, čia yra apie 300 lietu
viškų šeimynų. Tas jo pie
nas jau buvo perstatytas J. 
M. Milwaukee arcivyskupui, 
kuris ieško dabar lietuvio 
kunigo. Nežiūrint į tai, kad 
jau Milwaukee lietuvių pa
rapija yra sutverta, lietu
vių delegacija atsišaukė į 
arcivyskupą su prašymu 
daleidimo tverti lietuvių pa
rapiją pietinėje miesto da
ly j. Gal būti, kad So. Mil
waukee, kur yra apie 60 
lietuvių, priklauso prie vo
kiečių St. Mary parapijos. 
Vokiečių Kun. J. N. Schlitz 
buvo pernai užkvietęs vely
kinės išpažinties klausyti 
kun A. Balinskį iš Sheboy
gan, Wis. be jokio susinė
simo su lietuviškos Milwau
kee parapijos komitetu. Kun. 
Šukalskis kun. A. Ba- 
linskio atsilankymą nupei
kė, laikydamas už skaldy
mą lietuvių parapijos. Šie
met mane pakvietė pats vo
kiečių kun. J. N. S. į So. 
Milwaukee ant kovo 15 d., 
neva lietuviai savo para
pijos išpažinties klausy
ti, gi kun. Šukalskis 
pakvietė į savo bažnyčią 1, 
2 ir 3 balandžio patarnauti 
lietuvių parapijai, kurios 
komitetas veda visą pinigi
nį reikalą patsai. Dabar kį- 
la klausimas, ar Milwaukee 
lietuviška parapija turi a- 
pimti netiktai Milwaukee, 
miestą patį ir jo priemies
čius, kaip tvirtina kun. Šu
kalskis, ar kiekvienas sve
timtautis kun. gali savin- 
ties lietuvius ir reikalauti 
savąjai bažnyčiai paramos 
iš jų? Ar turi lietuviai ne
tiktai iš paties miesto, bet 
ir iš jo priemiesčių kuopties 
į vieną lietuvišką parapiją, 
ar kiekvienoje miesto daly j 
ir priemiesčiuose tverti sky
rium parapijas bei prigulė
ti prie svetimtaučių parapi
jų? Milwaukee yra pirmuti
nis miestas Wisconsin© val
stijos sparčiai augąs lietu
vių skaičium. Užtat reikėtų a- 
pie šio miesto lietuvių reika
lus taukiaus pašnekėti lai
kraščiuose ir laiškuose, ne- 
vien Velykoms artinanties, 
kuomet parūpi lietuviams 
išpažintį atlikti. Kam šis rei
kalas yra arčiau prie širdies, 
tegul atsiliepia į mane, kad 
nebūtų kokių nesusipratimų 
važiavus į dvi vieti.

Kun. A. Gadeikis.
65 Milwaukee Ave., 

Kenosha, Wis.

laikraščius. Dabar kas ki
ta. Gal į kiekvieną namą 
pareina laikraštis, o į kitą 
ir keli. P. Bartkevičiaus 
krautuvėj parduodama# kas 
savaitė po kokį 10 egz. “Ke
leivio”, 5 — “Kataliko”, 5 
10 — “Laisvės”. Lietuviai 
Ukin.”, 5 — “R. Naujienų”, 
keli — ‘ ‘ Laisvės ’ ’. Lietuviai 
turi 15 valgomųjų daiktų 
krautuvių, 3 rūbų krautu
ves ir p. Bartkevičia užlaiko 
laivakorčių agentūrą. Yra 3 
barzdaskutyklos ir viena 
Real Estate. Lietuviai gy
vena sutikime, tik nekurie 
sulenkėjusieji apsidaužo 
makaules. Yra vienas gerai 
užsilaikąs fotografas. Lietu
viai pradeda savuosius pa
laikyti.

Milintis.

Grand Rapids, Mich.
, Šis miestas labai gražus, 
guli ties ežeru Michigan. 
Aplinkui medžiai. Gatvės 
mieste dailios. Darbų viso
kių. Daugiausia medžio iš- 
dirbystė. Lietuvių yra apie 
2.000. Gal ir daugiau. Dr-jos 
Lietuvių Sūnų, Simano Dau
kanto, tautiškos pašelpinės; 
Šv. Petro ir Povilo, šv. Jur
gio, šv. Juozapo, Vytauto 
Kareivių — bažnytinės, pa
šelpinės. Vytauto kareiviai 
turi uniformas ir pasirodo 
per ap vaikščiojimus ir Ve
lykų naktį bažnyčioj. Kasžin 
ai- tai gerai su kepurėmis ir 
pliku kardu Dievo namuose 
smurksoti? Kam iš to nau
da? Šitai kas kita su Sim. 
Dank, dr-ja. Metai atgal ji 
visai buvo sunykusi. Bet a- 
čių nekuriu narių darbštu
mui ir kitų narių pritarimui, 
ši dr-ja įsitaisė namą labai 
gražioj vietoj už $2.000, turi 
svetainę susirinkimams, už
laiko skaityklą. Lietuvių Sū
nų dr-ja ir-gi gali pasirody
ti savo darbu. Baigia staty
ti savo svetainę.

J. Dailydė.

New Britain, Conn.
Vas. 23 d. T. M. D. buvo 

parengusi prakalbas su de- 
klemacijomis. Vienas kalbė
tojas buvo iš Lawrence, 
Mass, ir kitas, vietinis kle
bonas, kun. J. Žebris. Pir
miausia buvo deklemacijos. 
Tai atliko gerai — tarė aiš
kiai žodžius ir visiems su
prantamai. Po to kalbėjo 
pribuvėlis iš Lawrence. Pa
sakojo apie tai, kad žmonės 
pirmiau tikėjo, kad žemė e- 
santi plokšti. Laikui bėgant 
pasirodė, kad žemė apvali, 
kaip obuolys. Tai esąs ste
buklas. Toliau kalbėjo apie 
telegrafą, telefoną, garines 
mašinas ir sakė, kad tai esą 
stebuklai. Galop nurodė T. 
M. D. naudingumą. Ragino 
prigulėti.

Antras kalbėjo kun. Že
bris. Pirmiausia pagyrė lie
tuvius už darbštumą, kad 
pasirūpino ir įsteigė tokią 
šaunią lietuviška svetainę, 
^askui klebonas pasakė, kad 
pirmojo kalbėtojo išpasako
ti stebuklai nesą stebuklai, 
o žmonių proto vaisius. Ir
gi ragino prigulėti prie T. 
M. D. ir skaityti kningas ir 
laikraščius. Galop buvo ren
kamos aukos Brooklyno rub- 
siuviams.

gelbėti ir abW palindo po 
ledu. Paskėhdij; Lai bus per
sergėjimu1 lietuvių tėvams.

' *' n1' J. W.
' -_r-£ -

Du Bois, Pa.
(statikas pasibaigė).

700 darbininkų sugrįžo 
prie darbų rpo dviejų savai
čių straikd Eriton anglių 
kasyklose. Darbininkai suži
nojo, kad kompanija svėrė 
neteisingai anglis. To delei 
sustraikavo. Kompanija pri
žadėjo pataisyti svarsty
kles ir tuomi pakakino dar- 
binininkus.

Tarp straikuojančių veik 
pusė buvo lietuviai. Neku
rie pabūgo ir išvažiavo kitur 
darbo ieškot. Bet straikui 
pasibaigus galės sugrįžti, 
nes darbai gerai eina.

V. J. K.

Lincoln, N. H.
Darbai eina gerai. Pribu

vusiems iš kitur yra sunku 
darbą gaut. Nes daug atei
vių pribuna. Lietuvių šei
mynų čion yra apie 11, pa
vienių asmenų apie 60. Šia
me miestelyj tėra apie 300 
darbininkų. Iš laikraščių a- 
teina “Saulės” 4 egz., “Ka
taliko” — 2, “Keleivio” — 
1, ir Laisvės — 1. Lietuviai 
blaiviai gyvena.

Jonas Gedmuntas.

Cambridge, Mass.
Čia lietuvių yra

Waterbury, Conn.
Suteiksiu keliatą žinių, 

kurios kiekvieno doro lietu
vio širdį pripildys liūdnu
mu.

Vas. 12 d. naktį apie 12 
v. rastas negyvas J. Petru- 
konis. Turėjo saliuną, iš ku
rio grįždamas nežinia ko- 
kiuo budu rado sau mirtį. 
Paliko moterį ir paaugusį 
sūnų ir dukterį. Prigulėjo 
prie dviejų dr-jų. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis.

Vas. 13 d. suareštuotas 
lietuvis ir nugabentas kalė
jimai!. Čion trissyk bandė 
pasikart, bet sargai vis su
laikė nuo to.

Vas. 14 d. liko suareštuo
tas tikras musų miesto ne
vidonas, Antanas Laputis. 
Buvo kurpius ir turėjo savo 
lindynę. Nekurį laiką buvo 
intariamas nepilno proto e- 
sąs. Motinos siųzdavo če- 
verykus pas jį nunešt ir 
parnešt. Pinigais ir saldai
niais jis prisiviliojo jaunas 
mergaitės ir pradėjo jas 
teršti. Mergaitės motinoms 
nesisakydavo ir niekas neži
nojo. Tik artimiau gyvenan
tieji pradėjo nužiurėt ir da
vė policijai žinią. Padarė 
tyrinėjimą ir po daktaro ap
žiūrėjimo nužiūrėtųjų mer
gaičių rado kol kas penkias 
suterštas. Keturios lietuvai
tės ir viena anglė. Visos ne 
virš 14 metų. Padūkėlis liko 
apkaltas. Jei norėtų iki teis-

Cambridge, Mass.
Tarp čion gyvenančių lie

tuvių yra nenuoramų,; Štai 
nedaug laiko atgal sušikar- 
šė du vaikinu, liko suareš
tuotu, užsimokėjo po $10 ir 
neteko darbo. Antras bjau
rus atsitikimas. Vienas šei
mininkas norėjo išvaryt ne
gerą vyrą. Tas niekadėjas 
puolė ant šeimininko, su
raižė nugarą ir nubėgo poli- 
cijon, sakydamas, kad šei
mininkas norėjo jį užmuš
ti. O policija atėjusi rado 
gulintį 
vaikas

Vas. 
kalbos 
didelio
svetaine.

žmogų, nuo kurio 
kraujus šluostė.
16 d. ’atsibuvo pra- 
reikale pastatymo 

mūrinio namo su

Kenosha, Wis.
Pereitame “Kataliko” nu- 

meryj iš skaitliaus paduotų 
lietuvių saliuninkų praleis
ta Jonas Krušas. Be to toje 
pačioje korespondencijoje 
pasakyta, kad į dvi dieni at
leido 200 darbininkų, o turi 
but 600 darbininku.

Verbų dienoje, kovo 16 d., 
šv. Petro parapijos bus su
sirinkimas. Prasidės tuo- 
jaus po ^umąi, 11 valandą. 
Pasibaigus susiriikimui, 
prasidės prakalbos. Į pra
kalbas įėjimas visiems dy
kai. Kalbės iš Prusu “Biru
tės” atstovas, “Lietuvos” re
daktorius p. Balutis ir kiti. 
Kaip susirinkimas, taip ir 
prakalbos bus lietuviškos 
parapijos svetainėje.

Kun. J. G.

A. Mažutis.

Kewanee, Ill.
Oras gražus it pavasarį, 

kuone medžiai sprogsta ir 
žolynai žaliuoja. Darbai ei
na gerai. Iš kitur pribuvu
siems nesunku darbas gaut. 
Mokesčiai geri. Vas 1 d. 
National Tube Co. pakėlė 
savo darbininkams po 2^ c. 
valandoje. Paprastieji dar
bininkai gauna po $1.95 už 
10 vai. dienos darbo.

Bažnyčią jau baigiame 
statyti. Velykoms gal bus 
gatava. Šv. Antano dr-ja in- 
taisė didįjį altorių, Ukėsų 
dr-ja viena šoninį, o mote- 
rįs ir merginos žada kitą 
šoninį intaisyti. Lietuvių šei
mynų yra apie 150 ir apie 
tiek-pat pavienių asmenų. 
Iš laikraščių daugiausiai 
skaitoma “Saulė” ir “Ka
talikas”.

Darbaninkas.
apie 

2.000. Turi puikią bažnyčią, 
vertės $50.000. Parapijonįs 
nesutinka su kunigu. Kar
dinolui Siunčia skundus, 
kad iškeltų. Yra šv. 
Juozapa, šv. Jono ir Lie
tuvos Sūnų dr-jos, kurios tu
ri po kokius 300 narių. Visos 
kiek galėdamos—rengiapra- 
kalbas, teatrus, balius ir t. 
t. Dabar gimė sumanymas 
įsteigti Tautišką Namą.

Keliatas metų atgal sunku
buvo rasti žmogų, skaitantį mo išimti, turėtų, užstatyt*

Seymour, Conn.
Šiame miestelyj keliatas 

šeimynų ir apie pora tuzinių 
pavienių asmenų. Uždarbiai 
nuo $1.75 iki $2.50. Laikraš
čių ir kningų skaitymui žmo
nės neturi laiko, nes dieno
mis dirba, o vakarais, saliu- 
niuose ūžia ir paskutinį cen
tą palieka.

Nesenai atsitiko čion ne
laimė ant upės. Du lenki; 
vaiku Čiužinėjosi ant ledo 
ir vienas įljhžo, Igįtas. pjlolė

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

A. Mažučiui, Cambridge, 
Mass. — Rašykit trumpiau 
ir aiškiau, kad mums ne
reikėtų spėlioti, dasiprotinė- 
ti-

Karveliui, Philadelphia, 
Pa. — Ačiū už žinutę. Pri- 
silaikykit nuo smulkaus da
lyko aprašinėjimo. Daug 
turėjome išbraukt iš Tams
tos rašto. Malonėkit suteik
ti įvairesnių žinių iš savo 
miesto.

J. Kaulinas, Ladd, III. — 
Tamstos eilės visiems senai 
žinomos, nes jos yra dainų 
kningoje. Laikraštin nedė
sime.

R. Grell, St.-Louis, Mo. — 
Profesoriaus naujo išradimo 
aprašymo •nedėsime laikraš
tin. !

K. B., Kenošha, Wis. — 
Po pataisymais pataisymų 
nedėsime. Ir skaitytojams 
tokie dalykai nusibosta.

f f •*
A. Vilkas, Brooklyn, N. 

Y. — Pataisyto laikraštin 
nedėsime, tas gesvarbu.

TIKRAS DRAUGAS.

Žodis draugas yra labai į- 
vairiai vartojamas. Dažnai 
mes pavadiname draugu pa
prastą pažįstamą. Todėl ne- 
curie ir didžiuojasi 'didžiu 
draugų skaičium. Bet ti
krų draugų niekas^daug ne

turi. Tikras draugas yra di
dis ir nepaprastas turtas.

Yrą lengva šiame pasau
lyj ingyti daug daiktų už 
pinigus. Daug ką mes gali
me padaryti už juos, bet 
draugai yra brangmenos, 
kurių nei už pinigus, nei sa
vo intekme neingysime. Mes 
galime už pinigus nu
pirkti žmogaus darbą, jo 
proto vaisius, pinigais mes 
galime nukreipti žmogaus 
mintis kiton pusėn, bet ne- 
kuomet mes negalime nu
pirkti žmogaus širdį. Tai 
nenuperkama brangmena.

Viršuj sakyta, kad dažnai 
mes vadiname draugais sa
vo pažįstamus, kurie mažai 
arba visai nepaiso apie mus. 
Teisingai tesivadina musų 
draugais tik tie asmenįs, 
kurie nesigailėtų aukų del 
musų, kurie atjaustų mus 
musų nepalaimoj, džiaugtųs 
iš musų palaimos ir butų 
tvirtais talkininkais musų 
nelaimėj.

Didžiausieji ir tikriausie- 
ji musų draugai yra tėvai. 
Jie stato savo vaikų laimę 
augščiau, negu pačių. Nie
kas mums taip širdingai ne
velija gerovės, kaip tėvai. 
Tikra 1 draugystė nereika
lauja atlyginimo. Tai-gi ir 
visi kiti, ką turi prie musų 
ne saumylišką palinkimą, 
bus musų tikrais drau
gais. Tik tikrų draugų skai
čius yra labai mažas.

Ingyti draugus nemenkas 
darbas. Jei mes susiranda
me savo gyvenime keliatą, 
tai mes esame laimingi. Vie
nas geras draugas atstovi 
daug pinigų ir dažnai gyve
nime esti geriau turėti gerą 
draugą, negu turtus.

Mes renkamės draugus iš 
tų, darbai ir papročiai ku
rių mums tinka. Žinoma jie 
bus nebe paklaidų, nes yra 
žmonės. Bet tos paklaidos 
turi turėti sau rubežių. Mes 
negalime susidraugauti su 
asmenim iš pirmo susipaži
nimo. Reikia tam mėnesių, 
net metų, ypatingai jei mu
sų gyvenimas teka ramiai. 
Nes kartą sielgraužai ar ki
tai nepalaimai mus užnin- 
kus, mažai paisantieji nusi- 
grįš nuo musų, o tiktai 
mums at jaučiančių jų ranka 
bus ištiesta pagelbai ir bur
na atverta surąminimui. Bo
to musų siela parodo, kas 
yra musų draugas. Prie 
mums tinkamo asmens mes 
turime naturalį patraukimą, 
musų siela susilieja su juo, 
pasiilgystame jo, geidžiame 
su juo būti. O jei tas palin
kimas atsiranda tarp asme
nų skirtingų lyčių, tai čion 
jau gema lytinė meilė, kuri

BUBNA
gerkle, danga, nosis ir kitos dalis kūno sekasi užlaikyt švarume ir 
sveikatoie—reikia tik kasdien vartoti

Severos Antisepsoli
(Severa’s Antisepsol)

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

Kaina 25 centai.

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

SEVEROS VAISTĄ 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. CE^X,OS
užsibaigia susižiedavimu.

Tikras draugas velys ken
tėti, negu pasipelnyti iš už- 
sitikėjimo juomi. Girdime 
apie “prietelius-draugus”, 
ką veikė apgaulingai, buvo 
priežastim nesusipratimų ir 
kivirčių laimingose šeimy
nose, buvo ištikimi, kol 
laimės saulutė skaisčiai ži
bėjo ir apleido niukstantįs; 
kurių patarimai buvo pražū
tingi ir kurių lankymosi bu
vo kenksmingas. Tai nebuvo 
prieteliai-draugai. Žinoki
me, kad- “draugai daugina 
musų linksmybes ir dalina 
širdperšas”. Atsimindami 
tai, neapsiriksime drauguo
se.

Goriausiems draugams 
prisieina persiskirt, bet jų 
draugavimuosi tik po kar
sto antvožu teužsibaigia. Ti
kras susidraugavimas tęsia
si visą gyvenimą. Paprastas 
susipažinimas neturi dide
lės svarbos. Žinoma, ir pa
žintis turi savo vertę. Bet 
dažnai neturtingas žmogus 
su tikru draugu yra laimin
gesnis, negu turtuolis iš 
skaitlingų savo pataikūnų.

ŠUKRI-PAŠOS DEPEŠA.

Kuomet miręs Kiamil-pa- 
ša nesenai buvo Turkijos 
didžiuoju veziru, žinomas 
narsus Adrianopolio apgy
nėjas, Šukri-paša, išgirdęs 
apie norą Aldrianopolį ati
duoti bulgarams, pranešęs 
vezirui bevieliu telegrafu se
kantį savo neatmainomą 
apreiškimą.

“Turkijos historijoje nė
ra tokio karvedžio, kuris 
butų buvęs tiek baimingas, 
idant vieną tvirčiausių drut- 
viečiųatįduoti Į kraugeringo 
ir nuožmaus neprieteliaus

rankas. O dabar aš turėčiau 
likties tokiuo bauguoliu. 
Taigi aš verčiau paaukoji! 
visą savo armiją net lig vie
nam kareiviui, o paskutinį 
savo revolverio šūvį pasi
laikau sau.

“Jei turėčiau pagaliau 
persitikrinti, kad tolimesnis 
atlaikymas nėra galimas, ta
da suvaryčiau 40.000 bulga
rų krikščionių, atsirandan
čių Adrianopolyj, vienon 
miesto daliu, ir liepčiau vi
sus išžudyti. Gi moteris, 
vaikus ir sergančius paves
čiau konsulių globon, tegu 
jie sau laikosi.

“Paskui pa versčiau į griu
vėsius visus miesto gražiau
sius bustus ir su savo ka
reiviais pulčiaus ant neprie
teliaus, nežiūrint alio karei
vių skaitliaus — ir tada ar
ba garbinga mirtimi pražil
čiau arba su saviškiais išsi- 
nesčiau iš tų pasibaisėtinų 
miesto degulių.

Tai nusiminusio Adriano
polio komen dantošauk sin a si r 
podraug baisus grasinimas. 
Šukri-paša rengiasi visus A- 
drianopolyj atsirandančius 
bulgarus išžudyti, sudeginti 
miestą ir paskui pulties ant 
apgulusios kariuomenės, jei 
matys ten savo neatsilaiky
mą.

Nėra abejones, kad Adri- 
anopolis turės kristi, bet kas 
tuomet tenai veiksis, negali
ma net nei apgalvoti. Bul
garai atsakys savo galvo
mis. O toks beširdis, kaip 
Šukri-paša, savo pažadėjimą 
išpildys. Juk jis, sakoma, 
nesenai liepęs iškart bulga
rus parlamentaristus, kurie 
buvo nukeliavę drutvietėn 
pareikalauti, idant paša bul
garams pasiduotų.

& ■ £mL"

Washingtono kapitoliume prezidento kambarys. Dėdė Samas nesigaili pinigų dai 
\... liam prezidentų užlaikymui
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Sužiedotinio

Patemijimai
“Keleivis” pastaraisiais 

laikais išburnojo “Katali
ką”, kad šis nenori pripa
žinti musų cicilikams pir- 
mybės rėmime ir sušelpime 
rubsiuvių straikininkų 
Brooklyne ir kitur. Plūsti 
ir niekinti nepatinkamos 
sau pakraipos laikraščius 
— tai “Keleivio” kasdienis 
ir paprastas pasielgimas, 
nes cicilikams — padaužoms 
kiekvienas krikščioniškas 
darbas, ar krypsnis išrodo 
kai laukiniam buliui raudo
na pala, o teisingas žodis į 
akis pasakytas — tai mir- 
tinas smūgis.

Juk ne tik “Katalikas”, 
bet ir kiti musų rimtesni 
laikraščiai tą patį neužgina
mai tvirtina, kad musų cici- 
likai stengiasi kiekvienu 

' lietuvių, kidir menkiausiuo- 
ju, nesusipratimu pasinau
doti, by tik atkeršijus jais 
nepakenčiamai tikybai ir 
kitokiems lietuvių persiti
krinimams. Jei kame nors 
pasitaiko straikas, ar para
pijose suirutės, cicilikai vie
nur ir kitur savo nosis kem
ša ir visur visuomet nesi
rūpina žmonelius taikinti, 
juos perkalbėti sveikais pa
tarimais, bet ima agituoti 
savo suirusių eilių naudai 
bekeikiant savo priešų per
sitikrinimus.

Juk tas pats yra šiandie 
ir su rubsiuvių straiku. Vie
nur ir kitur straiko komite
tus prievarta verčia, kad jie 
cicilikus per laikraščius 
girtų. To negana. Da liepia
ma tarp lietuvių agituoti, i- 
dant pastarieji šalies valdi
ninkų rinkimų metu balsuo
tų už socialistų partiją.

Juk nereikia skaudesnio 
daikto kaip tasai faktas, kad 
Streikininkų komitetas, pra
šydamas savais atsiliepimais 
aukų pas visuomenę, ne tiek 
rūpinasi suvargusių strai
kininkų padėjimu, kiek so- 

_cialistų partija. Kodėl taip 
daroma? Todėl, kad musų 
cicilikai kalbėtojai savo kal
bomis nesistengia lietuvius 
darbininkus pamokinti, kaip 
reiktų pagerinti jiems bū
vis, bet nuolat beprasmiai 
tik keikia kapitalistus ir 
socialistų partiją giria. O juk 
kiekvienam aišku, kad keik
smai ir savęs išaugštinimai, 

_toli gražu nepagerįs darbi
ninkams būvio. Gi komite
tai, tokių panegirikii keiks
mų prisiklausę, ir pamano, 
kad tie cicilikai išteisybės 
turbut “dideli” išminčiai ir 

i geradariai, tatai paskui ir 
maišo gailiaširdybės darbus 

B- su hipakritų politika, kaip 
kopūstus su žimiais. Pana- 

B sius atsiliepimus visuomenė 
B beskaitydama nei nežino, ar 
B čia streikininkus remti, ar 

didinti cicilikų eiles.
| “Keleivis”, mums rodos, 
I turėtų žinoti, kas yra “ma- 

B lonus kalbėjimas apie socia- 
B listus” ir kas yra “agitaci- 
H ja už socialistų partiją”, y- 
; pač maldaujant aukų pas 
B visuomenę. Kas nori, tegu 
B socialistų partiją giria už
■ jos nuopelnus, kokių ir mes 
•nieužginame, bet streikų
■ metu tegu straikininkų ko-

mitetai nevarinėja politikos 
ir neagituoja.

Nors “Keleivis” savo se- 
nuoju inpročių “Kataliką” 
išburnoja, bet “Katalikas” 
nemano tuo pačiu saiku at
simokėti, tik aiškiai dar sykį 
pabriežia, kad musų cicili
kai visur netiek rūpinasi 
darbininkų buviu, kiek sa
vo eilių padidinimu. Ir ret
karčiais per lietuvių nesu
sipratimą jie savo tikslą at
siekia, kas darbininkams i- 
šeina, žinoma,negerovėn,nes 
pramoksta keikti ir burno
ti, o kas link būvio — tegu 
jį visi dievai.

♦
Bostone trečiųjų teisme— 

rašo nekurie laikraščiai — 
F. J. Bagočius prisipažinęs, 
kad jis įskundęs S. L. A. 
Massachusetts apdraudos 
skyriui ir, kad tuomi per
žengęs socializmo principus. 
Bagočius tame teisme norė
jęs apkaltinti L. S. S. 60 
kuopos narius, kurie padavę 
ant Bagočiaus skundą Są
jungos pildomajam komite
tui.

Trečiųjų teismas atradęs, 
kad jis (teismas) nesąs 
kompetentiškas Bagočiaus 
prasikaltimus tardyti, nes, 
girdi, tam tikslui trūkstą 
faktų....

Ar-gi tai ne aiškus akių 
muilinimas?

♦
Nekuriuose musų laikraš

čių atspaudinta “Lietuvių 
moterių atsišaukimas” arba 
rezoliucija, priimta viešame 
susirinkime Lietuvių Mok- 
kslo Draugijos salėje, Pitts- 
burge, Pa., vasario 13 d. 
1913.

Pittsburgo ir apylinkės 
moteris taja savo rezoliuci

ja atsiliepia į visas Ameri
koje lietuves moteris šei
mininkes, kurios yra pri
verstos laikyti savo namuose 
“burdingierius”, ir kviečia 
jas vieny ties, vadinasi, sut
verti šeimininkių organiza
ciją, ir pas “burdingierius” 
pareikalauti geresnių sąly
gų, ty. geresnio už užlaiky
mą ii* patarnavimą atlygi
nimo. Prašoma susirašinėti 
įdresu: Lietuvių Gaspadinių 
Unija, 240 5th avė., Pitts
burg, Pa.

*
“Kova” 9-tuoju numeriu 

pagiria “Vienybę Liet”. 
Girdi, “V. L.” elgimasis siu
vėjų straiko metu yra tie
siog pagirtinas. Ji pilnai ir 
teisingai paduodanti žinias 
apie streiką ir neiškraipą 
presos komiteto pranešimų, 
kur socialistams pripažįsta
ma pirmenybė už straikinin
kų šelpimą...

Mat, “Kovai” tas laikraš
tis geras, kuris tik garbina 
socialistus.

Ar “Vienvbė L.” už tai 
“Kovą” paglostys, nežino
me.

*
Vilniuje leidžiamas len

kiškas lietuvių dvasioje lai
kraštis “Litwa” rašo, kad 
lietuvių tautinė spalva ne
santi mėlinai-balta, bet tam
siai raudona (amarantinė). 
Vilniaus muzeju j e esanti iš 
senovės užsilikusi toki rau
dona su žirgvaiku vėluva. 
Vadinasi lietuvių tautos 
spalva yra tamsiai-raudona.

*
Su numeriu 3-čiu “Rank

pelnį” ėmęs redaguoti ne- 
koksai J. Cerkevičius, kuris 
straipsniu “Nuo redakci
jos” pažymi, kad “Rank- 
pelnis” ir toliau tvirtai sto
vėsiąs prie lietuvių darbi
ninkų reikalų sargybos ir 
skelbsiąs aniems išganymą-, 
socializmąl

Iš savaites savaitėm' &
Prezidentas Woodrow Wil

son.
“Pasitraukė prezidentas, 

yra prezdentas”. — Taip 
sakė visi kovo 4d., kuomet 
pabaigė savo keturių'••metų 
prezidentystės terminą Wil
liam Howard Taft,o tuo pa
čiu laiku ano valdvietę apė
mė prezidentas Wilson. Da
bar galingos Suvienytos 
Šiaurinės Amerikos Valsti
jos turi naują prezidentą, 
mokytą ir išmintingą teori
joje žmogų, net universiteto, 
profesorių, bet tikrai neži
noma, ar jis savo gilią iš
mintį galės sunaudoti prak- 
tikinio gyvenimo reikalams.

Podraug su prezidentu 
Wilsonu ir kongreso visa 
kontrolė pateko demokra
tams. Pasitraukus iš savo 
vietos Taftai, su anuomi 
antron vieton pastūmėta ir 
republikonų partija.

Nuo kovo 4 d. baltuose 
rūmuose gyvena demokra
tas prezidentas, o kongre
se didžiuma yra tappat de
mokratai.

Šalies valdyme, kaip ma
tome, perversme labai žy
mi ir svarbi ne tik Ameri
kai, bet, rasi, ir visam svie
tui, nes šiandie valstybių ir 
tautų gyvenimas taip daug 
sukomplikuotas, kad laikui 
bėgant visaip gali atsitikti 
šiame margame sviete...

Norints mes pagarbą ati
duodame republikonų ir 
progresivinių partijų ide- 
oms, bet jei liaudis didžiu
ma balsų išrinko preziden
tą demokratą, turime ir mes 
su didžiuma sutikti ir tėmy- 
ties, kaip mokės ir pajėgs 
palaikyt valdžios styrą de
mokratai. Juk tai butų hė-' 
dovanotinas daiktas, ' jei 
mes išanksto turėtumėm 
šaukt, kad naujas preziden
tas su savo padėjėjais, tai
gi demokratų partija, nega
lintis nieko nuveikti šios ša
lies labui ir tai tik todėl, 
kad jie yra demokratais. Ne 
tik vieni republikonai arba 
progresiviniai turi protą ir 
išmintį. Apturėjo valdžią 
demokratai, tegu tappat ir 
jie parodys ką moką, ką gali.

Kaip tik demokratų par
tija pernai rinkimuose lai
mėjo, daugumas sušuko: 
Nelaimė mums! Bus bloga, 
nes demokratai padarys tą 
patį, kas šioj šalyj veikėsi 
prezidentaujant Clevelan- 
dui, kuomet darbininkams 
prisiėjo badmiriauti. Senes
niems žmonėms tie blogi 
laikai taip giliai atmintin 
įsiėdė, kad ir dabar apie tai 
su baime jaunesniems pasa
kojama. - . r- ~ fc-.T "F *

Bet turime atminti, kad 
išmintingi žmonės todėl mo
kosi praeities atsitikimų, ri
dant apsisaugojus anų šiais 
laikais ir ateityj, kad išven
gus tų senobinių nepalaimų 
ir išvedus naujus gerbūvio 
takus. Iš to atžvilgio turime 
teisę tikėties, kad demokra
tų partija nebus toki neiš
mintinga, idant norėtų sek
ti savo senobines klaidas. 
Tuomet kadangi pati sau 
prirengtų kapus amžinam 
atsilsiui. O juk ji to nenori, 
jai norisi gyvuoti.

Turime teisę tikėties, kad 
prezidentas Wilson su savo 
kabinetu iš vienos pusės, o 
kongresu iš antros — padės 
visas savo pastangas, idant 
parodžius tautai ir svietui, 
jogei jis tikrai savo šalies 
gyventojų gerbūviui dirba 
ir trokšta respubliką maty-

ti ne nuskurusią, bet žydin
čia* «f. >

Ką republilįmai ( per 16 
metų pastatė ar sutaisė, to 
kibą demokratai nenorės 
naikinti, bet' priešingai, 
stengsis savo kiltais dar
bais republikonus ir kitus 
pralenkti, kad tuomi užtik
rinus sau tolesnį šioj šalyj 
valdininkavimą.

Taip turėtų suprasti kiek
vienas, kuris logiškai mąsto 
ir pasitiki žmonių dorumui.

130 metų Romanovų viešpa
tavimo sukaktuvės.

Kovo 6 d. Peterburge ir 
visoj Rusijoj1 prasidėjusios 
300 metų carų Romanų vieš
patavimo (tiranijbs) suka
ktuvių iškilmybės. Žinoma tų 
iškilmybių centras yra sos
tinė — Peterburgas. 8 vai. 
ryte šv. Petro ir Pauliaus 
žinomoj tvirtumoj sugaudė 
21 kanuolė ir būriai žmo
nių pasipylė ant gražiai pa
puoštų Peterburgo gatvių. 
Svarbiausioji iškilmės da
lis buvo caro su šeimyna ir 
palydovais parodavimas į 
Kazaniaus katedrą, kur 
mitropolitas carą ir carie- 
nę pasveikinęs gaudžiant 
visų cerkvių varpams. Caru- 
kas buvo savo ištikimo ka
zoko vedamas. Pamaldų me
tu jis tai sėdėjo, tai stovėjo, 
bet neklaupė. Pasibaigus 
pamaldoms išnaujo imta 
šaudyti ir varpais skambin
ti.

Taip skamba telegramai 
iš Peterburgo.

Pirm trijų šimtų metų, 
ty. 1613 m. po neramiausio 
rusų historijoj perijodo, 
Maskvoje bajorai ir kiti di
džiūnai išrinko, sau caru 
Mykolą Feodorovičą Koby- 
lą-Romanovą. Bajorai, 
sakoma, jį išrinkę todėl ru
sų tautos caru, kad jis bu
vęs jaunas ir paikas, o juk 
didžiūnams turėti tokius 
valdovus yra smagu gyven
ti. Laikui bėgant išrinktas 
caras savo pavardę iš Ko- 
byla-Romanov pakeitė vie
nu žodžiu Romanov ir nuo 
to laiko jo dinastija ligšiol 
dar tebeviešpatauja. Tuo
met Rusija buvo dar visai 
maža. Bet ligi šiai gadynei 
nei viena viešpataujanti di
nastija neišplėtė tiek daug 
savo viešpatijos sieųų, kaip 
Romanovų dinastija. Juk 
žinoma, kad apart Petro 
Didžiojo nei vienas caras 
neatsižymėjo kokiais nors 
svarbesniais darbais arba 
augštesniu talentu. Viskas, 
kas šiandie Rusijai priklau
so apturėta ačiū aplinky
bėms.

Išėmus viešpatijos ribų 
praplėtimą, Rusijoje carai 
nieko kilto nėra nuveikę. 
Kaip seniau, taip ir dabar 
Rusija yra tąmsi, ir juoda. 
Visais laikais Ir šiandie Ru
sijos carai yrą atsižymėję 
gyventojų persekiojimais, 
apšvietimo «j slopinto jais. 
Juk buvus baudžiava, tai 
carų Romanovų darbas. Ro
manovų dinastijai kaip bu
vo, taip ir palieka Rusijai 
didžiausioji slpgat Nes ir 
šiais laikais ęaroivisa rū
pestis jau nukreipia, kad 
kuogreičiau panaikinus du
rną ir išnaujo pačiam vie
nam valdovavus. Nors du
rna viską veikia, kaip caro 
-yra liepiama, vienok visgi 
valstybės įstaiga, kurion 
susirenka visokių luomų 
atstovai, ir snuduriuoja. Ca
ras prisidengęs durna dar 
didesnes niekybes išdarinė-

ja, dar labiau savo paval-1 Vienu buvo reikalavimas 
dinius slogina ir kankina. į patraukti atsakomybėn fe- 

Romanovų dinastija jau|deralį teisėją Hamford iš 
iŠsigimus ir jai dienos sus
kaitytos. Toje dinastijoje 
rusų kraujo nebėr nei laše
lio, visas kraujas vokiškas, 
kadangi iš pat pradžių ca
rai pradėjo vesti vokietes, 
o paskui savo artimas gimi
naites; laikui bėgant išėjo 
tikras rezginys ir, žinoma, 
degeneracija, taip kad se
niau ir šiandie carų šeimy
nose retai atrasisveikus pro
tu ir kunu narius. Be to pa
laidus gyvenimas Romano
vų degeneracijos kaltės pu
sę ant savęs yra pasiėmęs.

Švenčia Romanovai dide
lę šventę ir linksminasi, 
kad tuo tarpu visą Rusij'ą 
yra apnykęs baisus skurdas, 
badas, persekiojimai. Šim
tai tūkstančių kalinių kan
kinama kalėjimų urvuose...

Mums, lietuviams, nėra 
ko džiaugtis taja “švente”, 
tik velyti, kad toji dinasti
ja greičiau pasitrauktų iš 
Rusijos, taigi ir iš Lietuvos 
“globėjų” tarpo.

Seattle, Wash., kuris ne
norėjęs naturalizuoti socia
listo. Gi antru — buvo ty
rinėjimas Lawrence, Mass, 
straikininkų sąlygų ir tenai- 
tinės policijos sauvališku- 
mo, kuomet pastaroji užgy
nė straikininkų vaikams 
keliauti Washingtonan.

Reikia dar pasakyti, kad 
Berger nesimpatizuoja re- 
voliucijinei organizacijai I. 
W. W., už kurią musų cici- 
likai guldo galvas.

Socialisto Bergero veiklu
mas kongrese.

“Sugrįšiu čionai, jei bu
siu gyvas” pasakė vienati
nis ligšiol buvęs Suvienytų 
Valstijų kongrese socialistų 
partijos atstovas iš Milwau
kee, Wis., V. Berger, kuo
met jam andai prisiėjo po 
dviejų metų apleisti kon- 
gresmano vietą. Berger kon- 
gresmanu neišrinktas susi
vienijus kitoms partijoms 
prieš socialistus. Jis sako, 
jogei prisiartįsiąs laikas, 
kuomet socialistai apveiksią 
ir susivienijusias nepriete
lių jėgas. Berger savęs iš- 
naujo neišrinkimą nežinia 
kodėl vadina laimėjimu, 
tečiau su Washingtonu skir
ties buvo jam labai gaila.

Berger tvirtina, kad tarp 
demokratų ir republikonų 
partijoj nesama principialio 
skirtumo kongrese. Tos ka
pitalistų partijos esą tarp 
savęs dabar pjaunasi, bet 
kuomet nužvelgia, kad so
cialistų partija nori joms 
užbėgti už akių, tuo jaus su
sivienija ir neleidžia socia
listams laimėti rinkimais. 
Tas buvęs pereitais metais 
mieste Milwaukee, kur so
cialistai iš visų valdviečių 
prašalinta.

Bergerio veiklumas kon
grese suvylė visus “drau
gus”, kurie iš jo tikėjosi tie
siog stebuklingų pastangų. 
Iš jo laukta, kad jis kongre
są užžavėsiąs savo revoliu- 
cijinėmis kalbomis, išdės- 
tysiąs visas kapitalistų šu
nybes, tuo tarpu jis dviejų 
metų terminu pasakęs tik 
22 kalbi, imant drauge ir 
trumpas pastabas debatų 
metu.

Viena svarbiausių Berge
ro kalbų buvus tarifo klau
sime, o antroji temoje 
“Darbininkų luomas priva
lo turėti nuosavią partiją sa
vo reikalų perstatymams”. 
Tos kalbos atspausdinta 
šimtai tūkstančių egzemp
liorių ir praplatinta, tarp 
darbininkų.

Berger buvęs labai popu- 
leris ir kongresmanai jį my
lėję, nežiūrint jo persitikri
nimų.

Garsus Joe Cannon, bu
vęs “speaker’is”, vieną sy
kį taip į Bergerį išsitaręs: 
“Viktorai, neapkenčiu tavo 
teorijos ir tavo politikos, 
bet jei būtum moteris, ta- 
vin įsimylėčiau”.

Du Bergero 
’daiktu atnešė

62 kongreso darbai.
Suvienytų Valstijų 62-sis 

kongresas pabaigė savo po
sėdį kovo 4 d. ryte ir atliko 
svarbiausius darbus, kokie 
negalėjo ilgai ant stalo gu
lėti.

Štai svarbiausieji 62 kon
greso darbai ir nusprendi
mai per pereitu du metu.

Priimta įstatymai apie su
mainomą pirklybą su Kana
da, tečiau tuos įstatymus 
Kanados valdžia atmetė

Priimta bilius laisvai pir- 
klybai vilna, medvilne, nau- 
gėmis ir kiti biliai, naiki
nanti už nekurias įvežamas 
prekes muitus; tečiau po 
tais visais projektais prezi
dentas nepasirašė.

Nutarta pataisyti kons
titucijoje skyrių, idant atei
tyj federaliai senatoriai bu
tų renkami ne legislaturų, 
bet visuotinu piliečių balsa
vimu. Tasai pataisymas pa
vestas apkalbėti senatui ir 
tenai pasilikęs.

Išleista įstatymai, drau
džianti siuntinėjimą į “sau
sas” valstijas svaiginamųjų 
gėralų.

Senatas sutaisė notą, ku
rioje pažymėta, kad Pana
mos kanalo kontrolę sena
tas pasilaikąs išimtinai sa
vo rankose ir užgina sveti
moms valstybėms maišyties 
į militarinius kanalo reika
lus.

Nutarta įsteigti biuras 
vaikams, dirbantiems pra
monėje ir pirkly boję.

Išleista įstatymai, sulyg 
kurių reikalaujama tikros 
sąskaitos išleistųjų kapita
lų politikiniems tikslams 
rinkimų metu. Tuo budu 
norima užbėgti papirkinėji
mams.

Prašalinta iš senato Wm. 
Lorimer už papirkinėjimus.

Sudegraduota vienas fe- 
deralis teisėjas už papirki
mų ėmimą.

Prezidentas uždėjo 
ant antiimigracijinio 
liaus.

Be to šis kongresas 
kęs daug tarptautinių 
bų.

Keli svarbesni reikalai pa
likta atlikti naujam prezi
dentui ir 63-čiam kongresui.

. reikšti musų dainiui pagar
bos bei dėkingumo jausmus. 
Nūnai kaip tik ir yra pato
giausias tam laikas, nes šie
met sueina 25 metai jojo 
literatiško darbavimosi.Tai
gi visai musų tautai, atsi
minus tai, reikėtų įrengti 
Maironio jubiliejaus iškil
mę. Tam tikslui yra susitve
ręs Kaune komitetas. Šiuo- 
mi jis prašo G. Redakcijos 
prisidėti prie užmanytojo 
jubiliejaus įrengimo ir ap- 
vaikščiojimo.

Kadangi gerb. musu Dai
nius žadino ir džiugino visą 
musų tautą per 25 metus 
dailiosios raštijos veikalais, 
todėl visai bus tinkama įs
teigti Kaune Jubiliato var
du “Dailės Mokyklą”, ku-_. 
rioj butų mokinama gamin
ti visokius dailės išdirbi
nius. Kadangi tokia moky
kla nuo senai yra visų pa
geidaujama, todėl Kauniškis 
Komitetas mano susilauk
siąs visos musų tautos pri
tarimo ir aukų. Šalip to 
Kauniškis Komitetas mel
džia Gerb. Redakcijos iš
rinkti bent vieną atstovą, 
kuris užsiimtų aukų rinki
mu ir dalyvauti tolimesniuo
se Komiteto posėdžiuose. 
Šio išrinktojo atstovo vardą 
teiksis Gerb. Redakcija pra
nešti Komitetui nevėliau 1 
kovo š. m.

Su pagarba
Komiteto pirmininkas 
Kun. P. Janusevičius. 

Sekr. Kun. A. Maliauskas. 
P. S. Kiti laikraščiai 

teiksis maloniai šitą laišką 
atspaudinti

Kunigužio pamokslas.
Senas, mažai teprimatąs, 

su drebančiom rankom ku- 
nigužis sakė pamokslų, kaip 
Dievas sutvėrė pirmuosius 
;ėvus. Perskaitęs punktą iš 
Biblijos, aiškino. Tai-gi at
siskleidęs Šventraštį, skai
dė paskutinį ant lakšto, sa
binį “Dievas sutvėrė Jie- 
vą...” skleidė lapą, bet ne- 
jatėmijo, kad du lapu at
skleidė ir varė toliau “Ir 
irismalavo ją iš viršaus ir 
iš vidaus”. Lengvai gali
ma įsivaizdinti klausytojų 
nusistebėjimą, išgirdus apie 
teistą Jievos ypatybę. Mat, 
vargšas iš aprašymo apie 
pasaulio sutvėrimą inpuo- 
ė į aprašymą Nojaus ar
ms.

veto
bi-

atli- 
dar-

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

Atpratino.
Vieno vyro pati turėjo 

paprotį sakyti “Aš taip ii 
žinojau”, kuomet vyras jai 
šį-tą pranešdavo. Galop vy
rui pakiro tas jos saky
mas ir mąstė, kaip čia ją 
atpratinus nuo to. Kartą į- 
nėjęs grįčion rimtai prabilo: 
“Žinai ką, dušyte? Musų 
karvė girnų akmenį prari
jo”. Ta striktelėjusi: “Aš 
taip ir žinojau”. Nereikia 
sakyti, kad ji tai pasakė 
paskutinį kartą.

sumanytu

Kiekviena tauta myli sa
vo veikėjus ir apgynėjus. 
Juo daugiau kas jųjų yra 
pasidarbavęs savo tėvynės 
labui, juo labiau esti visų 
savo tautiečių gerbiamas. 
Musų tauta irgi turi, ačiū 
Dievui, nemažą veikėjų bū
relį. Tarp jųjų bene žymiau
siąją vietą užima visiems 
gerai žinomas musų dainius 
—poetas J. Maironis — kun. 
Prelatas J. Maculevičius. 
Žemaičių Seminarijos Rek
torius. Apie jojo literatiš
kus nuopelnus čia nekalbė
sime. Musų tauta gerai juos 
žino, nors ir tyli. Ar ir to
liau turi tęsties ta tyla? 
Mums matos, jog metas jau 

viešai iš-

- Sesers amžius.
Vienas jaunikaitis klau

sia pas šešiolikos metų vai
ką:— Kiek tavo vyresnėj i 
Sesuo turi metų?

Vaikas:— Nežinau, nes 
seniau turėjo 24 metus, pas
kui 21, dabar 19 ir jei taip 
toliau seks, tai mudu palik
sime dvynučiais.

Su sparnais.
Sena mergina:— Mano šo

kėjas man pasakė, kad aš 
šokdama kaip ‘ su sparnais 
skraidau. Nežinau, ką jis 
mane taip sakydamas: an
gelą, ar drugį.

Jauna mergina:— Negali
ma žinoti... Juk pelėdos 
tąįppat turi sparnus.
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Ką L. Tolstoi pasakė carui, kaizeriui 
ir karaliui.

ryšius, ir dailės ir dd’fds są
vokas. Santikiai tarp, vyro; 
ir moters yra prozaiskas 
lyčių bendravimas. Daila y* 
ra realistiškoj degeneraci
joj. Politikiniai ir religiji- 
niai neramumai pakratys 
dvasiškus visų tautų pama
tus. Tik maži sklypeliai šen 
ir ten užsiliks nepaliesti tų 
trijų naikinančių liepsnų. 
Tautų karai Europoj, luo
mų karai Amerikoj, rasių 
karai Azijoj apstabdys pro
gresą pusamžiui. Vienok, 
viduryj šio šimtmečio aš 
matau literatūros ir dailos 
didvyrį, kilusį iš latinų ir 
valantį pasaulį nuo visokių 
nelemtų šlamštų. Tai bus 
simbolizmo šviesa, kuri ap
temdys Komercializmo ži
bintuvo šviesą. Vietoj šian
dieninių monogamijos ir 
poligamijos bus poetogami- 
ja — lyčių sąryšiai, pama
tuoti ant poetiškų gyveni
mo sąvokų.

Ir aš matau tautas, au
gančias išmintyj ir per 
manančias, kad jų likimų 
viliojanti moteris niekas 
daugiau, kaip iliuzija. Bus 
laikas, kuomet svietui ne
reikės ginklų, veidmaniš- 
kų religijų ir išsigimusios 
dailės. Gyvenimas yra evo
liucija ir evoliucija yra iš- 
sirituliavimas iš prasto į 
sudėtesnes proto ir kūno 
formas. Aš matau besibai
giantį pasaulio dramos vai
dinimą dabartinėj jos- for
moj’, kaip ji vyksta it vaka
ro raudonumas ant kalnų. 
Dar vienas Komercializmo 
rankos mostelėjimas ir nau
ja historija prasideda.

Šiiiomi didis autorius už
baigė ir atvėrė akis.. Ir it 
susimaišęs paklausė: “Ar 
nebuvau aš užmigęs”. Gra
fienė perskaitė jam, ką tu
rėjo parašiusi. Jai papra
šius L. Tolštoi pasirašė. 
Grafienė tuoj leidosi pas ca
rą. Cares., nerviškai pa
griebęs poperą, skaitė di
deliame susijudinime. Per
skaitęs, pasakė, kad tai e- 
sąs indomus dokumentas. 
Originalą žadėjo laikyti sa
vo archive, o kopijas nusių
sti Vokietijos kaizeriui ir 
Anglijos karaliui.

Vokietijos kaizeris ir An
glijos karalius panorėjo su
žinoti, kokius L. Tolstoi tu
ri manymus apie tarptauti
nius santikius ateityj. Tad 
juodu kreipėsi į carą, kad 
jis išgautų iš Tolstoi nuo
monę apie tą dalyką. Carui 
buvo nesmagu tiesiog už
klausti L. Tolstoi. Čarienė iš
vedė iš keblaus padėjimo. 
Mat, ji buvo artimoj pa- 
žintyj su Anastazija Tols
toi, kuri savo keliu turėjo 
artimą pažintį su L. Tols
toi. Rudeniop 1910 m. ca
ras, pasikvietęs grafienę A. 
Tolstoi, paprašė jos išgauti 
iš L. Tolstoi pageidaujamą 
pranašystę.

Štai ką didis rašėjas pa
diktavo grafienei, kuri pai
šeliu užrašė.

“Yra tai apreiškimas vi- 
sasvietinių nuotikių, kurie 
turės išsipildyti netolimoj 
ateityj. Jų dvasiškas kontū
ras stovi prieš mano akis. 
Aš matau plaukiančią ant 
paviršio žmonijos likimo jū
rės milžinišką plikos mote
ries siluetą (šmėklą) .Ji savo 
gražybe, savo rimtumu, savo 
nusišypsojimu, savo paži- 
bais pereina Venerą. Tau
tos lyg papaikusios skubi
nasi prie jos, kiekviena kuo- 
didžiaus stengdamasi at
kreipti jos domų į save. Bet 
ji, kaipo amžina kokietė, ko- 
kietuoja su visoms. Ant 
jos galvos parėdo iš deimen- 
tų ir rubinų žiba jos var
das: “Komercializmas”.
Kaip viliojanti ir žavėjauti 
ji neišrodo, paskui ją-seka 
žudynė ir agonija. Jos kvė
pavimas — nelemti veika
lai, jos balsas — aukso žvan
gėjimas, o jos godi, žavė- 
janti ižžiura, yra mirties ne
šėja tarp tautų.

Šitai ji turi tris milžiniš-

liepsną. Jis užžibina lempas 
tik šventyklose ir ant alto
rių šventų įstaigų. Jis sėja 
grudus melo ir fanatizmo. 
Jis uždega protus dar lop
šiuose ir lydi juos iki kars
to.

Trečias žibintuvas yra tai 
teisių, tas pavojingas pa
matas visų netikrų padavi
mų, kurie pirmiausia yra 
pragaištingi šeimynai, pas
kui paliečia literatūrą, dai
lų ir politiką.

Didis gaisras prasidės a- 
pie 1912 m., padegtas pir
mo žibintuvo p.-rytinėj Eu
ropoj ir išsivystys į didelę ne
laimę 1913 m. Šiais metais 
aš matau visą Europą liep
snose ir kraujuose. Girdžiu 
aimanavimus ant plačių ko
vos laukų. Bet apie 1915 m., 
keistas asmuo iš šiaurės — 
naujas Napoleonas — pasi
rodo ant estrados kruvinos 
dramos. Jis yra žmogus 
menko kariško išsilavinimo, 
rašė jas ar žurnalistas, bet 
jo rankose Europa pasiliks 
iki 1925 m. Didžiai nelai
mei pasibaigus, prasidėsnau- 
ja gadynė sename sviete. 
Nebeliks nei imperijų, nei 
karalysčių, bet svietas įs
teigs federaciją Suvienytų 
Tautų Valstijų. Pasiliks tik 
keturi milžinai — anglosa- 
sai, latinai, slaviai ir mon
golai.

Po metų 1925 aš matau 
permainą tikybos reikaluo
se. Antras kurtizankos ži
bintuvas prives prie bažny
čios puolimo. -Doros supra
timas prapuls. Žmonija bus 
be moraliu jausmo. Bet tuo
met pasirodo didis reforma
torius. Jis panaikys mono
teizmo palaikus ir padės 
kampinį akmenį panteizmo 
šventyklai. Dievas, vėlė, 
dvasia ir nemarumas su-

kas rankas, po žibintuvą vi- tirps naujame krosnyj ir 
sotino sugedimo kiekvienoj.
Pirmas žibintuvas, tai karo 
liepsna, ką gražioji kurti- 
zanka nešioja iš miesto į 
miestą, iš šalies į šalį. Pa
triotizmas sužibso teisingu
mo liepsna, bet galas to vi
so yra kanuolių kriokimas 
ir kulipkų zvimbimas.

Antras žibintuvas neša 
fanatizmo ir veidmainystės

aš matau pradžią etiškos 
gadynės. Žmogus, kurs nu
kreips žmoniją ton linkmėn, 
bus mongoliškas slavis. Jau 
■jis vaikščioja ant žemės, yra 
žmogus veiklus. Jis pats 
dar nejaučia, kad jis yra 
Augštesnės Galybės pašauk
tas tai atlikti.

Šitai treč. žibintuvas, kurs 
jau pradėjo ardyti šeimynos

jis atiduotų vieną iŠ savo Į Iš rubsiuvių straiko lauko,

AR SUPRANTA GYVŪ
NAI MUZIKĄ.

Pagal p. Warren.

Išskyrus keliatą, gyvūnai 
turi supratimą apie muziką. 
Tie gyvūnai, kurių girdėji
mo organai yra išsivystę, 
taip gerai muziką supran
ta, kad turi nuovoką apie 
pamatinį tono augštumą. 
Žinoma, jie ją supranta ne 
taip kaip žmonės, bet visgi 
supranta. Bandymai parodė, 
kad gyvūnai, nors ir augš- 
tai išsivystę, nepripranta 
prie taip vadinamii disso- 
nansu arba balsų nesutari
mo.

Iš augštesniai išsivysčiu
sių gyvūnų beždžionė mažai 
tenuvokia apie muziką. Vie
nok kada girdžia gerą, tran
kia muzika, jos čiauška, krai- 
pydamos savo veidais ir 
linksmai siaučia, tuomi pa
rodydamos, jog jos ją mėg
stą. Bet beždžionė, kuri 
striksinėja apie gatvinį mu
zikantą, šokinėdama pagal 
jojo muziką, yra augščiau- 
siai išsivystęs asmuo iš bež
džionių veislės. Neveizint, 
kad ji parodo didelį gabu
mą pamėgdžioti įvairių 
žmonių veikimus, muzikoj

turi labai mažą supratimą. 
Gal būti tas yra dėlto, jog 
jos neturi pastovaus budo, 
gal del kitų priežasčių, tas 
nėra mums žinoma, vienok 
keista, kad ji gali išmokti 
valgyti, gerti, apsirėdyti, 
dviračiu važiuoti, rukvti ir 
daugybes kitų dalykų, ly
giai kaip ir žmogus,, bet 
neturi pastovumo muzikoj.

Šuo, žmogaus artimiausis 
draugas, išreiškia didelį mu
zikos jausmą. Tikrai gali
ma pasakyti, jog šuo, kuris 
netur muzikos jausmo, yra 
blogaus budo gyvūnas. Su 
šunimi buvo labai plačiai 
daromi bandymai ir jų pa
sekmės yra pakaktinai skai
tlingos parodymui, kad jie 
gali netik meliodiją pažin
ti, bet ir atskirti kiekvieną 
notą diatoninėje gammoje. 
Kuomet ant styginio muzi
kos įrankio mes girdžiame 
gilų žemą toną, šuo klauso
si jo su doma uodegą viz
gindamas ir išsižiojęs. Jei 
melancholiškas tonas gir- 
džiasi, jis tankiai pradeda 
gailingai staugti, o permai
nant nuo liūdnos ant gyvos, 
trankios meliodijos, jis pra
deda but linksmesniu iki 
jo staugimas nepasibaigia. 
Gražus, trankiai gyvas to-

yaldybai nebuvo daugiau 
vietos. Pats pinu. Thomas 
Rickert niekam nematant 
dingo. Nusimanė kas galė
jo su juom atsitikt. Po viso 
to sumišimo darbininkai 
vėl susirinko svetainėn ir 
pradėjo kalbėti, kas daryti. 
Pirmiau buvo išrinkta nau
ja valdyba. Paskui nutarta 
streikuoti toliaus, kol ne
bus streikas laimėtas.

Taigi darbininkai ir dar
bininkės ! Čion jums duoda
me pasargą. Neatsidėkit 
aklai ant vadovų. Sekkit da
lykų stovį patįs ir protau
ki!, kad panašiam išdavi
mui atsitikus, žinotumėte, 
kaip elgties.

Žinokit, darbininkai ir 
darbininkės, kad po tokios 
ilgos kovos esame suvargę, 
kišeniai ištuštėjo. Neturi
me kuo duonos nusipirkt, 
nei randos užsimokėt. Tai
gi paduokite pašelpos ran
ką. Tik su jūsų parama te
galime streiką laimėti.

Presos komitetas: 
Juozas Cižius 
V. Šibunauskas 
J. Lapinskas. 

Adr.
101-103 Grand st. 

Brooklyn, N. Y.

brangių ilčių,'Inle tik klau-|
Ryt basinio vamzdžio. Jis! Boston, Mass, 
jo klausosi ilgas valandas! Rubsiuvių straikas, gali- 
be pasijudinimo. Keliataslma sakyti, eina geromis vė- 

tžėmis. Kovo 2 d. streikinin- 
kai turėjo tarptautinį susi
rinkimą, kurs traukėsi nuo 
7:30 vakare iki 5 vai. ryto. 
Svarbus dalykai buvo ap
kalbėti. Aiškino apie strei
ką ir ragino prie vienybės. 
Priminė, kad kiekvienam 
Teikia eit pikietaut, kad ne
atsirastų straiklaužių, o at
siradus gražiai atkalbinėti. 
Lietuviškai kalbėjo p. St. 
Michelson. Kovo 3 d. sua
reštavo du streikininku pi- 
kietu ir vieną streiklaužį 
su revolveriu. Straikininkai, 
pamatę, kad tai straiklau- 
žis, tuoj pradėjo atkalbinė
ti, kad neitų dirbt. Vietoj 
atsakymo straiklaužis šovė. 
Niekam nepataikė. Abu pi- 
kietu ir straiklaužis buvo 
nugabenti policijos nuova
dom . Žmonėms užsistojus, 
du liko paleistu, o vienas 
teismo laukia. Tai atsitiko 
ties Washington ir Milk st., 
prie Scott Co. dirbtuvės.

Kovo 1 d. liko išrinktas 
komitetas, kurs turėjo 
kreiptis į dr-jas ir parapi
jas, prašydamas aukų. Vie
tinis klebonas, kun. T. Ži
linskas, maloniai sutiko su 
komiteto prašymu ir bažny
čioj surinko $39.69. Pats 
klebonas aukavo $10. Kle
bonas kun. Krasnickas sa
vo bažnyčioj surinko$20.29. 
Lenkų kun. davė $2. Kovo 
2 d. D. L. K. Vytauto dr-ja 
savo mėnesiniame susirin
kime paskyrė iš savo išdo 
$50 ir nuo narių surinko 
$8 su centais. L. S. S. kuo
pa savo susirinkime, laiky
tame kovo 2 d., paaukojo iš 
išdo $10 ir surinko $16.35. 
Visiems aukotojams para- 
pijonams ir dr-joms unijų 
vardu išreiškiame širdingas 
dėkas. Primename, kad pa- 
šelpa kruvinai yra reika
linga ir meldžiame neuž
miršti musų. Jau penktą 
savaitę streikuojame, o dar 
galo nematyt. Didžiosios 
firmos dar nemėgino taiky- 
ties, o mažosios kad ir mė
gino, bet jos maža ką reiš
kia. Tai viskas parodo, kad 
straikas trauksis ilgai. Ne
nusigąstam. Žinome, kad 
rubsiuvių darbo neatliks 
nei dailidės, nei kalviai. Ga
lų gale bus musų viršus.

Presos komitetas: 
J. Lekavičia, 
St. Grubliauskas.

11 Knovilton st.
So. Boston, Mass.

metų atgal viekas žingei
dus francuzaSj’ kuris darę 
bandymą 1 groti dramb
liams styginį kvartetą, pa- 
tėmijo, jog jie užvis labiau
siai buvo užganėdinti an
dante tonu. Kas gali sakyti, 
kad dramblys ne romanti
kas?

Cirkų užveizdėtojai žino 
daug atsitikimų kas link ti
kimo muzikos jų žvėrims. 
Jie patėmijo, kad baisiausi 
žvėrįs, išėmus hijeną, esti 
numalšinami, kada girdžia 
dailią muziką. Tigrai nela
bai jai jauslus, vienok ra
miai sėdžia arba guli, kada 
malonios muzikos balsas y- 
ra girdžiamas. Leopardai 
mėgsta muziką labiau, negu 
kiti kačių veislės žvėrįs. 
Jie linksmai šokinėja girdė
dami gyvą gražų toną ir ur
zgia girdėdami lėtai gro
jant. Liūtai yra muzikos 
mylėtojai. Jie sėdžia per 
valandas be pasikrutinimo 
ir klausos su matomu užga- 
nėdinimu dailiai plaukian
čios meliodijos. Bet skubus 
ir kapoti garsai priverčia 
juos vaikščioti nekantriai, 
o nesutarianti muzika iš
šaukia urzgėjimą.

Visų nekenčiamos angis 
turi muzikos jausmą. Barš
kanti kobra, išgirdusi fleitos 
balsą, pakelia savo buožę 
augštyn ir vinguriuojąs šen 
ir ten sekdama muzikos bal
są.

Yra sakoma, buk visos 
nuodingosios. angįs buna 
taip užkerėtos dūdelės bal
su, jog gali būti paimamos 
rankomis nepatiriant jokio 
pavojaus įgėlimo. Driežai 
išeina iš urvų, kada girdžia 
fleitos balsą, kuomi pasi
naudodami laukiniai žmo
nės, kurie juos valgo, eidami 
jų gaudyti, švilpia jiems 
žinomu balsu. Būdami mu
zikos “užkerėti” jie nei ne
bando bėgti..

Muzikos balsas priverčia 
vorą apsistoti tinklus vi
jus ir klausytis. Pelės taipgi 
ją jaučia. Nekurie sako, 
buk žuvis, ii' ta atkreipia 
domą į muzikos balsą.

Iš visų gyvūnų labiausiai 
myli muziką paukščiai. Tan
kiai matytis, kaip giedantie
ji paukščiai, girdėdami mu
ziką kito, ar tai paukščio, 
ar žmogaus, stengiasi, lyg 
pritardami jiems, patįs gie
doti. Lakštingala, geriausio
ji paukščių giesmininkė, es
ti lig tiek užkerėta fleitos 
muzika, kad puola apalpus 
ant žemės. Gana keista, kad 
balandžiai, kurie neturi gie
dojimo ypatybės, vienok y- 
ra jauslus girdėdami muzi
ką. Eina pasakojimas apie 
balandį nekuriu Bertoni, 
Venecijos dainininko. Tas 
paukštis ilgai tupėdavo ant 
šeimininko pianb, savo plun
ksnas knibinėdamas ir iš 
pasigėrėjimo pūsdamas kru
tinę, klausydamas dainavi
mo. Kaipl kadh esant dai
nininko mokiniams, balan
dis būdavo išvalomas lau
kan. Mat, mokiniai nukryp- 
davę bedainuodami šalin 
nuo tono ir paukštis, kuris 
turėjo gerai prityrusią au
sį, parodydavo savo neužsi- 
ganėdinimą, kas, žinoma, 
mokiniams nepatikdavo.

Jei naminiai galvijai nu
stoja ėdę, kada girdžia mu
zikos balsą, mes turime

nas priverčia jį šokinėti, bet 
jei perdaug skubus, jis lie
ka neužganėdintas ir pra
deda loti, lyg kad norėda
mas jį kritikuoti.

Garsingas tenoras Morel
li turėjo sumanų šunelį, 
kuris mokėjo pamėgdžioti 
savo poną. Jis užsilipdavo 
ant piano, užriezdavo savo 
galvą, atsi lošdavo ir savotiš
ku budu sekdavo savo šei
mininko balsą cypdamas iš 
augštumo, kada Morelli bu
vo augštutiniuose balsuose, 
ir narnėdamas, kada leisda
vom prie žemųjų tonų. Jo 
didelis rimtumas, su kuriuo- 
mi jjs dalyvaudavo persta
tymuose, visada padarydavo 
didelį juoką klausytojams.

Arkliai turi įgimtą muzi
kos supratimą. Jie mėgsta 
visokią muziką, bet trimito 
bliovimas jiems daugiau 
patinka, negu smuiko vaito
jimas. Muzikalis arklių jau
smas matosi ir iš to, kad 
jie greitai pripranta prie į- 
vairiij garsų patekę kariuo
menėn.

Niekas nemanytų, jog 
toks nerangus dramblys tu
rėtų muzikos skonį, vienok
jis yra jos stropus kritikas, -spręsti, kad jie turi jausmą 
Jis nedaug atkreipia ciomos Imuzikai. Net piktasis bulius

BOSTONO RUBSIUVIŲ 
ATSIŠAUKIMAS Į KITŲ 
MIESTŲ RUBSIUVIUS.

nešti Bostono sU'aiko vado
vams išiuo adresu: 

Samuel Zorn,
' 724 Washington St., 

So. Boston, Mass. 
Arba lietuviškan skyriun:

J. Matuliauskas,
\ 125 Boston St.,

j So. Boston, Mass.

rengia

Philadelphia, Pa.
Jau senai didžiuose ryti

niuose miestuose prasidėjo 
rubsiuvių streikas. Kitur 
jau pradėjo dirbt. Philadel- 
phijos rubsiuviai, neatsilik
dami nuo kitų, vas. 21 d. 
apšaukė generalį streiką. 
Streikuojančių yra apie 
15.000. Kol kas tvirtai lai
kosi. Kompanijos įvairiais 
budais vilioja prie darbo, 
bet straikininkai neklauso. 
Straiko komitetai
mitingus kasdien ir žiuri, 
kad visi 
lankytų. Bet ką jie daro su
sirinkę? Štaj vas. 26 d. nu
tarė parengti balių. Nutar
ta, padaryta. Atsibuvo ba
lius tą patį vakarą. Gėrė 
linksminosi muzikai grojant. 
Žydai, rusai ir kiti svetim
taučiai tik pečius trauko ir 
stebisi, kas do dalykai de
dasi. Gavėnia ir streikas, 
o jie baliavoja. Gal straikas 
prasitęs, ištuštės kišeniai, 
na, ir šauksis į
prašys pašelpos vargšams 
straikininkams!

straikininkai atsi-

visuomene.

Karvelis.

Gerbiamieji Viengenčiai!
Jūsų prašome, kad patė- 

miję kur-nors Bostono dar
bą savo dirbtuvėse, kad ne
dirbtume! jo. Reikalaukit, 
kad butų sugrąžintas atgal 
Bostonan. Mes iš tikrų šal
tinių sužinojome, kad iš už- 
straikuotųjų firmų darbus 
gabena kitur, bet ligšiol dar 
nesužinojome kur. Kiekvie
nas rubsiuvis privalo pra-

taiko smuikoriui, įvytam į 
medžio viršūnę, turėti su 
savimi smuiką.

Ir taip, gyvūnai turi mu
zikos jausmą. Bet mes labai 
apsiriktume, jei manytu
me, kad visi. Daugyra tokių, 
kurie neturi jokios nuovokos 
apie ją,'pav. katė, asilas, 
hi jena parodo neturį jokio 
jausmo muzikos balsui. 

> Milda.

Rochester, N. Y.
Siuvėjų straikas gana 

gerai laikės per penkias sa
vaites. Bet šeštoj savaitėj 
atsirado streiklaužių. Žino
ma, tai atsitiko ypatingai 
dėlto, kad daugelis neturi 
iš ko gyventi. Neturtas ver
čia žmones prie to. O unijos 
išdas ištuštėjo. Streiklau
žius darbdaviai laikodidžioj 
globoj. Veža dirbtuvėn auto
mobiliais, valgydina, gra
žiai su jais apsieina. Taigi 
didelė pagunda. Taip daly
kams stovint, straikinin
kams grasia pavojus — 
straiko pralaimėjimas. To
dėl atsišaukiame į visuome
nę, prašydami pageltos. Kol 
kas maža kieno buvome šel
piami. Tad atminkite mus 
musų sunkoj kovoj.

Šiuoinį išreiškiame “Ka
taliko” išleistuvei dėką už 
prisiuntimą mums 100 egz. 
savo laikraščio.

A. Zimnickas, 
Šelpimo kom. pirm. 
108 Thomas st., 

Rochester, N. Y.

New York, N. Y.
Kovo 1 d., Forwertz na
muose centralės valdybos 
pirm. T. Rickert padavė ži
nią, kad jau streikas pa
baigtas ir visos firmos su
tiko ant 54 valandų savai
tėje. Ta žinia tilpo laikraš
tyj Forward. Del tos žinios 
intuže darbininkai išdaužė 
ofiso langus. Pirmininką 
Rickertą sergėjo dieną nak
tį, bet nepagavo; nežinia 
kas but buvę daryta su juo 
pagavus. Ant rytojaus dele
gatai griežtai užprotestavo 
prieš pirmininko susitaiky
mą su darbdaviais. Darbi
ninkų upas'pakilo dar la
biau, negu dile kada pirmiau. 
Kovo 2 d. delegatai sušau
kė to 
tymui 
buvo 
buvo
kurie nutarė, kad 3 kovo d. 
neiti darban. Paskui išrink
ti 5 asmenįs tą opų klausi
mą išrišti. Šie asmenįs yra: 
T. Dyche, M. London. 4. 
Poken, D. Oslunsky ir La 
Guardia. Kovo 3 
gėme milžinišką 
straci j ą-protestą, 
dalyvavo ir tie
kai, ką jau pradėjo dirbti. 
Ėjom su muzika dainuoda
mi “Atsimeskim nuo seno
jo svieto”. Demonstrantų 
minia susidėjo iš apie 100. 
000 asmenų. Sustojus ant 
Union Square, buvo sako
mos graudžios prakaltos,kas 
sustiprino žmonių energiją. 
Kovo 4 d. lietuviai straiki
ninkai buvo parengę pra
kalbas. Kalbėjo Šūkis ir 
Mačis. Plačiai aiškino apie 
streiką.

Presos komitetas: 
J. Lapinskas 
J. Cižius 
V. Šibunauskas.

viso dalyko apsvars- 
susirinkimą. Visi 

įsikarščiavę. Galop 
išrinkti 28 asmenis,

d. suren- 
demon- 

kurioj 
darbinin-

PRANEŠIMAS.
Brooklyn, N. Y.

Pranešame visuomenei 
apie dabartinį New Yorko 
ir Brooklyno rubsiuvių sto
vį. Per visą straiko laiką 
mes džiaugėmės, kad musu 
straikas yra vedamas kuo- 
geriausiai ir sankrovos vie
na po kitai pasiduoda. Ale 
kovo 1 d. žmonės pradėjo 
rinkties, kaip paprastai su- 
sirinkiman ir išgirdo nau
ją žinią iš laikraščių, kad 
jau musų streikas pasibai
gė ir panedėlyj turime visi 
grįžti darban nieko nelai
mėjus ir ant tokių išlygų, 
kokias musų darbdaviai pa
siūlys. Pradėjo žmonės 
klausinėti, kas atsitiko ir 
ką mes dabar darysime, ar 
grįšime darban, ar strei
kuosime toliau? Buvo; įvai
rių minčių ir nuomonių. 
Po kokių keturių valandų 
išgirdom naują žinią. Mu
sų centralė valdyba parsi
davusi kapitalistams. Strai
kininkai iš didelio įniršimo 
ėmė daužyti centralio ofiso 
langus ir, žinoma, centralei

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

Kaz Vaškevičius, piimin.
184 New York ave., 

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

146 Adams str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette str., 
Paterson, N. J.

J. Raudonaitis, išdo glob., 
245 Devoe str., 
Brooklyn. N. V. —
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L. Vailionis

MATERIJOS KEITIMOSI 
ORGANIZMUOSE

(Paskaita.).

(Tąsa.), 
kimo kairėsės, ar dešinėsės rankos linkui 
tuojaus mainosi to pačio kūno būdas ir jis 
tampa nebetasai. Tik tokiu budu ga
lima suprasti: kodėl panašus iš tu
rinio kūnai turi visai atskiras ypatybes, 
ir kodėl jų yra tokia dauguma; rodos 
nevertėtų pasidaryti iš penkių ar šešių e- 
lementų tiek daug kūnų, tuo tarpu juos 
skaitoma šimtais tūkstančių.

Grįždami prie savo pasakymo, kad 
pliazma susideda iš baltinau, kad organiz
mų gyvenimas rymo ant pamato, sustaty
to iš nedaugelio elementų, bet jis yra su
painiotas ir mums dar paslaptingas. Dar 
vienas dalykas metasi mums akysna, tiesa 
pasakius smulkesnis, bet visgi prie progos 
galima pažymėti, būtent, kad pliazmos tvė
rime nedalivauja nei vienas taip vadinamų
jų brangiųjų elementų, kaip auksas, sida
bras, radium ir kiti, tartum, pliazma jų ne
brangina.

Pažinus akelės dalis ir kiekvienos jų 
♦sustatymą, reikia iš eilės Susipažinti su jos 
Teikimu. Pas jauną, sveiką akelę mes ma
tom augimą, didinimosi; didinimosi gi rei
kalauja, kad butų iš ko didinties, kitaip jo 
negalima suprasti; todėl akelė privalo semti 
nuolat naują medžiagą, dabar kįla klau
simas. Kokiuo budu akelė semia tą materi
ją? Čia taiposgi chemija parodo mums pa
vyzdžius, kurie gali būti prilaikyti prie 

. materijos pasėmimo mechanizmo.
Imkim du augštoku stikliniu, vieną di

desnį, kuriame tilptų antrasis ir paranka
mo delei užvardinkim jį “indu A”, antrąjį 
pavadinkim “indu B”. Tam pastaramjam 
atpj'aukim dugną ir jo vietoje užriškim in
do galą gyvulio pūslės plėve. Viską tą pa
darę, intaisykim tokį dandymą. Indan pri- 
pilkim vandens ir jame sutarpinkim šiek- 
tiek paprastos valgomosios druskos. An- 
tran indan pripilkim tyro vandens. Pasiro
do, kad jis pasurėjo, jis jau nebetyras. 
Suprantamas dalykas, kad druska negalė
jo iš kur-kitur imties, kaip tik iš indo A. 
Ji persisunkė per plėvę ir susimaišė su 
indo B vandeniu. Norint persitikrinti, kad 
ištikrųjų dalis druskos iš A perėjo į B, ga
lim į A įstatyti areometrą, kurs mums pa
rodys, kad ten druskos mažiau, neigu mes 
sutirpinom. Dabar negali būti jokios abe
jonės, iškur radosi druska inde B. Bet dar 
neviskas. Jaigu druskos dalis persisunkė 
iš A į B, tai inde A turėjo būti mažiau 
skystimo. Tuo tarpu to nesimato; todėl 
lai: būtent iš indo B perėjo indanA; trum- 
reikia manyti, kad vanduo padarė atbu- 
piau sakant, indai pasimainė savo turiniu.

Kitą bandymą taip padarykim: vėl 
pripilkim vandens indan A; bet jau vietoj

— druskos įlašykim jodo. Šis uždažys van
denį tamsiai-geltonai. Pripylę indan B 
vandens, pripilkim dar bulbinio skorbylo, 
ir vėl įstatykim B i A. Palūkėjus pamaty
sim, kad vanduo inde B gelsta, beto šen- 
ten pasirodo mėlini taškeliai; tų taškelių 
vis daugiau ir daugiau; pagalios jie už-

- trina geltoną spalvą ir vanduo tampa tam
siai mėlinas. Kartu pastebim, kad van
duo inde A ne tik nemėlinuoja, bet daro
si kas-kart šviesiau geltonas.

Turim čia be senojo kelis naujus ap
sireiškimus. Pirmių-pirmiausia matom, 
kad jodas sunkiasi iš A į B. Išėmę iš indo 
B vieną niėliną taškelį ir pažiūrėję į jį 
per mikroskopą, pamatysim, kad tai skor
bylo grūdelis prisigėręs jodo. Jodas tat 
dažo skorbylą mėlinai. Tokiu budu vanduo 
todėl pamėlinavo, kad visi skorbylo grū
deliai nusidažo. Augščiau patėmijom, 
kad vanduo inde A nepamėlinavo; žinoda
mi iškur radosi šiame bandyme mėlinu- 
mas, galim pasakyti, kad skorbylo grūde
liai neperėjo iš indo B indan A, todėl ir 
vanduo nepermainė savo spalvos. Tas ro
dos aišku. Kad galėtum kokiu nors budu 
prašalinti jodą iš indo B, tai jis vėl per
sisunktų iš A; ir jei nuolat tą atkartotum, 
tai pagalios visas jodas iš A pereitų į B. 
Įlašinus indan A naujo jodo, vėl darbas 
prasidėtu ir galėtum jį varyti be pabaigos.

Dabar reiktu pasiklausti, kodėl gi 
druska ir jodas liuosai pereina iš vieno 

Lindo kitan, o skorbylas negali to padary- 
i ti? Žinoma, priežasties reikia ieškoti ne 
Į kur kitur, kaip tik pūslės plėvėje. Ji sus- 
I tatyta iš akelių, kurių pliazma vienus k”

nus perleidžia per save, kitus sulaiko; pir
muosius chemija vadina kristaloidais, an
truosius koloidais. .... .1 ,

Galima toliau pasitraukti ir paklau
sti, kodėl pliazma daro tokį pasirinkimą? 
Nesunku bus atsakyti, jei mes prisimin
sim, ką kalbėjom apie molekulų sustaty
mą. Minėjom, kad tarp molekulos atomų 
yra prošvaistės; jomis turbut ir keliauna 
kristaloido molekulos; jos yra nedidžios 
todėl tilpsta pliazmos molekulos prošvai-. 
stėsna. Koloidų gi molekulos, kaip pavyz- 
din skorbylo, pagal jų struktūros, labai 
didelės; iš tos priežasties joms užkirstas 
kelias; negalėdamos pačios pereiti kitan 
indan, jos pritraukia prie savęs jodo mo- 
lekulas ir jungiasi su jomis.

Tik ką aprašytas apsireiškimas, kurį 
kiekvienas gali atkartoti, aiškina daug su
painiotų gyvenimo dalykų. Ką-nors pa
našaus į dviejų stiklinių puodų prietaisą 
mes atrandame gamtoje, tik nesulygina
mai platesnėse rybose. Vietoje indo A te
nai yra beribė erdvė, kurioje oras, kaip 
koks nematomas ūkas, apgulė musų pla
netą; toliaus žemė, vandenių-vis tai tar
pas, kuriame gyvena organizmai: ore lak
sto paukščiai, bėgioja keturkojai, gyvena 
žmogus, miško šakos siūbuoja. Žemėn 
skverbiasi augalų šaknįs, gyvena daug gy
vūnų, vandenyje turim vėl tūkstančius au
galų, milijardus gyvūnų. Jie visi susideda 
iš akelių, kurias šiame dalyke visai tei
singai galėtum palyginti su mažesniu indu 
B. Kaip B pripildytas vandeniu, kuriame 
plaukioja skorbylo grūdeliai, taip ir akelė 
yra pilna pliazmos, kuri kaipo baltimas pri
guli prie koloidų. Indo plėvę pas akelę at
stoja jos pačios plėvelė, o kur jos nėra, tai 
paviršutinė pliazmos dalis. Tos akelė tu
rinys, panašiai į skorbylo grūdelius, gaji 
traukti prie savęs iš apylinkės vandenį, o 
jame viską, ko tik akelei reikia. Iš šito ma
tyti, kad akelėn pakliųva su vandeniu tik 
tokie daiktai, tokie kūnai, kurie vandenyj' 
tirpsta. Todėl tie kūnai, kurie privalo būti 
akelei maistu, arba medžiaga jos atnauji- 
mui, turi būti tirpinami. Pasilieka dar at
kreipti atydą, kaip pliazma pasirenka sau 
medžiaga, delko jinai ne kiekvienu kunu 
naudojasi? ar tas atsilieka mechanišku bu- 
du? ar akelė yra kasžin-kas panašus į no
rą arba į liuosą valią?

Čia susiduria dvi mokslo vyrų pažiūri. 
Viena jų senesnioji, nes paeinanti iš vi
duramžių, mato pliazmoje ne vien tik che
mijos reakcijas bei aklą jų viešpatavimą, 
bet kasžin kokią, šiandien mums nežinomą, 
jėgą, kuri valdo pliazmos veikimu, o per ją 
ir visu gyvenimu. Antra jaunesnioji pažiū
ra tikisi, kad vien tik su chemijos ir fizi
kos pagelba duosis iki galui išaiškinti vi
sas gyvenimo paslaptis. Šiandien dar nei 
viena, nei kita negali duoti tiesaus atsakymo 
ant daugelio pastatytų joms klausimų. A- 
pie aną nežinomą jėgą negalima čia nieko 
pasakyti. Anot šios antrosios pažiūros, tik 
nieko pasakytino. Apie kitą išpuola šį-tą 
paskyti. Anot šios antrosios pažiūros, tik 
tie kūnų ineina akelės vidun, prie kurių 
pliazma turį chemiškąjį patraukimą. E- 
lementų tarpe yra kasžin-koks ypatingas 
vieno elemento prie kito patraukimas, va
dinamas chemiškuoju susigiminiavimu; 
tarp vienų yra didesnis, tarp kitų mažesnis 
patraukimas, o tarp trečiųjų visai nėra.

Geležis, duokim sau, pamesta drėgna
me ore, apsitraukia rusvais pelenais, šie 
pelenai nėra kas kitas, kaip tik kūnas, ki
lęs iš susijungimo geležies ir degio. Auk
sas ar sidabras gulintis tame pačiame ore 
nesijungia su degiu, dėlto jie neapsipila a- 
nais pelenukais—trumpiau sakant nerūdi
ja. Matom, kati geležis turi prie degio pa
traukimą, o auksas jo neturi. Taip ir 
pliazmoje. Jei reikia kokio-nors elemento; 
tai randasi prie jo patraukimas; tam 
mentui atsiradus, pliazma tuojaus jį 
traukia prie savęs. Tokiuo budu butų 
kas išaiškinta sulig medžiagos sėmimo 
chanizmo.

Pažinus mechanizmą, reiktų pažiūrėti 
iškur ir kokią medžiagą organizmai semia. 
Turime tris tarpus, kuriais gali naudo- 
ties organizmai, būtent orą, žemę ir vande
nius. Iš oro organizmai semia degį, anglį, 
azotą ir šiek-tiek vandendario. Žemėj ir 
vandenyj, ypač jūrių, yra daug visokių 
druskų: azoto, fosforo, sierkos, geležies, 
kalkių, valgomosios druskos, kainito ir 
daug kitų. Išvardytos yra maždaug reika
lingiausios, ir be jų negali apsieiti organiz
mai, iš ten jie semia tuos elementus. Bet 
ne visi organizmai gali naudotis šiais šal
tiniais. .

ele- 
pri- 
vis-
me-

^VISOKIOS ŽINIOS.
• —

Didelis šaltis. Rusijoje 
viešpataująs toks didis šal
tis, kad Rygos visa intaką 
užšalus storu bedu. Daug lai- 
vų ilgesniam laikui įšalo. .;

Užsimušė lakūnas. Salis- 
burg Plains apylinkėje, An
glijoje, nukrito su aeropla
nu iš augštumos 5.000 pėdų 
angliškas lakūnas G. En
gland ir užsimušė.

Ilga telefono linija. Tarp 
London ir Berlyno prave
sta telefono linija ir andai 
tuo telefonu kalbėtasi tolu
moje 700 mylių. Esama pro
jekto telefonu sujungti Lon
doną su New Yorku.

Ir dar serum. Salos Sar- 
(cinijos chemikas, dr. Nurgis, 
skelbiąs išradęs prieš džiovą 
serum, tai yra vaistus gydy
ti džiovininkus. Apie savo 
išradimą plačiau neskelbiąs.

Laukiama išsiveržimo.
Ugnekalnis Vežūvius rodąs 
greito išsiveržimo ženklus. 
Mokslininkai sako, kad di
delis išsiveržimas nebusiąs, 
bet aplinkiniai gyventojai 
pabūgę ir pasirengę bėgti. 
Vezuvius randasi Italijoj.

Trįs metai tarnystes. 
Francijos valstybės taryba 
vienbalsiai priėmusi karo 
ministerio projektą, kad ar- 
mijon įvedus kareiviams 
tarnavimą užuot dviejų me
tų trejis metus.

Didina armiją. Rusijos 
biurokratija nusprendė pa
didinti nuolatinę, armiją ke-

valdžios sumanymą “prie 
muši”.

Paliko katalikais. Ant 
salos Gaida 30 anglikoniš
ko išpažinimo vienuolių an
dai gremialiai, ty. visi priė
mę katalikystę. Vienuolių 
tą pašielgimą Londono lai
kraščiai visaip komentuo
ja.

Pasikėsinta ant karaliaus.
Nesenai Neapoliu ap
lankęs Italijos karalius. 
Kelionėje, sakoma, no
rėta pasikėsinti ant jo 
gyvasties, bet oficialiai tas 
užginama pažymint, kad ka- 
raiiaws vagonas kelionėje 
sugedęs.

Rusijoje policija valdinin
kauja. Rusijos sufragistės 
nesenai Peterburge buvo pa
rengusios kelis moterių su
sirinkimus, bet policija mo
teris išvaikius ir tuo keliu 
joms ten pasibaigusios “ly
gios teisės”.

vargiai. įvyksiąs, kadangi 
tarp pačių socialistų nesama 
sutikimo. Vieniems norisi 
straiko, kitiems ne.

Arabų sukilimas. Kata- 
ba arabai ties anglų Adeno 
siena užmušę vice-guberna- 
torių ir sužeidę kelis kitus 
valdininkus. Sukilimas gi
męs įsteigus muitų stotis iš- 
Igai siena. .

“Kataliko” Agentai.
“KATALIKO” keliajanti agentai:

• P. Vaitiekūnas
J. Digrys
K. Vitkevičius

Lankosi po Pennsylvaniją valstiją; 
galite pas juos užsisakyti “KATALI
KĄ” Ir senieji skaitytojai atnaujinti 
prenumeratą.

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas.

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

Kunigai kariuomenėje. 
Ispanijos karaliaus įsaky
mu patraukiama veikiamo- 
jon armijos tarnybon visi 
kunigai, kurie nesą perseni 
sulyg armijos įstatymų. In- 
domus įsakymas!

ATHOL, MASS.
K. Granickas, P. O. Box 153.

BALTIMORE, MD.
Just. Mandravickas 112 N. Greene St.

SO. BOSTON, MASS.
K. Jurgeliunas, 233 S. Broadway.
P. P. Mikalauskas, 248 W. 4th St.
J. P. Raulinaitis, 377 W. Broadway

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

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

NEPflPRHSTfl
Proga už

Viešpatystės ginkluojasi. 
Kruppo fabrikuose, Essuose, 
dirbama dienomis ir nakti
mis. Visos viešpatystės už- 
sisteliavusios daug kanuolių 
ir anoms šovinių. Andai fa
brikas gavęs užsakymą pa
dirbdinti 300.000 kanuolinių 
šovinių. Tai kur proagare 
kamštis!

Sukilimas Venezuela j.
Veneznelės valstijoj Truillo 
gimu§; revoliucija. Juan ka
riauja su 800 žmonių prieš 
dabartinę valdžią.

Pas-Nebylė karalaitė.
klydęs girdas, kad Ispani
jos karaliaus jauniausioji 
dukraitė Marija Kristina 
negalėsianti kalbėti, ty. bu
siant nebylė. Karaliaus vy
riausias sunns Jaime taip- 
pat nebylys.

Karo laivai. Anglijos vy
riausybė šiemet padirbdįs 13 
didelių karo laivų ir daugy
bę povandeninių valčių.

Kova darbininkų su dar
bininkais. Hambome, We- 
stfalijoj susirėmę tarp sa
vęs 500 darbininkų, vokie
čių su lenkais. Vieni į kitus 
šaudę, pjaustęsi gatvėse. 
Tik paskui policija susipe- 
šušius apmalšinus kelioliką 
karštuolių suareštuodama. 
20 darbininkų nugabenta į 
ligonines.

Lygių teisių reikale. Ir 
Belgijoje moteris subruzdo 
reikalauti sau lygių teisių. 
Tam tikslui pradžioje pava
sario taip vadinama “Ly
giateisių partija” mananti 
paskelbti Belgijoje visuoti
ną darbininkų straiką, jei 
valdžia pasirodysianti rinki
mų reformoms ir moterių 
lygioms teisėms priešinga.

BRIGHTON, MASS.
F. 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. Ploehocki, 67 Grand St.
S. Valantinas, 370 Humbold St.
K. Vilkevieia, 120 Grand St.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevičia 877 Cambridge St.

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

CHICAGO, ILL. 
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted St.
J. Braknis, 3239 So. Halsted St.
E. Butkevieia, 3149 S. Halsted St.
J. llgaudas, 1841 So. Halsted St.
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
A. Jurevičia, 3240 S. Morgan St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland ave.
A. Kasparavieia, 3416 Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Linka, 1834 Blair ave.
Z. Mickevičia, 2342 S. Leavitt St.
K. Šokas, 3327 Auburn Ave
K. Stulga, 4513 S. Wood St.
M. J. Tananevičia 670 W. 18 St.
M. A. Vabalas, 1700 No. Ashland ave
J. Valezukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zaeharevičia, 2336 S. Oakley ave
A. želnys, 3240 S. Morgan St.

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

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

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

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

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Kentraitis 448 Leonard St. N. W.
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 ave.

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

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas, 101 Oak St.
“Tarką” P. O. Box 103

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

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

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

MONTREAL CANADA QUEBEC
K. J. Bajorinas 
St. Laurent College,

išsigydyt

Patrūkimą
IKI KOVO 15-tai

n-ras Flint, ■ id is patrūkimo specialistas Chi
cago] siūlo nuostabu $10 iszevdyma iki kovo Id. 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir mažu, 
voniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy- 
dzian vienos sanvaitos kūdikius ir vyrus 90 me
tu amžiaus, bet szi $10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali testis ilgai”.

10 liZGYDYTU P AT tl U KELIU.
Bernard Van Mynen, SHolland, Ill.
F. Franchina. 862 Gault St., Chicago, Ill.
J. Golobic, Blue Island. R. F. D. I.
J. Burnett, 3556 So. Stato-st.
R. Viertel, 3648 Elmwood-ave.
J. W. Tibbits. 1126 Michigan ave.
L. Hollse, 1732 N. Snaulding-ave.
A. F. Lange, 943 Wiison-ave.
L. Schneider, 1021 Newnort-ave.
H. H. Penninger, 16X) Millard-ave.

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti iszkai 

turi atminti, kad dideli patrukiihai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidelioiima , ntempi- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimas arba 
eziaudejimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
milziniszko didumo ir /aIi vesti prie uzsmaugi- 
mo ir mirties. Nerizikuok. Iszsig dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
raszyk tuoj. Kod 1 kentėti patru ima. kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai. 
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto budu uz S10.

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

DR. FLINT
322 S. STATE ST., 2roFloro
Tarp Jackson-bd. ir Van Buran-st.

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

L JOHN M. BRENZA * 
t LA WYER t
J Lletuvys Advokatas 5
J 4608 So. Ashland Ave., Chicago, III. 4.

PHONE DROVER 1939 į

J Atlieku visokius legaliszkus reikalus at- J 
a. snkaneziai, ypatingai suzeidmo ir kitus.

Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir 4* 
J kriminali zku bylu. Taipgi peržiurta J 
4. abstraktus ir padirbu visokias popieras j. 
•J* ir doKumcntus pardavimo ir pirkimo

namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- J 
.j. rie turite koki legaliszka reikalą, atsi 
4* staukite pas tautieti. y

Laukiama Strabo. Angli
jos geležinkelius laukia di
dis darbininkų straikas. 
Geležinkelių valdyba praša
lino iš darbo; vieną unistą, 
kuris darbdavių ' neklausęs. 
Darbininkų uhija dabar rei
kalauja jį priimti atgal, nes 
priešingai žada sųstraikuo- 
ti. ;f,' '

Vengrijos ^socialistai pa
reikalavo savo valdžios įves
ti visuotiną rinkimais bal
savimą, bet valdžia savo 
veikia. Delei to jie nuspren
dė Budapešte paskelbti vi
suotiną darbininkų straiką. 
Valdžia tai patyrus Buda- 
peštan sugabeno kariuome
nę, gi socialistai rengiamą te. Kiti atstovai už durnos 
straiką' atidėjo neapribuo- ųe veiklumą kaltina Balka
nam laikui. Sakoma, straikąfl'nų pusiausalį. \(Toliau bus).

Vaikų skaitliaus sumaži
nimas. Iš Wellington, Nau
jos Zelandijos, rašo, kad 
generaliame darbininkų li
nijos mitinge išnešta rezo
liucija, kuriaja reikalauja
ma sumažinti vaikų gimi
mai, o delei to turės sumažė
ti jaunuomenės skaitlius, 
kuri galės tarnauti kariuo
menėje. Tos rezoliucijos 
priežastimi yra įstatymai a- 
pie priverstiną tarnystą ka
riuomenėje ant salos Nauja 
Zelandija.

Dūmos neveiklumas, 4- 
toji Rusijos durna nieko ne
veikia, taip kaip ir jos pirm- 
takunės. Durnos pirmininko 
padėjėjas sako, kad durnos 
narių rinkinys taip prastai 
pritaikintas, kad durna ne
galinti vaisingai darbuotis; 
atstovas Lvov II
atstovai nenorį rodyti inici
atyvos, jei jų nepaisoma; 
Šingarev, kad nėra šeimi
ninko nei durnoj, nei kabine-

kad

NEW BRITAIN, CONN.
P. V. Miknevičla, 91 LaSalle St.

NEW HAVEN, CONN.
C. K. Makarevičia, 255 Wallace St.
J. J. Vaitkevieia, 286 Wallace St.

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

NORWOOD, MASS.
K. Akstinas 568 Pleasant St.

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas, 46 — 22nd St. S. S.
K. F. Petraitis, 121 Multrie St.
A. Povilaitis, 112’/, Saginow St.

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

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

ROCKFORD, ILL. - x
C. Miklas, 1408 S. Main St_

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

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

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

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

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

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

Al U ir karštuv | 
r deniu šildymo 

y lie t nišų ’vedimas 
ii pataisymas.

d. H. OLSON

4012
Jtete Street
U rl.Oakland 1441

Uranium Steamship 
Company

Keguliariška Pasažierinč Linija arp

NEW YORK ir ROTTEKDAH
icri ’Hsi I aiv i Ru’mtnri hiinihnriwl 
iarconi be>ieliuest itis Geras luliris

Ausi rijos.Hungari ios Rusijo j 
pasažieriai sali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už dauj 
žemesnes kainus kaip pas kitus.

Del Tikletu ar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner tSL Co.,

140 N. 17earborn St.. Chicago, li1.
Arba pas mus agentus kurie m l t- 

si visur Suvienytose Vaietijose,

8



C1G ARĖTAI

KATALIKAS

B

Klein Bros Markės

SAULE’

Išeina Kas atarnlnkas Ir petnučla.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

Ar mokate Anglišką kalbą?.

B

savaitinis laikraštis

Biznierei naisinkilesKalalike’

i

>.A- •• !s t '■ ■■

!QZa5c
Parsjclųodą pas 

Kiekviena Vertelga.

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

NEW YORK

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

■‘A

miniai švelnios

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

baro
geriausia

Reikalauk S-O-

Sykai karo Užmo
kestis. Atneškit šitą 
Kuponą o mes $u- 
grąžšrsm 10c kaipo 
stryikario lėšas.

KlfflBRQC
I ■ HAISTED. 20™. ST’S ■, 
M >. CANALPORT AVE

duodasi dy
kai su kiek
vienu pirki

niu.

Klein Bros. Pavasarinis Atidarytas
Prasidės S u bato j e, kovo 15tą dieną

i-i >. * j ►.„**■ r •. •

TVTIZPQ užkviečiame jus atsilankyti ir pamatyti mus dideli parodymą vertes 
suvirs $100,000 naujausios pavasarines mados drabužių del Moterų,

Vyrų ir Vaikų. Nepamirškit atsilankyti šitame parodyme. -
. g y".

Szitas Siutas t k
čystos vilnos Bedford Cord arba
Mannish s ržo.su šilkiniu pamu- H ĮĮįdj§|i^
šąlu, rankov s su mank., vertės SB
$22, dabar.............................................. ■ |p|| SĮ S j
Nauji Kotai tik $15 —Mannish ser'o ‘
materijos, kalnieriai Bulgarij s ir Per- 
sijos šilko, juodi, mėlyni, rudi ir žili, tik |

KORKO GALAIS
■ Ui B Ai

Geriausioj’r u sies Į_ 
Gigantai 

iš Turkįišjkp(fnaišin.

Puikiausi 
visame 

Sviete.

$20 už Vyru 
$25 siutus

NETEKUS DARBO
neturėsi nei uždarbio; ar turi susi
taupęs pinigų pragyvenimui, kol su
griebsi kitą vietą?

Taupinimas padedant pinigus Chicagos Valstijinin Bankan suteiki! 
jums progą turėti pinigus, kuomet tik yra reikalas ir ir dar-gi moka
mas 3 procentas ant depozitų. Jis yra gausiai apsaugotas kapitalu 
ir surplusu $5.500.000,

Galite depozituoti per laiškų arba asmeniškai ateinant. 
Rašykite lietuviškai.

Insteigta 1879 m.

STATE BANK OF CHICASO
S.-E. Cor. LaSalle (SL Washington Sts.. Chicago7 The American Life 

Insurance Company of Illinois.
Po priežiūra Valstijos rando
— $100;00Q00

sudėta Illinois Valstybos kasoje.
Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 

COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG.
72 West Adams St., kampas Clark gat, 

NETURI NIEKUR FILIJU.

WlWn & Sldnfiacfi

!! Pranešimas

Pavasarinis Atidarymas Moterių skrybėlių
Per šitą išpirdavimą 
mes tarime naujos Pa
ryžiaus mados skrybė
lės, už ;emas kainas, 
šita skr. bele tik...........

Pavasariniai 
Skirt’ai

naujausio? Bedford
Cord mados, taipogi 
seržo materijos, tik

$4.95

Nepamirškite 
pamatyti

musu didelę daugy
bę puikių siutų, mes 
parduodume už

$22

Szilkines
' Dreses
Puikios naujos ma
dos, gerai pritinka, 
su nauju kalnier.

U2-98

Keletas iš musu lietuviu pardavėju:
Juozas Shcmiot No. 14, Charles Kinder 78 

J. Banaitis 7
J. Kawall 102, S. Katauska 15.

Szi’a puiki Skrybsh — su|RR| 
puikiai apsiuvinėtos
22 col u juoda plunksna, | i
sn stangom ir padailini - 
mals, spec:ališkai tik

AidAi’it vakarais, Utarniiike, Ketver
ge, ir Suimtomis.

Czia yra “pui
kiausi vyru nau
jausios mados 

pavasariniai 
siutai tiktai už 
$29, importuok 
tos materijos

verti $25
ir $30, tik V H
Kiti siutai

$35.00 ““

DU-KART NEDELINIS LU’Ą'LiSTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Sfttvarkyk savo svarbiausius 
dalykus pirmiaus.

g ATKAS tyrinėti mašiną yra prieš jos pirki- 
mą o ne nusipirkus jau. Pasisekimas arba repasise- 

kimas viso meto da bo, nuo arimo iki brandos pi įgu
li nuo gerumo ir išnašumo mašinų, kuriais vartoji savo 
lauko apdirbimui. Todėl sAarbiaUsios dalykas yra mašinos 
sšsir ūkimas. Tad sutvarkyt tą dalyką pirmiau, negu reikės arti. 
Gauk mašinų katalogas ii- žiūrėk, kad mašinos butu su vardais

Champion Deering

McCormick Milwaukee
Osborne Plano

Žinok, kad mašinos už kurios mokėti pinigus per s<?p'ynos dešimts 
metų pjovė vidame pasaulyj javus ir čieną. Per visą tą laiką buvo 
pridedami pagerinimai, kokius praktiką parodė reikalingais esant. 
Taipgi tos mašinos išb indytds ir išpraktikotos yra parduodamus už 
žemiausia kainą.

Antras daiktas, kurs turi but atmenamas, yra tai pataisymas su- 
sedusiųjų dalių. Tai labai greitai padaroma. Į kelią'ą valandų gali 
Į vietą nulužusios mašinos dalies gauti naują, kuri kuogeriausiai 
tiks.

Kad mašina gerai ryštu reikia, kad šniūras butu d u tos ir lygus, 
kad nenutruktų beryšant ir kad lengvai bėglu nuo kamuolio. Šniū
ras, kurs atsako pilnai tam reikalavimui yra parduodamas I H 0 
pardavėju vardu Champion, Deering, McCormick, Milwaukee, Os
borne, Plano ir International. Yra jų keturių rūšių Manila. Pure 
Manila, Sisal ir Standard.

Jūsų kaimynai pažįsta 1 H C mašinas ryšimui šniūrus — jie pasa
kys, kokio jų patarimai yra su jais. IHC vie iniai pardavėjai 
suteiks jums katalogus, informaciją ir papasakos apie mašinas.

Kataloga gali gaut nuo vietinio prrdavėjo arba is

International Harvester Company of America
_ . (Incorporated)
Chicago U S A

ATYDAI VISUOMENEI
Kas nori sau namą pasistatyti turi ge

rai apsirokuoti; atminkit kad namas 
.pasistatyti tai ne mažmožis, o tam rei
kia vieu tik sanžiniško kontraktoriaus. 
Taigr aš-turėdamas didelg praktiką ta
me biznije,užsiimu kontraktoryste, tai
gi reikale’ kreipkitės pas mang, o už sa
vo pinigus gausite pilną vertg. Su visais 
reikalais kreipkitės ant šio adreso;
Kazimieras Šeštokas

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

-----------------PRENUMERATA KAŠTUOJA“------------------

AMERIKOJ fmetams^pUSei matų $1.25
ETIPOPOT rRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-L U llVL v J Įjoj jr škotijoj 15 § Prusnose 15 m.

W. D. Boczkauskas & Co.
520-622 W. South Al!,, - Mahanoy City, Pa

1859 W. Chicago Ave. > Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. , Telephonas Normal 2617

■ CHICAGO,11LLINOIS

IM. 23 AKMENŲ 
; ? GĘL$žINKEilIO 

LAIKRODĖLIS.
Vyriškas arba 

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

laiką laikantį, labiausiai naudojami 
keliauninkų, kurie turi daboti. laiką. 
Speeiališkas pasiulijimas. Mes nusiųsi
me šitą laikrodėlį kiekvienam 0.0.D. 
už $5.75 ir expreso kaštus del, peržiū
rėjimo. Jei nepatiks, nemokėk nei cen
to. Už jį kitur mokėtum $35. 14k.
paauksuotas lenciūgėlis dovanai (.“prie 
kiekvieno laikrodėlio. Key 904.

LIETUVIAI BEMKITE SAVO BIZ- 
NIEBIUS. - » •

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

Užlaikau kningas, paveikslus, užra
šau laikrašti ‘ ‘ Kataliką ’ ’, parduodu 
lotus ir apdraudžia gyvastį. •, į » :

K. KUČINSKAS
280 Pringle St.

Kingston, Pa.

Ant pardavime
Visose Lietuviu. Ka rože price®

JOHN C0CH1NSKY
LAWYER

LIETUVYS ADVOKATAS 
69 W. Washington St., Room 1510 

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

Ofiso Tel. Central 1863.
Gyvenimas: 

2316 W. 23rd PL, Chicago, UL 
Gyvenimo Tel. Canal 2552.

LASH’S
Bitters
Yra grynai daržo
vini* , sutaisymas, 
kuris yra absoliu
tiškai geriausias 
nuo visų ligų, pa
einančių nnp ne
sveikam padėjime 
esančių INKSTU 
IR KEĘENU.

Įrašyk po numeri nuo 1 iki 9 kiekvie- 
nan ratan tokiu budu, kad sudedan- 
■kidkvieną kraštą gautum iš viso 20 
(Atsiųskit” mums” teisingą išrišimą, o 
mes jums išsiųsim čekį ant $1CO, ku 
'ris tikapirkimui 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 
į?o”$5 kas menesį. Gausit taipgi 
uždyką gražų bankinį laikrodį, preke 
kurio’yra 310. Lotoi yra gvarantuo- 
ti,.kad yra augšti ir sausi ir geri bu- 

. davonėms ir apdirbinėjimui. Del in
formacijų rašyk

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budnikas
Savininkas

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

Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, del moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų siutų. Taba“ 
ką ir cigaretus išsiunčiame visose dalyse Amerikos.
Duodame tikietus prie pirkinių. Po išpirkimui už 

$15 tavoro, mes duosime už 50c tavoro dykai.

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

Aš duodu jinotį visiems savo draugams ir 
kystumieriams kad aš jau apleidau Morris & 
Goldschmidt-ant Halsted st., ir dabar esu pas 
SAM SPRINGER. Dabar mes partraukem labai 
gražių naujausios mados pavasarinių vyriškų ap- 
rėdalų, kaip tai: Skrybėlių, Marškinių, Nektai- 

’lų, kelnių it tt. Taigi prašom kiekviedą užeiti 
is mus ir ppr^itikriiiti musų tavorais ir kaina, 

„es stengsimės patarnauti ko/nam kogeriausiai. 
Nepamirškit numerio:

ANTON J. TUPIKAITIS
„ ir S AM SPRINGER

Anton J. Tupikąitis 1816-1818 Š. Halsted st., prieš 18tą gat.

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

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

SS

JAU 27-tl METAIg UŽDĖTA 1886 m. -

Visuomenes, literatūros ir politikos Hl'v
I _ Ullreažila

LIĘTUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.
Laikraštis "Vienybė Lietuvninkų” 12-kos puslapių, didelio formato, 
redaguojamas gerų redaktorių, talpina rastus geriausių raštininkų ir 
visuomet telpa vįspkių žinių iš Didžiotips Lietuvos, Prūsų arba Mažosios 
Lietuvos, Amerikos ir abelnai viso pasviečio.

“Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijose Siauri
nės Amerikos: 'II

t Mptams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:

Metams $2.50, pusei metų $1.25
RusijojrLietuvoj ir kitose ujrubezinėse viešpatystese.

( Į Metams $3.00, - pusei metų $1.50

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Užsirašant “Vien. Liet.” reikia drauĄ-r prenumeratą siųsti per pačte 

Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu:

J. J. PAUKŠTIS & CO.
120-124 GRAND )ST. BROOKLYN, N. Y.

25 metų JubltSjlnls numeris 10 c. 
■Rašyk greitai, 6 paprastą numerį gausi dykai.

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

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

i padaryta degtine iš
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta

Ant

Žmones supran
tanti vertę geros
rugines degtinės
orderiuoia SOLO
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra

balto ąžuolo bačkose pirm
suteikimo publikai.

prieprovos daro 
SOLO degtine

geru vaistu
šeimynų
varrtoji-

tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

9
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Kstaliogas Knygų* j
12 Iš mano atsiminimų. Parašė D-ras Vincas

Pietaris. Spaudon parengė d-ras J. Basanavičius, 
į (Su autoriaus paveikslu). Platus bijografiškj 
Į* apipasakojimai nekuriu Lietuvos vietų. Labai 
K naudinga knyga. Chicago, Ill. 1905. Pusi. 301.
P Kaina ........................................................................... 75c.
D3 Janita, iš vokiečių kalbos vertė K. S. Drąsu- 

sis japoniškasis kareivis, tikras atsitikimas iš ka- 
\ rėš Japonų su Kiniečiais. Tilžėje. 1907, pusi. 23

Kaina ....................................................................... 5c
/i Jurgis Kastrijotas. Išvaduotojas Albanijos.

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

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

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

98 Judošius. Parašė L P. Aprašymas iš lenkų 
[ , maišto 1863 m. ir ka’ip tūli lietuviai tampa išda

vikais savo brolių maskoliams ant sušaudymo, 
arba ištrėmimo į Sibirą. Tilžėje 1902, Pusi.
12 ............................................................................. 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................. .......................  35&

Į01 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.
i-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. 35c.
110 Kaimynų pašneka. Parašė J. Vilniuje. Gra

žus aprašymas iš lietuvių kaimiečii} gyvenimo.
Pusi. 18. Kaina .......................   5 ‘.

111 Kas kaltas? Apysaka iš musų dienų. Para, 
še 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 Jagailę. Knyga šioji turėtų rastis kiekvie
noje lietuviškoje:} grįčioje. .Pusk . ,495. Kai
na ............................ . J. .................$2.00

114 Križiokai. Tomas IH. IV." V.T~ Yra tai toles
nis trūkis pirmo ir antro kryžiokų tomų, kur- lą- 
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. Paraše Waclaw žmudzki, lietu
viškai išvertė V. Stagaras. Dviejuose tomuose. A- 
pysakoje aprašyti mūšiai ant jūrių. Viskas apra
šyta taip aiškiai, kad rodos viską matai savo a- 
kimis besiskaitydamas ją. Kraujo sėja yra 

i 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
doah, Pa., 1909, Pusi. 52 ....................... 15c

122 Koks tas paukštis “kun.” V. Dembskis? Tilžė
je, pusi. 34................................................................. 10c

.24 Kas priešius? 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“ iąleidimas. Septynios naujai pertaisy
tos pasakaites. Vilniuje 1905, Pusi. 63 ............. 25c

J27 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

- 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

131 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............................ . .................... 20c.

135 Keturios Pasakos apie Dukterį Akmenoriaus;
Klarą; Nuspręsta ir Ant kiek moters užlaiko 
paslaptį Mahanoy City, Pa. Pusi. 61................. 20e.

J36 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

133 Keturios Istorijos: Sugertuves trauaynije; žibin
te Bažnytaitėje; Aliutė duktė kunigaikščio Ker

niaus; Bokštas apt salos Dago. Mahanoy City,
Pa. 1902. Pusi. 64 ................................................... 20c.

1*3 Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko -
J. Basanavičius. Dalis L Čia telpa 141 labai
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gražių, juokingų, išmintingų ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, Ill. 1903, Pusi. 280 .......................... $1.25
Drūtai apdaryta ................................. .’... $1.5°
Lietuviškos Pasakos Įvairios. Surinko 
Dr J. Basanavičius. Dalis II. Čia telpa 205 la- i kt 
bai gražių ir juokingų pasakų, bovijančių kiek
vieną skaitytąją ir klausytoją ir labai naudin
gos. Chicago, Ill. ,1903, Pusk 330 ..............  $LSL
Drūtai apdaryta ......... •........................................ $1.50
Lietuviškos Pasakos įvairios Surinko 
Dr. J. Basanavičius. DalisIII. čia telpa 202 dar 
gražesnės ir juokįngesnės pasaltos. Chicago, Ill.
1904, Pusi. 333.   ..................................................  $1.25
Drūtai apdaryta ..............  $1.50
Letuviškos Pasakos įvairios. Surinko
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 juokingi} pa
kų, telpa keli šimtai užimančių rr juokingų pa-
gų I. II III. ar IV. dali, turės per visą savo am.
žiu neišsemiamą pasakų turtą ...........................   $1.25
Drūtuose apdaruose .........................................«... $1.50

,97. Pelkės. Apysaka iš ile*uvių darbininkų ^gyve
nimo Lietuvių kalbon* išvertė Kazys Puida.

. . ... Vilnius. 1908. Pusi. *4$8.................................... $1.20
1’8 Pasaka apie '"EantrTą Aleną dukterį

■ turkų ciesoriaus Ąnfo įpjaus, kuri per 22 metus 
.'vaikščiodama po ^yietą. daugybę bėdų ir vargų 
iškentėjo. Antra laidą.' Iš lenkiško vertė Ą. Ol- 
ševskis. Chicago, Ill. 1902, pusi. 66 ................. 2 C

I’aludienial. V. Orkan. Vaizdelis iŠ pie- 
Av , menulio gyvenimo. Lietuviškai išguldė V. Sta-'

. garas. Antra Jaida.— Shenandoah, Pa. 19C6, 
pusi. 16 . ..’..... “ r- • • ■ • • ............................. . 5c

200 Pasaka apie j^Adįgąsą ir Jievą. Priedas
prie sulyginamosios mythologijos. Parašė Paul 
Lafargue; pagal vokišką vertimą lietuviškai su
taisė P. Mii&Šiisi 3 Chicago, Ill. 1908, pusi.

? ’ 31 .......K ... J...............  10c
201 Patarlės ir dainos. Surašė nuo žmonių M.

D. Silvestraitis. Tilžėje 1899, pusi. 30...........  10c

MALDAKNYGĖS.
1100 šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Skarbų.

BRE VIORELIS.
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

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

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

Lietuvaitė. J. Kvietkovskio. Vertė P. G. 
Apysaka iš senovės lietuvių gyvenimo. Chicago, 
111.’ 1906, Pusi. 296 ................................................. 50c
Apdaruose ............. >...............................................  75c
Lietuvių Ašaros. Trys vaizdeliai iš Lietuvos 
gyvenimo. Labai graži pasakaitė. Tilžėje 1903, 
pusi................................................................................ 10c
Lietuvi, Mylėk savo kalbą. Paveikslė
lis iš dzūkų gyvenimo. Parašė Kunigas. Graži 
apysakaitė iš lietuviškų gužynių. Vilniuje 
1905, pusi. 17 ............................................................. 5c
Linksmi žiedeliai. Surinko K. Stiklelis, 
čia telpa 104 įvairiaus linksmo turinio gabbalė-
liai. Tilžėje 1907, Pusi. 32 ......... ................ ........... 10c
Laikrodininko Atminimai. Pasak Erk- , 
man-šatrijaną sutaisė S. M. Paveikslas iš Napo
leono I. paskutiniųjų kariavimų. Chicago, Ill.
1907, Pusi. 44 ..........-...................................;...... 15c
Laisvė ir kitos naudingos pasakos. Pa
rengė K. Brūklys. Shenandoah, Pa. 1911, Pusi.
40 ...............................   ?;.... 15c
Morkus ir Aurelionas. Apysaka iš pir- * 
mų amžių krikščionystės. Vertė Vytautas. Til
žėje 1899, Pusi. 82 .................................................. ■■■ 20c
Matulė paviliojo. Stebuklingoji tošelė ir ki
tos labai gražios apysakos iš žmonių gyvenimo, 
Parašė Lazdynų Pelėda. Vilniuje, 1980, pusi.
262 ...................................................................... . 50c
Mylėk savo artymą. Apysaka iš laiko ka. 
rėš Prancūzų su Arabais 
P. Hoffmaną parašė P. B. 
pusi. 131 ..............................
Ta pati apdaryta...................
Maksim Gorkij.Pasakojimai
vertė A. L—is. Turinys: Giesme apie sakalą, Ne
naudėlis, Makaras Cudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, Ill. 1906, pusi. 103 §,5c

Naujausis spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tą spaudimus.

a Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės. $1.00 
b Ta pati su kabe .. ..........................   .. $1.25
c šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai .. $2.00 
d Morokko skuros minkšti apdarai su kabe........... $2.50

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

i.-i, K Prastais apdarais paauksytais kraštaie su kabe. 75c 
b šagrino skuros apdarais su kabe.............  $1.00

c Morokko skuros kietais apdarais...........................  $1.00
d Morokko skuros minkšta su kabe........................... $2.00
e Aksomo apdarais su auksiniais kryžiais ant šo-

i- 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,

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

audimo apdarai, išro
do lyg skuriniai, gražus 
išspausti išmarginimai, 
auksuotas kryžutis ant 
šono, auksuoti lapų kruš
tai. ........................ 35c

Afrikoje. PagaU
Chicago, Ill. 1908r- 
....................... J 25e?

..........................
iš Rusų kalbSš

1137 Baltos celuloįdos 
gražus apdarai, išrodo 
kaip balčiausias sloniaus 
kaulas, čysta, slidi, 
žvilganti popiera; ang 
šono graži kvietkos ša

kėlė su aukso ir sidabro 
lapeliais, aukso litaro- 

knygos vardas at- 
gpeta^.as, lapų kraštai ap- 
MU1 auksinti, ant vi- 

fcebntė. .... $1.0J

Vilniuje 1906 metuose.
a Prastais apdarais.......................... ........................ 50c
b Drūtas apdaras paauksuotos............ ............. .. 75c
c šagrino apdarais paauksuotos.................  ifi.00

1107 Mažas Naujas Aukso Altorius, dįdei naudinga 
maldų knygelė, pavesta visos Lietuvos Katalikų 

, Jaunuomeniai, pagerinta ir per naują devintą 
' kartą atspausta sū dadėjimu visų rožančių.

-1111 Prancūziškos ska
relės, gražiausia’’ iš vi- “ 
sų už tą prekė.. $LgO .

J’-’tlOO Skuriniais apdą- ■> 
ą*įįis paauksintais kraš
tais, be kabes.... 50c 

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

1112 Morokko švelnios

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

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

1140 Baltos skurelės lo
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

Mythai. Pasakos ir legendos žemaičių. Surin- 
ko Dr. Ed. Veekenstadt, vertė dr. J. šliupas 
Dalis I. Yra tai žingeidžios ir juokingos senoviš
kos pasakos apie visokius stebuklus ir prajovus, 
apie darbus gerų ir piktų dievų, apie laumės, lai
mes, Raganius, Vilkalvkos ir tt. Plymouth, Pa. 
1897, pusi. 190 ......................... .................... . . ,.. 50c
Musų Socijalistai. Apysaka iš paskiausiujų 
Lietuvoje atsitikimų. Parašė Jonas Kmįtas. 
Shenandoah, Pa. 1906. Pusi. 57........................ 10c.
Mokytojas iš Nazareto. Parašė Antanas 
Vysloueh. Vertė L. P. Apysaka iš laikų užgimi
mo Kristaus. Vilniuje 1907, pusi. 103 ......... 30ę 
Meilės karštligė. Mintys ir prilyginimai a. 
pie dabartinį supratimą meilės. Parašė I. A. r.;; 7.
Chodov, vertė iš rušisko J. Stropus. So. Boston, - 
Mass. 1911, pusi. 51 .............................................    20c
Mokslinčius Tvardauckas. Apysaka ‘"iš' 

žmonių padavimų. Parašė J. J. Kraševskis, Ven
tė į lietuvišką E. M. Plymouth, Pa. 1908. Pusi. 
174 ........................................................................   50c
Miškas vis smarkiaus degė. Piešinys 
Skitaleco. Vertimas iš rusų kalbbos. Brook
lyn, N. Y. 1911, pusi. 32.............................  15c
Mobilizacijos pasekmės. Vaizdelis iš gy
venimo. Parašė žemaitė. Perspauzdinta iš “Ūki
ninko”. Tilžėje 1905, pusi 15 ...................................5c
Meilės linksmybė. ”Da niekad ant svieto . , 
tokios nebuvo!” Išdavė J. A. Faraonas. Tilžėje 
1907, pusi. 32 ........................................................... 10C
Mūsiškiai užsienyje. Juokingas aprašymas 
kelionės į Paryžių ir atgal. Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovų.Parašė N. A. Leikin. Lietuvių kal
bon vertė Magnus Parvalkietis. Chicago, Ill. f 
1909, pusl<216 ............................................  50c
Milukijada arba nepaprasti dzūko viršžmo- 
giški nuopelnai ir juodesnis už pragarą tiems 
nuopelnams pavydas. Chicago, Ill. Pusi. 87.... 05e. 
Magdalės Marija. Labai gražus skaitymas. 
Chicago, Ill. Pusi. 75..........................................  15c.
Nuskendimas laivo “Titaniko”. Paveikslai 
ir aprašymas. Surinko M. Baltanavičia. So. 
Boston, Mass. 1912 Pusi, ............................ 10c
Našlaitė. Ne pasaka. Labai užimanti apysakėlė 
iš dabartinių lietuvių gyvenimo. Parašė Lazdy
nų Pelėda. Tilžžėje 1902, pusi. 62.......................... 15c
Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Step- 
niak, versta iš rusų kalbos. Chicago, Ill. 1909,
Pusi 72........................................    20c.

Nebepirmas. Paveikslėlis iš mokslaeivių gyveni
mo. Parašė B. Tilžėje. 1902 Pusi. 23................. 5c.
Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyve, 
nimo vargų, paprastai vadinamą beda. Paraše 
R. L. Stevenson. Iš anglų kalbos vertė L. Juras, 
Chicago, Ill. 1911, Pusi. 38................  10c.
“Nie gadaj” arba baisus sapnas Parašė ž. 
Tilžėje 1902 Pusi. 18....................................   5c.
Našlaičiai. Paveikslėlis iš praeities. Vertė Arto
jas. Chicago, Ill. 1904. Pusi 256............  50c.
Namelis pustelninko. Pertaisytas antras leidimas. 
Graži morališka apysaka. Shenandoah, Pa. 1906 
Pusi 170...'..................................................  50c.
Audi’mo apdaruose ................. 1..........  75c.
Neužmokamas žiedas. Dvi gražios pasakos, 
Mahanoy City, Pa. 1907. Pusi. 62..................... 25c.
Onuka. Labai dailus apsakymas iš tikro atsi
tikimo. Mahanoy City, Pa. Kaina............, 25c
Obrusiteįiai Galerija paveikslėlių iš mas
kolių gyvenimo Lietuvoje. Parašė Dėdė Atana
zas. Tilžėje, 1898. Čia yra aprašyta, kaip masko
liški činovnikai elgiasi su mųsų broliais lietu
viais mųsų tėvynėje. Pusi. 76. Kaina ........... 20c 
Olga Liubotavičiutė. Vaizdeliai iš gyve, 
nimo nihilistų. Parašė M. Stepniakov. Vertė 
Stasys Kirvis. Chicago, Ill. Pusi. 40. Kaina .... ’ 10c 
Olitipa. Graži apysaka iš laikų savitarpinės 
karės šiaurinės Amerikos indi jonų. Vertė A. OI- ... 
ševskis. Antra laida pataisyta. Chicago, Ill. 1906 
pusi. 95 ......................................................... .*25c
Prakeiktas Meilingas Kriminališkas aprašymas, 
vertė D. T. ir P. W. Bočkauskai Mahanoy Ci
ty, Pa. Pusi. 202 ...................... .*......................... 50c
Pirmoji Gegužės; Sapnas apysaka. Parašė Skruz-
dė. Brooklyn, N. Y. 1908, pusi. 39........................ 15c
Parsidavimas ir pelnas. Iš prietikių 
Prūsų Lietuvoje. Pagal A. 8więtochoskį. - 
(Papasakojimas kaip vienas lietuvis atėjęs iš 
Didžiosios Lietuvos, atsidavš vokiečiams, net 
pravardę ir tikėjimą permainė, o paskui vokie
čiai jį išvarė.) Plymouth, Pa. 1901, pusi. 32 .... 10c

1113 
lėliais, 
gražia

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

Su baltais kau- 
mcdalikėliais ir 
kabutė___ $1:50

skurelės su gržiais paau-
______ksinimais ir SU kryžiais

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

1122 Morokko skutos

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

nuomenei. Su aprobata Vilnias Vyskupo.,Įcun.. E. Roppo. 
Miera ^knygutės 3x5. Spausdinta 1909.

1128 Prancūziškos sku-
1127 Prastais apdarais 

gražiai paauksuota. 40c

1129 Morokko gražiais 
-nąs ejsąutui ‘sturepdu 
relė, paauksuotais kraš
tais..............................50c

relės, minkštais apda
rais ..........................  60c

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

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

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

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

minkštais apdarais, ap-
hanoyCity, Pa. 1908

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

apdarai, vienų ornamen
tai kaip ant šio paveik
slo, kitų gi graži aukso 
šakėlė ir aukso litero
mis knygos vardas at
spaustas, su kabute, na- 
ksinti kraštaiMM

apdare, ant vieno tono 
kvietkuotas kielikas, su 
kauline kabute, auksinti 
kraštai, $1.75

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

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

J. M. TANANEVICZIA
3M9-53 S. Horgan St., Chicago, lll.a

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurių norimo ištisą eilę įdėti 
i savo knygų krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEBEASKOPUS 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 jot prisiuntėją.

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa arba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozčlio, abrozčlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriamo matai 
'irtas grupas žmonių, trlobų, visą mies- 
šią, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybę, padidina jį askirs- 
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

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

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 šv. Peras prie kalno 

Golgotos.
22. 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. Regyfcla šiandieninio Betlejaus.
20. Kaip šiandien išrodo Stainęlė, ku

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

rijos.
22. Bažnyčia budavota ant grabo šv. 

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 paveik- 
lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

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

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

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

maryj.
31. Niagara. Patkavinis vandanskri- 

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

32. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskados ir posyiinė svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m.

34. Muki indijonas uamieje.
35. Moki indijoni’ gyvenimas.
36. Sioux indijonų vadas, He-No- 

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

pėdų augščia, Yosemite, Cal.
88. Motina girių, 68 pėdas apčmio. 

Yosemite Klonyj, Cal.
89. Magdalenos Kolegija, Oxford, An

glijoj-
40. Airija. Killarney, pilis Ross.
41. Inėjimas į Muekross Klioštorių, 

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

tedra.
♦4. Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nės pilies.
45. Vokietija. Laivas aploidžiantis Ko- 

bleucą, ant Rheino upės.
16. Švedija. Htockholmas nuo vandens 

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

nuo Chamonix.
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 Seinaos 

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

Frxncijoj.
57. Des Shamps Elysees. Paryžiuje, 

Francijoj.
58. Didžiosios operas palocius, Pary

žiuje, Francijoj.
59. Tvirtynč Šv. Jono ir Katedra, Mar

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

france, Francijoj.
61. Carniche kelias ir ežerėlis Ville- 

farnche, Francijoj.
62. Pajūrinis kraštas Casino, Monte 

Carlo.
63. Vatikano daržas ir šv. Petro ka

tedra, Ryme, Italijoj.
64. Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pet

ro katedros.

JONAS M. TANANEVICF 
3249-53 S. Morgan St 

Chicago, HL

10



PAIEŠKOJIMAI

Juozo Shemlot.
SPECIALISTAS(ii)

ĖIKSTA.DŽIOVININKAI

Ant viršaus

Namų

todėl kiekvienas ANT PARDAVIMO.

J. M. TananevičiaMot

’V“ T» “ “ * * • '» U

korteles randasi

(H)

J. M. Tananevičia
Chicago, III

TĖMYKIT LIETUVIAI!
TAUPYKITE PINIGUS!

ant 
per-

yra 
yra

AR
AR
AR

Ned. rytą 
bažnyčioj, 
pas prot.

•It ši

. J. Pelekų,
4608 So. Wood

ki — išVil- 
llžsisėnėjusių

, Iždininkas. 
29 St.

W. IGth St. Cor.į Union St.
Chicago, IU

Kiekvienam lietuviui velytina perskaityti “Gyvenimo gabalėliai". Skalty- 
tojas’atras-daiig genijališkų minčių apie vargdienų padėjimų.

Piningus siųskite krasos ženkleliais.

Atsibus ned. Kovo. 16 d. School Hall 
ties 48 g. ir Honore st. Statoma “Kan
tata”----Septyni žodžiai Išganytojaus
tano Kryžiaus. Tai nepaprastas kon
certas. Išpildys Suvienytų lietuviŠkif 
bažnyčių chorai Pradžia '7 XX) vai va
kare.

Reikalingas geras buferius. Mokes
tis $35-40 ir užlaikimas mėnesyj.
Ant Petrokas, 4343 Hermitage av.

(10-11) . ‘

ADMINISTRACUA DR-STĖS SV. 
JUOZAPO PALM. SM.

J. žalandauskas, pirmininkas.
3236 Illinois Court

J. Polekas, rašt.
4608 S. Wood St.

J. Volskis, Knygvedis.
4524 So. Wood St. '

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

TĖMYKIT NARIAI. .
Šv. Martino Liet! Teatr. Dr-ja tu

rės mėnesinį susirinkimų Ned. Kovo 
16 d. 1-moj po pietų, šv. Jurgio sve
tainėj. Visi nariai turi pribut. Daug 
svarbų reikalų apsvarstymui.

A. J. Kasparas, prot, rašt. 
3416 Auburn Ave. “Gyvenimo gabalėliai “susideda iš 13 nedidelių originališkų vaizdeliu. 

Autorius matomai, moka atjausti ir musų gamtos grožybes ir žmonių vargus. 
Jis užstoja už skriaudžiamuosius “mažutėlius” (“Piemenėlis”, “Antanukas”) 
jam gaila ir vargšo elgetas ("Senelis”) ir darbininko artojaus kurio visaB-i- 
dėalas “tai didelis duonos kepalas” (“Vasaros rytas”). Paliečia jis trumpai 
ir Lietuvos praeitį (“Skaitymas") ir mokina tėvus, kad neverstų savo sūnų 
stoti seminarijon bet tam turo pasaukimo (“Vienturtis").

(“Draugija")

Paieškau brolių Adomo ir jjjųio 
Vilkų, paeina iš Vilniaus g. -Trakų';p.! 
Jezdno p. Steponiški s.
Mikas Vilkas Elk-Brook, N. Y.

(1011)

Parsiduoda puikus saliunas, gero, 
ietoj, biznius išdirbtas, tarp lietuviu

Jei teip, prisiųsk $3.00 tai aplaikysi laikrašti “KATALIKĄ” metams ir 
knlnga SVEIKATA, o šioj knlngoj atrasi visų sau laimų — kaipo raukvedis 
žmogaus gyvenimo: vyro ir moters, seno ir jauno.

Siųzdami laiškus ir pinigus padėkite tokį antrašų;

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVI V NAMU SAVININKU. 
J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 

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

3200 Illinois Court
* M. Kadzievskis, 

2118 W. 20tn St.

"KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

cO.C „ 
ai ° g
c c S

Telephone Canal 150;

JURGIS SZAULIS

Sergančioms moterims.
Sesute. —

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

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

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagelbininkas, 

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

- 159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Teehery St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA.
J. Laukus, Prezidentas 

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

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

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

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

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

New Grove St.

Reikalingas^ vyras, mokus rašyti ir 
kalbėti lietuviškai įr lenkiškai, prie 
grocernės. Darbas ant ilgai.

S. Skirmont, 
11949 S. Halsted St. W. Pullman, Ill.

(1-11)

Ieškau darbo barzdaskutykloj. Ge
rai atlieku darbų. .. -

K. Laurinavičia, 
3249-53 So. Morgan St. Chicago. TU.

(U)

MĖSINYČIA (bučernė) parsiduo
da.

Geroj vietoj tarp lietuvių ir-rienkų 
Biznis gerai išdirbtas. ParadVimo' fuTė- 
žastis — savininkas turi kitų , biznį. 
Kreipkitės: -Ą

1538 W. 17th, St. ,..
(10-11-12) • : ;

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE, PA.

Jurgis Ažįs. Pirmininkas.
13 Collins Str., 

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str., 

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

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

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

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,,.

Win. Mantvila. Maršalka. 
192 Almond lane.

"Jos.
900 — 22nd avė,

<9-10-11) -

ADMINISTRACIJA DR STeS ŠV. 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. Jusčius Pagelbinin. 

1765 Ogden Av.
Frank Rauba, Raštininkas

29 W. 60-th St.
Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm. 
840 — 33rd. St. 

Stnls. Stoneviče, Vice-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.

^j^********************* 
fe*DR. O. C. HEINE 1 
L DENTISTAS - Ž
, . .’Jį.* y

Kamp. 31nų» ir Halsted gatvių J
L -.i,'.. r Ofisas viršuj Aptiekus 

■ 15 metų vienoje apygardoje. #

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 IV. 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.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

,EE 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 čerbauskas. Fin. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,

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

ADMINISTRACIJA DR STĖS SV. 
JONO KRIKŠTITOJO.

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

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

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

Jonas Ka Žukauskas, Fin, nažt., 
Jonas Zylvitis, Išdininkas, 

841 W. 33 St.

šv. Juozapas Laim. Mir. dr-jos są
nariai turi atlikti subatos vakare ko
vo 15 d. velykinę išpažintį, 
visi sanariai turi but 7:40 
Išpažinties 
rašt.

************************ 
Telephone Yards 687 *

DR, G. M. GLASER, |
3149 So. Morgan St., Chicago ,111. *

Pranešu visuomenei, kad aš osu * 
seniausias gydytojas ant bridge- *

ANT RAUDOS;^

LCinont, III.

VARGONININKŲ SĄJUNGOS KON
CERTAS.

Parsiduoda pigiai naminiai rakandai, 
pardavimo priežastis tėvai išmirė, du 
broliu mokykloje, sesuo persikelia ki
tur gyventi. Dėlto, nesant kam gyventi 
norime kuogreičiausiai pigiai praduo- 
ti gerus baldus. Atsišaukite. ’ ' ■ ■

J. Kibortas,
4719 Ashland Ave. . Chicago, Ill.

(10-11-12-13)

Paieškau savo vyro Aleksandro Blel 
kalcio, paeina iš Vilniaus g.'Trsriui -p. 
iš miestelio Birtonų; 13 metų fiaip Ą: 
merikoj, 4 metai atgal gyveno I’Hta 
burg. Pa. .

Alena Bleikaičienū, 
GĮ4 School St., Nashua, NVjjt

Tėmykit nariai.
Liet. T. Dr-jos šv. Martino Velykinės 

išpažinties kortelės randasi pas prot. 
raštininkų.

A. J. Kasparas, 
3416 Auburn Ave.

(9-10-11-12-13)

DMINISTRACUA DRAUGYSTĖS 
ŠV JURGIO R. ir K.

Kaž. Naugzemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Av.

Joe Gurinskas, Pagelbininkas, .
3347 Auburn A v.

gn. Mateliunas, Prot. Raštinę
1424 "S. 49 Av.,' Cicero); III’

L S. PalyanskaS, Fin... Raštin.,
3325 S. Morgan St.

Vine. Stankus,
2934 —

ADMINISTRACIJA LIET. TEATEAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

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

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

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadziawski, Fin. Sekr4 

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

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

2118 W. 20th St.

Paieškau dvieju dėdžių Juozo ii 
Jurgio Gudinu; abu paeina iš Suval
kų g., Kalvarijos p., Alitos gm., Li 
kiškių k. Turiu svarbu reikalų.

Pr. Gudinas, 
Sagamore, Pa.

(11)

Išgydysiu Jus 
SnEfl MU0 PASLAP* III O Ui TINGU LIGŲ.
■ Ateik pas ma

ne, o asz iszgy 
drsia juz an

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

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

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

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

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

425 S. Grand St.
Juozas šnipas, ^Kasierius, 

386 New Grove St.

LEMONT,
Laišku: Dr. P. Kozlo'

(H)

Parsiduoda pigia! farma bu biidtįti; 
kais 40 akerių Michigan State. Fer
ma randasi labai gražioj pozicijoj ar
ti vandens. Atsišaukite į 
nanevičio Banka, 3249-53 
gan St., Chicago, Ill.

PASARGA: “VI korespondencijas, 
apgarsinimus "Kataliko” Redakcija 
neatsako”.

Reikalinga mergina supranti namų 
ir saliuno darbų ir mokanti lietuviš
kai, angliškai ir lenkiškai.' Mokestis 
$6 savaitėje ir užlaikymas.

J. Stanlis, ' ■ ■
1S0O So. Morgan St. Chicago, Ill.

(11-12-13) ,

Kasierius.
So. Paulina St.

Gvardijos Generolas.
Paulina St.

Gvardijos maršalka.
W. 45 St.

Karūnos nešėjas.

NOTARAS
Ištiria abstraktus perkantiems 

namus ir padirba visus kitokius 
legaliskus dokumentus. Ameriko
niškus ir Europiškus, Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaus.

"Kreipkitės prie tautieczio koris yra 
atsakantis o visados pausit teisines pa
tarnavimą. Prleszai Szv. Jurgio oaan. 
911 W. 3 3 rd St. Tel Yard 5423

Paieškau savo dvieju draugų.
to Aleksandro ir Šležo Stauųatattr-sįtaų^ 
paeina iš Kauno gub. Resėtnfų^įįirĮ.' 
Skaudvilės par. Kalniškiu Kaimu;. lia-’ 
tįs ar kiti duokit žiuų.

M. Ušinski.
142 Van Benslaer st.,

(7-8-9-10-11-12).

REIKALINGA.
S vyrai pardavėjai, įvairiuose de

partamentuose. Gera užmokestis ir ge
ra ateitis išsilavinusiems vyrams.

Klein Bros. p.>•

20ta ir Halsted St.
Atsišaukite prie: *. : v

TAUPYKIT PINIGUS!
.“Keistuto” Paskolijimo ir Budavo- 

jimo Dr-stė (Spūlka) No. 1.
Nauja 47 Serija prasidėjo Ketverge 

Vasario 6tų d., 1913 m. Susirinkimai 
atsibuna kas Ketvergas 8-tų 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 geriausis bū
das del sučėdijimo pinigų.

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

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

Skoliname pinigui) ant legva išlygų 
del pirkimo arba statymo namų, 
pirmo morgičiaus (Morgage) su 
žiurėjimu 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.

esmių moteris, žinau kiek turi iįkeutėti. Jaigu kenti nuo antdrapanių, 
s mo arbaz \ motės, esi

GR&AS LIETUVIŠKAS KRIAUČIUS. 
įSiuVa visokius rubus. Atlieka dai- 
liaijgerai, pigiai, pagal kostumerio rei- 
kaHtvimą. Visokių materijų ant pnsi- 
rtįijįjmo. Atsilankykit ir užsisakykit 
p«a‘ mus, o busit užganėdinti. Palai
kykit savuosius. Artimas pavasaris. 
Užssakyk siutų pas mus pagal pasku
tinę madų.

.‘.^Ęaip-pat užlaikau geriausias lictu- 
Jfeiškas kningas ir užrašau laikraštį 
4 4 Katalikų ’ v

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Avi., 

Kingston, Pa.

2200.
Mykolas J. Tananevicze, Kasier.

670 W. 18 St.

TĖMYKIT NARIAI.
šv. Mateušo dr-jos nariams kortelės 

velykinės išpažinties randasi pas ka
steriu P; Sirnsų.

918 W. 33rd St.
(H)

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. čiapas, Fin. Rašt.

1644 W. 47 St.
V. Jasulaitis, 

4514
K. Trakšelis,

4757
L. Bonevičia,

1849
I. Labanauskas,

4737 So. Paulina St.

moteris baitui), 
napuoii- attrukimo 

wMwasmuL' \ -- nevaisinga,/ ’ turi skausmingus ir
/ fflįHyiR) Sį&T) neregulariškus perio-JBjįų dus, reumatizmų ar
i kitokias ligas paban-\ dyk mano Namini gjr-\ dymųsi, kuriuo išsi-gydysi pati namie ir visai pigiai. Tuojaus rąžyk aprašydama savo skausmus ir indėk Ze. markę atsakymui. Antrašas toks.

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

J dintį, sąžiniškai ir esu visuomet
* ant pareikalavimo dienų arba nak- *
* tį. Esu specialistas ligose vaikų, j
* moterų, ir vyrų. Taipgi darau
* visokias operacijas. *
J************»***********^

» ’ • PROF. JULIUS SILSKO * 
* 1S36 S. Halsted St. Chicago. HL * 
% Nuo 9 ryto iki. 11 va .Pboue Canal 3782 J 
*»**********4”1«*******>.****

*4^fc***** *«**-5-4-******** **** 
| mOKTKLA ŠOKIU. * 
^ ...uMaltz,'fwo Step ir kitokiu. J 
* Mrnia lictuviszka Mokykis Amerikoj į 5 Frof. Julius kaip iszmokina, tai niekas *

Kas prisius $3.00 o.plaikys metams laikraštį “KATALIKĄ” ir kning* 
SVEIKATA, vertės $4.00.

Vienatine knlnga yra išleista “Kataliko” išleistuvėje, kokios dar lietuvių 
literatūroje ligišiol nesiranda, vardu: SVEIKATA ARBA TIESUS IB 
TRUMPAS KELIAS J SVEIKATĄ, sutaisė Dr. A. L. GraiCunas. _ k

KIEKVIENAS žmogus privalo žinoti kaip užlaikyti sveikatų^ ” " 
KIEKVIENAM žmogui sveikata meilesnė negu šmotas aukso. ' 
KIEKVIENOJE šeimynoje privalo rastis knlnga SVEIKATA.
KIEKVIENAS iš šitos kningas gali sau namie palengva studijotl Mr 

glenų ir pats save egzaminuoti.
SVEIKATA-veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais Šimtais aiš

kių paveikslų, apie žmogaus kūno sudėjimų ir kitokių.
SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgalvls paauksotas, knlngos spatt* 

da aiški.

Užlaikau visokiu kainu alaus, ge
riausių arlieka ir vyno, . ir kvej en- 

j ti. cigarai Puiki užeiga.; del pakelie- 
į.yinggu.

4 4 Lietuva ’ ’ Paskolijimo 
Statymo Draugija (Spulka)

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

Akcijos kaina 25c.
ar viena gali užsirašyti po keletu ak
cijų į 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) 
po priežiūra valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba budavojimo 
rių ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
su peržiurčjimu visų poierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2116 Wabash 866 Milwaukee Jive, 

kampas Center Ave.
Pasekmingai gydo vyru, mo- 
toru ir vaiku ligąs. Taipgi 
paslaptingas ir kraujo Ilgas. 
Ofisas atdaras nuo .9 Iki 11 rytais 

ir nuo 5 iki 9 vale.

Paieškau draugo Vladislovo Akroma- 
vlčiaus, paeina iš Kauno g. Telšių p. 
Varnių p.

Kaz. Šimkus, .
18 C. St. Detroit, Mich.

(11)

nį — todėl parduodu. y jiiAv-rįJ 5;
M. Budrunas,

402 Market st. WaukcgiW)?®’’-';.... r,>. i«
(9-10-11) y.

Daktaras 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, skausmą gerklės ir visokius slaptus nesvnikumus vyrų ir moterų,

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

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

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

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

Buff0į®jp2*»*Wė' Dr. Petrus P. Kožlį 
’nlaps ir Peterburgo 4 

-^pį,^specialistas. ,.Į

------------------------------------------- U.t. '?S£g?W.U
Parduodama grosernė labai "gęrbjįįvief 

toj ir pigiai. Biznis išdirbtas įpuytfamį 
Cbieagos- prįemestyj, kur darbai geltai 
eina. .Vieta ąpgyvėnant lietuvių^įėJtaų 
ir rusų: Galima pirk); ir su 
kandais. Savininkas išvažiuoja įfJį(eC'’. 
farma.' Atsišaukite adresu: >

Zimančius, . . aš
Melrose 'P ark į' 11K

Tėtei'h'onv Yards 2759

, Pirmos Klesos Karčema
^Ųiž^jJtau šaltų alų, gerinusių vyuųl' 
įr-.iSiį^tię degtinę, o cglarul tai net 
& pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine, delei veselijų Ir kitokių su- 

^Girinkiroų.
T. RA DA VMZIA

r’’* D36W. 33rd St. Chicago.

JUS PAŽĮSTATE SAVO KŪNO SUDĖJIMĄ?
NORITE BUT SVEIKAS IR STIPRUS?
NORITE NUSIKRATYTI APGAIVIKUS, KURIE SIŪLO JUMS 

PER APSKELBIMUS VAISTUS.

GEORGE HAZARD 
PLUM BERIS

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

3262 Emerald Avenue - Chicago, IU.
Telephone Yards 4527.

DOVANOS!
STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTAURACIJA 

S1JANIĮlBf.OVAS K. GLOMSKIS, - SAVININKAS
Franklin 3?72 (i 116-118 N. LaSalle St. Phonei Aut 34041 

n j PRIES2AI MIESTO SALE
Kada busi mieste, uteik pas mane. Geri VALGIAI, GĖRIMAI IR CIGARAI.

vanadi aims 
kuris atsilan 
kjs in mano o 
iisa. Azz isz 
gydysiu jnz nz 
pigiau ir ce
rise, negu dak
tarai miezta, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szcziuz. A s z 
M n irfab- 

u nata 
savo medicinai 
priproraz k u- 
rias aaa pate 
importuolu. 
Dabar laikas

žįSiSinavojiniaz žykji’ ar cydyzteai ar 
Am pntaiknin mano masa namo* 

CT& R***1, J0,.ūVgy’1Ži?n- Netruk- 
i®®* JBMumNIL

.. , Aas Jųrita MstavlttkaL

.Wistim Maiiral Intltat.

, DR. MNPIR. SpeeiaUrtaz.
VaLlr. ikUAOr., nodal. 8 r. IkilJdlea

6 kambarių flaias, viekafc 
kuogeriausiame
garu šildomas, maudyne^ 
dženitoriaus patarnavimas, 
naujas namas. Tie kamba
riai viršui Tananevicio Ban- 
kos. Kas jieško gerųf,švarių 
ir sanitariškų kambarių, 
sišaųkite tuojaus į į;

J. M. Tanane'
3249 53 So. Morgan St.

Nauja Lietuviška + 

Waptieka i
46*-% ■ ..------•£•

: Aš atidariau naują lietuvišką $ 
• Aptieką. Aš užlaikau Severas gy- +

duokles, ir geriauši* Trajanką ir į 
. goriausius rusiškus lašus. Aš taip ų. 
‘ pat užlaikau visokias.žoles iš senos + 
, tėvynes. Ateikite persitikrinti. Ž 
; F. FRAHK, Aptiekorius | 
’ 34čf2 S. Halsted st. arti 35 g. 4-

Telefonas Drover 2773 T
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Apleido sūnų, nunešdamas 

jo $300.
V. Butkus, 16 metų am

žiaus, pribuvęs Chieagon 
pasakoja, kad jis ,važiavęs 
su tėvu Juozu iš Superior, 
Wis. Tėvas turėjęs $600 ir 
žadėjęs užsidėti Chicagoj 
grosernę, turėjęs taip-gi jo 
sutaupytus $300. Juodu per- 
siškyrę netoliese Chicagos.

Be to turime pažymėti, 
kad jo tėvas pirmiau gyve
no West Superior, Wis., po 
num. 1232-58 gat. Jis paei
na iš Kauno gub., Vilkmer
gės pav., Kavarsko par.,kai
mo Parečėčių. Vaikinas ran
dasi policijos nuovadoje ties 
Desplaines st.

Gavo kulipką kojon.
F. Angel, sekretorius ir 

išdininkas . Efficient Em
ployment bureau guli šv. 
Lukošiaus ligoninėj su ku- 
lipka kojoj. Revolveris iš
krito iš jo kišeniaus ir iššo
vė.

“Baltosios vergijos” komi
sija.

Illinois valstijinis senatas 
paskyrė komisiją ištyrimui 
“baltosios vergijos”. Mano
ma, kad menkas uždarbis 
stumia merginas nemoraly- 
bėn. Prieš šią komisiją pa
šaukta trijų didžiųjų kom
panijų atstovai — Mar
shall Field ir Co., Sears- 
Roebuck Co. ir Mandel 
Brothers. Iš kitos pu
sės stojo aštuonios puo
lusios moterįs. Visi trįs at
stovai pasakė, kad moteries 
puolimas ir menkas uždar
bis neturi nieko bendro. Vi- 
sos-gi moterįs nurodė savo 
puolimo priežastį į algos 
menkumą.

Reikia spėti, kad ši ko
misija nuveiks nemažai ant 
p|gerinimo moterių būvio. 
Ji nustatys minimum algą 
merginoms, kurios dabartės 
’dirba už pasibaisėtinai' men
ką atlyginimą. Šios trįs 
kompanijos samdo 11.000 
merginų. Nekurios jų 
xrauna po $3 savaitėje.

Įsigėrusiems namai.
Municipalis teisėjas Sa- 

bath, ką tik parvažiavęs iš 
Kalifornijos, pataria pasta
tydinti taip vadinamą Sun
rise court. Panašią įstaigą 
jis matęs Los Angeles ir 
esanti tikrai gera. Kaip tik 
policmonas pamato įsigėru- 
sį, tuoj gabena į tuos na
mus. Tokiuo budu jam už
kerta kelią tolimesnėms a- 
vanturoms. Rytą penktoj 
valandoj prikelia ant tardy
mo. Tokiuo budu jis nepasi
vėlina darban.

Tas pats teisėjas sako, 
kad Kalifornija turinti sek
tiną įstatymą pačias aplei- 
džiantiems. Tokie prasikal
tėliai valstijos yra pristato
mi prie darbo, daugiausia 
prie kelių statymų arba tai
symo, o pačai valstija moka 
po $1.50 dienoje.

Pabėgėlis su $329 sugauta.
Ed. Schultz, 16 metų am

žiaus, r tarnavęs ■ prie Chica
go Railway Equipment Co. 
pabėgo su kompanijos $329. 
Sugautas Rockford, Ill. ir 
parga beritąs atgal Chieagon. 
Su juo buvo jo brolis 19 me
tų amžiaus. :

te-

Miegalis.
Max Šteinui teisėjas 

bath davė vardą “Chicagos 
Šąmpionas miegalis”.

Stein užmigo ant šaligat
vio ties N. Ashland ir Had- 
’don avė., palei Engine Co. 
No. 30 septintoj valandoj 
yakare ir negalėjo but pri- 

' žadintas jokiuo budu. Gas- 
Tininkai įvilko jį į namus ir 
pasodino, jis nuvirto knark- 
'dams nuo kėdės; pylė van
dens ant jo veido, tas negel
bėjo; galop policija buvo 
pašaukta. Jam buvo duota 
kamaraitė. Po penkiolikos 
valandų miegojimo pabudo 
ir paprašė pusryčių. Jį nu
vedė prie teisėjo. Teisėjas 
paleido, kaipo mieguistą.

Apdegė ir mirė -mergaitė; ?
F. Guschimka, trijij metų 

mergaitė, viena palikta vir
tuvėj apdegė mirtinai. Ji 
pylė kerosiną pečiun, kuria
me ekspliodavęs uždegė mer
gaitės rubus. Motina sugrį
žusi iš krautuvės rado duk
terį liepsnose.

Sa- Trįs viešbučiai uždaryti.
Trįs viešbučiai ir šešioli

ka vertelgų naimj liko užda
ryti ir savininkai patraukti 
teisman už pastatymą nepri
silaikant įstatymu.

Apvogta mergaitė.
Gertruda Neilson, 19 me

tų amžiaus, ties 1736 W. O- 
hio st., vakare vėlai buvo 
parblokšta ir apvogta. Bet 
jos mašnelėj tebuvo 15c. 
Niekadėjas smogė mergai
tei per burną taip, kad jos 
lupos suskilo.

Naujas teismas.
Yra tai teismas nu

puolusioms merginoms. Jis 
bus vedamas kartu su vai
kų teismu ir bus globoj Ma
rijos Bartelme, kuri jau še- 
šioliką metų dirba ant pa
gerinimo jaunuomenės. Mer
gina prieš vyrą teisėją sar- 
matijasi pasakoti visą tei
sybę. Tai svarbus įvykdini- 
mas ir galės but naudingas.

Apvogė siuvėją.
Vagiliai ties 1217 Addi

son st. įsibriovė į siuvėjos 
Orris Ryan namą jai namie 
nesant ii’ pavogė pinigais 
$14 ir audeklo už $500 ver
tės. Tai atsitiko tarp 7 ir 
9 vai. vakare.

Neduos veltui antitoksino.
Sveikatos komisionierius 

apreiškė, kad nebus veltui 
duodamas antitoksinas dif
teritu (smaugais) sergan
tiems. Reikės už tai mokėti. 
Tik bėdiniems bus suteikia
mas tas vaistas uždyką.
’■ Sveikatos biuras praneša, 
kad Chicagoj limpančiosios 
ligos platinasi; kaip ve dif
teritas, skarlatina ir k,

Išlaužė keturias krautuves 
ir dvi padegė.

Ties Cottage Grove avė. ir 
63 g. po pusiaunakčio plėši
kai įsilaužė į keturias krau
tuves ir dvi padegė. Sugrie
bė tik po keliatą dolerių; 
vienoj-gi pražiūrėjo $50. 
Gaisras tuoj buvo užgesy- 
tas.

Gaisras Wah Ching Lung ir 
Co. krautuvėj.

Nežinia iškur prasidėjęs 
gaisras grasė sunaikinti tri
jų lubų plytų namą ties So. 
Clark st. Gaisras prasidėjo 
ant pirmųjų lubų ir urnai 
prasimušė ant antrųjų. Dau-

Wah Ching Lung • ir* Gor atvažiuoti,-negalėj to pada- 
ryti, nes ilgainiui nemokan
tieji skaityti ir (Įrašyti ne
busią priimamu , Aiškino 
apie namų; gyvenimą. Sa
kė, kad reikia;šDaanus vėdin
ti ir juos švariai .užlaikyti. 
Nurodinėjo, kaip del nešva
rumo kįla ligos ir kitokios 
nelaimės, kaip tamsybė ve
da girtuoklybėn. 
apie 
tuos 
ant 
kur 
galėsiąs gauti užkandį vel
tui, tai-gi prelęgentas ir 
nurodė tų “lončių” pavo
jingumą sveikatai.

Galop buvo rodomi kra
tantieji paveikslai. Pradėta 
Kolumbo Amerikos atradi
mu ir kaip baltieji žmonės 
pavojingai gyveno tarp in- 
dijonų

Pabaigoj prelegentas už
klausė susirinkusiųjų, ar jie 
laiko tokias paskaitas nau
dingomis. Susirinkusieji 
ant to atsakė gausiu rankų 
plojimu. Todėl prelegentas 
sakė, kad pasirūpinsiąs su
rengti dažniau panašių pas
kaitų. Tai be abejonės bus 
žmonėms naudinga. Jei už
kerėtus girtuoklius ir tam
suolius prakalbos, prelekci- 
jos, teatrai įr neapiblaivys, 
neatkrapštys jiems akių, 
tai ant kryžkėlįo stovinčius 
pasuks gerojou pusėn. Tad 
ir p. Gugio paskaitos galės 
prisidėti prie budinimotam
suolių ir iš dalies blaivini
mo girtuoklių;. Kol kas tai 
džr čion pradžia to veikimo 
ir, dauguma nebrangiam- to- 
kiiis dalykus; NeS norfe or;as 
bųyo gražus ir šiltas, lai
kas -iruosas^bet žmonių. ite- 
biivo susirinkę apie 150 as
menų. O buvo gerai garsin
tą, Namo eidąms pastebė
jau pilnas smukles, besis
tumdančių ir niekus be
pliauškiančių aplink barus. 
Sunku, oi sunku traukti 
tokius nupuolėlius blaivy- 
bėn, dorybėn, mokslan.

Lietuvis.

krautuvėj, puolė laukan di
deliame išgąstyj.

Siuntinėjimas pakietų pač- 
ta.

Pranešama, kad taip va
dinami siuntiniai C. O. D. 
(collect on delivery) yra 
priimami. Tik už pershipti- 
mą yra imama 10c. viršaus, 
kaipo atlyginimas; už;koįek- 
tavojimą. Siuntinis1 neturi 
but virš $100 vertės. Galima 
taip-gi apdrausti, bet neaug
ėčiau $50. Tokie siuntiniai 
tepriimami taip vadinamuo- 
se Money Order office ir jei 
tokiu ofisaii . bus adresuo
tas. L’r'į ..

Vargonininkų Sąjungos 
kuopos koncertas.

Ned. kovo 9 d. šv. Jurgio 
svetainėj atsibuvo nepapras
tas koncertas, parengtas 
Vargoninninkų Sąjungos 
kuopos. Dainuota “Kanta
ta” — Septyni žodžiai Iš- 
ganytojaus nuo kryžiaus. 
Išpildė suvienyti Chicagos 
lietuvių parapijų chorai. 
Žmonių buvo apščiai. “Kan
tata” bus atkartota ned. 
kovo 16 d. School Hall, ties 
48 g. ir Honore st. Pelnas, 
skiriamas muzikalio knitįf 
gyno įsteigimui.

L. M. A. S. 1-mos kp. mėn^% 
šinis susirinkimas.

Kovo 8 d. “Aušros” Sve
tainė j Lietuvių Mo^šl. 
Amer. Susivien. 1-ma kuo
pa laikė savo mėnesinį su
sirinkimą. Buvo susirinkę 
7 mergaitės ir 10 vyrų. Nu
tarta rengti teatrą viduryj 
rugsėjo mėnesio. Pranešta, 

‘kad Valparaiso j susitvėrė 
antra kuopa, prie kurios 
prisirašė 15 narių. Apart dr- 
jos reikalų svarstymo buvo 
mažas programėlis. ' Dr-gaą 
Bučinskas sakė savo origi- 
nalį, eilėmis parašytą mono
logą. Jame autorius persta
tė jautrų vaikinuką kurs 
pirmiau papuolęs po agi- 
tativinėmis prakalbomis so
cialistų, paskui tuščiomis 
tautiškomis, galop nusimi
nęs, pamato pas abiejus šal
tumą. Po svarstymo ir pro- 
gramėlio linksmai žaista.

Jozapaičio aptieka.
Po No. 3601 So. Halsted 

ties 36 g. p. F. A. Jozapaitis 
atidarė savo aptieką. Veli
jame jam pasekmės. Mūsiš
kiams reikia kreiptis ir pa
laikyti saviškis. Gausime 
geresnį patarnavimą. P, Jo- 
zopaitis yra užsitikėtinas 
vyras.

Paskaita ant Town of Lake.
Ant Town of Lake, Da

vis Square Park svetainė
je, kovo 8 d. atsibuvo vieša 
paskaita, kurią parengė 
pilietybės komisija. Prele
gentas p. Gugis pirmiausia 
aiškino apie Amerikos/ at
radimą ir jos buvusius gy
ventojus, taipgi įr apie šių 
dienų amerikonus. Toliau 
aiškino apie Suvienytų Val
stijų konstituciją įr kaip 
ši šalis yra valdoma. Paga
liau priėjo prie Chicagos 
miesto surėdymo ir piliečių 
priderystės. Ragino kiek
vieną lietuvį, manantį ap-

pilietiškas poperasu Taipogi 
ragino dar nemokančius 
skaityti ir rašyti lankyti 
vakarines mokyklas ir/iš
mokti tai. Nurodmėjo mok
slo reikalingumą ir jo nau- 
dingumą Sakė, kad anglų 
kalbos ir rašto nemokantie
ji negaus pilietiškų popė- 
rų, o grįštantieji /Lietuvon

Minėjo 
valgymus. Nupeikė 

neišmanėlius, ką eina 
užkandžių karčemon, 
neva išsigėrus už 5c

Kovo 16 d. "Aušros” sve
tainėj, 3149 So. Halsted st. 
bus skaitytas p. Naudžiaus 
referatas temoj “Ženyba 
ir žmogaus gyvenimo sieki
nys”. Pradžia 4 vai. po pie
tų.

ADVERTISEMENT.

Valandos darbas.
Niekas nežino kas mus pa

tiks ateinančią valandą. Gal 
but mus patiks didžiausia 
palaima o gal ir didžiausia 
nelaimė. Šiandie mes jau
čiamės sveiki ir drūti, o ry
toj mes kenčiame sunkią li
gą. Matant tokias greitas ir

sų sveikatose stovyj, mes 
turime but prisirengę sutik
ti jas. LabaLgeras vaistas, 
kurs yra nurodomas kaipo 
apsergiąs nuadigos yra Tri- 
neris American- Elixir of 
Bitter Wine. Jis greitai pra
valys iš kūno c pašalinius 
daiktus, paakstys virškini
mų organus irsustiprys juos 
jų darbei Kūno; apvalymas 
nesuteikia jokio nesmagumo 
nei skausmo. Vartok tą 
vaistą pilvui užkietėjus, a- 
petito netekus, nevirški
nant, galvai skaustant, vi
duriams skaustant. Aptieko- 
se. Jos. Triner, 1333-1339 
Sq. Ashland -avė. Chicago, 
Hl. Nuo reumatizmo ir neu
ralgijos bandyk Trinaris Li-

Tahanevicz Savings
BANK

— Jonas M. Tananevjčia, sav.

3249-53 s. Morgan Si., GDlcago. III.
Nelaikykit pin gų namie nes juos gali kas lengvai paimti, bet 
pasidėkit į šitą Banką, tai žinosi kad gauni už ju?s procentą 
ir laikai saugioj vietoj.

Laikyk savo svarbius raštus ir kitokias brangenybes saugiau
siose nuo ugnies, vandens ir vagių skrynelėse (Safety Deposit 
Boxes)

$3.00 metams.
Ta maža išlaidą yra geriausias turto apsaugojimas. — Neati- 
deliok, daryk tai šiandie.

$100.000.00
Paskolinimui ant pirmų Morgečių

Jei nori skolinti pinigų ant s‘atymo ar pirkimo namo, tai atsi
šauk į mus Banką, o mes paskolinsim ant lengviausių išlygų.

■ Perkam ir Parduodam Pirmus Morgičius
Saugiausias pinigų įdėjimas, suteikiantis nuo 5 iki 6 procento 

. . pelno. Kiekvienam apsimoka ateit į musų Banką persitikrinti.
r ' ■*. - * • ;■* /

Mokame 5 procentą ant Depozitu
ŠIFKORTES parduodame iš ir į visus svieto kraštus už že
miausias kainas. Ateik pasiklausti apie kainas; jeigu negali 

; / \ ateiti tai rašyk, o visa informacija bus teisingai suteikta.

, /Iš Europos 29.00 ir augščiau per vandeni.
; In Europa 52.50 ir augščiau per vandeni.

•' . , ’ Kitų kraštų pinigus išmainom ant amerikoniš <ų. Ap draudžia- 
me nuo ugnies geriausiose kompanijose. Išmainom visokius

i j J Draftus ir Čekius. Apdrandžiame nuo nelaimės ir t.t.

^Jlamai ant pardavimo 
(Jiii pardavėm penkis namus ir keturis lotus šįmet po Naujų Metų. Kas nori 
; pirkt af parduot namą ar lotą, ateikit į musų Banką, mes užganėlinsim kiekvieną

U

12


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

