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® Politiškos Žinios. ®
KARAS BALKANUOSE.

Kas veikiasi Meksike.

FRANCUOS SU VOKIE
TIJA NESUTIKIMAI.

- ■;

aciij.

Konstantinas 
pie nelaimę, pa 
ninos Saloniki

arba 
savo

Taigi dabar Vokietija pri- žeminti prieš Fjancij. 
versta tą negardu kepsnį pa- imties ginklus fi? gar 
ti suvalgyti, ty. arba misi- garbę.

šgįrdęs a- 
ubb iš Ja- 
;na. Šisai 
dį popule- 
i^okariš- 
ufims sos-

Kovo 18 d., 5 vai. po pietų 
Graikijos karalius Jurgis I 
liko nušautas iš revolverio 
ant gatvės Salonikuose, Ka
ralius buvo lydimaš'tik vię- riškumą, 
no leitenanto. Piktadariane- 
tikėtai šoko iš užpakalio ir tą. 
šovė, būdams du žingsniu at
stu nuo karaliaus. Kulipka, ____
pervėrus! širdį, kiaurai iš, myiimas. Taipogif'jam
lindo. Tuoj nugabentas Pa- ~ -
pafion ligoninėn mirė.

KRISTAUS ČIONAI NĖRA. JIS PRIS 
■ ‘ "’s' ' A

Piktadaris suimtas. Jo 
vardas Aleko Sehinas. Yra 
graikas ir žemo proto as
muo, 40 metų amžiaus. Pa
klaustas, ar jis gailisi šalies, 
atsakė, kad jis nekenčiąs 
valdžios. Prigulėjęs prie so
cialistų partijos. Tam savo 
veikalui turėjęs tik asmeniš
kus motyvus.

Karalienė Olga, išgirdusi 
apie nelaimę, sėdo ant ru
siško laivo ir išplaukė iš A- 
tėnų Salonikuosna.

Velionis karalius paėjo iš 
Holstein-Glucksburg šeimy
nos ir buvo brolis Frideriko 
VIII, Danijos karaliaus, ir 
Aleksandros, Anglijos ka
ralienės-motinos. Vedė 1868 
m. Olgą, dukterį didžio Ru
sijos kunigaiščio Konstanti
no.

Gimė 1845 m. ir buvo iš
rinktas į karalius 1863 m,

Turėjo penkis sūnūs ir dvi 
lukteri. Konstantinas, Spar
tos kunigaikštis ir inpėdinis, 
yra vedęs princesą Sofią, se
serį Vokietijos Imperato
riaus. . '

ventojų širdingai sveikin- 
tas. Nuo pat savo iškilmingo 
įėjimo Salonikuosna kara
lius turėjo paprotį pasivaik
ščioti po pietų ir pidąvo gra
žiausiąja gatve lizdui gar
saus balto bokštė, Nematy
damas jokių pavo
jų, jis eidavo tilt vienu 
palydovu.

—— -
Nelaimingąjį popietį kara

lius grįžo nuo baltojo bokš
to. Jis jautėsi gerai ir buvo 
linksmas, šnekėjų apie paė
mimą Salonikų, Janinos ir 
karo vaisius.

“Rytoj kuomet aš aplan
kysiu šarvuočių “Groeben”, 
vokiečių karo laivas pagerbs 
Graikijos karaMij Salonikuo
se. Tas mane pripildo laime 
ir užganė dinimu/’į Tąį buvo 
karaliaus paskutiniai žo
džiai, nes iš užpakalio pasi
girdo šūvis. Palydovas grei
tai atsisuko ir utitverė pik
tadarį už gerklės, kuris jau 
norėjo antrą šūvį paleisti

Karaliaus lavonas bus nu
gabentas Atėnuosha.

'St

Ties Bulair ir Cataldža vi
sas padėjimas nepersikeitęs 
ir ligšiol dar nebuvo 
svarbesniii susirėmimų. To
mis dienomis Turkija aplai- 
kiusi sąskaitas iš kelių vieš
patysčių. Reikalaujama tuo- 
jaus išmokėti astuonių mi
lijonų ir pusės piastrų; te
čiau tų pinigų išmokėti ne
gali ir prašiusi todėl palauk
ti.

— Bulgarijos valdiškas 
organas “Mir” skelbia, kad 
Balkanų lyga tik tuomet 
sutiksianti su Turkija tai- 
kinties, jei pastaroji be kit
ko apsiimsianti duoti kari
nį atlyginimą pinigais. Tai 
tokie dalykai. Turkai neten
ka didelių žemės plotų ir 
priversti dar primokėti.

Austrijos valdžia per sa
vo pasiuntinį Bielgrade pas 
Serbiją pareikalavo, idant 
ji liautųsi rėmus černogorus 
ties Skutari, o tai todėl, kad 
viešpatystės sutikusios, jo- 
geį Skutari miestas busiąs

Dėdės Šamo grasinimai.
Salos Kubos prezidentas 
Gomez sumanęs savo respu
blikoj iš kalėjimų paleisti 
visus politikos prasižengė
lius. Tame reikale net po 
nusprendimu buvo pasira
šęs. Tik staiga prieš tai už
protestuoja Suvienytos Val
stijos. Sakoma, kad Gomez 
protesto pabūgęs ir liepsiąs 
nusprendimo dokumentą 
panaikinti.

Anglija Huertą pripažįsta.
Iš Londono parėjo žinia, 

kad Anglijos valdžia norin
ti tuojaus pripažinti, ty. val
diškai patvirtinti žmogžu

Kuomet jau turėjo gimti 
karas, Vokietijos valdžia 
pareikalavo prašalinti iš 
ministerių Delcasse ir jos 
reikalavimui užgana pada
ryta.

MEKSIKE REVOLIUCI
JA PLATINASI.

Beveik visose šiaurinėse 
Meksikos provincijose gi
mus revoliucija priešai Su
artą. Provincijoj Sonora nie
kas gyventojų nenori nei 
girdėti apie liglaikiiiį prezi
dentą Huertą, o miesto Ca- 
nanea pats miesto ■ viršinin
kas pakurstė gyventojus ap
siginkluoti prieš dabartinę 
valdžią ir perkirto nuo mies
to visokius geležinkeliais ir 
telegrafu susinešimus. So- 

' norą visos svarbesnės vietos 
užimta revoliucionistais. EI 
Tigre revoliucionistai sumu
šė valdišką garnizoną ir u- 
žėmė visas apylinkes. Jie 
taippat paskiau užėmė vie
tovę Nacozari. Provincijos 
Coahuila gubernatorius vi
sai nei nemano pasiduoti. 
Huerta su Diazu visomis jė
gomis stengiasi nepaklus
nus nuraminti, bet tuo tar
pu tas jiems nesiseka. Juk 
ir negali sekties tokiems ne
doriems žmonėms, kurie žu
do savo priešininkus be teis
mo

Kruvina kova.
Ties miestu Parral, Chi

huahua provincijoje, fe
derate kariuomenė susirė
musi su revoliucionistais. 
Kova buvus ilga ir abiejo
se pusėse kritę daug žmonių. 
Revoliucionistai ant galo 
nuo karo lauko turėję pasi
traukti, palikdami užmuš
tuosius ir sužeistuosius.

Kovos metu labai daug 
nukentėjęs Parral miestas. 
Tame mieste amerikonai 
turi sukišę daug pinigų į 
visokias pramonės šakas.

Laukiama susirėmimas.
Rašoma iš Coahuila, kur 

revoliucijoje priešai Huertą 
vadovauja tenaitinis guber
natorius Carranza, kad ties 
Lampazos Huerto kariuome
nė apsupus revoliucicuistus 
ir dabar, esą, laukiama ga
lutino susirėmimo; abiejose 
musėse esama po kelis tūk
stančius žmonių. Iš sostinės 
_Iexico City Huerta į pro
vincijas Sonora ir Coahuila 
pasiuntęs kelis apšarvotus 
traukinius su kariuomene 
V tose provincijose valdžia 

jau turinti 10.000 armijos.
Guajamas apylinkėse pa

sirodžius 2.000 revoliucio- 
nistų armiją. Provincijoje 
Sinaloa taippat gimus re
voliucija prieš Huertą, Ya- 
qui indionai stoj'ję revoliuci- 
ionistų pusėn.

džio Huerto liglaikinę val
džią.

Meksiko valdiškuose rate
liuose išsidirbęs manymas, 
kad Suvienytų Valstijij ka
pitalistai vadovaują tuo 
visu revoliucijiniu judėji
mu Meksike.

Tame reikale Huertą ma
nąs persergėti Washingto- 
no valdžią, idant šitoji pri
silaikytų neutrališkumo ir 
neleistų Meksikai! gabenti 
ginklų.

Prezidento rinkimai.
Meksiko ministerių susi

rinkimas nusprendęs prezi
dento rinkimus paskirti lie
pos mėnesyj, š. m., ir tikisi, 
kad iki tam laikui visoj ša
lyj įvyksianti visiška ramy
bė. Diazo šalininkai reikalau
ja anksčiau prezidentą rink
ti, bet Huerta esąs tam prie
šingas. Mat, jam norisi il
giau paprezidentauti. Paga
liau rinkimai atidėti liepos 
mėnesiui.

Senis Diaz grįsta.
Iš Kairo (Egiptas) Mek- 

sikan pranešta, kad senis 
Diaz jau iškeliavęs iš tenai į 
Italiją, o paskui keliausiąs 
tiesiog Meksikan, kur jį 
širdingai pakviečius dabar
tinė valdžia, kuri apgalėjus 
jo visus neprietelius. Jis 
Meksike, sakoma, busiąs iš
kilmingai priimtas. Jam 
parkeliavus Meksike prasi
dės nauja tironystė.

Iš atžvilgio intemptų san- 
tikių šiais laikais Europoje, 
Francija, Vokietija ir Ru
sija ima užimančiau tėmy- 
ties į save ir su doma žiuri 
į dabartinį stovį.

Vienas angliškų diploma
tų tame reikale apreiškęs, 
kad naujas Franci jos pre
zidento išrinkimas pakeitęs 
Europoje tarptautinius san- 
tikius.

Naujas prezidentas — mi- 
neto diplomato nuomone — 
suelektrizavo Francijos su 
Vokietija situaciją taip, kad 
dabar tarp tų valstybių gi- 
n?') tokie nesutikimai, kokių 
nekados dar nebuvę.

Francijos naujas prezi
dentas paskyręs Rusijon 
ambasadoriumi žinomą Del- 
casse, kuris yra didelis Vo 
kieti jos priešas, kuris ka- 
daisiai kaip tik nepagimdė 
tarpe tų viešpatysčių karo 
už Morokko reikalus.

PARLAMENTO ATIDA
RYMAS.

Kovo 10 d. Anglijos kara
lius Jurgis iškilmingai ati
daręs parlamento posėdį. 
Pirm atidarymo buvus tra- 
dicijinė procesija; karalius 
su karaliene važiavęs “val
diškoj” karietoj, apsiaus
tas visomis pusėmis pakali
kais, ministeriais, užsienių 
diplomatais ir kitokiais po
litikais, kurie savo dievu 

-laiko vientik auksą.
Procesijos metu sufragis- 

tės irgi nesnaudusios, Jos 
norėjusios prasiveržti per 
kareivių eiles ir karaliui 
karieton įmesti peticijų a- 
pie teisių lygybę. Kariuome
nė tečiau sufragistės sulai
kius, kad vainikuotai galvai 
nepertraukus saldžių svajo
nių ...

Karalius J urgis parla
mente pažymėjęs, kad Aan- 
glija visuomet trokštanti pa
laikyti ramybę, vadinasi, 
nenorinti Europoje karo.

PARLAMENTAN RINKI 
MAI ISPANIJOJE.

Tomis dienomis Ispanijo
je atsibuvo pai'lamentan 
rinkimai. Daugumoj vietų 
rinkimų metu gimė riaušės, 
o kaip kur ir kraujo pralie
jimas. Keliolika asmenų už
mušta ir daug sužeista.

Išrinkta: 75 liberalai, 55 
konservatistai, 8 republiko- 
nai ir .20 religijinių konser- 
vatistų. Abelnai imant, par
lamento stovis nepersikei- 
siąs. Smulkesnių žinių apie 
tuos rinkimus trūksta.

KĄ SAKO PREZIDENTAS 
WILSON.

Pirmusyk S. V. preziden
tas Wilson paskelbė savo 
valdišką, notą kas link da
bartinio padėjimo Meksike 
ir kitose Amerikos respu
blikose. Sulyg tos notos 
Washington© valdžia pri
pažįsta tiktai tokias val
džias, kurios yra paremtos 
ant tarptautinių įstatymų, 
bet ne ant arbitracijos arba 
nereguliarės armijos.

Klausime dabartinės per- 
versmės Meksike preziden
tas apreiškia, kad Suvieny
tos Valstijos nesimpatizuo
ja su tais, katrie del asme
ninės ambicijos stengiasi 
klastingu budu paimti val
džios styrą.

Toje notoje prezidentas 
Wilson turi mintyj ne tik 
Huertą, bet taippat buvusį 
Venezuelės prezidentą Cas
tro ir kitus, kurie mėgina 
nekuriose respublikose į- 
vykinti nereikalingas per- 
versmes.

Prez. Wilson apreiškia, 
kad Suvienytos Valstijos 
nieko daugiau nenorinčios, 
kaip tik ramybės kaiminiš- 
kose respublikose ir svetim- 
žemiams prideriančios glo
bos.

“Trokštu ramybės ir to
ki turi but įvesta kaiminiš- 
kose respublikose — baigia 
gavo notą prez. Wilson,

Turkijos karo laivas “Ha- 
midžie”, kuris užpul
dinėja beginklius graikų 
transportinius laivus Adri- 
atiko jūrės pakraščiais, an
dai užpuolė kelis tokius lai
vus, kuriais buvo gabenami 
serbai į San Juan di Medua; 
vieną tų laivų nuskandino, 
keturis sudegino, o du suga
dino. Gabenama serbų armi
ja buvo skiriama tvirtumos 
Skutari paėmimui. Daug ka
reivių nuskendo. Po to at
sitikimo Graikijos vyriausy
bė pasiuntė visą eskadrą 
gaudyti “Hamidžie” ir ma
tyt jis įklius slastuosna.

Iš Kossovo apylinkių Biel- 
gradan pranešta, kad tenai 
serbai iššaudę dviejų sodžių 
visus vyriškius, būtent 300 
žmonių; tai buvę albanai, 
kurių serbai labai neapken
čią. Tokių barbarysčių ne
laukta iš serbų pusės. — 
Skutari apylinkėse serbų ar
mija turinti 40.000 vyrų. 
Laukiamas tos tvirtumos 
puolimas. Be to bulgarai 
taippat mananti tomis die
nomis paimti ir Adrianopo- 
lį.

Bulgarijos vyriausybė 
nuolankiai atsakius į vieš
patysčių pasiulijimus a- 
pie intervenciją. Bulgarija 
intervenciją priima, bet 
griežtai laikosi savo reika
lavimų, kokie seniau buvo 
paskelbti. Talkininkai esą 
nei kiek turkams nenusilei- 
sią.

Balkanų lyga apart gero 
karo, veda ir politiką gerą; 
talkininkai labai gerai su- 
jpranta, kad viešpatystės, pa
sidalinusios į dvi sau prie
šingi dali, negali neatmaino- 
inu keliu pareikalauti karo 
pabaigimo, kadangi vienos 
to karo nori, o kitos ne.

busimos nepriklausomos Al
banijos sostine. Serbijos mi- 
nisterių pirmininkas Pasič 
gražiai, bet neatmainomai 
pažymėjo, kad tas, kas bus 
pasibaiguskarui, tai tolimes
nis reikalas, gi dabar Serbi
ja privalanti černogorams 
gelbėti. Be to Austrija ir ki
toms viešpatystėms lenda į 
akis, kad jos serbams už
draustų siųsti kariuomenę į 
Skutari. Indomųs dalykai 
gali atsitikti, jei Austrija 
pradės maišyties į svetimus 
reikalus. Delko Austrijai 
seniau Albanijos likimas 
nerūpėjo, delko ji seniau al
banų neišliuosavo iš Turki
jos jungo? Svetimais vai
siais norima pasipelnyti.

Paskiau pranešama, kad 
ant Cataldža linijos šaudy
mai ir susirėmimai išnaujo 
prasidėję. Žinomas jauna- 
turkių vadas Enver-bey su 
20.000 armija stovi ties San 
Stefano. Jis su sava armija 
pasirengęs pulties ant turkų 
armijos, jei pastaroji mėgin
tų Sukelti maištus priešai 
jaunaturkius, arba atsisaky
tų mušties. Matyt, turkų ar
mija randasi visai prastame 
padėjime.

Iš Adrianopolio apylin
kių Bulgarijon pranešta, 
kad bulgarai ties Adriano- 
poliu, paėmę svarbų fortą 
Hertentaria, iš kur busią 
lengviau apšaudyti miestas. 
Su tuo fortu nelaisvėn pa
puolė ir 500 turkų kareivių. 
Adrianopolio apgynėjas, Šu- 
kri-paša, į Konstantinopolį 
bevieliu telegrafu pranešęs, 
kad jis ilgai neišlaikysiąs ir 
prašąs, jei esą galima, kuo- 
greičiausios sau pagelbos ar
ba greitesnio susitaikymo.

— Austrijoje valdiškai 
paskelbta, kad Austrijos su 
Rusija politikiniai santikiai 
pagerėję ir nuspręsta todėl 
sumobilizuotas armijas da
limis paleisti.

Diaz bijosi. Iš Egipto I- 
talijon atkeliavęs žinomas 
Meksiko autokratas, senis 
Diaz, ir laikraščių reporte
riams apreiškęs, kad jis da
bar nei nemanąs keliauti 
Meksikai!, kadangi tikrai 
nežinąs, kas dar gali Mek
sike in vykti. Jis tik tuokart 
Meksikai! sugrįšiąs, kuomet 
toji šalis visiškai nusiramį- 
sianti.
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g Žinios iš Lietuvos.

BALSAS Į VISUOMENĘ.
Musų visuomenė jau se

nai intuicijos akimis išvydo 
ir visa savo siela pajuto, jo- 
gei tautos sąmonė yra labai 
didelės vertės veiksnys kul
tūringųjų tautų gyvenime.

Intuicija neužvylė musų: 
teorija gyvenimo prityrimai 
dar labiau pavaizdina mums 
tą tiesą. Atskiro žmogaus 
sielos bei dvasios būdą išdir
ba jo aplinkybių tarpas. 
Asmens charakteris arba jo 
estetikos, etikos, tikybos ir 
logikos bendrieji dėsniai su
sidaro pagal objektyvąsias, 
bendrame gyvenime gludan- 
čias normas. Žodžiu sakant, 
asmens psychologija ir jo 
tautos abjektyvųjų normų 
pasaulis yra du nebeatski
riamu ir tik kits kitą papil
dančiu veiksniu.

Ir kaip apverktini ir pa
sigailėjimo verti yra tie 
žmonių tipai, kurie, kaip ro
do mums patyrimas, esti iš- 
mitę ir išaugę dviejų arba 
net kelių tautų kultūros li
kučiais bei trupiniais. Psy- 
chologinė tokio asmens kon
strukcija yra ne kas kita, 
kaip sujauktas mišinys, 
kurs prieštarauja šiokiems 
ar tokiems prakilniesiems i- 
dealams, griežtai nustaty
tiems ir jo sąmonei nepasie
kiamiems.

Profesorius Lamprecht- 
’as, kurs geriausiai pažįsta 
šio meto psychologija, sako 
jogei vyriausias žmonijos 
gyvenimo ir jos plėtojimosi 
veiksnys yra tautos susipra
timas ir ištikimumas savo i- 
dealams. ' '

Nekaip nežus ir tvirtai 
laikysis ta visuomenė, ku
rios tarpe rasis vis daugiau 
ir daugiau narių, gyvenan
čių šventa ir prakilnia min
timi, jogei reikia nuolat uo
liai darbuoties, laikantis sa- 
vo_tautos siekimų, kad to- 
kiuo budu pagamintume vi
sai savitą kultūrą.

Šios gadynės pedagogika 
liovėsi svajojus apie vadi
namuosius kosmopolitinius, 
o ištikrųjų — rizgiuosius 
auklėjimo principus. Dabar

ties naujasis humanizmas 
tik ir gyvuoja ta mintimi, 
kad kiekvieno žmogaus psy- 
chika turinti būti nustaty
ta pagal jo tautai pin valo
mų jų idealo pavyzdžių. To
dėl šiandien jau mums nebė
ra taip reikalingi graikų bei 
rymiečių idealai, nes galima 
rasti ir savo tautoje daug 
prakilnių idealų.

Taigi intuicija musų ne
užvylė ir todėl mes, lietu
viai, visa siela stveriamės 
tautos kultūros darbo. Ti
kime, jogei tik tautas idea
lais sekdami, jais lavinda- 
mies, ir auklėdami save nau
dingiausiai darbuojamės 
ne tik savo, bet kartu ir vi
sos žmonijos labui.

Butą ir, deja, dar tebesa
ma musų tėvynėje tokio už
kampio, kur tiek tūkstančių 
i.iusų tautiečių tebeminta vi
sai jiems atkaria svetimos 
kultūros forma bei atamatu. 
Tie musų broliai, kaip kiek
vienas matome, yra nesąži- 
nių agitatorių nežmoniškai 
sunaudojami.

Visi, kurie esame gavę 
mokslo ir naudingo gyveni
mo prityrimų, privalome ei
ti pagelbon šiai nuskurdu
siai musų brolijai, skleizda- 
mi jos tarpe mokslo ir švie
sos ir žadindami jos sąmonę, 
kad pamiltų savo tautos i- 
dealą.

Liūdnoji Vilniaus šalis 
nesenai išvydo rimtą musų 
vadovų darbą: ir pas mus 
išaušo “Rytas’’, ir mes pa
jutome savyje daugiau sti
prybės. Musų širdyse ėmė 
dar daugiau liepsnoti savų
jų idealų meilė, dar gajesnė 
tapo viltis ir įsitikejimas 
puikiąją musų ateitim.

Tikimės, jogei musų Kau
no ir Seinų giminaičiai, ku
rie jau senai mus pralenkė 
kultūros darbu, neatsakvs 
paskubėti mums talkon.

Čia dar privalome viso 
musų Vilniaus būrelio var
du ištarti didžiausios pagar
bos žodį ir padėką musų 
kultūros vadovams, kurie 
sumanė tokį didelį darbą, 
naudingą ne tik mums, bet 

ir visai žmonijai, — sumanė 
ir įsteigė švietimo draugiją.

“Ryto” —švietimo drau
gijos pirmininkas kun. d-ras 
Jonas Steponavičius. .

P. S. Prašau ir kitų lai
kraščių atsispauždinti savo 
skiltyse šį “Balsą į. visuo
menę’”, .. _ ...

KUNIGŲBYLA.
Senatas svarstė šiomis 

dienomis Vilniaus vysk, ku
nigų Jasinskio ir Sa-ngailos 
bylą del marijavitų įžeidi
mo. Ta byla jau buvo svar
stoma Vilniaus teismų rūmų, 
kurie kun. Jasihski išteisino, 
o kun. Sangailą nuteisė 7 die
noms kalėjimo. Prieš tą nu
tarimą buvo padavę skundas 
senatan ir prokuroras, ku
ris reikalavo didesnės baus
mės, ir kun. Sangaila, kuris 
reikalavo, kad jį visai iš
teisintų. Senatas prokuroro 
protestą atmetė, kun. San- 
ga^ą gi visai išteisino.

“V.”

.. MERKINĖ.
Musų klebonas kun. Kaz. 

Ribikauskas sunkiai sirgęs 
per nekurį laiką apie nau
jus šiuos 1913 metus ačiū 
Dievui jau pasveiko.

Šiomis dienomis laukiame 
visi naujai paskirto Merki
nės par. bažnyčiai kamendo- 
riaus kun. Rokaus Gelažuno. 
Jau ir popieriai parėjo, bet 
dar iki šiam laikui minėto
jo nebėr. Merkinės parap. 
labai reikalingas kamendo- 
rius, vienas klebonas nebe
gali nieko padaryti; didelė 
parapija.

Jau pradėjo tverti piečių 
gale miestelio, kurį paskirs 
tartoko intaisymui su gari
niu malūnų., Say., ..žydas 
(delko lie lietuvis?!..) Mer
kinės miestelis kąskart.didi
nasi ir pramoninkystė kįla 
augštyn, bet tik pas žydus, 
o mūsiškiai to nemoką. Ko
dėl?!. .

DRUBLĖNAI,
(Širvintų par,).

Kas neskaito laikraščių 
(gazetų), ta's negali supras
ti, kaip smagiai didinas Lie
tuvos apšvietimas, o kartu 
su apšvietimu kelias ir su
pratimas tarp sulenkėjusių 
lietuvių. Štai kad. ir Drublė- 

nų sodžius. Čia kiek seniau 
šnekėja visi lietuviškai, da
bar gi virtd kitaip, visi turi 
įsikandę lenkiškos kalbos ir 
vaikui savo tebemoko len
kiškai. Lietuviškai šnekėti 
sarmaDjaŠ, ‘nenori ir saugos. 
Jauninas fT)rublčnų abelnai 
geriau^ mėgsta svetimą, len
kišką, o nė savo bočių, tėvų 
lietuvišką kalbą Bet ačiū 
Dievui taip-blogai ne su vi
sais yra? Atsiranda ir Dru- 
blėnyse vienas kitas bernai
tis, kuris pradeda susipras
ti ir mylėti savo Lietuvos 
tėvynės kalbą.

Moka jie kelias lietuviš
kas daineles dainuoti. Tu
rėję tarpe savųjų pašneką 
lietuviškai. Šiemet kalėdo
jant kunigui 8 Drublėnų 
berųąičiai sudėjo pinigų vie
nam li Aušros” numeriui, 
Jų pavardės ir vardai: Iz. 
Jacevičius Tl. Vaškelė, Ad. 
Vaškelė, Kaz. Pavlavičius, 
Mod. Ušavičius, Ant. Pažu- 
sis, Ig. Pažusis, St. Pavlavi
čius.

Garbė jums, jaunikaičiai, 
kad jūsų širdyse dar tebėra 
meilė prie Lietuvos tėvynės. 
Duok Dieve, kad ir kiti jū
sų broliai greičiau pamylė
tų savo šalies kalbą ir pasi
liktų ant visados tėvynės sti
liais. •

Jurgis Genys.
t ------ --------- -

BAREIŠIAI.
Šešuolių par

Nesenai Lyduokių para
pijos bernaičiai, susipykę 
su Bardišių vyrais.per va
karuškų, padegė vieną ne
gyvenamąją , trobą, mislyda
rni visą Bafeišių sodžių pa
leisti ugnimi. Bet žmonės 
subėgę gaisrą užgesino. Ba- 
reišiuoš' jaunimas labai ne
gražiai elgiafei:‘ girtuokliauja 
ir dažnai pasipeša. Pagyri
mo neužsitarnauja.

< Bareišietis.

AUKŠTADVARIS.
Trakų pav.

Prieš pat Kalėdas pačtos 
načeluinkas Jankauskas, su
griebęs kelioliką tūkstančių 
rublių iš kasos, pabėgo.

Kai kurių žmonių pinigą? 
prapuls. Vieną moteriškė ga
vo iš Amerikos 500 rub. iš 
sunaus. Atėjus į pačtą, ne
mokėdama pasirašyti, prašė 
načelninko pasirašyti už ją. 
Bet pinigų neėmė, paliko 
pačtoje, kad pagulėtų, kvi
to gi jokio negavo. Ne
laiminga moteriškė rauda 
dabar. Tai pamokinimas vi
siems, kad pinigų negalinta 
niekam palikti be rašto.

Paskirtas kitas načelnin- 
kas Alechnavičius, po dviejų 
savaičių pasimirė. Dabar di
delė netvarka pačtoje. Kal
ba, kad vagį-načelninką 
Jankauskį sugavę Krokuvo
je.

Plikis.

DAUGĖLIŠKIS.
JurelĮikio sodžiaus ūki

ninkas $Įisijinas gyveno ne
sutikimoj sul savo žmona. 
Dažnai feąįOįojo savo tė
viškėn tr skftipdėsi tėvui ant 
savo vyjgb. .Imi bemanius vi
siškai. >^rą jrpleisti ir atsi
imti ki<itį. į^’ėvas Skunči- 
kas drafcg są savo- Simais 
kaikuriUs digitus heregiant 
Misiūnui ąjsiėmė. Nesant 
namie Misiūnui atsiėmė ir 
paskutinę- įąlrvę. Grįžęs na-, 
mo .Misitmas^ir neradęs pa
čios Ir' kgyvjĮę. apsiginklavo 
šautuvu; (štrielba) ir pišta- 
liėtu, nuejjojvidurnaktį pas 
Skunčįkjy savo uošvį, kuris 
gyveno tik per lauką. Pa
langėje sušuko: gaisras! 
Skundikas greitai šoko prie 

durių pažiūrėti, kas atsiti
ko, bet vos pravėrė duris, 
kaip Misiūnas šovė į jį ir 
sunkiai sužeidė (ronijo) pe
tį. Paskui tėvą ėjo du jo sū
nus. Vieną jų Misiūnas šū
viu sužeidė (ronijo) į veidą. 
Antrasis sūnūs greitai šoko 
ant Misiūno, atėmė iš jo 
šautuvą ir ant vietos nušo
vė Misiūną, Policija Skun- 
čikus suėmė.

Nesenai ėjo keliu keli gir
ti iš Daugėliškio vyrai ir 
taip susipešė, kad vienas ant 
rytojaus Dievui dūšią ati
davė. Daugeliškėnai* atsižy
mi!

GUDAKIEMIS.
Trakų pav.

Sausio 22 dienos naktį ki
lo čia gaisras. Sudegė viena 
troba, apsvilo žmogus plau
kus, o moteriškė labai apde
gė koją. Gaisre liko 135 ru
blių pinigais, Sako, užside
gę iš pečiaus. Buvo didelis 
vėjas; degė 1 valandą.

Alponas Lebednikas.
“A.”

DAUGĖLIŠKIS.
(Švenčionių p.).

Žmonės tamsus, girtuo
kliauja ir mušasi. Štai sau
sio 6 d. 6 vyrai pasivijo vie
ną jauną vaikiną iš bažny
čios einantį . ir sumušė jį 
taip, kad šis ant rytojaus 
mirė, o sausio, 8 d. Stanči
kai užmušė Misiūną, kuris 
buvo- atėjęs pas juos pa
bėgusios žmonos atlankytų.

M. Cicėnas

PANEVĖŽYS.
Liepojaus Romno gelžke- 

lio sargams moka į mėnesį 
13 rublių. Taigi tiek, kad 
vos su šeimyna gali pramis
ti. Padieniams už sniego va
lymą šiemet moka 60 k., o 
kitais metais mokėdavo po 
50 k. Žmogui su dviem ar
kliais moka po 3 r. į dieną.

Šiaurės vėjas.

VILKAS KILPOSE.
Dar gruody j su valkų 

apskričio teismas nuteisė 7 
mėnesiams kalėjimo seną 
Liudvinavo vaitą už mela
gingą skundą ant savo pus
brolio teisėjo, buk tas 1905 
metais padavęs raktą revo
liucionieriams, kurie išdraš- 
kę caro paveikslus ir dau
gybę poperių.

Valstietis.

NAUJI ADVOKATAI.
Šiomis dienomis padidėjo 

lietuvių advokatų skaičius. 
Vilniuje Mikas Sleževičius, 
buvęs ligi šiolei prisiekusio
jo advokato pagelbininku, 
pats liko advokatu, nes jau 
prisiekė, kaip reikalauja į- 
statai nuo tikrų advokatų. 
Klek pirmiau prisiekė Au
gustinas Janulaitis.

' ŠAULIAI.
Nakčia 1 ant 2 vasario 

rado lauke užmuštą ūkinin
ką iš Lieparių.

. .PILVIŠKIAI.
(Suv. g.).

Nesenai vieną šventadienį 
kn. Radžiūnas, eidamas 
šventorium, užtėmi  j o tūlos 
kaimietės (merginos) ran
kose “Lietuvos Ūkininką” 
— tuoj stvėrė jai iš rankų a- 
tėmė jį ir dar dvasiškai ją 
paolbij'o,, kad da gi bažnytė- 
lėn nešasi tokį bedievišką 
laikraštį.

Gražiai atsimenu, kaip 
dar ne taip seniausiai, ir sa
vo’ akimis mačiau pas bažny
čią žandarą atimant naujas 
lietuviškas maldaknyges. 
Juk daug panašumo!...

> \ P-tė.

Mnsų bernaičiams ir mergaitėms.

VERBŲ ŠVENTĖ.
Atėjo Verbų šventė. Juo

zukas su Marytė iš vakaro 
pasiprašė mamytės, kad lei
stų jiedviem nueiti į mišką 
ir parnešti eglių šakelių. 
Mamytė leido. Juozukas su 
Maryte tuojau apsirengė ir 
išėjo.

Malonus pavasario vėjelis 
putė, vituriukai linksmai 
padangėmis čiureno, ir 
taip Juozukui su Marytė bu
vo linksma, kad ir nepama
tė, kaip priėjo mišką.
Inėjo jiedu į mišką. O 

kaip-gi čia gražu, o tos eglės 
šakutės, tartum, viliote vi
lioja Juozuką su Maryte. Iš- 
tiesų nežinojo jie kuriuos ir 
laužti, nes viena žalia, graži, 
kita dar žalesnė ir gražesnė. 
Marytė bėgiojo nuo vienos 
eglės prie kitos ir stengėsi 
nulaužti vis dailesnę šaku
tę, negu broliuko.

Saulė jau buvo nelabai 
augštai, kai Juozukas su 
Marytė prisilaužė šakučių ir 
ėjo namo vis girdamiesi, 
kieno gražesnės šakutės. Pa
rėjo namo. Mamytė jau lau
kė, nes reikėjo aptaisyti ryt
dienai verbos. Betaisant 
verbą, Marytė paklausė:

— Brangioji mainyte, pa- 
sakykie mums, kam tą ver
bą nešašį kiekvienas į baž
nyčią ir ką ji reiškia?

— Mariute mano, — at
sakė mamytė — ta verba, 
tai paminėjimas Viešpaties 
Jėzaus keliavimo į Jeru
zalės miestą. Jėzus, mat, gy
vendamas šiame pasaulyje,

kartą ant asilo jojo Jeruza
lėn. Gyventojai išėjo iškil
mingai Jo pasitikti ir metė 
jam po kojų kas ką turėda
mas, išreikšdami kuodi- 
džiausią pagarbą. Taigi to’ 
įjojimo atminimui dabar 
paskutinę prieš Velykas sa
vaitę krikščionįs nešašį į 
bažnyčią verbas.

Ant rytojaus anksti ma
mytė, pasiėmus aptaisytą 
verbą, išėjo į bažnyčią. Juo
zukas su Marvte visa diena 
bėgiojo ’ir lauke pareinant 
mamytės iš bažnyčios su pa
švęsta verba. Pamatę parei
nant, nubėgo greitai pasi
tikti prašydami lauktuvių.

— Mamyte, ką parnešei 
man su Juozuku lauktuvių? 
— paklausė Marytė.

— Parnešiau, parnešiau— 
atsakė mamytė, — kai pa
reisiu namo, tai duosiu.

Parėjus namo motina, 
pasiėmus verbą, pasišaukė 
Marytę su Juozuku ir pra
dėjo plakti, sakydama:

Verba muša, 
Ne aš mušu. 
Už savaitės 
Ir Velykos.

— Mamyte, tai tokios 
lauktuvės — aš nenoriu. Ot 
kad butum parnešus po rie
stainį?

— Tegul, Maryte, ateis 
Velykos, aš tau su Juozuliu 
nudarysiu po margą kiau
šinį.

Nudžiugo Marytė su Juo
zuliu ir laukte laukė Ve
lykų.

Sakalas.

Velykinis truškis.

SENĖ Į MIESTĄ KE
LIAUJA.

Važiavo žmogus į miestą, 
ir pavijo einančią senę. Ji 
vos tik pajėgė eiti. Žmogus 
paklausė senės:

— Kur eini?
— Į miestą.
— Sėsk, pavėžėsiu!
— Gera butų, aniolėli, bet 

nėra kada, reikia greitai ei
ti.

V. Žilinskiutė.

Gudresniu pasirodė.
Vienas turtingas dvarpo

nis prižadėjo arklių vertel
gai didelius pinigus užmo
kėti, jei šis ras jam arklį 
net baltą, nei juodą, nei, šir
mą, nei sartą ir tt., bet ki
tokios spalvos. Arklių ver
telga apsiėmė rasti. Po ne- 
kurio laiko davė dvarponiui 
žinią, kad jau radęs pagei
daujamą ai'klį, bet liepė at
važiuoti nei nedėlioj, nei 
panedėlyj ii’ tt. bet kitokią 
dieną.
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Taft universiteto preziden

tas.
Baltimore, Md. Johns 

Hopkins universiteto globė
jai tariasi išrinkt W. Taf
tą į prezidentus. Kadangi 
Taft yra dabar pasirodęs 
turis valdymo gabumą, tai 
universiteto globėjai pasi
stengsią, kad Taft, vietoj 
stoti teisių profesorium 
Yale universitete, užimtų 
prezidento vietą Johns 
Hopkins universitete.

Seniausia valstijos moteris 
mirė.

Bristol, Tenn.
Trinkle, seniausia
jos Tennessee moteris, mirė. 
Jai buvo 102 m.

Polly 
valsti-

Moterią nepriima.
New York. Atvažiavus 

čion p. Salome Tarr, buvu
si Wilsono stenografė, sa
ko, kad prezidentas neprii
ma s moterių į joki ofisą. 
To priežastis bene tik esan
ti tame, kad valdiškuose o- 
fisuose reikią dirbt vaka
rais, o moterims nesą pa
togu tuomet darbas atliki
nėti.

Parako ekspliozija.
Gary, Ind. Miestelyj Ate- 

na, Ind., dvi myli i rytus 
nuo Gary, Ind., nuo neži
nomos priežasties eksplio- 
davo parakas. Namas į 
dulkes buvo paverstas. 
104 namai, pilni dinamito, 
išliko nepaliesti.

Saliuninką prisieka.
Kansas City. Du šimtu 

šio miesto saliuninką pri
siekė prisilaikyti likierių 
įstatymu iki raidei. Beto 
jie prisiekė reikalauti val
dininkų, kad priverstų vi
sus valstijos saliuninkus 
užlaikyti likierinius įsta
tymus.

Vaiką darbo komisija.
Jacksonville, Fla. Lau

kiama virš dvieju šimtų 
vaikų darbo komisijos de
legatų iš visų valstijų. Tai 
bus metinis susirinkimas. 
Tesis penkias dienas.

Sudegė velykinės skrybėlės.
Boston, Mass. Sudegė 

skrybėlių įstaiga ir kartu 
velykinės skrybėlės. Gais
ras prasidėjo naktį ir gais
rininkai vėlai tepribuvo. 
Nuostolių apie $100,000.

Manė, kad kovo 19 d. bus 
svieto pabaiga, todėl degino 

poperinius pinigus.
Minneapolis, Minn. Kuo

met grosernės vaikas pris
tatė $3 bilą J. Petroso na
me, tai Petroso pati pada
vė jam $71 poperiniu pini
gų ir liepė priimt. Vaikas, 
apleidęs namus, pasakė po
licijai. Atėję tris detekti- 
vai, Petrošienę rado bede
ginant pinigus. Jos vyras 
žiurėjo į degančius pini
gus. ‘‘Svietas pasibaigs ko
vo 19 dieną. Todėl pinigai 
nereikalingi”, pasakė Pet
rošienė.

Mlilijonierius užmusštas.
Warner, N. Y. Netoliese 

. šio miesto traukinis suva
žinėjo milijonierių W. 
Mack, 60 metii amžiaus.

Per šimtą metą maudosi šal
tame vandenyj kasdien.
Williams Bay, Wis. Tho

mas Sullivan, 112 metą am-

žiaus, sako, kad nuo savo 
dvyliktų metų pradėjęs kas
dien šaltam vandenyj mau- 
dyties ir tik ačiū tam esąs 
sveikas ir tvirtas, tokio se
numo sulaukęs. Gyvena 
ant farmos so savo dukte
rim. Sako, jei nebūt kas
dien maudęsis, ttti senai 
jau but buvęs po žeme.

Nelaimė ant jūrės.
Key West, Fla. Anghj 

laivas Lungano gabeno e- 
migrantus iš Hispanijos 
Kubon. Jame buvo 116 as
menų. Ties Florida laivas 
užplaukė ant pavandenių uo
lu ir kapitonas tuoj pama- 
olų ir kapitonas tuoj pama
tė pavojų. Nelaimės signa
lai buvo leidžiami ir bevie- 
liniai telegramai siunčiami. 
Atsakymo ilgai nebuvo. Ga
lop žinią sugriebė ameriko
nų laivas Rescue ir leidosi 
pagelbon. Išgelbėta 12 mo
terių, 15 vaikų ir 89 vyrai.

Dainininkas pamišo.
Cincinnati. Didis Angli

jos dainininkas ir solistas 
G. Reed liko nugabentas 
pamišėlių prieglaudom Jis 
dainuodavęs karalienei 
Viktorijai ir karaliui Ed- 
wardui. Gydytojai pasakė, 
kad esanti maža viltis ant 
pasveikimo. Pamišimo prie
žastis, tai besaikinis gėri
mas.

1.000 merginą straikuoja.
Pittsburg, Pa. Čion su- 

straikavo 1,000 merginų 
verpimo dirbtuvėse. Ga
biausios nuo štukų tegalė
jo uždirbt $4.50. savaitėje, 
o nekurios tik po 28c. 
no j e.

Trįs žuvo ugnyj.
Hot Springs, Ark.

turalio gazo ekspliozija pri
darė čion daug blėdies. Žu
vo dvi moteri ir vyras, sep
tyni sužeisti. Šešios vertel
gų įstaigos ir sanatorium 
sudegė. Nuostolių $500.000.

die-

Na-

Maderai New Yorke.
New York. Visa šeimyna 

apart našlės nelaimingojo 
Meksiko prezidento suva
žiavo čion. Francisco Made
ro, tėvas nužudytojo pre
zidento, atsisako 
Našlė iš Havanos 
jauti New Yorkan.

Emilio Madero 
kad niekas iš Maderų šeimy
nos negyvensiąs Meksikoj', 
pakriksią po visą pasaulį. O 
jei kuris iš Madero pasikė
sintų stoti Meksikos pre
zidentu, tai tokį nušausiąs.

kalbėti, 
važiuo-

pasakė,

3.000.000 moterią balsuoto
ji-

Washington, D. C. Spyke- 
rio Champ darko žmona su
kėlė didelį entuziazmą sa
vo kalba sufragisčią susirin
kime. Ji sakė, kad jos val
stijoj Missouri moterįs in- 
gysiančios balsavimo teisę 
pirm 1914 m., o prieš kitus 
prezidento rinkimus taip-gi 
nekuriose kitose valstijose. 
Tvirtino, kad sekantieji 
kandidatai į prezidentus tu
rės rokuoties su 3,000,000 
moterių balsų.

Profesoriai priešingi.
Franci jos valdžia sumanė 
prailginti tarnavimą kariuo
menėje. Tam pasipriešino 
Paryžiaus universiteto Sor- 
bonna profesoriai. Jie išlei
do atsiliepimą, kuriame pa
žymi, kad jau laikas butą 
paliauti su besiginklavimais 
ir nereikalingais žmonių 
varginimais.

Nepaprasta vieuslm 
-----  - E kfc 
daug šeimyną palijo be pa
stogės Wisconsin valstijoj. 
Žmonės bu votpri versti bėgti 
iš namų iš baimės, į<ad jiems 
griūvant neįįktų užmušti. 
Miestai ir mįęstęjiai palei 
upę Trempealeaununešta gi
lumom Smarkus lietus ir tir
pstantis sniegas pripildė ne
kurtuos klonius 4 pėdų gilu
mo. Baisiausias vėjas,lekiąs 
septyniasdešimts mylių 
valandoj, smogė miestelį 
Sheboygan. Patrinkusi upė 
Sheboygan pradėjo laužyti 
ledus ir šiaurioj vietoj pada
rė susikrušęs ledas tvenkinį. 
Vanduo išsiliejo ant krantų 
ir užliejo miestą. Ties Fond 
du Lac toks tvenkinys buvo 
dinamitu išgriautas. Iš Du
luth, Minn, pranešama, kad 
palei Kanados rubežių siau
čia baisi audra su sniegu. 
Traukiniai pasivėlina pen
kiomis arba šešiomis valan
domis. Gatvekariai visai ap
sistoję.

Illinois valstijoj siautė 
vėjas smarkumu 15 mylių 
valandoj, užgriebdamas ap- 
skričius Peoria Woodford, 
Tazewell, Jersey, Greene ir 
Cass. Griovė namus ir rovė 
iš šaknų medžius. Peorioj 
sustabdė telegrafo ir telefo
no komunikaciją ir tūkstan
čius dolerių blėdies padarė. 
Mažesnieji namai buvo su
griauti, o rąstai it lapai bu
vo vėjo nešiojami. Spring 
Bay žmonės, susirinkę baž
nytiniu susirinkimai!, buvo 
baisiame išgąstyj, kuomet 
bažnyčios bokštas liko nu
blokštas; dar labiau panika 
pasididino, kuomet dalis 
bažnyčios stogo buvo nu
plėšta. Bet niekas nebuvo 
sužeistas. Jerseyville ap
švietimo- dirbtuvė, liko, pa- 
gadyta ir visas miestas ne
teko šviesos.

Kovo 13 d. po pietą bai
si viesulą siautė pietinėse ir 
nekuriose vidurinėse valsti
jose. Nekurtas dalis pasiekė 
taip-gi ir Illinois valstijos. 
Žuvo virš 100 asmenų. Mi
lijonus dolerių padarė nuos
tolių. Medžius rovė iš šak
nų, griovė namus ir bažny
čias blaškė traukinius nuo 
relių, laužė telegrafo ir te
lefono stulpus, o rąstagaliai 
padūkusio vėjo buvo nešio
jami ore it plunksnos.

Smarkiausiai siautė vie
sulą Lousianoj, Texase, Ala- 
bamoj, Mississippi ir Te
nnessee. Miestelis Provin- 
cal, La. liko su žeme suly
gintas; priegtam keliatas 
žmonių žuvo ir daug sužeis
tų. Calhne, Ga. dvi valandi 
dūko smarkus vėjas, žuvo 
18 asmenų, daug namų su
griauta. Daltone, Ga. po bai
sios audros žemė drebėjo, 
nuo ko namai griuvo. Šim
tai šeimynų liko be pasto
gės.

Smarki viesulą siautė Te
nnessee valstijoj. Nashville, 
Tenn, keliatas vaikų liko 
sužeistų, kuomet mokykla 
griuvo, viena mergaitė buvo 
vėjo pagauta ir nešama apie 
200 jardų; viena moteris iš 
išgąsčio mirė, kuomet jos 
vyras liko užmuštas. Ties 
Nashville, Tenn, viesulą nu
bloškė nuo relių traukinį; 
prie to niekas nenukentėjo.

Telefono ir telegrafo ko
munikacija veik visur, kur 
tik siaxite viesulą, buvo per
traukta. Miestelio Pleasant 
Grove, Tenn, su keliatu 
šimtų gyventojų nepaliko 
nei pėdsako.

South Dakotoj dūko baisi 
audra su sniegu. Pradėjo 
šalt ir del vėtros smarkumo 
traukiniai buvo apsistoję.

Daug nuostoliu pridirbo ir

Norėjo nulinčiuoti.
Salem, III. F. Sullensui, 

kurs liko uždarytas apskri
čio kalėj'iman, grasė pavojus 
būti nulinčiuotu. Reikėjo 
net keturių rotų milicijos, 
kad apginti intužusius žmo
nes nuo įsiveržimo kalėji
mai!. F. Sullens dasileido 
baisios nedorybės. Iš keršto 
jis suteršė teisėjo Chas. 
Holto dukterį, 14 metą am
žiaus. Vakare, jai grįžtant 
iš krutančiąją paveikslų, 
niekadėjas pagriebė mergai
tę ir nugabeno už miesto. 
Ji teįstengė sugrįšt namo 
tik ryte. Nedorėlis tuoj bu
vo pagautas. Įdukusi mies
telio minia visą dieną ūžė 
apie kalėjimą, reikalauda
ma duoti jį jiems nulinčiuo
ti. Tuomet ir buvo pašaukta 
milicija, kuri ir sulaikė mi
nią. Su ta piktadaryste yra 
surištas ir kitas, E? Harri
son. Jis buvo neteisotas 
svaiginančiujij gėrimų par
davėjas, nes šis miestelis y- 
ra “sausas”. Tą pat dieną 
minia, vadovaujant vienam 
intekmingam protestantų ku
nigui, nuėjo į Harrisono na
mus, išritino ant gatvės 6 
statinės degtinės ir 75 dėžės 
alaus ir viskas liko paleista 
ant gatvės. Miestelėnuinirti- 
mas buvo nesvietiškas. Ne
dorėliai buvo išgabenti iš 
miestelio; tuomet nurimo. 
Ned. kovo 16 d., visose baž
nyčiose pamokslai buvo toj 
temoj.

Nelaimingoji mergaite la
bai blogame padėjimo, .

Prezidento apsilankymas. 
Londone valdiškai paskelb
ta, kad tenai šiemet apsilan
kysiąs naujas Franci jos pre
zidentas Poincare. Tas reiš
kia didi Francijos su Angli
ja draugiškumą.

Čikagietis pagerbtas. Ja
ponijos sostinėm Tokio to
mis dienomis pribuvęs iš 
Chicago sociologas, dr. Hen
derson, kuris noris studijuo
ti religijiniai-labdaringus 
pataisymus Japonijoje. So- 
niologą sutikęs ir pasveiki
nęs Tokio viršininkas Saka- 
tani.

Per Atlantiką. Madride 
viešintis’ vokietis aviatorius 
Bruecker paskelbęs, kad jis 
trumpoj ateityj manąs or
laiviu perlėkti Atlantiką. 
Vis tai geri norai ir many
mai.

Darbininkus apdraudžia. 
Holandijos parlamentas pri
ėmęs įnešimą apie visuotiną 
darbininką senatvėje ir li
gojo . ’ apdraudimą mokant 
jiems pensijas.

Didelis biudžetas. Angli
jos. šią metą karo jūreivi jos 
biudžetas. esąs šimtu mili
joną, didesnis už pernykš
tį. Anglija šiemet turėsianti 
padirbdinti kelis desėtkus 
visokios rąšies karo laivą.

Ledynas. Pietų Norvegi
joj nuo vieno kalno nusiri
tęs milžiniškas ledynas ir 
užbėręs tris.sodybas: 16 as
menų žuvo..

Taisoma konstitucija. Chi- 
nų valdžia nusamdžius a- 
merikoną Goodnow iš Wa
shin gtorto, kuris busiąs Chi- 
ną valdžiai patarėju taisant 
konstituciją.

Ministerią konferencija. 
Tomis dienomis Berlyne at
sibuvus Vokietijos karalys
čių pinigyną ministerią kon
ferencija, kurioje nutarta 
paskelbti nepaprasti mokes
čiai nuo inplauką. Tie pi
nigai busią sunaudoti armi
jos padidinimui.

Šcotto laivas. Anglijon 
nuo Naujos Zelandijos pra
nešta, kad mirusio ant 
pietinio žemgalio keliaunin
ko Scotto ekspedicijos lai
vas jau laimingai sugrįžęs 
į Christ Church ir pasiren
gęs iš ten plaukti Anglijon.

Blizgalai užstatoma. Tur
kijos valdžia susinešusi su 
Anglijos ir Holandijos ban- 
kierais, iš kurių norinti pa
skolinti pustrečio milijono 
dolerių ir už tuos pinigus 
užstatanti karališkuosius 
blizgalus.

Norėta straikuoti. Lon
donui grasė bandelių kepėjų 
straikas, tečiau pastaromis 
dienomis darbininkai 
darbdaviais sutaikinta.

su

Sufragisčią priešininkės. 
Londone gyvuoja moterių 
organizacija, kuri yra prie
šinga sufragistėms. Tos or
ganizacijos narės tankiai 
skaitlingai susirenka į su
fragisčią susirinkimus ir pa
starosioms kalbas pertrau
kia.

ftaį kur Velytą truškisl

International Specialists
14 South Clark Street, Chicago, III.

14 So. Clark St., turi privatiška inejiina į iiiusų ofisus, viršum 
Liuoso Inejima Muzejaus. Isitčmyk gerai numera ant duriu. Kas 
dienanuo9ryte iki4po pietų ir nuo 5:30 iki 7:30 vak. Jeigu dirbate 
dienos laike ateikit j musu ofisus tiesiai iš darbo, nereikalaujat va
žiuoti namo del permainimo drabužiu. Atsilankykit Nedelioinis ir 
Šventadieniais nuo 9 ryto iki 12 tiktai Adv.

SERGANTI VYRAI 
SILPNI, SUSIRGĘ, NUSIMINĖ VYRAI

CZiA YRA JUS 1SZGYDYHAS.
Jauni arba seni vyrai.

Idant būti sveiku ir linksmu, 
turyte išsigydyt iš pasidydinan- 

gyslų, sunkaus traukančio že- 
rain skausmo vyriškume, Hydroce 

g le, Kylos, Hemorrhoids, Raudono- 
R sios gyslos, (niežiančios ar kruvi- 
B uos) Žarnų užsikimšimo, Pilvo, 
| Inkstu ir iš Kepenų ligų. Jeigu 

įĮfį 1 g turyte kokia nors liga, silpnumą 
Hv j apie kuri nesuprantat ateikit pas
|r ( mus. Mes išegzaminavosime Jus

W \ apiejškindami vyska apie Jūsų li-
i t-J ga ir pasakisim kaip galite but
*2 išgydyti musu budu arba gydy-
\ mu, kurie yra geriausi ir musu

k prekės būnamos žemiausios. Mes
nepraktykavojame. Mes suteikia-

' me gydymą kuris išgydo greitai,
paslaptingai ir be jokio skausmo,

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

Nerviški Vyrai.
Jeigu jums trūksta energijos, 

vyriškumo, gyvumo: jeigu nesi- 
jaučet norinčiais dirbti, esate nu
ilsę, tūry t skaudamą nugarą, gal

avos skausmą, pilvo, kojų arba a- 
belna skausmą; čia yra Jus iš
gydymas.

Šlapumo Ligos.
Skaudantis, sunkus nusišlapini- 

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

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

gerkle, skausmas kauluose, spuo
gai, pučkai, skuros nesveikumai, 
rudos plemos, pasidydinančios 
gyslos, slenkimas plauku, rama
danas 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 pasekmingeuse gydymą nuo 
užnuodyjimo kraujo (syfilio) ant 
viso svieto. Nevartokit gyvsida
brio, kalio, arseniko, 806, Prof. 
Ehrlicho Salvarsan, 914, arba ki
tas kokias giduolias kol nematy
sit musu kraujo išbandynima.

Paslaptingos Ligos.
Ar kenčet paslapta nuo jaunis- 

tos prasižengimu, prastu papro
čiu, patzagystes, arba moteriškų 
ryšių ? Ar sapnuojate ir laike sap
no turite nubegimus kurie naiki
na Jusu stipruma kaipo ir vyriš
kumą? Mes sulaikom nepaprasta 
nubegima sekios ir suteikiam grei
tai veikianti ir tikra išgydymą. 
Ar atmintis Jusu yra prasta, mie
gat prastai, turite sapnus su nu
bogintais 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 galineeis 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 atsilankituinet 

pas mus, apturėsite musu vylti ir 
uvožone kaipo ir teisinga gydy
mą, nepapuldams jokiem kaštam 
kas link pasikalbėjimui ir pasiro- 
davįmui. Mes suteikiam pilnai 
ištyroma egzaminacija. Mes išeg
zaminavosime Jusu Krauja ir 
Nervus. Mes vartojame spccijališ- 
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 
giliu 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, pagelbėdami 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
di 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 ue- 
Igij 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 išeiškiniino apie 
Jusu liga.

Lietuviškas Specijalistas.
Mes gydom daugiau Lietuviu 

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

Susipažinkim.
Ateikite in musu ofisus del su 

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

Musu gvarancija.
Musu geriausč gvarancija yra 

jog nereikalaujate mokėti nej 
vieno dolerio kol nebusite užga
nėdintais. Mes galime duoti išra- 
šita gvarancija gydymo, legališ- 
ka kožnoj Chicagos bankoj. Me^, 
esame vienintieliai specijalis^B 
Amerikoj galinti suteikt lig<^ 
riiams toki tikra užtvirtinimą kas ' 
link atsakančiu! gydymui.

Ateikit arba rašykit.
Mes norime pasimatyt ir pakal

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

Geras ir blogas auklėjimas 
pavyzdžiuose.

PARAŠĖ LENKIŠKAI MOŠČENSKA. 
VERTĖ BEDRUSKIS.

(Tąsa.).
kalavo nuo jų meilės, tiesos ir doros, patįs 
vadavosi apgauliojimais ir melagyste. Aut 
gerų pavyzdžių remiasi kuogeriausis au
klėjimas. Aš nenoriu auklėti savo vaikus 
su melagystės pagelba. f

Tetulė. Man rodos, kad perdedi, kal
bėdama apie blogas puses to pačio. Aš 
nepamenu, kad kūdikystėje : žvaigždoriūs 
butų turėjęs į mane blogą intekme. Tiesa, 
kailį mums nepėrė.

Motina. Ne kiekvieno vaiko lygus li
pas. Tankiai vaikai geriausių palinkimų ir 
pažadinto proto kuojautriausia tai atjau
čią. Seklus ir neramus protas, patiria tiktai 
paviršutinių įspūdžių, pralekiančių įsivaiz- 
dinimų’ ir greitai juos užmiršta.

Tetulė. Vienok tuoni tarpu Marytė 
nuo savo draugių jau girdėjo, jog ateis pas 
ją šventas Mikalojus ir atneš jai dovanas. 
•Jaustųsi labai suerzinta ir nuskriausta, jei 
ji butų aplenkta, kadangi jaučiasi buvusi 
ištikima.

Motina. Tam vėl galima atrasti būdą. 
Pasakykime vaikams, kad kitąsyk, buvo 
toksai šventas žmogus, kuris vaikščiojo nuo 
namų lig namų ir ištikimiems vaikams ne
šiojo dovanas, arba nakčia padėdavo jas 
ant ląngų. Dabar, to žmogaus atminimui, 
gyvuoja paprotįs, jog vaikams tėvai patįs, 
jei yra ištikimi, perka dovanas, o norėdami 
gyviau atidengti to žmogaus išvaizdą, per
taiso ką nors šv. Mikalojumi ir per jo ran
kas duodą žvaigždines dovanas. Nekurie 
vaikai tiki, kad šventas Mikalojus pats sa
vo esybėje pas juos ateina. Tegul tiktai vai
kai bus labai ištikimi, o žvaigždelė juos 
neaplenks.

Tokiu būdu nei bauginant, nei apgau
dinėjant vaikų pasieksime tą patį tikslą. 
Nors įspūdis butų silpnesnis, o pasekmė 
lūkesčiui neatsakytų, vienok sužinojus, jog 
buvo apgauti tikrų tėvų, išvengsime bent 
nemalonaus suerzinimo.

Tetulė. Gal ir tiesą kalbi.
b) Blogas auklėjimas.

Jonukas. Tadukai, einame, kaimyno 
slyvos jau prinoko, einame kelias nusiskin
ti.

Tadukas. Aš bijau, tai butų vagystė.
Jonukas. Kodėl tu taip baimingas! 

Keliatas slyvų tai vagystė?
Tadukas. Ar žinai, Jonukai. Neužilgo 

bus šv. Mikalojus. Del poros slyvpalaikių 
galima užsipelnyti rykščių.

Jonukas. Tai tu ištikrųjų tiki į tokius 
nebūtus monus?

Tadukas. Kaip aš galiu netikėti, jei 
praeitais metais pats savo akimis mačiau 
šv. Mikalojų su rykšte.

_ Jonukas. Aa! Ir aš jį mačiau, pas ma
ne taippat atėjo, bet aš jį gerai priėmiau. 

’Juokas mane ima, kai tai atsimenu; pa- 
klausyk-gi, apipasakosiu tau. Tie visi mo
liai, apie žvaigždorių ir apie šv. Mikalojų, 
tai tik apgavimai. Tai patyriau pernai. Sė
dėjau pašėtroje ant krūvos malkų ir slap
tomis skaičiau kokią, tai kningelę; tik su
syk girdžiu ir matau, iš už malkų senis Jo
kūbas ir mano globėjas ateina nešini bun- 
duliu drabužių. Mano globėjas aptaisė Jo
kūbą juodais rubais, veidus pasuodino an
glim, ant kaklo uždėjo geležinį retežį ir pa- 

į ranką rykštę, o paskui tarė jam: da- 
laukite kol jūs pašauksiu. Kaip išgir

site mano balsą, ateikite ant augšto 4 kam- 
■ barį ir pasakykite Jonukui, kad atėjote nu

bausti, neš jis ištisus metus buvo nepaklus
nus ir neištikimas. Po to truputį užkirsite 

- jam. Pamaniau sau: Palūkėkite! Atrasiu 
aš tam būdą. Išsprukau į prieangį ir tarp
duryje ant grindų užtraukiau vielą. Kuo
met Jokūbas žengę į kambarį, užkliuvo jam 
kojos ir pargriuvo. Tiesą pasakius, gavau 
už tai nuo globėjo porą pliukų, bet nors 
džiaugsmą turėjau, kad sugriebiau beap- 
gaudinėjant. Nuo to laiko nei namuose mu
sų žvaigždoriūs nepasirodo. Ir tau patariu, 
kad taip padarytum. Persitikrįsi, kad 
žvaigždoriūs ir šv. Mikalojus, tai yra pa
prasti žmones, kurie už kelis skatikus apsi
ima atlošti bent kokius monus. Kad atneš
tų vien tik dovanas, tai dar šiaip taip gali
ma butų nuduoti, kad jiems tiki.

Tadukui tarsi butų skiautas nuo akių 
nukritęs. Nustebęs, susierzinęs, susigėdęs

ir apmaudingas — nutilo ir užsimąstė. Ne
kuomet savo gyvenime dar nesijautė taip 
svetimu ir tolimu savo tėvų,-kaip, šioj va
landoj. ■

Po valando:
Tėvas. Kur taip ilgai buvail-„• ..
Tadukas. Buvau pas Jonuką.
Tėvas. Kiek kartų sakiau.tau, kad su 

tuom Jonuku neturėtumei susinėsimų! Ir 
tai dar-gi dabar, artinantis šv. .Mikalojui, 
nenori būti paklusnus? Jonukas yra blogas 
vaikas ir melagis. ....... ... ' ....

Tedukas. (šiurkščiai) Jonukas, neme
luoja, jis tiesą sako, kiti meluoja! ..

Tėvas-. Ką-gi tuomi nori pąęąkyti? 
Sakyk greičiau! .....'..i .

Tadukas. Na tai pasakyk man, tėte, 
ar tai tiesa, kad šv. Mikalojus pats.tikroj 
savo esybėj ateina pas vaikus ?. f.. ji...

Tėvas. (Išpradžių sumišęs, paskui su
judintas.) Ar tai tiesa? Aa! Dabar ją.u ži
nau, apie ką Jonukas su tavim kalbėjo. Na, 
tai aš tau pasakysiu. Šventas Mikalųjus 
pas tave neateis, nes to neužsipelnej.. .

Taduko gyvenime ta diena reiškė,.svar
bų persilaužimą. Kūdikiškas., tęvais, užsiti- 
kėjimas pranyko, buvusi gerą ir širdinga 
santaika jau nėpagrįžo. Vaikąs,. užsidarė 
savyj, paliko intariaučiu ir nęužgitikįnčiu. 
Nekartą dvasioje darė.net...pątėmijįmus: 
“motina taip daug kartų apsakiųeją ir apie 
šventuosius ir kitas historijas, bet, ąr tik 
tas viskas tiesa yra?” ,

MANO KELIONĖ AMERI
KON. •

Pasak ojima s 
a apie Septynis Pa- .♦ 
i kartuosius.

Lietuvą apleidau kove

NET GERIAUSIOJE MINTYJE TĖVAI 
NEPRIVALO APSILENKTI SU TIESA.

a) Geras auklėjimas. .. .
Tėvas į Stasių ir Zosę. Šiandien ap

vaikščiosime Kristaus užgimimo vigiliją; 
tūrių viltį, kad jūsų laukia eglaite .ųų žva
kelėmis, o gal ir dovanos. Na, p .kg, ar ne
džiugina jus tai?

Stasius. Ar tai tiesa, tėte, kąd Kūdi
kėlis Jėzus pats tas dovanas atneša?....

Zosė. Ir aš norėčiau tai žinoti. Endrįu- 
kas visiškai tam tiki, kad Kūdikėlis Jėzus 
pats su dovanomis ateina.

Tėvas. Ar pameni, Stasiaų, ką tau re
ligijos mokytojas kalbėjo mokyklpję apie 
Kūdikėlį Jėzų?

Stasius. O, taip, atmenu. Sakė, kad 
prieš daugel amžių užgimė ant žemės Kūdi
kėlis Jėzus, kad paskui užaugo ir buvo iš
tikimas, ir taip išmintingas, kad net suau
gusius mokino bažnyčioje. Kada sukako Jė
zui 30 metų, mokino žmones, gydė ligonius 
ir darė stebuklus.

Tėvas. Ar žmonės rodė jam savo dė
kingumą už tas geradėjystes? ■

Stasius. Ne, tiktai nedaugelis intikėjo 
Jo mokslui ir pasekė Jį. Nedori žydų rabi
nai pyko ant Jo už tai, kam mokina svietą 
ir apskundė Jį Rymo valdovui ir tol reika
lavo, kol tas neišdavė ištarmės Jį nukry
žiuoti. Ir taip, iš meilės į žmones Kristus 
numirė ant kryžiaus. ................

Tėvas. Dabar tu, Zose, apsakyk toliau.
Zose. Kuomet Kristų palaidojo, Jis 

atsikėlė iš grabo ir nužengė į dangų; tiktai 
paskutinio teismo dienoje vėlei • nužengs 
ant žemės teisti gyvus ir mirusius.- • •-> ■

Tėvas. Taigi žinote, jog nūnai >jau 
nėra Kūdikėlio Jėzaus, vienok iškilmingai 
apvaikščiodami metines Jo užgimimo su
kaktuves, rodome Viešpačiui Dievui-savo 
dėkingumą, už atsiuntimą to Kūdikėlio Jė
zaus ant svieto ir parodymą mums tikro 
kelio išganyman. Kad priminti sau tą va
landą, kuomet Kristus gulėjo prakartėje, 
o piemenėliai džiaugsmingai Jį sveikino, 
piešiame paveikslus, arba taisome kūte
les, kurios tai ir primena. Todėl ir jus turė
site tokią kūtelę su Kūdikėliu Jėzumi ir 
piemenėliais. Ir taip, kaip jie džiaugėsi, 
lygiai ir jus turėsite džiaugsmą iš kūtelės ir 
dovajių, kurias nuo tėvų šį vakarą gausite. 
Už tai turėsite stengtis but taip gerais vai
kais,'kaip buvo Kūdikėlis Jėzus, idant jūsų 
tėvams butų didis džiaugsmas. Turite but 
paklųsnais, gerai mokyties, kad metais ne
tik ūgio jums prisidėtų, bet taippat ir iš
minties, doros, Dievo meilės ir žmonių lin
kėjimų. :

Kada keliomis valandomis vėliau vai
kai stovėjo priešai eglaitę, džiaugsmas jų 
buvo nemažesnis, nors žinojo, jog tai ne 
Kūdikėlis Jėzus dovanas jiems atnešė. 
Nors jie mažiau turėjo malonumo,, negu tie 
vaikai, kurie tikėjo į asmenišką Kūdikėlio 
Jėzaus apsilankymą, tai tas skirtumas bu
vo nedidelis, bet didelė nauda glūdojo ta
me, kad nekuomet nepragyvena susierzini
mo valandos atidengus, kad tikri tėvai juos 
apgavo. Persitikrinimas, kad tėvų žo
džiams visuomet, be jokio atžvilgio, galima 
tikėti, drutina juose pačiuose meįlfi tiesos

'(Toliau busj* / -

mėnesyj ,(i|901 m. Tilžėj bu
vau sula^ytąs del akių. Gy- 
džiaus čion akis septynias 
savaites,£ Dąųg lėšavo. Vi
sai neišgydė. Bijojau tiesiog 
važiuot Auj.Črikon, kad iš 
anapus yąiięĮęnyno nesugrą
žintų. Nusprendžiau nųsi- 
dangint Anglijon. Išsipir- 
kau laivakortę ir išvažiavau. 
Atvažiavau Anglijos mies
tan. Jokio adreso neturėjau. 
Kas dąryt? Nežinau nei kur 
link eit. Bet nestovėsi ant 
vietos. Užsidėjau maišelį 
ant pečių ir. žingsniuoju. 
Rūpestis ir/nuovargis slegia. 
Prisiartipęs. . prie tilto pa
galvojau, tai bus gera vieta, 
pasilsėt.. Šmukšt! ir palin
dau. ...

Kuomet ^tatryniau akis, 
tai pamačiau esąs pilnoj die
nos šviesoj. O viduriuose bu-; 
y o tamsu, tamsu. Grašio bu
vo, bet• bėda tame,-kad susi
kalbėt nemoku. Sutikau len
ką. Šis už. rublį prižada nu
vest pas kunigą. Sutikau. 
Duoda kortelę, ir pavedęs 
keliatą blokų, apsistojo ties 
namais ir liepia eit vidun, o 
pats ir nuėjo. Atsidaręs du
ris, padaviau kortelę. Kuni
gas vokiškai prabilo. Pamo
jo ranka, kad eič miestan. 
Kas daryt? Nuėjau. Visai, 
apsilpau. Sutikęs poliemoną 
rodau, kad valgyti noriu. Ro
do sekt pĮįĮsku| jį. Ėjau. Įve
dė į namus. Policmonas 
sublerbęš šeiftiininkui išėjo. 
Šeimininkas liepė sėst. Ma
niau, mail valgyt atneš. At
sinešė rejMiukes ir liepė žio- 
ties. Aš rėkiu, purtau galvą 
ir rodau, kad man neskauda 
dantis, b»et ' valgyt noriu. 
Tuomet išvarė mane lauk. 
Vėl atširddaičant gatvės su 
maišeliu Tiift j?eeių.' Neužilgo 
iš užpakali# išgirdau kal
bant. Žiūriu — policmonas. 
Liepia eit paskui jį. Vėl bi
jau, kad pas kokį dantistą 
nenuvestų. Bet ne; atvedė 
pas ilgapeisį. Žydas pažvel
gęs į mane mumtelėjo 
“zdarhova zemliak”. Na, tai 
buvo man šventė. Žydas— 
Ijurpius liepė man nusirengt- 
Davė vandens nusipraust. 
Skustuvą ajpsiskust. Paskui 
pavalgydino ir nuvedė gult. 
Nors bijojau, kad ilgapeisis 
nepapjautų, bet minkštoj 
lovoj išmiegojau gerai. Ge
ras tai buvo žydas. Nieko 
neėmė už’tą viską. Paskui 
nuvedė pas. lenkus. Iš ten 
mane nusivedė, darban. Tai 
buvo dirbtuvė, kur visokios 
skurelės buvo, išdirbamos. 
Priėmė mane į darbą. Bosas 
man liepė čeverykus numest, 
kelines augščiau kelių pa- 
siraitot ir Skuriukes mint. 
Aš klampoju po tas skuriu- 
kes. Jaučiu, kad man kojas 
peršti. Paskui pradeda bai
siai skaudėt, bet lig piet 
klampojau. Išlipęs, žiuriu 
man kojos sužeistos, kruvi
nos. Apsiaviau čeverykaiš. 
Šlubuodamas parėjau namo.

nedirbu. Parodžiau kruvinas 
kojas. Daugiau į darbą nė
jau. Pinigą dar. turėjau. Nu
ėjau pas ;.jkunigą. Tas man 
prirodijo gerą daktarą, kurs 
išgydė man akis. Tuomet ir 
išdūlinau Amerikon. Apsis
tojau Pennsylvanioj. Dabar 
e^u Detroitu AIich.

P. Ožagunas.

Caro duktė. Caro .viena 
dukteris Tatijaną sunkiai 
susirgus. [Zisoj Rusijoj liep-

Paraše Leonid Andreev, verte S. Btežis. 
f ., Yra tai viena is geriausių pasakaičių, 

I’ kurioje aprašoma nuotikiai revoliucijos 
Į judėjimo Rosšijoje. Patraukianti, smagi 
J skaityti ir labai pamokinanti. Kiekvienam 

verta ją nusipirkti. Pusl.95. prisupkite20c, 
o gausite į namus. Adresuokite: * 
*“Lietuvos Ūkininkas” 0
2242 W. 23rd Pl., Chicago

Tel. YARDS 4154 
KLAUSK 

CHOPIN 
10c.

CIGARU 
nes padirbti isz 
gerausio tabako 

' įjos. Bartkowiak, Iszdirbejas. 
4934 So. Paulina St., CHICAGO, ILL.

Naujausi
Pagerinti Pecziai

Del pusiaunaktinės vakarienės, lygiai kaip ir kitiems val
giams by kokiame laike, vėliausiai patobulinti pečiai, geriau

sia, ką pečių artistai gali padaryti yra

I AR NORI

H
. gauti DYKAI dvi geras sztu- 
O kas ir Katalioga visokiu geru 
yl magiszku sztuku ir kitokiu 

visokiu dalyku, kuriu tu la-
I Ibaihorj, o nežinai kur jn gaut? 
A J Jeigu taip, tai atsiusk savo pil-

J na ir a is «ku adresą, o asz tuo- 
f /' jaus.ta Katalioga ir tas sztukas 
. y tąu nusiusiu dykai. Adresuok: K 
/ JUOZAS J. SZLIKAS, | 
L* • A; (MAGIKAS) 9 
i 3250 Union Ave., CHICAGO, ILL. |

Russian - American Line
Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas
koliuos ir Amerikos be sustojimo jo
kiam tarpiniam porte.
' i Nauji dubeltavais sparnais laivai.

CZAE, KURSK, RUSSIA Į Rotter- 
damį eina 8 dienas, j Libavą 11 dienų

• ’ $33.00 III kliasa $35.00
..j > $45.00 n kliasa $50.00

I $60.00 I kliasa $70.00
• į . Birma — March 29th

Russia — April 5th
. i Del smulkesnuiij žinią kreipkitės 
prie musę agentą arba prie pačią 
pferstatytojų.

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

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

4012 
State Street' 
n el .Oakland 144X1

d. H. OLSON
AKU ir karštuv 

r. deniu šildymo] 
prietaisų -vedimas 
ir pataisymas.

F. Dalkus
Drucziausias Liehivys Ristiny- 

kas Amerikoj.
Užlaikau puikia karczema 
ant kampo So. Halsted ir 
Canalport Ave. po nr. 2013 
Jeigu buši Chicagoj, nepa- 
■mirszk užeit pas mane, nes 
'turiu visokiu gerymusu ku-<£' 2J 
iriais galiu užganedint kožna. Teipgi 
suteikiu kožnam visokias rodąs dykai

UR R A

VISI

PAS

■ į Juozapą Ridiką
i!i 3253 Illinois Ct. kerte 33 g.

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

TELEPHONE YARDS 2710

Telephone Yards 3547

-C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausiai,

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

•************************^.
Telatonas Yards 1531 #

DR. J..KUJLIS *
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *

: SUS So. Halsted 8t, Chlcaft, IlUaals. * 
t { PRIKMIMO VALANDOS. S
L Nuo 0 ryto iki ta; 0 Iki 9 vakare. jį
i Nedai.nuatlkiripopiat; imatikiSvalt. S

ii iMi n r 111 1 1 .H t —i 
'Oil Cook-stove

Szitas peczius koncentruoja szilųma, kuo- 
met nori ir kur nori; Greitus, kaip gazinis 
pastovesnis ir parankesnis uz anglin', pi* 
gesnis uz elektrikini, ,

Naujas patobulintas peczius turi ilga vM 
paliavota, turkiziniai maliavotus knmi- 
nūs. Dailiai panikeliuotas, su kabinetiniu i 
viršzu, lentinomis ab usinycz om s ir t: t: Įfr 
Yra su 1, 2 arba 3 degtbvai-.*
V si par avėjai turi nauja peczin. Veltui | T 
virėjos kninga, piie kiekvieno pecziąus, J • 
Virėjos kninga siuneziama visiems prisiun- r 
tusiems uz 5c stempa,

STANDARD OIL COMPANY
(Indiana Valst. Korporacija).

Kūrenamas A- 
liejumi — Jokių 
pelenų. 
Koncentruoja 
šiluma — Jokio 
eikvojimo.
Yra ^parankus 
— Jokių nešva
rumų.

Liaudies Dainos 
SOLO BALSUI IR PIJANUI 

Sutaisė PETRAUSKŲ MIKAS
1. ŠIŲ NAKCIALY (dzūkiška) .....................................................
2. a) JOJAU DIENA (aušgtam balsui) .......................................

b) JOJAU DIENĄ (žemesniam balsui) ...................................
3. KO LIŪDIT, SVETELIAI? .......................................................
4. SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ............................................. . ..
5. VAI Aš PAKIRSCIAU ..............................................................
6. UŽ ŠILINGĖLI ..........................................................................
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
—„j Expeller! Pain

Er, Richter's galingos externa 
liekos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje > 
toimynoje

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

d Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą. 
Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji- 

, mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 
ji ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
1 skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 
fli kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 

j su pečėtim pūkeliuose.
25c ir 50c. už butelį.

F. Al). Richter & Co.
American House

74-80 Washington St. New York.

(Naudinga Knygute
* Gyvenimo Gabalėliai. Parašė K. Stkls. Turinys: 1. Prakalbos vietoje, 2.Gyvenimo Gabalėliai. Parašė K. Stkls. Turinys: 1. Prakalbos vietoje, 

Saulutė teka, 3. Pavasario stebuklai, 4. Vasaros rytas, 5. Piemenėlis, 6. Se
nelis. 7. Jomarkas, 8. Antanukas, 9. Vienturtis, 10. Skaitymas, 11. Dienos, 12. 
Iš dienų bėgio, 13. Laukas. Chicago, Ill. 1908 m. Psl. 50...............................15c.

“Gyvenimo gabalėliai “susideda iš 13 nedidelių originališkų vaizdelių 
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 visas i- 
dėalas “tai didelis duonos kepalas” (“Vasaros rytas"). Paliečia jis trumpai 
ir Lietuvos praeitį (“Skaitymas”) ir mokina tėvas, kad neverstų savo sūnų 
stoti seminarijon bet tam tikro pasaukimo (“Vienturtis”).

(“Draugija”)
Kiekvienam lietuviui velytina perskaityti “Gyvenimo gabalėliai”. Skaity

tojas atras daug genijallškų minčių apie vargdienų padėjimą.
Piningus siųskite k ra sos ženkleliais.

J. M. TANANEVICZ, 
3249-53 So. Morgan St. Chicago, Ill

4
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KATALIKAS.- >

* Iš Lietuviškų Dirvų. |

Kenosha, Wis.
Norint s ir tankiai iš šio 

miesto pasitaiko laikraščiuo
se užtėmyti korespondenci
jų, tečiau vis yra dalykų 
tokių, kurių aprašymas ne
būtų nuobodus skaityti. Ši
tai vos tiktai metai tepras- 
linko, kaip atsidūriau i Ke
nosha, Wis., o jau daug ko 
butų verta patėmyti. Radau 
čia parapijų pasidalinusių į 
dvi dali, būtent, į “West- 
saidiškius” ir “Northsai- 
diškius”, kurie varėsi už tai, 
kad bažnyčia butų jų mies
to dalyje. Bet dalykai tiek 
paaiškėjo, kad visi novoms 
sutiko su tuom, kad baž- 
nyčia pasiliktų, kur buvusi. 
Žinoma, kad taip dalykams 
virtus, lietuvių kolionija bus 
išdraikyta po visų miestų 
ir tos ateities neturės, kokia 
butų turėjusi, kad butų baž
nyčia buvusi “Westsideje”, 
kame buvo pirkti lotai del 
bažnyčios ir kame yra gali
ma pigiai lotus pirkti del na
mų, O oras tyriausias ir prie 
dirbtuvių nepertoliausiai 
dasigauti. Net šitos bažny
čios, mokyklos su svetaine 
ir dviejų namų negalint 
parduoti, reikėjo sutikti ir 
prie garbarnės smarvėje pa
silikti ir nemažas lėšas pa
dėti budinkų taisymui, ku
rių galo nesimato... Vienas 
dalykas dar džiugina, kad 
gal su laiku atsiras Kenošo- 
je, ar iš kiti! miestų, suma
ningi vyrai, kurie pradės 
vienoje miesto dalyje staty
ti namus kaipo randai, taip 
ir lengvomis išlygomis išsi
mokėti. Tuo patogiau bu
tų, kad susitvertų 
“Budavojimo Paskolos 
Bendrovės”, kurios nariai ir 
gerų darbų atliktų vietoje 
pinigų krovimo bankosna, 
dėdami į bendrovę, ir užtai 
sau geresnius nuošimčius 
gautų. O su randavo j imu 
šiame mieste reikia gerokai 
pasižvalgyti norint namus 
gauti pagal lietuviškojo sko
nio. Tai su būdavo j imu ran
doms nėra baimės skatikų 
prakišti. Dabar bažnyčia 
Kenošiaus ištikrųjų išrodo 
graži ir švari, tiktai tas pe
čius gadina jos išveizdų ir 
neapšildo kaip reikiant ge
rai, užtai neatbūtinai turi 
būti intaisytas garu šildy
mas. O garų galima gauti iš 
garbarnės, tiktai pačių baž
nyčių pečiukais pristatinėti 
'bereikia ir tokius su garbar- 
ne sujungti. Gi be atsakan
čios šilumos bažnyčioje ne
galima būti. Taipogi prieš 
metus Kenošiuje buvo šnai- 
ria viniai katalikų ant socia
listų, o šitų ant katalikų. 
Bažnyčioje buvo iškonevei
kiami socialistai. O svetai
nėse ir karčiamose socialis
tai plūdo katalikus. Dabar 
to nebesigirdžia, išėmus dr. 
J. ^Šliupo prakalbų, bet ta 
silpnybė negalima kenosiš- 
kiams primesti, jų turi dak
taras ir jos negali iš savo 
“credo” išmesti, nežiūrint 
to, ar tas klausytojams pa
tinka ar ne. Šitai yra neuž
ginamas “faktas”, kad 
prakalbų su išdergimais ti
kėjimo. kenošiškiai nemėgs
ta ir tų savo nemėgimų paro
dė dr. Šliupo prakalbų laike 
darant kolektų. Jei sulygi
nus jo kolekta su kolekta 
daryta F. J. Bagočiaus pra
kalbomis, turėsime aiškų 
skirtumų, o juk Bagočiaus

prakalbose pusė tiek žmonių 
tebuvo.

Vakarinė mokykla užsii- 
na dabar priruošimu Ameri
kos piliečių. Vienus ruošia 
prie pirmųjų, o kitus prie 
antrųjų poperių. Kaipo jau 
buvo minėta, vakarinė mo
kykla yra uždykų, tai ir 
prie poperių priruošimas y- 
ra uždykų. Čia reiktų pami
nėti nekuriuos asmenis, pa
sidarbavusius mokyklos 
ir taikon vedimo ke- 
nošiškių, bet kad pradėjus 
jų vardus minavoti, tai per- 
ilga išeitų litanija. Gana 
bus pasakius, kad kenošiš
kiai yra rimtus vyrai ir mie
lu noru griebiasi už gero su
manymo išėmus tūlų “aš”— 
ex-socialistų iš Chicago 
kriaučių straikų laiko, bet 
jo niekas neklauso ir apie 
pritarimų negali būti kalbos 
“Birutė” grumiasi net su 
praktikomis dviejų persta
tymų. O “L. B. Dr”. ren
kanti aktorius ir mananti 
lošti “Viršaičio vargai”. 
Bet manding, kad to veikalo 
trumpumas, nes tėra vien- 
veiksmis, ir jo tendencija 
nelabai kenošiškius užganė- 
dįs: Kenošiškai nori gerų 
ir mažiausiai trijų veiksmų 
perstatymų. Iš to, o gal ir 
kito žvilgsnio kilsta ūkas 
tarpe vadų “Birutės” ir “L. 
B. Dr.” Linkėtina, kad iš 
to kilusi audra sumažėtų 
Kenošiuje laikraščių nepa
siekusi, nes geriaus ant vie
tos ir akis į akį pasiaiškinti, 
negu po laikraščius savo 
“aš” ginti.

Darbai vyrų nuo pat pra
džios vasario pradėjo ma
žiulis ir nežinia, kada pa
sitaisys. Merginoms dar ga
lima gauti darbų, ir šiomis 
dienomis vietiniame anglų 
ir vokiečių laikraštyje pa- 
tėmijau labai ilgų eilę vie
tų, kuriose paieško mergi
nų. Todėl neprošąlį butų iš 
Chieagos bedarbėms čia at- 
jsibastyti. Kelione lėšuoja tik 
$1.04. iš Chieagos į Keno
sha.

Š. Petro, dr. paskyrė 20 
narių, kurie dabotų Velykų 
grabų kiaurų naktį. Esant 
dviem parapijom vienoje 
bažnyčioje per Velykas bus 
sekanti tvarka: Komplėta 
subatos vakare ant devynių. 
Po to pamokslas, paskui 
giedojimai lietuviški iki 
penktos valandos rytmečio. 
Ant 5-kių prisikėlimas, pro
cesija ir Mišios. Po kurių 
pamokslas, o antrasis pa
mokslas ant 9:30, po kurio 
suma lygiai ant 10:00valan- 
dos. Gaila, kad Lietuvos 
Balso Draugijos Trimito be- 
nas nusivarė ant 4 muzikan
tų. Jo pirmininkas J. Mila
šius su prašymu kreipės į 
mane, kad sušaukęs vyrus, 
kurie yra jau šiek-tiek ap
sipratę su instrumentais, 
perorganizuočiau jį ir pa
sistengčiau iš kitų miestų 
muzikantus pūtuoti. Tai už
ganėdindamas, meldžiu my
linčius muzikų ir norinčius 
prisidėti prie Kenošiaus be- 
no kreipties šituo adresu.:

Kun. J. A. Gadeikis,
65 Milwaukee Ave., 

Kenosha, Wis.

Rockford, Ill.
Ačių vietinio klebono, 

kun. V. Taškinio, darbštu- 
nfui liko sutvertas bažnyti
nis choras. Iš pradžios cho
rų mokino pats klebonas,

nes neturėjom lietuvio var
gonininko. Dabar-gi surado
me tokį ir po jo vadovyste 
kovo 9 d. turėjome progą 
išgirst giedant musų jauni
mo būrelį mišių metu. Pa- 
giedojo gražiai ir padarė 
malonų įspūdį į žmones. Ga
lima tikėtis, kad ateityj su
stiprės ir labiau prasilavįs 
bažnytinėse giesmėse, o il
gainiui ir tautiškose daino
se. Dainininkų dr-jėlė 
“Kanklės” jau yra prasila
vinusi ir per prakalbas, lo
šimus ir šiaip susirinkimus 
gražiai palinksmina žmones. 
“Kanklių” pirm, yra p. J. 
Petraitis, o mokytoju p. J. 
Bucevičius. Abu darbštų vy
ru ir žada uoliai darbuo
tis

Simano Daukanto dr-ja 
paskutiniame savo susirin
kime nutarė parengti pra
kalbas ir pasikviesti “Biru
tės” atstovų p. J. Chmie- 
liauskų.

Agnės Švogeris.

E. Vandergrift, Pa.
Dabartės darbai pas mus 

sumažėjo, o ypač vietose, 
kur lietuviai dirbo. Vas.23 
d. susitvėrė moterių dr-ja 
vardu šv. Gertrūdos dr-ja, 
prie kurios trumpu laiku 
prisirašė apie 50 narių. Vas. 
15 d. atsilankė pas mus kuh. 
A Jurgutis iš Export, Pa. 
išklausyti velykinės išpa
žinties. Buvo pradžiugę 
žmonės, kad išgirs pamokslų 
savo prigimtoj kalboj, , nes 
kun. lietuvis čion retai te- 
atsilanko. Bet kun. A. Jūr- 
gučio pamokslas padarė ne
kokį įspūdį į žmones. Savo 
pamoksle visai bereikalingai 
niekino D. L. K. V dr-jų, 
kuri visų lietuvių yra godo
jama. Ši dr-ja įsteigę ir už
laiko kningynų, kuriameyra 
visokių laikraščių ir knihgįū 
Kun. — gi išniekino jų, iš-' 
vadino bedieviška, kas visai 
netiesa. Dar-gi išdrįso pri
kalbinėti žmones nesirašyti. 
Nemalonų įspūdį padarė 
šis kun. pamokslas.

Garsusis.

Sheboygan, Wis.
Vas. 23 d. musų lietuviš

koj bažnyčioj atsibuvo 13 
valandų atlaidai. Tai buvo 
vietino klebono kun. A. Ba- 
linskio parengta. Buvo pa
kviestas iš Chieagos kun. 
Zaikauckas—prigelbėti ap
rūpinti lietuvius dvasiška
me reikale. Nedėlioj, vas. 23 
d. buvo iškilmingas atlaidų 
užbaigimas. Tuomet dalyva
vo penki vokiečių kunigai. 
Per procesijų buvo gražiai 
parėdytos mažos mergaitės, 
kurios dalyvavo procesijoj.

Tas iškilmingas apvaikš- 
čiojimas turėjo ne vienų su
judinti ir pasirūpinti' vesti 
blaivesnį ir doresnį gyveni
mų.

Svirplys.

šymo dirbtuvėje Rock Is
land linijos. Krisdainas iš 
kiršaus kranas prispaudė 8 
darbininkus. Baisi būvo re- 
gykla. Vienam buvo kojos 
sutrupintos, kitam rankos. 
Kas aršiau tai, kad nebuvo 
galima urnai suteikt pagel- 
bos. Juk ne žmogaus galėję 
pakelti tokių sunkenybę. 
Tik po pusės valandos te
buvo ištraukti. Baisus buvo, 
šauksmas. Keturi veikiai 
mirė. Kiti-gi nugabenti li
goninėn. Po to buvo darbi
ninkų susirinkimas, kuria
me nutarė nedirbt, kol ne- 
panaikįs puskranų iš dirb
tuvės. Nemažai lietuvių čion 
dirba, bet niekas jų nesu
žeistas.

'Tų matęs.

Newark, N. J.
Darbai pas mus slenka ge-

Iš rubsiuvių straiko lauko.
> Rochester, N. Y.

Kruvini atsitikimai tarp 
straikininkų.

Jau gal kiekvienam darbi
ninkui yra žinoma apie Ro- 
chesterio rubsiuvių straikų, 
kuris jau aštunta savaitė 
traukiasi ir kol kas dar 
nematyti galo. Šiomis dieno
mis prasidėjo kruvini atsiti
kimai. Nuo kovo 2 d. pri
viso daugybė straiklaužių. 
Kas dieną juos veža automo
biliais darban ir iš darbo. 
Policija dirba išsijuosus, 
daužo galvas nekaltų žmo
nių, kurie tik eina pro dirb
tuves. Kovo 5 d. St. Paul st. 
nustatė policija, o šaligat
viais jodinėjo raiteliai ir va
rė visus žmones namo. Jei 
tik kuris drįso žodį pasaky-

Dar buvo neišėjusių strai- 
kan. Tai buvo nusiųsta 400 
pikietų. Bet nusamdyti val
katos užpuolė jhos. Pasibai
gė tuomi, kad 14 liko sua
reštuoti! ir tris sunkiai su
žeisti, kurie dar ir dabar 
tebguli ligoninėj.

A. Lukoševičia, 
pašelpos sekr.

P. O. Box 43,
So. Boston, Mass.

Brooklyn, N. Y. 
Straiko bėgis.

Iš didžiausių New Yorko 
firmų — American Clothing 
Manufacturers. Prie tos fir
mos buvo susirašę 113 fir
mų. Iki kovo 12 d. grįžo dar
ban apie 50.000 darbininkų. 
Nes darbininkų reikalavimai 
liko išpildyti. Pripažino U-

Kovas ir 
plaučiu ligos

Nevienodumas oro, Šaltis, 
drėgnumas, st igios oro per
mainos, perdaug priSildyti 
kambariai, neatsakomas dra
bužis—tai paprastai svarbiau
sios priežasl įs persišaldymo 
ir kosulio. Leidus toms li
goms peeiti visą prigimtą 
joms be. snį. dažnai išsivysto 
iš jų ki os plaučių ligos daug 
sunkesnes

t

Severos Balsimas
Plaučiams

(Severa’s- Balsam L. r Lungs)

jai tik gana anksti pradėjus 
vartoti, tikrai suteikia geras 

» pasekmes: sulaiko kosulį, grą
žina skaudamiems organams 
normalį stvvį, neleidžia išsi
vystyti svarbesnei ligai. Pa
mėgink jį!

Kainą 25 ir 50 centų.

rai, bet ir darbininkų yra ti, tam parodė šios šalies ų- 
apščiai. Bedarbių pilnos žuolinę konstitucijų arba 
gatvės. Vas. 10 d. turėjome nuvedė kalėjiman, o po teis- 
parapijinį susirinkimų, ku- mo turėjo užsimokėt. Strai-
ris per devynis metus ne- 
atsibudavo. Nors musų kle
bonui nenorėjos! turėti susi
rinkimą, bet jam išvažiavus, 
žmonės be jo atlaikė susi
rinkimų. Išrinko komitetų, 
kurs ves visus reikalus. Tų 
viskų vyskupas patvirtino ir 
tikimės viskas eis geriau, 
negu pirma.

Senas Newarkietis.

New Britain, Conn.
' r’.- v

Vas. 26 d. baisi nelaimė 
patiko Jonų Dzemionį, kurs 
dirbo P. ir F. Corbin’s dirb
tuvėj. Nelaimingasai papuo
lė į mašinos ratų ,ir kelis 
kartus buvo apie jį apsuk
tas. Nelaiibei atsitikus, kiti 
darbininkai stovėję it pri
trenkti. Numestas ant žemės 
neparodė gyvybės ženklų. D- 
ro sanatorijoj’ į 20 min. buvo 
pripažintas negyvu. Kun. Že- 
brys tuoj pribuvo išgirdęs 
nelaimę. Velionis teturėjo 
26 metus. Paliko žmonų su 
vienu kūdikiu, brolį ir sese
rį. Buvo blaivus, doras ir 
visų godojamas vyras. Dau
gybė žmonių dalyvavo laido
tuvėse. Prigulėjo prie šv. 
Andriejaus Ukėsų Kliubo ir 
Šv. Andriejaus pąš. dr-jos. 
Paėjo iš Suvalkų g., Punc- 
ko parap.

Melrose Park, Ill.
Nors čia gyvena pusėtinas 

lietuvių būrelis, vienok ne
matyt laikraščiuose žinių a- 
pie juos. Ir aš pats, nors 5 
metai, kai skaitau “Ka
talikų”, bet pirmų kartų tę
siančiu korespondencijų. 
Vas. 22 d. persiskyrė su šiuo 
pasauliu Jonas Steponaitis. 
Buvo vedęs. Trumpai tegy
veno su motere ir jau laukė 
inpėdinio,~ bet nebuvo varg
šui lemta pamatyt. Velionis 
prigulėjo prie K. Olgirdo dr- 

pa-jos ir. jos lėšomis liko 
laidotas.

Žemes Dulkė.

- Silvis, Ill.
Vas. 28 dį atsitiko baisi 

nelaimė lokpmotivų pertai-

REIKALE LIETUVIŠKOS 
PARAPIJOS RACINE, 

WIS. —

niją ir visus straiklaužius 
išvarė iš darbo. Dirbs 53 va
landas savaitėje. Algos pa
kėlimas yra sekantis: $1 sa-

kininkai ėmė automobilių, 
vežančių skebus, daužyti 
langus. Skebai pradėjo bi
jot. ■ Darbdaviai parveža 
dirbtuvėsna valgio ir jie mie
ga tenai. Pikietauti tevalia 
aštuoniems vyrams. Tai pir
mų kartų Rochesterio his- 
torijoj dedasi tokie dalykai. 
Buvo kėliatas iš lietuvių 
suareštuotai ir turėjo už
mokėti bausmę. Daug strai
kininkų yra blogame padėji
me. Unijos išdas ištuštėjo, 
o straikininkai kreipiasi u- 
nijon vis dažniau. Sunku pa
sakyti, kuomet bus laimėtas 
šis straikas. Lietuvių kal
bėtojų nėra. Geistina, kad 
atvyktų geras kalbėtojas ir 
sustiprintų žmones.

J. D. Bendokaitis.

Boston, Mass.
Šiuomi pranešame, kad 

vas. 22 d. gavome 100 “Ka
taliko” egz. Už tai “Kata
liko” išleistuvei tariame 
širdingų ačių. Yra malonu 
ir naudinga praleidinėti lai
kų skaitant laikraštį. Mel
džiame sušelpt ir toliau. 
Streikui pasibaigus pasirū
pinsime atsilyginti prenu
meruodami jūsų laikraštį.

Kaslink straiko, galima 
pranešti, kad jis gerai lai
kosi. Keliose firmose pradė
jo dirbt, nes išpildė darbi
ninkų reikalavimus. Vas. 20 
d. buvo didelis susirinkimas.

vaitėje; štukiniamš, kurie 
uždirbs $10 savaitėje, pakel
ta 16%, uždirbusiems $15 
pakelta 131/2%, uždirbu
siems $20 pakelta 11%. 
Taip-gi nuo sausio 1, 1914 
m. bus tik 52 valandi darbo 
savaitėje ir visiems pakels 
5%. O tie, kurie pirmiau bu
vo susitaikę ant 48 valandų 
savaitėje, tai tie taip ir li
ko.

Bet tai viskas tas nereiš
kia, kad straikas pasibaigė. 
Yra dar firmų nesusitaikiu
sių su darbininkais ir tie 
tai darbininkai ir tęsia to
liau straikų. Musų tautiečiai 
lietuviai Brooklyne pas lie
tuvius darbdavius dirbo po 
55 valandų savaitėje. Todėl 
jiems laimėjimas daugiau 
kų reiškia. Lietuviai straiki
ninkai visi nutarė tolei 
straikuoti, kol nebus reika
lavimai išpildyti. Straikas 
šiuo tarpu yra tvirtame sto
vy j-

Kovo 10 d. buvo didis 
areštavimas. Nukentėjo 37 
asmenįs. Areštavo ne tik pi- 
kietninkus, bet ir kitus dar
bininkus. Net ir moteris, 
kurios ėjo pro dirbtuvę.

Presos komitetas:
L Lapinskas.
J. Ližius. 

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

Lai tavęs tas 
nestebina,

jei liesti, žudai svarumą, jei 
tavo organizmas blogai yra at- 
gavinamas dėlto, kad skilvys 
yra nustojęs gales maistus 
virškinti.

Severos
Skilvio
Kartuoles

Severn's Stomach B tters 

yra kaip tik tokiu vaistu, ko
kio reikalauji sustiprinimui, 
sutaisymai ir atgaivinimui 
viso tavo virškinimo taislo, 
Jos sugrąžins tau norą valgyti 
ir vieką.

Kaina $1.00 bonkai.

Visose aptiekose. Jei tavo ap- 
tiekininkas negali gauti, rašyk 
pataiimo ir vaistų pas:

W.F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

Žemės drebėjimas. Pieti
nės Amerikos respublikos 
Guatanaina rytinėse dalyse 
se atjausta smarkus žemės 
drebėjimas. Miestuose daug 
nuostolių padaręs. Smulk
menų trūksta.

Ant vakacijų Anglijos 
sosto inpėdinis, pabaigęs u- 
niversitete Oxford metinį 
kursų, iškeliausiąs Vokieti
jon pas. savo motinos gimi
nes. Sakoma bet, kad kai
zerio neaplankysiąs.

Augant skaitliui lietuvių , 
Racine, Wis., manyta buvo ■ 
pradėti kas sekmadienį lai- ‘ 
kyti Mišias. Tam pritarė . 
kun. B. G. Traudt, arcivys- 
kupijos raštinės viršininkas 
18 vasario 1913. Tų sutartį 
tasai kun. B. G. Traudt J. 
M. arcivyskupo S. G. Mess
mer’io vardan laišku iš 28 
vasario 1913 patvirtino. O 
jau 5 kovo patsai J; M. Mil
waukee’s arcivyskiipas S. 
G. Messmer netiktai tų at
šaukia, bet dari uždraudžia 
man visiškai Racihe, Wis.' 
lanky ties. Ir vokiečių “St. 
Mary’s” parapijos klebonas 
kun. Theo. B. Mey®r laišku 
iš 6 kovo 1913 J tvirtino, kad 
jo globoje pasilieka- Racine, 
Wis. lietuviai;..

Taip dalykams r‘ virtus, 
prie ligonių aš važiuoti į 
Racine, Wis. nebagalėsiu, 
nes man yra uždrausta te
nai besilankyti. O velykinės 
laike Lietuvių Š. Kazimiero 
Parapijos kortelių Kenosha, 
Wis. nebepriimdinčsiii, kai
po pernai darydavau?- Te
gul tm natįs klauso, kurie 
tokia „uteles išduoda. Jos

mano parapijoje daugiaus 
nebegiliuos. O pagal paskel
bimų 8 kovo jau del aug- 
ščiaus minėto dalykų sto
vio nebegalėjau važiuoti 
ir...

Karalius serga. Belgijos 
karalius Albertas staiga su
sirgęs nuo peršalimo.

Daugiau karo laivų. Itali
jos karo jūreivi jos ministe- 
ris parlamcntan^įnešęs rei
kalavimų paskirti 16 milijo
nų lirų naujiems karo lai
vams.

Kun. J. A. Gadeikis.
14 kovo 1913 m.

Kenosha, Wis.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Tą mačiusiam, Silvis, Ill. 
—Ačių, kad prižadate raši
nėti. Lauksime įvairių žinių 
iš Tamstų miestelio.

Malonėkit 
suteikt iš lietuvių gyvenimo. 
Pasinaudojome ir iš Tams
tos prisiųstosios iškarpos iš 
anglų dienraščio.

P. Ožagunui, Detroit, 
Mich. — Tamstos raštelį 
spaudiname. Rašykit kores
pondencijų.

Misviečių Albinui, Spring 
Valley, Ill. — “Draugo” a- 
gento prakalba nėra svarbus 
daiktas. Nedėsime.

New Britain. — 
įvairesnių žinių

Kristaus-vaiko galvele.
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6 KATALIKAS.

KOVAS, 1913 m.
"T

si rodė nauji krasos ženkle
liai su caro vaizdų, Krasos 
ženklelius ant laiškų pirm 
siuntimo reikia užtepti juo
dytu. Gimė baisus trukš- 
mas. Nekurie stačiatikių vy
skupai užprotestavę prieš 
tokį caro vaizdo žeminimą, 
o krasii valdininkai atsisakė 
mušti krasinius -štempelius 
į caro veidą. Tikrųjų rusų 
laikraščiai be to tvirtina, 
kad liaudis, kuri mylinti sa
vo carus, pamačius tokį jų 
išniekinimą gali sukelti re
voliuciją !

Kur-gi tau čia carams ne- 
linksminties tokiai tamsybei 
siaučiant!

*
“Laisvės” redaktorius- 

vaikėzas išnaujo ima spar- 
dyties, tarsi, ėrukas pavasa
rio metu. Jam labai patinka 
“Keleivio” kolionės. Kur-gi 
nepatiks! Juk visiems to
kiems, cicilikų išperėtiems, 
‘ ‘ didvyriams’ ’ nepraustos
burnos — tai tikrasis idea
las. Pliauškite, cicilikai, ir 
raminkitės nors tuomi, kad 
turite savo pusėj vis dar 
daugybe nesusipratėlių, 
kurie jus laikinai už tokius 
pliauškimus pagiria, 
komis suploja.

*
Iš “Birutės” sužinome, 

kad Mažojoj Lietuvoj (Pru
snose) žadama trumpoj a- 
teityj išleidinėti satyros-li- 
teraturos ir kritikos laikraš
tį vardu “Botagas,,. Re
daktorium busiąs advokatas 
R. Pipiras, o leidėju kas-žin- 
koks buvęs kunigas-kanau- 
ninkas Lipauskis.

: *
Nesenai Baltimorės

tan iš Rusijos atkeliavęs ko
kis tai turtingas emigrantas, 
kuris su savimi atsivežęs 
$50.000. Su tokiais pinigais 
mielai įleistas. Jis nukelia
vęs į No. Dakotos valstiją, 
kur manąs užsiimti žemdir
byste. Tokiems ateiviams jo
kių kliūčių nedaroma.

*
“Vienybės Liet.” byla su 

Bagočium — rašo “Lietu
va” — atidėta nęapribuo- 
tam laikui. Teismo posėdin 
10 d. kovo, nepribuvo Ba- 
gočius, o jo advokatas p. 
Potter pranešė teismui, jog 
jis pats negalįs pribūti tei
sman, nes sergąs.

*
“Tėvynės” 9 num. pas

kelbtas Lietuvių Rašytojų 
dr-jos įstatymams projek
tas. Minėta draugija inkur- 
ta 2-me laikraštininkų su
važiavime. Jon išsyk įsirašė 
10 asmenų. Išrinkta ir val
dyba.

gumas kongresmanų absti
nentų, ypač iš pietinių val
stijų.

Abelnai imant, tie prane
šimai skamba gana rimtai 
ir svaiginamųjų gera h; fa
brikantai turi but pasirengę 
atsisveikinti ant visados su 
savais reikalais, manyda- 
dami, kad blaivybės manija 
išbaltųjų rūmų gali užkrės
ti visą šalį, bet... jie labai 
gerai žino, kad toksai val
dininkų pasistatymas, tai 
tik hipokrizija ir juokai iš 
tos inovacijos. Pakanka pri
minti garsius “vandeninius” 
banketus prezidentaujant 
Hayes’ui (1877-81). Hayes 
sėdėjo po pantapliu savo pa
čios, kuri buvo nepaprastai 
šykšti ir labai energiška mo
teris. Ji savo vyruvaldėkaip 
tik jai norėjosi, tatai prie
varta Hayes padavė inicia
tyvą, idant visoj šalyj susiė
jimai ir banketai visuomet 
butų prademi vandeniu. Val
diškasis vienok banketų 
programas svečiais greitai 
liko apveiktas ir imta dar 
labiau girtauti: Apie tuos 
banketus yra daug indomių 
anekdotų ir novelių.

Tas pats veikiąsi ir su šių 
dienų politikieriais iš pieti
nių valstijų, kur įvesta pri
verstina prohibicija. Tie 
garsus abstinentai labiausiai 
gėralus naikina tarp nigerių, 
gi patįs pilnai atsiduoda al
koholio pagundoms. Pasigė
rę rengia linčus ir užpuldi
nėja ramius gyventojus.

Lygiai ir ponas Wilson su 
Bryan. Juodu viešai saugo
jas! ragauti gėralus, bet nie
kam nematant, užsidarius į 
savo departamentus, dievai 
žino kas ten veikiama.

Tokiems dideliems valdi
ninkams ir .bipokrizija yra 
visgi daugel naudinga.

.E^X^4-iSSSSgSS•-£ Is savaites savaiten. e* Linksmu Velykų Švenčių! IK. t Did. Ketv. Jokimo
P. 11 Did. Pėtn. Benedikto 

t Did. Sub. Povilo vysk. 
VELYKOS, Kotrynos P. 
Vet. Pan. Mork. ir Timot. 
Irenėjaus

26. S. Teklės kent. Aleksandro

S.
23. N.
24. P.
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myse. Tos-gi metinės sukak
tuvės pąivaloj visų Kristaus 
išpažintojų šįrdis pripildyti 
džiaugsimu ią pasitikėjimu. 
Kiekvienos metinės Viešpa
ties prisikėlimo sukaktuvės 
privalo numyse sustiprinti 
tikėjimą ir persitikrinimą 
moralėj Dievo valdžioj svie
te. Sunku yra persistatyti 
didesnį piktą sviete už tą, 
koks buvo sutrauktas prieš 
Kristų, Jam priėmus žmo
gaus esybę. Toji negirdėta 
visa piktybė taigi ir buvo 
suversta ant beginklio Kris
taus. Rymo ir Graikijos iš
sigintus stabmeldybė. susi
jungė su žydų įnirtimu ir 
nusprendė visomis pastan
gomis užtrinti šiame sviete 
pėdsakius To, Kuris žmo
nijai teikė tiesą ir amžiną 
išganymą.

Jis nesigynė, o tečiau ap
galėjo. Tatai jei pirm dvi
dešimt metašimčių pergalė
jo tiek piktybės,, argi ga
lima pamanyti, idant 
piktas kuomet nors ga
lėtų nuolatai, ant žemės 
apsiviešpatauti. Pikto galy
bė, prievarta ir skriauda ga
li mėginti ir stengties atgau
ti išnaujo sau viešpatavimą. 
Laikinai tas anoms gali ir 
nusisekti, bet jų viešpata
vimas tesėti ilgai negali. Į 
klausimą, iš kur semiame tą 
nusitikėjimą, atsakymas 
paprastas: Kristus iš miru
sių prisikėlė! Jis Dievas ap
galėjo piktybės ir prievar
tos galybę, tatai nuo tos 
nakties, kurioj kėlėsi, pik
tybių viešpatavimas nega
li jau but patvarus. Tai tegu 
atmena visi kenčianti 
skriaudai, visi vargšai ir 
prispaustieji.' Šiais laikais 
sviete pikto galybė išnaujo 
žymiai įsiviešpatavo’, bet 
mes privalome nusitikėti 
Kristaus pažadėjimais, ka
dangi viskas sviete praeina 
ir keičiasi, bet Dievo atlik
tas darbas nekuomet neper- 
sikeis.

Turėkime viltį geresnėn 
ateitin, nes šviesybė apgalė
jo tamsybę.

Prisikėlimas.
Tūkstančius metų žmo

nija buvo nugrimzdus nu
puolime ir nelaimėse. Ant 
žemės viešpatavo mirtis, tik 
mirtis ne kūno, bet šimtą 
sykių už aną aršesnė ir bai
sesnė — tai dvasios mirtis. 
Žmonių dūšios keliaudavo iš 
šio svieto, kad anapus gra
bo pasinėrus nusiminimo jr 
abejonės tamsybėse. Kad 
pagaliau susimylėjo Dievas 
ant nelaimingosios žmonių 
giminės ir pabaigė didį išga
nymo darbą, paliuosuojant 
žmones iš po mirties viešpa
tavimo.

Sublizgėjo skaisti šviesa 
ant Betliejemo Kūtelės! 
Patsai Dievas prisiėmė žmo
gaus esybę, idant žmoniją 
pakelti iš vargo ir ištobulin
ti. Rainiai ir nepatėmytinai 
augo Dievą Kūdikis žmonių 
tarpe, pagaliau sulaukė su
augusio vyriškio metus. Ir 
nuėjo Jis, Dievo Sūnūs, pas 
žmones ir ėmė juos mokinti, 
o žmonės klausėsi Jo pamo
kinimų ir stebėjosi didele Jo 
išmintimi, tečiau negalėjo 
sužinoti, kas Jis toksai yra. 
Tatai, idant žmonėms geriau 
akis atidarius, Jis pradėjo 
daryti stebuklus. Tuos ste
buklus matant, žmonių mi
nias apsiauzdavo išgąstis ir 
didi nuosteba, bet ir tuomet 
dar nesužinota, kas buvo 
Tasai, Kuris jų tarpe išau
go.

Pagaliau prisiartino išri
šamoji valanda kovoti su 
tamsybėmis. Kad tas tamsy
bes ant visados apgalėti, 
tam tikslui reikėjo apart pa
mokų ir stebuklų dar ko 
daugiau, ko tai svarbesnio, 
reikėjo pačią mirtį apgalėti. 
Tatai pasiaukodamaš Kris
tus, Dievo Simus, paniekini
mams ir kentėjimams, ima 
ant savęs dideles kančias, 
pagaliau prikaltas į kryžių 
miršta podraug su papras
tais piktadariais, gi tas vis
kas atsilieka kaipo užgana 
padarymas už mus .visų nu
sidėjimus tuo tikslu, idant 
po baisių kančių ir mirčiai 
juo kilčiaupraskaistėtųdide- 
lis mirties apgalėjimas. Mi
rė Kristus, Jo kūnas pagul
dyta karstau, bet paguldy
ta tiktai trumpam. laikui, 
prisiartino kadangi Velykų 
naktis, kurioje išsipildė 
žmonių historijoje žymiau
sias faktas ir podraug labai 
paslaptingas. Toji .viena pa
vasario naktis nusprendė a- 
pie tolimesnį žmonių gimi
nės likimą. Nusirito nuo 
karsto didis akmuo ir iš a- 
no sveikas išėjo Tasai, Ku
ris mirė tik todėl, idant aiš 
kiau parodžius kuomi esąs, 
idant patvirtinus, kad mir
tis randasi Jo galybėje.

Atsitiko didžiausias sviete 
stebuklas! Trečioj dienoj 
prisikėlė Tas, Kurį prieši
ninkai sukankino ir nužudė 
nusitikėdami, jogei tuo budu 
Jį ant visados_jš savo tar
po prašalįsią, Tuo tarpu 
kaip tai niekingi pasirodė 
jų nusitikėjimai. Užmušti 
stengėsi Kristų ir tuomi sa
vo nedoru darbu , tik pri- 
gelbėj'o, kad prisikeltų gar
bėje ir šviesybėje. Mėgino 
užtrinti visokius Jo pėdsa
kius, bet tuomi darbu prisi
dėjo į tai, kad Jis apgalė
jęs mirtį ir karaliauja ant 
žemės jau daugiau poros 
tūkstančiu metu. V V

Ir štai išnaujo laukiame 
tos slaptingos nakties meti
nių sukaktuvių, kuomet 
Kristus kėlėsi iš numirusių 
ir gy vena musų tarpe ir riu-

Visiems musų Gerbiamiems 
Skaitytojams, Prieteliams, San- 
darbininkams ir Koresponden
tams Viešpaties prisikėlimo die
noje siunčia meilės vilties ir ti
kybos žodžius.

“Kataliko” Redakcija ir Administracija.
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Patemijimai.
Linksmų Velykų ! Visur 

tarp lietuvių tomis dienomis 
pasigirs viršminėti pasvei
kinimo žodžiai. Velykos—tai 
linksma katalikams, taigi ir 
mums lietuviams, šventė. 
Ypač šita šventė užvis la- 

. biaus linksma tiems visiems, 
kurie tėmydamies geresnėn 
ateitin, turi tikybą ir viltį, 
turi pasitikėjimą. Nes kaip 
po sunkiai žiemai saulės 
spinduliai žemės paviršių 
atgaivina, taip ir likimas tu
rės nukrypt geresnėn pusėn, 
kadangi vienodas padėjimas 
negali ilgai tverti. Links
mybės ir džiaugsmo dienoje, 
pasibaigus liūdnoms die
noms, sublizgės skaistesnis 
spindulys, piktas išnyks ir 
ims viršų geras. Tik reikia 
turėti tvirtą viltį. Mes ve
lijame, idant Velykų diena 
visiems lietuviams suteiktų 
laimę.

*
“Tėvynės” 10 num. kas 

link S. L. A. patraukimo 
teisman skaitome, kad R. 
J. Vasil (Vasiliauskas) Sus
iną skundžiąs už atspauzdi- 
nimą “Tėvynėje” (No. 46, 
1912, m.) straipsnio “Ko
kiais įrankiais kovojama”. 
Tame straipsnyj buvo pa
sakyta, kad Adam Kutra ir 
Roman J. 
nas ir tas

Skunde 
skundėjas 
“Tėv.”

Vasil — tai vie- 
pats žmogus.
aiškinama, kad 

pinna, negu 
atspauzdinta minė

tas straipsnis, džiaugęsis 
plačia reputacija tarp lie
tuvių ir amerikiečių už ger
bimą šios šalies įstatymų ir 
kovojimą prieš prasižengi
mus ir apgavystę.

Bet kuomet “Tėvynėje” 
buvęs paskelbtas tasai strai
psnis, toji jo reputacija žu
vus; įžeistas jo vardas ir 
nukentėjęs biznis. Ir už tai 
jis reikalaująs $10.000 atly
ginimo.

Mums rodosi, kad tai per- 
mažas atlyginimas už jo re
putaciją.

intaria “Ka
sis perdaug

svarba
Katalikas
'cicilikas” ir cicilikus

yra tame, 
i” vartojus

“Keleivis” 
taliką”, kad 
burnojus, o to “burnojimo 
visa 
kad 
žodį
vadinąs nepraustburniais.

T “Keleivis” mokina “Ka
taliką” etikos, o pats apie 
tai rašydamas savo “perž
valgoje” “K-ką” išvadina 
bjauriausiais žodžiais. “Ke
leiviui” norėtųsi kitus pa- 

--- mokinti, bet bemokinant 
pats įbreda burnojimo dum
blynai!.

Tai tokie doros mokyto
jai musų cicilikai! Juk šlyk
štesnių išsireiškimų, sakysi
me kad ir apie tą patį t. Ka
zimierą 
niekur.

kapui. nerasime 
kaip tik “Kelei- 

o tečiau tasai 
cicilikų organas stengiasi 
kitus mokinti.

*
Rusijos didesnė dalis gy

ventojų stačiatikių, rasi, 
dar kelis šimtmečius gludos 
didžiausioje tamsybėje, jei 
neįvyks ten koki staigi per
versme. Šiemet Rusijoje pa- ,

ran-

uos-

Norima keliauti ant mė
nulio. Vienas francuzas 
jaunas inžinierius — rašo iš 
Paryžiaus — moksliškuose 
laikraščiuose parstatąs pro
jektą kelionės ant mėnulio 
48 valandomis. Jis išdėstąs, 
kad toji kelionė gali but 
laimingai atlikta ne su šo
vinio pagelba, kaip kitados 
Verne svajojo, bet uždary
tame oralaivyj, kuris turė
tų but varomas raketiniu 
sistemų ir kuris už žemės 
atmosferos galėti! be jokių 
kliūčių lėkti. Tasai projek
tas labai rimtai apkalbamas 
ir, sakoma, tas galima įvy
kinti.

Iškilmybės pasibaigu
sios. Peterburge kovo 9 
d. pasibaigusios 300 metų 
Romanovų jubilėjaus su
kaktuvės. Tam tikslui žie
miniuose rūmuose buvus pa
rengta puota. Tūkstantis 
svečių ėmę daly vumą toje 
komedijoje.

Prohibicija ar hipokrizija 
baltuosiuose rūmuose.

Andai iš Washington© pa
rėjo žinia, kad prezidentas 
Wilson savo svečius bal
tuosiuose rūmuose vaišinęs 
tik ainerikoniniu vynu. No
rint amerikoniniai vynai ne
gali but sulyginami su eu
ropiniais, tečiau verta pa
girti tas, kad prezidentas i- 
ma naudoties prekėmis ir 
produktais “Made in Ame
rica”, užuot “made in Fran
ce”, “Germany” arba “Ita
ly”- Vienok keliomis dieno
mis paskiau pranešta, kad 
prezidentas Wilson baltuo
siuose rūmuose žadąs įvesti 
visuotiną blaįvybę, ty. pro- 
hibiciją.., Telęgramuose pa
žymima, kad sekančiais ketu
riais metąis baltuosiuose rū
muose nebusią vartojami jo
kie svaigi, minti gėralai. Ta
sai pranešįmąs, patvirtinama 
tuomi, kad prezidentas Wil
son nekuomet viešai nege
riąs svaiginamųjų gėralų, gi 
valstybės sekretorius Bryan 
esąs žindmas*' abstinentas. 
Juk Bryan mėgino visose 
Suv. Valstijose įvesti prohi- 
biciją, bet kuomet tas jam 
nenusisekė, jis tai įvykdiuo 
savo valstijoje Nebraska, 
kur turįs didelę politikoje 
intekmę. Kongreso pirmi
ninkas Clark taippat esąs 
abstinentas

Baltosios vergijos priežastis.
Illinois valstijos senatas 

paskyrė specialę komisiją 
ištirti baltosios vergijos 
priežastį.. Visų senai buvo 
kalbama, kad merginos iš 
doros kelios išeina tik to
dėl, kad dirbdamos gauna 
visai menką mokestį. Mer
ginos su menka mokestimi 
negali atsakomai pragyven
ti, tatai ir leidžiasi plačiais 
nedorybės keliais. Illinois 
legislatura, kad tam užbė
gus, tatai ir paskyrė komi
siją tuos dalykus smulkme
niškai ištirti ir užgirti mer
ginoms, abelnai visoms mo
terims, minimum mokestį už 
darbą.Minimum norima pa
daryti $12 savaitėje. Komi
sija pradėjo tardymus Chi- 
cagoj, kur daug merginų dir
ba departamentinėse krau
tuvėse. Tuo 
išklausinėjami 
savininkai ir
kės. Nekurie savininkai su
tinka su minimum mokes
timi, bet didžiuma •yra prie
šingi.

Tame reikale štai kaip at
siliepė vienas New Yorko 
pramonininkas:
“Histerinė simpatija apny

ko senatorių komisijos pro
tą Chicagoje “baltosios ver
gijos” reikale. Gerbiu mo
teris, bet sumanytiems tos 
komisijos įstatymams esu 
priešingas. Legisląturos į 
tuos reikalus neturėtų mai
šyti es.

“Jei butų priimta tokie 
įstatymai, tūkstančiai mote
rių netektų darbo, o jų vie
tas užimtų vyriškiai. Dėlei 
to moterįs, neturėdamos jo
kio užsiėmimo, neturėdamos 
kuo pragyventi^ ieškotų sau 
kitokių būdų pragyvenimui,

e to yra dau-o tas dar labiau jas pastum

tikslu 
krautuvių 
darbinin-
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tų į nedorybės kelią.
“Tvirtinimas, kad mote- 

rįs, dirbančios didesnėse ir 
mažesnėse įstaigose už pra
stą mokestį, butų nemoralė- 
mis, neišlaiko kritikos.

‘ ‘ Sulyg mano nuomonės 
jos yra taip moralės, kaip ir 
kiekvienas asmuo. Aš neži
nau tarpe savo darbininkių 
nei vienos, apie kurios mo
ralybę turėčiau abejoti.

“Tokie vieši to reikalo 
skelbimai yra tiesiog mo
terių darbininkių pažemi
nimas. *

“Kiekvienas protingas 
žmogus turėtų ži
noti tai, kad darbdavis taip 
darbininkui užmoka, kaip 
darbininkas užsitarnauja. 
Juo darbininkas yra geres
nis, tuo jis gauna geresnę 
užmokesnį.

“Jei komisijai ir visuo
menei apeina moterių mora
lybė, tai tegu toji visuome
nė visupirmu pagerina na
minį mergaičių auklėjimą. 
Juk namai yra moralybės 
pamatas, bet ne pinigas ar
ba didis uždarbis.

Tokias savo pažiūras iš
reiškė turtingas pramoni
ninkas, kuris savo įstaigose 
suteikia darbą kokiems 600 
moterių.

Tečiau daugumas valstijų 
tuo klausimu tikrai užsiėmė 
ir visvien mano pravesti mi
nimum mokestį moterims.

Nežinia kas tame reikale 
turės nukentėti.

Jei prie tų valstijų pri
dėsime valstijas Delaware, 
New Jersey, New Mexico 
ir Pennsylvania, kurios yra 
tam projektui prielankios, 
tai turėsime reikalaujamą 
valstijų didžiumą, idant ta
sai projektas liktųsi įstaty
mu.

Sekančios valstijos savo 
legislaturose dar nėra to 
projekto apkalbėjusios:

Alabama, Connecticut, 
Florida, Kentucky, Louisia
na, Maryland, Mississippi, 
R. Island, S. Carolina, Te
nnessee, Virginia.

Nėra abejonės, kad ir tos 
valstijos projektą turės pri
imti, o tada, žinoma, rinki
mais nebus jokių mokesčių.

TAISYKIME SPAUDOS 
PARODĄ!

vi-Senatoriai bus renkami 
suotinu balsavimu.

Trumpoj ateityj Suvieny
tų Valstijų kongresas įdės 
šalies konstitucijoj svarbų 
pataisymą, sulyg kurio fe- 
deralių senatorių rinkimai 
turės atsibūti visuotinu bal- 
sivimu. Ligšiol tokie senato
riai yra valstijų legislaturo- 
mis renkami. Kadangi to
kiuose rinkimuose daroma 
daug šelmysčių, varoma tie
siog pasibjaurėtina politika, 
tatai geros valios žmonės, 
kurių priešakyj kitados sto
vėjo žinomas pulkininkas 
Roosevelt, nusprendė tai pa
naikinti ir kongresan įne
šė projektą, idant senatoriai 
butų renkami piliečiais.

Kongreso žemesnysis bu
tas tą projektą priėmė ir 
pasiimto senatui,’ kuriame 
taippat projektas perėjo. 
Paskui tasai svarbus pro
jektas pasiųsta valstijų le- 
gislaturoms. Jei 36 iš 48 
valstijų pripažįs tą projektą 
reikalingu, tada projektas 
pasiliks įstatymu ir ateityj 
senatoriai bus renkami pi
liečių balsavimu.

Iki šiam laikui tą projek
tą pripažino reikalingu se
kančios valstijos.

Arizona, Arkansas, Cali
fornia, Colorado, Idaho, Illi
nois, Indiana, Iowa, Kansas, 
Maine, Massachusetts, Mi
chigan, Minnesota, Monta
na, Nebraska, Missouri, N. 
Hampshire, New York, Ne
vada, N. Dakota, Ohio, N. 
Carolina, Vermont, Was
hington, Texas, Wisconsin, 
Wyoming, W. Virginia.

Kad lengviau susekus ir 
aiškiau parodžius pažangą 
ir kultūros kilimą, raštuose 
apsireiškusį, įvairios Euro
pos tautos rengia periodines 
spaudos parodas. Ten, kur 
spauda jau labai pakilus, 
kaip pav. Vokietijoj, Angli
joj ir k., yra rengiamos to
kios net atskirų spaudos ša
kų parodos.

Praėjusių metų pavasarį 
Peterburge taippat buvo į- 
rengta panaši spaudos paro
da. Joje tilpo, kas buvo at
spausta 1911 metais ne tik 
rusų, bet ir kitų Rusijoj gy
venančių tautų kalbomis; 
ten-pat buvo iškabinta prie 
sienos keletas lietuvių kalba 
knygelių ir laikraščių, kaipo 
“lietuvių literatūra”. Žiū
rint į šį menkutį lietuvių 
spaudos skyrių, galima buvo 
manyti, jog lietu vii; nieko 
daugiau nebuvę parašyta, ir 
kad jųjų raštijos taip men
kos esama. Tuo tarpu kiek
vienas, geriau prisižiūrėjęs, 
galėjo pastebėti, kad šioj 
parodoj buvo išdėstyta vos 
maža lietuvių literatūros da
lelė.

Lietuvių Mokslo Draugi
jos visuotinis susirinkimas 
birželio m. 1912 m., pripa- ' 
žindamas spaudos parodų 
didelę svarbą ir manydamas, 
kad mes patįs galėtume' į- 
•engti kur-kas pilnesnes, nu
tarė kasinėtai visuotinių L. 
M. Dr-jos susirinkimų laiku 
ruošti panašias parodas.

Visuotinio susirinkimo 
j litavimą pildydamas, Lietu
vių Mokslo Draugijos Ko
mitetas jau išgavo valdžios 
šiai parodai rengti leidimą 
ir mano suruošti ją šių me
tų pavasarį ne vėliau gegu
žės mėnesio.

Kadangi tai bus pirmoji 
lietuvių spaudos paroda, rei
kėtų išstatyti visa, kas buvo 
atspauzdinta musų kalba 
nuo lietuvių spaudos Rusi
joj išgavimo 1904 metais ne 
tik Lietuvoje, bet ir Latvi
joj, Prusnose, Anglijoj, A- 
merikoj ir kitur iki 1913 m.

Todelei Lietuvių Mokslo 
Draugijos Komitetas krei
piasi į visus lietuvių rašyto
jus, knygų ir laikraščių lei-

(Pabaiga ant sek. pusi.)
■S ■
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KATALIKAS.

VELYKŲ ŠVENTE
Išskyrus kūdikėlius, ku- Velykas nesutiktum 

tie suvystyti verpia savo nių truso ir besišvarinimo. 
paslaptingas mintis, nėra- Kas tiesa, 
si pas lietuvius tokios du-c 
šios kuri nežinotų Velykų , 
reikšmės ir nesuprastų, ką 
tasai žodis reiškia.

“Velykos artinasi” taria 
sau lietuvis sodietis, “rei
kia nusipirkti nors nauji 
avalai, nes senais neisiu 
bažnyčion pasveikintų pri
sikeliančio iš mirusių Išga
nytoj aus, o tu, Rože”, atsi
sukdamas į žmoną — “tė- 
myk, kad nebūtų sarmatos, 
kuomet klebonas geradėjas 
sustos gale kaimo valgių 
šventintų.”

“Velykos artinasi”, sako 
dirbtuvės darbininkas be- 
mankštydamas savo išdir
btas raumenis, “žmogus 
nors vieną dieną galėsi at
silsėti ir su savo šeimynėle 
pasidžiaugti.”

“Velykos artinasi”, sako 
turčius, vartydamas rokun- 
dų kningas.

Žodžiu sakant, kiekvie
nas lietuvis džiaugsmingai 
mini ir laukia tos iškilmin
gos dienos; o net kuomet 
pasitaiko įeiti miškan, kuo
met ten ant medžių pama- 
tai pumpurėlius, kur-nekur 
išlendančius žalius lapelius, 
tau pasirodo, kad ir tasai 
miškas ošia vienu ir - tuo 
pačiu džiaugsmingu ©bal
siu : “Velykos! Velykos!”;

Kaip tai kilta ir kaip 
svarbi mums toji diena, 
kiekvienam musų žinoma; 
taippat žinoma, kaip tai ji 
iškilmingai Tėvynėje šven
čiama. Vieniems toji diena 
yra pažadu užtarnauto po 
sunkių darbo dienu atsil
si©, kitiems gi pažadu pa
matymo savo vaikelių, bro
lių, seserų ir artimų, kurie 
jau tai del mokslo, ar už
darbio buvo priversti juos 
apleisti ir iškeliauti į kur 
kitur. O dabar, pasinaudo
jant poros dienų švente, 
traukia į gimtinius name
lius, kad tenai su saviš
kiais praleidžius laimėje 
kelias linksmas valandas.

Musų žemdirbiui lietu
viui Velykos yra pažadu 
pavasario darbų prisiarti
nimo, kurpiui, siuvėjui ir 

11, p. pažadu naujojo sezo
no, pirkliui prisimenama, 
kad' šeimininkės šventėms 
pirks pas jį visokias smulk
menas, suteiks jam nemaža 
pelno.

Kuomet kovo pabaigoje 
arba balandžio pradžioje 
pereisi per lietuviškus kai
mus ir tenai pamatysi ant 
tvorų sukabintus pagalvius, 
patalus ir išeiginius rubus, 
o Onutės ir Magdutes maz
gojančias langus arba šva
rinančias grinčias, žinok, 
kad tai laukiama Velykų 
ir, kad toji šventė jau vi
sai arti. Tas veikiama ne
tik kaimuose, bet ir mies
tuose prieš Velykas smar
kesnis judėjimas.

Mieste languose pamatai 
atvirus- Velykoms laiške
lius, paskui visokios rū
šies išmargintus pyragus 
ir saldainius — tas viskas 
vis tą patį reiškia — arti
nasi Velykos.

Darbininko arba valdi
ninkėlio gyvenime pačiutė 
trusiasi kambariuose ir 
niūniuoja, kad dar nėra 
pirmo mėnesio dienos ir 
jos “senis” regis neparsi
neš uždirbtos algos. Ir tur
čių gyvenimuose taippat 
besi ruošiama laukti Vely
kų. Žodžiu sakant, nerasi 
tokių namų, katruose prieš

zmo-

, dideli miestai 
su įvairios rūšies gyvento
jais neturi tiek daug savo 
iškilmingumo prieš Vely
kas, bet kaimas, tasai bran
gusis kaimas, kurio gyven
tojai — pasak vieno poeto 
— “vilki pilkomis sermėgo
mis, bet aukso širdis turi”— 
tasai tikrai pilnas nuoste- 
bos ir vertas paminėjimo.

Esame kaime ir pagaliau 
sulaukiame tos Velykų iš
kilmingos šventės. Laikro
dis rodo keturias po pusiau
nakčiui; šen ir ten trobose 
ima rodyties lempų šviesa, 
paskui ant ūkių kiemų 
trukšmas, bildėsis. Šen . ir 
ten Juozas ar Motiejus pa
duoda arkliams “abrako”, 
paskui juos pas šulinį gir
do, nes šiandie pėsčiam eit 
į bažnyčią negalima, reikia 
važiuoti, reikia vežti šven
tintas, tatai arkliukai ilgai 
be ėdesio tegali dar užgaiš
ti; netrukus ant kaimo gat
vės ir vieškelio girdimi pa
šnekesiai. Tai stubelninkai- 
bežemiai ir kampininkai 
eina pėsti ant “yezurekci- 
jos”.

Kuomet pagaliau iš baž
nyčios išeina procesija ir 
kuomet išgirsti varpų lin
ksmą balsą ir “Alieliują”, 
rodos, kokis tai džiaugsmo 
jausmas perveria tavo šir
dį ir su visais kitais žmonė- 

,mis giedi “Alieliują”.
Kas musų to jausmo ne

patyrė ir kas to visko tą 
dieną neatjautė? Kibą tik 
tasai, katras nepažįsta sa
vo gimtinių pilkų laukų ir 
žalių, ošiančių Lietuvos 
miškų ir katras nebuvo per 
Velykas bažnyčioje. Jei į- 
stengtum pamatyti širdį to 
lietuvio kaimiečio, grįštan- 
čio per Velykas iš bažny
čios, pamatytum ją degan
čią neišpasakytu džiaug
smu ir ramybe, tarytum, 
tasai žmogelis butų atlikęs 
kilčiausią darbą.

Tas viskas tai vis krašte, 
ten toli, kur Nemunėlis ban
guoja, bet čionai, Ameriko
je, kur mus randasi arti 
pusė milijono, kaip apvaik- 
ščiojame Velykų dieną? Ar 
taip kiltai, ar tikiesi toj die
noj pasimatyti ir pasi
džiaugti su sau brangiais 
asmenimis? Toli, gražu! 
Čia toji diena nei dešimtos 
dalies nesuteiks tau to vis
ko, kaip gimtiniame krašte, 
nesuteiks tau ramybės, nei 
džiaugsmo!

Daugumui net toji diena 
yra sopulių ir ilgesio diena. 
Kuomet persistatysi sau, 
kad tenai, tavo gimtiniame 
kaime nameliuose, kuriuo
se užaugai, susirinko ir 
linksminasi tavo namiškiai, 
o tu su anais podraug lin- 
ksminties negali, tau šir
dis plyšta iš gailesties ir 
toj valandoj’ norėtum pauk
šteliu nuskristi ir apsistoti 
po šiaudine pastoge tarp 
savo mylimiausių brolių, se
serų ir kaimynų, norėtum 
pasidalinti Velykų kiauši
nėliu, norėtum su visais pa
sisveikinti, pasibučiuoti. 
Kiek tai musų tarpe yra 
tokių, kurie Lietuvoje pali
kę žmonas ii’ vaikelius, ku
rie Velykų dienoje, susi
rinkę prie stalo pro verk
smus vienas paskui kitą 
kartoja: “kaip ten toli mu
sų tėvelis Velykas šven
čia?” Jis gi čia vėl atsirė
męs ant stalo mąsto apie 
saviškius, paliktus tėvynė
je. Tiesa, esama ir tokių lie-

tuvių, kurie palikę savo 
kraštą, ištauti, pamiršta 
šeimynas,' tečiau retkar
čiais ir anų širdyse subliz
ga Tėvynės ir šeimynos 
meilės kibirkštėlė ir tokie 
žmonės neretai net apsiver
kia.

Liūdna mūsiškiams Ve
lykų šventė Amerikoj. Ne- 
dėldienis praslenka kaip 
paprastai, o panedėlyj vėl 
dirbtuvių švilpynės baubia, 
šaukia visus į darbą ir vėl 
prasideda vienodas darbas, 
ir tau rodosi, kad čionai 
Velykos, tai tik “parodi
ja”, tai tik žmonės rašo ir 
kalba, kad tai Velykos, 
bet tai viskas netiesa.
' Mažai, labai mažai yra 

musų tarpe tokių laimin
gųjų, kurie gali atgal grįŠ- 
ti, kuomet jiems tik patin
ka. Bet daugumą iš Tėvy
nės iškeliauti privertė me
džiagiškas padėjimas, poli
tikos Santikiai ir tie ne vi
sados tegali atgal keliauti, 
bet katras Tėvynėje nieku 
nėra prieš valdžią prasižen
gęs, tasai tegu stengiasi 
sau užsidirbti 
tikėlius ir tegu 
gimtinį kraštą.

Ir gimtiniame 
daugi lietuviai
tvirti yra reikalingi, 
vienur Lietuvoje mūsiškius 
lenkai tautiną, kitur viso
kią pramonę žydai į savo 
rankas susiėmę ir lietuvius 
spaudžia. Reikia ten .gabių 
vyrų ir tėvynainių dar ko
voti ir su valdžia, kuri ru
sifikuoja musų kraštą, tai
gi ir pridera mums tenai 
ir ginti tėvų paliktą žemę.

Tegul kiekvienas brolis 
lietuvis žino ir atsimena 
tai, kad kiekvienas sutau
pytas centas ir nusiųstas 
i Lietuva Tėvynės reika
lams, labai daug gali pri
sidėti prie Lietuvos išliuo- 
savimo iš po barbarų val
džios ir prispaudimo. Žino
kime gerai, kad mes šiais 
laikais ir ateinančiais Tėr 
vyriės neišgelbėsime 
laisvės kardais ir 
vais; musų Tėvynę 
bangų ’gali ištraukti 
musų pačių ir viso 
krašto kultūra,
mas, Lietuvos gerbūvio pa
kėlimas ir abęlnai moks
las. Ir kuomet musų kiek
vienas prie to kultūros dar
bo nors dalimi prisidės, tat 
trumpoj ateityj bus gali
ma visiems linksmai 
doti “Alieliują !”

kelis ska- 
keliauja į

krašte ka-
gabųs ir

Štai

priliuoduotas; iri ja'rės gilu
ma yra apie 300 pėdų, tai 
laivas pasieks dugną po 
virš 15 minutų. Čion 
dugne jis Sau iramiai, be 
judėjimo gulės i V, jei nusi
leistų neilgai po1 nuskendi
mo naras, tai- raštų daiktus 
nesuirusius.

Kitaip bus su laivu, jei 
jis bus sunkiai geležiniais 
daiktais, arba tiesiog gele
žim prikrautas. Tuomet lai
vas keliose minutose bus 
dugne ir skęsdamas taip 
smarkiai suksis, kad jo sie
nos sutruks ir skeveldai 
tuoj iškils paviršiun.

Lygus likimas patiks ii’ 
geležinį laivą. Jis skęsta 
greitai ir pasiekia dugną 
veik vertikaliai. Vargu jis 
suclųšta smogęs dugnan, vie
nok, mažiausiai jo 
suskįla.

Koks-gi likimas 
tų visų daiktų, ką 
dugne ilsisi. Milijonų mili
jonai jūrės augmenų ir mo
liuskų apsėdžia jį. Jūrės 
augmenis it miškas apden
gia laivo šonus, o tarp jų 
nesuskaitomos 
jūrės gyvūnų 
Trumpame laike 
nei mažiausios 
nei viršuj, nei laivo viduj,

liemuo

laukia 
jūrės

daugybės 
knibžda.
nelieka
vietelės

M——‘"I
kur nebūtų apdengta kal-l 

. kio arba titnago sluogsniu. j 
> Galop ateina laikas, kuo- 
l met delei tų naikinančių in- 
i tėkmių laivas pasileidžia 
ir belieka iš jo tik suakme
nėjusių lentų ir skeveldų 
krūva.

Reikia patėmyti, kad ge
ležinis laivas kur-kas grei
čiau pasileidžia ir sunyksta, 
negu medinis, nes jūrės 
vandens, gyvūnų ir augme
nų naikinančioji veikmė 
greičiau išdėsto geležį, ne
gu medį supudo.

Todėl hispanų ir net nor- 
manų laivai yra randami 
gerame stovy j jūrės dugne, 
t. y. laivai išbuvę po kelia- 
tą šimtų metų jūres dug
ne. Nuo “Titanic’o,, gi į 
50 metų, o gal ir anksčiau, 
neliks nei mažiausio pėd
sako.

Geležis yra vienas tų me
talų, ką labai lengvai pa
siduoda jūrės vandens veik
mei. Ne taip esti su platina 
arba auksu. Šiuodu 
vandens veikme, 
intako j jure j rasti 
indai ir pinigai, kurie virš 
dviejų tūkstantmečių išbu
vo jūrės vandenyj, o visai 
nenustojo savo žibėjimo.

atstovi
Tiberio

aukso
IŠGANYTOJAS.

Saules energija.
Ar jau pasirengęs musų 

įžen- 
kurio-

iš ue- 
durtu- 
iš ža- 
tiktai 
musų

darbštu-

gie

KAS DEDASI SU NUS
KENDUSIU LAIVŲ?

planetos gyventojas 
gti naujon epokon, 
je saulės energija, augme
nyse sutaupyta, bus var
tojama atlikimui mechaniš
kų darbų?

Atsakydamas į tą klau
simą Italijos chemikas, pro
fesorius Giacomo Ciamici
an atkreipia domą, kad 
metinis užauglius augalų 
ant žemės išneša apie 32 
milijonus tonų, kurie, jei 
butų sudeginti, išduotų ši
lumos tiek, kiek 18 milijo
nų tonų anglies, — arba 
18 kartų daugiau kaitros, 
negu duoda anglis iškasa
ma Europoje ir Amerikoje.

Nereikia manyti, sako 
profesorius, kad augalai 
galėtų duoti visą kurą, ku
rį mes ateityje suvartosime. 
Mes dabar vartojame sau
lės energiją, kuri per tūk
stančius metų užsilaikė an
glyje. Kodėl nevartoti nau
jai išduodamąją saulės 
energiją?

Jis ragina žmoniją, kad 
ji stengtųsi auginti auga
lus, kurie spėriai rinktų 
saulės energiją. Kokie au
galai turi būti vartojami, 
nedaro skirtumo. Gali a- 
nais būti žolė, gali būti me
džiai ; gali augti pelkėse, 
gali ir tyrynuoše,
rių kraštų, ar net pačiose 
jūrėse. Svarbiausia yra tas, 
kad jie greitai augtų.

Apskritai 
liūs augalų 
mės išeina 
nuo margo,
du auginantįbutų galima 
gauti keturis^ tonus. Tai 
ant vienos ketvirtainės my
lios (angį.) išėitų du tūks
tančiu ir penki šimtai tonų 
kuro, kuris atstotų apie 
1,400 tonų anglies.

Ateinančiuose , laikuose, 
sako profesųrius,, rinki
mas kūrenimui augalų bus 
surištas su mokslo išradi
mais. Jie bus prieš saulę iš
džiovinti, paskui bus per
dirbti į dujas, iš kurių bus 
atidalinta amonij'a sugrą
žinimui atgal į žemę, kaipo 
azotinę trąšą, taip gi 
mei liks sugrąžinti ir 

fneraliai dalykai pelenų 
vidale. DujosigazasY

Negreit žmonės pamir
šta didžias nelaimes, kaip 
ve: karą, didį gaisrą, kal
nakasių užgriuvimą. Ilgai 
žmonės indomaus ir “Ti- 
tanic’u”. Nelaimė ant jū
rės kur-kas smarkiau vei
kia ant žmonių vaidentu
vės, negu ant žemės. Pa
mirštant patį atsitikimą, 
pasilieka vienok indomavi- 
mas, kas dedasi su laivu 
jūrės dugne. Tūliems gal 
išrodyti, kad nekuomet ne
bus galima atsakyti ąnt to 
klausimo. Bet ištikrųjų y- 
ra ištirta ir gerai žinoma 
apie tą dalyką. Čion nors 
trumpai paminėsime indo- 
maujančiam skaitytojui a- 
pie laivo likimą jūrės dug
ne.

Pirmiausiai apie skendi
mą. Jei laivas yra medinis, 
tai jis neskęsta vertikaliai 
(tiesiai), bet jis jtirės dug
ną pasiekia rvingiuodamas, 
brėždamas zigzagišką lihi-L_____
ją. Jti laivas nėra sunkiai!vidale. Dujosjjgazas);

t .. . -

ant ju-

imant, užaug
ant visos že- 
pb vieną toną 
Pagerintu bu-

aut vietos sudegintos tam 
tyčia padarytose prietaiso- 
se ir gauta energija bus 
kur reikia, ten ir suvartota 
taippat, kaip ir energija, 
kurią mes gauname iš an
glies. Angliarugštis, kuris 
atsiras deginant augmenis, 
bus atgal dirvai sugrąžin
tas. Tokiu budu dirva ga
lės užlaikyti savo našumą. 
Išleidžiama energija bus 
priversta suteikti mums 
pigią mechanikos energiją, 
jų surinkimui vartosime 
augmenis vietoj veidrodžių, 
su kuriais yra daromi mė
ginimai Egipte ir Peru.

Nedaug žmonių turi su
pratimą, kiek saulės ener
gijos yra išleidžiama ant 
žemės. Tropikuose, per še
šias saulėtas valandas, sau
lė išleidžia ant vienos ket
virtainės mylios tiek šilu
mos,' kiek gautumėme su
deginę 2,500 tonų .anglies. 
Plotas, turintis 10,000 ket
virtainių mylių, per vienus 
metus gauna tiek šilumos, 
kiek duotų sudeginus 9 mi
lijonus tonų anglies, t. y. 
9 sykius tiek, kiek yra iš
kasama Europoj ir Ameri
koj per ištisus metus. Sa
charos tyrynai, turinti 
2,280,000 ketvirtainių my- 
lių pločio, kasdiena gauna 
tiek saulinės energijos, 
kiek gautume sudeginę 6 
milijonus tonų anglies.

Palyginus tą energiją, 
kurią mes gauname iš sau
lės, su tąją, kuri randasi 
užslėpta nuo geologiškų 
laikų anglyje, mes matome, 
kad pastaroji yra tik 
možis prieš pirmąją, 
dabar išleidžiamą.

Vėlesnieji mokslo
dimai mums aiškina, kad 
saulės šviesą pati gali būti 
panaudojama išdirbimui 
didelės energijos. Ant to 
pasiremdamas profesorius 
Ciamician duoda patėmiji- 
mą, kad tropikų tyrynai, 
kame žemė ir oras nelei
džia būti našiems augalų 
augimui, galės būti naudin
gais panaudojimui saulės 
spindulių, kurie bus ren
kami ant photo’elektrikos 
baterijų, arba net photo-

šami ten, kur jie bus rei
kalingi.

Saulės energija ne visur 
vienokiai ant žemės pavir
šiaus išdalinta. Yra tokie 
žemės plotai, tropikuose, 
kurie paliktų laimingais, 
jei saulės spinduliai butų 
tinkamai sunaudojami. Net 
jau ir dabar tvirtosios vieš
patystės, lyg tą žinodamos, 
išlaiko, viena už kitos, nori 
paglemžti saulėtas šalis.

Kur auga augalai gau
siai, ten saulės energiją ga
lima rinkti su augalais. Ty
rimuose, kame niekas ne
auga, photo-chemija ateis 
mums padėti saulės spin
dulius surinkti ir, pavyda- 
le energijos, galėsime nau
dotis.

Karštose šalyse, sako 
tas profesorius, atsiras pra
monės kolionijos be durnų 
ir be kaminų. Girios stik
linių dūdelių bus pristatyta 
tyrimuose.

Anglis "mums duoda sau
lės energiją labai sukon
centruotame pavydale. Iš- 
tiesų, šiandieninė civiliza
cija, galima sakyti, yra an
glies duktė, t. y. jei nebūtų 
buvę anglies, musų pramo- 
nija kitaip išveizėtų. Bet 
viskas juk su galu. Anglies 
nors ir daug dar žemėje 
esama, vienok kiekvienas 
išimtas iš žemės tonas, pa
daro ten vienu tonu jos 
mažiau. Tos priežasties dė
lei, žmonijai prieis laikas, 
kada bus ir paskutinis to
nas išimtas. Taigi nėra in- 
domu, kad išlaiko pradeda
ma veizėti į kitus dalykus, 
kurie galėtų užstoti anglį.

Milda.

5) įvairių paveikslų ir pa
veikslėlių, iliustraicijų, at
virlaiškių, knygų viršelių ir 
t. t.;

6) knygų katalogų, drau
gijų įstatų, apskelbimų, 
spauzdintų laiškų su pasvei
kinimais ii* eilėmis, pakvie
timų, vakarų programų, kai
noraščių ir t. t.

Žodžiu tariant, šiai paro
dai reikėtų surinkti vislab, 
kas lietuvių kalba buvo 
spauzdinta tais metais, nuo 
laikraščių ir knygų prade
dant, menkiausiais lapeliais 
baigiant ir paduodant, kicl 
egzempliorių spauzdinta.

Atsiųstosios knygos ir 
spauzdiniai, parodai pasi
baigus, liks L. M. Draugijos 
bibliotekai, jei siuntėjų ne
bus pažymėta, kad jie rei 
kią jiems grąžinti. Grąžini
mas šiame atvėjy bus L. M. 
Draugijos pinigais apmokė
tas.

Visi spauzdiniai turi but’ 
atsiųsti ne vėliaus balau 
džio 1 (14) d. šių metų.

Tikėdamas, kad musų ap
šviestieji tautiečiai teiksis 
paremti šį musų taip svarbų 
ir naudingą sumanymą, L. 
Mokslo Draugijos Komite- « 
tas Tamstos prašo prisidė
ti, kad kuopasekmingiau jį 
įvykdinus.
L. M. Draugijos Komitetas.

VELYKŲ RYTĄ.

TAISYKIME SPAUDOS 
PARODĄ.

Džiaugsmingai ir liuosai 
Skamba varpų balsai 
Vėl mums linksmą naujie

ną !-
Kėlės Kristus išties, 
Nenustokim vilties, 
Skelbkim laimę šiandieną!

maz- 
t. y.

atra-

(Pabaiga nuo 6-to pusi.).

že-
mi-
pa-
bus

dėjus, redaktorius, spau
stuvininkus, įvairiausias 
draugijas ir į visus žmones, 
kurie turėjo darbo su lietu
vių raštais, prašydamas at
siųsti L. M. Draugijon (Vil
nius, Lydos — Lidskij — 
gatvė, 7) po vieną ekzem- 
pliorių:

1) įvairių knygų, brošiū
rų, kalendorių, almanachų, 
ii’ 1.1.;

2) laikraščių ir kitų pe
riodinių leidinių;

3) geografijos ir geologi
jos žemlapių, kartogramų, 
statistikos lentelių ir t. t.;

4) teatro ir muzikos veika-
chemiškų baterijų ir perne-*lų; ,

Alieliują garsus 
Teramina visus, 
Te galybės priduoda 
Meilės žadint jausmus, 
Iškentėti skausmus, 
Šio gyvenimo juodo.

Nors gyvent ir ilgu 
Tarp sunkybių, vargų, 
Bet neliaukim kovoti; 
Jau nuveikta mirtis, 
Laimės žib ateitis, 
Kur dvasia bus vis soti

Kol krūtinė karšta
Ir tikyba šventa
Ir jausmai mus nešąla, - 
Kelkim širdį augštyn 
Ir vis žengkini artyn 
Prie gražaus idealo!

J. St
Imi
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L. Vailionis.

KATALIKAS.

MATERIJOS KEIT*.M8SI 
8RGANIZMU0SE

(Paskaita.).

(Tąsa.).
Augalas, duokim sau, pamerktas van- 

flenyj', kuriame yra sutirpintos viršuj mi
nėtosios druskos, puikių-puikiausiai auga, 
kad tik užtektinai butų jam oro ir šviesos. 
Taip mes darom su olcandros šakele, kada 
norim, kad ji išleisti! šaknis. Gyvūnas gi, 
kad ir mažiausias, įleistas tekiau vandenin 
tuojaus žūsta, nors oro butu daugiausia ir 
skaisčiausiai šviestu saulė. Delko taip yra, 
pamatysim paskui; čia tik pridursim, kad 
šis dalykas yra svarbiausias, kurs skiri i 
augalą nuo gyvūno.

Tokiu budu išpuola mums pirmiau
sia kalbėti apie augalus. Pralei skini tuo tar
pu visus žemesniuosius augalus ir imkim 
augštesniuosius, pavyzdin: žoles, medžius; 
galim tą padaryti, nes stambesniuose daly
kuose, kurie mums čia rupi, visi augalai 
vienodai užsilaiko, išskyrus dvi gan dide
les ir skaitlingas bakterijų, bei grybu šei- 
myni. Paėmę augštesnius augalus, mes ga
lėsim kaikuriuos dalykus grynomis akimis 
pamatyti.

Materijos iš dirvos sėmimui augalai 
turi tam tikrą prietaisą— šaknis. Jos, išsi
šakoję, išsiplėtoję į visas puses, čiulpia iš 
žemės skystimus. Naudingu skystimu že
mėje ne labai daug, ypač, kad juos be pa
liovos semia šimtai tūkstančiu augalu; 
todėl jiems reikėjo taip ištobulinti šaknis, 
kad jos geriausia galėtu išnaudoti dirvą. 
Jei mes atsargiai išrausim iš žemės auga
lą, tai šaknų galai pasiliks žeme aplipę. 
Nuplovę vandeniu žemę, matom, kad jie 
apaugę plonučiais plaukeliais; jų uždavi
nys traukti skystimus; užtat jie apauga 
mažiausi žemės trupinėlį ir sunkia iš jo 
vandenį, o jame peną.

Šaknis 'nesunaudoja pasemto maisto 
(taip pavadinsim anuo skystimus), bet 
siunčia jį, geriau sakant, jis keliauna lapu 
linkui. Aišku, kad ne visur kelias vienodo 
ilgumo: vienur jis ne ilgesnis už du—tris 
decimetrus, o kitur pasiekia 150—180 met
ru, kaip pavyzdin pas painias, eukaliptus, 
Lietuvos pušis, egles, ąžuolus. Toks aug- 
štas vandens pasikėlimas reikalauja spė
kos. Įdomu žinoti, kokios jėgos gali čia 
veikti? Šios dienos mokslas dar nesusekė 
jų visu, bet apie kaikurias galima tikrai 
pasakyti, kad jos tame dalivauja. Apie jas 
ir reikia truputį pakalbėti.

Imkim stikline triubelę ir ištraukini 
iš jos orą, kad ji butu vidui tuščia. Paskui, 
inkišę triubelę vandenin, atriškim vieną 
jos galą, žinoma vandenyj esantį. Pamaty
sim, kad vanduo pasikels triubele augštyn, 
ir jei gerai orą išvijom, tai vanduo pasi- 

^uds maždaug ant 10 metru. Paėmę kitą 
^riubutę labai maža skylele ir įstate ją 
vandenin, patėmysim, kad joje vanduo pa
sikėlė, oro ir neišvijus. Pirmame atsitiki
me vandenį varo augštyn oro slėgimas, 
kurs veikia ant vandens paviršiaus. An
troje triubelėje vanduo todėl pasikelia, 
kad jo molekules limpa prie triubelės sie
nų, lipdamos kopa vis augštyn, keldamos 
kartu ir savo kaimynes, stovinčias atokiai 
nuo sienų. Vanduo tolai kįla, kolai jo sun
kumas nesusilygina su bendru molekulę 
patraukimu. Prie šių dviejų jėgų reikia 
dar pridėti pačios pliazmos veikimą, ir ta
da apturėsim tris svarbiausias jėgas, ku
rios varo vandenį, abelnai skystimus, vir
šun; jas visas galim suieškoti augaluose. 
Apart šių veikia dar kitos, tur but smul
kesnės, bet veikiant kartu atlieka tokį dar
bą. kokį pildo garinė mašina, stumdama 
vandenį geležinių triubų gįslomis augš- 
čiausiuosna namų bustuosna, kad jų gy
ventojai pagamintų sau valgį. Skystimai 
tad, iščiulpti iš žemės, teka lapuosna, at
likdami pakeliui visokius augalo veikalus. 
Kad geriau galima butų suprasti, kas da
rosi su jais lapuose, reikia nors apgraibo
mis pažinti lapų sutaisymą. Jei mes per
pjausiu! lapą skersai, tai pamatysim tokį 
reginį, einant nuo lapo viršaus apačios 
linkui. Ant pačio viršaus randame žievelę, 
sutaisytą iš vienos eilios lėkštų akelių; ji 
yra plona ir beveik šviesi, kaip stiklas. To
liau eina viena stora, arba net ir kelios 
akelių eilios, kurios panašios yra į stati
nius ir kaip statinių tvora ’sustatytos, bu-. 
Itent: viena prie kitos; vienu galu atkreip
tos i saulę, antru į akelės vidų. Šitos ake
les tuo atsižymi, kad jos turi savyje daug

žalių grūdelių, apie kuriuos jau minėjome ; 
šie grūdeliai liuosai plaukioja pliazmoje. 
Kadangi tu grūdeliu labai daug vienoje 
akelėje, o akelių šimtai, tai lapas užtatai 
ir atrodo žalias. Kaip tik tie grūdeliai J<o- 
kiu-nors budu išnyksta, lapas tuojaus ne
bežaliuoja. Praėję šitą akelių eilę, randa
me kitą, kitaip jau sutaisytą; čia akelės 
jau nebestovi viena prie kitos, kaip tvora, 
bet tarp akelių yra prošvaikštės; šita ei
lė panaši į urvuotą kūną, duokim sau, į 
jūrių pintelę; todėl ji kitose kalbose taip 
ir vadinama. Ji skiriasi nuo viršuj apra
šytos ne tik savo sutaisymu, bet ir tuo, 
kad mažiau turi žalių grūdelių, arba net 
ir visai mažai. Pagalios, pačioj lapo apa
čioj randame vėl žievelę, kokią matėm 
viršuj. Šita žievelė tankiai nelygi, apau
gus plaukeliais, nuo kurių lapo apačia Įri
tuoja, ir po ją visą išmėtytos akelės, ne
lyginant kokios durįs veda anuosna urve- 
liuosna, apie kuriuos tik-ką kalbėjome. 
Šitais plyšiais, šitomis, neva, durimis vaik
što oras ir garuoja nereikalingas augalui 
vanduo. Oras vienok nereikalauna būtinai 
plyšių, idant galėtų ineiti lapo vidun; jis 
gali pereiti per žievele ir dasigauti prie 
žalių akelių. Akelės nesunaudoja viso oro, 
jos paima iš jo vien tik angliarugštį (car
boxyl COb) ir degi, kitų oro dalių nelie
čia, jos išeina atgal.

Tokiu budu čia, lapuose, susitinka me
džiaga, keliaujanti iš dviejų priešingų pu
sių: iš oro eina degis ir angliarugštiš, 
nuo šaknų, iš žemės — skystimai. .Ir kas 
dabar čia pasidaro? Žali grūdeliai turi 
vieną labai svarbią ypatybę, būtent: suti
kę angliarugštį, jie tuojaus ją ardo, skal
do į tuos elementus, iš kurių ji susideda, 
tai yra į anglį ir degi. Degis atgal grįžta 
oran, o auglio atomai jungiasi su atplau
kusiomis vandens molekulomis ir diiodą 
kūną, vadinamąjį formaldegidu [C(H2O) ].

Pirm negu pradėsiu kalbėti apie toli
mesnį formaldegido keitimąsi, reiktų ap
sistoti prie vieno dalyko, kurs turi didelę 
vertę gamtoje ir gyvenime. Buvo kalbėta 
apie bendrą elementų patraukimą, šis pa
traukimas yra priežastimi daugelio apsi
reiškimų. Jei du, arba ir daugiau, kūnų 
chemiškai arti susigiminiavusių jungiasi, 
tai jų jungimesi randasi daug chemiško
sios energijos, kuri gali pavirsti į šilimą 
arba į kitos rūšies energiją. Paleiskim, 
kad mes prileidom kokin-nors indan deglo 
ir vandendario; dabar inmeskim tau miši
niu elektros kibirkštį; jei indas buvo ne
tvirtas ir mišinio bus daug, tai inmetus 
kibirkštį, mišinys sprogs, suardys indą, 
išduos daug šilimos ir padarys daug ki
tokių apsireiškimų; seno mišinio jau ne
bebus, jis išnyks, jo vietoj atsiras vanduo. 
Tokiu budu iš anų dviejų dujų pasidarė 
vanduo ir radosi daug energijos ir šilimos. 
Taip būva su susigiminiavusiais elemen
tais; jie beveik savaimi jungiasi, duodami 
naujus kimus, kuriuos jau ne taip lengvai 
išardyti. Norint išardyti vandenį į pras
tus jo elementus, reikia būtinai grąžinti 
tą šilimą, kurią gavome, jungdami degį ir 
vandendarį. Tartum chemiškasis susijun
gimas, tai kasžin kokia bendrovė, kuri su
dėjo ir išleido kokiam-nors dalykui pini
gus; jei panorėtum tą bendrovę išardyti, 
tai reikia neatbūtinai grąžinti jai išleis
tus jos pinigus. Bet buna ir atbulai. No
rėdami sujungti, bent kokius du kunu, ku- 
riedu neturi prie savęs jokio patraukimo, 
kurie yra nesusigiminiavę, turim pridėti 
daug šilimos, ar chemiškosios energijos; 
toki kūnai buna tankiausia labai svyruo
janti, juos labai greitai ir lengvai galima 
išardyti; irdami jie atgal atiduoda paim
tąją energiją. Kaipo pavyzdį galim imti 
iš dalies piroksiliną. Ji taip svyruoja, kad 
užtenka smagiai surėžti daiktan, kuriame 
ji sudėta ir tuojaus jos viduj pradeda deg
ti, randasi daug dujų ir jos plėšo viską, 
kas tik joms priešinasi. Padarę šiuos pa- 
tėmijimus, galim grįžti prie angliarūgšties.

Elementai, iš kurių pasidaro anglia- 
rugštis, yra labai arti susigiminiavę; jie 
jungdamiesi duoda daug šilimos, bei che
miškosios energijos. Todėl, ardant anglia
rugštį, kaip tą daro žali grūdeliai, reikia 
grąžinti tą viską, kas iš jos gauta. Iškur 
tat anie grūdeliai ima tą energiją? Daug 
prastų-prasčiausių pavyzdžių mus mokina, 
kad reikalingą grūdeliams energiją siun
čia saulė; jos spinduliai, nešdami su sa
vimi energiją, žadina grūdelius prie darbo. 
Pavyzdžių netrūksta. Tamsumoje augąs 
žolynas išblyškęs, silpnutis ir neilgaamžis; 
jis greitai žūsta; naminius žolynus mes 
sten/^ames saulėj pastatyti, patyrę, kad

(Toliau bus).

HARA KIBI, ^RBA SAU- 
ŽUDYSTĖJAPONIJOJE.

Kas šalis, tai mada — 
sako lietuvte priežodis. Kas 
vienoje šalyj lyra bjauru, 
nedora, taFkifdje gal būti 
maloniu dalyku, net šven
tu. Keista,vienok taip 
yra. Mes notoms nenoroms 
turime pripažinti anot mok
slo vyro pasakymo, kad 
dora, tai geografijos klau
simas. Iš senovės lietuviai 
saužudystę skaitė už pasi
baisėtiną darbą. Na ir iš
tikto, argi gali būti kas 
baisesnio, kaip persiskyri
mas su savo gyvybe, ku
ri taip brangi, kad anot 
vieno senio pasakojimo, jis 
dirbtų bile ką-nors, kadir 
sunkiausi ar bjauriausi 
darbą, bile gyvas butų. Re
tai musų protėviai težudy- 
davos. Jei tik koks nukar
šęs vaideliotas arba koks 
pakvaišėlis, kuriam jau 
šiame sviete nebuvo laimės. 
Žudydavosi priversti dide
lės bėdos, kaip tai matome, 
Pilėnų pilyje, bet ne iš liuo- 
sos valios.

Bet yra šalis, kur saužu- 
dystė skaitosi garbingu ir 
kiltu darbu. Tai Japonija 
ir Chinija. Kasdieniniai 
gyvenimo atsitikimai, o la
biausiai nusižudymas per
nai rudenį generolo Nogi 
su savo moterimi, parodo, 
kaip mažai branginamas 
pas japonus gyvenimas. Jie 
yra baisus priešai kare. Jie 
miršta be pasigailėjimo sa
vo gyvatos, taippat kaip 
kad ir žudot' priešą be gai
lestingumo. , Savo gyvastis, 
kaip ir savo.priešo jie skai
to už mažmožį. Gyvenimas 
jems išrodo lyg paprastas 
sapnas, kuris įgįja šiek-tiek 
verčios tik iš savo apgailė
tinos užbaigos.

Yra gerai žinoma iš pra
nešimo karo valdininkų, 
kad daugumas kareivių ir 
laivininkų, buvusių ant 

“Kiužu Maru”, kurį 
nuskandino rusų-ja- 
karo metu, nusižudė 
rankom, bile tik ne

pasiduoti gyvais. ' Taippat 
yra tikrai žinoma, kad ke
turiasdešimtis kareivių, 
tarp kurių buvo penki ofi- 
ciėriai, būdami apsupti iš 
visų pusių virinu namuose, 
visi, išskyrus keturis, nusi
žudė, bet nesidavė paimti 
nelaisvėn. Pažymėtina dar, 
kad visi oficieriai verčiau 
pasidarė sau galą, bet ne
pasidavė.

Pasidarymas sau galo, 
perduriant savo vidurius, 
japonų kalboj vadinasi ha
ra-kiri. Kad rūsti pradžią 
to baisaus papročio hara- 
kiri,? mes turime eiti į se
novės laikus japonų histo- 
rij'oš — net, kirip pasirodo, 
į pasakų laikus. Senoji ja
ponų historija pilna tokių 
atsitikimu, kur garbingi 
tautos vyrai, karžygiai ir 
kareiviai, kąd suteikti dau
giau svarbos aa,vo garbei, 
baigdavo savo*” gyveninių, 
anot jų, gajįbingji budu su 
hara-kiri. - - -•» Ji

Aristokratai ;; laikydavo 
tą paprotį ifž didelę garbę, 
kurią jie tiliiir sąvinos. Tik 
svarbiuose „ atsitikimuose 
savo gerienlš, Ištikimiems 
tarnams suteikdavo tą lai
mę ir daleizdav.yo persmei
gti peiliu savo1 vidurius, 
kaip paskutinį ■> patarnavi
mą savo šeimininkui.

Kąip Europoj buvo due- 
listai ir šokinėtojai, 
Japonijoj buvo gabus 
kėjai, kurie praktikuodavo 
taip šventą darbą hara-ki-

Ėnirtis buvo

taip augštoj garbėj laiko-; 
ma, kad didikai tų laikų 
priėjo lig to, kad tik ir ieš
kojo priežasties, kurios dė
lei galėtų nusižudyti.

Hara-kiri buvo tai būdas 
didikams apsergėti savo 
garbę, parodant savo aug- 
štą kilmę. Čia tur būti pa
žymėta, jog tas būdas žu- 
dymos buvo skirtingas pas 
didikus ir pas paprastus 
žmones, kurie negalėjo tu
rėti tos garbės. Vieni didi
kai tiktai turėjo tiesą, net 
ir privalėjo atlikti tą dar
bą su ypatingomis apeigo
mis/ pasiremiant ant etike
tes teisių, kurios nuo seno
vės buvo pasilikusios.

Prisirengimas prie tos 
saužudystės, prirengimas 
kambario, tam tikri mosta
gavimai ir laiko ilgumas 
atlikimui tos apeigos, bu
vo smulkiai aprokuota. Net 
būdas, kokiu veikėjas turė
jo įeiti į kambarį baltai 
papuoštą (balta spalva 
reiškia nuliūdimą pas ja
ponus), ii* atsakyti į sve
čių pasveikinimus. Tada 
su nusišypsojimu jis apnuo
gindavo savo pilvą, bet dar 
neimdavo kardo, kad durtis. 
Prieš tai, jis gerai parin
ktais žodžiais, keliais tvir
tais sakiniais prirodinėda- 
vo savo drąsą ir augštą 
kilmę. Jo trumpa prakalba 
turėdavo baigtis su aug- 
štais užjautimais savo ge
riausiam -> draugui, kuris 
stovėdamas šalia jo ir lai
kydamas aštriai išgaląstą 
kardą, turėdavo duoti gar
bės žodį, kad nukirs jam 
galvą. Ant galo, po visų 
augščiau sakytų apeigų, 
jis atidengdavo drabužius 
nuo savo vidurių, ir tą dar 
dirbdamas, turėdavo paro- 

augštą kilimą, 
su atsidėjimu ir

"Kataliko” Agentai.
“KATALIKO” kelia janti agentai:

P. Vaitiekūnas
J. Digrys , r. J ; •
K. Vilkevičius

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

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas.

ATHOL, MASS. <
K. Graniekas, 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. Baulinaitis, 377 W. Broadway

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

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

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

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkeviėia 877 Cambridge St.

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

CHICAGO, ILL. 
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted St.
J. Braknis, 3239 So. Halsted St.
E. Butkevičia, 3149 S. Halsted St.
J. Ilgaudas, 1841 So. Halsted St.
A. Juodelis, 818 W. 18 St.
A. Jurevieia, 3240 S. Morgan St.
P. M. Kaitis, 1607 N.. Ashland ave.
A. Kasparavičla, 3416 Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.
V. Linka, 1834 Blair ave.
Z. Mickevieia, 2342 S. Leavitt St.
K. Šokas, 3327 Auburn Avo
K. Stulga, 4513 S. Wood St.
M. J. Tananevičia 670 W. 18 St.
M. A. Vabalas, 1700 No. Ashland ave
J. Valczukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zacharevičia, 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 ^Vve.

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

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

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

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

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

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

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

WILKES-BARRE, PA.
V. Adominas 34 Logan St. ‘
K. Kučinskas, 180 Pringle St.
A. Šeškevičių, 501 Now Grant St.

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

WATERBURY, PA.
K. C. Kazemckas, 785 Bank St.
J. Vioraitis, 107 S. Harding St.

HEPRflSTfl
Proga už

no
išsigydyt

Patrūkimą 
jKYLĄ}

IKI KOVO 31-tai
D-ras Flint, <’idis patrūkimo speoialistas CM- 

cagoj siūlo nuostabu $10 išžudymą iki kovo 30 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir maz •. 
seniai irjieseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy- 
dziau vienos s&nvaites kūdikius ir vyrus 90 me
tu amžiaus, bet szi $10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali tęstis ilgai’*.

10 liZGYDYTU PATSUKELIU.

laivo 
rusai 
ponų 
savo

ri. Karžygiški

taip 
vei-

dyti savo 
veikdamas 
tvirtumu.

Nekurie 
tikimai 
laikus. Reikėtų didelės 
kningos, kad juos visus ap
rašyti, pradėjus nuo Nak- 
Isakka, sosto įpėdinio, ku
ris geriau pasirinko saužu- 
dystę, negu sostą, .prieš 
tris šimtus metų, ir bai
giant generolu Nogi, kuris 
nusižudė praėjusį rudenį.

Susidurdami jaunieji ja
ponai su vakarų civiliza
cija, priimdami daug nau
jų ideų, pamatė, kokį blo
gą šaliai atneša hara-kiri. 
Naujuose įstatymuose tas 
darbas baisiai ginamas. Bet 
šventumas to papročio taip 
giliai įsikerėjęs žmonyse, 
kad nei vienas teisėjas ne
drįsta uždėti bausmės, ko
lei yra įstatymuose pažymė
ta, ant prasikaltusių tame 
dalyke

Iš to galima spręsti, kad 
hara-kiri ištikro dar ilgai 
gyvuos ir bus laikomas gar
bingu daiktu ir, kad didikai 
dar ilgai laikys sau už pri
vilegiją, kaipo savo augštai 
kilmei. Nes, nors valdžia ir 
gina tą saužudystę, bet šir
dyje dar tebelaiko šventu 
papročiu ir užjaučia tiems, 
kurie baigia savo amžį tuo- 
mi baisiu budu.

Toks būdas žudimosi yra 
žinomas ypatingai pas ja
ponus, bet chinai ir kiti 
geltonosios rasės žmonės 
tankiai griebiasi to paties 
budo. Dr. Sollandas apsa
ko’ atsitikimą su vienu pro
vincijos mandarinu, ap- 
skųstiruž išdavyste ir įmes
tu kalėjiman, kuris sten
gėsi numirti sulyg budo.

Kas lipk AnnaMiistų, itai 
tulhs jų laikė nepjaustes 
pirštų nagus iki nepasiekė 
trijų ar keturių centimetrų

hara-kiri atsi- 
yra žinomi ilgus 
Reikėtų

FOREST CITY, PA.
j. Dzikas, 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,

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

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

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

NORWOOD, MASS.
K. Akstinas 56S Pleasant St.

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

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

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

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

ilgumo. Jis vis jais gėrėjo
si, bet vienkart slėpė slap
tingą mintį pasidaryti sau 
calėjime galą. Nusitikojęs 
gerą laiką, jis perplėšė sa
vais nagais vidurius, su
maišydamas ir sudraskyda
mas savo žarnas, nuo ko 
greit turėjo mirti.

Baisu. Bet ir yra vietų 
ant šios žemės, kur baisus7 v

dalykai atliekami ir dar už 
tai garbės norima.

Milda.

Bernard Van Mynen, S Holland, III.
F. Franchina, 862 Gault St., Chic igo, Ill.
J. Golobic, Blue Island. R. F. D. L
J.-Burnett, 3556 So. State-st.
R. Viertel, 3648 Elmwood-ave.
J. W. Tibbits, 1126 Michigan ave.
L. Hollse, 1732 N. Spaulding-avo.
A. F. Lange, 943 Wilson-ave.
L. Schneider, 1021 Newport-ave.
H. H. Penninger, 1650 Millard-ave.

JUS TRUPUTI PATRUKĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti i<zkal , 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidelioiuna , ntemni- 
mas, paslidintas arba virtimas, kosėjimas arba 
cziaudejimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
milziniszko didumo ir gali vesti prie uz<maugi- 
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 $10.

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., 2ro Flora
Tarp Jackson-bd. Ir Van Buren-st.

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.'

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visoki medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. R0ZH05 pard.

4-4-+4-4-4.44-4-4-4-4-4-4.4-4.+++-{•4-•{• 4"-?. 

t JOHN M. BRENZA * 
f LAWYER + 
* Lietuvys Advokatas 4* 

J 4608 So. Ashland Ave., Chicago, III. Ž 

•5* RHONE DROVER 1»>9 *5*
J Atlieku visokius legaliszkus reikalus at- T 

sakaneziui, ypatingai suzeidmo ir kitus.
4* Užsiimu vedimu visokiu civiliszku ir 4* 
J kriminali zku bylu. Taipgi peržiurtu T 
•p abstraktus ir padirbu visokias popieras Z 
•J* ir doKumentus pardavimo ir pirkimo t 
J namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- J 
a rie turite koki legaliszka reikalą, atsi 
4* szaukite pas tautieti. 4*

4**i**?*‘5**}*4*’i*4**J**J**5’‘?‘*§*’i*4*‘J**2'*J<4*‘J*4*4**8,+ <•

Uranium Steamship 
Company

Reguliariška Pasažierinč Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM
Gerinusi Laivai —Ruimingi kambariai
Marconi bevieline stotis—Geras Valgis

Austrijos.Hungarijos ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuot,! į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company

13 Broadway, • New York
J. V. Zinner Co..

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

si visur Suvienytose Valetijosi.

8



TEMYKIT LIETUVIAI.

Apskelbiu są 
tautiej^aiffiTTjacr 
atliėkti ‘ visokį 
darbus kas lyt 
muzikos, ktįip v 
mokinu Concei’tii 
bubnų Kanklių. S 
statau gaidas vii

kietus instrumentams. Taigi su vii 
kiais muzikaliais reikalais kreipki, 
pas savo tautietį. ?

T. K. Yawaiszas,
937 W. 32nd St. (Tiicago, 1
Phone Drover 1SS0. . / •’

(12-13-14-15-10) n
-■j g '

KATALIKAIS

Sutvarkyk savo svarbiausius
dalykus pirmiaus

* Nauja Lietuviškarito I

■*“"z mą o ne nusipirkus jau. Pasisekimas arba : epasise- •- 
kimas viso meto da bo, nuo arimo iki bra dos pi įgu

li nuo gerumo ir išnašumo mašinų, kuriais vartoji savo 
lauko apdirbimui. Todėl sAarbiausios d dykas yra mašinos 
sšsirlukimas. Tad sutvarkyt tj dalyką pirmiau, negu reikės arti. 
Gauk mašinų katalogas ir žiūrėk, kad mašinos butu su vardais

Champion Deering
McCormick Milwaukee'

Osborne Plano
Žinok, kad mašinos už kurios mokėti pinigus persep'ynesdešimts 

metiį pjovė vidame pasaulyj javus ir čiena. Per visą tą 'aiką buvo 
pridedami pagerinimai, kok.us praktiką parode reikalingais esant. 
Taipgi tos mašinos išbandytos ir išpraktikotos yra parduodamus už 
žemiausia kainą.

Antras daiktas, kurs turi but atmenamas, yra tai pataisymas su
sėjusiųjų dalių. Tailabai greitai padaroma. Į keliątą valandų gali 
į vietą nulužusios mašinos dalies gauti naują, kuri kuogeriausiai 
tiks.

Kad mašina gerai ryštu reikia, kad šniūras butu d utos ir lygus, 
kad nenutruktų beryšant ir kad 1 ngvai beg u nuo kamuolio. Šniū
ras, kurs atsako pilnai tam reikalavimui yra parduodamas I H O 
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 ryšimu! šniūrus — jie pasa
kys, kokie jų patyrimai yra su jais. IHC vie iniai pardavėjai 
suteiks jums katalogus, informaciją ir papasakos apie maš.nas,

* Kataloga gali gaut nuo vietinio prrdavejo arba iš

International Harvester Company of America
(Incorporated)

Chicago USA

FILLED laikrodėliai, paauksuoti, gvarantuoti 
aiduos ^ž^’ a'£menll> viduriai, par- y g

FILLED laikrodėliai gvarantuoti O E
aut 20 m«:ų, 15 akmenų, Elgin viduriai...... Vl4. t v 
GOLD FILLED gvarautuoii ant 2Q metų ine 1E 
17aaetų Eigis viduriai............ . ......................... dilu. Iv

Prisius k savo adresą ir už 4o marke, gausi 
naują iliustruotą kataliogą UŽ DYK^,.P. K. BEUCHAS
3248 8. Mugu St. CHICAGO, III.

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

CHICAGO, ILLINOIS

UŽDĖTA 1886 m. JAU 27-tl METAI

-sjYBNYTJzj,
Visuomenės, literatūros ir politikos
* savaitinis laikraštis

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.

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

“Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijose Siauri
nės Amerikos:

Metalas $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:

Metams $2.50, pusei metų $1.25
Rusijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse viešpatystėse:

Metams $3.00, pusei metų $1.50

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Užsirašant “Vien. Liet.” reikia drau . r prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu:

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

25 metfg Jubilė’inis numeris 10 c.
Rašyk greitai, o paprastų numerį gausi dykai.

❖ 
❖ 
❖ 
❖
❖ 
•b
❖ 
❖ 
❖ 
❖
❖ 
❖

Aš atida iau naują .liotuvišj,ą 
A tieką. Aš užlaikau Sever, s gy‘ 
duokles, ir geriausią Trajanka ir 
geriausius rusiškus laŠlfš. Aš taip 
pat užlaikau visokia^-žąlos išspjios. 
tėvynes. Ateikite persitikrinti.

U. F. FmK, flpiiskorius 
g 3462 S. Halsted st, arti .35 tg.; 
.j. Telefonas Drovcr 2773 ..

♦ 
*

❖
❖

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 

' LAIKRODiŠLIS.
, Vyriškas arba 

moteriškas ..laik
rodėlis grafantud- 
tas; ant ;20. motų, 
paauksuotas dm 
beifavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, garai 

labiausiai naudojamilaiką laikantį, 
keliauninkų, kurie turi daboti Išliką.' 
Speciališkas pasiulijimas. Mes nusiųsi
me šitą laikrodėlį kiekvienam C.O.D. 
už $5.75 ir expreso kaštus'del-peržiū
rėjimo. Jei nepatiks, nemokėk nei cen
to. Už jį kitur mokėtum $35. - į^k. 
paauksuotas lenciūgėlis dovanai prie4 
kiekvieno laikrodėlio. Key 904.

EXCERSIOR WATCli CO., 
904 Athanaeum Bldg., ■ Chicago, Ill.

LIETUVIAI BEMKITE SAVO BIZ
NIERIUS. ’

Siuva visokius rubus. Atlieka dailini/ 
gerai, pigiai, pagal irostumerio reikala
vimą.

Užlaikau kningas, paveikslus, užra
šau laikrašti ‘ ‘ Kataliką ’ parduodu 
lotus ir apdraudžiu gvvastj.

K. KUČINSKAS
230 Pringlė St. ' 

Kingston, Pa.

Jf*************************

DR. O.C. HEINE $
DENTIST AS Ž

*

*****************5K****W*»*J

Kamp. 31mos ir Halsted gatvių 
Ofisas viršuj Aptiekos 

15 metų vienoje apygardoje.

JOHN COCHINSKY
LAWYER

LIETUVYS ADVOKATAS
69 W. Washington St., Room 1510 . 

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

Ofiso Tel. Centrai 1863.
Gyvenimas:

2316 W. 23rd Pl., Chicago, HI.
Gyvenimo Tel. Canal 2552.

LAO’S
Bitters
Yra grynai daržo
vinis sutaisym as, 
kuris yra absoliu
tiškai geriausias 
nuo visų ligų, pa
einančių nuo ne
sveikam padėjime 
esančių INKSTU 
IR KEPENŲ.

i’
Ant pardavimo

Visose Lietuviu Karczemoea
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Visas jakulis pripažino,; kaipo vieną 
geriausių feningų!

------ — — .- j--r,?--r '■ . ? - 

s---------------------------------------------------................ ......... .•

Bšn - Hur
Istoriška Apysaka iš' Jožaus Kristaus Laikų.

J -l- ■ ........ .. :■
( n Sulietuvino Jonas Montvila.

f si. 472"

POPEROS APDARAIS $1.25
AUDEKLO ;i? $1.50

Tiktai “KATALIKO” skaitytojams 
suteikiame sekančią kningą dovanoms!

Kiekvienas skaitytojas, kuris yra užsimokėjęs šiais metais 
už “KATALIKĄ” $2.00 aplaikys $2.00 vertSs sekančią 

kningą:

SVEIKATA
arba Tiesus ir Trumpas kelias i Sveikatą =

i sutaisė Dr. A. H. Graičunas.

Tiktai už $1.00
KIEKVIENAS žmogus privalo žinoti kaip užlaikyti sveikatą. 
KIEKVIENAM žmogui sveikata meilesnė negu šmotas aukso. 
KIEKVIENOJE šeimynoje privalo rastis kningą SVEIKATA. 
KIEKVIENAS iš šitos kningas gaii sau namie palengva studijoti hi

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

kių paveikslų, apie Žmogaus kūno sudėjimą ir kitokių.
SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgalvis paauksotas, kuingos spau

da aiški.

Šita kninga yra išversta visose kalbose. Tas 
reiškia, kad ji yra tikrai užimanti ir gera. Velyti- 
na visiems perskaityti Ben-Hur. ,

Siunčiau- pir.igus t dresuok te:

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

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

;; $100.000.00
sudėta Illinois Valstybes kasoje.

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG.

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

Andreas Vesalius plausto negyvėlį
Pirmas anatomas, kuris suprato reikalą žmogaus kūną pjau

styti, norint jo sudėjimą žinoti.
AR JUS PAŽĮSTATE SAVO KŪNO SĖDĖJIMĄ?
AR NORITE BET SVEIKAS IR STIPRĖS?
AR NORITE NUSIKRATYTI APGAIVIKUS, KURIE SIŪLO JUMS 

PER APSKELBIMUS VAISTUS.
Jei taip tegul kiekvienas “KATALIKO” skaitytojas pri
sius $1.00 tai aplaikys SVEIKATĄ, o šioj kningoj atra
sto visą sau laimę — kaipo rankvedį žmogaus gyvenimui 

ir vyro ir moters, seno ir jauno.
Siųsdami piningus adresuokite:

J. M. Tananevičia
3249 So. Morgan St. Chicago Ill,

BANK-CLOCK, 08pt.“K”
63 Park Row. Room 1013 

NEW YORK

Įrašyk po numeri nuo I lki 9 kiekvie
nai xni an tokiu budu, kad sudedan- 
kiekvieną kraštą gautum iš viso 20 
Atsiųsi t mums-teisingą išrišimą, o 
mes jums išsiųsim čekį ant $1(0,‘ku 
ris tikš pirkimui 8 lotų. Lotų dyd s 
yra 20.0JO ketv. pėdų. Jie yra ties 
New Yorkii. Tikroji jų kaina yra 
$189, ir jum jie prekines $89, mokant 
jo $5 kas mėnesį. Gausit taipgi 
uždyką <rru*ų bankinį laiarodį, prekė 
kurio yra 8'0. boto! yra gvaMntu >- 
ti, kati yra augšti iriausi ir geri bu- 
davone i s ir apdirbįnėjimui. Dėl in- 
formacijlf' rašyk

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

Taupinimas padedu t pinigus Chicago? Valstijinin Bankan suteikia 
jums progą ti rėti pinicus, kuomet tik yra reikalas ir ir dar-gi moka
mas 3 procentas ant depozitų. Jis yra gausiai a;saugotas kapitalu 
irsurpl.su $3.500,000.

Galite depoziluoti per laišką arba asmeniškai ateinant 
Rašykite lietuviškai.

Insteigta 1879 m-.

STATE BOK OF 0IWA00
S.-E. Cor. LaSalle fSž. Washington Sts., Chicago

DOVANAI! DOVANAI!
ŪKIŠKĄ KALENDORIŲ 1913 metams ir raudingą “PA- 
KETBUKĄ” su užrašų knygute, išsiųsiu dovanot kiekvie
nam, kuris prisius tran 10 gerų a’re ų savo pažystamų ir 10 
cent j maikėmis, apmokėjimui siuntimo lėšų.

Adresuokit šiteip:

G. W. GELEŽUNAS
170 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

Vyrai Išgydomi Į5 Dienas
VARICOCELĘ, HYOROCELĘ (Be peilio Ir skausmo)

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyr% kenčiantj 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 ųoru yra parodyti žmonims, kurie 
buvo gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį 
būdą, kuriuomi tikjąijr aut j visada išgydau.

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

Tikrai išgydau ’SkiMo, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus
(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemok.k) A

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyrltkumat, 
Ligos Kepenų ir Inkstu. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Kraujo liknuodiji- 
mą. Slapumo bėgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo ligos išgydoihos visiškai 
mano vėliausia metodą.

Rodą Dovanai.

Išgydo, kad būtum sveikas

Specialistas
Vyrą ir Moterą Ligą

Kalbu Lietuviškai.

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

L i gos Moterų
ViduriųLigoSj Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ižtyrimas DOVANAI.

VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
paved gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa
kančio (jdymo, o išlygos yrs labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančią. 

! Dr. Zl NS,’183^SCHICĄG0 
Valandos: 8 ryto Iki 8 vak. Medinoms, 8 ryto iki 4 po pietų.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORT©

Jonas Budrikas
Savininkas

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

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

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

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

rašyk
Teisingai padaryta degtin

Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai, 
miniai švelnios 

prieprovos daro 
SOLO degtinę 

geru vaistu 
šeimynų 
varrtoji- 

mui.

“Ant 
baro

geriausia
Žmonės supran
tanti vertę geros 

į rugines degtinės
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

Reikalauk S-O-L-O
STRAUS BROS CO. DistiUers - Chici<o.

216 W. Madison St

Į ■' 'ė
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BREVIORELIS.
Katalikiška Maldą knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

Jaunuomenei.

1. .APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš 
amerikoniško gyvenimo. H. Sienkevie. Iš
guldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai 
juokingas aprašymas apie užsidėjimą vie
no Amerikos miestelio. Pusi. 32. Kaina. 15c.

S. . APSAKYMĖLIAI. Keturi puikus apsa
kymėliai. Surinko ir išvertė Siūlelis. Kaina 15c

3. .APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai norintiems
suprasti teisybę. P. B. Šioje kningelėje ap
rašo kokį pavojų atgabena žmogui rūky
mas ir aleoholiški gėralai. Pusi. 23. Kaina 10c.

4. ANTRAS KRIKŠTAS. Šių laikų apysa
ka. Parašė Br. Vargšas. Labai žingeidi 
apysaka apie padėjimą šių dienų Rusijo
je ir buvusią revoliuciją. Pusi. 83. Kaina 25s.

5. AMALGUNA arba Tyro duktė. Labai
graži apysaka apie baltveidžius ir indijo- 
nus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvy
nę. Pusi. 91. Kaina ..................................... 25c.

6. AUKSINIO OBUOLIO HISTORIJA. Grai
ku Mytoliogijos Žiupsnelis. Kaina.. 50c.

7. .BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė
Vaikas. Labai užimanti šių dienų atsitiki
mų apysaka, verta perskaityti kiekvie
nam lietuviui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina 25c.

8. BEN HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus
Kristaus laikų. Sulietuvino Jonas Mont
vila. Tą kningą visas svietas pripažino 
viena geriausių ant svieto kningų. Ji ran
dasi išversta visose kalbose. Tas reiškia, 
kad ji yra tikrai užimanti ir gera. Kad 
tas tiesa, jus patįs patvirtinsite perskaitę. 
Pusi. 472. Raina ................................. $1.25.
Gražiais audimo apdarais ..................... $1.50.

9. BETLEJAUS STONELĖ, arba Kristaus
užgimimas. Drama trijuose aktuose. Pa
rašė K. Puiki kningelė del perstatymų 
apie Kalėdas. Pusi. 31. Kaina .......... 15c.

10. CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖ-....
JAI KATAKUMBOSE. Istoriškas apsa
kymas laikuose krikščionių persekiojimo. 
Pagal lenki} kalbą P. B. Labai puikus ap
rašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui 
Domieijonui. Aprašyta, kaip pirmieji ka
talikai, '■vengdami persekiojimų, susirin
ko ant pamaldų į požeminius urvus, kata- 
kumbomis vadinamus, kurie ir šiandie 
dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina .. 35c 
Ta pati apdaryta ...................................... 65c.

11. DANGUS. Pagal K. Flammarion, para
šė P. Brandukas. Su paveikslėliais. Astro
nomija — mokslas apie pasaulį. Parodo, 
kokios yra planetos, kaip jos eina ir kokią 
įtekmę turi viena ant kitos. Kninga yra 
moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta ........................................ 75c.

12. DEGTINĖ—NUODAI. Pagal N. N. Raš
tus, parašė S. Kaimietis. Pusi. 34. Kaina 10c.

13. GELEŽINKELIS. Pagal svetimus raši
nius parašė K. Stiklelis. Čia labai aiškiai 
parodyta išradimas pirmutinio geležinke
lio Anglijoje, ir kliųtįs, kokias turėjo jo 
išradėjas. Pusi. 21. Kaina ......................... 10c.

14. GRAŽI DOVANĖLĖ LIETUVOS ARTO
JAMS. Eilės. K. Stiklelis. Joje telpa ke
liolika puikių tėvynainiškm eilių garsaus 
musų poeto K. S. Pusi. 21. Kaina .........  10c.

15. GRAUDUS VERKSMAI, arba pasibudini-
mas prie apmislijimo kančios Viešpaties 
Jėzaus Kristaus, Pusi. 20. Kaina .............  5c.

16. GULIVERO KELIONĖS į nežinomas ša
lis. Vertė P. Žemutis. Yra tai labai pui- 
kus ir juokingas aprašymas apie atsitiki
mus keliaujant po išsvajotas šalis. Užiman
ti ir podraug pamokinanti kninga. Su pa
veikslėliais. Pusi. 98. Kaina ..................... 50c.
Ta pati apdaryta ..............................   75c.

17. GYVENIMO GABALĖLIAI. Joje telpa
13 įvairių puikių paskaitymų, ypatingai 
apie Lietuvos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras daug genijališkų min
čių apie vargdienių padėjimą. Pusi. 50. 
Kaina ........................................................... 15c.

18. HUMORAS IR SATYRA. Lietuviams 
laisvo laiko praleidimui ir saldiems juo
kams. Surinko Juokų Mylėtojas. Šitoj 
kningoj aprašoma senovės ir šios gadynės 
juokai, juokingi prietikiai, meiliški atsi
tikimai, linksmos patarles ir tt. Toj knin
goj atrasi daugiau juokų, nei dešimty j 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; dau
giau gerų patarimų ir pasargų, nei viso
se virtuvių kningose ir tt. Pusi. 158. Kaina 50c.

19. IŠGAMA. Drama 2-se aktuose. Parašė
J. S. Laida II, pertaisyta. Labai tinkama 
kningelė teatrų lošimams. Pusi. 24 Kaina 10c.

20. JUBILEJUS, arba būdas įgyjimo jubileji-
nių atlaidų. Pusi. 38. Kaina........................... 5c.

21. Išganymo apsireiškimai, arba atėjimas ir 
gyvenimas ant žemės J. Kristaus. Puikus 
vaidinimas su gaidomis. Parašė V. Juozas
K—s. Chicago, Ill. Pusi. 105. Kaina .... 75c. 
Audekliniais apdarais ............................. $1.00

22. JONO ŠIRDIS. Drama penkiose veikmė
se. Parašė Br. Vargšas. Chicago, Ill., 1911 
Pusi. 66. Kaina ............................................. 25c.

23. KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiškas Di
desnysis Katekizmas. Parašė kun. J. De- 
harbe, D. J. Geriausia, nes labai supran
tamas kad ir mažiems vaikams Katekiz
mas, parankiausias lietuvių pradinėms 
mokykloms. Pusi. 199. Kaina drūtuose 
apdaruose .................................................... 50c.

24. KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERI
KOS VALSTYBES. Aiškiai parodo, ko
kios kolionijos buvo pirma ir kaip iš jų 
susitvėrė šiandieninės Jungtinės Valsty
bės. Pusi. 35. Kaina ................................ 10c.

25. KAIP IŠSIRNKTI ŽMONĄ Iš PANŲ MI- 
••s- LIJONO. Broliij jaunikių naudai pa

rengė K. Stiklelis. Čia aprašyta ant ko 
žadantis vesti jaunikaitis turi atkreipti 
daugiausia domumo. Puslapių 22. Kaina 10c,

26. KATORGON. Atsitikimas Muravjovo
laikuose Vilniuje. Paraše P. B. Aprašo, 
kaip Muravjovas be jokios mielaširdystės 
kankino ir žudė nekaltus žmoues arba va
rė juos Sibyriun. Pusi. 18. Kaina .......... 10c.

27. KNARKIA PALIEPUS. Komedija 1-me
akte. Sulyg lenkiško sutaisė Gineitis. La
bai juokinga komedija del trumpų persta
tymų. Pusi. 26. Kaina ................................  10c

28. LEMENTORIUS. Lietuvių Parapijų mo
kykloms Šiaurinėje Amerikoje. Pagal Da
mijonaitį ir kitus. Parengė S. P. Tanane- 
vičia. Yra tai parankiausias prasimokimui 
skaitymo ir rašymo rankvedis, sutaisytas 
mokinimui vaikų. Pusi. 76. Kaina tiktai 15c.

29. LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo Kvietkau- 
skio. Guldė P. G. Labai puiki apysaka iš 
gyvenimo lietuvių Lietuvoje apie pusė 
devyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią 
kningą ne tiktai ką smagiai praleisi lai
ka. bet dar i^vsi gan naudą ir apsipažį-

Ėi su gyvenimo budu musų senukų. Pušį, 
296. Kaina ................................ 500»
Su apdarais .................................. . 75c-

30. LAIMĖ. Poema (Eilės). Parašė M. Vait-
kus. Chicago, UI. 1911, pusi. 166. Kaina. . 35c

31. MALDOS GALYBĖ. Istoriškas piešinys,
IV šimtmečio. Lietuvių kalbon išguldė 
P. B. Puiki apysaka iš gyvenimo pirmu
tiniu krikščionių Rymo viešpatystėje. Ver
ta kiekvienam perskaityti. Pusi. 74. Kaina 25c-

32. MAGDELĖS MARIJA. Pusi. 72. Kaina 15c.
33. MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juokingas ;ap-*

rašymas kelionės į Paryžių ir atgal Miką- 
lojaus ir Glapiros Ivanovų. Parašė N. A. 
Leik.n. Išguldė Magnus Parvalkietis. La
bai juokingai aprašyta prietikiai jaunos 
rusu poros keliaujančios užsienyje, o ne
žinančios svetinių kalbų. Labai užtiman- 
ti kninga. Pusi. 216. Kaina..................... . . 50c.
Ta pati apdaryta ........................... ......... . .. 75c.

34. MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pagal F.
Hoffmaną. parašė P. B. Puikus aprašymas 
iš laikų Napoleono. Labai užimanti ir pa
mokinanti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam. Pusi. 131. Kaina ......... . 30c.

35. MILUKU ADA, arba nepaprasti dzūko
viršžmogiški nuopelnai ir juodesnis už 
pragarą tiems nuopelnams pavydas. Chi
cago, Ill. Pusi. 37. Kaina ......................... 5c.

86. NAUJA SKAITYMUI KNINGA. Lietu-“ ~ 
vįškonis Mokslainėms Amerikoje. Dalis 
III. Su paveikslais. Tai yra trečia Chres
tomatijos dalis, arba tolesnis lavinimasis 
jau mokantiems skaityti vaikams arba ir « 
suaugusiems. Joje telpa daugiau moksliš
kų apsakymų ir eilių. Pusi. 138. Kaina, 
drūtuose apdaruose ........... 65c.

37. NAUJA KNINGA del Lietuviškų Mokslai-
nių Amerikoje. Dalis II. Parengė P. Brair- 
dukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos, 
labai paranki mokinimui jau pramokusių 
skaityti ir rašyti vaikų. Telpa joje apysa
kėlės . ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose 
apdaruose ............................................... 50c.

38. NAUJA CHRESTOMATIJA del Lietu-' 
vislių Mokslainių Amerikoje. Dalis V. Pa
rengė P. Brandukas. Ši kninga yra geriau
sia skatymui šiek tiek pramokusiems skai
tyti, nes joje telpa trumpos, gerai supran
tamos jaunam protui pasakaites. Pusi.
155. Kaina drūtuose apdaruose ........ 50c.

39. NAŠLAIČIAI, arba paveikslas iš praeities.
Vertė Artojas. Yra tai labai užimanti apy
saka iš netolimos praeities. Žingeidus ir 
pamokinantis aprašymas, vertas perskai
tymo. Pusi. 256. Kaina ............... 35c.

40. NIEKO BE .PRIEŽASTIES. Komedija 
viename akte. Lietuviškon kalborr ‘ verte ’ ' 
Magnus Parvalkietis. Yra labai smagi at- 
lošimui, nes įeina tik trįs asmenįs. Pusi.
34. Kaina ........................................15c.

41. PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS 
. . RANKVEDĖLIS pasimokymui skaityti,

rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis 
Rankvedėlis parengta naudai tų, kurie 
nori trumpu laiku pramokti anglišką kai- . 
bą, susikalbėti kasdieniniuose savo reika 
luose. Puslapių 63. Kaina ......................... 25c.

42. PŪSČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš
Amerikoniškų Miškų. Pagal D-rą Bird pa
rašė A. L. Ančye. Lietuviškai išguldė 
P. B. Puikus aprašymas apie ameriko-. 
niškus miškus, pirmutinius jų gyventojus 
baltveidžius ir jų kares su Indijonais. La
bai užimanti ir pamokinanti apysaka,, ver
ta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330. Kai
na ................................................................ 50c.
Ta pati apdaryta ........................................ 75c.

43. PRARACTVOS MICHALDOS, karalienės ;
iš Sabbos. Iš naujo atspausta. Laida IV., 
Šioje kningelėje aprašoma, kaip toji kara
lienė pranašavo prie permainos viešpatys
čių, karus, pergales vieni kitų ir tt. Pusi.
42. Kaina ....................  . 10c.

44. PONAS TVARDAUCKAS, Garsus Burti
ninkas. Žingeidus su įvairiais paveikslė
liais, pasakojimas pagal surinktas liaudies 
legendas. Vertė B. Nevalgęs. Pusi. 110. 
Kaina ........................................................... 10c.
Ta pati apdaryta ............... ........................ 75c.

45. PLĖŠIKŲ LINDYNĖ, arba nunešta duktė. 
Išguldė S. P. T. Joje aprašoma apie vieną 
lietuvę mergaitę, kurią žmogžudžiai buvo 
pavogę, o paskui išgelbėjo jos dėdė. Pusi.
38. Kaina ............................................ i 20c.

46. PAJAUTA. LIZDEIKOS DUKTĖ, arba
Lietuva XIV metašimtyj. Sulietuvino Jo
nas Montvila. Pusi. 467. Kaina .............  $1.00

47. ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir Naujo-.
jo Įstatymų. Parašė vyskupas Motiejus 
Valančauskas. Trečias su pataisyriiū išda
vimas. Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai apra
šyta visa istorija nuo sutvėrimo pasaulio 
ligi pradžiai krikščionybės. Pusi. 180. 
Kaina drūtuose apdaruose ..................... 50c.

48. SVEIKATA ARBA TIESUS IR TRUM
PAS KELIAS Į SVEIKATĄ. Pamati
nės žinios iš anatomijos, fiziologijos ir

hygienos. Rankvedis pradinėms mokyk
loms ir plačiai liaudžiai žinynas. Sutaisė 
Dr. A. L. Graičunas. Štai kas SVEIKA
TOJE dailiai ir visiems prieinama kalba 
aprašyta: Kūnas ir kam mums reikia 
apie jį žinoti. 1) Valgis ir kas iš jo pa
sidaro. 2) Valgymo budai ir virinimas.
3) Virškinimas. 4) Valgio rūgimas arba 
fermentacija. 5) Kas yra aleoholis. 6) 
Kraujo cirkuliacija. 7) Alsavimas. 8) Kū
no pielčiai ir judėjimas. 9) Inkstai bei 
oda ir jų priedermės. 10) Dirksniai. 11) 
Pajautinimai. 12) Sveikata ir liga. 13) 
Parazitai. 14) Privatinė ir vieša sveikata.
15) Kaip išplėtojus kūną. 16) Balsas. 
17) Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. 18) 
Džiova. 19) Kaip sveikatai užkenkia va
balai. Vis tai mokslas ir tai kiekvienam 
mokančiam lietuviškai skaityti prieina
mas mokslas už labai prieinamą kainą. 
SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 
brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo 
spauzdinamas tik svetimose kalbose. 
SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgal- 
vis paauksuotas, kningos spauda aiški. 
Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir 
daktarai sako, jogei SVEIKATA verta 
aukso tiek, kiek pati sveria. SVEIKATA 
— veikalas didis, turi 339 puslapius, su 
keliais šimtais aiškių paveikslų apie žmo
gaus kūno sudėjimą ir kitokių. Toji auk
so kninga, SVEIKATA lėšuoja tiktai $2.00.

49. ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. Parašė J. 
Gerutis. Toji kninga parašyta labai dai
lia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad ją. gali 
skaityti kai n dievotas, taip ir laisvama

nis, kaip mokslinčius, taip ir prasčiokė
lis —■ kiejtyjfeūas joje ras tikrą teisybę, 
paduotą j^Vijįašto ir giliai apmąstęs su-- 
pras, ar,jfjs.Jaisingu, ar blogu keliu sku
binasi pria Mąžinojo grabo. Supratęs vis
ką kiekvienas-skaitytojas ant valandėlės 
pažvelgsJįė būvį ir tuokart gal kitaip
manys apie <jn(ižinastj. Vigkas parodyta 
ant paveikslėlių labai aiškiai. Pusi. 184. 
Kaina   75c.
Ta pati jįįųlfl&y.ta ....................................  $1.00.

50. SNIEGAS. . Drama 4-se veikmėse. Vertė
Vincas j^eląj^js. Pusi. 62. Kaina ........... 40c.

51. TRIS KETbEHHAI. Krikščionis žydas ir 
turkas. Pamokinanti apysaka. T. Višniau-

v ekas. Ve¥f^ ^ B. Antra laida. Morališkas 
ž apsakymas; Pusi. 92 Kaina ........... '... 25c.

Ta pati apdaryta ............. . ..................... 30c.
52. TABAKAS-NUODAI ir kenksmas nuo

rūkymo. Pagal Dr. D. P. Nikoliškį, iš 4-to 
rusų kalboje leidimo parengė S, Kaimie
tis. Pusi. 35. Kaina ..;.............  10c.

53. TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMA
TIKA, del lietuviškų mokyklų- šiaurinė
je Amerikoje. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevičia. Chicago, Ill. 
1909, pusi. 102. Kaina ............ 35c.

54. UŽKEIKTO URVAS. Apysaka iš lietu- 
vių gyvenimo. Pagal lenkišką nupiešė 
P. B. Labai užimanti ir pamokinanti apy
saka. Pradėjęs ją skaityti negalėsi atsi
traukti, kol nepabaigsi. Taigi visiems 
vertėtų ją perskaityti. Pusi. 288. Kaina 50c.

55. UŽKERĖTA MERGELĖ su barzda ir barz-
daskutis. Labai užimantis ir juokingas ap
rašymas. Pusi. 27. Kaina ........i........ 10c.

56. UŽKERĖTAS JACKUS. Vieno veiksmo juo
kinga komedija, paimta iš Lietuvos kai
miečių gyvenimo.. Pusi. 39. Kaina .......... 15c.

57. ŽYDAS STATINĖJE. Juokingas persta
tymą vienoje veikmėje. Iš lenkiško vertė 
Jurgis. Pusi. 24. Kaina ............................. 10c.

58. VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETŪVIŠ-
KAI-ANGLIŠKOS KALBOS RANKVEDIS 
bei žodynėlis lietuviškai-Angliškas su fo
netiškų ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip tapti Jungtinių Amerikos valstybh} 
piliečiu. Yra tai praktiškiausias RANK
VEDIS del išmokimo gerai skaityti ir 
rašyti angliškus žodžius. Jisai yra pa
rankiausias lietuviams, nes pirmoje vie
toje telpa lietuviški žodžiai, paskui an
gliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas 
ištarimas. Toliaus seka Žodynėlis Lietu
viškai-Angliškas -su fonetiškų ištarimu. 
Čionai surinkta svarbiausi žodžiai, koki 
tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pa
galios talpinasi trumpos paskaitos ir Les
sons in Reading, delei geresnio išsilavini
mo angliškoje kalboje. O prie galo knin
gos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jungtinių Amerikos Valstybių pi
liečiais. Kiekvienas lietuvis, atvykęs į ši
tą šalį, privalo nors šiek-tiek susipažinti 
su elementariškomis teisėmis šito krašto 
ii- tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi 
šitas supįementas prie kningos yra labai 
naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris, 
norėti} pasilikti Jungtinių Amerikos Val
stybių piliečiu. Šitas RANKVEDIS , drą
siai galima sakyti, kad yyra parankiausias 
delei išiųokiąao angliškos kalbos. Pusi. 
24O.Kainą popieros apdarais  ........... $1.25.
Gražiais audimo apdarais  ........... $1.25

59. VĖJINIS MĄLUNAS. Pagal lenkišką pa
rašę P. rpb Ąpygąka apie žydą, kuris nu
pirko mąlųną del “gešefto”, bet vėtrą ma
lūną sulaužė. Pataria tat jisai savo vai
kams, kad žydas negali turėti jokios sa
vasties, bęt tik grynus pinigus. Labai juo
kingas aprašymas. Pusi. 64. Kaina......... 35c.

60. ŽVAIGŽDĖ. Pusi. 17. Kaina ..................... 10c.
61. ŽIEMOS VAKARAS. Vertė K. Puida. La

bai puiki apyysaka. Pusi. 32. Kaina.... 15c.
62. ŽYDAS LIETUVOJE. Parašė S. Kaimietis.

Pusi. 19. Kaina ........................................ 10c.
63. ŽYDAS IR DZŪKAS. Linksma komedijč-

lė. Sulietuvino Vaidevutis. Pusi. 26. Kaina 10c.

Knygelės miera 2%x3?4 col. Pi’sl. 140, storis co.1 
Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž 
ąyčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
•bt lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas malu? 
ir kaitndorią, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, gera 
pepiera. Čia yra ją paveikslai ir kainos:

.1135 . Juodi kieti, drū
ti audimo apdarai, iš
rodo kaip skuriniai, grą
žąs išspausti išmargini- 
mai, lapą kraštai raudo
ni.................................30c

1137 Baltos celuloidos 
gražus apdarai, išrodo 
kaip balčiausias sloniaus 
kaulas, čysta, slidi, 
žvilganti ^opiera; ant 
šono graži kvietkos ša

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

1140 Baltos skuielės lė
ti drūti apdarai, grąžąs 
išspausti išmarginimai, 
auksuoti lapą kraštai 45c

MALDAKNYGĖS.
1100 šaltinis arba Aukso Altorius, Dangišką Skarbą. 

Naujausia spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš; 
tą spaudimus.

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

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

a Prastais apdarais paauksytais kraštais 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

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

ant žemės geros valios. Puiki knygute turinti 
daugelį litaniją ir šeip jau maldą.

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

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

1110 šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 75c

relės, gražiausia iš vi
są už tą prekė.$t;00 ...

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

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

1114 Prancūziškos sku
rdės su gražiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant šoną... .... $1.76

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

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

kelė su aukso ir sidabro 
lapeliais, aukso litero
mis knygos vardas at
spaustas, lapą kraštai ap
ščiai auksinti, ant vi
durio kabutė.........$1.00

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

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

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldą knygelė pateikta Katalikiškai Jau

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

1127 Prastais apdarais 
gražiai paauksuota. 40c

1129 Morokko gražiais 
-nąs nąsąuTra ‘sĮBjepdu 
relė, paauksuotais kraš
tais..............................50c

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

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

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

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

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

1150 Biblija arba šv. 
Raštas Naujo Įstatymo. 
Lietuviškon kalbon iš
guldė Vyskupas Kuni
gaikštis Juozapas Arnul
pas Giedraitis, antru 
kartu atspausta kaštu 
kun. S. Pautieniaus su 
komentorium parenktu 
kun. A. Staniukyno, tel
pa čia išguldinėjimas šv- 
evangeliją visą keturią 
evangelistą. Apaštalą 
tai, pusi. 494 lotyniško- 
darbai ir Apaštalą raš- 
mis litaromis.......... $2.0(

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

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurią norime ištisą eilę įdėti 
į savo knygą krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS ari a Te- 
LESKOPUS.

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

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa aiba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
Vielas grupas žmonią, trlobą, visą mies- 
stą, 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 žmogą 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 Stereoskopišką pa

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

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

nėlėje.
2. Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

tą 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

Kristi; žydams.
7. Simonas pagelbsti Kristui kryžią

nešti.
8. šventa Veronika apsiuosto veidą 

Kristui.
9. Jėzus ramina moterie, kad jo ne

verktą.
10. Jėzus prie kalno Golgotos, nukry 

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

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

kalno Golgotos.
14. žydai ruošiasi kalti Kristą prie 

kryžiaus.
16. Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
17. Kristus keliasi iš grabo.
18. Kristus žengia į dangą.
19. Regykla šiandieninio Betlejaus.
20. Kaip šiandien išrodo Stainolė, 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 Stereoskopišką paveik- 
lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa- 
veikslėlią ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti:
26. Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorą kro rimas į di

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

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

maryj.
31. Niagara. Patkavinis vandenskri- 

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

32. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

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

34. Moki indi jonas namioje.
35. Moki indijoną gyvenimas.
36. Sioux indijoną vadai), He-No- 

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

pėdą augščia, Yosemite, Cal.
38. Motina girią, 68 pėdos apėmio. 

Yosemite Klonyj, C*l.
59. Magdelenos Kolegija, Oxford, An

glijoj-
10. Airija. Killarney, pilis Ross.
11. Inėjimas į Muckross Klioštorią, 

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

tedra.
•4. Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nės pilies.
15. Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 

bieacą, vnt Rhcino upės.
♦6. Švedija. Stock h oi runs nuo vandens 

pusės.
17. Stockholmas. Karališkas palocius.
18. Švedija. Ant kelio į Odde.
19. Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
50. Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

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

da, Ispanijoj.
53. Katedra Notre Damc, fnskada. Pa

ryžiuj, Francijoj.
54. Tulleriną daržaParyžiuje, Fran- 

eijoj.
■j5. Palociai tautą ant upės Seinuos 

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

Frincijoj.
57. Des Shamps Elyseee, Paryžiuje, 

Francijoj.
58. Didžiosios operas palocius, Pary

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

seilles, Francijoj.
60. Laivą užplauki ir ežeras, Ville- 

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

farnche, Francijoj.
62. Pajūrinis kraštas Casino, Monts 

Carlo.
x63. Vatikano daržas ir šv. Petro ka

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

ro katedros.

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

j ON Ab tananevick
3249-53 8. Morgan St 

Chicago, Uh
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PAIEŠKOJIMAI.

ŠV.

su I0o

pirki n u

<

Draugysčių Reikalai.

Vyru Siutai tik $20

PA.

ANT PARDAVIMO.

Namų

So. Union 45h

J, W. Zacharewicz

Chicago, Ill.
2200.

Box

Kenosha, Wis.

S.

kiekvienas 
keletu ak-

yra 
yra

ant 
per-

ir sale windows, 
lietuvių. Nebrau-

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

yra 
yra

Parsiduoda pigiai geležinių tavorų 
kratuvė, įrankiai, arklys ir vežimas už 
$1800. Gera'vita lenkui arba lietuviai

iš-
Na-

MOKYKLA ŠOKIU.
Waltz,' Two Step Ir kitokia.

firma lictuviszka Mokykla Amerikoj 
Prof. Julius kaip iszmokina, tai niekas 
taip negali iszmokint niekur kitur.

I’ROF. JULIUS SILSKO
1836 S. Halsted St. Chicago. III.
Nuo 9 ryto iki 11 va .Phono Canal 3762

KATALDCAB.H

Parsiduoda namas del 2 šeimynų. 
Pigiai ir ant. gerų išlygų.

M. J. Tananevicz,
Tel Canal 2190. 670 W. 18th St.

PASARGA: ‘ “Už kor<-pondencijo* 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija

Paieškau Jeronimo ir Jono Sedlauc- 
kų, paeina iš Kauno g. Rėselnių, p. 
Medininkų k. . , .

Jurgis Samuitis. r 
1815 Merriman st. Pittsburg. Pa.

r--nK-TV 'T'. ■'Ts -tx 1X -TV Ox pR

Telephone Yards 687 * 

DR. G. M. GLASER, I 
3149 So. Morgan St., Chicago ,111. J 

Pranešu visuomenei, kad aš osu į

tf^*#***^*#*-!-******** *****
***

Parsiduoda Ladies Tailoring ir Dy
eing Store. Tarp lenkų ir lietuvių! 
Tel. Yards 2096. 5419 S. Halsted st.

Paieškau pažįstamo Motiejaus Tu 
mašaucko. paeina iš Suvalkų g Seinų 
p. Slirijų gm. Makancisnos k. Turiu 
svarbų reikalų.

Antanas Zarnauckas. -■
Box 4S Sykesville. Pg.,

Reikalingas siuvėjas kelnių ir ki
šenių dirbėjas. Gera mokestis. Pas
tovus darbas.

, 1028 Blue Island avė.
(12-13-14)

visur ^20

H. Schellhart,
(12) 3562 S. Halsted St.

$1 iki- $3. Norintieji afsakyina 
pridėti 2c markę.

. J. Jeruszavicz, . ---t.-
65, \ Hudson, Mass

Ofisas atdari
ir

a

lDMINISTRACIJA LIET. TEATF^. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA 

hIABTIlTO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

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

948 W. 35 Place
Ant. Kasparas, Prot. Lašt* n., 

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

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

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

2118 W. 20th St.

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

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 d. L. K. VYTAU
TO POLITIŠKO KLIUBO. 

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

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagelbininkas, 

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
” . J. Grimaila, Maršalka, 

31 Teehery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKŠTITOJO.

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

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

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

Jonas Kazukauskas, Fin, n ai t., 
Jonas Zylvitis, Išdininkas, 

841 W. 33 St.

ADMINISTRACIJA^ POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE, PA.

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
13 Collins Str., 

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str., 

Silvestras Pileckis. Prot. Raštininkas.
4G2 E. South Str.,

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

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

Jurgis Rėkus, Iždininkas. 
13S S. Meade Str., 

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str..

Win. Mantvila. Maršalka.
192 Almond lane.

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

J. Stanlis, 
1800, S<i. Morgan St. Chicago, Ill.

(11-12-1-3)

Paieškau saro dvieju draugu Norbu- 
to Aleksandro ir Šležo- Stanislovo Abu 
paeina iš Kauno gub. Rešėiniii ptT;. 
Skaudvilės par. Kalniškiu Kaimo. Pa
tįs ar kiti duokit žiną.

M. Ušinski.
’.42 Van Benslaer st., Buffalo, N. X. 

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

Paieškau pusbrolio Pr.'Grinevičiaus 
ir draugo Stepono Lazdino. Abu pa
eina iš Kauno g. Panevėžio1 p. Vabal
ninku p. Mazukinų s. Abu gyveni 
Bostone.

Povilas Markūnas,1 ? r 
,272 Saundęrs St.. Athol. Mass.

STANLEY'S;BUFrETAS IR. PUIKI RESTAURACIJA
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, - SAVININKAS

Franklin 3972 -i‘l 116-118 N. LaSalle St. Phone: Aut 34041 
i -L U-J PRIES2AI MIESTO SALE

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

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

St. Anueiauskis, Iždininkas.
4617 So. Hermitage ave.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

iEE PARK, WILKES-BARRE, 
Adomas Cikanauskas, Pirmsčdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatantis, Kasierius, 

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

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistuto” Paskolijimo ir Budavo- 

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

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

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akcijų. 
Akcijos užsibaigia už 6 Vi 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) 
po priežiūra valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus 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.

Paieškau dėdės Liudviko Tiluno. pa
eina iš Kauno g. ir pavieto. Pakruos- 
tės k. Gyveno Clinton. Ind. Turiu labai 
svarbų reikalų.

Stanislovas Szirmulis.
1814 Seward St. Chicago. Ill. moteris 

baltųjų 
nupuoli- 

attrukimo 
nevaisinga, ... 3 įr 

perio- 
ar 

paban-
iSsi- 

___ J ir 
pigiai. Tuojaus 

sa-

ft B r™ «:S BSfl- SPECIALISTASDaktaras Wissig S1„;us
Gydo pąiojimingai visokias ligas vyriį ir moterų be skirtumo kaip 

Iyra senos ir į> ivojrtigos.
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, 
krau jo užnuodyimą, reumatizmą, galvos skausmą, vidurių skausmą, ko
sulį, skau mą gerklės ir visokius s aptus nesvni tumus vyrų ir moterų.

Jeigu kiti, jus negalėjo išgydyti, rodijam jums eiti pas jį, o patys 
persitikrinsite, kie:< gero jis jums gali pada-yti,

—Duoda rodą DYKAI—
Du'da pats savo gyduoles įr gydo j:s su pagelba naujausių ir bran

gi usių <lektriškų apa atų, kurių kiti daktarai neturi.
VALANDOS: ki kvieną dieną nuo 10 iki.12, nuo 3 iki 4 ir nuo 6 

iki S po piot. Nedėliotus nuo 10 ki 2 po piet.
NEPAMIRŠKITE ADRESO: 1759 18th St., Įtampas Wood St. (viršum če- 
vervl.-n storo). Phone Canal 3’61

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3862 Emerald Avenue - - Chicago, IU.

Telephone Yards 4527.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsčdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm. 
840 — 33rd. St. 

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

Nįkodimas 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.

Paieškau savo vyro Aleksandro Blei- 
kaičio, paeina iš Vilniaus g. Tnrkų p., 
iš miestelio Birtonų; 13 metų kaip A- 
merikoj, 4 metai atgal gyveno Pitts
burg, Pa.

Alena Bleikaičienė, 
6>/2 School St., Nashua, N. H.

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

KMBM 

I 1 HALSTED. 20112 ST S ANS > 
M ML CANALPORT AVE fejr

KLEIN BROS 
Pirklybos Markus

Czia yra keletas isz mžsu lietuviu pardavėju
Juozas Shemiot No. 14 J. Kawall No- 102
Charles Kinder 78 S. Katauska 15

Moterių $18 Pav. Siutai 12.98
Pasiūti iš vilnos seržo ir bedford mate
rijos, kotai su satino pamušalu, pui
kiai išsiuvinėtos su šilku,skirt’as taip
gi pritaikintas prie koto, jO QQ 
dabar tik................................IfciUO
Moterų Pa vasariniai Siūlai $18,75—pasiūti 
iš vilnos bedford materijos arba man
nish seržo, su šilko pamušalu, skirt’ai 
pritaikinti prie kotų, $25 QiQ TFR 
verti, dabar..........................wlO« IU
$18 Pavasariniai Kotai 15—puikiai pasiūti 
iš bedford materijos, su gvarantuotu 
sat no pamušalu, su bulgarišku šilku 
apsiuvinėti, 24 iki 48 col. ilgio, C|E 
naujos mados................................V1U

i

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

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

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

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

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

425 S. Grand St.
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

MĖSINYČIA (bučernė) PARSIDUO
DA.

Geroj vietoj tarp lietuvių ir lenkų 
Biznis gerai išdirbtas. Paradvimo prie
žastis — savininkas turi kitą biznį. 
Kreipkitės:

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

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA.
J. Laukug, Prezidentas 

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

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

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

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

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsčdis, 
840 W. 33 St.

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

Vnt. Mosteika, Protokolų Raštin., 
821 33rd —_P1.

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.
L. RUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIU ANT TOWN OF LAKE 
lonas Klimas, Pirmsčdis.

1853 W. 45 St.
Pagelbininkas.

Honore St.
Prot. Rašt.

Paulina St.
Fin. Rašt.

1644 W. 47 St.
V. Jasulaitis, 

4514
K. Trakšelis,

Vincas Petkeviče, 
4403 S.

V. Szarka,
4605 So.

K. čiapas,

L. Bonevičia,
1849

I. Labanauskas,
4737 So. Paulina St.

Kasierius.
So. Paulina St.

Gvardijos Generolas.
Paulina St.

Gvardijos maršalka.
W. 45 St.

Karūnos nešėjas.

7YRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
JETUVIŲ SAMŲ SAVININKUI. 
J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 

3l49 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 
ill8 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV JURGIO R. ir K. 

Kaz. Naugzemis, i'irmsedis, 
3202 Auburn Av. 

Joe Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 Auburn Av.

[gn. Mateli unas, Prot. Raštin., 
1424 8. 49 Av., Cicero, III 

J. 8. Palyanskas, Fin. Raštin., 
3325 S. Morgan St.

Vine. Stankus, Iždininkas. 
2934 — 29 St.

“Lietuva” Paskolijimo ir 
Statymo Draugija (Spulka).

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

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų 
lyg'J ^®1 pirkimo arba budavojimo
rių ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
su peržiūrėjimu visų poierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2116 Wabash

Mykolas J. Tananevipze, Kasier.
670 W. 18 st;'

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, III.

(10-11-12-13)

Parsiduoda saliunas Biznis gerai 
išdirbtas. Randa pigi, šokiai daromi 
kas suimtų ir nedelią. Atneša gerų pel
nų. Važiuoju ant fanuos, todėl par
duodu.
3428 Auburn avė,

(12-13-14)

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

išpažinties kortelės randasi pas prot. 
raštininką.

A. J. Kasparas,
3416 Auburn Ave.

(9-10-11-12-13)

NEW BRITAIN, CONN. Atsibus 
du vakaru kovo (March) 23-24th d. 
Naujoj “LIETUVIŲ SVETAINĖJ’’ 
ties Park ir John stš.

WATERBURY, CONN, -tšibus du 
vakaru kovo 25-26 d. LIETUVIŲ 
SVETAINĖJ, 48 Green st.
PIRMU KARTU BUS PAu^DYTA 

LIETUVA PAVEISKLUOSE.
Bus radom! lietuviški krutantieji pa

veikslai kaip: Klumpakojis, Suktinis, 
Noriu miego; Aguonėlė. Bus parodyti 
ir kiti žaislai.

Pirmu kartu pilniausias ir didžiau
sias Ilistoriškai-Etnografi&kai-Gcogra- 
fiškas perstatymas apie LIETUVĄ.. Ir 
Lietuvos veikiejų.

Protarpiuose paveikslų rodymo ma
loniai publikų llnksmius malonios dai
neles ir muštruotos (su paveikslus) 
deklemacijos.
PAVEIKSLAI BUS RODOMI ŠIE:

1. LIETUVOS HISTORIJA. 2. Lie
tuvos tenografiški paveikslai, a) Vil
niaus gubernija, b) Kauno gubernija, 
c) Suvalkų gub. d) apie buvusių Lie
tuvos Gardino gub. ir Prūsų (Mažųjų 
Lietuvą. 3. Tarp paveikslų bus parody
ta ant paveikslo daug sukėlusi triukš
mo laike Vilniaus Mokslo Draugijos 
parodos išstatyta žinomo lietuvio skul
ptoriaus p. Rimšos “KOVA”. 4, Lie
tuviai ant judančių paveikslų.

Dainuos gerai pagarsėjęs daininin
kas p. K. KRAUCŪNAS, iš Broolyn, 
N. Y., dainuos įvairių kompozicijas, 
tarp kurių ir visų gerbiamojo kompo
zitoriaus Miko Petrausko.

Parsiduoda gramafonas su lietu
viškus dainomis. Kas pirks į 30 die
nų gaus dovanų $1 vertės. Kaina $7. 
Turiu groinatų drukavojimul mašinų 
nuo 
turi

FARMOS, FARMOS.
Turiu pardavimui 25.000 akrų der

lingos žemės. Parduodu po kiek kas 
nori tiek akrų del visokio didumo 
farmų. Tos žemės yra tarpais plikos, 
kur gali tuoj eiti ir arti ir turiu su 
jaunais miškais, iš kurių gali staty- 
ties krajavus namus ir apsitverti tvo
ras. Kaina nuo $8 iki $20 už akrų. 
Parduodu ant išmoltesčio. Tik reikia 
inmokėti po $1.00 ant kiekvieno akro. 
Kiek akrų imi tiek dolerių turi inmo
kėti. o kitų sumą gali mokėti kaip no
ri. Gali mokėti kaipo randų pamčnesi- 
ni po kelis dolerius .arba pamečiui, 
kaipo jums gali išeiti geriau. Mes vi
saip apsiimame su išmokėjimu. Gali 
gyvendamas mieste ir ten uždarbiau
damas arba gyvendamas ant tos žemes 
lengvai išsimokėti ir atsitikus nelaimei 
arba bedarbės laike. Mes pinigų palau
kiame kol atsitaisys lįlikai. Turiu ant 
pardavimo gyvenamų farmų su trobo
mis ir sodnais ihireiiitis laukais vi
sokio didumo farmų baip-pat ant iš
mokėjimo parduodu: T&k žmiės ir for
mos randasi Michigan yaįstijoj ties e- 
žeru Michigan Arti dviejų turgamių 
miestų į kūrins tttpitrtikia kas diena 
daugybė laivų. Mši tnrftt 'parduoti tas 
žemės, greta stovinčiuose! apskričiuose. 
Lake ir Mason apskričiuose. Mason ap- 
skrityj. kaipo derlingiausiam visoj val
stijoj, turiu čion parduoti daugiausiai 
išdirbtų farmų. šiame musų krašte jau 
yra nuo manęs pirkusių 132 lietuvių 
farmas ir gerai gyvena. Lietuvių skai
čius čion vis didinas ir žemė vis eina 
brangiu.

Mielas broli lietuvi! jei nori sau ir 
savo šeimynai geresnio gyvenimo svei
kesniu ir linksmesnio ir kur tau li
tavo vaikams nereikės dirbti po bosų 
dvokiančioj dirbtuvėj; tai pirk farmų. 
čion dirbsi pats del savęs pigiau ir 
geriau pragyvensi ir greičiau praturtė
si. I’irk tarp savo brolių lietuvių far
mų. Mano farmos raudasi arti mo
kyklos vaikams ir lietuviai turės trum 
pu laiku statyti savo bažnyčių ir bus 
šis kraštas tikra antra Lietuva. No
rint pirkti farmų atvažiuokit pas ma
ne. Aš esu lietuvis ir ten pat gyvenu 
ir esu farmeris. Kiekvienam atvažia
vusiam aprodysiu tas žemės iš kurių 
galėsi sau pirkti pasiskyriant kuogrei- 
člausių plotų. Kiekvienam pirkusiam 
žemės duosiu kougeriausius pamokyni- 
mus ir patarimus, kaip ūkininkauti 
Amerikoj iš ko galima geriausiai pel
nų padaryti, nes aš esu su ukiniukys- 
tės mokslu Amerikos aiškiai susipaži
nęs. Norintieji platesnių žinių apie 
farmas ir musų žemes rašykit o tuoj 
gausit niapų ir kningutę plačiai apra
šančią apie musų žemes.

Anton Kiedis,
Peacock, Lake County, Mich.
(12-13-14-15)

Sergančioms moterims
Sesule. —

Aš esmių moteris. Žinau kiek 
turi iškentėti. Jaigu kenti nuo 

f antdrapanių, 
mo arba i 

motės, esi i____
turi skausmingus 
neregulariškus 
dus, reumatizmą 
kitokias ligas 
dyk mano Namini gy
dymąsi, kuriuo i’ ’ 
gydysi pati namie 
visai T““4
rašyk aprašydama __ 

:ndėk 2c. markę atsakymui.vo skausmus .ir !i
Antrašas toks.

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

GEBĄS LIETUVIsKAS KBIAUČIUS.
Siuva visokius rubus. Atlieka dai

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

Taip-pat užlaikau geriausias lietu
viškas kningas ir užrašau laikraštį 
“ Kataliką’

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Avr

Kingston, Pa

NOTARAS
Ištiria abstraktus perkantiems 

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

Kreipkitės prie tautieczio kuris yra 
atsakentis o visados gausit teisinga pa- 
tarnavima. Pricszai Szv. Jurgio bazn. 
911 W. 3 5 rd St. Tel Yard 5423

* M M * 
* * * * 
* * * *

**
*̂ ***********^•2.*^^^*^^*^^*

Parsiduoda hotelio su sallunu na
mas turi 15 ruimų 
Geroj vietoj. Tarp 
giai.
16S Main st.,

(12-13-14)

vyru, mo-
kampas 

Pasekmių

* K f * 
$ 
$ 
*
* seniausias ’ gydytojas ant bridge- *
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- M
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- * 

dinti sąžiniškai ir esu visuomet j
* ant pareikalavimo dieną arba nak- * !
* M- Esu specialistas ligose vaikų, *
* moterų, ir vyrų. Taipgi darau J
* visokias operacijas. *
**************************

tarų ir vaiku ligas. Taipgi 
paslaptlngaĮ lr kfĮujo ligas.

ki 11 rytais 
i 9 vak I Išgydysiu 

in 5 d. tingu1
A

importuotos ir nami
nes naujos mados ma
terijos, kriaučių s’uti, 
$30 ir $35 verti — 
visokio saizo, 
iki 50.
$25, pas mus

2 SPECIAL SZXUMAI SZiLKO
Messaline jardas pločio, visokios sp- Qi
aivos, vertas $1.39, dabar..................Wl
Szilku užbaigta Henrieta, 44 coj. plo- 
čio. ir Batiste 58 col. vertes $1.35... vi

Gatava
Skrybele 

$5.00
šiaudu 
juodos 

Neapolitan, padailintos su 22 coliu 
j ’oda W How plume, apsiuvinėta su 
stangomis ar rožėmis,, su sa- ■■ 
ktiniu iš šono, verta $8, da-

Visokio koloro, 
Tagol stangos,

Szitas 3 szmotu
34-50

Chip 
arba

Už pin'gus ar* 
ba ant išmo- 
kesčio.

Puikus mahogany setas, sku- j 
ra aptrauktas, plieno spren- ■<I 
žinos, $48 vertes, dabar W

PRAKTIŠKAS

RANKVEDELIS

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

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

Telephono Yards 275

Pirmos Klj&oš’Karčema

Užlaikau šaltų alų, geriausių vynui 
ir ruginę degtinę,- o ęgiarai tai net 
Iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine, delei veselijų Ir kitokių su
sirinkimų.

* T. RADAVICZIA
936W. 33rd St. Chicago.

Telephone Canal 1505

JURGIS SZAULIS
Užlaikau visokiu kalnu alaus, ge

riausių arlieka Ir iyno, ir kvepen- 
ti cigarai Puiki užeiga del pakelie- 
vinggu.

673 W. 16th SL Cor. Union SL
Chicago, Ilk

i

1

I Jus
PASLAP

TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
^varant uoju 

kiekvien am u 
Ranedinima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus us 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asz 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas ku
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas

SpeelaUstas kuris 
IszgTdo ko kiti negali.

isssigydrii Ir būti sveiku. Rodą Ir Įsa- 
•gsaaštaavoj imas dykai, ar gydysiąs! ar 
ne. Ass pritaikysiu mano maža mano- 
kesnl, pagal jusu iszgalejima. Netruk
dyk! bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu IMuviszkai.
Western Medical Instituto

DR. RENFER, Specialistas.
VaL*r. iki8:30vM nodal. 8 r. IkilŽdiaB

PASIMOKINIMUI
SKAITYTI RAŠYTI IR KALBĖTI

ANGLIŠKAI

Spauda ir Lėšomis

3244 So. Morgan St
KATALIKO

CHICAGO ILLINOIS S

Praktiškas Angliškos Kalbos Rankvedėlis pasimo- 
kymui skaityti, rašyti ir kalbėti angliškai. Puslapių 63. 

i Kaina. .  ................................................ 25c.
Galima gauti “Kataliko” Kningyne
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įIETUVIAMS ŽINOTINA.'
Didesniam pagerbimui 

felykų šventės, sulaukus 
edėlioj, kovo 23 d., Tanane- 
icz Savings Bank, “Katali- 
:o” Redakcijos ir Adminis- 
racijos biurai, taippat knin- 
ų krautuvė išrisią dieną 
us uždaryta. Lietuviai, tu- 
inti svarbesnius reikalus, 
įrašomi juos atlikti prieš 
Velykas. Visiems lietuviams 
r visiems, turintiems su 
lanka reikalus, velijama 
inksmų ir laimingų Velykų 
venčių.

Chicagos lietuvių domai.
Chicago j rokuojama virš 

0.000 lietuvių. Tokiame 
oieste, tarp tokio žmonių 
kaičiaus veik kasdien at
itinka kas-nors svarbaus, 
ndomaus, kas but verta ir 
aikraštyj paminėti. Lošiami 
lažnai teatrai, rengiami ba
lai, šaukiami susirinkimai, 
varstoma, daroma, o lai- 
craščiuosna patenka labai 
naža kas. Ir nežinoma, kas 
mspręsta, kas patobulinta, 
cur ir kaip atsibuvo vaka
ras, prakalbos, paskaitos. 
V is tai dalykai, kurie turėtų- 
•asti vietą laikraščių “Vieti- 
lėse Žiniose”. Šis laikraščio 
skyrius turėtų aiškiai nuš
vęsti vietinį lietuvių judėji- 
ną. Tai butų geras paaksti- 
limas prie veiklesnio darba- 
rimosi. Tai butų laikraščio 
priedermė surinkti tokias 
žinias. Bet kuris lietuvių 
aikraštis įstengs visur siun
tinėti reporterius? Todėl ta
ne turėtų visi prigelbėti,kas 
tik šiaip taip moka išdėti sa
vo mintis ant poperos. Lai 
risokių vakarų, balių ren
gėjai žiūrėtų, kad kas ra- 
jortuotų laikraštin apie atsi
uvantį vakarą arba balių, 
^isų draugijų viršininkai 
ai pasirūpintų, kad kas ra
portuotų apie atsibuvusį su
sirinkimą. Nelaimei pari
tus kokį lietuvį, lai liudyto
jas tos nelaimės pabrėžtų ir 
įasiųstų laikraštin.

Smulkias žinias galima 
parašyti ant paprastos at
virutės. To atlikimui nei 
aiko daug reikia, nei daug 
ėšuoja. Nepratusieji rašyti 
jąnašias žinias gali imti už 
)avyzdį. Žemiau paduota p. 
T.L.Korespondencija, “Vie
lojo Kningyno” naudai va
karas. • Reikia pasirūpint, 
tad laiškas pasiektų redak- 
iją ne vėliau panedėlio. 
irėliau gauta žinia tetilps 
ekantin numeriu.
Tai-gi prašome visų, kas 

ik gali išreikšti savo mintis 
nt poperos, suteikti mums 
inias apie kiekvieną atsi
uvusį vakarą, apie susirin
kimą, kuriame šio to svar- 
varbaus liko nutarta ir a- 
»ie visokius kitus lietuvių 
yvenime atsitikimus.

čių, dainuodamos jas mielai 
laisto, lelijų .skinas žydin
čių”. Čia jau ne vieno skrai
dė svajonė po tėviškės lau
kus, miškus. Bet neilgai te- 
malonino žmones tas jaus
mas. Išėjo ant estrados p. 
J. Chmieliauskas ir kitos 
mintįs pradėjo žmones siū
buoti. Indomu ir graudu bu
vo klausyti apie lietuvių li
kimą Mažojoj Lietuvoj. Gal 
neklysiu pasakius, kad p. 
J. Chmieliauskas turi du 
kalbėtojo privalumu, o tre
čiojo jam trūksta — kalboj 
savo kloja faktus ir lieja 
jausmus, bet balsas jo tai 
nevisai tinkamas kalbėtojui, 
nes truputį persilpnas. Jo 
kalba rodos turėjo žmones 
pajudinti prie noro gelbėti 
tų musų tautos atžalėlę.

Po to buvo lošta Br. Varg
šo drama “Jono širdis”. Šis 
veikalas perstato bėdiną Jo
ną, kurs pamylėjęs turtingo 
ūkininko dukterį, Agnę, pra
šo jos rankos. Agnės tėvai 
pa sipriešina apsivedimui. J o- 
nas važiuoja Amerikon ir 
pralobęs grįšta. Bet randa 
savo Agnę jau ištekėjus už 
prasiskolinusio Juozo, kurs 
galop negalėdamas išsimo
kėti skolų, išvaro Agnę ir 
jos motiną. Išgirdęs apie 
tai Jonas, nusinuodija.

Lošimas galima sakyt nu
sisekė. Pasekmingiausiai 
nudavė p. V. Brusokas Spir- 
gevičių. Jo judėjimai ir kal
ba tikrai atsakė Lietuvos 
bajoro tipui. Gerai lošė Jono 
rolėje p. P. Stogis. Ypač 
puikiai nudavė penktame 
akte, sužinojęs apie Agnės 
mirtį, kuomet širdperšos a- 
pimtas išgėrė nuodus. Čia 
pribėgusi Juzė ir-gi nema
žai artizmo išreiškė. Jos vei-" 
de buvo matyt didis išgąstis 
ir skausmas. Negalima ne
paminėti ir Agnės — p-lės 
S. Vitartaitės, kaipo links
imos ir darbščios kaimietės 
mergaitės. Gaila, kad Agnė 
visuose aktuose pergreitai 
kalbėjo. Kitų žodžių del 
greitumo net suprasti nebu
vo galima. Petronę — S. 
Kaupaitė, Adomą — R. Zau- 
ra ir Juozą — J. Raugevi- 
čia ir-gi parodė tikrus kai
miečių tipus.

Žmonių maža tebuvo. Po 
perstatymo jaunimas links
mai pradėjo žaisti.

N. L.

čiulis. Privedė kelintą y- 
tin akyvų faktų, nurodan
čių apsidraudimo ant dide
lės sumos vaisius ir apverk
tiną padėjimą neapsidraudi- 
mo arba apsidraudimą ant 
menkos sumos.

Užsibaigė prenumeratos 
rinkimu “Birutei” ir aukų 
‘‘Santarai”.

Proga pramokti lietuvių 
historijos.

“Aušros” svetainėj, 3149 
So. Halsted st., utarninkąis 
atsibuna paskaitos iš lietu
vių historijos. Prasideda ly
giai aštuntoj valandoj.* Inė- 
jimas veltui. Paskaitos liko 
įsteigtos rūpesčiu T. M. D. 
22 kuopos. Visi yra kviečia
mi lankyti šias paskaitas, 
Ypatingai turėtų jas lanky
ti, kurie negali rašto skaity
ti ir tokiuo budu negalėjo 
ingyt jokių žinių apie veiki
mus musų prabočių.

Po kiekvienos paskaitos* 
norintieji galės prisirašyt 
prie T. M. D'.

Rašykitės į S. L. A.
Prisirašyti 'į Susivieniji

mą Lietuvių Amerikoje by 
kurią kuopą Chicagoj ir a- 
pielinkėse galima kiekvienu 
laiku, kiekvieną dieną. As
meniškai ir laišku reikia 
kreipties į S. L. A. Chicagos 
rajono < 
Jurgelionį, 3327 Lowe avė.-, 
Chicago, Ill.

IŠLIUOSAVO TĖVĄ Iš 
VERGUOS.*

Senuose laikuose’tėvas ir 
sūnūs buvo vertelgos tar- 
nystoj. Tėvas su į Vertelgos 
reikalais važinėjosi po įvai
rias šalis, o sūnūs krautu
vėj tarnavo. Kartą parėjo 
žinia, kad laivas, kuriame, 
keliavo tėvas, buvo plėšikų 
paimtas ir visi laivo tar
nai ir keleiviai liko vergi- 
j'on parduoti. Neužilgo sū
nūs išgirdo, kad jo tėvas 
pakliuvo turkui už vergą. 
Sūnūs pasirįžo išpirkti tė
vą, nepaisant, kiek ten ne
reikėtų.

Rūpestingai taupė kiek
vieną skatikęlį, pardavė sa
vo geriausius rubus, mal
davo mielaširdingų žmonių 
prisidėti, kad surinkti pa
kaktiną sumą išpirkimui. 
Susirinkęs sumą, už kokią 
jis tikėjosi išpirkti, leidosi 
vieton, kur jo tėvas buvo. 
Jis rado vergijoj pas tur
tingą turką. Bet turkas pa
reikalavo tokios didelės su
mos, kad sūnūs savo gyve
nime nebūt galėjęs sudėti. 
“Tad imk mane į tėvo vie
tą”, pasakė sūnūs. “Aš esu 
jaunas ir galiu daugiau 

. flarbo atlikti, negu mano 
‘Senas tėvas”. Turkas liepė 
pavadyt tėvą ir perstatė 
.jam sunaus pasiulijimą.

organizatorių Kk Tėvas, apsiliejęs ašaromis.

$250.000 ligoninei.
Urnai busianti įsteigta 

Chicagoj ligoninė už $250.- 
000. Sulig didumo busianti 
pirma šioj šalyj. Busianti 
pašvęsta medikaliams tyri
nėjimams, ypatingai džio
vos.

‘Viešojo Kningyno” naudai 
r vakaras.
Kovo 9 d. Meldąžio svetai- 

lėj atsibuvo vakarėlis, pa- 
engtas“ Viešojo Kningyno” 
andai.Programas prasidėjo
i. S. Biežio prakalba. Kal
ėjo apie kningų ir laikraš- 
ių skaitymą, aiškino skai- 
ymo naudą ir ragino žmo- 
es prie lankymosi kningy- 
an. Po prakalbos pasirodė 
nt estrados p-lė K. Kaupai-
j. Savo jautriu, aiškiu, 
kambančiu balsu nunešė 
lausytojų mintis per jūres, 
kur merginos veidą akais- 
U prie rūtų lenkia kvepian

Chmieliausko prakalba 
“Aušros” svetainėj.

Kovo 12 d. p. J. Chmie- 
liauskas “Birutės” atstovas, 
laikė prakalbą “Aušros” 
svetainėj. Žmonių buvo 50. 
Jo kalba atsižymėjo rimtu
mu ir jausmingumu, be jo
kios pretenzijos ant graž- 
kalbystės ir be parodingu- 
mo. Kiekvienas jo ištartas 
sakinys atsinešė prie daly
ko. Daugiausia kalbėjo apie 
dabartinį Prūsų lietuvių 
stovį; nurodinėjo vokietini
mo budus ir sunkų “Biru
tės” padėjimą.

Po p. Chmieliausko pra
kalbos kalbėjo p. Kl. Jur
gelionis. Nurodinėjo svarbą 
išlikimo Prūsų lietuvių. Sa
kė, kuomi esame kalti jai ir 
dabartės reikią atsiteist jai. 
Paskui apskritai kalbėjo a- 
pie reikalingumą lietuviams 
jungties ir rišties draugijo- 
sna. Plačiai ir aiškiai kalbė
jo apie S.- L. A. ir jo tvai-- 
ką. Priparodinėjo didžią 
svarbą apsidraust šioj orga
nizacijoj ant $1000. • ■ • •

Galop kalbėjo ]X Bra-

i f j % * J ?Nušovė tėvą ir liko išteisin
tas.

Petras Scheibler, 19 metų 
amžiaus, po No. 5806 So. 
Fairfield avė., nušovė savo 
tėvą, 49 metų amžiaus. Ne
laimingasis tėvas buvo tep
liorius. Atsižymėjo didžiu 
žiaurumu ir dukdavo del 
menkniekių. Tradegija atsi
tiko pusryčiaujant. Del ko 
ten tėvas intužęs pagriebė 
peilį ir šoko ant 15 metų 
dukters. Brolis ir sesuo už-* 
sidarė kamarom Tėvas laužė 
duris. Tuomet sūnūs pasirį- 
žo padaryti jam galą. Per
šovęs, ramiai atsisėdo ir lau
kė policijos. Aštuonioms va
landoms praėjus, stovėjo 
prieš teisėją. Motinai viską 
paliudijus, sūnūs liko ištei
sintas ir paleistas.

apkabino sūnų. Vienok ne
sutiko su sunaus sumany
mu. Sunus-gi stovėjo ant 
savo. “Eik, tėtuš”, jis sakė; 
“imk šiuos pinigus, ką tavo 
išliuosavimui surinkau. Aš 
sutinku nešioti tuos pan
čius ir mirti vergijoj1, jei 
tu liuosu liksi”.

Turkas buvo taip suju
dintas- tokia sunaus .meile, 
kact j is išgyrė: jauną vaiki
ną ir paleido jo tėvą be jo
kių pinigų.

ADVERTISEMENT.

.. -

Apsišutino ir mirė.
Trejų metų Ona Kabelis, 

6828 So. Maplewood avė., 
pereitoj pėtnyčioj iš tėvų 
neatsargumo inkrįto į ver
dantį vandenį ir po kelių va
landų didžiausiuose sopu
liuose pasimirė. _ a .

“Birutininkų” vakaras.
Kovo 15 d. “Aušros” sve

tainėj “birutininkai” turėjo 
savo šeimynišką vakarą. 
Jaunimo prisirinko labai 
daug. Buvo prakalbos mo
nologai, dainos. Imta pa
veikslai. Žaista ir linksmin
tasi guviai ir nuo širdies.

Motinos patyrimas.
Visi šeimynos nariai tiki

si iš motinos pagelbos, kaip 
šiaip keblume, taip ir ligoj. 
Nes žino, kad kiekviena 
motina turi didį patyrimą 
ir kad ji visuomet gatava 
pamiršti savo pačios skaus
mus ir kalbėti į kenčiatį jį. P. 
Elizabeth Bederka of Grant 
Wood, N. J. turėjo sekantį 
prityrimą. “Galiu pasakyti, 
kad Triner’s American Eli
xir of Bitter Wine yra ge
riausias pilvo vaistas. Aš ne
leidžiu daugiau pinigų dak
tarams, bet vartoju kuomet 
tik liga apsireiškia, o ypa
tingai pilvo liga”. Prityri
mas pamokė p. Bederką 
kaip ir kuomet vartoti Tri
ner’s American Elixir of Bit
ter Wine. Tą pat prityrimą 
turi kitos motinos kas išaiš
kina spartų išpardavimą to 
vaisto. Yra patariama var- 

. tori pilvo ir vidurių ligoj. 
Aptiekose. Jos. Triner 1333- 
1339 S. Ashland urve., Chi
cago, Ill. Sutinimus ir išsi
sukimus tepk Trinerio Li- 
nimentu.

Chicagos S. L. A. kuopų at
stovų nutarimas.

Kovo 15 d. “Aušros” sve
tainėj buvo Chicagos Š. L. 
A. kuopų atstovų susirinki
mas. Nutarta surengti" ne
paprastą programą balan
džio 13 d. Bus prakalbos^ 
lošimas, krutantiejipaveį- 
kslai. 4,- ' —...

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

Kaz Vaškevičius, įpirmin., 
184 New York.a ve.,

Newark, N. 4* —
M. Akialis, iždininkas, 

146 Adams str., 
Newark, N. J.

Ch. iJrbonas, sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette str., 
Paterson, N. J.

J. Raudonaitis, išdo glob.,
• 245 Devoe* «tr..
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