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KARAS BALKANUOSE.
| Politiškos Žinios

Kas veikiasi Meksike
Kaip nužudytas Madero.

Tomis dienomis iš Meksi
ko sostinės į San’Francis
co, Cal. atkeliavęs pulkinin
kas M. B. Alcalde. Jis Mek
siko sostinėje redagavęs, už
muštojo Madero oficiali lai
kraštį “Nova Era”.

Jis pasakoja, jogei galįs 
sudėti prirodymus, kad pre
zidentas Madero nušautas, 
o vice-prezidentas Suarez 
pasmaugtas tautiniuose rū
muose sostinėje. Gi paskui į 
kalėjimą del akių apmuili- 
nimo gabenta automobiliais 
tik lavonai. Prezidentą nu
šovęs generolas Ascarade, 
todėl nereikia tikėti Huer- 
tai ir kitiems, kad juos ga
benant kalėjimai! automobi
liai buvę užpulti ir tada 
nušauta Madero, kuomet jis 
norėjęs pabėgti.

Pulkininkas Alcalde už tą 
visą darbą kaltina daugiau
siai Suvienytų Valstijų am
basadorių, Wilsona, kuris 
nieko neveikęs, kad abi pu
si sutaikius, nors Madero 
žmona jo tame dalyke pra
šius ir jis galėjęs viską pa
daryti. Pulkininkas be to 
priduria, kad rasi Wilson 
prigulėjęs tame suokalbyj 
prieš Maderą.

Tai baisus diplomato in- 
tarimas. Washingtouo val
džia beabejonės pareikalaus 
iš Wilsono pasiteisinimo.

Kaip žuvęs Madero?
Meksiko dabartinis karo 

ministeris Mondragon sa
vaip aiškina. Jis sako, kad 
prie prezidento Madero nu
žudymo prisidėjus jo žmona. 
Sulyg ministerio, Madero 
žmona po vyro suareštavi
mui ėmus įvairiais budais 
darbuoties su tikslu išvogti 
savo vyrą iš kalėjimo.

Prietelių būrelis, nuduo- 
dantis Huerto ir Diazo ša
lininkus, nusidavęs kalėji
mai! ir ten norėjęs visus 
kareivius, ant sargybos sto
vinčius, nužudyti.

Prisibijaut, kad Madero 
nepasiliuosuotų, jis išgaben
tas atvangesnian kalėjiman, 
į kur pakeliui išnaujo made- 
ristai užpuolę ant sargybos 
ir suirutės metu prezidentas 
nušautas.

Teisinasi nedorėliai.

Sukilimas Meksiko vakaruo
se.

Suvienytų Valstijų skrai- 
,’duoliams “California” ir 
“Maryland”, stovintiems 
San Francisco uoste, įsaky
ta tuojau plaukti į žemo
sios Kalifornijos pakraš
čius. Pirmutinė laivams sto
tis busianti San Diego. Ta
sai įsakymas gimęs iš pra
nešimo, kad Meksiko pro
vincijos Sonora ir Linola 

gimus anarchija. Visi da
bartinio prezidento Huerta 
šalininkai žudomi. Visi, ten 
gyvenusieji, amerikiečiai bė
ganti linkon Kalifornijos 
intakos.

Tuo tarpu Suvienytų Val
stijų ambasadorius Meksi
ke, Wilson, pranešąs visai 
priešingas žinias. Jis sakąs, 
kad Meksike nesą taip bai
su, nes dabartine valdžia 
visur imanti viršų.

Revoliucionistai pralaimė
jo. x

Provincijoje Coahuila ties 
Juchitepec Huerto kariuo
mene skaudžiai sumušus re- 
voliucionistus, Carranzo ša
lininkus. 400 jų vienu žygiu 
išžudyta. Huerta tatai ma
nąs, kad šis revoliucionistų 
smūgis nuramįsiąs visą pro
vinciją.

Kitur revoliucionistai kar
šų kailį huertistams. Pulki
ninkas Kosterlickis su savo 
buriu pasprudęs Suvienyti; 
Valstijų pusėn. Kuomet re
voliucionistai jį buvo užpuo
lę. Amerikiečiai dabar Kos- 
terlickiui ir jo burini nelei
džia atgal grįsti.

Ties Puebla huertistai su
ėmę 22 revoliucionistus ir 
tuojaus sušaudę.

Valdžia neturi pinigų.
Meksikui grasia visiškas 

sųbankrutijimas. Neturi val
džia pinigų opiausiems rei
kalams. Buvo kalbama, kad 
užmuštas prezidentas Ma
dero buvęs surinkęs mili
jonus ir tuos pinigus dabar
tinė valdžia konfiskavus. 
Tečiau tas netiesa, kadangi 
Madero nepalikęs pinigų. 
Valdžia nori paskolinti 200 
milijonų Francijoje, bet jai 
atsakyta, kad tik tuomet 
gausianti pinigus, kuomet 
šalyj įvyksianti ramybė.

Kaip katile verda.
Washingtone gauta žinia, 

kad visame Meksike išnau
jo gimus revoliucija ir vis
kas kaip kokiame katile 
verda. Pačioj sostinėj su
sekta suokalbis prešai Hu- 
ertą. Suokalbio priklausus 
ir pati artimiausioji Huer
to sargyba. Norėta jis nu
žudyti, bet laiku suokalbis 
susekta. Prasidėję tardymai 
r pirmiausiai paaiškėję, kad 
Huertai norėta atkeršyti už 
prezidento Madero nužudy
mą.

Amnestija. .
Tomis dienomis preziden

tas Huerta savo parašu pat
virtinęs amnestijinį dekretą, 
kuriuomi visiems revoliucio- 
nistams prasižengimai at
leidžiami, jei jie paskirtu 
laiku pamesią ginklus ir ne- 
sipriešįsią naujai valdžiai.

" Perstatoma Panamos kanalas. Ties Culebra iškastan kanalan įgriuvo daug že
mės, kaip parodo apvesta juoda linija. Žemė užbėrus geležinkelio bėgius ir prailgi

nus darbą.

KONSTANTINAS XII. [Jis prisipažinęs, jogei neap-
Graikijos karaliumi vie

toj nužudyto Salonikuose 
Jurgio I, paliko velionio sū
nūs, Konstantinas XII, ku
ris tbinis dienomis parla
mente iškilmingai prisiekė 
pildyti šalies konstituciją 
ir žengti savo velionio tėvo 
pramintais politikos takais. 
Naujas karalius graiku la
bai mylimas, nes dabarti
niame kare su turkais jis 
pasirodė karžygiu. Taippat 
ir nužudytas karalius tau
tos buvo tikras numylėtinis. 
Seniau jis norėta prašalinti 
nuo sosto, bet gimus karui 
viskas pasitaisė, juo labiau, 
kuomet graikai paėmė Sa
lonikus ir Janiną.

Naujas karalius išleido į 
kariuomenę proklemaciją, 
karštai paskatindamas ir 
toliau kariauti prieš tur
kus. Karalienė Olga, gavus 
žinią apie savo vyro užmu
šimą, iš rūpesčio susirgus, 
bet paskui iškeliavus į Sa
lonikus.

Nužudyto karaliaus lavo
nas užbalsamuota ir iš ligo
ninės nugabenta' į rūmus, 
iškur bus nulydėtas į Atė
nus ir tenai karališkame 
mauzoleume palaidotas.

Anarchistas Aleko Shinas 
yra graikas ir paeinąs iš a- 
ristokratinės šeimynos. Di
dis girtuoklis. JlsV baigęs 
medicinos takui tetą., Graiki
joje jisbuvo inkuręs anar- 
chistišką mokyklą. Daug ša
lių apkeliavęs. Buvės jis ir 
Amerikoje. Pirm penkėrių 
metų gyvenęšNew ilorke. 

kenčiąs jokios valdžios.
Nužudytas karalius yra 

susigiminiavęs - iš. žmonos 
pusės su v i salė Europoje 
valdovais. Jo eiąona Olga 
yra tikra Vo.k»ti|ps kaize
rio sesuo. Pasifargus karui 
jis manęs Gracijos- sostą 
pavesti savo susui, dabarti
niam karaliui,lr .-pats ke
liauti po svietą; Bet nedo
ras žmogus pėriraųkė jam 
gyvasties siūlą J *'•

Del Graikijos karaliaus 
nužudymo karas Balkanuo
se nei kiek nebusiąs sulai
kytas.

SUFRAGIZMAS ANGLI
JOJE.

Anglijos sufragistės jau 
perdaug pagarsėjo visame 
sviete. Laikraščiai daugiau
siai apie jas ir jų darbus 
tik ir rašo. Bet rasi joms 
tos gražios dienos turės ant 
galo pasibaigti, kadangi 
priešai jas atsisuko1 visuo
menės opinija ir jos -už sa
vo darbus pasmerkiamos. 
Šitai Londone jau joms ne
leidžiama laidyti susirinki
mus. Ne valdžia s^fįįtgis- 
čių susirinkimam^ priešin
ga, bet visuoij^fcę vi^^gy
ventojai. Jų susj^l^iftiuo- 
se neleidžiama/joms kalbėti. 
Dabar poliesi užuot' jas 
persekioti, priversta jūs 
ginti . nuo, ‘Užpuldinėjimų, 
nuo persekiojau. Pastaruo
ju laiku a i U j u daū^tdsįai 
Vislijnirtę. uTLšusė^tąį ial’p 
jų suokalbį? jos norėjusios 
nuvesti parengton vieton 

kanclierį Lloyd George ir 
jį prievarta priversti pasi
rašyti po dokumentu, kad 
jis sutinkąs su moterių ly
gių teisių reikalavimais. 
Suokalbis lėčiau susekta ir 
visa nuėję niekais.

ANGLIJA GIRIASI.
Anglijos karo jureivijos 

sekretorius Secley tomis 
dienomis pagimdęs užganė- 
dinimo sensaciją parlamen
te, kuomet apreiškęs, kad 
Anglijos vyriausybė turinti 
puikiausią aeroplano mode
lį, kuris esąs tobuliausias 
už visus dabar vartojamus 
aeroplanus. Tuo i nauju ae
roplanu busią galima len
gvai skristi 80 mylių valan
doje. Tokių naujų aeropla
nų Anglija šiemet turėsian
ti 150 ir visi, žinoma, busią 
pavesti armijai. Tasai ne
paprastas pasigirimas nu
kreiptas priešai Vokietiją.

KARIUOMENĖS PARO
DA.

Paryžiaus apylinkėse, ant 
lygumų ties Vincennes, at
sibuvus didi kariuomenės 
paroda ir peržiūrėjimas Pa
ryžiaus garnizono, Labai 
skaitlingos francuzų minios 
buvę susirinkusios ir krik
štą vusios matant dailią -ka
riuomenę. Kariuomenę per
žiūrėjęs naujas prezidentas 
su generaliu štabu.

į Gi socialistai tuo metu 
Paryžiuje atlaikę kelis an- 
timilitarinius susirinkimus.

Balkanuose tarptautinė 
situacija šiais laikais labai 
paaršėjo, kiužis tiesiog kabo 
ore. Austrija, turbut susita- 
įrius su Italija, nusprendė 
meleisti černogorams ir ser
bams toliau apšaudyti tvir
tovę Skutari, juo labiau pa
tį miestą, kuris, sakoma, tu
rįs palikti ne kam kitam, tik 
neprigulmingai Albanijai. 
Vadinasi, norima iš černo- 
gorų ir serbų atimti visus 
šio karo vaisius. Austrija 
sako, kad černogorai kadir 
paimtų Skutari, jis jiems 
neteksiąs, nes miestas ir 
tvirtovė priklausanti alba
nams.

Austrija savo karo laivy
no dalį pasiunčius į Černo- 
gorij'os ir Albanijos pakraš
čius. Tais karo laivais no
rima padaryti demonstraci
jas priešai černogorus, jei 
šie atsisakysianti išpildyti 
Austrijos reikalavimus.

Gi Austrijos valdžia pa
statė černogorams tokius 
reikalavimus, kas gali Bal
kanuose pagimdyti nepra
matomą krizį. Austrijos pa
siuntinys Cetinėj Černogo- 
rijos valdžiai persta tęs se
kančius savo valdžios reika
lavimus, kuriuos Černogori- 
ja privalanti išpildyti.

Taigi:
Visiems, nedalyvaujan

tiems kovoje, leisti Skutari 
miestą ir tvirtovę tuojaus 
apleisti.

Paaiškinti apie katalikiš
ko kunigo Palie mirtį, kuris 
buvęs nužudytas todėl, kad 
nenorėjęs prievarta priimti 
stačiatikių tikėjimo.

Černogorija privalo susi
laikyti nuo krikštinimo ka
talikų albanų stačiatikiais.

Suteikti pilną užgaua pa
darymą Austrijos laivo 
“Skodar” ingo lai, į kurią 
černogorai su serbais šaudę.

Tų savo reikalavimų pa
rėmimui Austrija taigi ir 
pasiunčius į Černogorijos 
pakraščius savo kelis karo 
laivus.

Černogorijos valdžia į 
tuos Austrijos reikalavimus 
tuojaus atsakius. Išeiti gy
ventojams iš tvirtovės Sku
tari reikalavima atmetusi, 
tik pasižadėjusi paties mie
sto nebombarduoti, vientik 
fortus. Gi kas link katalikų 
persekiojimų — užsigynusi.

Toksai černogorų nelauk
tas atsakymas Austrijoje 
pagimdęs įnirtimą ir, sako
ma, nuspręsta dar aštresnė 
nota pasiųsti černogorams 
ir priversti juos nuo Skuta
ri pasitraukti.

Černogorijos karalius Ni
kola neatmainomai pažymė
jo, kad jis esąs priešingas, 
idant vienas Austrijos val
dininkas dalyvautų tardy
me kas link katalikiško ku
nigo nužudymo ir albanų 
katalikių kankinimo. Be to 
karalius visai nenorįs atsi
žadėti Skutari, be kurio jam 

negali but jokių iš šio karo 
vaisių. Rusija, sakoma, no
rėjus karalių perkalbėti, i- 
dant jis išpildytų Austrijos 
reikalavimus, bet karalius 
apie tai nenorėjęs nei klau
syti. Gi karaliaus pusę pa
laiko visa Černogorijos liau
dis. Ir ne dyvai. Išlieti tiek 
daug žmonių kraujo ir pas
kui iš to neturėti sau jokio* 
naudos.

Europa išnaujo pergyve
na baisias valandas ir, kaip 
matosi, tas viskas veikiasi 
prieš prasėdėsiant europi
niam karui. Vokietijos su 
Franci ja santikiai irgi la
bai pasiaršinę. Abidvi gin
kluojasi.

Rusija irgi tą patį daro. 
Dabar ji daugiausiai ka
riuomenės siunčianti į Mon
goliją, kur laukiama jos su 
Chinais karas.

Nuo Austrijos pusės Ru
sija taippat sutrauktos ka
riuomenės neprašalinanti. 
Daug kalbama apie demobi
lizaciją, bet toms kalboms 
niekas netiki.

Austrija taippat kariuo
menės nepaleidžianti.

Pasirodo, kad ateinantis 
pavasaris tegali visą Euro
pą supurtyti ir gražiausius 
žmogaus rankų darbo vai
sius sunaikinti.

IR BELGIJA — SUMOBI
LIZUOTA.

Belgija nesenai buvo su
mobilizavus atsargos karei
vius ir ligšiol nenori jų pa
leisti namo. Tame reikale 
buvo įnešta parlamentan o- 
ficialis paklausimas. Karo 
ministeris į paklausimą at
sakė, kad tasai apsiginkla
vimas turįs but palaikomas, 
kol Europoje įvyks šiokis- 
tokis politikoje persiverti
mas.

Daug Belgijos oficierių 
patraukta teisman už apga
vystes pristatant armijai 
visokius reikalingus daik
tus. Susekta tokie patįs 
darbeliai, kaip Rusijos in
tendantūroje.

KABINETAS REZIGNA
VO.

Franci jos ministerių ka
binėtas andai su savo pre- 
mieru Briand rezignavo, 
kuomet senatas atmetė par
lamentarinių rinkimų refor
mos pasiulijimą, o kurį že
mesnysis butas jau buvo 
priėmęs. Ministerių kabine
tas neatmainomai reikala
vo pravesti naują reprezan- 
tacijinį šalies padalinimą, 
bet senatas apie tą reformą 
nei klausyti nenorėjęs. Iš 
to atžvilgio Briand su savo 
mihisteriais pasitraukė iš 
užimamų vietų. Šis kabine
tas gyvavo tik vieną mėnesį. 
Nauju premieriu paskirtas 
ligšiolaikinis teisdarystės 
ministeris J. Barthou

1
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g Žinios iš Lietuvos

MINISTERIJOS REIKA
LAVIMAS.

Vidaus reikalų ministeri
ja pareikalavo iš vyskupi
jos vyresnybės iškelti Ker- 
navos kleboną lenką kun. 
Joną. Kondratą kiton para- 
pijon, kur nėra lietuvių.

LAIKRAŠČIO byla.
Vilniaus teismo rūmai 

numarino 11 Gaz. Codzien- 
nos” redaktoriaus kun. Rut- 
kovskio bylą. Kun. R. buvo 
kaltinamas, kad padėjęs vi
są eilę straipsnių, kurstan
čių lenkus remti savuosius 
ir nebepirkti nieko iš žydų.

vas Skirmuntas, Bronislovas 
Umiastovskis ir Valentinas 
Urbanavičius
Komitetas turėsiąs pasirū

pinti sutaisyti jubiliejaus 
švenčių tvarką Vilniaus 
vyskupijai, taip-pat pasirū
pinti aukų pinigais (jei to
kių bus) prisidėti prie tam 
tikro bažnyčios paminklo 
pastatymo Ryme ir sutaisy
ti maldininkų kelionę Ry
man.

Tokie komitetai taisomi 
katalikų visame krikščionių 
pasaulyje.

sargybinis ineiti, kaip tie 
puolė ant jo, pagavo, per
vertė augštielninką ant sta
lo ir pradėjo pjauti, laimė, 
kad turėjo. 2 skepetuku po 
kaklu vieną perpjovę, o an
trą bepjaunant, sarg. išsprū
do iš užpuolikų rankų ir 
kardu apmušė. Užpuolikai 
sargybiniui nukando vieną 
pirštą ir padarė vienuoliką 
žaizdų galvoj. Jis dabar guli 
ligoninėje. Suareštavo 6 
žmonės.

Plungės lepšis.

mas buvo išpildytas ir apie 
140 darbininkų liko be dar
bo. I VISOKIOS ŽINIOS. Musų bernaičiams ir mergaitėms.

Tau- 
davė

KUN. SPERSKIS.
Šeštadienį vakarą atva

žiavo Vilniun, lydimas poli
cijos kamisoriaus, Lipniškių 
klebonas kun. Sperskis, nu
teistas Bielostoko teismo 
vieniems metams keturiems 
mėnesiams kalėjimo. Per
nakvojęs su savo palydovu 
šv. Stepono bažn. kleboni
joje, kun. Sperskis sekma
dienio rytą buvo nugaben
tas ir uždarytas Lukiški© 
kalėjime.

ŽYDŲ TARPE.
Lenkų laikraščiai 

kad Rusijos žydų veikėjai 
žadą pradėti leisti Vilniuje 
didesnį žydų dienraštį, ku
ris butų kaip ir centraliniu 
organu visų Rusijos žydų. 
Naujas laikraštis vadįsis 
“Der Štern” (žvaigždė). 
Kaip matyt, žydai laiko Vil
nių didžiausiu Rusijos žydų 
centru.

rašo,

MEDIJOLANO JUBILIE- 
JAUS KOMITETAS.

Vilniaus vyskupijos val
dytojas kun. K. Michalkevi
čius pasiuntė vidaus reikalų 
ministeriui patvirtinti Vil
niaus vyskupijos komitetą, 
jo sutaisytą Medijolano edi
kto jubiliejaus iškilmėms 
sutvarkyti. Komitetui pirmi- 
ninkaująs pats vyskupijos 
valdytojas, komiteto nariais 
pakviesti šie žmonės: kun. 
prelatas Jonas Kurčevskis, 
Jum. kau. A. Černiavskis, 
kun. kan. Pr. Volodzka, kun. 
Juozas Kukta, kun. Teodo
ras Brazys-Frey, kun. Leo
nas Žebrauskas, kun. Petras 
Kraujelis, kunigaikštis Ka- 
stantinas Sviatopolk-Četver- 
tinskis, baronas Valdema
ras Veisenhofas, d-ras An
tanas Vileišis, šv. Grigaliaus 
ordeno kavalierius Boleslo-

ALIZAVA.
Panevėžio apskr.

Alizavo parapijėlė nedi
delė, joje yra ligi pusantro 
šimto ūkininkų. Žmonės ga
na turtingi. Bet žemę dirba 
trimis laukais, dobilų ir pa
šarinių žolių visai nesėja 
arba labai mažai; tiktai linų 
daug sėja. Vienkiemiais ali- 
zaviečių dar nė vienas kie
mas neišėjo.

Mokslu alizaviečiai maža 
tesirūpina. Visoje parapijė
lėje tėra tiktai viena liau
dies mokyklėlė. Daugybė 
vaikų neturi kur mokyties.

Laikraščių taip-pat maža 
kas teskaito. Išviso, rodos 
eina tiktai 4 egz. “Šalt.”, 2 
— “Vien.”, 1 “Vilt.”, 10 
“Liet. Ūkininko”, 1 “Liet. 
Žinių” ir dar bent du lenkiš
ku ir rusišku.

Mokslus einančios jau
nuomenės vėl beveik nėra. 
Vienas eina į gimnaziją, vie
nas į “Saulės” kursus ■— ir 
visi. Bet vis dėlto iš šito kra
što yra išėjęs šioks-toks lie
tuvių inteligentų būrelis. 
Yra 7 kun., 3 ap., 1 juristas 
ir du išdavusiu mokytojo 
egzaminus.

Blogiausia, kad šio 
kampelio žmonės baisiai 
plaukia į Ameriką. Iš tokios 
mažos parapijėlės yra išėju
sių apie 200 su viršum žmo
nių. Nemaža jų ir .grįsta, y- 
pač paskutiniuoju laiku, bet 
gal tiktai vieną-kitą galima 
rasti su skatiku, o veik visi 
vis nuogi, pliki, su visokiais 
blogais papročiais.

Leonas Katelė.

PLUNGĖ.
Telšių apskr.

Vasario 6 d. Stalgalio so
džiuje buvo vestuvės. In- 
kaušę ir išsilinksminę sve
čiai pradėjo valgydami šau
dyti, pasikišę šaudykles po 
stalu. Vestuvėms baigiantis 
trįs jauni vyrukai, susikibę, 
pradėjo varžyties tarp savęs 
pištalietu, tik pasigirdo šū
vis, riksmas, ir guli vienas 
iš jų ant žemės kruvinu pil
vu. Po kelių valandų jis per
siskyrė su šiuo pasaulių.

ap

skaito daug lai- 
t. t. Apie Skapiš- 
ramu, nieko gera 
Todėl ir riehuos-

SKAPIŠKIS.
Ežerėlių apskr. •

Skapiškis yra labai 
mirusis kampelis. Kitur,
kaip girdėti, steigia įvairias 
draugijas, 
kraščių ir 
kį gi tįla, 
negirdėti.
tabu, kad čia alkoholis yra ti
kras žmonių valdovas ir šei
mininkas. Tas gašlingas val
dovas visa jiems suteikia: 
liksmybę ir suraminimą.

NETEISINGAS GANDAS.
Nepersenai laikraščiuose 

buvo pasklidę gaAdai, kad 
Vilniaus mokslo- apygardos 
globėjas Ostroumovas kelia
mas kitur. Dabar rusų lai
kraščiai praneša sužinoję iš 
tikrų šaltinių, kad Ostrou- 
movas pasiliekąs savo vieto
je. .
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KULIAI.
Telšių apskr.

Vasario pradžioje 
šioks atsitikimas. Susiėjo
keli vyrai ir, gerai inkaušę, 
pradėjo Sukauti. Jų tildyti 
atėjo sargybinis. Nesuspėjo

LIEPOJUS.
Nenusisekęs straikas.

Ketvirtadienį, vasario 
d.,- geležies dirbimo ir plieno
liejimo fabrikoje buv. “Be
ker ir K.” vielų valcavimo 
skyriaus darbininkai metė 
darbą, reikalaudami padi
dinti mokesnį ir padauginti 
darbininkų skaičių. Antry- 
tojaus fabrikos administra
cija iškabino prie vartų ap
garsinimą, jog už sauvališką 
darbo pametimą skyrius už
daromas neapribotam laikui 
ir šeštadienį, vas. 16 d., dar
bininkams užmokama mo
kesnis. Šeštadienį pažadėji-

TAURAGĖ.
Telšių apskr.

Prieš dvejus metus 
ragės .kamendorius
šliubą katalikei su buvusiu 
pravoslavu Gusariovu. Gu- 
sariovas, kaip ir daug kiti 
rusų valdiniai, kurie ateina 
iš Prūsų čia šliubo imti, at
sinešė dokumentą, kad jis 
katalikas, ir tai buvo rusų 
konsulo paliudyta.

Beveik per dvejus metus 
buvo tardoma, kaip tai sta
čiatikiui duotas šliubas.

Peržiūrėjęs tardytojas 
dokumentą, kad Gusariovas 
tikrai jau katalikas ir kad 
kunigas čia nekaltas, buvo 
ketinęs bylą pertraukti.

Galų gale7 vis dėlto aps
krities teismas Tauragėje 
vasario 16 d. tą bylą svarstė 
ir kun. kąmendorių nuteisė 
25 r. ir 3 mėn. prašalinti 
nuo vietos.

Gusariovas buvo šaukia
mas tik liudytoju. Paliepus 
jam imti priesaiką iš rusų 
kunigo, šis atsisakė, nes e- 
sąs katalikas ir kataliko 
priedermes pildąs; tuomet- 
Gusariovą ; klausinėjo be 
priesaikos, nors prokuroras 
išreiškė nuomonę, kad Gusa
riovas turįs siekti prieš ka
talikų kunigą.

Nubaųstasai ir ketina a- 
peliuoti į tęismo ruraus.

Orlaivis sunaikinta. Dide
lis Vokietijos karinis orlai
vis “Substitute Zeppelin 
L.” Karlsruhes apylinkėje 
nusileidžiant žemyn vėjo pa
gautas ir sudraskytas. Or
laivis buvo padirbdintas 
pirm poros mėnesių.

Turkija be pinigų. Tur
kijos valdžia Vokietijos 
bankuose turi nuo seniau 
pasiskolinusi kelioliką mi
lijonų dolerių. Dabar prisi
ėjo tas skolas užmokėti. 
Šiaip taip atsiprašyta il
gesniam laikui. Gi kas link 
naujos Turkijai paskolos, 
bankininkai nenori nei kal
bėti.

Ieško priekabių. Austri
ja ieškosi priekabių. To
mis dienomis ji pasiunčius 
kelis karo laivus į Adria- 
tiko uostus, kuriuos užėmę 
serbai su černogorais. Au-

ti savo uodegą aketėn ir 
prišaldinti.

Baisi audra. Iš Hambur
go rašo, kad ant Žieminiu 
jūrių nesenai siaučius bai
siausioji audra ir nuskandi
nus 80 žvejų valčių, su ku
riomis žuvę ir 50 žmonių.

GERAM ŽMOGUI IR DIE
VAS PADEDA.

SKUODAS.
Telšių apskr.

Praeitą savaitę valsčiaus 
ingaliotinių vietinės vals
čiaus berniukų pradedamo
sios mokyklos mokytojas, 
rusas, buvo įprašęs valstie
čių padidinti mokyklos bus
tą, nes dabar tegalima su
talpinti tik 60 mokinių, o 
norinčių įstoti į mokyklą 
esti kasmet daugiau. Moky
tojas ilgoje rusiškoje pra
kalboje stačiai net reikala
vo, kad mokyklą padidin
tų; susirinkusieji paprašė 
vienu balsu, kad mokytojas 
žemaitiškai kalbėtų; tečiau 
šis kad ir žemaitiškai paaiš
kino, vistiek valstiečiai mo
kyklos didinti atsisakė.

Dam. Treigys.

SEINAI.
Seinų gyventojai, kaip ra

šo “Šalt.”, padavę Suvalkų 
gubernatoriui prašymą, kad 
sekmadieniais ir šventadie
niais butu-jizdaromos visos 
smuklės. 'V

uy 
įsį

tat ks 
darbu

—Macauloy in New York World.

Moterįs sufragistės A

miškb beveždami uždirba 
per dieną net 9 rublius. To

li malkų kirsti.
ĮDam. Treigys.

__
.«- r . “kuriuos žydai ty- 
j’vienas darbiniu-

pra-

SKUODAS.
Telšių apskr.

Nuo vasario mėn.
džios kuonč visame Grobino
apskr. (Kuršo gub.) pirkliai 
pradėjo kirsti, kirminų pa
ėstuosius medžius; kadangi 
laikas kirsti labai trumpas 
teduoti 
no, ką 
darbini 
metų” 
kuome 
vas ga

tąl pirkliai neįma- 
i besugrobus, užtai 
m^įtokių “aukso 

šų kampe vargu 
Mjregėję: kas gy- 
imo į mišką. Mu- 
Wo neištenka, už 

plūsta eibės 
met iš tolimų 

Vilniau^? ir^Vitebsko gub. 
apskrič! 
čia gąb?
kas uždirb^pėr dieną dau
giau per2i$blhi,prie to gan 
na veltui * prieglaudą-nak

Alfonsas sergąs. Iš Ma
drido rašo, kad karaliaus 
Alfons gyvasčiai grąsiąs 
pavojus. Jis sergąs džiova. 
Pastaraisiais laikais taip 
nusilpnėjęs, kad uždrausta 
jis ir fotografuoti.

Popežius sergąs? Perei
tą savaitę iš Rymo kelis sy
kius buvo pranešta, kad po
pežius sergąs, gi iš kitų šal
tinių tvirtinta, kad popežius 
esąs sveikas. Tikros teisy
bės ir ligšiol nesužinota-, 
kaip ten Vatikane viskas 
klojasi.

Sufragisčių darbai. Lon
dono sufragistės pastaromis 
dienomis Londono apylinkė
se sudeginusios du vasarna
miu, kuriuodu apkainuoja- 
ma $100.000.

Koreanų byla pasibaigus.
Antrojoj instancijoj' korea- 

nų bylos, kurioje buvo tei
siami suokalbininkai prieš 
dabartinį Koreo generalį 
gubernatorių grafą Terau- 
chi, japoną, kuone visi kal
tinamieji pajliuosuoti nuo 
atsakomybės. Tik du svar
besniuoju kaltininku pas
merkta kalėjimai!.

Sušaukiamas parlamentas 
Chinų respublikos preziden
tas Yuan Shi Kai sušaukiąs 
Chinų parlamentą ant 
landžio 8 dienos.

ba-

Seniau gyveno viename 
dvare neturtingas, bet tei
singas žmogus, vardu Jonas. 
Jonas ištikimai tarnavo sa
vo ponui. Jis pirmiausia ei
davo i darbą; darbe pats ne
tinginiaudavo ir kitiems 
tinginiauti neduodavo. Už 
tai Jono draugai nekentė jo 
ir pyko, sakydami: “Ar ma
tote, vyrai, kaip Jonas ge
rinusi ponui, gal jam teks 
jo dvaras”. Bet Jonas 'to 
nepaisė. Jis kiekvieną die
ną eidavo į bažnyčią nors 
valandėlę pasimelsti.

Vieną kartą Jonys, eida
mas iš bažnyčios, rado ant 
kelio didelį krepšį pinigų.

Paėmęs pinigus, Jonas il
gai nemąstė, nunešė į arti
mą bažnytkaimį pas klebo
ną ir prašė, kad apskelbtų 
bažnyčioje, ar neatsišauks 
kas. Kunigas skelbė kas ne- 
dėldienį. Taip praėjo ir vi
si metai, bet pinigų savinin
kas neatsirado.

Pavadinęs Joną klebonas 
liepė pasiimti pinigus, bet 
Jonas dar prašė klebono, 
kad skelbtų kitus metus. 
Klebonas sutiko skelbti dar 
kitus metus. Taip praėjo ir 
kiti metai. Klebonas skelbė 
dar ir trečius, bet vis savi
ninko nebuvo girdėti.

Pavadino Joną klebonas 
ir sako: “Pasiimk pinigus, 
jukniekas neatsišaukia.’’Bet 
Jonas dar nenorėjo pinigų 
paimti. Pagalvojo Jonas ir 
dar prašė klebono, kad nors 
keletą kartų apskelbtų nors 
per mėnesį. Klebonas suti
ko, ir Jonas išėjo namon. 
Eidamas keliu, jis sutiko du 
ponu važiuojant ir kalbant 
tarpe savęs. Sustojo Jonas 
ir išgirdo bekalbančius apie 
pinigus. Tada Jonas prisiar
tino prie poni! ir tarė:

— Apie kokius jus čia pi
nigus kalbate?

Ponai ėmė iš jo juokties. 
Jonas atsakė:

— Nesijuokite! Aš čia ra
dau pinigų.

Tada ponai ėmė klausinė
ti. Jonas papasakojo aiškiai 1 
apie viską ir pasakė:

— Jaigu norite, tai va
žiuojame pas kleboną, ir ati
duosiu jūsų pinigus.

Ponai siitiko. Po valandė
lės jau buvo pas kleboną. 
Jonas papasakojo klebonui. 
Klebonas išėmęs pinigus pa
davė ponams. Ponai, paėmę 
pinigus, norėjo pusę duoti 
Jonui, bet Jonas neėmė. 
“Kam — sako — man pini
gų man buvo nesunku paim
ti nuo žemės, paaukokite, 
verčiau kiek bažnyčios rei
kalams”.

Ponai padėkojo Jonui ir 
pusę tų pinigų paaukojo 
bažnyčios reikalams. Už to
kį darbą Jono Dievas neuž
miršo. Jono visus vaikus 
paėmė ponai savo globom 
Išaugino visus ir išmokino’ 
— vienus kunigais, kitus 
daktarais ir t. t. O Jonui 
padovanojo savo dvarą, ir 
ten Jonas laimingai pabaigė 
savo dienas. Tai, mat, ge
ram žmogui ir Dievas pade
da.

Juozas Volongevičius

SVEIKATA BRANGESNĖ 
UŽ TURTĄ.

Neturtingas Petras skun
dėsi ant savo vargo. “Siun
čia Dievas kitiems turtus, 
—■ sako jis, — o man nieko 
nedavė”, Išgirdo tai senis 
ir tarė:

—Nejaugi tu taip netur
tingas kaip sakai? Davė 
tau Dievas jaunystę ir svei
katą.

—Šitai tai davė.
Paėmė tada senis Pe

trą už dešinės rankos ir pa
klausė :

— Ar parduotai tu šitą 
ranką už tukštantį rublių?

— Tai ne.
— O kairiąją?

»— Ir kairiosios ne.
— O sutiktai tu už 

šimts tūkstančių rublių 
regiu tapti?

— Už jokius pinigus.
— Tai matai, — tarė

nis — kiek pas tave turtle 
o tu dar skundiesi ant savo 
vargi).

Juozas Volongevičius.

de- 
ne-

se-

ARKLIAI IR RATAI.
Arkliai vežė sunkų veži

mą, Vienas to vežimo ratas 
sugirgždėjo. Čia vienas ar
klys ir sako antram:

— Ko jis girgžda, juk 
mes tai visą sunkumą veža
me.

Gatvėje.
— Ką? Toksai sveikas ir 

elgetauji?
— O rasi ponas norėtum, 

kad del pono menkų poros 
centų turėčiau išsisukti ran-, 
ką, ar koją?

Berniukai ir mergaitės i 
Po žemiau paduotais pa-, 
veikslais yra klausimais 
kur yra tresuotojas? ir kun 
yra gervė? Tiesiai žiūrėda
mi vargu bau pamatysit 
tuos dalykus. Kad aiškiai 
juos pamatyti, reikia žiūrėti 
tai iš vieno paveikslo šono, 
tai iš kito. Kartais atran
dama paslėptieji dalykai, 
žiūrint iš antro paveikslo 
galo. Tai-gi vartykit, žiūrė
kit akiliai ir atrasit.

t j . ■ * .Tr .-y* •• • •»' ■ šy

kų yalg^ iššiyirti; vežėjai

Bažnyčios jubiliejus, šv. 
Tėvas tomis dienomis pas
kelbė visam katalikiškam 
svietui bažnytinį jubiliejų, 
kuris prasidėsiąs nuo šio 
kovo 30 d. ir trauksis ligi 
gruodžio 8 d. š. m. Šiemet 
sukanka 1600 metų, kuomet 
Rymo ciesorius Konstanti
nas savo ediktu panaikino 
krikščionių persekiojimą.

: Socialistų , užsikaršeiavi- 
mąi. Andai Paryžiuje so
cialistai buvo paręngę anti-

W>ji publika socialistus už- 
^tiblėį'ktČngdamosi iš jų a- 
timtl vėluką ir sudraskyti. 
Prasidėjo muštynėm, o pas
kui areštavimai. V

Kur yra gervė?
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KATALIKAS.

KATALIKŲ AUGIMAS
SUV. VALSTIJOSE.

New York, N. Y. Iš tik < 
ką čia išleistame Official 
Catholic Directory sužino
me katalikų augimą šioj ša- • 
lyj praeitais metais. Pagal 
Directory katalikų esama 
Suvienytose Valstijose 15. 
154.158. 138.589 daugiau, 
negu užpraeitais metais.

Pridedant prie to skai
čiaus 7.131.989 katalikų ant 
Filipinų salų, 1.000.000, ant 
Porto Rico, 11.510 Alaskoj, 
42.108 ant Hawaii salų ir 
900 aplink Panamos kana
lą, tai turėsime 23.329.074 
katalikų po Suvienytų Val
stijų veluva.

Taip-gi bažnyčių skaičius 
auga. Kasdien viena bažny- v I 
čia yra pastatoma. 1912 me-' 
tais buvo pastatyta 373 baž
nyčios. Iš jų 244 gavo kuni
gus, o 129 bažnyčios yra ap
lankomos laikas nuo laiko 
kunigu kitų bažnyčių Išvi
so katalikų bažnyčių šioj ša
lyj yra 14.312. Iš jų 9.501 
turi pastovius kunigus.

Lygiai ir kunigų skaičius 
žymiai pakilo. Jų yra 17. 
945. Iš to skaičiaus 13.273 
yra svietiški kunigai,© 4.672 
kunigu yra įvairių vienuo
lių.

Prie tų reikia pridėti dar 
keliatą šimtų kunigų misio- 
norių įvairiose šalyse. Kle- 
rikii seminarijose yra 6.169 
įvairiose respublikos dalyse.

Neatsilieka nei mokslo į- 
staigos. Yra 85 seminarijos, 
o universitetų, kolegijų, a- 
kademijų yra 200. Universi
tetų, kolegijų ir akademijų 
mergaitėms 648. Reikia at
minti, kad augštesnės kata
likiškos mokyklos nėraabel- 
nos abiem lytim.

Parapijinių mokyklų yra 
5.256. Jas lanko 1.360.761 
vaikų. Našlaičių prieglaudo
se, bažnyčios užlaikomose, 
yra 47.415. Išviso mokinių 
po katalikiškais mokytojais 
yra 1.593.316.

Daugiausia katalikij yra 
New Yorko valstijoj. Joj y- 
ra 2.790.629 katalikai; pas
kui eina Pennsylvania su 
1.633.353, Illinois su 1.460. 
987, Massachusetts su 1.383. 
435 katalikais. Kitose val
stijose tėra po mažiau mi
lijono.

kulipkos jam teko. Pripuo
lęs detektivas apveikė pik
tadarį. Nuovadoj sakė esąs 
anarchistas. Bet greičiau jis 
bus pamišėlis.

Antras sufragisčių paroda- 
vimas.

Washington, D. C. Yra 
pienuojamas antras sufra
gisčių parodavimas. Atsibu
siąs balandžio 7 d. Nebu
siąs toks puikus, kaip ne
laimingos atminties kovo 3 
d. Sufragistės numaršuo- 
siančios kongreso bustan ir 
inteiksiančios kongresui su
lyginimo teisių prašymus.

Anglekasių straikas.
Boulder, Col. Sustraika- 

vo anglekasiai. Streikuoja 
apie 1.000 darbininkų.

Vežimas apvirto; astuoni su
žeisti:

Akron, Ohio. Traukinis 
palietė vežimą, kurs tuoj 
apvirto. Du asmeniu skau
džiai sužeista ir šeši leng
viau.

Universiteto prezidentas 
ambasadoriumi.

Washington, D. C. Pre
zidentas Wilson paskyrė 
Harvardo universiteto bu
vusį prezidentą Eliot amba
sadoriumi Londonan. Elio- 
to prieteliai siuntė telegra- 
mus su pasveikinimais ir 
ragino priimti paskyrimą. 
Eliotui sukako 79 metai. 
Jam švenčiant savo gimimo 
dieną, atėjo telegramas iš 
Washington© apie jo pas
kyrimą.

Nelaimė ant geležinkelio.
Marion, Ill. Vienas liko 

užmuštas ir daug sužeista, 
kuomet pasažierinis trau
kinis smogė į stovinti lako- 
tnotivą ties Johnston City 
stotim. Užmuštasis buvo J. 
Martin, krasos tarnautojas, 
inžinieriui H. Sayers rei
kėsią. abi koji nupjauti.

Pavogė $1.000.000; suareš
tuotas.

New Orleans, La. Liko 
suareštuotas Antonio Mu- 
sica ir jo trįs sūnus. Iš New 
Yorko bankų jie pavogę $1.- 
000.000. Suimti ant laivo 
Heredia, kurs rengėsi plau
kti į Colon, Panama. Dvi jo 
dukters taip-gi buvo sulai
kytos. Pas vieną sumj ras
ta $50.000, o pas kitus $10.- 
000.

Pamišėlis miesto svetainėj.
Bu f falo, N. Y. J. Stefan- 

ski iš Geyser, Mont, inėjęs 
majoro ofisan pareikalavo 
$100. Išgirdęs tai policmo- 
nas, prisiartino prie keisto 
žmogaus. Tuomet Stefanski 
paleido šuvius ir keturios

dūrins, rado arseniko. Ve
lionio pati tuoj suareštuota. 
Ji yra tvirta moteris, 45 
metų amžiaus ir 20 metų 
jaunesnė už mirusįjį vyrą. 
Užklausta, neprisipažino 
kalta. Ji buvo admirolo an
tra pati. Buvo ją vedęs 
1907 m. Moteris taipgi bu
vusi už vyro. Paskui persi
skyrusi. Admirolas sutikęs 
ją Chicagoj ir manęs ji esan
ti našlė. Tuomet ji dar ne
turėjo legalio persiskyrimo. 
Ir tik prieš pat apsivertimą, 
ji teprisipažino, kad jos vy
ras gyvas ir ji šuo juo per
siskyrusi. Po ištekėjimo ji 
davinėjusi pinigų savo pir
mam vyrui ir tik vieną kar
tą su admirolo žinia. Mano
ma, ar tik ji nebus truputį 
pamišus.

nių ir veik paskandino juo 
sius. Bangžuvė buvo taip di
delė, kad galėjo riuskandy- 
ti laivą. Bet ji negalėjo iš
plėsti savo spėkų seklumoje. 
Be didelio vargo jūrės mil
žinas liko apveiktas ir iš
trauktas ant kranto. Buvo 
37 pėdų ilgas ir apie 7 pė
dų storas per liemenį.

Chicagietis užmuštas.
St. Louis, Mo. Arthur 

Gudair, sūnūs turtingo Chi- 
cagos nejudinamojo turto 
vertelgos, liko čia užmuš
tas, kuomet į jo automobi- 
liii smogė gatvekaris. Mirė 
ant kelio ligoninėn. Buvo 
mekleris prie National 
Stock Yards, E, St. Louis, 
Ill.

G.

Siuvėjos sustraikavo. -
Boston, Mass. Sustraikavo 

1.000 siuvėjų. Reikalauja 
didesnės mokesties. 60 dirb
tuvių ištuštėjo.

Moterims neišpuola rūkyti.
Elnora, Ind. Nekokiai mo- 

terei William Sneff, 80 me
tų amžiaus, berūkant pypkę, 
nukrito šmotelis degančios 
tabokos. Užsidegė andaro- 
kas ir apsvilusi senukė u- 
mai pasimirė.

PREZIDENTAS WILSON 
IR UŽSIENIAI.

su 
rei- 
tre- 
šis

labai

Ex-gubematorius mirė.
Bellingham, Wash. EX- 

gubernatorius šios valstijos 
Albert 
širdies 
konas.

Užmiršo Roosevelto paveik
slą.

Washington, D. C. Ex- 
prezidentas Taft, po aplei
dimui baltųjų rūmų, pasige
do Roosevelto paveikslo. 
Dabar jis pasiuntė laišką į 
baltuosius rumus, prašyda
mas, kad tas paveikslas bu
tų pasiųstas New Haven 
viešbutin, kuriame Taft gy
vensiąs kelis mėnesius, užė
męs katedrą Yale universi
tete.

E. Mead mirė nuo 
ligos. Buvo republi- 
Gimęs 1861 m.

Konkursas.
New York. Winthrop A- 

mes, buvęs direktorius Nau
jojo teatro, apreiškė kon
kursą. Skyriąs $10.000 Ame
rikos autoriui už geriausį 
teatralį veikalą. Turi but 
prisiųsta prieš rugpj. 15 d. 
Teisėjai basią dramaturgas 
A. Thomas, dramų kritikas 
A. Kliuber ir pats Anres.

Išgelbėti.
Grand Haven, Mich. Tris 

dienas 19 žvejų laukė pagel- 
bos savo menkuose įšaltuose 
ežere laivuose. Vargšai ken
tėjo alkį ir šaltį. Juos iš
gelbėjo “Pere Marquette 
No. 18”.

Sustraikavo.
Auburg, N. Y. 1.000 dar

bininkų sustraikavo Colum
bia Rope kompanijos už 
prašalinimą dviejų darbi
ninkų.

Krintančią mergaitę pagrie
bė.

Boston, Mass. Mūrininkas 
P. Moriarty, eidamas vaka
re gatve, pamatė krintančią 
nuo trečiųjų namų lubų 
mergaitę. Bėgo ištiesęs ran
kas ir mergaitė krito jam i 
rankas. Mergaitė buvo pen
kių metų amžiaus.

Admirolas nunuodintas.
Plymouth, Mass. Admiro

las Eaton mirė Norwell, pa
čios tėvij namuose. Mirtis 
buvo netikėta. Namiškiai 
tvirtino, kad mirties prie
žastis buvo kiaulienos per
sivalgymas. Bet prof. Wil
liam F. Whitney, ištyręs vi-

Bangžuvė norėjo aplankyt.
New York. Milžiniška 

bangžuvė atplaukė prie O- 
cean City, N. J. ir papuolė 
į sėklių. Tuoj buvo patėmy- 
ta ii* ant kranto pasidarė 
didis trukšmas. “Už žeberk
lo” sušukta. Tuoj bangžuvei 
pataikyta žeberklu. Pasigir
do didis baubimas. Paskui 
bangžuvė šmirkštelėjo van
deniu ant apnykusių ją žino-

SERGANTI VYRAI
SILPNI. SUSIRGĘ, NUSIMINĖ VYRAI 

CZfA YRA JUS ISZGYDYflAS.
Jauni arba seni vyrai.

Idant būti sveiku ir linksniu, 
turyte išsigydyt iš pasidydinan- 
čią gyslų, sunkaus traukančio že- 
mįn skausmo vyriškume, Uydroce 

a lę, Kylos, Hemorrhoids, Raudono-
s*os gyjdos, (niežiančios ar kruvi- 
nos) Žarnų užsikimšimo, Pilvo,’ 
Inkstu ir iš Kepenų ligų. Jeigu /

Uh I turyte kokia nors liga, silpnumą /
j apie kuri nesuprantat ateikit pas Y
( mus. Mes išegzaminavosime Jus f

W \ apiejškindami vyska apie Jūsų Ii- (
J ga ir pasakisim kaip galite but '“T

išgydyti musu būdu arba gydy- 1
< mu, kurie yra geriausi ir musu /

„ prekės būnamos žemiausios. Mes ’
nepraktykavojame. Mes suteikia- 

" me gydymą kuris išgydo greitai,
pit'aptingai ir be jokio skausmo, 
de* to kad mes norime jog kož- BHHMHHI 
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, turyt skaudamą nugarą, gal
vos skausmą, pilvo, kojų arba a- 
belna skausmą; čia yra Jus iš
gydymas.

Šlapumo Ligos.
Skaudantis, sunkus nusišlapini- 

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

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

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

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

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

Paslaptingos Ligos.
Ar keneet paslapta nuo jaunis- 

tos prasižengimu, prastu papro
čiu, patzagystes, arba moteriškų 
ryšių ? Ar sapnuojate ir laike sap- 

!no turite nubegimus kurie naiki- 
įna Jusu stipruma kaipo ir vyriš- 

kovo 17 d. kurna? Mes sulaikom nepaprasta

— . _ tai veikianti ir tikra išgydymą,
kdailias kongresą specialėn Ar atmintis Jusu yra prasta, mie- 
sesijon, kuri turi prasidėti gat prastai, turite sapnus su nu- 
- , -v. _ - „ , , . bėgimais sekios,. pohuciias at’babalandžio d. I ro.Jemaci- gai vyriškumas Jusu mažinusi?

apie Ar turite plakimą širdies, drebeji- 
ma kūno, esate greitai uždustau- 
tis, arba gal keneet nuo patrotito vy
riškumo? Ar Jusu lytiški orga
nai yra maži, silpni ir nikštanti? 
Musu gydymas išgydo vįsas 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 Egzaminacija.
Jeigu Jus tik atsilankitumet 

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

Pilnas šlapumo Analizavimas.
Atsineškite bonkutę savo ryt

metinio šlapumo del kemiško ir 
mikroskopiško ištyrimo.

Neatdedinekit tikra gydymą 
padėjimui arba ligai savo. Pa- 
mykit jog toki kentėjimai nesto
vi ant vietos ir nelieka išgydy
tais nog savęs, bet yra ainamos 
gilin ir daromos aršin, ir tašyk 
žinoma yra reikalingas stipresnis 
ir brangesnis gydymas del atga
vimo norinčio pagerinimo. Neap
simokėtu Jumi praktykavot su 
a, kuri yra daugiaus negu kas ki
tas šiam sviete-Gera Sveikata, ir 
pamislindams apie musu ilgus 
metus apgarsinimo Chieage, gy
dant pasekmingai tūkstančius pa
dėjimu panašiu Jusu ligai, ar ne- 
sijaueet 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 tarankiais ir gabiais 
specijalistais, pagėlbedami surasti 
Jusu tikra liga. Mes suprasime

SUFRAGISTĖS PAS PRE
ZIDENTĄ.

Washingtone prezidentą 
Wilsona andai aplankė Suv. 
Valstijų sufragisčių komite
tas ir formaliai Wil šono 
meldė, idant šalies konsti
tucijoj butų indėtas patai
symas kas link pripažinimo 
moterims lygių teisių poli
tikoje. Sufragistės meldė, 
idant prezidentas tą reika
lą paminėtų savo praneši
me kongresui.

Prezidentas joms atsaky
damas pažymėjo, kad mote
rių balsavimo klausime jis 
nieko tokio galutinai nenu
sprendęs ir nemanąs to 
klausimo judinti savo pra
nešimuose kongresui. Te- 
čiau aiškiai davė suprasti, 
jogei jis nesąs sufragizmui 
priešingas.

APIE SUFRAGISČIŲ 
“TORTUR AVIMĄ’.

Suvienytų Valstijoj prezi
dentas Wilson ir valstybės 
sekretorius Bryan jau nu
sprendę sulyg pirklybos lai
vų plaukiojimo Panamos 
kanalu, už ką 'dar pernai 
buvo gimę nesutikimai 
Anglija. Sakoma, tasai 
kalas busiąs pavestas 
čiųjų teismui. Vienok 
klausimas visgi bus
sunkus išrišti, ' nes ameri
kiečiai kanalu labai di
džiuojasi ir nenori, kad tau 
dalykan turėtų- Įsimaišyti 
svetimos viešpatystės.

Meksiko reikale preziden
tas dar nieko galutinai nenu
sprendęs. Jis manąs saugo- 
ties intervencijos kiek tik 
busią galima, teČiau iš pa
sienio sumobilizuota armi
ją ir karo laivai neatšau
kiami. Prezidento' ’noras, i- 
dant visose Amerikos 
publikose viešpatautų 
siškoji ramybė.

Kas link paskolos
nams, prezidentas aiškiai 
paskelbė, kad nėra reikalo 
Suvienytoms Valstijoms 
maišyties į Chinų viduri
nius reikalus. Girdi, jei a- 
merikoniški bankininkai 
nori Chinams skolinti pini
gus, tegu skolina ir tegu 
sau žinosi, bet valdžia nesu
teiks jiems jokios gvaranci- 
jos.

Anglijos parlamentan 
nešta interpeliacija reikale 
sufragisčių “torturavimo” 
kalėjimuose. Mat, uždary
tos sufragistės į kalėjimus 
ėmė badauti, tatai kalėjimų 
valdyba tam tikrais prie
taisais prievarta jas valgy
dina. Gi sufragistėms toji 
prievarta labai nepatinka. 
Vidurinių reikalų sekreto
rius McKenna, atsakyda
mas į interpeliaciją pažy
mėjo, jogei valdžia neran
danti kitokio budo pasielgi
mui su badaujančiomis su- 
fragistėmis ir turi anas 
prievarta penėti, arba iš
leisti iš kalėjimų, o juk tos 
ponios tik to ir laukiančios. 
Taigi interpeliacija ir nepa
siekė savo tikslo.

Į-

res-
vi-

Chi-

SPECIĄLĖ KONGRESO
SESIJA.

Suvienytų Valstijų prezi
dentas Wilson I___ 2. , A
išleido proklemacija, sušau- ^.bėgimą sekios ir suteikiam grei-

A v? jn. vmkmnri ir tikra įsiorvrivmn

joje visai neminima 
nepaprastus kongreso dar
bus. Prezidentas tai attik
siąs savo pranešime. Pir
miausiai, žinoma, bus ant 
stalo tarifo klausimas, pas
kui monetarinio sistemo re
forma.

Jusn 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- 
•a išgydyti idant liktumėt išgydy
tais.

Vydurines slaptingos Ligos.
Musu nauji X—Spinduliai del 

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

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

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

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

Lietuviškas Specijalistas.
Mes gydom daugiau Lietuviu 

ligoniu negu koki nors kiti dak
tarai, del to jog mus Lietuviškai 
kalbantis Specijalistas perstata 
aiškei ir lengvai Jums supranta
ma apie viską Jus prigimtoj kal
boj. Jus lengvai suprasit pamoki
nimus, nes ,yra Lietuviškai cjru- 
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 vartojimu musu 
gydymo. Jeigu ateisit pas mus, 
galite but išgydytas be piejlio, 
skausmo arba trotyjimo kraujo. 
Musu gydymas veikia teip greitai 
jog nereikalaujate trotyt laika 
nuo darbo. Viskas yra atliekama 
paslapta ir mes niekam nepasa- 
kojam apie Jusu liga arba silpnu
mą. Galite mums tikėti. Mokestis 
už gydymą yra teip maža ir mo
kėjimas lengvas, žinodamas jog 
gydaisi pas teisinga daktara ku
ris visuomet ypatingai rūpinasi 
Jusu padėjimu. Neatidedynek 
laika su atėjimu pas mus vietai 
priežaseio pinigų Sveikata Jusu 
yra daug brangesne negu pinigai. 
Jeigu uždirbate mažai arba esate 
be darbo galite mokėti už gydy
mą kas kart po kiek galeliams.

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 
daryt.

Musu gvarancija.
Musu geriausė gvarancija 

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

Ateikit arba rašykit.
Mes norime pasimatyt ir pakal

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

pa-

yra 
ncj

oepyricht. 1>U» bjr J*tm« Aaaoclatlon.

! Darbo sekretoriui Wm. B. Wilson.
f -

/ ' v- t

International Specialists
14 South Clark Street, Chicago, III.

14 So. Clark St., tari privatiška in ėjimą į musų ofisus, viršum 
Liuoso Inejimo Muzejaus. Isitėmyk gerai nuinera ant duriu. Kas 
diena nuo 9ry te iki 4 po pieta ir nuo 5:30 iki 7:30 vak. Jeigu dirbate 
dienos laike ateikit į musu ofisus tiesiai iš darbo, nereikalaujat va
žiuoti namo del permainimo drabužiu. Atsilankykit Nedeliomis ir 
šventadieniais nuo 9 ryto iki 12 tiktai. Adv.
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iš Moterių Skyrius, ®

Geras ir blogas auklėjimas 
pavyzdžiuose.

PARAŠĖ LENKIŠKAI MOŠČENSKA. 
VERTĖ BEDRUSKIS.

(Pabaiga).
b* saugoja juos ateityje nuo abelno svyravi
mo ir nuo tikrų tėvų neužsitikėjimo.

Neabejotinai tie tėvai, kurie savo vai
kams pasakoja, kad Kūdikėlis Jėzus pats 
jiems dovanas atneša, daro tai geriausiame 
tikėjime, trokšdami palenkti juos geron 
pusėn. Vienok ir tas doras tikslas nepa
švenčia bjauraus budo by. melagystės. Ne
privalo su vaikais vartoti pasalingumo, ne- 
pųivalo vaduojantis komedijomis versti 
juos geran ii’ traukti nuo blogo. O labiau
siai blogu pavyzdžiu nereikia pakirsti tie
sos meilės.
i . ... ■

Nevienas man užmes, kad patyrimas 
(parodo, jog mano baimė blogų pasekmių, 
apsivylimų ir netikrumų, yra perdėdama. 

‘ Pritariu tat, jog randasi tarp vaikų gan 
seklus ir paviršutiniai budai, kurie nepaiso 
į tai ir iš savo susierzinimų neištraukia jo
kių įspūdžių ir, kad tie patįs vaikai, už
augę, — vaikų apgaųliojimą ir jiems me
lavimą laiko už paprastą, naturališką da
lyką. Vienok, remdamosi savo tikru pri
tyrimu, tvirtinu, jog •nekuriems vaikams 
susierzinimas gamina gan jautrią kančią, 
supurtydamas morališkai, ką sunku už- 
dailinti. Kad vėlei kas užmestų, jog taip- 
pat mano perdedama ir kas link įvaizdų 
religijos, išneštų iš mokyklos, kurios to
limesnio gyvenimo metu tankiai nusvyra, 
be to nuo netekimo suvedžiojimų kartą 
vieną ištrukti negalima, atsakysiu, kad 
tuom kartu vaikai tik negalės prikišti sa
vo tėūams kaltės ir skustis, kad žinodami 
suvedžiojo.

Nors dar nevieną dalyką reikėjo pa
judinti ir musų pavyzdžių rinkinėlis nėra 
pakankantis^ vienok sprendžiu, kad ge
idaus bus apsistoti ant atsitinkančių punk
tų, negu užterlioti juos daugybe abelnų 
perspėjimų.- Manantis skaitytojas, paža
dintas prie apgalvojimo, tų pamatinių tie
sų auklėjimo, ras joms pritaikinimų ir iš 
jų daugiau nurodymų, negu mes galime 
permatyti.

sunkių daiktų panešti. Tik vienas ar
klys yra taip sunkus, kad nėjoks vaikas jį 
nepakeltų.

Tetulė. O vienok aš pati mačiau, 
kai Kūdikėlis Jėzus tą viską inešė į .prie
angį.

Gustukas. O kuomet tai buvo, tetu
le?

Tetulė. Prieš tą{ valandą, kuomet 
varpelis jus kvietė prie eglelės.

Gustukas. Tai negali būti. Aš pasi
slėpiau ir nuolat tėlnijau, kol nesuskam
bino varpelis. Bučiau turėjęs matyti Kū
dikėlį Jėzų, kad butų ėjęs per prieangį.

Tetulė. Tuomet stojosi neregiamu.
Gustukas. Tuomet ir tu nebūtumei 

Jį mačiusi.
Tetulė. Tiesą pasakius; ir aš to ne

suprantu. Tatai perstok sukęs sau galvą' 
ir žaisk savo žaisleliais.

Motina į Rožytę. Na, o ką, ar patiko 
tau nauja lėlikė? — Ar nepuiki?

Rožytė. Puiki, mama; ar ištiesų ją 
pats Kūdikėlis Jėzus atnešė?

Motina. Taip, prieš tą valandą, kuo
met suskambino. Inėjo trepais nešinas 
lėlike.

Rožytė. Ar žinai, mama, man rodos,' 
kad Jis jau prieš kelias dienas atnešė tą 
lėlikę musų butam

Motina. Kodėl taip manai?
Rožytė. Nes aš tą lėlike jau užvakar 

mačiau tavo spintos stalčiuje.
Motina. Taip? O ko tėmiji į spintą? 

Juk žinai, kad draudžiu.
Rožytė. Mylima mamele, atsimink, 

kada sėdėdama prie stalo, einant’man mo
kyklon, liepei paimti tyrą žiurščiuką? Ma
rytė užmiršo, tai pati turėjau jį išsiimti. 
Atidarius stalčiuką pamačiau puikiausią 
lėlike. ..

Motina. Tai gal kita lėlike ten bu
vo.

Rožytė. Oi ne, mama, persitiltrinau, 
kad ta pati, nes jau tuomet patėmijaii tą 
dėmikę už ausies.

Motina. Tai gal Kūdikėlis Jėzus 
buvo paslėpęs tą lėlikę į stalč'iifką,'6 pas
kui išėmė ją iš tenai.

Rožytė.
trepais ?

Motina.

Juk sakei, kad" ėjo šu'ja

KATA

b) Blogas auklėjimas.
Tėvas į Gustuką ir Rožikę: Vaikai, 

šį vakarą ateis pas jumis Kūdikėlis Jė
zus, o kad busite ištikimi, atneš jums do- 

r vanas.
Gustukas. Ar negalėčiau pamatyti 

Kūdikėlį Jėzų, kai ateis pas imis? Kada ir 
per kur Jisai ateina? Per langą ar tre- 
pais?

Tėvas. Ne, Gustukai, negalėsi Jį pa
matyti.

- Gustukas. Bet kodėl ne?
Tėvas. Nes Kūdikėlis Jėzus nenori, 

kad Jį matytumei. %
Rožytė. Ai* Kūdikėlis Jėzus iš dan

gaus dovanas atneša? ■
Tėvas. Iš dangaus.
Rožytė. Vakar, grįždama iš moky

klos, ant krautuvės langų, mačiau daugy
bę dailių žaislelių. Ar ir tuos Kūdikėlis 
Jėzus atnešė? Taipogi mačiau, kad viso
kios ponios tuos žaislelius pirko ir nešėsi 
namo. • - J ■ ■

Tėvas. Nes jaigu vaikai yra geri, o 
Kūdikėlis Jėzus pas juos neateina, jiems 
motinos žaisliukus perka. t

Rožytė. O kodėl įlįs neateina pas; yn 
sus gerus vaikus? ■ ■' ../■ '..:ū.

Tėvas. Manau, kad nėra gana laiko 
Jam visus apeiti. Pamanyk, kiek tai yra 

__gerų vaikų ant svieto! J .
Gustukas. Tai gal Jisai ir pas mus 

neužeis. O gal tėtis ir mama jau tikrai ži
no, kad ateis? , -j*. . >

Motina. Jaigu brisi te labai ištikimi, 
tai tikųai ateis.

Gustukas. Ar Kūdikėlis Jėzus pats 
tau tai sakė? , y • -

Motina. Apie tai neklausinėk, tik
tai prižadėk man, kad busi geras, o tuo
met Kūdikėlis Jėzus neaplenks jus ir ap
dovanos dailiais žaisleliais; * '

■ Vigilijos vakare. >
l Tetulė. O ką gi, Gustukai, ar pa- 
. linksmino tave tie puikiausi žaisleliai, ku

riuos tau atnešė Kūdikėlis Jėzus?
Gustukas. Dideliai, tetule! Tiktai 

k negaliu suprasti, kaip Jisai galėjo tiek

Gal aš apširikahy Dabar, 
mano vaikeli, džiaugkis, kad turi taįp’p'ui- 
kią lėlikę;' žaisk su ja ir'būk iiž’t'ai'ištiki-

-r . i? K į .'C'. į Šv rna.- ,.u . :
Keliomis dienomis vėKau, mokykloj^.’
Rožytė Elenyte, ar Kūdikėlis’ Jėzūs 

atnešė tali'ką tai gero ? ■ • •. •• •
Elenytė. Kūdikėlis Jėzus liiėkb'man' 

nedavė, bet dėdukas davė iiian puikią do- 
vanęlę.”

EožyijG. Kodėl tau Kūdikėlis'Jėzus' 
nieko neatnešė? Ar nebuvai ištikima ? ’

Elenytė. Gink Dieve!’Kūdikėlis'Jė
zus abelnai nieko neatneša. Tiktiii toki pa
saka. Ar tu ištiktųjųtiki',^l^dūKiidikeliš 
Jėzus atneša žaislelius? J liktai tėvai 
krautuvėse perka,' o paskui aįi£* žvaigžde
lės mums juos dalina. k'kk~;. ,

Rožytė į G ustuką. Šiaiidierį. f girdė
jau, buk netiesa, kad Kūdikėlis 1Jėzus at
neša aut žvaigždelės žaislelius.

Gustukas. Taip, aš taip-gi girdėjau, 
o prieš- tai ir pats taip manydavau;.

Rožytė. Savitai, juk tėvai skriaudos 
mums nepadarę. Davė mumsjžąišlėiflįs-iiii 
manė,, kad didžiau anus hudžuign^ųjąigū. 
manysime, kad juos gavoūie imo' paties 
Kūdikėlio Jėzaus. Tiktai aš manau, kad 
tėvai mus laiko dar už labai puikytėlius, 
spręsdami, kad mes viskam tikime.'

Gustukas. Žingeidiijką: iliums pa
sakytų, kad neturėtų pinigų -pirkimui 
mums žaislelių, nors mes biitimieųi ir la
bai ištikimi? Juk nesakyįų,rkad fdi del to 
žaisliukų nėra, kad nebiiVoMia^^štikimi. 
Man nusirodo, kad ištikrųjtj-^ I013J^.čl.is Jė
zus žaislelius atneštų, tai; .i^t'ėM^cirisiiuns 
'vaikams, net ir patiems^Ol^OB^bms/

Rožytė. - y^ai tiesa. Bei’ėikaloi'tčvai 
tomis paslaptimis vargiha^Myė AtiiMusy 
Dabar mes turime miduoti'JW^^W^tSk< 
tikime. ' :'i- - ' .......

NEPRIĖMĖ KALĖJI
MAN.

Tai atsitiko 'apie pu 
šimtmečio • atgal Kentucky 
valstijoj. Šios valstijos 
Lewis apskrityj gyveno 
du kaimynu. Gyveno suti
kime. Bet taip atsitiko, kad 
vieną kartą-juodu susikum
ščiavo ir vienas antram 
nukando lupos šmotelį. Už 
tai kandikas buvo pripa
žintas kaltu už sužeidimą. 
Buvo nuteistas atsėdėti 
metus valstijiniame kalė
jime Frankforte.

Kadangi prasikaltėlis 
turėjo šeimyną, tai jis teis
mo prašė pavelyti jam su
grįžti namo, kad javus su
valyti ir aprūpinti šeimy
ną kuru. Jam tai buvo 
pavelyta. Tai turėjo atlikt 
į tris savaites. Paženklin
to j dienoj jis turėjo pribū
ti pas šerifą, su kuriuo jis 
turėjo važiuoti Frankfor- 
tan. -

Nuteistasis laiku pribuvo 
pas šerifą. Jiedviem rei
kėjo keliaut apie 150 my
liu. Geležinkelių tuomet 
dar nebuvo. Dali kelionės 
buvo galima atlikti upe 
Maysville ir paskui ark
liais.

Kuomet •kėlionei viskas 
buvo surengta, kalinys pra
dėjo prašyti šerifo, kad 
jam pavelytų atlikti kelio
nę pėsčianii “ nes jis norįs 
pasiimti šū savim šautuvą 
ir, keliaujant, medžioti. 
Šerifas s/Ūtiko. -Bet su ta iš
lyga, kad’ per šešias die
nas pribirtų' i vietą. Todėl 
šerifas teišvažiavo ketu
riomis dienomis vėliau. 
Judviejų '-tokiuo budu bu
vo išvokuota; kad abu kar
tu nukeUaiis Frankfortan.

Išėjo WtIik'-'kad paskir-
j;oj drėil6j,i;i‘*Jkalinys atėjo 
dešimtojtititlftiiclo'j iš ryto, 
p. šerifas /vėtai po pusdie- 
’lio.: Šerifus tuoj lekiosi 
prie kalėjimo sužinot: 
apie savo’ kalini. Sargas 
pasakė, kad' buvo, bet jo iie-
piičniės, neš neturėjęs sir 
savim tam tikrų jioperių. 
Jam pataręs eit prie gu
bernatoriaus' ir papasakoti 
visas aplinkybes ir tuomet 
gubernatorius gal ir galės 
priimti kMėjiman. Tuomet 
šerifas nuėjo į gubernato
riaus namus. Kalinys be- 
šnekučiuojąsis su guberna
torium ir besinaudojąs jo 
viešingumu.

‘'Šerifai’*, klausė guber
natorius, “šis žmogus sako, 
kad nuteistas metams 
lėti už pažeidimą. Ar 
sa?”

“Tai tiesa”, atsakė 
rifas.

“Na, šerifai, nevešime 
šio žmogaus kalėjiman. Jei 
jis tiek buvo teisingas, 
kad ateiti 150 mylių ka
lėti, tai jis užsipelno at
leidimo. Aš jam dovanoju 
ir leidžiu namo”.

GALAS.

— Kasžin-kas butų, kad dabar taip 
augštai ore iškilęs truktų tas orlams-^ “

— O kas bus, nieko nebūtų^t&tąr^toj 
apie tai butų aprašyta visuose laikraščiuo
se, kad iškilęs į orą truko orlaivis-'ir^nukri- 
to ant žemės tiktai jo skivytaij ot -ir- vis- 
kaj5.>, —

~l ■* - 4 *• *-•- . ■ ------ . .--i-i-t.

Tūlas valsčiaus k a ne eleri jos--raštinin
kėlis išėjo kartį Į .kaimą pasivaikščioti ir 
pamatęs vaiką varantį kiaules užkalbino:

— Laba dien, kiaulių tėveli! — 
t—i Laba dien, mano sūneli! —- atsakė jam 

piemenukas*

Pas akojimas 
A apie Septynis Pa- 

kartuosius.
Parašo Leonid Andreev, verte S. Eiežis.

Yra tai viena iš geriausių pasakaičių, 
kurioje aprašoma nuotikiai revoliucijos 
judėjimo Rossijoje. Patraukianti, smagi 
skaityti ir labai pamokinanti. Kiekvienam 
verta ją nusipirkti. Pusl.95. prisupkite 20c, 
o gausite į namus. Adresuokite: 

■*/‘Lietuvos Ūkininkas” 
2242 W. 23rd Pl., Chicago

Tel. YARDS 4154 
KLAUSK 

CHOPIN 
' Wo.
CIGARU 
nes p idirbti iSz 
gerausio tabako 

Jos. Bartkowiak, Iszdirbejas.
493'4 So. Paulina St., CHICAGO, ILL

CHAPIN

PerfectionKuomet New 
ineis per duris, karštis ir 
nevalumas išlėks per langą.

S^ARNORIĮ
gauti DYKA! dvi geras sztu- į 

lA\v§ ^as *r Kiitalioga visokiu geru | 
irnvV magiszkn sztuku ir kitokiu | 

visokiu dalyku, kuriu tu la- f 
j bai nori, o nežinai kur ju gaut? t 
J Jeigu taip, tni atsiusk savo pu- į 

| j na ir ais'.ku adrese, o nsz tuo- L 
/ jaus ta Katalioga ir tas sztukas i:- 
/ tau nusiusiu dykai. Adresuok: £

JUOZAS J. SZL8KAS, į 
@ (MAGIKAS) - |

3259 Union Ave., CHiCAGO, ILL. g

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

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

damų eina 8 dienas, i Libavą 11 dienų 
; $33.0,0 III kliasa $35.00

$45.00 II kliasa $50.00
$60.00 I kliasa $70.00

Birma — March 29th
Russia — April 5th

Del smulkesnnių žinių kreipkitės 
prie musų agentų arba prie pačių 
perįstatytojų.

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

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

Ką reikštų jums išvalymas nešva
rumo iš jus kuknios šią vasarą—būti 

i liuosais nuo karščio anglių pečiaus, 
ir nuo pelenų ir dulkių.

■©iltookrStevc-.
Su New Perfection viršum. New Perfection pečius 

yra geriausia virimo ir kepimo prietaisa kokia yra 
ant marketo. Taipgi gera del skalbimo ir prosinimo.

Szitas Pečius su- 
čedina laika

DARBA, ALIE
JŲ ir JUS.
Padarytas su 1, 2 

ir 3 degtuvais, su ilgu 
paliruotu tupkizįniu mo
lynu kainynu. Visas pui
kiai padarytas. 2 ir 3 dog- 
tuvių pečiai parduodami 
su arba be kabinetinio 
viršaus, kurs yra 
rūpintas lentyna, 
ginių etc.

Visi pardavėjai 
ri New Perfection . . 
čiu. Virėjos kninga su 
pečiu duodama. Virė
jos kninga duodama 
prisiuntusiems 5c mar- 
_____________________ ke-

STANDARD OIL COMPANY 
e (Indiana valst. korporacija).

up- 
va-

ta
po-

Liaudies Dainos 
SOLO BALSUI IR PIJANUI 

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

b) JOJAU DIENĄ (žemesniam balsui) ...................................
3. KO LIŪDIT, SVETELIAI? ............................... . ......................
4. SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ .................................................
5. VAI Aš PAKIRSČIAU ...............................................................
6. Už ŠILINGE LĮ .................................................. ........................
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.

loxol>

I Driicziausias Lieluvys Risfiny- 
kas Amerikoj.

1 Užlaikau puikia karezema 
S ant kampo So. HaUted ir 
n Ganalpert Avė. po nr. 2025 
a Jeigu busi Chicagoj, nepa 
S mirsz.k Užeit pas mano, nes 
g tu iu visokiu gerymu su ku- 
a riais galiu užganėdini kožna. Teipgi| 
a suteikiu kožnani visokias rodąs dykai g

R eg. U. S. Pat. Off

EAlBKHTER&Co.
2 IB Pearl Str.

NEWYORK

d. H. OLSON
AKU ir karštuv 
: , r deniu .šildymo' 
plietaisų :vedimas 
ii pataisymas.

4012
State Street
1 <1.Oakland 1441

tie-

še-

Ęąrvę sutvėrė.
y Kunigasjconfesionale ka- 
■teehizavo mergaitę, o moti
na jos užpakalyj stovėjo.
•* Kun:-pK^s sutvėrė?

Mergaitė: —- Mąsto.
Motina:—r,Sakyk tu, kar

ve!
Mergąitė:— Karvė.

•v Dėlto.
O ar žinai, mano sū

nau, delko tave mušu?
s—• Žinau, nes tėvas esi už 

mane stipresnis.
Yra ko verkti.

*-» Ko verkti Magde? 'Ar

menėn? -
' »— Ų uuu! Visus tris!

UR R A

DR. RICHTERS
Pain Expeller

TAIN-EXPELLE

Cr. Richter*s galingos externa 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoja

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu
matizmo, Kraujo Sukrekę j i mo, 
Stteną Degimą, Strendieglis ir 
Neuralgijos.

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

jį Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji
mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 

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

25c ir 50c. už butelį.

F. Al). Bieliter & Co.
American House

74-80 Washington St. Naw York.

.... i Minga Knygnie 
f Juozapą Ridiką j

VISI

PAS

3253 Illinois Ct. kerte 33 g.
Szaltas Alus,.gardi Arioi- 
ka, kvepenti Havanos Ci-

’ gaiai. Turin didelgsalg 
del mitingų, vosefijų ir Lt.

TELEPHONE YARDS 2716

Gyvenimo Gabalėliai. Parašė K. Stkls. Turinys: 1. Prakalbos vietoje, 2. 
Saulute teka, 8. Pavasario stebuklai, 4. Vasaros rytas, 5. PĮeinenells, 6. Se
nelis, 7. Jomarkas, S. Antanukas, 9. Vienturtis, 10. Skaitymas, 11. Dienos, 12. 
Iš dienų bėgio, 13. Laukas. Chicago, Ill. l‘JŪ8 ui. Psl. 50............................... 15Cw

Telephone Yards 3547

C. J. KILL 
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausiai.

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

“Gyvenimo gabalėliai “susideda Iš 13 nedidelių originališkų vaizdelių. 
Autorius matomai, moka atjausti ir musų gamtos grožybes ir žmonių vargus. 
Tis užstoja už skriaudžiamuesius ‘•mažutėlius’’ (“Piemenėlis”, “Antanukas”) 
jam gaila ir vargšo elgetas (.’‘Senelis”) ir darbininko artojaus kurio visas 1- 
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 velytlna perskaityti “Gyvenimo gabalėliai". Skaity

tojas atras daug genijališkų minčių apie vargdienų padėjimų.
Piningus siųskite krasos ženkleliais.

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

**********^************stei.' 
*; Telefonas Yards įsu į
f DR. J. KULIS f
* Liettrria Gydytojas ir Chirurgas. *
* 8155 So. Raiste* SU, Chies,*, Illlaols. * 
ž PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 12: 6įki Q vakare.
jį Jtfedel. nuo 9 iki 12 popiet: nuo 6 iki 8 va!:.

ž
3 jNedel. nuo 9 iki 12 po pi^: nuo 6 iki 8 va!:. *
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Iš Lietuviškų Dirvų. | Iš rubsiiivių straiko lauko.
Obalsis straikuojančių.

So. Milwaukee, Wis.
Ši lietuvių kolionija dar 

Jauną, bet sparčiai augan
ti, nes darbai labai gerai ei
na. Iš kitur pribuvusiems 
darbo galima gaut. Tik sa
ko, kad “cicilikų” čia neno
rį priimti darban. Bet tam 
nesinori tikėti, nes už 10c. 
gatvekariu pavažiavus yra 
Milwaukee, Wis., didžiau
sias valstijos miestas. Ten 
socialistų yra it vėžių mai
še. Jame net miesto majoras 
ten buvęs socialistas. Kaip 
ten nebūtų, bet jei kas iš 
katalikų manytų danginties 
į So. Milwaukee, lai kreipia
si į vokiečių šv. Marijos pa
rapijos kleboną, kun. J. N. 
Scblitz, 1304 Manitoba avė. 
Jis mielu noru prigelbės 
darbą ir gyvenimui vietą 
rasti.

Kovo 15 d. čia atsilankė 
kun. J. Gadeikis iš Kenosha, 
Wis. išklausyti velykinės, 
kurią atliko apie 100 asme
nų. Prie tos progos pasakė 
pamokslėlį ir pasižadėjo dar 
ant atvelykio, kovo 30 d., 
sugrįsti, apie trečią valandą 
po pietų, su tikslu sutverti 
kokią-nors dr-ją, ypatingai, 
kad atsiginti nuo lenkų meš
keriojimo. Dalykas yra ta
me, kad lenkai čion stato 
kilpas neįtiktai sutraukimui 
lietuvių į savo dr-jas, bet 
ir sukimui jų į savo parapi
jas, žadėdami gauti kunigą, 
mokantį lietuviškai ir len
kiškai. Todėl po lietuvių na
mus buvo renkami parašai 
po prašymu į Milwaukee 
arcivyskupą. O jau ir lai
kraščiuose buvo minėta, kad 
ir lietuvių delegacija buvo 
atsilankiusi iš pietų mies
to dalies su prašymu tverti 
lietuvių parapiją, nežiūrint 
į tai, kad jau Milwaukee 
yra lietuviška parapija, su
tverta pastangomis kun. Šu- 
kalskio, kuris ieško lietuvio 
kunigo, nes be jo toliau ne
galįs pradėto darbo pastū
mėti. Mat, So. Milwaukee yra 
lenkų parapija, kurios baž
nyčia paskutiniu tarpu bu
vo uždaryta del nesutikimo 
naujojo klebono su parapi
ja, o ypač su parapijos ko
mitetu. O šis savo užduo
ties netiktai šioje, bet ir kito
se lenkų ir lietuvių parapi
jose nesuprazdamas, kryps
ta į ne savo vėžes. Tad vie
toje prigelbėti klebonui ir 
ranka į ranką dirbti parapi
jos gerovei, kimba visokias 
paines daryti ir nori klebo
ną vedžioti ten, kur jam pa
sineri, nežiūrint į tai, kokios 
pasekmės iš to gali išeiti ir 
kaip gali save ir savo tau
tą ant juoko išstatyti. Ma
tyt, lietuvių turi būti geras 
būrelis So. Milwaukee, nors 
ir.ne visi save tokiais paro
do, nes daugumas, bijodami 
chlopo vardo, su visomis 
keturiomis stengiasi poniš
kai kalbėti, nors tas jų po
niškumas ir labai erzina au
si, bet kaipo žemaičių patar
lė sako: geros akis durnų ne
sibijo, tai ir musų lietuviai 
ant nieko nepaisydami “po 
polsku” švepeliuoja.

Čia negaliu nepaminėti, 
kad kun. J. Scblitz nieko ne
ėmė už bažnyčią. Kun. J. 
Gadeikis taip-gi už savo pa
tarnavimą nieko neėmė ir 
jokių velykinės, išpažinties 
kortelių nebuvo daryta. Tc- 
čiau vienas vaikinas perėjo 
per bažnyčią su krepšeliu 
ir jame atsirado $39. Vokie

čių kun. nieko neimant, visi 
pinigai teko kum J. Gadei- 
kiui.

‘ Žemaitis Kukutis.

' Kenosha, Wis.
Šitai ir senai laukiamos 

verbos prisiartino Jau de
vintoj valandoj negalima 
buvo įsiskverbti bažnyčion. 
Žmonių prisigrūdo it silkių 
statinėje.

Po sumos parapijos sve
tainėje buvo prakalbos pir
mininkaujant kun. J. Ga- 
deikiui. Pirmas kalbėjo iš 
Prūsų “Birutės” atstovas 
J. A. Chmieliauskas, kuris 
labai įspūdingai nupiešė 
Prūsų Lietuvos padėjimą ir 
nurodė reikalingumą gelbė
ti nuo germanizmo bangų. 
Antrą kalbėtoją klebonas 
perstatė p. B. K. Balutį, 
‘4 Lietuvos ’ ’"redaktorių. Per- 
statytojas patarė atkreipti 
domą į dvi merginas, kurios 
mėgino pasidalinti pirmo
sios prakalbos įspūdžiais. 
Tas patėmijimas buvo gan 
prielankiai priimtas ir ją pa
akino prie tolimesnio klausi
mo geriausiame upe ir atsi
dėjime. P-nas B. K. Balutis 
keuošieČiams jau buvo žino
mas gerai iš jo užimančių 
prakalbų dar kun. J. Klo- 
nausko laikais. Užtai gyvs- 
galįs atėjo pasiklausyti ir 
pasismaginti, nes jo prakal
bos yra labai gyvos ir uži
mančios. Turinys buvo nu
kreiptas ton pačion temon 
kaip ir “Birutės” atstovo 
Aiškiai ir gyvai nurodė rei
kalingumą remti tautiškus 
reikalus neatsižvelgiant nei 
į tikybą, nei į partijas.

Po prakalbų buvo nefor- 
malis parapijos reikalų 
svarstymas. Iš to nieko nei
šėjo. Tik pasirodė, kad pa
rapijos komitetas neturi su
pratimo kas link pareigų ir 
parapijos reikalų. Nei-gi ži
no, kaip susirinkimas turi 
but vedamas. Pa v. yra juk 
žinoma, kad leisti per bal
sus, tai pirm, dalykas, o čia 
tą atliko vienas komiteto 
narys. Ir neišaiškinus pa
kaktinai dalyko, imta jį bal
suot.

Po to nekurie užsirašė 
“Birutę”, o p. K. Brazevi- 
čius apsiėmė jos prenumera
tą rinkti. Už tai jam reikia 
tarti pagarbos žodį, kad dar
buosis be jokio atlyginimo. 
Padėk jam Dieve, pasek
mingai darbuotis, o “Biru
tės” atstovui dar kartą at
silankyti Kenoshan.

Prakalbomis Užganėdin
tas.

Orchard Lake, Mich.
(Šv. Kazimiero šventė).
Kaip paprastai kasmet 

švenčiama šv. Kazimiero 
diena šv. Ciriliaus ir Meto
dijaus kolegijoj ir semina
rijoj, taip ir šiemet tai iš
kilmingai atlikta. Daugumui 
žinoma, kad čia randasi lie
tuvių būrelis, kurie turi dr- 
jėlę vardu “Lietuvių Vil
tis” Tai-gi ši dr-jėlė šv. 
Kazimiero pagerbimui buvo 
surengus programą, kuris 
atsibuvo ne kovo 4 d., bet 
perkeltas į 9 d., t. y. nuo u- 
tarninko į nedėlią. Progra
mas buvo platus ir įvairus. 
— prakalbos, paskaitos, 
dainos, deklemacijos ir t. t.

Programą atidarė dr-jė- 
lės pirm, malda ir trumpa 
prakalba. Paskui kvartetas 
dainavo “Lietuva tėvynė

musų”. Juozas Karalius 
gražiai ir jausmingai pade- 
klemavo iš “Ateities” eiles 
“Į jaunimą”. Išnaujo kvar
tetas padainavo Šimkaus 
“Kada noriu verkiu”. Pas
kui p. Cėsna apsakinėjo šv. 
Kazimiero gyvenimą. Tai 
atliko trumpai stengdamosi 
pajudinti klausytojuose no
rą sekti šv. Kazimiero dory
bes. Po to p. Burba pade- 
klemavo iš ‘‘Ateities” “Į 
mielus draugus”, O Sauris 
paskambino ant piano. Vėl 
kvartetas dainavo. Labai 
gražiai sudainavo Šimkaus 
“Oi, Oi,....

Toliau pagal programą 
turėjo but prakalbos. Pir
mas kalbėtojas norėjo pa
pasakoti apie išeivystę. Bet 
iš pat pradžios....... nutru
ko. Vaikinukas taip buvo 
susijaudinęs, kad nei iš ran
kraščio negalėjo tęsti. Jo 
nelaimė visuose drauguose 
iššaukė pasigailėjimu. An
trojo kalbėtojo tema nevi
sai atsakė apvaikščiojimo 
dvasiai. Todėl nepadarė ge
ro įspūdžio.

Mik...

Spring Valley, Ill.
Šiame miestelyj senai lie

tuvių gyvenama. Net nuo 
1888 m. 1892 m. buvo sut
vertos šv. Juozapo ir šv. Pe
tro ir šv. Povilo dr-jos. Kaip 
šios dr-jos, taip ir kiti lietu
viai nedaug ką svarbaus 
nuveikė. Nesirūpina šalies 
politika. Miestelis nedidelis, 
lietuvių geras būrelis ir ga
lėtų rinkimuose į įvairius 
viršininkus paremti savuo
sius. Bet taip nėra. Nėra 
sutarimo. Negali čionykščiai 
lietuviai pakilt taip kaip 
Westville, 111.

Vas. 1 d. nubalsavo sta
tyt didelę amatų mokyklą 
ir pavasariop pradės statyti.

Senas Springvallietis.
g ,. *

Dekalb, Ill. " '
Šis miestelis randasi į 

pietus apie 50 mylių atstu 
nuo Chicago. Lietuvių yra 
apie 65 šeimynos ir 150 pa
vietini asmenų. Laikraščių 
nelaibai daug teskaitoma. 
Yra ką tolinas nuo katalikų 
bažnyčios ir pajuokia tikė
jimą ir tikinčiuosius. Yra ir 
socialistų, bet jiems rupi 
kovoti ne prieš kapitalistus, 
bet prieš Kristų.

Lietuvos Jaunikaitis.

Rockford, Ill.
Meldžiu atitaisyt klaidą. 

“Kataliko” No. 9 mano ko
respondencijoj parašyta, 
kad S. L. A. kp. turi 77 na
rius. Ji turi ne 77 narius, 
bet jos No. 77.

IŠ ANGLIJOS.

Londonas.
Lietuviškas Kliubas per

keltas naujon vieton. Jis 
dabar randasi arti lietuvių 
bažnyčios. Blaivybės mylė
tojus Kliubo vedėjai buvo 
labai pradžiuginę, kuomet 
apreiškė, kad nevartosią 
svaiginančiųjų gėrimų. Ir 
kelias savaites nebuvo ma
tyt tų gėrimų. Bet dabar 
jau eina po senovei. Ran
dasi alaus ir degtinės. Tik 
pardavojamas už didesnę 
kainą, negu karčemose. Ant 
kiek girdėjau, tai įvedimo 
svaiginančiųjų gėrimų prie
žastis esąs blogas materija- 
lis Kliubo stovis.

Kliubo vedėjai yra įmokė
ję po tūlą sumą jį įsteigiant. 
Nariai moka po 3 penus kas 
mėnuo. Įnčjimas moterims 
1 penas, vyramu ne nariams 

J2 penu. Kliubąn pareiną į-

kas išsiplėtojo po visą šalį 
ir visur reikalingos aukos, 

Gerbiamieji draugai-dar- j tai susipratusių draugų pri- 
bininkai! j

Į jus ir vien tiki į jus mes 
Bostono rubsiuviai šaukia
mės pagelbos. Mes eidami 
susipratusių darbininkų pė
domis ir ypatingai pdrąsinti 
kovos audra New Yorko 
rubsiuviais, ir būdami než
moniškose darbo sąlygose, i- 
šėjome į straiką, reikalau
dami geresnio kąsnio duo
nos ir žmoniškesnių gyveni
mu tiesų. Nors straikas tai 
liūdnas gyvenime apsireiš
kimas, bet kitokios išeigos 
nėra, kaip pagerinti savo 
būvį. Straikas, tai vienas iš 
musų kovos Įrankių, su ku
rio pagelba galime kovoti 
su besąžiningais išnaudoto
jais. Išnaudotojų pusėje vi
sa spėka. Juos apgina val
džia, policija su pasamdy
tais valkatomis. Mes darbi
ninkai beteisiai. Viskas — 
tai tiesa badavimo. Eidami 
straikan, ne visi, buvome 
organizuoti, bet pasisekė 
kuone visus beveik ištraukti 
į tą alkio kovą su kapitalu. 
Kol kas buvome tvirti ir e- 
nergiški, kol turėjome kąs
nį duonos, bet išsituštinus 
paskutiniems šaltiniams, 
griebiamos paskutinio įran
kio, šaukdamiesi prie jūsų 
dirbančiųjų draugų parėmi
mo. Mažesniųjų firmų dar
bininkų, skaitliuje apie 1500 
sugrįžo atgal darban ant u- 
nijos išlygų, bet .stambes
nieji savininkai nenori nei 
klausyti apie unijos išsta
tytus reikalavimus ir apie 
3500 darbininkų tebestrai- 
kuoja. Kada pasibaigs, nie
kam nežinoma. Tiek težino
ma, kad stambesniųjų fir
mų savininkai pasiryžo ko
voti prieš mus, stengdamie
si suardyti musų tarpe soli- 
dariškumą. Savo dirbtuves 
saugoja su policija ir pa
samdytais draugijos išmeto- 
mis ir skaldo piketuojančių 
straikierių galvas ir kiša 
juos kalėjimai!. Mums ne
baisus tie jų barbariški pa
sielgimai ir mes pilni-ener
gijos išlaimėti straiką. Iš- 
laiinėsim, jaigu tik tam da
lykui atjaus visuomenė. Kas 
turi jautrią širdį ir supran
ta, kaip klesinę, taip ir e- 
konomišką darbininkų ko
vą — prisidės prie musų iš- 
laimėjimo nors su našlės 
skatikėliu. Turėdami duo
nos, mes sutraukysime pin
kles pastatytas ant kelio ir 
musų bus pergalė. Musų 
pergalėje yra jūsų pergalė 
ir, išėjus straikan kitiems 
amatninkams, mes juos gel- 
bėsime. Šiandieninis gyve
nimas — tai gadynė streikų. 
Ir musų privalumas šelpti 
vieniems kitus ir tik per so- 
lidariškumą mes galime pa
gerint musų vargstančiųjų 
būvį. Nepaduos mums ran
kos kapitalistai ir jų pripla
kęs, bet tik tokipat skur
džiai, kaip mes patįs.

Lai paliečia šis musų o- 
balsis jūsų širdis ir nepalie
ka tuščiu balsu tyruose. 
Taip kaip rubsiiivių strai-

vairių laikraščių. Bet jie 
randasi betvarkėj; ir vagia
mi.

Kelios savaitės atgal čion 
atvyko iš Šveicarijos kun. 
Dailidė. Čia busiąs iki po 
Velykų.

Vasario mėnesyj viena 
lietuvaitė, bėgdama sker
sai gatvę, paslido ir parpuo
lė; išsinarino kairiąją ran
ką. Tečiau daktarai atitaisė. 

valumas paklibint visus 
draugijos sluogsnius prisi
dėti prie straikierių sušelpi- 
mo. Kada visa visuomenė 
bus užinteresuota šituo 
streiku, tada ir tik tada ko
va bus laimėta.

Taigi prie darbo, draugai 
kuom kas galite!

Straikierių šelpimo Ko
mitetas.

P. S. Išpirkite money or
derį ant vardo kasieriaus 
Frank Kolis, o patį čekį sių
skite ant vardo sekretoriaus, 
A. Lukoševičia, P. O.
43, So. Boston, Mass. 

Box

Baltimore, Md.
Jau 8 savaitės, kai 

streikuoja rubsiuviai. 
vo 12 d. vakare straikinin- 
kai turėjo susirėmimą su 
policija. Mat streikininkai 
užpuolė skobus, kuriuos po
licija vedė iš dirbtuvės. Su
areštuota apie 15 asmenų, 
tarp jų vienas lietuvis. Su
sirėmime vienas policmo- 
nas aplamdytas. Kovo 13 d. 
buvo antras susirėmimas. 
Šis buvo smarkesnis, negu 
vakarykštis. Nes didžiausia 
minia žmonių susirinko. 
Vežimai ir gatvekariai tu
rėjo sustoti. Policija pra
dėjo minią skirstyti. Kilo 
riaušės. Areštuota apie 20. 
Tarp jų trįs lietuviai. Vie
nas lietuvis pabėgo iš poli
cijos nuovados. Šiame su
sirėmime aplamdyta 6 po- 
licmonai. Du iš jų neteko 
lazdų ir vienas kepurės. Ko
vo 14 d. ir-gi smarkiai su
siremta. Kitų dirbtuvių dar
bininkai anksčiau pametė 
darbą ir prisijungė prie 
straikininkų. Mat būtinai 
norėta tą vakarą išperti 
kailį skebams. Bet prisiarti
nę darbininkai, pamatė dau
gybę poliemonų. Dvi eili 
stovėjo aplinkui dirbtuvės, bažnyčios. 
O už trijų blokų nuo dirb
tuvės stovėjo apie 60 raitos met bereikalingai ten ėjau.

čion

. jSIi

Iš New Yorko pranešta, k ad Redman Law, kuris su m ilžiniškos rakietos pageiL. 
stengėsi iškilti oran, nusprendė dar sykį pamėginti, bet tam tikslui daugiau sunaui 
doti parako. Pirmusyk su 50 svarų parako jis buvo išmestas oran tik 20 pėdų augš- 

x kai fr krisdamas ant žęmės sužeidė.

policijos. Prieš tokią spėką 
nebuvo ką pradėti. Ir iki- 
šiol policija tebsaugoja dir
btuvę. Taigi matome kieno 
pusę valdžia palaiko.

r -w-x "V

Boston, Mass.
Kovo 15 d. lietuviškas 

skyrius turėjo susirinkimą. 
Kaibėjo p. L. Pruseika. Ai
škino paskalų blėdingumą 
apie straiko pralaimėjimą. 
O paskalos yra visokios lei
džiamos tarp straikininkų. 
Kapitalistai ir unijos prie
šai samdo tam tikrus agen
tus, kurie kaip įmanydami 
stengiasi pakenkti darbinin
kams jų sunkioje kovoje. 
Tokie agentukai, pasigavę 
silpnadvasį žmogelį straiki- 
ninką, pliauškia jam viso
kius nebūtus daiktus apie 
straiko pralaimėjimą New7 
Yorke, prikalbinėja eiti 
dirbti, nes kompanijos už
darysiančios dirbtuves vi
siems metams ir t. t. Susi- 
pratusieji darbininkai žino 
iš kokių tie plepalai šalti
nių plaukia ir nepaiso.

Šiaip straikas eina gerai. 
Nors ir finuos laikosi. Strai- 
kininkai stovi, kaip mūras— 
visi nuomonės, kad straikas 
turi but laimėtas, kaip il
gai nesitęstų. Šiuo tarpu 
streiklaužių neatsiranda. 
Dirbtuvės nors ir atdaros, 
bet tuščios.

Spaudos Komitetas: 
St. Grubliauskas 
A. Latvinskas
J. Bukontą.

Pikčiurna.
— Taip, taip, giminaite, 

mielai apsivesčiau su tavo 
prietelka, bet ką gi darysi, 
jei ji man yra per paika.

— Turi tiesą. Tau reikia 
žmonos, kuri turėtų protą 
už abudu.

Klastingas žingsnis.
Žmona: — Klausvk, seni, 

nuo musų šliubo dienos lig- 
šiol dar nei sykį neaplankei

Vyi’as: — Matai, ir tuo-

Kovas ir 
plaučiu ligos

NevicnodjimaH oro, šaltis, 
drėgnumas, st igies oro per
mainos, perdaug prišildyti 
k-imbarlni, neatsakomas dra
bužis—tai paprastai svarbiau
sios priežastįs persišaldymo 
ir kosulio. Leidus toms li
goms pe eiti visa prigimtą 
joms be snį, dažnai išsivysto 
iš jų ki os plaučių ligos daug 
sunkesnes

• ijl

Severos Balsamas
Plaučiams

(Severn’s Balsam f. r Lungs) 

jai tik gana anks i pradėjus 
vartoti, tikrai suteikia geras 
pasekmes: sulaiko kosulį, grą
žina skaudamiems organams 
normalį st vį, neleidžia išsi
vystyti svarbesnei ligai. Pa- 
mėgink jį!

Kainą 25 ir G0 centų.

Lai tavęs tas 
nestebina,

jei liesti, žudai svarumą, jei 
tavo organizmas blogai yra at? 
gavinamas dėlto, kad sk įvys 
yra nustojęs gales maistus 
virškinti.

Severos
Skilvio
Kartuoles

Severa’s Stomach B tters 

yra knip tik tok’u vaistu, ko
kio reikalauji sustiprinimui, 
sutaisymai ir atgaivinimui 
viso tavo virškinimo įaislo. 
Jos sugrąžins tau norą valgyti 
ir vieką.

Kaina §1.00 bonkai.

Visose aplieko-e Jei tavo ap- 
tiekinįnkas negali gauti, rašyk 
pala imo ir vaistų pas:

W_F.Se VE RA Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

Jurgis Washington.
Tėvas, skaitydamas sū

naus cenzūrą, kuri jo neuž
ganėdina :

— Ar žinai, kad Jurgis 
Washington tavo amžiuje 
būdamas visuomet klesoje 
buvo pirmutiniu mokiniu?

Sūnūs: — Taip tėvuli, o 
tavo amžiuje jau buvo Su
vienytų Valstijų prezidentu.

5
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KOVAS, 1913 m.
27. K. Rui)«rto vysk.
28. P. + Slkstaus pop.
29. S. Ciciliaus
30. N. Atvelykis. Aniel., K virino
31. P. Apreiškim. P. M. Balbin. P.

BALANDIS, 1913 m.
1. IT. Teodoros
2. S. Pranciškaus iš Paulo

Patemijimai.
Pennsylvania augščiau- 

sias teismas, kurian arei vys
kupas Prendergast apelia
vęs, išdavęs galutiną nus
prendimą reikale šv. Jurgio 
lietuviškos parapijos She
nandoah, Pa. Teismas pri
pažinęs, kad visas nejuda
mas turtas, kaip tai: bažny
čia, .klebonija, kapinės ir tt. 
priguli parapijai. Visas pel
nas iš to turto turi eiti pa
rapijai, kurios komitetas tą 
turtą valdys ir skirs visuo
met išimtinai parapijos rei
kalams. Bet visi kiti pinigai, 
kokie įeina į bažnyčią ir ko
kie bažnyčioje surenkami, 
turi priklausyti kunigui.

Iš to visko pasirodo — 
kaip rašo “D. V.” — kad 
parapijai nors tenka savas- 
tin visas nejudamas turtas, 
bet iš to turto ji neturinti 
jokiu inplaukų, nes bažny
čioje surenkami pinigai ski
riami kunigui. Parapija da
bar net nežinanti, kur imti 
pinigus kadir kunigo algai 
apmokėti.

Iš to atžvilgio parapijos 
advokatai kreipėsi augščiau- 
sian teisman su prašymu dar 
sykį perkratyti tą reikalą, 
nes regis teismas nesupra
tęs viso parapijos padėjimo.

♦
Kuone visuose lietuviš

kuose laikraščiuose buvo pa
skelbti “Birutės” leidėjo, p. 
J. Vanagaičio, aimanavimai, 
kad jei lietuviai amerikie
čiai “Birutės” nesušelpsią, 
tuomet tasai laikraštis turė
siąs žūti, vadinasi, sustosiąs 
ėjęs.

Dabar “Birutės” (No. 10) 
redakcija skelbia, kad tie 
leidėjo aimanavimai kaiku- 
rių buvę klaidingai supras
ti. Ir tarp kitko sakoma:

“ ... Ypač kuomet išgirdo, 
jog keliauja Amerikon musų 
atstovas, tai daugelis ėmė 
spėlioti, buk “Birutės” jau 
toksai blogas stovis, kad 
diena už dienos turi užgęsti 
ir vien tik amerikiečių do
leriai galį dar kokiam laikui 
jos gyvenimo dienas pailgin
ti. Ištikiu j ų-gi taip blogai 
nekuomct dar nebuvo, o tuo 
labiau dabar tasai pavojus 
negręsia”.

Matyt, “Birutės” stovis 
nėra prasčiausias, kas miela 
mums čia ir paminėti.

*
Latinų kalba, kaipo “mi

rusioji” vis daugiau praša
linama iš augštesnių moky
klų net ir latiniškose Ame
rikos šalyse, kadangi jos 
mokinimosi mokiniams be
reikalingai užima daug lai
ko. Latinų kalba prašalinta 
iš augštesnių mokyklų Ar
gentinoj, Bolivijoj, Chili, 
Costa Rica, Kuba, Equador, 
Quatemala, Honduras, Mek
sike, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Peru, Salvador ir 
Uraguay. Apribuotomis va-. 
landomis latinų kalbos mo
kinama klasinėse mokyklose 
ant salos Haiti ir Colombi- 
joj. Taippat ir graikų kalba 
prašalinama iš augštesnių 
mokyklų, kadangi tos kalbos 
daugumai mokiniųkvisai ne
reikalingos.

Nesenai Rusijos laikraš
tija buvo pranešus, kad ant 
Levo Tolstojaus kapo, Jas- 
noj Polanoj, vienas stačia
tikių šventikas atlaikęs pa
maldas. Apie tai pranešta 
sinodui, bet sinodas po ilgų 
svarstymų nusprendęs tą 
dalyką mesti šalin ir neieš
koti prasikaltusio šventiko, 
Paskiau išnaujo toksai pat 
sinodui napaklusnumas at
kartota. “Rusk. Slovo” at- 
spauzdintas vieno šventiko 
laiškas, kuriuomi apreiškia
ma, kad jis “meldesįs už 
Dievo tarno Levo nusidėju
sią dusią” ir jei sinodas no
rįs jį bausti, jis mielai baus
mę prisiimąs.

Kaip matoma, stačiatikių 
cerkvės surėdyme betvarkė 
vis labiau platinasi.

♦
Pastaraisiais laikais Su

vienytose Valstijose įsteig
ta naujas ministerijoje dar
bo departamentas. Pirmuti
niu darbo departamento se
kretoriumi paskirtas Wil
liam B. Wilson, Amerikos 
Darbo Federacijos narys.

Šisai darbo departamento 
sekretorius nesenai viešai 
apreiškė, kad jis “pildyda
mas savo priedermes, atsto
vausiąs ne organizuotą dar
bą, bet valdžią”. Tas reiškia, 
kad darbo sekretorius į dar
bininkų reikalus visuomet 
žiūrėsiąs kapitalistiškai. Va
dinasi, iš to darbo departa
mento darbininkai neturės 
jokios naudos.

*
Cicilikų organas “Kelei

vis” išnaujo prispirtas prie 
sienos ir išnaujo atšaukia 
melus ir plepalus, kokius 
kitados buvo išliej ęs ant kun. 
Gadeikio aprašant Uršulės 
Zokonaitės reikalų bėgį.. 
Kun. Gadeikis pagrasė teis
mu ir “Keleivis” pro ašaras 
viską atšaukia.

“Keleiviui” tas pritinka, 
tai jo darbas. Nepatinkamus 
asmenis šmeižti ir paskui 
atšaukinėti. Bet prisiartįs 
tokie laikai, kad tie atšau
kimai, rasi, nieko negalės 
sverti, o kas tada bus?

*
Ir žydai ėmė krauti tauti

nį kapitalą. Jie tą darbą 
pradėjo tik pirm kelerių 
metų ir šiandie turi surinkę 
jau kelis milijonus. Pini
gai skiriami Palestinos ap
gyvendinimui žydais. Ir 
jiems tas darbas sekasi, nes 
aukų nesigaili nei turčiai, 
nei vargdieniai. O kur yra 
lietuvių tautinis kapitalas? 
Lietuviai kelinti metai ne
įstengia surinkti kelių de- 
sėtkų tūkstančių Tautos 
Namams Vilniuje. Mums 
daug ko reikia pasimokinti 
nuo svetimtaučių.

*
“V. L.” nekoksai Juoza

pas Šlapelis, rašydamas at
siminimus apie mirusį Ar
gentinoje Andrių Višteliaus
ką, duoda sumanymą ant 
mirusio kapo pastatyti pa
minklą. Jis kviečia Suv. 
Valstijų lietuvius prie to 
sumanymo prisidėti, tvirtin
damas, jogei ir Argentinos 
lietuviai tame reikale nepa- 
liksią užpakalyj.

*
Seinų pralotas kun. Pra

puolenis — rašo lenkiški 
laikraščiai — esąs paskir
tas klebonu šv, Stanislavo 
Kostkos bažnyčios Ryme. 
Sakoma, kad tai pirmas lie
tuvis kunigas užsitarna
vęs tokią garbę būti klebo
nu Ryme.

♦

Iš savaites savaiten. &
Dar apie “baltąją vergi

ją’-
Valstijos Illinois guberna

toriui įsakius, fabrikų ins
pektoriai ištyrinėjo darbi
ninkų santikius svarbesnėse 
dirbtuvėse, prekių sande
liuose, -valgyklose ir viešbu
čiuose, kur daugiausiai dir
ba moterįs ir merginos, pas
kui išdavė raportą guber
natoriui. Iš to raporto pasi
rodo, kad vidutinės darbi
ninkės mokestis toki pras
ta, kad ji negali atsakančiai' 
užsilaikyti. Tatai nekurios 
darbininkių, nenorėdamos 
vilkti skurdo už menką mo
kestį prie sunkaus darbo, 
pasileidžia šuntakiais ir iš 
to gimsta “baltoji vergija”, 
gi nedorybių namai prisipil
do įvairios rųšies nupuolu
siomis merginomis. Į tuos 
namus taigi jos patenka ne 
iš savo locno noro, ar tai kal
tės, bet tam kaltas bjaurus 
draugijinis surėdymas.

Tatai inspektorių ir gu
bernatoriaus nuomone, mo- 
terių-darbininkių mokestįs 
turi but sureguliuotos vals- 
tijiniais ir federaliais įsta
tymais, idant jos galėtų iš 
uždarbių turėti pakaktiną 
užsilaikymą, o tada, žinoma, 
ir nupuolusių moterių skait
lius žymiai sumažėtų, ne
dorybių namai ir be polici
jos ištuštėtų.

Tardymais prirodyta, kad 
vidutinė fabrikoj darbinin
kė, krautuvėje pardavėja, 
ar patarnautoja viešbučiuo
se ir valgyklose uždirba nuo 
penkių lig šešių dolerių sa
vaitėje už sunki; 10 valandų 
darbą dienoje. Kadangi nū
dien viskas brangu, tatai to
kiai darbininkei dėl užsilai
kymo pridera uždirbti ma
žiausiai 8 dol. savaitėje, ir 
tai tik tada, jei ji gyveną 
viena, kadangi turint kelis 
vaikučius to uždarbio toli 
nepakanka.

Taigi ir nėra nieko stebė
tino, jei tos nelaimingos ver
gės, negalėdamos iš uždarbių 
pragyventi, pasileidžia ke
liauti nedorybės keliais, i- 
dant iš to šaltinio nors kiek 
užsidirbus ir pridengus ne
priteklius. Net doriausios 
mergaitės ir moterįs nupuo
la moraliai, nes jas į tai ver
čia bėda, negeras šių laikų 
draugijinis surėdymas.

Gubernatorius Dunne to
dėl sumanęs įnešti legisla- 
turon įstatymams projektą, 
kur bus pažymėta minima- 
lė moterims darbininkėms 
mokestis ir tai toki, idant 
jos galėtų pilnai užsilaiky
ti be pašalinių uždarbių.

Tasai taip svarbus reika
las parupo ir prezidentui 
Wilsonui, kuris manąs su
šaukti visų gubernatorių 
konferenciją ir bendrai pa
sitarti, kokiuo budu pageri
nus moterims-darbininkėms 
būvis ir užtikrinus joms di
desnės mokestįs. Tik tuo ke
liu butų galima padaryti ga
las “baltajai vergijai”.

Tuo tarpu darbdaviai ne
nori padidinti mokesčių, 
nors vienu doleriu savaitėje, 
bet nekurie jų šimtų dolerių 
nesigaili paviliojimui tų ne
laimingi;, ypač patogesnių. 
Įstatymai taigi čionai turė
tų veiktiirnebaustinupuolu- 
sių moterių, bet tuos niek
darius išnaudotojus ir pa- 
viliotojus. Įstatymai taippat 
turi reguliuoti mokestį, kaip 
reguliuojama darbo valan
dos, o tada pasekmingiau 
butų atsiektas pageidauja
mas tikslas.

užlaikymą labdaringoms in
stitucijoms, vaikas tegali 
but labai gražiai motinos 
užlaikytas ir garbingai iš
auklėjamas.
Motinų pensionavimo klau

simas turi rūpėti ir lietuvių 
visuomenei, kadangi ir mu
sų tarpe yra daug tokių ne
laimingų moterių su vaikais.

Mažosios Lietuvos ir “Biru- 
, tės” reikale. y ,

Tauta yra pirmiausiai 
stipri savo skaičium ir pas
kui apšvietimu. Todėl ga
lingesnės tautos rūpinasi pa
didinti savo skaičių ne vien 
gamtiškuoju budu, bet ir pa
sisavinimu gaivalų kitos 
tautos, jei taip daryti turi 
progą. Todėl vokiečiai sten
giasi paskandyti lietuvius 
Mažosios Lietuvos savo 
krauju j e, gi rusai tą patį 
stengiasi atsiekti. Didžiojoj 
Lietuvoj. Bet kaip atskiras 
asmuo nori išlikti ir savis
toviai vystyti savo ypaty
bes, taip ir sąmoningai tau
tai rupi gyvuoti ir užlaiky
ti savo kalbą, papročius, 
plėtoti tautos dvasioj litera
tūrą ir dailą. O sąmoninga 
tauta labai rūpinasi, kad jos 
skaičius nesimažintų ištau- 
tinėjimo keliu. Todėl lietu
viai veda smarkią kovą Vil
niaus gubernijoje prieš lie
tuvių sulenkinimą ir Mažo
joj Lietuvoj prieš suvokieti- 
nimą. -

Mažosios Lietuvos arba 
Prūsų lietuvių ištautinimas 
žengia labai sparčiai ir 
jų gelbėjimas yra neatidė
tinas dalykas.

Prūsuose gaivinimo ir lie
tuvybės palaikymo spėkos 
koncentruojasi ypatingai 
aplink laikraštį “Birutę”. 
Šis laikraštis, gyvuojąs jau 
penki metai, neišgalėjo in
gyti Prūsuose tiek ėmėjų, 
kad jo leidimas apsimokėtų. 
Taigi “Birutės” leidėjui kas 
metai prisieina rišti galas 
su galu, turėti nepriteklius.

Kad tam nepasisekimui 
užbėgus, pernai Amerikon 
buvo atvažiavęs “Birutės” 
leidėjas, p. J. Vanagąitis. 
Jis važinėjo čionai po lie
tuvių kolionijas ir rinko 
“Birutei” prenumeratorius. 
Kadangi “Birutės” sto
vis buvo mažai tepagėrėjęs, 
šiemet Amerikon tuo pačiu 
tikslu atkeliavo “Birutės” 
leidėjo ingaliotinis,p. Chmie- 
liauskas. Prisidėti prie šio 
laikraščio palaikymo nors 
prenumeratos keliu turi but 
visų lietuvių šventa parei
ga.

Mes manome, kad šio lai
kraščio rėmimas butų kur- 
kas lengvesnis, jei jis ras
tųsi ne privatinėse rankose, 
bet jei butų nuosavybe bent 
kokios draugijos, ar organi
zacijos. Dabar jis tegalima 
remti vientik prenumerata. 
O nekuriems juk nėra geis
tina jis užsisakyti. Visai ki
taip butų, sakome, jei jis 
butų kokios nors dr-jos nuo
savybe. Tuomet ne tik pre
numeratą, bet butų galima 
prisidėti prie jo palaikymo 
ir aukomis.

Nežiūrint tų musų teisin
gų pastabų, lietuviams pri
dera “Birutę” prenumeruo
ti, juo labiau, kad tik ji vie
na Prusnose darbuojasi ant 
lietuvių tautinės dirvos ir 
tam darbui tikrai atsidavu
si.

-------- i'C ;• '■
Pensijų mokėjimas bėdi

noms motinoms.
Vyrais, apleistų moterių, 

turinčių, vaikus, užlaikymo 
klausimas yra vienas opiau
sių dabartiniais laikais. Ką 
turi pradėti moteris, kurią 
apleidžia arba numiršta vy
ras, ir kuri neturi pinigų sa
vo mažų vaikų užlaikymui 
ir negali išeiti iš namų už
darbiautų?

Ligšiol tokios moterįs ar
ba kentėdavo vargus, arba 
mirdavo badumi podraug su 
vaikučiais, arba pagaliau 
būdavo priverstos atiduoti 
savo vaikus į prieglaudas ir 
su sopulinga širdimi nešti 
įvairias sunkenybes.

Nuo nekurio laiko tasai 
nelaimingųjų moterių liki
mas tikrai parupo nekuriems 
įstatymdariams. Į valstijų 
legislatures imta perstati
nėti projektai, by tik kokiuo 
nors budu palengvinus to
kioms moterims, kokių Su
vienytose ^Valstijose nema
žas skaitlius randasi. Juk 
fabrikuose kas metai žųva 
tūkstančiai vyrų, kurie pa
lieka daug našlių su vaikais. 
Tokios taigi našlės ir vargs
ta tankiausiai be jokio cen
to.

Įnešti legislaturosna pro
jektai visais mielai sutinka
mi ir ligšiol tame dalyke 
jau nemažai kas yra nuveik
ta. ■ : *

Valstijose Illinois ir Colo
rado apie moterių pensiona- 
vimą įstatymai užgirta ir 
pradėję veikti. Valstijoje 
Missouri tokie įstatymai pa
lyti tik miestą Kansas City, 
gi visa valstija palikta nuo-

Kitose valstijose prasidė
jus plati agitacija tame 
klausime ir kaikur, pasiti
kima, minėti Įstatymai trum
po j ateityj bus priimti ir 
pasibaigs nelaimingoms mo
terims su Vaikučiais var
gas. '•

Rugsėjo 1912 m. 150 vai
kų Kansas City, 1636 Chica- 
goj ir 137 Milwaukee nau
dojosi iš valdžios pašelpa. 
Skaitlius moterių tuose tri
juose miestuose siekęs 600, 
gi tuo vienu mėnesiu joms 
išmokėta $12;000.

Taigi už $12.000 mėnesyj, 
arba už $144.000 metais 600 
šeimynų ištraukta iš vargo 
nagų. 600 nelaimingųjų mo
terių ramiai tatai auk
lėjo savo marutėlius, su
teikdamos jiems savo šir
dingiausią globą, kokios jie 
nerastų nei vienoj, kadir 
pavyzdingiausioj, auklėjimo 
įstaigoj.

Jaunamečių teismas pa
viete Cook, Chicago, Ill., pe
reitais metais pašelpos sky
riui perstatęs 327 motinas, 
turinčias 1.200 vaikų. Bė
dino vaiko užlaikymas duo
toj vietovėj,apskritai imant, 
atsieina $5.75 mėnesyj, gi 
prieglaudose toksai pat už
laikymas atsieinąs mažiau
siai $10100. Be to pridera 
patėmytų kad tarpe motino
mis išauklėjamų vaikų ma
žiau randasi kriminalistų, 
negu tarp vaikų, išaugusių 
prieglaudose, 'arba išaugusių 
gatvėse, 1 khAmet motinos 
buna privei stos uždarbiauti. 
Tatai motinoms pensijų mo
kėjimas beabejonės sumažįs 
lėšas teismų ir kalėjimų už
laikymui. Juk tik viename 
paviete Cook kas metai teis
mams ir kalėjimams išlei
džiamą aplink $0.000.000.

Už vieną trečdalį pinigų, 
kokie išleidžiami už vaiko 

“Homesteadai” valstijoj 
Montana.

Šį pavasarį Poplaw’e, 
Montafia, atsibus už “ho- 
mesteadus” (ukius) burtų

lis žmonių suvažiavimas iš 
visų šios šalies kraštų.

Burtų traukimas atsibus 
tuo budu, kad žmonės, iš
traukę pirmuosius nume
rius, busią leidžiami išsi
rinkti sau geresnes žemės 
dalis (ukius), o kurie ištrau
ksią didesnius numerius, už- 
siganėdįsią likusiomis dir
vos dalimis. Prie tokio bur
tų traukimo, žinoma, rei
kalinga asmeninis laimikis.

Seniau dalinant homes- 
teadus laikytasi kitokios si
stemos. Užuot burtų trau
kimo buvo rengiamos lenk
tynės. Pastaruoju budu ap
gyvendinta visa vakarinė 
dalis valstijos Oklahoma. 
Būdavo pastatomi visi kan
didatai, norinti įgyti žemę, 
vienon eilėn ir, davus ženklą, 
visi turėdavo bėgti link nu
rodyto stulpo arba tam ti
kro ženklo. Katras būdavo 
pirmutinis, tas gaudavo ge
resnį ūkį. Negreiti turėdavo 
pasiganėdinti likučiais.

Toji žemė, kurią valdžia 
nusprendžius šį pavasarį iš
dalinti, yra dalis indiom; re
zervacijos Foot Peck ir a- 
pimanti 1.343.000 akrų. Wa
shingtone išrokuota, kad pa
vedimas baltiems žmonėms 
tos neapdirbamos indiom; 
žemės padidįsiąs šiai -šaliai 
javų produkciją ligi 20.000.- 
000 daugiau metais.

Foot Peck rezervacijai 
priklauso 2.068.693 akrai že
mės, bet vidurinių reikalų 
departamentas 723.693 a- 
krus paliko indi jonams. 
Skiriamoji išdalinimui žemė 
yra geriausioji toj apylin
kėj. Tas ištirta apdirbant 
3.800 akrų. Pirm poros me
tų toji žemė buvus tikra 
prerija. Bėgyj poros metų 
tasai žemės plotas išdirbtas 
ir net be sudrėkinimo išdavė 
puikius rezultatus. Gelbstint 
menkam lietui surinkta linų 
nuo 18 ligi 20 bušelių nuo 
akro, kviečių nuo 20 ligi 25 
bušelių, o avižų nuo 60 ligi 
85 bušelių.

Žemdirbystės ekspertas, 
profesorius Thomas Shaw, 
tvirtina, kad milijonas trįs 
šimtai tūkstančių akrų ap
dirbamos dirvos pakanka 
javams, kuriais butų galima 
visa tauta išmaitinti. Lig
šiol ant tos dirvos mėgini
mai buvę atliekami išimti
nai indionais, bet kuomet 
toji žemė teks baltiesiems, 
žinoma, vaisiai turės but 
daug didesni.

Gal ir iš lietuvių kas ren
giasi keliauti į Montaną, 
kad apturėjus homesteadą, 
tatai viršminėti paaiškini
mai bus labai naudingi.

Kada bus burtų trauki
mas, dar nėra žinoma.

žmoniška teisėjo ištarmė.
Mieste Philadelphia, Pa. 

teisėjas James E. Gorman 
paliuosavęs vieną žmogelį, 
nuo atsakomybės, kuris bu
vo kaltinamas už valgomų
jų produktų vogimą.

Kaltininkas buvęs nub
lankęs italas, John Culebra, 
vos tik besilaikąs ant kojų 
nuo alkio. Jis dirbęs depar- 
tamentinės Gimbelio krau
tuvės virtuvėje. Jis nutė- 
myta beslepiąs valgių liku
čius po bliuzą. Krautuvėsde- 
tektivas prasižengėlį nuve
dė policijos nuovadon ir pa
reikalavo del pavyzdžio ki
tiems aštriai nubausti.

Antrytojaus teisėjas Gor
man pastebėjo, kad Culebros 
veide nesimato jokios pik
tadarybės žymės ir, kad jo 
veidas greičiau gimdąs žmo
nių simpatiją. Ūmė jo klau
sinėti apie šeimyninius san- 

traukimas ir laukiama dide- tikius ir patyrė, kad jis tū

lus 26 metus, vedęs ir turįs 
tris vaikus. Dirba įTuo 8 vai. 
ryto lig 5:30 vakaro, gauda
mas šešis dolerius atlygini
mo savaitėje.

Teisėjas staiga atsiradęs 
sunkiame padėjime.

Prasižengėlio kaltė buvo 
aiškiai prirodyta — jis buvo 
tikruoju vagim, iš antros 
bet pusės menkas jo uždar
bis jį teisino, nes jis, rasi, 
tuos valgių likučius vogė, 
kad juos pernešus savo išal
kusiai šeimynai,

Teisėjas trumpai pamąs
tė ir prasižengėlį paliuosavo 
nuo atsakomybės pasire
miant ant taip vadinamos 
žmonijos įstatymų taisyklės, 
kurios neleidžia kankinti iš
skirtus iš dalies žmones, y- 
pač už tai, kas žmonėms 
yra neatbūtinai reikalinga 
pragyvenimui.

Toji teisinga teisėjo ištar
mė į visus padarė didelį įs
pūdį.

Tai retas toksai atsitiki
mas.

MOKSLO GRŪDELIAI.

Didžiausias teatras svie
te yra operos teatras Pary
žiuje, kuris užima 3 akrus 
žemės paviršaus.

Didžiausioji biblioteka y- 
ra Tautinė, Paryžiuje, turin
ti 3.000.000 kningų.

Augščiausias paminklas 
yra Washington© monumen
tas m. Washingtone, D. C., 
turintis 555 pėdas augščio.

Augščiausias kaminas y- 
ra Glasgove, Škotijoj, 474 
pėdų.

Giliausioji kasykla yra 
Belgijoje, arti Lambert. Ji 
turi 3.500 pėdų gįlio.

Didžiausias dokas yra 
Cardiffe, Valijoj.

Tvirčiausias jūrės švitu- 
rys yra Sidney, Australijoj.

Didžiausias jūrės šviturys 
randasi Cape Henry, Va.

Didžiausias bankas yra 
angliškas bankas Londone.

Seniausias universitetas 
yra Oxforde, Anglijoje.

Didžiausioji bronzinė sto- 
vyla yra perstatanti Pe
trą Didį, Peterburge. Sveria 
apie 1.100 tonų.

Damašek Azijoje yra se
niausias visame sviete mies
tas.

Brangiausioji kninga yra 
žydiška biblija, kurios savi
ninku yra Vokietijos val
džia. Už ją siūlyta $125.000, 
bet valdžia nenorinti par
duoti.

Brangiausiu metalu yra 
radium, kurio viena uncija 
lėšuoja apie $200.000.

Du buvolu.
Lenkas ir lietuvis pasako

josi, kuris kur buvo. Šneka 
buvo lietuvių kalboj.

Lenkas:— Aš buvau Vil
niuj, Varšavoj, Čenstakave, 
Krakovc; aš wszendze bu
vau.

Lietuvis:— O aš ir už 
Wszendzes 300 mylių bu
vau.

Garbę įgijęs Stepukas.
—Ką aš matau?... Tai 

jau sugrįžai iš kriminalo?
— Ne iš kriminalo, tiktai 

iš tokių namų, kur žino, 
kaip žmogų gerbti. Man ten 
duris atidarinėjo ir uždari
nėjo ir dar liepė man ten 
palikti savo fotografiją.

Tėvui ranką skauda.
Motina: Vaikai, bukite 

gerais ir paklusniais, nes 
tėvui ranką skauda; mušti 
negali..«
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KAIP IŠRODĖ SENOVĖS PAUKŠČIAI
Pagal E. Ingersoll ligi vasa- 

kalėjimo,
Seniausias paukštis kokį r 

mes ligšiol žinome, yra ar
chaeopteryx. Jo vardas ki
lęs iš graikų kalbos ir reiš- , 
kia — senovės sparnai. Tai 
buvo nepaprastas paukštis. 
Jis turėjo ilgų uodegų, nea- . 
paugusių plunksnomis, kaip 
siu dienų paukščių, bet pa
našių į driežo uodegų: ilgų 
ir storų, stambiai apaugu
siais mėsa kaulais, iš kurių 
pats galutinis buvo apžėlęs 
plunksnomis. Tas paukštis 
turėjo dvi koji, kuriom jis 
galėdavo vaikščioti ir kabi- 
nėties ant medžių. Be to jis 
turėjo du kitu sunariu, pa
našiu į rankas. Tie sunariai 
jam tur būti ir-gi gelbėdavo 
kabinėties ant medžių užuot 
skristi nuo šakos ant šakos, 
kaip kad dabartiniai paukš
čiai pasielgia. Turėjo dide
les keistas akis, uždengtas 
tam tikruoju skydu, kaip 
kad šių dienų reptilijų, ir 
jo snape buvo pilna didelių 
stipnj dantų, kurių musų 
paukščiai neturi.

Dabar tokių paukščių ant 
žemės jau nėra. Net ir neį- 
stabu, kad jie pragaišo. 
Mums patiems atmenant 
jau keletas paukščių rųšių 
pranyko. Seniau Lietuvoje 
buvo paukščiai, vadinami 
glušokai, gi dabar jau tik 
seni žmonės žino jų vardų. 
Jų veislė išnyko. Paukštis 
vardu dodo pirm trijų šimtų 
metų plačiai buvo žinomas 
ant Mauro salos, o dabar 
sutinkamas tik dideliuose 
muzejuose. Jis negalėjo 
skristi, sparnai buvo per- 
maži, tatai visa jų veislė iš
gaudyta.. Naujoj Zelandijoj 
seniau gyveno daugybe pau
kščių moa, kurie turėjo lig 
14 pėdų augščio. Randasi ir 
dabar paukščių, panašių į 
moa ir dodo, kurie negali 
skristi — tai kiwi, tečiau šis 
paukštis nors didis, vienok 
yra jis mažas sulyginus su 
moa. Nėra šiandiena nei vie
no jų gyvo. Tik keletas už
silikusių kiaušinių kevalų, 
kurie taip retai kur užtin
kami, kad mokama šimtais 
dolerių už vienų.

Žmonės išžudė daug pauk
ščių ir gyvulių, bet gamta 
išnaikino jų daug daugiau. 
Daugybė jų žuvo žemės dre-

kitokių geologinių pervers- 
mių laiku. Tuos paukščius 
dalimis išnaikino šalčiai ir 
sniegas, taippat ledynai, ku
rie kitados slinko derlingais 
laukais ir žaliuojančiomis 
pievomis. Didelės gyvūnų 
šeimynos mirė neiškentė- 
dainos oro permainų ir ne
galėdamos kovoti už savo 
būvį. Savo vietas užleido 
kitiems gyvūnams, pasi
rengusiems grumties už gy
vastį.

Atkreipkime domų kadir 
į tų patį arklį, gražų bėru
kų! Labai senai, kol dar 
žmogus negyveno ant žemės, 
arklys buvo menkas sutvė
rimėlis; kojas turėjo su pir
štais, ant priešakinių kojų 
buvo po penkis tokius pirš
tus, ant užpakalinių — po 
tris; jis nebuvo didesnis už 
lapę. Per metašimčių eiles 
arklys, vystėsi, darėsi dides
nis, greitesnis, dailesnis ir 

nuo žemes.
urvuose randami

kietomis nagomis.
Štai kadir gražus paukš

telis kalibras, kuris nedaug 
, didesnis už paprastų bitę. 
Jis-gi nors mažutėlis, bet 
kilęs iš milžino paukščio, 
vadinamo ignanodor, su tri-

kangaru,

kaip tai strausus ir kitus. 
Bet ligšiol užsiliko ryšiai 
tarp šiandieninio ir senovės 
gyvūno. Dar turime gyvūnų, 
kuris turi panašumų į pau
kštį, bet juo nėra. Tuo yra 
visiems žinomas šikšnospar
nis. Turime dar keturkojį, 
kuris deda kiaušinius ir tu
ri snapų panašų į anties. 
Jis gyvena Australijoj ir 
vadinasi platypus. Toj pa
čioj šalyj gyvena kitas, keis
tas gyvulys 
turintis panašumų į anuos 
senovės baisūnus. Didieji 
tinginiai sumažėjo, vienok 
nekurie tiki, kad dar esama 
milžinų tinginių Patagoni- 
jos nepereinamuose miškuo
se. Šikšnosparniai savo iš
skleistais sparnais prime
na mums keistus gyvūnus iš 

:senovės laikų; taippat drie
žai ir armadilar mums pasa
koja apie tuos laikus, kuo
met jų protėviai buvo žemės 
valdovais.

Ir taip, toks gražus šių 
dienų paukštytis yra kilęs 
iš labai baisių ir milžinų 
siaubūnų. Tai susekta ilgais 
tyrinėjimais, apie ką pla
čiau rašyti nėra vietos.

Milda.

jų pėdų ilgio galva, panašia 
į driežo galvų. Tas milžinas, 
ty. kalibro protėvis, turėjo 
didelę uodegų, stambias už- ; 
pakaimes kojas ir kiek 
trumpesnes priešakines, i 
Jam atsistojus ant užpaka
linių kojų, turėdavo augščio : 
ne mažiau keturiolikos pė
dų. Iš daug atžvilgių jis bu
vo panašus į paukštį. Jis 
priešakines kojas vartoda
vo plaukiojimui. Laikui bė
gant tos kojos persikeitė 
sparnais, tinkančiais skrajo
jimui. Jis maitindavosi žo
lėmis.

Kiti tam panašus gyveno, 
kurie mizdavo mėsa. Vie
nas jų buvo baisus sutvėri
mas, vadinamas megelosau- 
rus. Jis maitindavosi dide
lių žolėdžių gyvulių lavo
nais, kitas buvo vadinamas I 
brontosaurus ir trečias ccte- 
osaurus. Visi tie milžinai 
buvo labai didelio kimo su
dėjimo, didesni už šių dienų 
dramblius. Jų kojos buvo 
panašios į ignanodono ko
jas, tik priešakinės buvo 
kiek ilgesnės. Tų gyvūnų 
ilgumas buvo tiesiog ne
paprastas, siekdavo kar
tais 80 pėdų ir daugiau, o 
augštumas daugiau 14-kos 
pėdų. Visi tie sutvėrimai 
priklausė taip vadinamai 
dinosaurų rūšiai (šeimynai), 
o žodis dinosaurus reiškia 
baisus siaubimas. Tat nedy- 
vai, kad ii- šių dienų pasa
kose siaubimai (smakai) lo
šia svarbią rolę. Mes tuos 
siaubimus vadiname pasa
kiniais arba pramanytais 
sutvėrimais, bet kasžin, ar 
teisingai mes tai darome. 
Nors tie gyvūnai gyveno 
dar pirm žmogaus atsiradi
mo ant žemės, bet galėjo 
vienas — kitas užsilikti 
taip ilgai, kad žmogus galė
jo su juom kur-nors susitik
ti ir turėti ne mažai vargo.

Tinginys (sloth), mažas 
šiltų kraštų gyvūnėlis, kuris 
pragyvena visą savo amže
lį ant medžių šakų, paeina 
nuo didelio tvarinio, kuris 
užuot gyyenti ant medžių 
šakų ir maitinties minkšto
mis ataugomis, turėjo pa
kaktinai jėgų išrauti medį 
su šaknimis. Tų milžinų kū
no sudėjimas buvo panašus 
į dramblį ir priešakines ko
jas turėjo labai stiprias. Pa
našus į tą milžinų buvo kitas, 
vadinamas mytodonu, ku
rio palaikai užtinkami Pa- 
tagonijos urvuose podraug 
su kaulais kitų miško gy
vūnų. Jie turėjo but ten la
bai senai palaidotais, nes 
ten randama kaulų ir tokių 
gyvulių, kurie taippat jau 
senai išnykę 
Tuose 
kaulai taippat ir žmonių ir 
šunų, . podraug su kaulais, 
nusmailintais žmogaus ran
ka gal kokiems-nors įran
kiams. Ten atrandama ir 
šieno, kas aiškiai liudija, 
jogei tų laikų žmogus my- 
todonus buvo prisijaukinęs 
ir jį šėręs šienu, taip kaip 
mes šiandie šeriame arklius.

Ta visa mes sužinome iš 
pačios gamtos sandelių: ur
vų, pelkių ir amžinai užša
lusių tundrų, į kur seniau tie 
sutvėrimai šiokiuo ar kito- 
kiuo budu pakliūdavo ir 
ten gaudavo galą, gi paskui 
suakmenėję, ar sušalę pali
ko ligi musų dienų. Dideli 
žuv-driežai išnyko, taip-gi ir 
milžiniškos lekiojančios 
reptilijos nugaišo. Didieji 
paukščiai tik atmenami pa
veizėjus į jų liekanaa-ninius, kai-kurių/teisių —■ bausrųė

RUSIJOS CARO AMNES
TIJA.

Rusijos caras delei 300 
metų Romanovų viešpata
vimo sukaktuvių paskelbė 
senkančių amnestijų, kurių 
atkartojame paskui Didžio
sios Lietuvos lietuviškus 
laikraščius^

Štai kas paskelbta.
Prasikaltusiems. ligi vasa

rio 21 d. 1913 nu, neišski
riant nė nusikaltusiųjų vals
tybei, gauna šių malonių ir 
palengvinimų.

Pasisavinusieji ir išaikvo- 
jusieji pavestuosius jų ži
niai pinigus, ne daugiau, 
kaip už 1000 rub., jei tik su
grąžino visus išnakvotuosius 
pinigus ligi vasario 21 d. 
1913 m., paliuosuojami nuo 
teisino ir baudos.

Paliuosuojami nuo teismo 
ir baudos nusikaltusieji ligi 
vasario 21 d. 1913 m. šiems 
baudž. Įstatų punktams: §§ 
93, 94, 103, 104, 106, 107, ir 
1575, o taip-pat nuskaltusie- 
ji spaudoje punktais: 128, 
129 ir 132-uoju.

Valdininkams, nuteis
tiems ligi vasario 21 d. 1913 
nu, ar nubaustiems jų vyres
nybės už nusikaltimus prieš 
punktus 2—9 str. 65, nelai- 
kyt tų pabaudų kliūtimi to
limesnei tarybai, pensijai 
ir dovanoms.

Tos - malonės nepaliečia 
vagių, apgavikų, pasisavi
nusiųjų ir išeikvojusiųjų 
svetimų turtų, ėmusiųjų ne
leistinus procentus, kyšius, 
valstybės išdavikų ir šnipų, 
nusikaltusiųjų prieš § 1423 
ir §§ 524 — 529, nusikaltu
siųjų prieš dorų, mušeikų ir 
žmonių nuteistų ne pašalini
mui iš tarnybos, bet kaliniu 
bei tų, iš kurių atimta pilie
čių teisės, o taip-pat tų, ku
rių piniginės pabaudos eina 
ne valdžios naudai. Visiems 
tokiems prasikaltėliams, uu- 
sikaltusiems ligi vasario 21 
d. 1913 m., nuteistiems ir 
pildantiems pabaudų — tei
smo nustatytosios bausmės 
sumažinamos vienu trečda
liu. z

Baustini bei nubausti tvir- 
tumon, arestantų skyriun, 
pataisos namuosna ir kali
niu su atėmimu visų arba

sumažinamą vienu trečda
liu. ’

PaliuosūdUems 
rio 21 diėriosJiš 
bet atiduotiėAis policijos 
priežiūrai, toji priežiūra su
trumpinama’ vienu trečdaliu 
paskirtojo laiko.

Ištremtieisiehis, išbuvu
siems ištrėmime ne mažiau, 
kaip 9 metus, leidžiama pa
sirinkti sau gyvenamoji vie
ta, išskyrus Sostines ir sos
tinių gubernijas, tik jie ati
duodami 5 metams policijos 
priežiūrai.

Visos tos aųgščiau išvar
dintosios malonės nepaliečia 
nusikaltusiųjų prieš §§ 84, 
85 ir 96 baudž. įst.

Nuteistiems katorgon 
bausmė sutrumpinama vie
nu trečdaliu.

Nuteistiems katorgon ligi 
gyvos galvos bausmė pakei
čiama 20-čia metų katorgos. 
Visiems nuteistiems ligi va
sario 21 d. 1913 m. bei ža
damiems nuteisti už prasi
kaltimus, padarytus ligi va
sario 21 d. — mirtin, mirties 
bausmė pakeičiama 20-čia 
metų katorgos.

Tos malonės nepaliečia te
čiau žmonių, nusikaltusiųjų 
šiems baudž. įst. straips
niams : 922 — 931, 987, 1449, 
1451, 1453, 1477, 1632 — 
1634, 1643, 1654, taip-pat §§ 
100 — 102, 120 antrosios da
lies už valst, šnipąvimų.

Tiems, kurie gavo paleng
vinimų kitais pirmiau bu- nuo baudos nuteistieji ar'es- 
vusiais manifestais, sutrum- tan už prasižengimų prieš 
pinti ištrėmimo bei kator- priverstinuosius įsakymus.

OHIO UPE IŠSILIEJO!
7.000 gyventojų nuskendo potvinyj.

Dayton, Oh o žuvo 5.000 žm.
OHIO GUBERNATORIUS C0X ATSILIEPIA Į VISĄ 

PASAULĮ PRAŠYDAMAS PAŠELPOS.
Ši baisi potvinio nelaimė 

atsitiko išsiliejus Ohio upei 
kovo 24 ir 25 dieną, šalia 
gulinti miesteliai liko visi 
apsemti vandens ir nekurie
labai giliai — 40 pėdų. Van- be darbo 25,000 darbininkų, 
duo nekurias vietas užliejęs 
visai netikėtai, todėl gyven
tojai nesuspėjo išsigelbėti 
ir žuvo.

Ligšiol skaitlius žuvusių 
gyventojų senkančiai persi- 
stato:

OHIO
Dayton .. . ...............
Piqua .....................
Delaware...............
Hamilton ................
Middletown ..........

INDIANA
200 iki 400 

............3 
............ 2 
............ 2 

............... 2 

............... 1

.. 5,000
.... 540

........19
.. 1,000 
.... 15

Peru..............
New Castle .
Lafayette ...
Noblesville .
Logansport ..
Rushville ....

ILLINOIS
Makanda 12

MISSOURI
St. Louis .!.. ...........1

Visokis judėjimas Ohio 
valstijoj apsistojęs. Ir veik 
visokį komunikacija panai
kinta. GęležiPikęliai gatve- 
kariai miestuose, telegrafas, 
telefonas vjąkąs nustojo vei
kę. Viename, npjeste Dayton 
30,000 žmogių be duonos ir 
pastogės^ s

Tai vaisius keturių die- 
ųų smarkiausio lietaus.
", Dayton buvo apsemtas 
vienu vandens užtelėjimu iš 
upės Miami. Ūžtelėjo van
dens siena 7 pėdų gili ir ne
šė namus ir žmonės. Ir pas
kui gilumas vandens pasie
kė 40 pėdui. 1 

gos laikų dar vienais me
tais.

Sachalino ištremtieji, ne
išskiriant nė tų, kurie jau 
priskaityti prie valstiečių 
luomo, paliuosuojami nuo vi
sų baudos vaisių ir grųžina- 
mos jiems teismo atimtosios 
teises, išskyrus teises, ku
rias davė gimimas, tarnyba, 
o taip-pat turto teises.

Nubaustini ar baustini 
administracijos įsakymu pi
nigine pabauda paliuosuoja
mi nuo tos baudos.

Gyvcniantieji užsieniuose 
rusų valdiniai, šauktini tie- 
son straipsniais 325 ir 326 
baudžiam. įst., nuo baudos 
paliuosuojami, tiktai sugrį
žę Rusijon pavedami dviem 
metam policijos priežiūrai.

Paliuosuojami taip-pat 
nuo tardymo ir teismo pa
bėgusieji nuo kareiviavimo, 
jaigu jie sugrįžo Rusijon li
gi vasario 21 d. 1913 m., ar 
sugrįš ne vėliau, kaip ligi 
vasario 21 d. 1914 m.

Paliuosuojami nuo toli
mesnės baudos nuteisti § 
34-tuoj u už riaušes augšto- 
siose mokyklose, taip-pat ir 
pavesti viešajai policijos 
priežiūrai, ne daugiau, kaip 
vieniems metams del politi
kos neištikimybės.

Tiems, kurie § 34-tuoju 
pavesti viešajai policijos 
priežiūrai, daugiau kaip 
metams, toji bauda sutrum
pinama vienais metais.

Taip-pat paliuosuojami

Mieste Cleveland, Ohio, 
vanduo apsėmė dirbtuves ir 
50,000 darbininkų liko be 
darbo.

Mieste Youngstown liko

su-
Iš La-

kad

Medžiaginiai nuostoliai y- 
ra milžiniški. Viename mies
te Dayton, kuriame yra 
100,000 gyventojų, daug 
puošnių namų ir viešų įstai
gų ir apimąs plotas vienuo
lika ketvirtainių mylių, pri
daryta daug milijonų dole
rių nuoštolių.

Truputį mažiau nukentėjo 
Indiana valstija. Šioj vals
tijoj labiausiai nukentėjo 
Peru. Žuvo 200 žmonių. 
Miestelyj Noblesville 
griauta 250 namų, 
fayette parėjo žinia, 
upė Wabash yra 3 mylių 
plati. 2.000 Purdue univer
siteto gtudentų kenčia badų. 
Vienas studentas nuskendo 
begelbėdamas du žmogų. 
Fort Wayne turi tūkstanti 
žmonių be duonos ir pasto
gės. Vanduo liejos ant mies
to baisiu užimu.

Taip-gi nukentėjo ir I- 
llinois. Kovo 25 d. pylė 
smarkus lietus ir siautė tor
nado pietinėj valstijoj. Mie
stelyj Makanda žuvo 15 
žmonių. Cairo griaustinis 
trenkė į keliatų namų ir vie
nų žmogų nutrenkė. Ledai 
dviejų colių diametre krito 
pusę valandos. Upė Cache 
apliejo žemesniuosius klo
nius. Iš Champaign prane
šama, kad Illinois Central 
geležinkelis yra apsemtas ir 
traukiniai ta linija neina, 
du jos tiltu liko pagadytu. 
Altone delei didžio upės 
Wood potvinio užsidarė E- 
quitable Powder Works. 500 
žmonių liko be darbo.

Omaha, Neb.
Po smarkaus tornado, 

kurs aplankė šį miestų kove 
23 d., pradėjo siausti didi 
audra su sniegu. Giliai pa
snigo ir pradėjo šalti. Nors 
visos viešosios įstaigos, baž
nyčios ir mokyklos pavers
tos į prieglaudos namus, vie
nok vis dar yra daug tuks- 
tančių be pastogės. Mano
ma, kad dar daug yra lavo
nų po griuvėsiais. Kasimo- 
si po griuvėsius neapsistoja 
nei dienų, nei naktį. Kas 
valandų šen ir ten atranda
mas lavonas.

Pagal paskučiausį apro- 
kavimų 642 namu liko visai 
sunaikyta ir 1.700 pagady- 
ta. Apart to griuvėsiuose 
guli 11 bažnyčių ir 8 moky
klos.

NEGRAI IR LIETUVIAI.
Šiemet sukako 50 m. nuo 

panaikinimo negrų vergijos 
pietinėse valstijose. Turbūt 
ne vienas žino, kaip tie juo
dukai pateko iš Afrikos šion 
šalin ir kaip jie čion gyve
no. Juodukai pateko, šion 
šalin ne iš savo noro, kaip 
mes, bet buvo prieš jų valių 
atgabenti. Negrus vertelgos 
atgabendavo iš juodojo kon
tinento ir parduodavo ver
gi j on. Sunkus jų čion buvo 
padėjimas. Jie nebuvo 
pratę jokių darbų dirbt. Jie 
buvo laukiniai. Ilgai jie ver
gavo šioj šalyj. Galop pre
zidentas Lincoln nusprendė 
paliuosuot juos. Tai ne
buvo galima geruoju pada
ryt. Kilo karas prieš pieti
nes valstijas. Tas karas va
dinasi “Civil war” — pi
lietinis karas. Daug žmonių 
žuvo jame. Bet pietinės val
stijos buvo pergalėtos ir 
juodukai turėjo but paliuo- 
suoti.

Paliuosuotieji negrai nie
ko neturėjo. Nei turto, nei 
mokslo. Ainiai laukinių pra
bočių. O ką jie dabar turi? 
Pasak B. F. Washington, 
pietinėse valstijose jie turi 
20.000.000 akrų žemės; 
500.000 išmokėtu namu; 20.- 
000 valgomųjų daiktų krau
tuvių; 300 aptiekų; 64 ban
kas. Tai atliko juodųjų ver
gų vaikai. O kiek jie turi 
laikraščių, įvairių mokyklų, 
draugijų! Kiek įvairių augš- 
tesniųjų profesijų žmonių!

O mes lietuviai? Turime 
garsia praeitį ;^nuolatai tri
namos tarp iJiulturingųjų 
tautų, nesame vergų vaikai 
ir kame galimo susilyginti 
su tais paniekintais žmonė
mis? Šioj šalyj lietuvių yra 
apie pusė milijono. Laikra
ščių teturime 16. Taigi ro- 
kuojant, kad kiekvienas lai
kraštis turi po 5.000 ėmėjų, 
tai laikraščių ėmėjų teturi
me tik 80.000! Daleiskim. 
kad antra tiek perskaito sa
vo draugų gautus laikraš
čius. Tai vis-gi matome, kad 
tik vienas iš trijų teskaito 
laikraštį. Nors oda esame 
balti, bet dvasia turbūt e- 
same už negims juodesni. 
Užtat peštynėmis, tųsimosi 
po teismus mes visus virši
jame. Ištikrųjų, jau reikia 
sannatyties tokios dvasiškos 
ir doriškos nuogybės.

M. A. Ruseckas.

KAIP SENOS AKMENI 
NES ANGLYS.

Mokslininkai jau senai 
prirodė, kad akmeninės an
glys, kuriomis mes kūrena
me ir šildome savo namus, 
verdame valgius, yra ne kas 
kitas, kaip suakmenėję se
nų gadynių augmenįs. Tasj uiu. ten, kur ir pirmiau gu- 
atsitiko labai-labai senai. į Įėjo.

Tuomet ant žemės dar ne
buvo musų dienų medžių, 
bet tik augdavo milžiniški 
asiūkliai, paparčiai ir ki
ti jiems panašus be
sėkliai augmenįs, kurių 
tik vieni palaikai užsiliko 
lig musų dienų. Visa žemės 
eilė, kuriaja šiandie apklota 
anglis, buvo užnešta meta- 
šimčiais. Tose vietose, kur - 
šiandie turime anglių kasy
klas, buvo kitatos liūdnas 
augalams atsitikimas: jie 
buvo užlieti jūrėmis. Geolo
gija aiškiai parodo, kad to
se vietose, kurias šiandie 
mos vadiname sausžemiais, 
bangavo jūrės per tūkstan
čius metų. Bcabėjonės anais' 
laikais daug vietų buvo sau
sų, kur šiandie banguoja o- 
keanai, ant jų dugnų. Juk 
ant augščiausių kalnų šian
die surandama suakmenėju- 
sieji jūrių gyvūnėlių keva
lai. Upių vanduo iš visų pu- . 
siu į juros suneša visokių 
sąnašų, kurias vanduo iš
skalauja ir atskiria kietos- ’ 
nius daiktus nuo pūvančios 
medžiagos.

Vandeniui nuslūgus, že
mė pasilieka sausžemiu. Ir 
jei mes su doma prisistebė
sime į tai, kokiuo greitumu 
vanduo suneša iš visų pusių 
tas sąnašas šiais laikais, bu- '< 
tent, kaip tas viskas paleng- . 
va veikiama, mes šiek tiek 
turėsime supratimo, kiek 
tai laiko turėjo praėiti, kol 
anglįs liko užneštos kokius 
500 pėdų gilumoje! Mes spė
jame, kad tasai veikimas u- 
žėmė milijonus metų.

Tatai anglis, kuris. šildo 
musų namus, jei galėtų 
prašnekėti, pasakytų mums 
daug pasakų, gal daugel sy
kių keistesnių už musų pa
sakorių pasakojamas.

Milda.

AR TEISINGA p. PUS
BROLIO KRITIKA?

“Keleivio” no. 8 p. Pus
brolis kritikuoja “Draugo” 
korespondentų. Ten jis sa- 
ko, kad Norwoodo socialis
tai nei nemanę diskutuot a- 
pie Dievų, bet parapijoms 
J. Červokas įvėlęs tų klau
simų ir socialistai nesu kal
ti. Aš padaviau tų temų. Tai - 
dabar aš pasistengsiu pa- >< 
sakyti kodėl aš taip pada
riau. |

Kuomet socialistai dis
kutavo temoj “Kodėl kapi
talistai uoliau remia bažny
čią, negu tautiškus namus?” 
tai jie aiškino, kad tai esą 
dėlto, kad Bažnyčia muili
nanti žmonių akis ir daranti 
palankiais kapitalistams 
Dar daug kitų nešvarių dai
ktų privertė ant Bažnyčios. 
Galo]) jie pripažino, kad : 
Dievas yra reikalingas tam- H 
sybės palaikymui. Todėl bu- . 
vau priverstas užklaust a- ‘ 
pie Dievų. Bet musų švie
suoliai, kad išvengti neina- Į 
lonumų, be galutino išrišimo 
nubalsavo, kad Dievo nėra. j 
O p. Pusbrolis užstodamas ) 
už socialistus užgina, kad j 
socialistai balsavo. Girdi pa- J 
rapijonai balsavo ir socialis- i 
tai nekalti. Bet aš asmeniš
kai pažįstu kelis socialistus, 
kurie kėlė rankas, kad Die- : 
o nėra. Ar išsiteisina socia

listai iš nesąmoningo balsa
vimo?

J. Červokas

Mokykloje.
Mokytojas: — Pranok, 

kur guli Afrika?
Mokinys: — Na, aš ma- n
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L. Vailionis.

MATERIJOS KEITIMOSI 
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(Paskaita.).

tat
Jei

(Tąsa.), a

jie tamsumoj neauga. Formaldegidas 
lieka su saulės pagelba pagamintas, 
šešios jo molekules susijungs vienon nau-
jon, tada apturėsim cukraus molekulą; 
Jaigu šio pastarojo molekulą neteks vie
nos vandens molekules, tada pasidarys 
skorbylas; jį mes randame lapuose. Skor
bylas, tokiu budu, yra matomas vaisius 
žalių grūdelių darbo. Tame galim persi
tikrinti laikydami augalą tamsumoje; ty
rinėdami tokio augalo lapą, mes neranda
me jame skorbylo. Bet išstačius tą patį 
augalą saulėn, dviem-trims minutėms pra
ėjus, galim jau atrasti lape skorbylą ir, 
ypač, tose akelėse, kuriose veikia žali grū
deliai. Dar aiškiau, dar labiau pertikri
nančiai mums parodo toks bandymas. Ap- 

Tipinkim vieną lapo dalį cinfolija, o lik- 
kusią palikim, kaip buvo ir išstatykim 
augalą saulėn. Tūlam laikui praėjus, pama
tysim, kad pridengtoji lapo dalis pabalo, 

'nebežaliuoja; nepridengtoji nepersimai
nė. Apart to, užvarvinus ant lapo jodo, 
žalioji dalis pamėlinuoja, baltoji nepamė- 
linuoja; aiškus dalykas, kad pirmoji tu- 

. ri skorbylą, antroji — ne, nes tik skorby
las žolynuose mėlinai nuo jodo užsidažo. 
Jį lengva pažinti, nes turi ypatingą išvaiz
dą; yra tai pailgas, panašus į vištos kiau
šinį, grūdelis; vienoje vietoje turi tamses
nį taškelį, neva branduolėlį, aplink kurį 
sukasi rėžai. Labai vaizdingai atrodo bul
bių skorbylas; mes jį randame, apart la
pų, gumbuose, bulbėmis vadinamuose; 
kasdieniniame gyvenime vartojamas pasa
kymas “bulbių miltingumas” ne ką kitą 
reiškia, kaip tik bulbių gumbuose skorby
lo grūdelių daugumą.

Tas dalykas, kad skorbylą randame 
sudėtą daugelyj vietų, kad jis netirpsta 
vandenyj, verčia mus manyti, kad augalas 
krauna skorbylą, kaipo atsargos medžia
gą, kaipo sutaupintą peną, kurį, prireikė
jus, sunaudos gyvenimo užlaikymui; jis 
negali niekur pasidėti be augalo žinios, 
nes negalėdamas sutirpti vandenyj, jis ne
gali išeiti iš akelės. Kada-gi augalas no
ri jį pernešti iš vienos vietos kiton, duo
kim sau, iš lapų šaknysna, arba taip jau 
šunaudoti, tada jis vėl skorbylą 
į cukrų ir, kaipo tokį, perneša; 
paskirton vieton, atima nuo jo 
ir jis pavirsta vėl į skorbylą. 
šiandien dar nežino, kokiu budu 
kas darosi; visaip manoma, bet labai įvai
riai, todėl nieko tikro negalima pasakyti ; 
aišku, kodėl taip sunku ištirti; visokis dar
bas augale taip greitai darosi, ir taip pa- 

—slaptingai, kad pakol žmogus pribųua su 
savo dar neištobulintais įrankiais, darbas 
jau baigiasi, ar net užbaigtas esti, telieka 
pamatyti darbo vaisius. Kas iš tyrinėtojų 
pirmas 
gamtą, 
darbą; 
apie jį.
na iš lapų akelių žemyn, šaknų linkui, tai 
yra išvirkščiai, negu vanduo; su juo kartu 
plaukia raškymų rūgštis. Sutikus pakeliui 
azoto ir sierkos druską, ruškynių^rugštis 
paliuosuoja iš šitų kūnų azotą ir sierką 
pati užimdama jų vietą. Azotas ir sierka 
budainu liuosu jungiasi su cukrum, duoda
mi visokius augalų baltinius. Tie pastarie
ji buna augalo sunaudojami naujos pliaz- 
mos tvėrimui, arba senos atnaujinimui. Li- 
kusis cukrus toliau plaukia; bekeliaudamas 
jis užganėdina kiekvienos akelės reikalus 
Gavus cukraus, kitaip dar vadinamo gliko- 
zo. akelė perdirba jį, sulyg savo budo, į vi
sokius kimus. Organizmų akelės tuo atsi
žymi, kad jos beveik kiekviena savotiškai 
keičia medžiagą ; vienos, gavę tą patį peną 

į perdirba jį į riebulius, kitos į smalą, tre
čios į gumą ir taip toliau. Tame yra orga
niškosios chemijos turtingumo priežastis.

? Kiekviena beveik augalų rūšis išdirbinėja 
atskirus nuosavuosius, galėtum pasakyti, 
kimus. Tam, rodos, nereikia jokių pavyz
džių, ^jų tai]> daug, kad kiekvienas žino šim
tus jų iš savo kasdieninio gyvenimo. Tie 
kūnai augalams reikalingi maitinimuisi. 
B" tinimui (dilgėlės), pritraukimui (au- 

kvapas), geresniam saulės spindulių 
idojimui (visokį dažai); pagalios, tam 
ii dar nereikalingus kimus ansralai su

paverčia 
pernešęs 
vandeni 
Mokslas 
tas vis-

ištobulins įrankius, kuriais tardo 
tam pirmam teks pamatyti aną 
kol kas pasilieka iš vaisių spręsti 
Skorbylas, cukrui! išvirtęs, keliau-

krauna kur-norš, kaipo atsargos medžiagą 
ateinančiam laikui.

Vandens iš žemės čiulpimas, anglia
rūgšties ardymas, naujos organiškosios 
medžiagos tvėrimas, jos krovimas — butų 
viena darbo pusė, kurs virte-verda sveika
me, linksmai augančiame augale. Arčiau 
prisižiūrėję pamatysim, kad svarbiausia 
šios darbo pusės žymė, yra — tvėrimas; 
nuo pradžios iki pabaigai, tai yra, nuo 
skystimo prisunkimo, iki baltinių išdirbi- 
mui eina ardymas sunaudotos, negyvos 
materijos ir tvėrimas iš jos dalių naujų 
organizuotų kūnų. Galim pasinaudoti 
mokslišku išsitarimu ir pasakyti, kad čia 
eina konstruktyviškasis procesas. Greta ir 
kartu su juo eina kitas, jam priešingai) 
apie kurį išpuola dabar mums pakalbėti.

Alpuose auga lelijavai žydas augmuo, 
— Soldanella pusilla. Šis keistas truputį 
augmuo pradeda žydėti, kada dar aplinkui 
kalnuose sniegas ir jis pats ledo priden
gtas. Bet apačioje, nuo žemės, pradėjo le
das jau leisties ir pasirodė vanduo. Pajutę 
vandenį, soldanellios bumbui-iukai prade
da kelties nuo žemės ir mainyti savo spal
vą, — jie stoja mėlinais; augdami, jie nau
dojasi ta medžiaga, kuri tapo augalo sukrau
ta praėjusiais metais visados žaliuojančiuo
se lapuose ir šaknyse. Šoldanellios'lapai guli 
ant žemės. Bumburiukas, beaugdamas į 
viršų, sutinka ledo plutą; norėdamas to
liau augti, jis privalo kokiu-nors budu pa
daryti sau kelią. Augalas jį surado. Bum
buriukas priaugęs prie pačio ledo prade
da jį šildinti, ir taip labai šildo, kad ledas 
tirpsta, jame darosi skylė, kurion gali 
tilpti bumburiukas. Tokiu budu, juo solda- 
nella auga augštyn, juo gilyn urvina savo 
skylę. Pagalios bumburiukas kiaurai per- 
urvina ledo plutą ir išeina viršun. Ledas 
vėl užšąlą, palikdamas mažutę žiedo kotu- 
kui skylelę. Bumburiukas, išėjęs viršun, pa- 
jutęs saule ir orą, pražydi. Kelioms solda- 
nellioms pražydėjus, ledas išrodo, tarytum 
lelij'avais žiedais iškaišytas. Rodos, mus, 
nepapratusius nieko panašaus matyti, be 
galo nustebintų tokia gamtos užmačia. 
Imsim dar kelis pavyzdžius. Kaikurių 
paimu žiedai pridengti tam tikromis už
dangomis. Inkišus ranką vidun, po uždan
ga galima pajusti, kad ten yra daug šilu
mos, daugiau, negu ore. Italijoje ir visame 
Viduržemio jūrių pakraštyj auga patvo
riais, pakeliais vynvuogių daržuose aug
muo, vadinamas Aurum Italiciim. Šis au
galas dygsta iš žemės apsuptas dideliu 
krepšiu, panašiu į suramaišį; nuo 4 iki 6 
vai. po piet krepšys prasiskečią; tada ap
link augalą pakvimpa vynu. Indėtas krep
šio vidun termometras parodo 40, kaikada 
44 laipsnius karščio; tuo tarpu ore nėra 
daugiau, kaip 15 laipsnių. Dąr vienas pa- 
vyzdis. Visiems yra žinoma, kad supiltas 
aruoduose drėgnas javas užsidega. Miežių 
grudai, supilti krūvoje ir vandeniu sulai
styti pradeda želti, ir želdami taip įkaista, 
kad indėtas vidun termometras parodo 
5 — 10 laipsnių daugiau, negu ore.

Visuose šituose pavyzdžiuose yra keli 
indomųs dalykai, kuriuos reikėtų patėmyti 
ir išaiškinti. Pirmų-pirmiausia metasi 
mums į akis šilumos dauguma. Mes esame 
papratę laukti šilumos nuo saulės, arba 
nuo naminių krosnių. Tuo tarpu šičia su
sitinkam neva su naujų šilumos šaltiniu; 
vienok arčiau bent kiek prisižiūrėjus, pasi
rodo, kad čia neko naujo nėra.

Aštuonioliktojo šimtmečio pabaigoje 
Lavoisier, dabartinės chemijos tėvas, paro
dė su svarstuvais rankoje, kad kiekvienas 
degimas yra degio su augliu jungimasis. 
Nuo to laiko mes žiūrim į degimą, kaip į 
chemiškąją reakciją, kurioje -jungiasi de- 
gis su anglių ir išvirkščiai, jei dęgis degi
na anglį, tai žinom, kad ten randasi ir ši
luma. Tokiu budu baisus karštis milžiniš
kose pabrikų krosnyse-ne iš kur kitur pa-į 
įeina, kaip tik nuo viršminėtojo jungimo
si. Žiūrint, kaip greit eina j'ungimos proce
sas, randasi daugiau ar mažiau šilumos. 
Pabrrkose tat tas procesas eina nesulygi
namai greičiau, negu musų naminiuose pe
čiuose, krosnyj greičiau, negu žvakei de
gant, ir taip toliau. Sustatėm visą eile į- 
vairių degimų su įvairiu kįlaučios šilumos 
laipsnių skaitliam. Pirmoje tos eilės vie
toje pastatėm milžiniškosios pabrikos pe
čiaus kaitimą, sekančias vietas užima vis 
mažesnės ir mažesnės iki pačių mažiausių. 
Jon reikia įdėti ir augščiau aprašytąją 
augalų šilumą; ji taip-pat, kaip ir kitos, 
gema degimo procese. Kaip taip yra, ga
lim va kaip persitikrinti. Užvožkim degan
čią žvakę stikliniu puodu; netrukus pirma-

iBąisus tornado.
•4 Kovo 20 j. vidurinėse 
valstijose nuo didžiųjų eže
rų iki Meksikos užlajos 
siautė baisW^ieiula. Neku
riam laikui GĮiičągo buvo at
kirsta nuo viso pasaulio. Du 
tūkstančiu telegrafo stulpų 
lūžo po darganos sunkumų 
tarp šio miesto ir South 
Bend. Traukiniai ateidinė- 
jo nereguleriai. Audra ant 
ežero Michigan buvo nepap
rasta. Didžios bangos tran
kėsi krantan ir vanduo taš
kėsi ant langų praeinančio 
Illinois Central traukinio. 
Visame mieste daug blėdies 
pridaryta. Telefono stulpai 
ir medžiai bųyo nulaužiami, 
iškabos ir stogai nubloškia
mi. Aštuoniolika valandų 
smarkus vėjas nedavė ramu
mo Chicagos gyventojams. 
Prasidėjo apie pusiaunaktį. 
Vėjas daugiausia pridirbo 
blėdies miesto pakraščiuo
se. Nekuriose miesto dalyse 
per ilgas valandas gatveka- 
riai negalėo eiti. Penkioli
ka policmonų, kurie miego 
jo Desplaines gatvės nuova
doj, pašoko iš lovų, kuomet 
padūkęs vėjas išdaužė lan
gus. Ties miesto svetaine 
vėjas buvo taip smarkus, 
kad negalima buvo pastovė
ti ir daug žmonių buvo par
blokšta ant gatvių. Rogers 
parke liko daug'medžių nu
laužta, šakos ir liemenis ku
riu buvo blitškomi ir nešio
jami miesto gatvėmis. A- 
part medžiagiškų nuostolių 
Chicago  j liko sužeista apie 
10 asmenų, v

Pietinės ir vakarinės val
stijos skaudžiai nukentėjo. 
Ypatingai Mississippi, va
karinė Tennessee, p.-rytinė 
Kentucky, pietinė ir rytinė 
Arkansas, Indiana, Ohio, 
Alabama, Missouri, Minne
sota ir Wisconsin. Iš tų val
stijų ateina žinios vien apie 
mirtį ir išpustijimą. Hoxie, 
Ark. esąs su žeme sulygin
tas. Iš Springfield ir Thay
er, Mo. traukiniai pilni dak
tarų ir ligonių prižiūrėtojų 
paskubo pagelbon nelaimin
giesiems. Peach Tree, Ala. 
esąs taip-gi sunaikintas. 
Šimtų, šimtai žmonių liko 
be pastogės ir be duonos. 
Valstijoj Mississippi vėjas 
baisiausiai dūko tarp Gre
nados ir Water klonio. Na
mus griovė, kaip žaislo bu
deles. Didis teriojimas buvo 
Poplar Bluff, Mo. ir jo apy
linkėse. Mieste Tiffin, Ohio 
vėjas siautė greitumu virš 
60 mylių. Indianos valsti
joj viesulą padariusi nuosto
lių virš $1.000.000.

Smarkiausias vėjas dūko 
apie Detroit, Mich. Nes jis 
čion pasiekė 85 mylių grei
tumo. Nedaug silpnesnis vė
jas siautė po,visą Michigan. 
Blėdies padarė iki $1.000. 
000. : * * ’-r

Apskričiuoise Tiffin ir Se
neca, Ohio apart žmonių gy
vasčių nuostoliu pridaryta 
lig puse milijono.

Gal skaudžiausiai nuken
tėjo Kentucky. 4 Nes apro- 
kuojama blėdies busią iki 
$3.000.000.

Pilno sąrašo užmuštų ir 
sužeistų ir pilno apiprekia- 
vimo nuostolių, padarytų 
kovo 23 ir 24 d., dar nėra. 
Kol kas sužinota, kad žuvo 
virš 350 ir sužeista arti 700. 
Nuostolių apie $15.000.000. 
Omaha, Neb. skaudžiausiai 
nukentėjo. Čion žuvo 225, 
sužeista 500, iš kurių dau
gelis mirs. Nuostolių tame 
mieste apie $10.000.000.

Omahoj,’ Neb. sugadyta 
5 mokyklos ir 7 bažnyčios 
sugriautos. Vėtrai trenkus 
į miestą, visi žiburiai užge
so. Sugriuvę namai užside
gė ir grasė išsiplėsti po vi
są miestą. Bet smarkiausias 
lietus pasipylė ir sumažino 
pavojų. x

Štai kaip aprašo vienas 
viešnios smarkumo liudyto
jas.

“Stovėjau savo namo prie
angyj, kuomet audra pradė
jo dūkti. Pilname savo 
smarkume ir išdidume jinai 
siautė pusantro bloko atstu 
nuo manes. Nekuomet nebu
vau žinojęs nei išpažinęs 
vėjo spėkos.

Aš mačiau, kai vėjas pa
griebė namą ir smogė jį į 
kitą namą, kuriame tuo lai
ku buvo mano žmona. Pen
kiolika minutų po to, išė
miau savo žmoną iš po griu
vėsių. Ji išliko nesužeista.

Mačiau namus griūvant, 
kaip kortas. Vienas namas 
netikėtai prapuolė iš mano 
akių.

Vienas trij'ii lubų namas 
perskilo perpus it perkirs
tas milžino kardu.

Nustebau pamatęs aug- 
štai ore skrajojančią grin- 
telę. Ji smogė į penktas lu
bas šv. Širdies vienuolyno. 
Grintelė sutriuškino pieti
nį vienuolyno sparną, ]yg 
kad pastarasai butų buvęs 
iš popėros padarytas.

Priešakyj didžios, juodos 
audringos debesies plaukio
jo didis baltas gumulaselek- 
trikinės ugnies. Jis žibėjo 
bauginančiai; bet perstatė 
nuostabų reginį.

Audros užimąs negalėjo 
prisilyginti bilijono bičių u- 
žimui”.

Traukinys iš 25 vagonų, 
ėjęs tarp Bosky Dells ir 
Makanda, Ill. buvo pakel
tas oran ir plaukiojo ore, 
it poperinė dėžė. Paskui 
krito žemėn prispauzdamas 
žmones. •;

Chicagoj liko 5 užmušti, 
apie

“Kataliko” Agentai.
“KATALIKO” kelia jauti agentai:

P. Vaitiekūnas
J. Digrys
K. Vilkevičius

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

Jonas M. Tananevičia, Leidėjas.

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

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

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

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

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

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

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevičia 877 Cambridge St.

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

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

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

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,

(Toliau bus).

■ i-fci i.’ >

Valstijos^* Minnesota ir 
abiejose I&kotęse audra 
siautė su siiįegit ir dargana. 
Daugeliiiose^iiii^stuose gat- 
vekariai buvo sustoję.

Missouri klonyj pirmiau 
pylė smarkus lietus, paskui 
sniegas ir dargana.

Wisconsin valstijoj' siau
tė audra su lietum, bet 
jas sulyginamai nebuvo 
bai smarkus.

ve-
la-

25 sužeisti. Nuostolių 
$500.000.

NEW BRITAIN, CONN.
P. V. MikneviCIa, ill LaSalie St.

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

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

SPRING VALLEY, ILL.
P. šivickis, P. O. Box 912. 1

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

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

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

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

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

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

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

NEPRPRHSTfl
Proga už

no
išsigydyt

Patrūkimą
ikyląj

IKI KOVO 31-tai
D-ras Flint, idis patrūkimo specialistas Chi 

cagoj siūlo nuostabu $10 iszgydyma iki kovo 30 
Ta $10 proga yra lygiai del visu, didžiu ir maz:i. 
seniai ir neseniai patrukusiems—visiems lygiai 
bus pritaikytas mano gydymo būdas. Asz iszgy- , 
dziau vienos stnvaitos kūdikius ir vyrus 90 me
tu amziads, bet szi $10 proga yra ypatingai ski
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali tęstis ilgai”.

IOLZGYDYTU PATh'UKRIU.
Bernard Van Mynen, S *. Holland, Ill.
F. Franchina. 862 Gault St., Chic »go, Ill.
J. Golobic, Blue Island. R. F. D. I.
J. Burne.t, 3556 So. State-st.
R. Vicrtel, 3648Elmwood-ave.
J. W. Tibbits, 1126 Michigan avo.
L. Hol Ise, 1732 N. Spaulding-avo.
A. F. Lange, 943 Wilson-ave.
L. Schneider, 1021 Newport-ave.
H. H. Penninger, 16X) Millard-ave.

JUS TRUPUT. PATRUZĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti iszkai 

turi atminti, kad dideli patrūkimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atidelioi ima , nteinni- 
mas, paslidimas arba virtimas, kosėjimas arba 
cziaudejimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
milziniszko didumo ir cell vesti prie uzsmaugi- 
mo ir mirties. Nerizikuok. Iszsig dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
ra-zyk tuoj. Kod 1 kentėti patru ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai.
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto budu uz 810.

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

DR. FLINT
322 S. STATE ST., 2ro Florų
Tarp Jackson-bd. Ir Van Buran-st.

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

Rittenhouse and
Embree Co.
LENTOS 

visokios rušies del statymo iptmų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
Tel. Yards 502 JOS. J. R0ZII0X pard.

t JOHN M. BRENZA į
♦ ❖ 

❖
❖

Kiekviena geresnė.
Ties gatve stovėjo tris 

cukrinės. Jų vienos savinin
kas padėjo ant iškabos to
kį parašą:

“Geriausia cukrinė visoj 
šalyje”.

Antrasisgi parašė: “Ge
riausia cukrinė sviete”.

Trečias ant iškabos pažy
mėjo: “Geriausia cukrinė 
ties šita gatvė”.

Visgi geriau.
— Man pasakota,- kad ta

vo brolis Peterburge miręs. 
Rasi, nuo choleros?

— Uu! Tegu Dievas sergs
ti! Jis mirė nuo šiltinės.

Veterinaro mintis.
“Sergantį žmogų juk yra 

daug lengviau gydyti, ne
gu sergantį arklį. Toksai

ne-

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

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

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas, 46 — 22nd St. S. S.
K. F. Petraitis, 121 Multrie St.
A. Povilaitis, U2’zį 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

Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?” 
Gal nežinai kur ją gauti?

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

Rašyk adresu:

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

L A W Y B B 
Lietuvy s Advokatas

4608 So. Ashland Ave., Chicago, III.
, PHONE DROViR 1032 *
J Atlieku visokius legalkzkus reikalus at- ’ 

sakmiežiui, ypatingai suzeidino irkitus. « 
” ” vedimu visokiu civiliszku ir • 

i zku bylu. Taipgi peržiūri u 
abstraktus ir padirbu visokias popieras « 
ir dokumentus pardavimo ir pirkimo ’ 
namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku- ’ 
rie turite koki legaliszka reikalą, utsi ( 

szaukilo pas tautieti. •

❖•8* Užsiimu
T kriminali

į
❖

❖ ♦
❖

Uranium Steamship
Company

Reguliariška PasažierinS Linija :arp

NEW YORK Ir ROTTERDAM
Geriausi Laivui- Ruimingi kambarini
Marconi bet toline stotis—Geras Valgis

Austrijos,Ilungariios ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už dang 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Bei Tikietu ar informacijos kreipkitės

Cranium Steamship 
Company

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

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

si visur Suvienytose Valelijoso.

8



TĖMYKIT LIETUVIAI.
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katalikas.
—■at;

Įp, KORKO GALAIS CIGARETAI

Geriausios rūšies 
Cigaretai 

iš Turkiško maišin.

Puikiausi 
visame 

Sviete.

10 ±1 5c
Parsiduoda pas 

Kiekviena Vertelga.

Apskelbiu savo 
tau‘’€t iaius aa 
atlieku visokius 
darbus kas lytisi 
K,uzlkos> ks,iP va: 
ni°l'iuu Concertiuų, 
bubnų Kanklių. Sū- 
statau gaidas viso

kiems instrumentams. Taigi su viso
kiais muzikaliais reikalais kreipkitės 
pas savo tautietį.

T. K. Yawaiszas, 
937 W. 32nd Pl. Chicago, Ill.
Phone Drover 1S80. ■ < ■

, (12-13-14-15-16) . ,

Visas pasaulis pripažino, kaipo vieną 
iš* geriausių taringų!

uždėta tsss m. JAU 27-ti METAI

į Visuomenės, literatūros ir politikos
savaitinis laikraštis

lietuvninku
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.

LLikraštis ‘‘Vienybė Lietuvninkų” 12-kos puslapių, didelio formato, 
redaguojamas gerų redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir 
visuomet telpa visokių žinių iš Didžiotios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios 

. Lietuvos, Amerikos ir abelnai viso pasviečio, y < . •
“Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijose Siauri

nės Amerikos:
Metams $2.00, pusei metų $1.00

Kanadoj ir Meksike:
Metams $2.50, pusei metų $1.25

Rusijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese viešpatystėse:
Metams $3.00, - pusei metų $1.50

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

Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu:

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

25 metig JubiJėjinis numeris 10 c.
Rašyk greitai, o paprastą numerį gausi dykai.

Apsangcjam nuo Ugnies _
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 

kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra
kandus. Jūsų namas, ar biznis ar brangus naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite už juos savo pinigus. ,

TANA^’EVICZt.
3244 S. Morgan St. / Chicago. III.

r mokate Anglišką kalbą?,
<JĮ Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Bankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. <1 Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius, Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. 0 Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. 4} Pagalios tal- 
pinasj trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Ju^tinių Amerikos^Valstybiif Piliečiais. 4] Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

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

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

«

iGOLD FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuoti 
*nt 20 metų, 7 akmenų, Elgin viduriai, par- 75

GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuoti e i JI 9 C 
Ant 20 tnv.ų, 15 akmenų, Elgin viduriai...... Vl4»fcv
GOLD FILLED gvarautuoii ant ,20 metų Aic
17 metų Elgin viduriai....................................... $10. f 3

Frisiųsk savo adresą ir. už 4o markėj gausi
paują iliustruotą kataliogąUŽ DYK£.P. K. BBUCHAS
I
į3248 S. Morgan St CHICAGO ILL

Workman & Slelnfiacli
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave.
6235 So. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS

Telephonas Seeley 3029
Telephones Normal 2617

t- Nauja Lietuviška t 
#aPTiEOi

nr-s---------t;'. ; — ■ :’.'ijji'L.Z3g <•
Aš atida-iau naują lietuviška; ų!

A;.tieką. Aš užlaikau Ševercsgy- 
duokles, ię geriausią Trajan ką ir į 
geriausius rusiškus lašus. Aš taip J 
pat užlaikau visokias žoles išsenos 
tėvynės. Ateikite persitikrinti:

F. FRA^K, Aptiekoriūs
5462 S. Halsted st. arti 35 g«

Telefonas Drover 2773

Istoriška Apysaka iš Jėzaus Kristaus Laiką
Sulietuvino Jonas Montvila.

• Psl. 472
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IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gva'rantuo- 
taš’ ant 20 metą, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai

laiką laikantį, lab ausiai naudojami 
keliauninką, kurie turi daboti laiką. 
Speciališkas pasiulijimas. Mes nusiųsi
me šitą laikrodėlį kiekvienam O.O.D. 
nž $5.75 ir expreso kaštus del peržiū
rėjimo. Jei nepatiks, nemokėk nei cen
to. Už jį kitur mokėtum $35. 
paauksuotas lenciūgėlis dovanai prie 
kiekvieno laikrodėlio. Key 904.

Ūk.

EXCERSIOR WATCH CO., 
804 Athanaeum Bldg., Chicago, HL

LIETUVIAI BEMKITE SAVO BIZ
NIERIUS. .

Siuva visokius rubus. Atlieka dailiai, 
gerai, pigiai, pagal kostumerio reikala
vimą. . į . . ■ ■ :r

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

K. KUČINSKAS , ,
280 Pringle St.

Kingston, Pa.
g************************:I DR. O. C. HEINE
* DENTIST AS
S Kamp. 31mos if Halsted gatvių 
'5 Ofisas viršuj Aptietbw’ ; -‘j 
w 15 metų vienoje apygardoje.
*#***#♦*»****************:

JOHN C0CH1NSKY
LAWYER *

LIETUVYS ADVOKATAS
69 W. Washington St., Room 1816 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkiis reikalus'atsa- 
kančiai, ypatingai susižeidimo ir kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kri- 
mjnališkų bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tas ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir t. t. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališkh reikalą, atsišaukite pas tautieti

Ofiso Tel. Central 1863. 
Gyvenimas:

2316 W. 23rd Pl., Chicago, Ill.
" Gyvenimo Tel. Canal 2552. m

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

Ant pardavimo
Visose Lietuviu Karczomoee

************•!•❖************ 
f MOKYKLA ŠOKIU.
* Waltz, Vwo Step ir kitokių.

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

PROF. JULIUS SILSKO ... 
1836 S. Halsted St. Chicago, III. į 
Nuo9 ryto iki 11 va<.Phone Canal 3762 *

*
* 
%

* * 
J *3 * * *1I 

**************************
Telephone Canal 1505

JURGIS SZAULIS
Užlaikau visokiu kainu alaus, ge

riausių arlieka ir vynb, ir kvepen- 
ti cigarai Puiki užeiga del pakelie- 
viuggu.

673 W. 16th St. Cor. Union St.
Chicago, Ill.

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

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

Kreipkitės prie tantieexlo baris yra 
atsakantis o visados ęaosit teisinei pa
tarnavime. rriosraiSsr. Jurgio oazn. 
911 W. 3 3rd St. Tel Yard 5423

POPEROS APDARAIS $1.25
AUDEKLO “ $1.50

Tiktai “KATALIKO” skaitytojams 
suteikiame sekančią kningą dovanoms! |

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

kningą:

SVEIKATA
= arba Tiesus ir Trumpas kelias j Sveikatą =-

sutaisė Dr. A. H. Graičunas.

Tiktai už $1.00 , ,,
KIEKVIENAS žmogus privalo žinoti kaip užlaikyti svelkab], 
KIEKVIENAM žmogui sveikata meilesnė negu šmotas aiiuso.''' 
KIEKVIENOJE šeimynoje privalo rastis kninga SVEIKATA..' 
KIEKVIENAS iš šitos kningas gali sau namie palengva, studijoti hi

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

kių paveikslų, apie žmogaus kūno sudėjimą ir kitokių. t •
SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgalvis paauksatas, kningos spau

da aiški.

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

Siunčiant pinigus adresuok’.te:

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

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

V -$100.000.00
sudėta Illinois Valstybės kasoje.

Visoki apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami.
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG.

72 West Adams St., kampas Clark gat.
; NĘ.TŲRI NIEKUR F1LIJU.

 . ..t>J L-

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

styti, norint jo sudėjimą žinoti.
AR JUS PAŽĮSTATE SAVO KŪNO SUDĖJIMĄ?
AR NORITE BUT SVEIKAS IR .STIPRUS?
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- 
ste visą sau laimę — kaipo rankvedį žmogaus gyvenimui 

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

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

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

NEW YORK

Įrašyk po numeri nuo 1 iki 9 kiekvie- 
nan.ratan tokiu budu, kad sudedan- 
kiekvieną kraštą gautum iš viso 20 
Atsiiįskrt’'murrA teisingą išrišimą, o 
mes jums išsiųsim čekį ant $lC0,‘ku 
ris'tiks pirkimui 8 lotų. Lotų dydis 
yra 20.000 ketv. pėdų. Jie yra ties 
New Yorku.' Tikroji jų kaina yra 
$189, ir jum jie prekiuos $89, mokant 
po $5 kas mėnesį. Gausit taipgi 
uždyką gražų bankinį laikrodį, preke 
kurio yra $10. Lotoi yra gvarantuo- 
ti, kad yra augšti ir sausi ir geri bu- 
davonems ir apdirbinBjimui. Dėl in
formacijų rašyk '

NETEKUS DARBO, 
neturėsi nei uždarbio; ar turi susi- 

; taupęs pihigų pragyvenimui, kol su- 
griebsi kitą vietą?

Taupinimas padedant pinigus Chicago? Valstijinin Ban k an suteikia 
jums progą turėti pinicus, kuomet tik yra reikalas ir ir dar-gi,moka
mas 3 procentas ant depozitų. Jis yra gausiai a; saugotas kapitalu 
irsurplusu $3.500,000, i' ■ ■

Galite depozilnoti per laišką arba asmeniškai ateinant. 
Rašykite lietuviškaį.

Insteigta 1879 m.

STATE OFCHIŪASO
S.-E. Cor. LaSalle (SL Washington Sts., Chicago

DOVANAI! DOVANAI!
ŪKIŠKĄ KALENDORIŲ 1913 metams ir naudingą “PA- 
KETBUKĄ” su užrašų knygute, išsiųsiu dovanoi kiekvie
nam, kuris prisius man 10 gerų adresų savo pažystamų ir 10 
centų markėmis, apmokėjimui siuntimo lėšų.

‘ r' Adresuokit šiteip:

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

Vyrai Išgydomi į 5 Dienas
VAR1COCELĘ, HYDROCELE (Be peilio ir skausmo)

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

Tas laisvas pasydjųunas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų, 
ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie 
buvo gydomi per tuzinųjr daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį 
būdų, kuriuomi tikrai irbnt visada išgydau.

Ateik į. mano j ųbsa ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. 
Tamsta gausi geriaUsį patarimų ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo speci- 
jalisto vyriškų ligij. Ai tąmstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų jr inkstų nesveikumus

■ '(Nnmcįcik už neišgydymų—Neišgydo, nemokėk)

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriikumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negale,* Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį, Kraujo* ližnuėdiji- 
mą, Slapumo bęgimą. .

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

išgydo, kad butam sveikas

Užnuodi j i m ą 
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, Įsise
nėjusias Ligas.
L i gos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai Sire
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ištyrimas DOVANAI.

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ligų 

Kalbu Lietuviškai.
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieiko. Ai tamstų išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
pavesi gydymų savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa
kančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiųdien ir pasiliuosuok nuo kančių.

Dr. ZINS*183į?SCHiCA60
Vala..dos: 8 ryto Iki 8 vak. Nedėtiems, 8 ryto iki 4 po pietų.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

3252-54 So. Morgan St. Chicago. Iii.
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.

“Ant
baro

geriausia J|F 
Žmones supran- VIS 
tanti vertę geros 
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- 
ganedina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai. X

i Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtinė iš S 
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta 
\ balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai, 
miniai švelnios 

prieprovos daro 
SOLO degtinę 

geru vaistu 
šeimynų

J \ varrtoji- 
mui.

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago, 
216 W. Madison St
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B E E VI O'R E LI S.
htatalikiška Maldą knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 
- > • - Jaunuomenei.

Knygelės miera 2%x3% col. Pusi. 140, storis įį col 
Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž 
Oyčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalto 
-f: lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas malda' 
ir kalendorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, gera 
įepiera. Čia yra ją paveikslai ir kainos:

“Kataliko” spaudos Knygų Katalogas.
. .APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iŠ 

amerikoniško gyvenimo. U, gienkevič. Iš
guldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai

1 juokingas aprašymas apie užsidčjimą vie
no Amerikos miestelio. Pusi. 32. Kaina, 15c.

. .Apsakymėliai. Keturi puikus apsa
kymėliai. Surinko ir išvertė Siūlelis. Kaina 15e

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

. ANTRAS KRIKŠTAS. Šių laikų apysa- | 
ka. Parašė Br. Vargšas. Labai žingeidi 
apysaka apie padėjimą šių dienų Rusijo
je ir buvusia revoliucija. Pusi. 83. Kaina 25s.

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

. AUKSINIO OBUOLIO HISTORIJA. Grai
kų Mytoliogijos Žiupsnelis. Kaina.... 50c.

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

. 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. Kaina ........................... $1.25.
Gražiais audimo apdarais ...........   $1.50.
BETLEJAUS STONELE, arba Kristaus 
užgimimas. Drama trijuose aktuose. Pa
rašė K. Puiki kningelė del perstatymų 
apie Kalėdas. Pusi. 31. Kaina ......... 15c.

.0. CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖ-....
JAI KATAKUMBOSE. Istoriškas apsa
kymas laikuose krikščionių persekiojimo. 
Pagal lenkų kalbą P. B. Labai puikus ap
rašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui 
Domicijonui. Aprašyta, kaip pirmieji ka
talikai, wengdami 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.

Ll. DANGUS. Pagal K. Flammarion, para
šė P. Brandukas. Su paveikslėliais. Astro
nomija — mokslas apie pasaulį. Parodo, 
kokios yra planetos, kaip jos eina ir kokią 
įtekinę 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 tėvynainiškių 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 patarlės ir tt. Toj knin
goj atrasi daugiau juokų, nei dešimtyj 
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.
10. JUBILEJUS, arba būdas įgyjimo jubileji-

nių atlaidų. Pusi. 38. Kaina........................... 5c.
11. 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

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

!3. 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.

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

:5. KAIP IŠSIRNKTI ŽMONĄ Iš PANŲ MI- 
LIJONO. Brolių jaunikių naudai pa
rengė K. Stiklelis. Čia aprašyta ant ko 
žadantis vesti jaunikaitis turi atkreipti 
daugiausia domumo. Puslapių 22. Kaina lOo.

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

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

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

9. 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 inrvsi sau naudą ir apsipažį-

si su gyvenimo badu musų senukų. Pusi.
296. Kaina .................................................... 500-
Su apdarais  .................................. . 75c.

30. LAIMĖ. Poema (Eiles). Parašė M. Vait
kus. Chicago, Iii. 1911. pusi. 166. Kaina.. 35c.

31. MALDOS GALYBĖ. Istoriškas piešinys 
IV šimtmečio. Lietuvių kalbon išguldė 
P. B. Puiki apysaka iš gyvenimo pirmu
tinių 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 Mika
lojaus ir Glapiros Ivanovų. Parašė N. A. 
Leik.n. Išguldė Magnus Parvalkietis. La
bai juokingai aprašyta prietikiai jaunos 
rusų poros keliaujančios užsienyje, o ne
žinančios svetimų 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. MILUKUADA, arba nepaprasti dzūko
viršžmogiški nuopelnai ir juodesnis už 
pragarą tiems nuopelnams pavydas. Chi
cago, Ill. Pusi. 37. Kaina ......................... 5c.

36. NAUJA SKAITYMUI KNINGA. Lietu
viškoms 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. Bran
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
viškų 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 pasakaitės. 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 kalbon vertė 
Magnus Parvalkietis. Yra labai smagi at- 
lošimui, nes įeina tik trįs ašmenjs. 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 kal
bą, susikalbėti kasdieniniuose savo reika 
Juose. Puslapių 63. Kaina ........... ............. 25c.

42. PŪSČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš
Amerikoniškų Miškų. Pagal D-rą Bird pa
rašė A; L. Ančye. Lietuviškai jšguldą 
P. B. Puikus aprašymas apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gyventojus • 
baltveidžius ir jų kares su Indijonąis. 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 kningelė j e 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 ................................................... 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 
Valaneauskas. Trečias su pataisymu 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 yrą 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 
•kaityti kaip dievotas, tain ir laisvama

nis, kaip mokslinčius, taip ir prasčiokė
lis — kiekvienas joje ras tikrą teisybę, 
paduotą §ya. jĮį^č£o ir apmąstęs su
pras, ar jos Ceišuigu, ar blogu keliu sku
binasi prie *A»»im>jo grabo. Supratęs vis
ką kiekvienus, skaitytojas ant valandėlės 
pažvelgs Į ^avę būvį ir tuokart gal kitaip 

, manys apiesąi£ĮŽipaslį. Viskas parodyta 
ant paveikslęįijĮ labai aiškiai. Pusi. 184. 
Kaina...... ;}........................................  75c.
Ta pati apdumta ..............................  $1.00.

50. SNIEGAS. l&nna 4-se veikmėse. Vertė
Vincas Akelaitis. Pusi. 62. Kaina ............ 40c.

51. TRĮS KELEIVIAI. Krikščionis žydas ir
turkas. Pamokinanti apysaka. T. Višniau- 
ekas. Vertė Pi B. Antra laida. Morališkas 
apsakymas. Pusi. 92 Kaina ... .4............. 25c.
Ta pati apdaryta ....................................... 30o.

52. TABAKAS-NŪODĄI 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 lenldšką nupiešė
P. B. Labai užimanti ir pamokinanti apy
saka. Pradėjęs ją skaityti negalėsi atsi
traukti, kol nepabaigsi. Taigi visiems 
vertėti} ją perskaityti. Pusi. 288. Kaina 50c.

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

56. UŽKERĖTAS JAČKUS. 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 LIETUVIŠ- 
KAI-ANGLIŠKOS KALBOS RANKVEDIS 
bei žodynėlis lietuviškai-Angliškas su fo
netiškų ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip tapti Jungtinių Amerikos valstybių 
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 talpinąs! 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 
ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi 
šitas suplementas prie kningos yra labai ' 
naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris 
norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos Val
stybių piliečiu. Šitas RANKVEDIS , drą
siai galima sakyti, kad j*yra parankiausias 
delei išmokimo angliškos kalbos. Pusi.
24O.Kaina popieroš apdarais ............. $1.25.
Gražiais aiidimo apdarais ......____ _ $1.25

59. VĖJINIS MALŪNAS. Pagal lenkišką pa
rašė P.’B. Apysaka apie žydą; kuris nu
pirko malunį delgešefto ”, bet vėtrą ma
lūną sulaužė. Pataria tat jisai savo vai
kams, kad žydas negali turėti jokios sa
vasties, bet tik grynus pinigus. Labai juo
kingas aprašymas. Pusi. 64. Kairia ....... 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 komedijė-

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

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

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

MALDAKNYGĖS.
1100 šaltinis arba Aukso Altorius, Dangišką Skarbą. 

Naujausia spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tą spaudimus.

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

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

uą. 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.... 50c

1110 šagrino minkštins 
apdarais, su kabe.. 75c

1111 Prancūziškos ska
relės, gražiausia iš vi
są už tą prekė.. $1.00

1113 Bu baltais kau
leliais, medalikėliais ir 
gražia kabutė.... $L50

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

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

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

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

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.

1128 Prancūziškos ska
relės, minkštais apda
rais 60c

1127 Prastais apdarais 
gražiai paauksuota. 40c

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

1129 Morokko gražiais
-n3[S eąs^ujui ‘simupde 
relė, paauksuotais kraš
tais..............................50c

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

Kad atituštinti vietą mald«kny- 
gčms, kurią norime ištisą eilę įdėti 
i savo knygą krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS ar) a Te- 
LESKOPUS.

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

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa arba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozčlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
Melas grupas žmonią, trlobą, visą mies* 
s tą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pate toje 
vietojo būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybę, padidina jį ask irs
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 j vy
ną.

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

Kristą žydams.
7. Simonas pagelbsti Kristui kryžią

nešti.
8. šventa veronika aps įuosto veidą 

Kristui.
9. Jėzus ramina moteris, 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 Stainelė, 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 ’ ’.

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

apdarais, be apkalime 
Prekė ...r.. .... 80c • _

1114 Prancūziškos ska
relės su gražiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
•at foną... .... $1.7$

1150 Biblija arba Sv. 
Raštas Naujo Įstatymo. 
Lietuviškon kalbon iš
guldė Vyskupas Kuni
gaikštis Juozapas Arnui- - 
pas Giedraitis, antru 
kartu atspausta kaštu 
kun. 8. Pautieniaus su 
komentorium parenktu 
kun. A. Staniukyno, tel
pa čia išguldinėjimas šv- 
evangeliją visą ketųrią 
evangelistą. Apaštalą 
tai, pusi. 494 lotyniškio- 
darbai ir Apaštalą raš
tais Įitaromis. ,$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

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

SERUA II.
Susideda iš 100 Stereoskopišką paveik- 

lėlią bakselyja. 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 ožinės salos. (Horse Shoe 
Palls from Goat Island).

32. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskaaos ir posyiine svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m.

34. Moki indi jonas uamioje.
35. Moki indijoną gyvenimus.
36. Sioux indijoną vudau, He-No- 

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

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

Yosemite Klonyj, CaI.
19. Magdelenos Kolegija, Oxford, An- 

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

Airijoj.
|2. šiaurinis miestas, Gibraltar. z
♦3. Berlynas. Bondler lovis ir Ka

tedra.
•4. Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nės pilies.
15. v oKietija. Laivas aplcidžiautis Ko- 

blencą. int Rhcino upės.
«6. Švedija. Stockholmas nuo vandens 

puses.
17. Stockholmas. Karališkas paloeius.
18. Švedija. Ant kelio į Odde.
49. Švedija. Lejotio pilis, Geteborge.
50. Šveicarija. Mount BJance žiūrint 

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

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

ryžiuj, Francijoj.
54. Tulleriną daržu.', Paryžiuje, Fran

cijoj.
55. Paloeiai tautą ant upės Seinaoa 

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

Francijoj.
57. Des Shamps Elyseee. Paryžiuje, 

Francijoj.
58. Didžiosios operas paloeius, Pary

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

seilles, Francijoj.
60. Laivą užplauką ir ežeras, t ille- 

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

farnche, Francijoj.
62. Pajūrinis kraštas Casino, Monte 

Carlo.
63. Vatikano daržas ir Šv. Petro ka

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

ro katedros.

JONAS Ai. TANANEVICE 
3249 53 S. Morgan St 

Chicago, HL
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Draugysčių Reikalai Chicago, Ill.

Kenosha, Wis.

h

PA.

Iželna Kas utarnlnRas Ir petnyfla.
So. Union

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

2200.

PAIEŠKOJIMAI.

dra-

šv.

V. šarka, rašt

S.

ŠV.
ft -Valaitį, paėjo iš Kauno, g, Butkiš-

Cleveland, O.

TĖMYKIT LIETUVIAI!
TAUPYKITE PINIGUS!

kiekvienas 
keletu ak-

ant 
per-

yra 
yra

ma- 
dai-

ir ki-
Pas-

Reikalingas siuvėjas kelnių 
Senių dirbėjas. Gera mokestis, 
tovus darbas.

102S Blue Island avė.
(12-13-14)

iš-
Na-

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako”.

Atsišaukit kuogreičiaus.
A. Metriks, 

3161 Wenthworth Avė.

yra darbininkų

REIKALINGA.
Reikalingi du pardavėjai prie 

bužių. Geras mokestis. Darbas ant vi
sados. Atsišaukite: Klein Bros., Hals- 
ted, 20th ir Canalport Ave.

šv. Mateušo dr-jos 
atsibus Ned. Kovo 
Jurgio Salėj Auburn ir

N. Overlingas,

Reikalingi 5 geri kriaučiai prie mo
terių rūbų siuvimo ir 2 mergini prie 
pamušalų pabaigimo ir geras preso- 
rius.

SUSIRINKIMAS.
G. D. L. K. Vytauto susirinkimas 

atsibus Kovo 30 d. šv. Kryžiaus sve
tainėj, 2 vai. po pietų. Nariai privalo 
pribut.

katalikas.

į

L. Bonevičia,
1849

*. Labanauskas,

Paiftidotas šv. Kazitplero * Įiaįinėse. 
įfoel žinios kreipkitės.

- ' Kazys Naugžemis, 
3202 Auburn Ave.

7

I RINKIKUS.

&

Peacock, Lake County, Mich. 
(12-13-14-15) Spauda ir Lėšomis

KATALIKO’
13244 So.Morgan St CHICAGO ILLINOIS!

ADMINISTRACIJA LIET. TEAT.UAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

1IARTITTO.
Petr. Andrjauskas, pirm., 

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

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

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

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

2118 W. 20th St.
- REŽISIERIUS TEATRŲ, 

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

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

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. Jusčius Pagelbinin.

1765 Ogden A v.
Frank Rauba, Raštininkas

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

4530 . S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BARRE, PA.

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
13 Collins Str.,

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.,

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

Antanas šeške vice. I Finansų Rašt
503 New Grand Str.,

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

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,

Win. Mantvila. Maršalka.
192 Almond lane. ,

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS. 
Parengtas Lietuvių Neprigulmingo 

Kliubo Nedėk, Kovo (March) 30, 1913 
Freheit Turner Svet. 3417-21 So. Hals- 
ted St. Svetainė atsidarys 4 vai. vaka
re. Balius prasidės 5 vai. vakare In- 
žanga 25c. Ypatai.

Vyrai, Moterys, Jaunikaičiai Ir Pa
nelės, Seni, Jauni, Didi ir Maži, Ura 
visi ant Iškilmingo Balius, nes tai 
bus pirmutinė gera proga po šventai 
gavėniai, kur galėsite prie puikos mu 
zikos smagiai pasišokti, ‘ ir linksmai 
praleisti liuosą laiką. Bus puikių gė
rynių, kvepėnčių cigarų, ir skanių už
kandžių. Taigi gerbiamieji nepamirš
kite tos dienos nes tokia gera proga 
ne kasdien pasitaiko Pasitikime, kad 
kiekvienas nepasididžiuos ir atsilankys 
aut musų Iškilmingo Balius, o męs iš 
savo pusės pasistengsime kiekvieną at
silankiusį užganėdinti. Su pagarba, 

Komitetas.

ANT PARDAVIMO.

Paniduoda pigiai farms ra budin
tais 40 skėrių Michigan State.- Par
ma randasi labai gražioj pozicijoj ar
ti vandens. Atsišaukite Į J. M. Ta- 
nanevičio Banka, 3249-53 So, Mor
gan St., Chicago, DL

; -ĮŲj:-
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. Ki bortas, 
4719 Ashland Ave. Chicago, Ill.

(10-11-12-13)

STANLEY’S BUFFETAS IR PUII RESTAURACIJA
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, - SAVININKAS

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St. Phone: Aut 34041
PRIES2AI MIESTO SALE

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

ADMINISTRACIJA 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. Aušrra, Glob. Kasos,

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE,
-■ Adomas Cikanauskas, Pirmsėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

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

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistuto” Paskolijimo ir Budavo- 

jimo Dr-stė (Spulka) No. 1.
Nauja 47 Serija pra'sidėjo Ketverge 

Vasario 6tą d., 1913 m. Susirinkimai 
atsibuna kas Ketvcrgas 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 >4 metų ir kiek
viena akeija ątneša $100.60.

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

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

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

Skoliname pinigus ant legva išlygų 
del pirkimo arba statymo namų, 
pirmo mergišiaus (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.

31-MAS GRAŽUS BALIUS.
šiuomi pranešame tamstai, kad Jau

nu A. L. Pasil. Kliubo 31-mas Gražus 
Balius atsibus Nedelioje. Balandžio 6, 
’13. Unity Club Svetainėje 3140 India
na Avė., pusė bloko į pietus nuo Si
tuos. I’radžia 6 vai. vak. Tikietas 
25c. Ypatai. Orchestra Prof. Blake.

(13-14)

Parsiduoda galiūnas Biznis gerai 
išdirbtas. Randa pigi, šokiai daromi 
kas suimtų ir nedėlią. Atneša gerų pel
ną. Važiuoju aut farmos, todėl par
duodu.
3428 Auburn avė,

(12-13-14)

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Beu. Butkus, Pirm. 
S40 — 33rd. St. 

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

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

Antanas Kasparaivicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

ŠV.M YKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINIST-’.ACIJA.
Silvestras Pilieckas, Prezidentas, 

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

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

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

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

425 S. Grand St.
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE, PA.
J. Laukus, Prezidentas 

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

57 Oak Lane.
S. Pieckis, Prot. Sekr.,
' 462 S. South St.
J. Daukšys, Kasierius, 

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

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33 St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE 
Jonas Klimas, Pirmsėdis.

1853 W. 45 St.
Vincas Petkeviče, Pagelbininkas.

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

4605 So. Paulina St.
K. Čiapfts, Fin. Rašt.

' /1644 W. 47 St.
iV. Jasulaitis, 

4514
K. Trakšelis,

Kasierius.
So. Paulina St.

Gvardijos Generolas. 
Paulina St.
Gvardijos maršalka.

W. 45 St.
Karūnos nešėjas.

4737 So. Paulina St.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ. 
J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20tn St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS 
JONO KRIKŠTITOJO.

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

Jonas Sagauskis, Vice-Pirmiuinkas, 
•3325 So. Morgan St. .

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

Zonas Kaznkauskas, Fin, naėt., 
Jonas Zylvitis, Išdininkas, 

841 W. 33 St.

HARTFORD. CONN.
Atsibus du vaka- 

svetainėje "Y. M. 
St. Svetaine atsid. 
prasidės S :15. Per- 

.T

Hartford, Conn, 
ru Kovo 28-29 d. 
C. A.”. 315 Peąrl 
7:00. Perstatymas
statytojai kiiiehiatografistni. 
Račiūnas ir J. M. Danielius ii 
York. Visi kviečiami atsilankyti.
PIRMU KARTU BI S PARODYTA 

LIETUVA .PAVEIKSLUOSE.
Bus radomi lietuviški krutautiėji 

paveikslai kaip: Klumpakojis, Sukti
nis. Noriu miego; Agnuončlč. Bus pa 
rodyti ir kiti žaislai. -

Pirm kartu pilniausias ir didžiausias 
Hintori£l;ai-Etnografl^kai-(lcoffrafi«kais

Lie-

Parsiduoda kotelio su saliunu na
mas turi 15 ruimų ir sale windows. 
Geroj vietoj. Tarp lietuvių. Nebran
giai.
168 Main st.,

(12-13-14)

PARSIDUODA.
Parsiduoda bučernė ir grosernė la

bai geroj vietoj. Tavoras parsiduoda 
už ‘ ‘ cash ’ ’. Vieta randasi po num. 
3202 So. Ashland Ave. Atsišaukite į 
Tananevicz Savings Bank.

A4 Arthur Sullivan noriu užimti 
dermano ofisą ketvirtame warde. Esu 
foreman Rand McNally and Co. Ten 
dirbau per 10 metų. Esu vedęs ir tu
riu du sunu Gyvenu 3026 Union Avė.

Ketvirtas ward
ward. Manau reikia, kad jis butų re
prezentuotas Visuotinoj Taryboj dar
bininkų. Aš esu išėjęs public school 
ir jaučiu turiu privalumus, reikalingus 
teisingam ir išnašiam aldermanui. 
Atsišaukiu į visus darbininkus, kad 
mane palaikytų. Nes esu prastas žmo
gus ir prigelbėdami man, prigelbčsit 
sau. Aš visuomet turiu jūsų reikalus 
prie širdies.

Jei busiu išrinktas, dirbsiu ir bal
suosiu už geresnį išmatų apvalymą, 
švaresnes gatves, geresnę policijos ap
saugą, šviesesnį elektrikos apšvietimą 
ir geresnį gatvekarių patarnavimą.

Arthur Sull van
3026 Union Ave.

SPECIALISTAS 
Iš

SENO KRAJAUS
Gydo pasekmingai visokias ligas vyrų ir moterų be skirtumo kaip 

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

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

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

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

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

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

Daktaras Wissig

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

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

Akcijos kaina 25c., todėl 
ar viena gali užsirašyti po
cijų į mokant po kelius centus arba do
lerius į savaitę, gauna suččdyti pini
gus del savo ateities. Kožna akcija už
sibaigia už 6(4 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 
lygų del 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. Tananevicze, Kasier. 
670 W. 18 St.

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)

SUSIRINKIMAS.
susirinkimas
30 d.

32 pi. 
rašt.

SUSIRINKIMAS.
šv. Juozapo Laim. Mir. laikys ber 

tainiuį susirinkimą ned. Kovo 30 d. 
1 v. po pietų šv, Kryžiaus svetainėj, 
ties Wood ir 46 gt.

Nariai pribukit
J. J. Poleka, rašt.

TEATRAS.
Liet. Teat. Dr-tė Rūta rengia gra

žų vakarėli ned. Kovo 30 d. Meldažio 
svetainėj 2242-44 ir 23rd pi. Svet. atd. 
5:00 Lošimas pras. 8:15 Tikietal 50c 
35c ir 25c. asmeniui.

Bus dainos ir Stepuko vod vilius. 
Gražus balius. Nebusite apvilti atėję.

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS!
Parengtas Storone Lietuviškos Tea

trališkos Dr-tes švento Martino atsi
bus Nedėlioj, 13 dieną Balandžio, (A- 
pril) 1913 m. Freiheit Turner Svet., 
3417 21 So. Halsted St., Balius pra
sidės 5 v. vak. Inženga 25c. porai.

Nuoširdžiai užkviečiame visus Lie
tuvius ir Lietuvaites, kaip senus taip 
ir jaunus, kavalierius ir paneles, at
silankyti ir linksmai sau laiką praleis
ti. Muzykė bus viena iš puikiausių, 
katra kaip rėžš, tai rėžš, net pačios 
kojos?kilnosią,

Užkviečia visus, Komitetas.
(13-14-15)

perstatymas apie LI ET L 1'4- Ir 
tavos veikiejų.

Protarpiuose paveikslų rodymo 
budai publiką liksmiius malonios
neles ir muštruotos (su paveikslus) 
deklemacijos.
PAVEIKSLAI BUS RODOMI ŠIE:

1. LIETUVOS HISTORIJA. 2. LIE- 
tuvos tenograflški pa veikslai. xa) Vil
niaus gubernija, b) Kauno gubernija, 
c) Suvalkų gub. d) apie buvusią Lie
tuvos Gardino gub. ir Prūsų (Mažąją 
Lietuvą. 3. Tarp paveikslų bus parody
ta ant paveikslo daug sukėlusi triukš
mo laike Vilniaus Mokslo Draugijos 
parodos išstatyta žinomo lietuvio skuį 
ptoriaus p. Rimšos “Kova”. Lietuviai 
ant judančių paveikslų.

Dainuos gerai pagarsėjęs daininin
kas p. K. Kraučunas, iš Brooklyn, N. 
Y., dainuos Įvairių kompozicijas, tarp 
kurių ir visų gerbiamojo kompozito
riaus Miko Petrausko.

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

J. M. Tananevicz Bank 
3249-53 So. Morgan St.

Sergančioms moterims.
Sesute. —

Aš esmių moteria. žinau kiek moteris 
turi iškentėti. Jaigu kenti nuo baltųjų 

antdrapanių, nupuoli
mo arba. attrukimo 
motės, esi nevaisinga, 
turi skausmingus ir 
neregulariškus perio
dus, reumatizmų ar 

‘kitokias ligas paban
dyk mano Naminį , gy
dymusi, kuriuo išsi- 
gydysi pati namie ir 
visai pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama sa

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

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

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3252 Emerald Avenue ■ • Chicago, Ill-

Telephone Yards 4527

DU-KART NEDELINIS LAI^^AHTIS

SAULE’

PAVASARINIS BALIUS.
Gvardija D. L. K. Vytauto 1-ma di

vizija raitelių ant Town of Lake ren
gia balių ned. balandžio 6 d. Beržins- 
kio svetainėj, 4600 So. Paulina St., 
Prasidės 4 v. po pietų. Norbuto muzi
ka. Įžanga porai 15c. ....

Visus širdingai kviečia,
Komitetas.

TEATRAS IR BALIUS.
D. L. K. Algirdo dr-ja rengia te

atrą ir balių balandžio 5 d. Lapins 
kio svetainėj, kertė 13 g. ir Lake g. 
Melrose Park.

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaitės, Komitetas.

(13-14)

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

J. Stanlis, 
1S00 So. Morgan St. Chicago, Ill.

(11-12-13)

Reikalingas gerai išsilavinęs bardz- 
daskutys. Darbo daug. Uždarbis pagal 
paties darbštumą. Adr.:

Petras. P. Balchul, 
1025 So. Main St., Rockford, Hl.

(13) ■

FARMOS! FARMOS!
Turiu pardavimui 25.000 akrų der

lingos žemės. Parduodu po kiek kas 
nori tiųk akrų del . visokio didumo 
farmų. Tos žemės yra tarpais plikos, 
kur gali,tuoj eiti Įruąrti ir turiu su 
jaunais miškais, iš kurių gaji staty- 
tięs krajavus namus ir apsitverti (vo
ras. Kaina nuo $8 .'iki, $20 už akrą. 
Parduodu ant išmokesčio. Tik reikia 
inmokėti po $1.00 aut, kiekvieno akro. 
Kiek akrų imi tiek dolerių turi inmo- 
kęti, o kitą sumą gali mokėti kaip no
ri. Gali mokėti kaipo randą pameuesi- 
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 laikai. Turiu ant 
pardavimo gyvenamų farmų su trobo
mis' -ir sodnais irarenitis laukais vi
sokio didumo farmų taip-pat ant iš
mokėjimo parduodu. Tos f :mės ir far
mos randasi Michigan valstijoj ties e- 
žeru Michigan arti dviejų turgaunų 
miestų Į kūrins atplaukia kas diena 
daugybė laivų. Aš turiu parduoti tas 
žemės greta stovinčiuose apskričiuose, 
Irake ir Mason apskričiuose. Mason ap- 
skrityj, kaipo derlingiausiam visoj val
stijoj, turiu čion' parduoti daugiausiai 
išdirbtų farmų. šiame mustj 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- 
kesnio ir linksmesnio ir kur tau ir 
tavo vaikams nereikės dirbti po bosų 
dvokiančioj dirbtuvėj, tai pirk farmų. 
čion dirbsi pats del savęs pigiau ir 
geriau pragyvensi ir greičiau praturtė
si. Pirk tarp savo 'brolių lietuvių far- 
mą-. Mano farmos raudasi arti mo
kyklos vaikams ir lietuviai turės truin 
pu laiku statyti savo bažnyčią ir bus 
šis kraštas tikra antra Lietuva. No
rint pirkti farmą atvažiuokit pas ma
ne. Aš esu lietuvis ir ten pat gyvenu 
ir esu farmeris. Kiekvienam atvažia
vusiam aprodysiu 
galėsi sau pirkti p
člausią plotą. Kie 
žemės duosiu kou; 
mus ir patarimus 
Amerikoj iš ko g 
uą padaryti, nes 
tės mokslu Amerik 
nęs. Norintieji pi 
farmas ir musų že 
gausit mapą ir kn 
šančią apie muši}

Anton

GERAS LIETUVIsKAS KRIAUČIUS.
Siuva visokius rubus. Atlieka dai

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

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

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Av?., 

Kingston, Pa.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS * 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

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

AMERIKOJ fmelams(pusei matų $1.25EUROPOJ TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli 
u * • . I joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m

Reikalingas barsdaskutys, pusėtinai 
mokąs tą amatą. Dienomis ar tik' 
Vakarais. ■ -

J. A. Duoba, 
2409 So. Hoyne Ave., Chicago, Ill.

Corner 25th St

Sėmės iš kurių 
J^riant kuogrei- 

n pirkusiam 
is pa mok y ni- 
ukiuinkauti 

riauslai pel- 
u ukininkys- 
tiai susipaži- 

žinių apie 
sykit o tuoj 
plačiai apra-

- ; į ?
Paieškau tetos’ Rozalijos- Veltekta 

tės, paeina iš Kauno gub., Kveąų Js. 
Pagal vyra vadinasi Patereni Luko®Z¥ec 
ni, kurs paeina iš Suvalkų-G^VęBp, 
Kaune, paskui Baltimore, Md. žadėjo 
važiuot Brazilijon. Atsišaukti adrį'” 

T- T vr U 1^ --Ir ;*;«**• W-Sv? Jurgio dr-ja palaidojo Kazimie-P. J. Veličkas,
147 E. Main St, Amsterdam.'1 Šfe'Srf** , - - - j —
___________________________ _-r.—-į^.|kių p. Paupstalių s. Jlirė kovo 17 d

Paieškau draugo Jono Mntetilio, pa
eina iš Kauno g. Vilkn^taf~tf.! bA- 
venų k. Adr.: ' -i

Dominika/ Stanikas,
2554 Woodland A

Chicago, Iii.

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

|. DR. G. M. GLASER, %
* 3149 So. Morgan St., Chicago ,111. J
* Pranešu visuomenei, kad aš osu *
* seniausias gydytojas ant bridge- *

porto, praktikuojant 21 metus. Vi- *
* sus ligonius st-engtsiuosi užganė- į 
H dinti sąžiniškai ir esu visuomet 
» ant pareikalavimo dieną arba nak- *
* tį. Esu specialistas ligose vaikų, ž

moterų, ir vyrų. Taipgi darau
* visokias operacijas. *
^ftc**********»*D<***5|c***ftc***

866 Milwaukee Ave.
kampas Center Ave.

t Pasekmingafgydo vyru, mo- 
| tern ir valku ligas. Taipgi 
t paslaptingas Ir kraujo ligas.

Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 
ir nuo 5 iki 9 vak.

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vyną! 

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

T. RADAVICZIA
936W. 33rd St. Chicago.

Išgydysiu Jus 
in Sari HU0 paSLAP- Iii O Uh TINGU LIGŲ.

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

kiekvien am u 
gano d i nima 
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 auksztae 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asą 
vartoju ir fab
rikuoju _pats 
savo medicinas 
priprovas ku
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas 

issslgydyti Ir būti sveiku. Rodą ir fn- 
arHČšdpavojimas dykai, ar gydysiesi ar 
m. , pritaikymu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu iszgalejima. Netruk
dyki bet atsilankyk szandien,

Asz kąlbu llėtiavlszkal.
;i' Western Medical Institute 

Mž7BloelslundAve,, Zlnb.vitssnJBtB*.
koa, prie18tos gatves, Cbicaao, uL 

DR. RBNFBR. Specialistas.
VaLSr. ild8:30v., nedel. 8 r. ikilZdiea

Specialistas koris 
iszgydo ko kiti negali.

W. D. Boczkauskas & Co
520-522 W. South Ali Mahanoy City, Pa

PRAKTIŠKAS

RANKVEDELIS
PASIMOKINIMUI

SKAITYTI RAŠYTI IR KALBĖTI 
ANGLIŠKAI

^AJBULDIS-;

Praktiškas Angliškos Kalbos Rankvedėlis pasimo- 
kymui skaityti, rašyti ir kalbėti angliškai. Puslapių 63. 
Kaina.   ......... ............. ,-. t.,. - - 25c.

Galima gauti “Kataliko” Kningyne

11
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% VIETINES ŽINIOS. »

prie

d., 8

M. A. Šarka.

BANK
Jonas M. Tananevičia, sav.

3249-53 §. Morgan §1 Chicago, III

$3.00 metams

$100.000.00
ADVERTISEMENT.

t

Jei nori skolinti pinigų ant statymo ar pirkimo namo, tai atsi
šauk j mus Bankų, o mes paskolinsim ant lengviausių išlygų.

Ta maža išlaidą yra geriausias turto apsaugojimas. — Neati
dėliok, daryk tai šiandie.

Nelaikykit pin gų namie nes juos gali kas lengvai paimti, bet 
pasidėkit į šitų Bankų, tai žinosi kad gauni už ju?s procentų 
ir laikai saugioj vietoj.

Taip-gi gazu užsitroškino 
Louis Gold, 18 metų am
žiaus. Du metu atgal pribu
vęs iš Europos ir dažnai be- 
darbiavęs.

Laikyk savo svarbius raštus ir kitokias brangenybes saugiau
siose nuo ugnies, vandens ir vagių skrynelėse (Safety Deposit 
Boxes)

Rubsiuvių judėjimas.
Kovo 16 d. Hod Corriers 

svetainėje atsibuvo visuoti
nas rubsiuvių susirinkimas 
Hart Schaffner ir Marx fir
mos. Susirinkimo tikslas bu
vo apsvarstyti reikalus dar
bininkų, kurie dirba minė
tose firmose. Nuo 1910-11 
metų po didžiojo straiko bu
vo padaryta sutartis su dar
bininkais ir dirbtuvėj orga
nizacija buvo pripažinta; 
taip-gi visi nesusipratimai 
tarp firmos ir darbininkų 
buvo išrišami per tam tik
rus teismus. Darbo taryba, 
kuri susidėjo iš penkių at
stovų iš vienos ir kitos pu
sių ir vienuolikto, kaipo pir
mininko; antras teismas su
sidėjo iš trijų asmenų, t. y. 
trečiųjų teismas. Ši sutartis 
išsibaigia balandžio 1 d. 
Šių metų. Kadangi darbinin
kai per abu metu vedė ne- 
nualsią kovą, kad sustiprin
ti organizaciją, o firma 
stengėsi sulaužyti jos galy
bę visokiais budais, kad tik 
atsikratyti nuo organizuoti] 
darbininkų.

Darbininkų organizacijos 
augo ir, kad išvengus strai- 
ką, buvo pradėta tarybos su 
firma. Apie atnaujinimą su
tarties nuo vas. - 11 d. šių 
metų buvo penkios konfe
rencijos tarp darbininkų ir 
firmos atstovų. Tos konfe
rencijos neprivedė prie san
taikos.

Darbininkų reikalavimai 
yra šie: 1). Pripažinimas 
unijos ir kad visi firmos 
darbininkai butų unijos na
riais, (dabar priimami vie
ni ir kiti) ; todėl firma la
biau persekioja unijos na
rius, negu šiaip darbininkus. 
2). 50 darbo valandų savai
tėje vietoj' 54 valandų. 3). 
Pakėlimas minimum algos 
nuo $5 iki $9 savaitėje mote
rims. 4). Pavedimas pakėli
mo algų nekuriuose skyriuo
se, kuriuose nėra pakakti
nai apmokama, trečiųjų 
teismui. 5). Prašalinimas iš 
darbo tik už labai svarbias 
priežastis. Visus reikalavi
mus firma atmetė. Tik pri
pažino senąją sutartį toles
niam laikui.

Susirinkime buvo per
skaityta rezoliucija, kurioje 
buvo išaiškinta firmos griež
tas atsakymas išpildyti nau
jus reikalavimus. Jei nebus 
prieita prie sutarties, tai 
Suvienyta Taryba H. S. M. 
darbininkų turės iššaukti 
straiką nuo balandžio 1 d. 
Kadangi ta rezoliucija ne
buvo priimta viešame susi
rinkime, bet pavesta visuo
tinam nubalsavimui, tai bal
savimui pasibaigus kovo 20 
d. pasirodė už rezoliuciją 
4.021 balsas, prieš — 275 
balsai. Tai jei nebus priei
ta prie sutarties ramiu ke
liu, tai kils straikas. Suvie
nyta konferencija paskyrė 
tam tikrą presos komitetą 
suteikimui teisingų žinių a- 
pie bėgančius reikalus. Ko- 
mitetan pripuolė S. Hill
man, S. Levin, P. Galskis, 
F. Rosenbloom ir M. Pietri.

Presos narys, 
P. Galskis, 

1719 Wood St.
Chicago, Ill.

S. L. A. gyvuose paveiksluo- 
. / se.

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Chicagos ap
skričio devynių kuopų atsto
vai savo susirinkime, atlik
tame pereitą subatą “Au
šros” salėje nutarė su
rengti didelę pramogą, ku
rioje be vaidinimo komedi
jos “Aukso Veršis” bus pa
rodyta S. L. A. atliekama- 
sai darbas gyvaisiais pa
veikslais. Vaidinimas atsi
liks nedėlioj, balandžio 13 
d. South Side Turner svetai
nėje, ant State st., tarp 31- 
mos ir 32-ros gatvių, ten 
kur buvo 21 S. L. A. seimas.

Yra tai pirmutinis Chica
gos lietuvių sumanymas pa
rodyti gyvuosiuose paveiks
luose tą gerą, kurį neša ši 
didžioji musų organizacija, 
išmokėjusi su viršum $90, 
000.00 apsaugos, šelpiant 
našles ir našlaičius, neskai
tant tūkstančių dolerių, au
kaujamų įvairiems labdary
bės tikslams.

Chicagiečiai pirmą syk 
turėės progą pamatyti su
jungtas devynių S. L. A. 
kuopų spėkas iškilmingoj 
pramogoj.

Kuopų atstovai apskričio 
susirinkime išreiškė savo 
pasitikėjimą, kad tai bus 
didžiausia lietuvių sueiga, 
kadangi visos Chicagos da
lis per jų kuopas bus repre
zentuotos, visų Chicagos da
lių lietuviai sueis čia vienon 
krūvon.

šeimyniškas vakaras.
Ned., kovo 23 d. ant Town 

of Lake, Beržinskio svetai
nėj Lietuvių Jaunimo Ra
telio rūpesčiu buvo suren
gtas šeimyniškas vakaras. 
Jame dalyvavo, kaip rate
lio nariai, taip ir pašaliniai 
asmenįs. Nežiūrint ant ne
malonaus oro prisirinko ne
mažas būrelis. Laikas links
mai praleistas žaismėse, šo
kiuose, dainose ir galop bu
vo vakarienė. Vakarai ne 
naujiena, tik pastebėtina, 
kad tokie vakarai yra veik 
vienintelės jaunimo sueigos, 
kur jis gali pilnai atsiduoti 
pasilinksminimui ir išlieti 
draugiškumą ir širdingumą. 
Apgailėtina, kad to neatsie
kia musų baliai. Kas yra 
peiktina, kad musų baliuo
se jaunimas griebiasi anglų 
kalbos. Nekurie pramokę 
porą angliškų žodžių, bando 
švepeliuoti angliškai. Tokie 
užnejautrindami savo tau
tiškus jausmus daro pato
gią dirvą ir kitokiems blo
giems darbams.

Neketinu čion sakyti sa
vo tautiečiams pamokslėlį, 
tik noriu persergėti, kad 
šnekėti darky to j anglų kal
boj yra paika ir nedailu.

J.

BROOKLYN, N. Y.
Pranešama visuomenei, 

kad New Yorko ir Brookly- 
no rubsiuvių straikas jau 
pasibaigė. Platesnės žinios 
bus vėliau. Aukų ir laikraš
čių nesiųskite.

J. Lapinskas, pr. kom.

-------------- , 
j j Išleistuvės

Chicagos inteligentų bū
relis, skaičiuj apie 20, kovo 
23 d. po pietų susirinkę 
“Aušros” svetainėn, užbai
gė Velykų šventę ir atsisvei
kino su p. Kvedaru, kurs 
kovo 24 d. išvažiavo Euro
pon. Atsisveikindamas, p. 
Kvedaras linkėjo susirinku
siems kuogeriausios pasek
mės liaudies kėlime ir švie
time ir kad užsimegstų ar- 
tymesni ryšiai tarp Lietu
vos ir Amerikos inteligentų, 
kas sulaikytų perdidelę išei- 
vystę iš Lietuvos, o čionyk- 
ščios geros įstaigos sulaiky
tų atkeliavusiuosius nuo Iš
tvirkimo. Susirinkusieji iš 
savo pusės linkėjo p. Kveda
rui pasisekimo tame, 
ko jis siekia.

Cicero, UI.
Pėtnyčioj, kovo 21 

vai. iš ryto, atsitiko nepap
rastas gamtos apsireiški
mas. Kilo didelė vėtra ir 
nuo 12 gat. iki kanalo į pie
tus ant 48 avė. išlaužė tele
fonų stulpus, pertraukė vė
las. Daug blėdies padarė; 
Visą dieną stovėjo sargyba, 
kur pereidinėjo žmones, kad 
neįsipainiotų į elektros vė
las. Taip-gi daug medžių iš- 
laužė.

Keturi nusižudė Velykų 
dienoj.

Velykų dienoj' keturi as
menįs pasiryžo keliauti a- 
nan svietan.

Albert Dassow, kurs 13 
metų varginėsi išsilaužęs 
blauzdinkaulį, krizdamas 
nuo augštumos ir negalėda
mas pagyti įpuolė į nusimi
nimą ir pasikorė.

L. Simoson užsitroškino 
gazu. Saužudystės priežas
tis nežinoma. Jam buvo 53 
metai.

W. Gray, 59 metų, am
žiaus, užsitroškino gazu. 
Baisiai buvo atsidavęs gir
tuokliavimui.

Prasideda mokslas.
“Aušros vakarinėj ir die

ninėj mokykloj ant Bridge- 
porto ir Town of Lake po 
velykinių vakacijų mokslas 
prasideda seredoj, kovo 26 
d. Joj galima prasimokyti 
lietuvių kalbos (skaitymo 
ir rašymo-), aritmetikos, an
glų kalbos ir tt. Bus priima
mi ir nauji mokiniai. Jiems 
bus padarytos naujos kle- 
sos.

Prelekcija ant West Side.
Ned., kovo 30d., Meldažio 

svetainėj p. S. Biežis skai
tys prelekcija temoj “Kome
tos ir puolančios žvaigždės”. 
Pradžia 3:00 po pietų. In- 
žanga 10c asmeniui.

“Aušros” prelekcija.
Ned., kovo 30 d. “Aušros” 

svetainėj1 Pr. Gudas skaitys 
prelekcija temoj: “Didžiųjų 
valstijų valdymosi budai”. 
Pradžia 4 vai. po pietų.

KATAMKAB.^
————, — 
žnibnės, kuomet į jų namai 
griuvo. Virš trijų šimtų na
mų liko sugriauta. O Prai
rietown, tik 10 mylių atstu 
nuo Terre Hautfe, liko su 
žeme sulygintas.- Kelintas 
žmonių žuvo Galesbury, III.

Skaudžiai nukentėjo O- 
maha, Neb. Policijos nepri- 
teko, kad apsaugoti namus 
nuo plėšimo. Tam reikalui 
milicija buvo pašaukta. 
Baisiai nukentėjo mieste
liai Omahos apylinkėse; 
daug namų sugriauta Ash
land, o Yutan su 1.000 gy
ventojų sudegė, priegtam 
žuvo 5 žmones ir 50 sužeista.

Daug nuostolių padaryta 
Woodbine, Iowa,, apart žu
vusių šešių žmonių.

Colorado valstija buvo 
apimta audros su sniegu, o 
Kansas valstijoj dulkių de
besiai aptemdino dieną; 
priegtam dideli būriai ar
klių ir galvijų liko užmušta, 
o didi laukų plotai su javais 
liko dulkių apkloti. Seniau
sieji žmonės neatsimena to
kių baisenybių.

Bombų plyšimas. Indijos 
mieste Kalkuta krasos bus
te plyšusios trįs bombos, 
kurios buvo siunčiamos tri
jų valdiškų laikraščių re
daktoriams, vadinasi ang
lams. Trįs krasos valdinin
kai sužeista.

Prancūzų civilizacija. Mo- 
rokke francuzų kariuomenė 
vis dar neturinti ramybės, 
kaip rašoma iš Paryžiaus. 
Morokko gyventojai prie 
jos kabinasi visomis pusė
mis. Nesenai buvęs smarkus 
susirėmimas : ties Rabat 
Prancūzų 14 užmušta ir 35 
sužeista.

Ties Čataldža nesenai 
turkai mėgino užpulti bul
garų dešinį sparną, tečiau 
bulgarai taip turkus suplie
kė, kad tie negreit galės at
sigauti. Sakoma, 500 turkų 
kritę karo lauke.

Kviečiama taupyti. Vo
kietijos laikraščiai pradėjo 
agitaciją, idant vokietės mo- 
terįs pamiltų taupumą, ne
pirkinėtų perbrangių parė- 
dų, juo labiau Francijoj dir
bamų. Esą pinigai labai rei
kalingi tėvynės naudai, rei
kalingi ginklams. Nepapras
tas patriotizmas)

Vėl audra.
Kovo 24 d. anksti rytą 

trenkė smarkus vėjas į Chi
cago. Buvo tai tik apsilpusi 
viesulą, kuri su didžiu įnir
timu siautė Kansas, Neb
raska, Iowa, pietinėj Illi
nois ir Indiana. Daug aukų 
ir nuostolių. Chicago su pil
nu smarkumu drožė ,1:30 
vai. iš ryto. Ir į penkiolika 
minutų telegrafo ir telefo
no komunikacija buvo per
trauktą su kitais miestais. 
Chicagos nekuriu augštųjų 
namų buvo smarkaus vėjo 
išmušti langai. Langai vie
no gatvekario ties Ran
dolph ir State sts. liko iš
mušti, kas sukėlė baisų iš
gąstį žmonyse. Daug iška
bų ir nekuriu namų stogai 
buvo nublokšti. Ties W. 
Lake st., po No. 5654, stogai 
liko nublokštas nuo šešių 
lubų namo. Daug namuose 
buvo gaisras prasidėjęs. 
Blėdies Chicagoj pridaryta 
ant daug šimtų tūkstančių.

Kur kas smarkesnis vėjas 
buvo pietinėj Illinois. Ter
re Haute, IR,

Laukiant pasekmių.
Mums pranešama, kad 

kadais jau išrastas vaistas 
gydymui džiovos ir dabar y- 
ra daromi bandymai daro- 
dyti jo vertybę. Mes laukia
me pasekmių. Net, jei tas 
vaistas turės tikrai geras 
pasekmes, bus; vienok, rei
kalinga greitai sustiprinti 
pasveikstąjį, kasi gali but 
padaroma tik pataisant ape
titą ir virškinimą. Dėlto 
mes norėtume i rekomenduo
ti gerai žinomą vaistą Tri- 
ner’s American dElixir of 
Bitter Wine. Jis gerai išva
lys virškinamąjį _>kanalą ir 
tuo pat laikui sustiprįs jį, 
kas ir padaro tą vaistą 
naudingu. Triner’s Ameri
can Elixir of Bitter Wine 
turi but duodamas visiems, 
kenčiantiems nuo blogo ape
tito, blogo virškinimo, užkie
tėjimo ir silpnumo. Apteko- 
se J. Triner, 1333-1339 So. 
Ashland Ave, Chicago, Ill. 
Reumatizmas raumenyse ir 
sąnariuose turi but gydo-

žuvo penki mas Trinerio L

Li

TANANEVrCZIO BANKOS NAMAS

$ $

Tananevicz Savings

Paskolinimui ant pirmų Morgečių

Perkam ir Parduodam Pirmus Morgičius I
Saugiausias pinigų įdėjimas, suteikiantis nuo 5 iki 6 procento 
pelno. Kiekvienam apsimoka ateit į musų Banką persitikrinti.

Mokame 5 procentą ant Depozitu
ŠIFKORTES parduodame iš ir į visus svieto kraštus už že
miausias kainas. Ateik pasiklausti apie kainas; jeigu negali 
ateiti tai rašyk, o visa informacija bus teisingai suteikta.

Iš Europos 29.00 ir augščiau per vandeni.
In Europa 32.50 ir augščiau per vandeni.

Kitų kraštų pinigus išmainom ant amerikoniškų. Apdraudžia
me nuo ugnies geriausiose kompanijose. Išmainom visokius 
Draftus ir Čekius. Apdrandžiame nuo nelaimės ir t.t.

Namai ant pardavimo
Jau pardavėm penkis namus ir keturis lotus šįmet po Naujų Metų. Kas nori 
pirkt ar parduot namą ar lotą, ateikit į musų Banką, mes užganė dinsim kiekvieną

$ $ $
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