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KARAS BALKANUOSE

Antiaustrįjines demonstracijos

ČERNOGORAI PAĖMĖ 
TARABOŠ.

Tvirtumos Skutari dide
lis .h* neprieinamas fortas 
Taraboš po kelių mėnesių 
besilaikymo pagaliau pate
ko černogorams. Černogori- 
ja už Tarabošo paėmimą y- 
ra dėkinga savo 200 karei
vių laisvanorių, kurie pasi
šventė numirti, by tik iš 
turkų atėmus tą fortą. Tie 
visi 200 kareivių lig vienam 
mirė, bet jie praskynė ke
lią paskui einančiai savo 
brolių armijai, kuri paga
liau ir užėmė tą. neprieina
mą kalvą.

Ilgas laikas černogorai 
kankinosi ir žudė savo žmo
nes ties fortu Taraboš, vie
nok jokiuo budu nebuvo ga
lima įveikti. Nepaėmus to 
forto nebuvo galima nei ma
nyti apie Skutari paėmimą. 
Gi laukti, kol turkai netek
sią valgio ir amunicijos, ne
buvo galima, kadangi čer
nogorai nuo aplinkinių kal
nų aiškiai matė besisuki
nėjantį Austrijos karo lai
vyną ties Černogorijos pa
kraščiais su tikslu sulaikyti 
černogorus nuo bombardavi
mo Skutari. Černogorams 
su Skutari paėmimu tatai 
reikėjo paskubėti.

Iš černogorų pulkų išrink
ta 200 didžiausių ir drąsiau
sių kareivių. Kiekvienam 
suteikta po kelias rankines 
bombas ir žirkles karpyti 
vielų tvoras, kuriomis for
tas Taraboš buvo apvestas. 
Parodyta jiems fortas, kurį 
turėjo paimti.

Pasileido 200 kareivių 
linkon forto. Turkai paleido 
ugnį į juos iš visų kanuo- 
lių, bet jie lipo kaip katinai 
uolomis, žirklėmis karpė 
akstinuotas tvoras ir buvo 
vis arčiau tikslo. Jų dalis 
žuvo dar beeinant link forto, 
kita dalis žuvo karpant vie
las ir tik maža saujalė įsi
laužė į turkų apkasus pa
čiame forte. Jie paleido sa- 
,vo bombas darban. Černogo
rams kelias buvo atviras. 
Visi drąsuoliai krito, bet jų 
lavonais černogorai įsiveržė 
fortam Turkai narsiai gynė- 
.si, bet ant galo turėjo ir iš 
forto pasitraukti šalin.

Paskui černogorai dar ke
lis kitus fortus lengvai pa
ėmė. Černogorai ant Tara
boš kalno užtraukia sunkias 
kanuoles, kuriomis ant galo 
privers turkus pasiduoti ar
ba visiems žūti. Gi be Ta
rabošo Skutari nebuvo pri
einamas.

Kaip matosi, Europos 
viešpatystes tikrai jau nus- 
prendžiusios iš černogorų a- 
timti Skutari. Viešpatystės 
reikalaują, idant jie pasi

trauktu nuo Skutari ir ne
bombarduotų. Tečiau čer
nogorai viešpatysčių ne
klauso. Gi priešai jų ne
paklusnumą rengiama karo 
laivų demonstracija ir Čer
nogorijos uostų užėmimas.

Tuo tarpu nuo tos demon
stracijos prieš Černogoriją 

žinių, 
maža

val-

ja. Nei viena, nei antra ne
nori černogorų skriausti ir 
nežinia, kaip tas viskas tu
rės pasibaigti.

ČERNOGORIJĄ IR VIEŠ
PATYSTĖS.

Sulyg paskiausių 
Černogoriją, žinoma 
valstijėlė ir Balkanų 
stybių talkininkė su turkais 
kare, metus pirštinę visoms 
didžiulėms Europos viešpa
tystėms! Į paskutinę šių 
viešpatysčių notą, kurioje 
pareikalauta sustoti bom
bardavus Skutari, taippat į 
rengiamas karo laivų de
monstracijas, Černogoriją 
atsakius trumpai, kad ji 
Skutari apgulimo ir bom
bardavimo negali pertrauk
ti, kadangi jai reikia laiky- 
ties solidariškumo su Bal
kanų valstybėmis. Vadinasi, 
Balkanų valstybės neduos 
skriausti Černogorijos. Ką 
į tai atsakys viešpatystės, 
nežinia. Ir jei tik Austrija 
mėgintų pulties ant Černo
gorijos, žinoma, Europoje 
užgimtų abelnas karinis ju
dėjimas.

Turkija nusižemina.
Andai, kritus Adrianopo- 

liui, Turkija viešai paskel
bė, jogei sutinkanti taikin- 
ties su Balkanų valstybė
mis ir pertraukti dabartinį 
karą pagal pasiūlytas Euro
pos viešpatysčių išlygas. 
Turkija tą savo norą pas
kelbus padėkojo viešpatys
tėms už tarpininkavimą ir 
šiokią tokią pagelbą, suteik
tą jai šiame kare. Vadina
si, Turkija nusižemino, bet 
svarbus klausimas ar Bal
kanų valstybės dabar sutiks 
taikinties, juo labiau, kad 
Turkija dabar mielai prii
ma tas visas išlygas, kokias 
seniau griežtai buvo atme
tus ir delei ko karas tatai 
buvo atnaujintas.

Talkininkai seniau pas 
turkus reikalavo: atiduoti 
Adrianopolį, salą Kretą, vi
sas salas ant Egejos jūrių 
ir duoti piniginį atlyginimą.

Bet turkai tokių išlygų 
nei klausyti nenorėjo. Gi 
dabar, kuomet bulgarai Ad
rianopolį atgavo be turkų 
malonės, turkai mato sau 
paskutinį galą, tatai ir mal
dauja susitaikinti senomis 
išlygomis. Bet kaip čia 
talkininkams galima taįkįn-
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Vaizdai iš apsemtų vandenim vietų.

ties senomis išlygomis, jei 
bulgarai taikosi jau užim
ti patį Konstantinopolį!

Vienas dar svarbus da
lykas. Talkininkai neat
mainomai reikalauja pini- 
giško atlyginimo, jiems rei
kalingi pinigai, bet turkai 
nusprendę geriau visai iš
nykti nuo paviršiaus žemės, 
negu skolinti pinigus ir juos 
paskui atiduoti savo neprie
teliams. Delei to vieno da
lyko negali tatai. įvykti su
sitaikymas ir todėl Kons
tantinopolis atsiranda pa
vojuje.

Apie Adrianopolio paėmimą.
Adrianopolio apgynėjas 

Šukri-paša, kaipo bulgarų 
nelaisvis, nugabentas Bul
garijos sostinėn, Sofijon, ir 
tenai tan pačįan viešbutin 
uždarytas, kuriamelaikomas 
Javer-paša.

Šukri-paša pasakojąs, jo
gei jis nesitikėjęs, kad bul
garai antpuoliu (šturmu) 
stengsis Adrianopolį paimti. 
Buvę ir fortai kuogeriausia- 
me padėjime ir turkai ka
reiviai sveiki ir narsus, taip
pat ir valgių buvę pakakti
nai. Šukri-paša manęs A- 
drianopolyj išlaikyti ištisus 
metus. Bet bulgarai pasiro
dę narsesni. Šukri-paša 
prisipažinęs, kad jis nesus
pėjęs sudeginti miesto, ne
buvę tam darbui laiko, nes 
staiga jį su štabu bulgarai 
apsiautę ir visas perstaty
mas pasibaigęs.

Bulgarai Adrianapolyj at
radę daug visokios rųšies 
valgomų produktų, tik bu
vus didi stoka druskos. Ir 
sergančių visai mažai butą. 
Bulgarai ten radę grobio 
vertės $35.000.000. '

BAISUS PADĖJIMAS 
MANDŽIURIJOJE.

Peterburge išeinančiame 
dienraštyj “Rieč” skaitome i

“Apylinkėse vieškelio, ei
nančio nuo Kuanč.edži į Ci- 
cikar, Chinų valdžia iš gy
ventojų paėmę fesus

" "........ ......................................... .

mus kariuomenės transpor
tavimui. Tas pats daroma 
aplink vieškelį, einantį nuo 
Cieikar į BodiinĮfef Japoniš
kas kelias užimu ts Staro-a- 
municijos gabenimu į Man- 
džiuriją, teuaitinei chinų ar
mijai.

“Chinų gyventojai yra 
persitikrinę, kad karas su 
Rusija neišvengiamas, tatai 
Mandžiurijoje chinai pirk
liai skubiai likviduoja visus 
savo reikalus. Pastarai
siais laikais iš Mandžiurijos 
iškeliavo 4.100 ehirių šeimy
nų.

Taip rašo “Rieč”. Ir tose 
žiniose nėra nieko perdėta. 
Chinai mėgįs su rusais pa- 
sirokuoti Mongolijoje, bet 
podraug štęngšisi rusus iš
tremti ir iš Mamižiurijos.

Jei Chinų vyriausybė taip 
atvirai priešai Rusiją gin
kluojasi ir grasia karu, rei
kia suprasti, kad uz Chinų 
pečių stovi kas kitas, stovi 
Japonija, kuriai žadama di
džiausios . visoj Mandžiuri- 
joj privilegijos, by tik ji su
tiks Chinams pagelbėti ru
sus ištremti visai iš Azijos. 
Tos valandos taigi ir laukia
ma, ir ji ateis, tada rusams 
neliks vietos nei vienur, nei 
kitur. O chinai senai ieško 
rusams atkeršijimo. Šį pa
vasarį laukiamas ten karas.

HUERTA PASITRAUK
SIĄS IŠ PREZIDENTYS

TES.
Iš Meksiko parėjo žinia, 

kad liglaikinis prezidentas 
Huerta nusprendę spas.' trau
kti iš užimamos vietos r sa
vo vieton perstatęs Pedro 
Lascurain. Huerta išpra- 
džių apsiėmė mielai prezi
dentauti, nužudė prezidentą 
Madero ir tikėjosi Šalį nu
raminti ugnim ir kardu. 
Tečiau jam tas nepasūėkė, 
kadangi nužudžius Maderą, 
nekurtose provincijose gimė 
prieš jį dar smarkesnė, negu 
prieš Maderą revoliucija. 
Išpradžių Huerta jabai šal
ki atsinešė į reviAucio''iš

tus, įsake juos skersti be 
pasigailėjimo, tečiau revo- 
liucionistai nepabūgo ir kai 
kur Huerto kareiviams net 
kailį išpėrė, Autg#lo ^ši- 
rodė, kad Huertai jau ir ka
riuomenės trūksta, nėra iš 
kur jos imti, tatai nusimaz- 
goja kruvinas rankas ir pa
sitraukia iš prezidentystės. 
Trumpas džiaugsmas.

DEL APŠVIETOS PAN
ČIAI.

Kad visoki laisvė Rusijo
je nebūtų baisi ir, kad ji 
nekenktų Romanovų sostuij 
pridera ją apkaustyti pan
čiais, priderą ją kuolabiau- 
siai suvaržyti. _ Rusijos ca
rui iš visų laisvių yra bai
siausioji apšvieta. Tatai jai 
ir uždedama sunkiausi pan
čiai. Tai matome iš pasibai
sėtino likimo raštininko Mo
rozovo, kuris šiemet “malo
ningai” buvo paleistas iš 
kalėjimo. Šis garsus rašti
ninkas kalėjime iškentėjo, 
abelnai imant, 29 metus, iš 
kurių 2 metu Petropavlo- 
vskoj tvirtumoj ir 2 m. Šli- 
selburgo ledaunėse. Ant 
galo jis paliuosuotas iš Di- 
naburgo kalėjimo, kur bu
vo laikomas podraug su pa
prastais piktadariais, kur 
jis buvo kankinamas sun
kiausiais darbais.

Palaimintas caras su savo 
Rusija...

CHINŲ RESPUBLIKA 
PRIPAŽINTA.

Suvienytų Amerikos Val
stijų prezidentas Wilson 
nusprendęs pripažinti Chi
nų respubliką, kaipo įvykusį 
faktą ir liepė sekretoriui 
Bryanui apie tai pranešti 
visoms valstybėms. Doku
mentas tame reikale jau pa
tvirtintas parašu ir ano ko
pijos išdalinta užsienių am
basadoriams.

Tai svarbiausias preziden
to Wilsono darbas, kokį at
liko pradėjęs prezidentauti. 
Tasai pripažinimas Chinams 
buvo labai reikalingas, nes

Nesenai Peterburge su
rengta didelės antiaustriji- 
nės demonstracijos. Minios 
žmonių susirinkusios prieš 
Austrijos ambasadą ir ėmu
sios šūkauti “šalin Austri
ja!” Tečiau greitai atkakę 
kazokai ir nahaikomis iš
vaikę demonstrantus.

Visupirmu žmonių minios 
buvo susirinkusios prieš 
JSerbijos pasiuntinystę, kur 
serbi; pasiuntinys į susirin
kusius prakalbėjęs. Iš ten 
paskui minios nutraukusios 
linkon Austrijos ambasados, 
kur jas kazokai pašventę.

Tas demonstracijas pa
gimdė atvažiavimas Peter
burgan Bulgarijos generolo 
Dmitrievo, kuris kitados su
mušęs turkus ties Kirk-Ki- 
lisse.

dabar lengviau gaus pasko
linti pinigų ir šalis greičiau 
atgys.

GRAIKŲ KARALIAUS 
'LAIDOTUVĖS.

Graikijos sostinės Atėnų 
gyventojai dar nekuomet 
nebuvo matę tokių iškilmin
gų laidotuvių, kai kad andai 
laidojant karalių Jurgį. Ė- 
jime ėmė dalyvumą desėt- 
kai tūkstančių žmonių. Ka
raliaus Jurgio palaikus į 
kapus palydėjo visa karališ
ka šeimyna ir visi svetimų 
viešpatysčių reprezentantai. 
Paskui karstų sekęs kara
lius Konstantinas su minis- 
teriais ir parlamento na
riais. 60 arcivyskupų ir 
vyskupų ėmė dalyvumą už- 
dušinėse pamaldose. Tokių 
iškilmybių Atėnų gyvento
jai nebuvo matę.

“DOVANA” SUOMIJAI.
Delei 300 metų Romanovų 

sukaktuvių, caras su savo 
činauninkais nusprendęs 
Suomijai suteikti dovaną.

Šitai “jubiliejaus” metu 
Suomijos seimas aplaikęs 
“augščiausią leidimą” į- 
steigti pirmą rusišką uni
versitetą Suomijoje. Be to 
caras iš “savo malonės” lei
dęs tą rusifikacijinę įstaigą 
pavadinti “Romanovų 
versitetu”.

Gražią dovaną gavo 
miai iš caro.

O-

uni-

suo-

la-

LAKŪNŲ LEIDIMAS 
RAN JAPONIJOJ.

Japonijoj ir Chinijoj 
kūnų leidimas oran yra žai
dimas jaunų ir senų, vyrų 
ir moterių. Jie tai žaismei 
atsiduoda labai entuziastiš
kai. Jie turi net šventę lakū
nų. Japonijoj neužsiganėdi
na vien išleisti lakūną. Jie 
stengiasi vienas kito lakū
ną apveikti. Apveikimas y- 
ra tame, kad vienas lakūno 
leidėjas nukerta savo šniū
ru šniūrą kito lakūno leidė
jo. Kad tai galima but at
likti, lakūno šniūras esti 
klijais ir trupintu stiklu ap-

Peterburgiečiai labai į- 
nirtę ant kazokų už nahai- 
kas. Ir ko čia rūstauti? Juk 
Rusijoje nahaika — tai pa
triotinis ir religijinis įnagis. 
Katras rusas nėra ragavęs 
nahaikos, tasai skaitosi ne- 
patriotas.

Tuo pačiu metu ir Kieve 
juodašimčiai turėję prieš 
Austriją demonstracijas, 
kur sudeginę Austrijos im
peratoriaus paveikslą, laikę 
prakalbas ir ant galo Aus
trijos konsuliate išdaužę 
langų stiklus. Tenai kazo
kai nepanaudoję nahaikų, 
nes nesuspėta laiku ant de
monstrantų užklupti.

Vadinasi ne kas santikiai 
su Austrija, gi nahaikos 
vartojama tik akių apdu- 
mhnui.

teptas. Kuomet tokiu šniū
ru mitriai patraukia per 
šniūrą kito lakūno, tai šniū
ras lieka perpjautas, o lakū
nas ir nuplaujoja pavėjui.

Jau iš mažų dienų moki
nasi tokius dalykus atlikti. 
Smarkiai leidžia oru lakū
nus, trauko šen ir ten ir vi
sokiais suktelėjimais ir trin
ktelėjimais stengiasi iš
vengti susitikimą su kitais 
lakūnais.

Nekurie lakūnai yra da
romi labai dideli. Vienas 
vaikinas ties Yokohama pa
sidirbo lakūną 9 pėdii aug- 
štą ir 6 pėdų platų ir pri- 
gelbint trims ar keturiems 
draugams bandė leisti oran. 
Bet atsitiko taip, kad vie
nas telaikė virvę ir joj su
sipainiojo jo kūnas. Jis bu
vo pakeltas augštyn ir pa
sileido pavėjui Tokio užla
jom Jis taip plaukė 42 myli 
vandens paviršium, kol bu* 
vo išgelbėtas.

POPEŽIUS SUSIRGO.
Pasveikęs popežius balan

džio 4 d. buvo pradėjęs at
likinėti nekurius darbus. Mi. 
mėtą dieną priėmė daug žmo
nių audiencijon ir vakare, 
beskaitydams laiškus, ap 
alpo. Atgaivintas ir nuneš
tas kitan kambarin vėl a- 
palpęs. Atėję d-ras Amici 
ir prof. Marchiafava pasa
kė, kad jo sveikatos stovis 
blogas, bet nesąs beviltis.

Visokie priėmimai atidė
ti neapribotam laikui.

Balandžio 5 d. popežius 
tik truputėlį tesi j aute gerė
liau. Seserims pasakė: “O 
varge! Nesu jau naudingas 
nei sau, nei kitiems.”

Balandžio 7 d. priėmė ke- 
liatą dvasiškių ir džiaugėsi 
esąs .sveikas. Bet vėliau 
pasirodė, kad jo temperatū
ra pakilo iki 100 F.

Daktarai uždraudė audien
cijas, net jei ir staigiau pa
sveiktų, nes tas labai greit 
atsiliepia į sveikatą.

Paskutiniu laiku turėjo 
priimti

po^flR^HBE
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Žinios iš Lietuvos
radu

sios pinigus ^šukaiidžiojo 
juos j kąsnelius.

UŽVENTIS.
Šiaulių apskr.

Vasario 12 d. iš antradie
nio į trečiadienio naktį mu
sų miestelyj į neturtingų 
žydų, turėjusių rūbų krau
tuvėlę, įsilaužė piktadariai 
ir pasmaugė žydą ir žydę 
(daugiau jų šeimynos nieko 
nebuvo). Jie paėmė kiek 
rado pinigų, susikrovė ge
resnius daiktus į maišus ir 
išėjo.

Antrytojaus, gerokai die
nai prašvitus, mato žmonės, 
kad toje trioboje nejuda 
joks gyvas žmogus, prieina 
į triobą, mato — durįs atda
ros, eina į vidų — guli ne
gyvi abudu žydai. Tuojau 
pranešė policijai, bet iki- 
šiol dar piktadarių nesuse
kė. Tiesa, šiomis dienomis 
pas vieną žmogų, P., rado 
to žydo daiktų. Tik paties 
žmogaus neranda. Kur jis 
dingo, kol kas nežinia.

J. K—lis.

reikia drąsiai tikėti, kad 
tiek, gal ir daugiau, prage
ria naumiestiečiai alinėse ir 
traktieriuose ir net už sie
nos Prūsų miestely Širvin
toj, kur daugelis eina “like
rių” gerti. Kad pernai 
pardavė 4000 rub. mažiau 
degtinės, tai nereiškia dar, 
kad naumiestiečiai pradėjo 
mažiau gerti; vietoje degti
nės jie ėmė gerti kitus daik
tus.

Naumiestis gan žymus sa
vo prekyba. Pirkliai žydai. 
Didžiausia prekyba eina per 
Naumiesčio muitinę. Ve
ža iš čia javus, linus, sė
menis, medžius, arklius, 
paukščius. Įveža akmenines 
anglis, silkes, o ypač daug 
mineralinių trąšų.

Mažų daiktų prekyba jau 
ne vien žydų rankose. Yra 
4 lietuvių krautuvės.

SERVITUTŲ REIKALAI.
Minsko gub. Mozirio 

apskrities žemininkų sava- 
valdybės x įstaiga padavusi 
raštą Valstybės Tarybai ir 
durnai kad reikią kuo-grei- 
čiausiai pabaigti servitutų 
klausimas. Tame rašte pla
čiai aiškinta, kaip servitu
tai trukdo ūkio plėtojimąsi 
Negali esą dorai ugdyti miš
ko, nes valstiečių gyvuliai 
gadiną medžius. Taip-pat 
negalima servitutų ar ben
drųjų ganyklų išarti ir dir
va paversti.

Servitutų panaikinimas 
taip-pat yra svarbu valstie
čiams, — rašo Mozirio sava- 
valdybė. Valstiečių tarpe 
viešpatauja trilaukis ūkis, 
vienasėdžiais nesiskirsto, 
servitutai kliudo pasidalyti.

Mozirio žemininkai pata
ria priverčiamą servitutų 
išpirkimą — valstiečiams ar 
dvarininkams. Tarpininkais 
esą galėtų būti žemės tvar
komosios komisijos.

VILNIAUS
KANDI

Rusų vyriausybė, kaip 
rašo “G. C.”, nurodžiusi 
Rymui šiuos tris kandidatus 
Vilniaus vyskupo sostan: 
dabartinį vyskupijos valdy
toją kun. K. Michalkevičių, 
kun. prof. Pranaitį, Tašken
to kleboną, ir kun. Blaževi
čių, Seinų seminarijos re- 
gensą.

Tečiau kaip1, rašo “G. C.” 
Vilniaus vyskupijos klausi
mas nebusiąs Ryme kelia
mas, kadangi vysk. Roppas 
ligšiol tebeskaitomas teisė
tu Vilniaus vyskupu ir tik 
jam pačiam atsisakius tasai 
klausimas tegalėsiąs 
svarstomas.

tė policiją. Sis nabagas tuo- 
jaus tapo suareštuotas'. Ne
ilgai buvo laisvas, tik dvi su 
puse dienų.

Kažin kas dėjosi jo širdy
je, kada jis taip darė?

Mokinys Juozas U.

Mnsų bernaičiams ir mergaitėms.

būti

ŠIRVINTA.
Pasienio Prūsų miestelis, 

maža kuo skiriasi savo iš
vaizda nuo Naumiesčio, te
čiau dvasia ten visai kita. 
Matai, kad Naumiestis lie
tuvių miestas, o jau už kelių 
pėdų — Širvintoj viskas 
vokiška. Visoj Širvintoj 
vienui-viena s lietuviškas 
parašėlis ant vokiečio Mir- 
bacho kiemo vartų: “Užė- 
jimas lietuvių pakeleivių”, 
— ten, kur susirenka lietu
viai emigrantai ii’ iš ten jie 
išvežami į Eidkunus. O te
čiau galima teisingai tvirtin
ti, kad visą Širvintą palaiko 
tik lietuviai, įšpirkdami dau
gybę prekių, ypač drabužių. 
Visos prekės gabenamos 
kontrabandos keliu, dažnai 
gauna mokėti pabaudos, ar
ba ir visai prapuola prekės.

i Vincė.

LIETUVIŲ MINSKAS.
Naktį iš penktadienio į 

šeštadienį Minsko miestą 
aplankė didelis potvinis. 
Pradėjus eiti lytims, vanduo 
išėjęs iš kraštų, ir nuskan
dinęs visus priemiesčius ir 
tas gatves, kurios žemiau ir 
arčiau upės. Daugelis gy
ventojų nesuspėjo nė išgel
bėti savo daiktų, taip urnai 
vanduo visa užliejęs. Vie
nas kareivis, begelbėdamas 
nešamus vandens daiktus, 
pats prigėrė. Minske potvi- 
niai pasitaiko kas metai, vis 
tuo laiku, kai pradeda eiti 
lytįs. Tokio potvinio, kaip 
šiemet, Minsko gyventojai 
nebematę jau nuo 1906 m.

IŠTREMTIEJI.
' Andai išvažiavo iš Vil
niaus ištremti administrati- 
viniu budu už neištikimybę: 
inž. Domanskis, darbininkai 
Tiškevičius ir Golubovičius 
— Piečoros apygardon; len
kų laikraščių bendradarbis 
Eidukevičius
Drauge iškeliavo ištrėmi
mai! gudų savaitraščio ‘‘So
cha” sekretorius Sokolov
skis, tik jam jau geležinke
lio stotyje pranešę, jog.ji- 
žuot Archangielsko gub.

i reikėsią važiuoti trims me
tams Astrachanės gub.

IŠEIVIAI.
Šiomis dienomis iškeliavo 

Amerikon gana didelis bū
rys Kauno gub. valstiečių 
per Virbaliu. Visi jie turė
jo užsienių pasportus.

KRETINGA.
Pro miestelį teka upė Ak

mena, kurioje kiekvieną pa
vasarį nuskęsta žmonių ir 
gyvulių. Štai ir dabar 15 
vasario vienas vaikas Juo
zas Lėbus grįžo iš mieste
lio į Kretingsodį ledu; pa
puolė, kur ledas buvo aptir
pęs, įlūžo ii’ pradėjo skęsti. 
Subėgo vyrai ir moterįs ant 
krašto, bet bijodami nuskę
sti, nieks nedrįso prie vaiko 
pulti gelbėti. Atsirado vie
nas latvys Jonas Kriauza; 
pamatęs, kas dedasi, tuo- 
jaus patiesė dvi karti ant 
plono ledo ir prišliaužęs pil
vu, ištraukė vaiką. Labai 
tad reikia atsargiai eiti, kad 
kitam neatsitiktų tas pats.

Kun. Pr. Meškauskis.

užsien.

LIEPOJUS.
Naktį iš antradienio prieš 

vasario 27 d. žandarai su po
licija, aptikę susirinkimą, 
suareštavo 1Q. žmonių. Prie 
jų rado daug nelegalės lite
ratūros ir atsišaukimų vo
kiečių, rusų ir latvių kal
bomis. Suimtieji priklausę 
prie anarchistų sąjungos. 
Tarp konfiskuotųjų daiktų 
yra prietaisų y. sprogstamai 
medžiagai- dirbti.

. Liepojietis.

NERŠIONĮS.
Rokiškio vals. Ežerėlių 

pav. .
Po ilgų ginčų, kurie tęsė

si jau nuo rudens, Neršionių 
sodžiaus ūkininkai galutinai 
nutarė išsiskirstyti į vien
kiemius.

28 sausio šių metų nuva
žiavę į Rokiškį pasirašyti, 
grįžo namo visi blaivus.

Ir pas mus jau pradeda 
savo “interesus” atlikti be 
degtinės.

A. Pupienis.

ŽMONIŲ TAMSUMAS.

Kaiman atėjo prastas jau 
nebejaunas žmogus ir pasi
prašė pas vieną ūkininką 
nakvynėn. Šis maloniai jį 
priėmė ir pavalgydino.

Prie vakarienės įsišneko 
jiedu apie nuodėmes, apie 
dūšios išganymą, apie pik
tas dvasias. Keleivis gyrė
si buvęs Ryme, Jeruzalėje, 
matęs šv. Tėvą.

Šeimininkas pradėjo skų- 
sties keleiviui, kad jo na
mus “apsėdusi” piktoji dva
sia, ir jis niekaip negalįs jos 
nusikratyti.

— Aš pagelbėsiu tau, ma
no sunau, — pasakė tuomet 
keleivis — naktį atidaryk 
vartus, o patsai pasislėpk 
kuotoliausiai... Aš “ją” iš
varysiu.

Arėjus nakčiai, šeiminin
kas atidarė vartus, patsai 
gi įlindo svirno aruodan, 
apmetė save maišais ir tu
pėjo sunkiai putodamas ir 
laukdamas, kuomet geras 
žmogus išvarys velnią. Ir 
tiesa, keleivis išvarė, tiktai 
ne velnią, bet porą arklių, 
balną, kailinius, pakinkius 
ir su tais “velniais” dingo.

Jonas P-lis.

TABAKAS.

NAUMIESTIS.
Suv. gub.

Naumiestyje yra 29 ali
nės, 3 traktieriai, 1 vynų 
krautuvė, 2 monopoliai. Iš 
tą monopolių praeitais me
tais pardavė už 40.6001 rub. 
degtinės, mažiau kaip už
pernai 4,000 rub. Be to, dar

ŠV. KAZIMIERO DIENA.
Vilniaus vysk, valdytojas 

ir Vilniaus mokslo apygar
dos globėjas gavo iš švieti
mo ministerijos telegramas, 
kad Vilniaus ir Gardino 
gub. mokiniai katalikai galį 
švęsti šv. Kazimiero (kovo 
4) dieną.

RODŪNIOS BYLA.
“Vii. Viest.” rašo girdė

jęs, kad Lydos apskr. 3- 
sios nuovados tardytojas ža
dąs, remiantis manifesto, 
numažinti bylą apie lenkų 
riaušes Rodūnios bažnyčio
je.

DEL LUKIŠKĮO PLOTO.
Kaip kitkart rašėme, 

miesto valdyba nutarusi sta
tyti Lukiškio plote naująjį 
miesto teatrą. Taip-pat karo 
vyresnybė norinti statyti 
čia kariuomenės cerkvę. Da
bar vidaus reikalų ministe
rija nusiuntusi karo minis
terijai Vilniaus miesto ta
rybos nutarimą apie teatro 
statymą, kad susitarus kaip 
pasidalinti tuo plotu, kad 
galėtų būti pastatytas ir 
teatras ir cerkvė.

vasario 28 
karo uosto 
paliuosavo 
300 darbi-

pa vasaris.

svaigina. Gal teko girdėti, 
kad daržininkai aprūko žo
lynus tabaka, norėdami pa
naikinti žaliuosius vabaliu
kus, žolynų lapus ir žiedus 
ėdančius. Vabaliukai, kai
po už bites menkesni, visai 
negali tverti tabako durnų 
ir tuojau dvesia.

Žmogui taipogi tabakas 
vien tik kenkia. Nepratu
sius rūkyti jis svaigina, bet 
prie rūkymo žmogus pri
pranta, inpratusiam rūky
tojui galva rūkant nebesisu
ka. Tada jiems tabakas ne
va malonu. Bet kiek bloga 
jis rūkytojui daro?

Tabake yra nuodų, niko
tinu vadinamų. Šių nuodų la
šeliu žmogus mirtinai nusi
nuodytum, jei iškarto nury
tum. Rūkant nikotinas 
draug su durnais pakliūva į 
gerklę, o iš ten į plaučius. 
Žmogus rūkydamas iš karto 
nenusinuodija, nes nedaug 
to nikotino intraukia į save 
bet ilgainiui iš maža pasida
ro daug. Rūkytojo protas 
nyksta, nebegali sveikai gal
voti, plaučiai džiūsta, galų- 
gale, jei rūkytojas nesiliau
na rūkęs, pristoja džiova, o 
po jos neišvengiama mirtis,

Vaikučiai! žinodami, kad 
tabakas nuodai, ir kad rū
kymas žmogų ligon veda ir 
trumpina gyvenimą, nei ne
pamanykite rūkyti, nei į 
nagus tos smarvės nekados 
neimkite.

Svirno Žvyne.

. Dar kai mažas buvau, 
dažnai man tekdavo matyti, 
kaip dėdė bites rūkydavo: 
Jis turėjo dešimts bičių a- 
vilių, iš kurių kartais medų 
imdavo. Bet pačioms bi
tėms buvo "reikalingas me
dus, ir jos geruoju nenorėjo 
jo atiduoti ir, kaip galėda
mos, gėlė dėdei. Bet dėdė 
žinojo, kaip jų ginties. Jis 
imdavo pypkę, prikišdavo tą 
tabako, užkurdavo ir leiz- 
davo į avilį durnus. Išpra- 
džios bitės dar labiau su
bruzdavo, bet jos, vargšės, 
vietoj tyro oro turėjo dū
mais alsuoti ir greit sunyk- 
davo: nebegalėdavo ne tik 
skraidyti bet ir gelti. Jos 
ramiai tupėdavo arba vos- 
vos rėpliodavo, o dėdė tuo 
tarpu nušluodavo jas iš tos 
vietos, iš kur korius imda
vo; jis tiek galėdavo jų im
ti, kiek tik norėdavo.

O kada avilyje oras vėl 
tyras pasidarydavo, tada bi
tės atgydavo ir tuojau kriz- 
davo ant gėlelių sulčių 
čiulptų, kad daugiau me
daus prinešus, kad žiemą 
neprisieitų badauti.

įMatome, ką durnai bi
tėms padaro. Jie jas ap-

UPYNA.
(Ras. pav.).

1884 metais Upynoje 
vo pavelyta seredomis tur- 
gai. Bet jogei ir gretimais 
Kaltinėnų miestelyje tomis 
dienomis būdavo ir tebėra 
turgai, pirkliai priversti bū
davo skirties į dvi dali, ir 
pertat nedidelis jų skaičius 
nebeįstengdavo supirkti su
vežtuosius Upynon gyvu
lius ir įvairius ūkės pro
duktus. Žmonės gi vėl, maty
dami, kad neviskas iš jų 
išperkama Upynoje, pradė
jo važinėti į turgus kituos- 
na miesteliuosna. — Ii* taip 
pamažėli turgai Upynoje 
pranyko.

Bet štai dabar upyniečiai 
(miestelėnai ir sodiečiai) 
subruzdo atgaivinti Upynos 
turgus, tik jie turės būti 
nebe seredomis, bet panedė- 
liais. Tam tikslui jau įduo
ta gubernatoriui prašymas, 
ir yra vilties, kad bus iš
klausytas. Tatai ir vėl be
galo bus patogu upynie- 
čiams, kad nebereiks gaišti 
ir vargti besidaužant po 
svetimus miestelius.

Paupynietis.

t

bu- TADUKAS.LIGOJUS.
Ketvirtadienį, 

d., iš Liepojus 
laivų dirbtuvių 
nuo darbo apie 
ninku.

.Tai esti kas
Rudenį, kuomet į uostą su
plaukia daug apgadintų lai
vų, priima nemaža naujų 
darbininkų, o atėjus pava
sariui ir išplaukus iš uosto 
laivams, tuos darbininkus 
atleidžia.

Darbininkas.

Tėte! aš labai norėčiau 
mokinties! Visa žinočiau: 
kodėl saulutė vasarą sma
giau kaitina, iš kur žiemą 
šalčiai, kaip medeliai ir žo
lynėliai auga, kas dar gyve
na pasaulyje. Iš knygų aš 
visa sužinočiau, jei tik mo
kėčiau skaityti. Kodėl dė
dė taip daug žino, taip grai 
žiu atsitikimų pasakoja, to
dėl, kad kur buvęs, kur ne
buvęs tuoj už knygos. Tėtė! 
ir aš noriu viską žinoti, no
riu mokinties.

Patiko 
kalba 
klon.

tėveliui sunaus 
nuvedė jį mokyt

SUVALKŲ GUB. STATIS
TIKA.

Suvalkų gub. 1910 met. 
gyventojų išviso buvo 648- 
709 žm., tame skaičiuje lie
tuvių 344.805, rusų 24.080, 
lenkų 125.002, žydų 79.060. 
Pradedamųjų mokyklų pen
kiose lietuvių apskrityse 
buvo 150, mokytojų 169, ta
me skaičiuje 111 lietuvių.

VILNIUS.
Vasario 10 d. buvo įstei

giamasis susirinkimas lie
tuvių mergaičių draugijos 
šv. Žitos. Į įsteigiamąjį su
sirinkimą atvyko apie 200 
mergaičių ir įsirašė į drau
giją. Valdybon trejiems me
tams išrinkta: pirmininku 
kun. Bieliauskas, jo padė- 
dėju daktaras Vileišis, iš- 
dininku kun. Kukta, sekre
torių kun. Zajončkauskas, 
knygininke Stulginskaitė, 
valdybos sąnarėmis Domi- 
micelė Bakšaitė, Teklė Ši- 
manąpskaitė, Veronika Nad- 
vorskaitė, Ona Krasinskai- 
tė

ir

Svirno Žvyne.

ka-

čią krautuvnin- 
suemę nuvežė

Kur yra medėjas?

Č
siąs,

GARDINAS.
Ejusis pirmiau Vilniuje, 

o paskutiniais laikais Gar
dine dešiniųjų rusų laikraš
tis “Siev.-Zap. Žizn”, kaip 
jau rašėme, keliasi vėl kitan 
miestan, Minskan. Dabar to 
laikraščio redakcija rašo 
keliantis iš Gardino del to, 
jog nė viena Gardino spau
stuvė nebenorinti jo spauz- 
dinti.

DARBĖNAI.
Telšių apskr.

Darbėnų valsčius pastatė 
miestelyje elgetoms namus 
ir padarė valsčiuje nutari
mą, kad po to valsčiaus so
džius nebevaikščiotų jokie 
žmonės prašinėdami duonos.

Uis Nikola, kuris, sakoma, abdikuo- 
ia nčios iš Černogorijos Skuta-

SKIEMONIS.
Ukmergės apskr.

Šiemet kai-kurie. žmonės, 
išsigandę karo, pradėjo imti, 
pinigus iš bankų. Viena mo
teriškė atsiėmė 300 pope
liais ir, suriš

PANEVĖŽYS.
Čionai manifestu iš 

Įėjimo buvo išleista 50 žmo
nių. Bet vienas iš išleistųjų 
už dviejų su puse dienų vėl 
tap.^ sugrąžintas. Tuoj iš
leistas savo pačią taip pri- 
mušė, jog tik už kelių va
landų led atsigavo. Vienam 
žydui išmušė akmenim dantis 
ir sukruvimo veidą. Kitą u-, 
kininką taippat akmenais 
primušė. Vijosi keletą mo
terių, bet tos paspėjo užsi
daryti grįčiose. Paskui į- 
bėgęs krautuvėn, kur parda
vinėjo tik viena moterėlė, 
išvartė visas prekes ir dar. 
primušė

' Jis nekaltas.
Svečiai svetainėje atsisė

do už stalo, o tarnas pradė
jo ant stalo krauti valgius 
ir gėrimus. Svečias pažiūrė
jęs į bjaurią staltiesę užpro
testavo :

— Kaip jums ne gėda su 
taip suteršta staltiese sta
lą užtiesti? 1!

— U-gi ką aš kaltas, kad 
patįs svečiai pernai tą stal
tiesę taip suteršė.

Katras serga.
~ Ar tai tamsta patalpi

nai laikraštyj pagarsinimą, 
kad iš priežasties ligos par-, 
siduoda arklys?

— Aš patalpinau. Tai kas 
bus?

Taigi 
siuntė pak 
ar tamst

ano ponas at- 
sti, kas serga: 
arklys?

Felčeris su daktaru.
— Ką-gi dabar darysime, 

pons daktare, šiąnakt mu
sų ligoniš pasimirė?

Ką-gi darysim, prisieis, 
paliauti jį gydžius ir... pa* 
laidoti.

Kur yra pervažas?
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AMERIKOS ŽINIOS.
Muito sumažinimas.

Washington, D. C. Po 
dviejų savaičių svarstymo 
muito klausime paaiškėjo, 
kad ji ketinama žymiai su
mažinti. Žemiau išvardina
me mums svarbesnes pre
kes ir daiktus, kurie bus i- 
leidžiami be muito arba už 
kuriuos muitas bus suma
žintas.

Neapdirbta vilna bus Įlei
džiama be muito, 35% už vil
nonius išdirbinius; čevery- 
kai be muito; už neišdirbtą 
cukrų 1c. muito nuo svaro 
ir po trijų metų be muito; 
mėsa be muito; už galvijus 
10%; mažas muitas busiąs 
už javus, šieną ir pieno pro
duktus; ūkio mašinos be 
muito; labai sumažintas 
muitas už vaisius. Apskri
tai imant, muitas sumažin
tas bus už visus daiktus, iš
skiriant pertekliaus daly
kus, kaip ve: vynas, taboka, 
šilkas, kvepalai.

Šios atmainos muitų įsta
tymuose yra apdirbtos, taip 
vadinamos, ways and means 
commitee (būdų ir priemo
nių komisijos). Dabar tas 
projektas bus paduotas 
svarstymui kongresan ir se
natui. Kadangi abiejuose 
viršija muito sumažinimo 
šalininkai, tai galima ma
nyti, kad jis liks įstaty
mu veik be pataisymų. 
Muito sumažinimas giliaipa- 
lies šios šalies pramoniją. 
Dabar po priedanga muito 
čia priviso trustų ir mono
polijų.

Dabar nuo vilnų svaro 
muito mokama 11c. Valdžia 
surinkdavo už tai $20.000 
kasmet. Iš cukraus muito 
turėdavo pelno $35.000.000.

Straikininkai susipešė su 
policija.

Auburn, N. Y. Ties Co
lumbian Rope Co. policija 
susirėmusi su straikinin- 
kais; šešis pastarųjų sun
kiai sužeidė. Policiantų bu
vo 30, straikininkų apie 300. 
Kuomet policiantai norėjo 
suareštuoti straikininkų va
dą, pakilo didis trukšmas. 
Straikininkų intužimas pa
sididino, kuomet kulipkos 
suzvimbė augščiau jų galvų. 
Straikininkai pradėjo berti 
druską į policiantų veidus. 
Tuomet policiantai šovė į 
žmones ir šešis sužeidė. Po
licijos viršininkas, matyda
mas negalėsiąs išvaikyti 
straikininkus, pašaukė gai
srininkus ir miliciją. Ap
malšinus tokiuo budu strai
kininkus, majoras pradėjo 
derybas su jais.

41.000 akrų miško ukiui.

Dodge City, Kan. Ketu- 
riasdešimts tūkstančių ak
rų miško valdžia paveda už
vedimui ūkių. Gyventojams 
nebus leista ingyti daugiau, 
kai po 160 akrų.

Katalikų universitetas pa- 
sididįs.

Washington, D. C. Rekto
rius katalikų universiteto, 
Thomas Shehan, sumanė į- 
vesti nekurtuos pagerinimus 
savo globojamoj įstaigoj. 
Pastatvdinsias dvi labora- 
torij'i ir valgomąją svetai
nę, kurioj tilpsią 1.000 as
menų. Šie pagerinimai kai
nuosią $1.000.000.

Katalikų kolionijos.
Washington, D. C. Arci- 

zyskupų susirinkime, kuris

atsibuvo katalikų universi
tete, buvo plačiai kalbama 
apie katalikų kolionizacijos 
dr-jos darbavimosi. Šios dr- 
jos tikslas yra prigelbėti a- 
teiviams ingyti farmas ir to- 
kiuo budu išvengti miesto 
urvų. Jie apreiškė, kad yrą 
įsteigta keliatas bu jojančių 
kolionijų.

Nuskendo.
New York. Penki žmonės 

nuskendo, kuomet smarkus 
vėjas apvertė laivą “O’Bri
en”. Nors artimai stovėjęs 
kitas laivas suskubo pagel- 
bon, bet jau buvo pervėlu.

Vietoj kartuvių, elektriki- 
nė’ kėdė.

Lincoln, Neb. Gubernato
rius pasirašė po sumanymu, 
kad vartot vietoj kartuvių 
elektrikine kėdę.

Sumanymas panaikinti 
plakimą rykštėmis senatas 
atmetęs.

Orlaiviu per Atlantiką.
New York. Pagarsinta, 

kad šiemet, liepos mėnesyj 
Rodman Law ir Henry B. 
Brown lėksią orlaiviu per 
Atlantiką, kad išlošti $50. 
000 dovaną, pasiūlytą laik
raščio London Daily Mail. 
Išlėksią iš Burgess-Wright, 
Newfoundland. Prisilaiky
sią augštumoj 12.000 pėdų. 
Tikisi atlikti tą kelionę į 36 
valandų. Vieną kartą apsi
stosią vandenyno viduryj. 
Keliatas garlaivių kompa
nijų pasižadėjo liepti savo 
kapitonams kuorupestin- 
giausiai tėmyti orlaivį. Or
laivis su visais prietaisais 
sversiąs 500 svarų, neskai
tant orlaivininkų.

Edisono sūnūs mėgina išras
ti naują bombą.

West Orange, N. J. Gar
saus išradėjo Thomas Edi
son keturiolikos metų sūnūs 
mėgino išrasti bombą, kuri 
pluduriuodama ant van
dens su didžiu trenksmu 
sprogtų susidūrus su laivu. 
Sudėjo eksplioduojančias 
medžiagas butelin, sumaišė 
ir netikėtai ekspliodavo, vai
kiukui laikant butelį rankoj. 
Stiklo gabalai sužeidė ran
ką. Žaizdos nepavojingos. 
Motina nusprendė, kad jo 
mėginimai ateityj' su eks- 
plioduojančiomis medžiago
mis busią atliekami tėvo 
priežiūroje.

Tafto priėmimas.
New Haven, Conn. Ex- 

prezidentas Taft taip mielai 
priimtas Yale universiteto 
studentų, kaip kad W. Wil
son buvo lydimas Princeto- 
no universiteto studentų. 
Tafto pasitikti atėjo ties 
stotim trįs tūkstančiai stu
dentų ir apie tiek pat mies
telėnų. Išėjus Taftui su sa
vo moterim iš vagono, vie
nas studentas inteikė Taf- 
tienei didelį žibučių buketą 
ir po to, taip vadinamas 
“frog chorus” sveikino nau
ją profesorių šauksmais. 
Paskui Taft ir universiteto 
delegacija sėdo automobi- 
liun ir miestelėnų sveikina
mas nuvažiavo linkon uni
versiteto. Čia nuo Memorial 
Hall balkono pasakė trum
pą kalbą, po kurios nuvažia
vo viešbutin.

20 merginų dingo.
New York. Imigrantų bū

rys, skaičiuje apie 150 vyrų 
ir moterių, važiavo trauki-

Ar ieškai pirkti narna ar lotą?
. i Mes jų turime!

Mes parduodanrAlau^ daugiau namų ir lotų, kaip kiti lietu
viški ofisai Chicago/. ^JeSo teip yra? Atsakymas ant šito klausi
mo labai aiškus. — Mes esam specialistai pirkime ir pardavime 
namų ir lotų, tą žino labai gerai žmonės, kurie pirko “proper- 
tes” per musų Banką. Kadangi mes parduodam labai daug ir 
kiekvienas pirkėjas, perkantis su musų rodą ir pagelbą pigiau 
nuperka gerą namą ir lotą, tai ir nėra ko stebėtis, kad jis reko
menduoja ir kitiems pirkti per musų banką. Tokiu budu musų 
Banka įgijo vardą ir garbę tame užsiėmime.

Mes nieko nuo pirkėjo neslepiam, bet apžiūrėję perkamą 
namą, aiškiai, kaip ant delno, matom ar namas yra vertas tų pi
nigų, ar ne.

Svarbiausias dalykas pirkime namo — žinoti ar jis yra ver
tas tos sumos, kokią už jį savininkas reikalauja. Šitą Mausimą 
galima išrišt sekančiais budais.

1) Apžiurėjus namą, apskaityt kiek jis galėtų kaštuot nau
jas pastatyt. 2) Kiek jis randos atneša. 3) Kokioj tvarkoj ir 
ir vietoj jis yra.

Palyginus kitus namus, kuriuos galima pirkti už tuos pini
gus, jų gerumą, didumą, randą ir teip toliaus. Tada suprasi ar 
perkamas namas yra vertas pnigų. Bet palyginimui reikia turė
ti daug namų, kad sužinoti tikrą teisybę. Mes ta geriausiai gali
me atlikt, nes mes užsiimam pirkimu ir pardavimu namų ir lotų 
ir turime daug praktikos tame užsiėmime ir jau daug šimtų 
“properčių” perleidom per savo rankas.

Mes turime šimtus namų ir lotų pardavimui geriausiose, lie
tuviams tinkamose vietose. Mes gerai žinome kiekvieno namo 
vertę įr mes geriausiai galime nurodyti, kuris namas yra geres
nis ir daugiau pelno neša.

Mes neužsiimam spekuliacijom ir nepardavinųjam lotų pe 
kokias ten giriais ir tam panašias vietas, bet tik tokiose vietose, 
kur tūkstančiai lietuvių apsigyvenę ir apsipirkę.

Jeigu nori pirkti namą ar lotą, pirm kol ką darysi, atsilan
kyk į musų banką, o mes suteiksim draugišką rodą ir pagelbėsim 
visuose reikaluose. ’ :

Perkantiems per musų banką, namą ar lotą, mes paskolina
me pinigus ant lengviausių išlygų.

Dabar yra laikas pirkti “propertes” — todėl neieškokite 
kitų ofisų, bet tuojaus ateikite į musų banką, o mes parodysime 
geriausių ir pigiausių “properčių” geriausiose vietose ir kono- 
geriausiai storosimes padėti nupirkti.

M. Tananevicz Savings Bank
3249-53 S. Morgan St., Chicago,

J. ŠZL1KAS, Real Estate Dept. Manažeris.
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niu Chicagon. Privažiavus 
prie mažo miestelio Penn- 
sylvanijos valstijoj, iš trau
kinio pražuvo 20 jaunu mer
ginų. Spėjama, kad baltųjų 
vergių vertelgų darbas. Ne
teisingai joms buvo praneš
ta, kad stotyj busią pietus. 
Išėjus iš traukinio, jos ir pa
kliuvo į tam tikras rankas.’ 
Kitas vėl gandas pasklido, 
kad tokio atsitikimo visai 
nebuvę.

Ateivystė auga.
New York. Pranešama, 

kad per tris mėnesius (sau
sį, vasarį ir kovos m.) šių 
metų ant Ellis Island apžiū
rėta 342,763 asmenų. Praei
tais metais per tuos pačius 
mėnesius atkeliauta 52.000 
asmenų mažiau.

Prašo išliuosuoti.
Denver, Col. Gubernato

rius Ammons gavo laišką 
nuo Frank Jones iš King
ston, Ont., kuriame jis sako, 
kad esąs kalėjime ir prašo, 
kad Suvienytų Valstijų val
džia išvaduotų jį. Už tai nu
rodysiąs vietą, kur yra da
lis $50.000, pavogtų 1908 m.

Sustraikavo.
Paterson, N. J. Sustraika

vo šilko audėjai. Reikalau
ja algos pakėlimo, darbo va- 
landii sumažinimo ir palei
dimo iš kalėjimo Wm. Hay
wood, kurs yra uždarytas 
šešiems mėnesiams.

Pirmą kartą straikuoja.
Hopedale, Mass. The Dra

per Co., užsiimanti audžia
mųjų mašinų išdirbimu ir 
didžiausia šios rųšies firma 
Suvienytose Valstijose, per 
savo 97 metų gyvavimo ne
turėjo straiko. Dabar jos 
darbininkai, skaičiuje 600, 
sustraikavo, reikalaudami 
10% padidinti algą ir panai
kinti nuo štukų .darbą.

Moteris—plėšikės.
Chester^Sa- 

muel Jones grįžo pavaka
riop namolei iš Eddistone. 
Sutiko jauną moterį, kuri 
jo paklausė, kuomet eis ka
las į Darby. Žmogelis pra
dėjo mąstyti. Tuo tarpu iš 
užpakalio apglėbė jį kita, 
moteris ir taip smarkiai, 
kad jis sušuko pagelbos. 
Klausinėtoji tuoj puolė ir 
užėmė burną skepetaite. Mo
teris apčiupinėjo vargšo ki- 
šenius ir išėmė $50. Pasilei
dusi policija jų pėdomis, su
grįžo be nieko.

Tikrai tai buvo kovotojos 
už lygias teises.

Į šešis menesius.
Omaha, Neb. Iš žymiausių 

miestelėnų, susitvėrė miesto 
atstatymo komisija, Ši- ko
misija apreiškė, kad po še
šių mėnesių Omaha busian
ti gražesnis, negu pirmiau 
kad buvęs.

Aukos neturtėliams-nu- 
kentėjusiems vis dar plau
kia.

Miestelis stojo “sausas”.
Murphysboro, Ill. Pasku

tiniais balsavimais šis mies
telis stojo “sausas”, ty.'liko 
panaikinti saliunai. Už pa
naikinimą buvo 1457, prieš 
908 balsai. A

Krasą apvogė. 3
Milton, Iowa. Krason įsi- 

briovė plėšikai ir pavogt pi
nigais ir krasos ženkleliais 
$1.000. Manoma, k&d v^gįs 
buvo iš kitur atvažiavę. Vie
nas liko nužiūrėtas ir sua
reštuotas. Pas jį rasta $300 
pinigais ir daug krasos žen
klelių.

IŠ VANDENIM APSEM
TŲ VIETŲ.

Pasibaigus potvyniams ir 
nuslūgus vandeniui valsti

jose Ohio ir Indiana, kur 
tuojaus pradėta valyti ir 
taisyti miestai ir miesteliai, 
potvinis daug nuostolių pa
darė ir Illinois valstijoj ir 
ligšiol nežinia dar kaip gali 
pasibaigti. Upės Ohio van
deniui pakilus atsirado pa
vojuje miestas Cairo, Ill. 
Vanduo pasiekęs didžiau
sios augštumos ir stovįs ke
linta diena ant vietos. Jei 
nebus lietaus, po kelių die
nų Cairo bus išgelbėtas, bet 
jei imtų lyti — miestą lau
kianti nelaimė. Cairo senai 
butų užsėmęs vanduo, bet 
valstijos vyresnybė tam už
bėgo. Į grasiančias vietas 
išlaiko pasiųsta milicija, ku
ri privertė gyventojus dru- 
tinti užtvankas ir tuo budu 
vanduo nuo pašėlimo sulai
kytas. Vientik lietus tegalįs 
vandens gausumą padidinti 
ir šis suardytų greitai pa
dirbtas užtvankas.

Miesto Harisburg, III. vi
sa pietinė ir vakarinė dalįs 
užlieta. Gyventojai išlaiko 
išsikraustė į atvangesnes 
vietas. Harisburge del visa- 
ko padirbdinta 600 valčių.

Ir miestą Cairo keli tūk
stančiai gyventojų yra ap
leidę ir persikraustę Ken
tucky pusėn, į augštesnes 
vietas. Visi gyventojai po 
tyru dangumi, neturinti pa
stogės.

Pakraščiais upių Missis
sippi ir Ohio daug mieste
lių Užlieta, bet aukų žmony- 
se nesama. Visi išlaiko pa
sistengę pasitraukti į at
vangesnes vietas. Žinoma, 
namus vanduo nuplovė, ma- 
terijaliai nuostoliai milži
niški.

Raudonojo Kryžiaus dr- 
jos agentai skelbia apie val
stijos Ohio padėjimą taip: 
454 asm. prigėrė, 77.133 
asm. paliko be pastogės. Gi 
nuostoliai tuo tarpu nėra ži
nomi. Tam reikalui reika
linga ekspertai.

SERGANTI VYRAI 
SILPNI, SUSIRGĘ, NUSIMINĖ VYRAI

CZIA YRA JUS ISZGYDYHAS.
Jauni arba seni vyrai.

Idant būti sveiku ir linksmu, ' 
turyte išsigydyt iš pasidydinan- 

Sčių gyslų, sunkaus traukančio že- 
min skausmo vyriškume, Hydroce 
le, Kylos, Hemorrhoids, Raudono- B 
sios gyslos, (niekiančios ar kruvi

nos) Žarnų Užsikimšimo, Pilvo, 5

Inkstu ir iš Kepenų ligų. Jeigu /

turyte kokia nors liga, silpnumą Į

apie kuri nesuprantat ateikit pas V

mus. Mes išegzaminavosime Jus f

apiejškindami vyska apie Jūsų Ii- /■

ga ir pasakisim kaip galite but 'T

išgydyti musu budu arba gydy- 1

m u, kurie yra geriausi ir musu /

prekės būnamos žemiausios. Mes jį

nepraktykavojame. Mes suteikia
me gydymą kuris išgydo greitai, 
paslaptingai ir be jokio skausmo, 
del to kad mes norime jog kož- ■■■■■■ 
nas vyras norintis sau sveiku 
pasilikti naudotųsi šiuom musu 
gydymu.

Nerviški Vyrai.
Jeigu jums trūksta energijos, 

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

Šlapumo Ligos.
Skaudantis, sunkus nusišlapini- 

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

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

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

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

del pažiūrėjimo ant savo kraujo. 
Galite but teip išgydytu jog tu
rėsite čista 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 kenčet paslapta nuo jaunis- 

tps prasižengimu, prastu papro
čiu, patzagystes, arba moteriškų 
ryšių? Ar sapnuojate ir laike sap
no turite nubegimus kurie naiki
na Jusu stipruma kaipo ir vyriš
kumą? Mes sulaikom nepaprasta 
nubegima sekios ir suteikiam grei
tai veikianti ir tikra išgydymą. 
Ar atmintis Jusu yra prasta, mie
gat prastai, turite sapnus su nu- 
begimais sekios, poliueijas arba 
gal vyriškumas Jusu mažinasi? 
Ar turite plakimą širdies, drebėji
mą kūno, esate greitai uždustan- 
tis, arba gal kenčet nuo patrotito vy
riškumo? Ar Jusu lytiški orga
nai yra maži, silpni ir nikštanti? 
Musu gydymas išgydo visas šias li
gas. Mes padarome vyrus tinkamus 
ženatvei kaipo ir galineeis būti 
;evais sveiku vaiku. Jus galite 
but drūtas, stiprus jeigu ateisyt į 
musu privatiškus ofisus ir naudo- 
sytes musu gydymu teip kaip mes 
ji Jumi nurodysim.

X—Spinduliu Egzaminacija.
Jeigu Jus tik atsilankitumet 

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

Pilnas šlapumo Analizavimas.
Atsineškite bonkutę savo ryt

metinio šlapumo del kemiško ir 
mikroskopiško ištyrimo.

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

Geriausi Medikališki Ofisai.
Mes turime didelius, puikiai iš

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

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

Vydurines slaptingos Ligosi
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 specijališka1 
musu gydymą nuo kitu daktaru, 
nes mes turime ilgiausę ir 
pasekmingiausę praktyka gydy
me vyru, negu kokis kitas dakta
ras Amerikoj.

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

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

Lietuviškas Specijalistas.
Mes gydom daugiau Lietuviu 

ligoniu negu koki nors kiti dak
tarai, del to jog mus Lietuviškai 
kalbantis Specijalistas perstato 
aiškei ir lengvai Juras supranta
ma apie viską Jus prigimtoj kal
boj. Jus lengvai suprasit pamoki
nimus, nes yra Lietuviškai dru- 
kuoti. Jeigu atsilankisite in mu
su ofisus, viskas apie Jusu liga 
kaipo ir musu gydymą bus aiškei 
papasakota idant suprastumėt a- 
pie savo liga ir vartojima musu 
gydymo. Jeigu ateisit pas mus, 
galite but išgydytas be piejlio, 
skausmo arba trotyjimo kraujo. 
Musu gydymas veikia teip greitai 
jog nereikalaujate trotyt laika 
nuo darbo. Viskas yra atliekama 
paslapta ir mes niekam nepasa- 
kojam apie Jusu liga arba silpnu
mą. Galite mums tikėti. Mokestis 
už gydymą yra teip maža ii' mo
kėjimas lengvas, žinodamas jog 
gydaisi pas teisinga daktara ku
ris visuomet ypatingai rūpinasi 
Jusu padėjimu. Neatidedynek 
laika su atėjimu pas mus vietai 
priežasčio pinigų Sveikata Jusu 
yra daug brangesne negu pinigai. 
Jeigu uždirbate mažai arba esate 
be darbo galite mokėti už gydy
mą kas kart po kiek galedams.

Susipažinkim.
Ateikite in musu ofisus del su

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

Musu gvarancija.
Musu geriausė gvarancija yra 

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

Ateikit arba rašykit.
Mes norime pasimatyt ir pakal

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

International Specialists
14 South Clark Street, Chicago, III.

14 So. Clark St., turi privatiška in ėjimą į musų ofisus, viršum 
Liupso Inejimo Muzejaus. Isitėmyk gerai uumera ant duriu. Kas 
diena nuo 9 ryte iki 4 po pietų ir nuo 5:30 iki 7:30 vak. Jeigu dirbate 
dienos laike ateikit į musu ofisus tiesiai iš darbo, nereikalaujat va
žiuoti namo del permainimo drabužiu. Atsilankykit Nedeliomis ir 
šventadieniais nuo 9 ryto iki 12 tiktai. Adv.
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I MOTERIŲ SKYRIUS. |
• ŠEIMININKIŲ RE IK A 

LE.

Svarbiausieji ir didžiau
sieji moteries privalumai y- : 
ra mokėti gerai pagaminti 
valgį, auklėti vaikus ir šva
riai užlaikyti namus. Ver
gijos laikuose vergės, mo
kančios skanius valgius ga
minti, buvo labiausiai pa
geidaujamos ir už jas buvo 
mokamos didesnės kainos, 
negu už bile kokią kitą mo
terį. Šiais laikais vokietis, 
veždamas moterį, pirmas 
dalykas žiuri, ar jo busimoji 
moteris moka virti. Ir išti- 
krųjų,ko gali vyras labiau no
rėti ir reikalauti iš mote
ries, kaip parėjus iš darbo 
rasti švarius namus, gar
džiai pagamintą valgį ir 
priderančiai apžiūrėtus vai
kus. Ar musų šeimininkės 
turi tuos būtimis moteriai 
privalumus? Kur tai! Ga
mina valgį paprasčiausiu 
budu. Veik kasdien tokį pa
tį. Be jokio pasirūpinimo 
paįvairinti. Duoda ir ga
mina kas lengviausia paga
minti. Paprasčiausias šioj 
šalyj lietuvio valgis tai mė
sa. Šeimininkė vaišina savo 
burdingierius mėsa veik tris 
kartus dienoje. Nes mėsą 
apšutinti, tai lengviausias 
dalykas. Kuri lietuvė šei
mininkė rūpinasi pramokti 
ir gaminti įvairių valgių iš 
miltų, daržovių, vaisių? O 
tai nei kiek brangiau neat
sieitų. Tik truputį šeimi
ninkės stropumo, parangu- 
mo ir rūpestingumo.

Šeimininkė apsileidusi 
šiame atvejyje, ty. valgio 
gaminime, daugiausiai yra 
apsileidusi ir kituose da
lykuose. Jos namai neapva
lyti, vaikai neapžiurčti. 
Dar-gi yra tokių moterių, 
ką sako, kad velytų dirb
tuvėje dirbti, uegu namų 
darbą. Tai jau augščiausias 
moteries sugedimo laipsnis. 
Tokios tai jau moteriška 
prigimtis turi but sugady- 
ta.

Tokio šeimininkių apsb 
leidimo ir krypimo moterių 
netinkamon pusėn vaisiai 
yra pragaištingi. Pirmiau
sia vyras, parėjęs iš darbo 

- - ir radęs betvarkėj namus 
ir pavalgęs by kaip paga
minto valgio, neranda už- 
ganėdinimo ir malonaus at- 
silsio namuose. Jį traukia 
laukan, jam reikia bičiuo- 
lių,. saliunų. Čia jau ir pra
džia gyvenimo suirutės. Jis 
laipsniškai nustoja prie na
mų prisirišimo.

Su burdingieriais 
tas pats. Nemalonu 
suskretusiuose 
Prikimšus skilvius 
randasi troškulys. Ir gesi- 

w na tą troškulį alum. Vidu
tiniškam, nesugedusiam 
žmogui, gardžiai pavalgius, 
nekuomet nesinorės alų 
maukti. Tai-gi dažnai šei
mininkes yra kaltintinos už 
vyri# girtuokliavimą.

Todėl lai šeimininkės in
gi ja savo privalumus ir tuo
met tveria visokias unijas 
ir kelia mokestį burdingie- 
riams.

ir-gi 
būti

namuose.
mėsa,

M.

KAIP APSIGYNUS NUO 
SUFRAGISČIŲ ANARr 

CHIZMO. -

ti šalies politikoje, bet ima j 
dasileisti paprasčiausių pik
tadarybių, už ką turėtų but 
jos aštriai baudžiamos. Su- 
tragistėms nepakanka per- i 
sekioti vienus šalies valdi
ninkus. Jos ima persekioti 
ir pačius ramius gyvento
jus. Jos įvairiais budais 
stengiasi naikinti privatines 
nuosavybes. Toksai nedoras 
jų pasielgimas pagimdė ne 
tik vyriausybės įnirtimą, bet 
ir didžiumą gyventojų su
kiršino taip, kad nūdien visi 
nuo sufragisčių jau nusisu
ko ir pasidarė jų didžiau
siais priešininkais. Valdžia 
gaunanti kasdien daug laiš
kų nuo plačiųjų gyventojų 
sluogsnių. Laiškais reika
laujama,' idant sufragistės 
butų kuoaštriausiai baudžia
mos, kad tasai jų nedo
ras judėjimas pagaliau butų 
jau sulaikytas. Matyt, gy
ventojams jau perdaug in- 
griso sufragisčių darbeliai, 
kad priešai anas stoja net 
moterįs. Londono vyresny
be štai kokį laišką gavus 
nuo vienos londonietės.

“Visas savo gyvenimas 
buvau didi kūno bausmės vi
sokiose jos formose prieši
ninkė ir nekuomet net savo 
vaikų už prasižengimus ne
plakdavau, išėmus pabari
mus. Bet akiveizdoj šiais 
laikais pasibaisėtinų atsiti
kimų turėjau permainyti sa
vo nuomonę. Kaipo moteris, 
motina, anglikė ir lady su
manau, idant pašėlusios 
sufragistės už jų bjaurus 
darbus butų viešai plaka
mos. Moterįs, kurios nai
kina viešasiąs nuosavybes,' 
mano nuomone, yra papras
čiausios piktadarės. Val
džia negali jų bausti kalėji
mu, nes jos badauja. Taigi 
gerai. Nereikia tatai jų 
bausti kalėjimais, bet vie
šai, akiveizdoj susirinku
sių žmonių minių, nuplakti. 
Priesiekiu, kad tęki bausmė 
jas atgrasintų nuo nedorų 
darbų. Gi dabar sufragistės 
pasiremia ant vyrų nuolai
dumo ir gailiaširdybės ir 
savo paprastus šposus va
rinėja. Kuomet pamatys, 
kad toji jų spekuliacija jas 
apgaulioja, turės ramiai už
silaikyti. Čionai kadangi 
jau neapeina balsavimo tei
sės, bet tai, ar yra leidžia
ma per prievartą išgauti po- 
litikinius postuliatus. Jei 
valdžia nusileis moterims, 
tai viešpatystės organizaci
ja turės irti ir tada nebus 
nieko stebėtino, jei liaudis 
pareikalaus sau bent kokių 
teisių piktadarybėmis 
žmogžudystėmis.’ ’

Indomus tai laiškas 
reikalavimas. Žinoma, val
džia kadir norėtų įvesti su
fragisčių plakimą, bet ne
gali tai padaryti jau tik 
pasaulio akiveizdoje, nes 
toki pabauda butų barbariš
kumas ir sukeltų kuodi- 
džiausį pasibjaurėjimą. Tas 
įvykinti, žinoma, nėra ga
lima, bet galima joms leis
ti kalėjimose badumi mirti, 
jei jos taip labai yra numy
lėjusios badavimą. Pasta
rosios priemonės laiky ties 
valdžiai- pataria ir žymesni 
Londono advokatai.'

ir

Anglijos sufragistės pą- 
- staraisiais laikais jau ne- 

pasiganėdiną paprastuoju 
ramiu agitavimu už savo 

‘ teises, kokias geidžia turė-

■ PRANEŠIMAS
apie rubsiuvių straiko už

baigą. -

— Brooklyno rubsiuvii; 
straiko laimėjimą, bet tenai 
buvo daugiausiai kalbama 
apie straiko laimėjimą tik 
New Yorke, o apie užbaigi
mą straiko Brooklyne be
veik nieko nebuvo minėta, 
nes iki paskutiniam laikui 
mažai dar buvo galutinai 
susitaikiusių 
darbdaviais. 
Įima aiškiai 
New Yorke
straikas laimėtas ir užbaig
tas.

Dabar mes 
linksmi iš šito 
mėjimo: dabar mes aiškiai 
pamatėme, kad musų prie
šai kapitalistai liko apgalė
ti : po tiek nemiegotų nak
tų, tiek iškentėję šalčio ir 
alkio laike trijų mėnesių 
karštos kovos už pagerini
mą savo būvio galop mes 
vėl nuėjome į dirbtuves; 
bet nuėjimo kaipo pergalė
tojai — linksmi ir su vilti
mi, kad musų gyvenimas 
ateityje liks geresnis, malo
nesnis.

Taip, mes iškovojome tą, 
ko reikalavome: New Yor- 
ko warehousese, kaip jau 
pirmiaus buvome miuėję, 
53 vai. darbo į savaitę ir 
mokesties pakėlimą; mes 
Brooklyno lietuviai laikė
mės ilgai ir nepasidavėm 
darbdaviams — kontrakto 
riams, kol jie nepripažino u- 
niją ir 50 vai. savaitės dar
bo ir 2 dol. pakėlimo mo- 
kesties (algos) savaitėje.

Nors mes tiek kentėjome 
nuo šalčio, bado ir žiaurios 
policijos, kuri nesigailėjo 
savo buožių, stengėsi visaip 
mus persekioti ir trukdyti 
musų darbus, vienok mes 
parodėm savo tvirtumą, nes, 
nežiūrint ant tų visų truk
dymų bei kankinimų, lai
kėmės tvirtai vienybėje i- 
ki tol, kol nepasiekėme to, 
ko mes visi troškome iššau
kę šitą straiką.

Draugijai darbininkai, ku
rie dar stovite tose pačiose 
eilėse, ant to paties kovos 
lauko streike kituose mies
tuose, mes Now Yorko ir 
Brooklyno rubsiuviai linki
me jums greito straiko iš- 
laimėjimo, o kol kas ener
gijos tęsti tą kovą, ir laiky- 
ties vienybėje ateityje. Jei 
nenusi leisite ir laikysitės 
toliau, tai beabejonės, ir jū
sų kova bus laimėta, o mes 
laimėję dabar straiką jūsų 
neužmiršime ir paduosime 
jums paramą:

Dabar mes, brooklynie- 
čiai, atsižvelgiame į jus, 
draugandarbininkai, kurie 
mus šelpėte ir tvirtinote mū
šų dvasią bei energiją, au
kodami pagal savo išgalės, 
kurie prisidėjot prie musų 
kovos ir laimėjimo ne tik 
medžiagiškai, bet ir dvasiš
kai, morališkai; musų išlai- 
mėjimas daug priguli nuo 
jūsų, užtai gi mes pasisten
gsime, reikalui esant, jums 
atsilyginti. Be jūsų bei vi
suomenės pagelbos mes jo
kiu budu nebūtume ištesė
ję išlaimėti šitą aštrią-kovą 
— tik su paaukotais centais, 
kurių per daugumą susidė
jo geroka krūva, męs galė
jome vesti tąįpŲ ilgą kovą. 
Taigi, vardan visos sfreika- 
vusio.s minios, tariame vi- 
siems aukoto^^s brn^fi^ie- 
jąms širdiiigą ačift; - y

■ Toliau turim išT-eįStĮ^Jaip- 
gi didžią padėką ,£is<Ws lie
tuviški# laiki,aščių;;rędakęi-

darbininkų su 
Dabar gi ga- 
pasakyti, kad 
ir Brooklyne

visi esame 
straiko lai-

Pereituose lietuviškųjų 
laikraščių numeriuose bu
vo pranešta apie New York©

čius koyoja^Į^f^^Mė-

energiją, suteikė jiems ži
nias, stengėsi apšviesti jų

protą; vienu žodžiu, laikraš
čiai, panašiai gerąi mitinai, 
kuri rūpinos apie savo vai
kelius, rūpinos apie mus, 
straikierius-rubsi^uvius, ir 
stengėsi suteikti tą, kąs bū
tinai reikalinga susipratu
siam darbininkui laikę' strai
ko. ' ‘

Buvo aukojami kas savai
tė šitie laikraščiai: “Vieny
bė Lietuvninkų” — 345.; 
‘Keleivis” — 450 egz.; LSS. 
19 kuopa aukavo “Kovos” 
200 egz.; “Laisvė” — 200 
egz.; “Lietuva” — 200 egz.; 
“Katalikas” — 200 egz.; 
“Draugas” — 160 egz.; Tai 
buvo gausi auka, už,kurią 
visi ^traikavusieji išreiškia
me laikraščių savininkams 
bei leidėjams kuoširdingiau- 
sį ačių.

Taip-gi visiems socialis
tams, kurie aukomis ir pa
sidarbavimu. šelpė mus laike 
straiko, ir kalbėtojams, ku
rie, nesigailėdami savo jė
gų, skelbė tiesos žodžius* 
aiškino straiko reikalus, 
drutino kovotojų dvasią bei 
energiją ir ramino visuo
menės širdis, tariame šir
dingą ačių.

Turime neužmiršti padė
koti musų labdaringiems bei 
milaširdingiems lietuviams, 
kurie, atjauzdąmi musų var
gus, ir, matydami, kad mes- 
nekaltai buvome areštuoja
mi ir kankinami, stengėsi i- 
šimti mus įš kalėjimo, var
go dęjei musų, važinėdami 
po kortus 'ir -steudamiesį 
palengvinti ..snnkų musų pa
dėjimą, —5 taigi visiems 
jiems tariame, širdingą ačių.

Taipgi tariame širdingą a- 
čių musų labdaringiems ir 
veikliems vietinio straiko 
vedimo Komiteto nariams, 
kurie, be aidėjo, darbavosi 
labai daug u’.,vedė tvarką 
kūopuikiaųsioj formoj, i- 
dant nepakryptų ta musų 
kova į blogąją pusę, bet 
liktų užbaigta su didžiausia 
mums nauda. M.

Galop turime atminti, 
kad musų lietuvių organiza
torius arba musų unijos 54 
ir 58 skyrių delegatas Juo
zas Augunas rupiuos ir dar
bavosi bėgyje viso straiko, 
kiek tik galėjo, pašvęzda- 
mas tam dienas ir naktis. 
Jis ramino streikuojančią 
minią, pąlaikė visur tvarką, 
suteikė įvairias žinias bei 
informacijas, davė kiekvie
nam patarimus ir nurody
mus, ir rodė straikieriams 
kelią, kuriuomi eidami ga
lėtų išlaimėti straiką. J. 
Augunas yra žmogus nepa
perkamas — jį negalima 
suvilioti bei primasinti pini
gais: jis visad veikia ne del 
savo asmens labo, bet del 
labo visuomenės, del labo 
darbininkų luomo; jis ne- 
parsiduoda taip, kaip mus 
centrališkas valdybos pir
mininkas T. Richert, kuris 
už pinigus susidraugavo su 
kapitalistais, nuskriauzda- 
mas visus darbininkus.

Ir abelnai musų delegatas 
J. A. kiek galėdamas rūpi
nosi lunijos reikalais ir vi
somis pajėgomis stengėsipa- 
laikyti visame kame tvarką, 
kaipo, geras uktveris savo u- 
kėjejJis,;stačiai kalbant, y- 
ra pilnai pasišventęs del u- 
nijęft ir'ipusų labo; kur ką 
girdėjo, — gerą ir blogą, 
nieko neslėpė, bet viską iš
aiškino susirinkime straikie
riams. Net kontraktoriai 
sakė darbininkams, kad at
leistų delegatą —J. Augimą 
iš unijos ir delegatystės, o 
jie visi pasirašysią, ant, su
tarimo (agreement). Dar-

J. A. tur likti unijoje, kai 
jokiu budu jo negali atleis 
ti, kaipo gero organizato 
riaus ir darbininkų tikri 
draugo. Kad jo mes ir ne- 
atleidome, vienok kontrak- 
toriai pasirašė. Straikas 
visgi liko pabaigtas ir lai
mėtas. Taigi, delegatui 
Juozui Augunui už jo nenu
ilstantį darbavimose darbi
ninkų labui tariame širdingą 
ačių.

Presos Komitetas: 
į Jos. Lapinskas

Juozas čižius, 
V. Šibunauskas, 

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

Sergančioms moterims.
Sesute. —

AS esmių moteris.
turi iškentSti.

_____ Žinau kiek moteris 
Jaigu kenti nuo baltųjų 

antdrapanių, nupuoli- 
\ mo arba attrukimo 
į, \ motės, esi nevaisinga, 
į \ turi skausmingus ir 
[r \ neregulariškus perio- 
an j dus, reumatizmą ar 
m , kitokias ligas paban- 

dyk mano Naminį gy- 
dymąsi, kuriuo išsi- 

lwr gydysi pati _ namie ir 
Visai pigiai. * Tuojaus 
rašyk aprašydama sa* 

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

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

CHOPIN hl. YARDS 4154
KLAUSK 

vz/ CHOPIN
CIGARU
nes padirbti isz 

jcSzZiA?— gerausio tabako
Jos. Bartkowiak, Iszdirbejas.

4934 So. Paulina St., CHICAGO, ILL.

AR NORI
^7 ..er&uti DYKAI dvi geras sztu- //Illl nwtvv kas “ Katalioga visokiu geru rilllllwdX! magiszku sztuku ir kitokiu 

visokiu dalyku,, kuriu tu la- Į I bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
A /Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- J) J na ir aisxku adreso, o asz tuo- 
/ jaus ta Katalioga ir tas sztukas r / tau nusiusiu dykai. Adresuok:

t-K JUOZAS J. SZLIKAS, 
H O (MAGIKAS) V

3250 Union Aro., CHICAGO, ILL.

Russian - American Line
Plaukiojanti regr.liariškai tarpe Mas- 
kolijos ir Amerikos be sustojimo jo
kiam tarpiniam porte.

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

dam? eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų
$33.00 III kliasa $35.00

$45.00 H kliasa $50.00
$60.00 I kliasa $70.00

Kursk — April 19th
Czar — May 3rd

Pel smulkesnuių žinių kreipkitės 
prie musų agentų arba prie pačių 
perstatytojų.

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

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

SrSELlS
Memorial Bella a Specialty.

McShane Ball Foundry Co,,B*lthuorolM(L»U.8A»

Drucziausias Lieluvys Ristiny- 
kas Amerikoj.

Užlaikau puikia karczema 
ant kampo So. Halsted ir 
Canalport Ave. po nr. 2015 
Jeigu busi Chicago], nepa- 
mirszk užeit pas mane, nes 
turiu visokiu gėry musu ku-^' 
riais galiu užganedint kožna. Teipgi 
suteikiu kožnam visokias rodąs dykai

UR R A

VISI

PASU
I į
■; Juozapą Ridiką
i: 3253IllinoisCt. kerte 33g.

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

TELEPHONE YARDS 2716

kad

-W d. H. OLSON
I ARU ir karštuv 
? n deniu šildymo
F prietaisų’vedimas

T»l.Oiklandl441i

l . .

1 Naujausi
Pagerinti Pecziai

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

sia, ką pečių artistai gali padaryti yra

©ii Cook-stovc!
Szitas peczius koncentruoja sziluma, kuo
met nori ir kur nori; Greitus, kaip pažinis 
pastovesnis ir parankesnis uz anglių , pi
gesnis uz elektrikini,

Naujas patobulintas peczius turi ilga 
paliavota, turkiziniai inaliavotus kami
nus. Dailiai panikeiiuptas, su kabinetiniu 
virszii, lentinomis ab'usinycz om s ir t: t: 
Yra su 1, 2 arba 3 degtbvaist - 
V si pardavėjai turi nauja pecziu. Veltui 
virėjos kninga, prie kiekvieno peczjaus, 
Virėjos kninga siunczi .ma visiems prisiun- 
tusiems uz 5c stempa,

STANDARD OIL COMPANY
(Indiana Valst. Korporacija)..

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

Liaudies Dainos 
SOLO BALSUI IR PIJANUI 

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

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

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

SOc. 
60c. 
60c. 
20c. 
20c. 
20c. 
30c. 
15c. 
15c. 
15c. 
25c. 
15c.

a DR. RICHTER‘S
I Pain Expeller

Dr. Richfer‘$ galingos externa 
ližkcs gyduoles privalėtu 

rastis If okvienoje 
šeimynoje

a Išnaikina skaudėjimą nuo Reu 
matizmo, Kraujo Sukrekejimo

g. Sttenų Degimą, StrSndieglis it 
| Neuralgijos.
|uį|
KI Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
- mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą, 
fc Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudžji- 
3, mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 
& ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
Bjr skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 
H! kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
| su pečėtim pūkeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

F. Al). Richter & Co.
American House

74-80 Washington St. Now York.

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

Saulutė teka, 3. Pavasario stebuklai, 4. Vasaros rytas. 5. Piemenėlis, 6. Se
nelis 7. Jomarkas, 8. Antanukas, 9. Vienturtis, 10. Skaitymas, 11. Dienos, 12. 
Iš dienų bėgio, 13. Laukas. Chicago, Ill. 190S m. Psl. 50...............................15c.

“Gyvenimo gabalėliai “susideda Iš 13 nedidelių originališkų vaizdelių. 
Autorius matomai, moka atjausti ir musų gamtos grožybes ir žmonių vargus. 
Jis užstoja už skriaudžiamuosius “mažutėlius” (“Piemenėlis”, “Antanukas”) 
jam gaila ir vargšo elgetas (“Senelis”) ir darbininko artojaus kurio visas 1- 
dėalas “tai didelis duonos kepalas” (“Vasaros rytas”). Paliečia jis trumpai 
ir Lietuvos praeiti (“Skaitymas”) ir mokina tėvas, kad neverstų savo sūnų 
stoti seminarijon bet tam tikro pasaukimo (“Vienturtis”).

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

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

J. M. TANANEVICZ,
3249-53 So. Morgan St., Chicago, HL
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Iš Lietuviškų Dirvų. |
Kenosha, Wis.

Pirmiau Wisconsin val
stijoj būdavo daleista ir 
pirmąsias poperas turin
tiems balsuoti. Šiais metais 
įvyko permaina. Teisė bal
suoti turintiems tik pirmą
sias poperas liko atimta.

Kovo 18d. čia atsibuvo no
minacija į aldermanus ir 
kitus miesto viršininkus. 
Lietuviai nežinojo apie per
mainą ir ėjo balsuoti ir tie, 
ką turėjo pirmąsias pope
ras. Nebuvo prileisti prie 
balsavimo. Lietuviškas Po
litiškas Kliubas iš savo di
džio bu jojimo pamiršo pra
nešti savo tautiečiams apie 
įvykusią permainą. Tiesa, 
rinkimu dienoj jis turėjo su
sirinkimą. Bet kuomet jis 
seimavosi, rinkimai buvo 
jau pasibaigę.

Kiek žinau, šis kliubas 
niekam nėra parūpinęs 
miesto darbą.

Musų mieste labai reika
lingas lietuvis daktaras. 
Gerai galėtų užsilaikyti. 
Dabar čia apsigyveno žy
das. Lietuviai prie jo krei
piasi. Jam, žibančiam ru
siškai ir lenkiškai, biznis 
eina pašėlusiai. Dabar jis 
uždėjo puikiausią visame 
mieste vaistinyčią.

Proncė Vanagėlis.

Dorrisville, III.
Kovo 24 d. patiko čia ke

turis lietuvius didelė nelai
mė. Šie vyrai, kad linksmai 
praleisti Velykas, užėjo į 
slaptą karčemą, kurią už
laikė koki ten persiskyrusi 
su vyru lenkė. Pas ją gyve
no lietuvis Siravičius. Ton 
karčemon užėję lietuviai bu
vo Adomas Ramanauskis, 
Petras Kukeskis. ir du bro
liu Adomas ir Aleksas Ab- 
ramavičiai. Įsigėrę vyrai, 
pradėjo daryti lermą. įlie
jo pasigėręs V. Siravičius 
su revolveriu ir karčemos 
savininkė. Ši moteris pa- 
akstinusi Siravičių šauti. 
Jis ir paleido šuvius. A. 
Abromavičius ant rytojaus 
mirė, o Aleksas Abromavi
čius ir Adomas Ramanaus
kis į trečią dieną. Petras 
Kukeskis su kulipka fetrė- 

'nose guli St. Louis, Mo. li
goninėj. A. Ramanauskis 
paliko moterį-našlę su ketu
riais vaikais.

Siravičius ir karčemos 
savininkė uždaryti kalėji
mam

Tą pat dieną patiko nelai
mė Klemensą Navickį. Liko 
skaudžiai apmuštas ir lau
kia paskutinės valandos.

Tarnas Pangonis.

Boston, Mass. 
(Straiko bėgis).

Šiuo tarpu jokių svarbių 
permainų neįvyko. Kovo 18 
d. firmų atstovai atsiuntė 
unijai atstovus su išlygo
mis. Pasiūlė mokesties pa
kėlimą $1.00 savaitėje, o a- 
pie unijos pripažinimą nei 
gu-gu. Straiko komitetui 
perskaičius pasiūlymą, sa
lėje kilo didis triukšmas, 
švilpimas ir trepsėjimas ko
jomis. Tokiuo budu viskas 
vienu balsu atmesta. Nutar
ta streikuoti, kol visi uni
jos reikalavimai nebus pri
pažinti. Po susirinkimo nu
eita pikietauti prie Talbot 
Co.

Spaudos komitetas: 
St. Grubliauskas 
A. Latvinskas 
J. Rūkantis:

Sagamore, Pa.
Šiame miestelyj lietuvių 

yra pusėtinas būrelis. Bet 
jų proto reikalavimai yra 
labai menki. Net laikraščių 
neskaito. O girtuokliavimas 
nemažas. Laiką užmuša 
dvokiančiuose 'saliunuose 
ir, užnuodiję savo protą 
svaiginančiais gėralais ir 
tabako durnais, nustoja ru- 
pinties apie savo dvasiš
kus reikalus. Buvo kilęs 
klausimas tverti parapiją, 
bet nebuvo sutarimo, tai 
taip ir liko užmestas tas 
klausimas. Darbai eina pu
sėtinai. Net iš kitur pribu
vę gauna darbą.

F. G.

Brooklyn, N. Y.
Kovo 28 d. buvo susirin

kimas lietuvių rubsiuvių. 
Buvo kalbėta apie straiko 
pabaigą. Vienu balsu nutar
ta paaukoti iš savo išdo $200 
Bostono straikininkams. 
Taip-gi dirbtuvėje buvo ren
kamos aukos tam pačiam 
tikslui.

Yra pas mus didis atjau
timas straikininkams. Mū
siškiai laimėję, yra pasiren
gę prigelbėti savo broliams 
visokiais budais laimėti 
straiką.

Presos komitetas
J. Lapinskas.

Spring Valley, Ill.
Kovo 21 d. čia patiko ne

laimė Antaną Grigalevičių. 
Ryte ėjo į kasyklą. Bet at
radęs, kad karai neina, grį
žo namo.'- Ant šaligatvio 
jam pasitaikė nukritusi vie
la. Jis ją norėjo numesti 
šalin. Bet ji buvo suelektri- 
zuota. Tai jis liko ant vie
tos nutrenktas. Jam buvo 
24 metai.

Tą vielą buvo numetusi 
smarki audra, kuri dūko 
per visą naktį. Daug kami
nų nuvertė, daug langų iš- 
piškino ir daug telegrafo ir 
telefono vielų sutraukė.

Jau senai kai serga mu
sų mokyklos airė-mokinto- 
ja. Ji yra silpnos sveikatos.

Magdalena Damikiutė.

Brooklyn, N. Y.
(Bučerių unija).

Central Brooklyn© buče- 
riai padarė uniją. Dalykas 
tame, kad jie susitarė pa
naikinti bargavimą. Dau
giau neduoda ant kningelių. 
Tavoras tik už “cash”. Uni
ja apskelbta kovo 17 d. 
Prie unijos priguli 10 ar 11 
bučernių. Jų savininkai lie
tuviai, lenkai ir vokiečiai.

A. V. Garždiškis.

Stoneybum, Škotija.
Šiemet po Naujų Metų 

buvo čia sušauktas parapi
jos susirinkimas. Atėjo tik 
keliatas asmenų. Turėjo but 
renkama valdyba šiems me
tams. Nutarta palikt tą pa
čią. Nors šiame miestely, 
lietuvių skaičius padidėjo, 
bet parapijonų skaičius su
mažėjo. Čia yra dabar apie 
50 šeimynų ir apie 00 pavie^ 
nių asmenų. Tarp lietuvių 
yra ir protestantų. Antrą 
gavėnios nedėlią buvo atva
žiavęs kun. J. Narbutas iš
klausyti išpažinties. Ją at
liko apie 70 asmenų. Taigi 
matyt, kad daug yra atito
lusių nuo bažnyčios. Papaik- 
sta lietuviai išvažiavę sve
tur. Jie išėję svetur, kaip 
buliai paleisti nuo saito, 
tripia viską kojomis. Sun
kiai uždirbtus pinigus pra

leidžia girtuokliavime ir ka- 
ziriavime. Nesirūpina nei 
apie tai, kas bus senatvei 
atėjus, nei-gi nelaimei atsi
tikus.

Draugijų yra 4: Lietuvių 
Socialistų Sąjunga, Lietu
vių Darbininkų pašelpinė, 
šv. • Kazimiero pašelpinė ir 
Skaityklos dr-jėlė. Pastaro
ji nors seniausia yra, bet 
tik 17 narių teturi. Buvo 
blaivininkų kuopelė, bet ją 
pakirto alkoholis. Laikraš
čių skaityklou ateina “Ka
talikas”, “Draugas”, “Lie
tuva”, “Tarka”, “Keleivis”, 
“Kova”, “Rankpelnis” 
“Šaltinis.” ir “Birutė.” Yra 
ir kningų skaitykloj.
- Tarp lietuvių atsiranda 
ir vagilių. Nesenai du tokiu 
niekadėju su 14 vyrų vienos 
savaitės užmokesčiu išdū
mė į platų pasaulį. Policija 
dar jų nesučiupo. Tai ne 
pirmas jau panašus atsiti
kimas.

Paukštelis.

Wilkes Barre, Pa.
Vietinėse anglekasyklose 

nesenai kojon liko sužeistas 
V. Adominas, “Kataliko” 
agentas. Vieną savaitę išbu
vo ligoninėj’, o dabar buna 
namie ir jau sveiksta. Iš V. 
Adomino yra labai darb
štus žmogus ir jam velijama 
kuogreičiausiai pasveikti.

X.

Kenosha, Wis.
Sekmadienyje, 30 d. kovo 

šv. Petro bažnyčioje atsibu
vo pašventimas šalutinio al
toriaus, kurį merginų Ne
kalto Prasidėjimo draugija 
įsteigė. Toje apeigoje daly
vavo apart minėtos mergi
nų draugijos da šv. Petro ir 
šv. Benedikto draugijos. 
Bažnytėlė buvo pilnutė žmo
nių. Diena labai graži pasi
taikė.

Kun. J. A. Gadeikis. 

So. Milwaukee, Wis.
30 kovo, 1913 m. ŠŠ. Mari
jos vokiečių bažnyčioje So. 
Milwauke, Wis. užsimezgė 
“Lietuviška Rymo-katalikiš
ka Pašelpinė” draugija. 
Anos liglaikinėje adminis
tracijoje išrinkta šie vyrai: 
Kazys Lukšas, pirmininku; 
Petras Norvaiša — pirmi
ninko pagelbininku; Pranas 
(kurio pavardę pražiopso
jau) — kasieriumi; Juoza
pas Urlakis — prot. rašti
ninku; Juozapas Šilianskis 
— f in. raštininku; Jonas 
Bankus ir Andriejus Kalvi
nas — kasos globėjais; An
tanas Radaviče — maršal
ka.

Susirinkimus laikys ŠŠ. 
Marijos vokiečių mokyklo
je, kurią kun. J. N. Schlitz 
pažadėjo duoti veltui kolei 
dr-ja atsakančiai nesusior
ganizuos ir neatsistos ant 
stiprių kojų, o paskui tiktai 
tiek teims, kiek lėšuoja švie
sa ir kuras. Sekantis susi
rinkimas atsibus subatos 
vakare ant septynių valan
dų 12 balandžio, ir tada dar 
pristojimas bus $1.00, pas
kui pagal metų.

Žemaitis-Kukutis.

Milwaukee, Wis.
1, 2 ir 3 balandžio šv. Ci- 

ri liaus jr Metodijaus (len
kų) bažnyčioje atsibuvo 40 
vai. atlaidai. Kame ir kun. 
Tonas A. Gadeikis, iš Keno- 
šiaus aprūpino ir lietuvių 
sielos reikalus ir, tarsi, nau
ją gyvatą milvvaukiečiams 
suteikė primindamas, kad 
yra viltis, jog po tiek ilgaus 
laukimo ir Milwaukees pa
rapija sulauks lietuvio ku
nigo F. G. Daba tiktai a-

kis išplėtę ir laukiame to 
kunigėlio, nes čia yra labai 
diktas skaitlius lietuvių, 
nors ir daugumas yra lenkų 
raugu aįiru gūsių, tečiau ir 
tie nemhiiO nuo lietuvių 
skirties, kaip tiktai lietu
vių parapija sulauks pasto
vio kunigo. Nebeto, kad Mil
waukee, Wis. neturėtu lenk- 
fynių su Racine, Wis. Bet 
gerai pagalvojus ir apmąs
čius didumą miestų ir lietu
vių skaitlių, kiekvienas turi 
sutikti, kad Milwaukee, 
Wis. turi tiesą pirmiaus 
gauti, kunigą, negu Racine, 
Wis.

Jurgis Martinas, 
parap. viršininkas.

841 “ 2nd avė.

Boston, Mass.
(Straiko bėgis.)

Jau devinta savaitė, kai 
straikuojame, bet laimėjimo 
viltis negaišta. Esame pasi
ryžę tęsti kovą. Nors vargas 
ir skurdas slegia mus. Darb
daviai stato mums pinkles 
ir policija persekioja. Nie
kas nemano grįžti darban 
ant senų išlygų. Pikietauja
me dieną-naktį. Skebų nėra, 
išskiriant Talbot Co. dirbtu
vę. Ši firma parsitraukė a- 
pie tuziną “kriaučių”, pasta
tė drbtuvėje lovas ir jie ten 
dirba ir tekšo. Bijo pasiro
dyt laukan. Moteris veda 
dirbtuvėn policijai prižiū
rint ir valkatoms lydint. 
Straikininkai apstoję juos 
uliuoja, kaip vilkus. Ta pro
cesija atsikartoja kasdien.

Miesto majoras kelis kar
tus bandė sutaikyti straiki- 
ninkūs su darbdaviais. Vie
ną kartą išrodė, kad strei
kas pasibaigė. Laikraščiuo
se buvo pagarsinta, kad 
darbdaviai duoda tokias pat 
išlygas kaip ir New Yorko 
h* Bostono. Kartą majoro 
ofise buvo darbininkams pa
tarta nubalsuoti sugrįžti 
darban, o darbdaviai pasiu
sią komisiją ištirti Bostono 
ir New Yorko rubsiuvių iš
lygas. Bet darbininkai skai
čiuj 2.200 asmenų atsakė, 
kad streikuosime, kol nebus 
išpildyti darbininkų reika
lavimai. Majoras neužtaria 
mus, tik guodžias, kad mes 
miesto ramybę ardome ir 
pramonę puldome.

Tai ši valdžia neužtaria 
mus ir valdininkai yra geri 
balsavimams atėj’us. Jiems 
rupi auksu pripildyti sau ki- 
šenius. O link musų jie pasi
lieka kietaširdžiais. Jie iš
teisina valkatas, skaldan
čius darbininkų galvas. Se
nai jau mums laikas atsi
žvelgti į darbus musų išrin
ktosios valdžios ir kitokią 
jai giesmelę užgiedoti.

Ikišiol draugų buvome 
gausiai šelpiami ir tikimės 
busime šelpiami toliams. Ne
galima daleisti, kad tiek iš
kentėję, bado prispausti’tu
rėtume pralaimėti. Pasiti
kime, kad draugai-darbinin- 
kai nedaleis iki to daeiti. 
Vardan teisingos kovos mel
džiame neužmiršti musų. 
Prisidėkite kas kuom galite 
prie ląusų palaikymo. Esa
me pasiryžę iki paskutinųjų 
kovoti. ’ h

Išpirkę money order aSit 
Frank Rolis siųskit vardu 
sekretoriaus A. Lukoševi
čiaus, P. O. Box 43 So. Bos
ton, Mass.

Spaudos komitetas: 
St. Grubliauskas 
J. Bekampis 
A. Latvickas.

džiuma žmonių tebesimaiti- 
na vien žemę dirbdami, nes 
kiti pramitimo šaltiniai, 
kaip tai pramonė, tegali mu
sų krašte išmaitinti dar la
bai maža žmonių; tiesa, jau 
randasi ir šiek-tiek amat- 
ninkų iš musų lietuvių, te
čiau ir šie, ar savo amatu 
nepasitikėdami, vien tiek 
kiek dvylekių sutaupę kim
ba irgi į tą pačią žemę — 
kad ir vieną, kitą dešimtinę 
stengiasi ingyti. Kas metai 
augant žmonių skaičiui, kas 
kartas darosi aukščiau gy
venti, nors musų kraštas nė
ra dar taip tirštai apgyven
tas, kaip tai yra kitur.

Seniau Žemaičiuose nie
kas nežinojo, kad vaikai da
lytųsi tėvų palikta žeme: 
kuriam, būdavo, tėvas ką 
paliks, kiti prieš tėvo valią 
neidavo, dabai’ jau /r čia ki
ta gadynė virto: kas metai 
pradeda eiti į madą kitų 
Lietuvos kraštų paprotys 
dalyties vaikams tėvų že
mę. Jei taip toliau eis, il
gainiui vietoje ūkių riogsos 
mažutės trobelės su keliais 
sieksniais žemės, kuri ne
galės savo valdytojų išmai
tinti; nes ne tik didesnieji 
ūkiai, bet jau kartais ir vie
na kita dešimtinė esti dali
nama. O žiūrėk, musų kai
mynai latviai gana puikiai 
verčiasi ir nesidalinę tėvų 
paliktais ūkiais, vienam vi
są ūkį užleizdami; pamokėti 
ir kiti gerai verčiasi; pas 
mus šiandie jau daugelis 
atsisako imti dalies pinigais 
iš brolio arba sesers, ku
riam tenka ūkis; girdi, kur 
mes eisime su tais 4 — 5 
šimtais rublių, parodykite 
mums kelią, kur eiti; ir iš- 
tiesų, sunku patarti tokiam, 
kur eiti, — jokios moky
klos jis dažniausia nė ma
tyti negavęs, amato nemo
ka, ligšiol prie tėvų būda
mas paprastai vien žemelę 
knisęs, kito kelio jis ir ne
žino, kaip tik geruoju ar 
piktuoju kibti ir padalyti 
savo tėviškę ir sukti savo 
lizdą; tokiuo budu, kelioli
kai metų praėjus, tik kelin
tas ūkis beliks nedraskytas. 
Tai ūkininkai. Bežemių vai
kai neturi kuo pasidrasky- 
ti, šiems gi visai kitoniškas

ŽEMAITIJA.
Žemai ėiuose, kaiupapras- 

tai ir visur LietuMhk di-

Kas yra Užterštas Kraujas?
Yra tai kraujas pilnas nuodingų ir užterštų da
lykų, kurie turėjo būti prašalinti paprastu bųdu.

Pučkai,
Inkštirai, 
Išbėrimai, 
Odos ligos,
tai paprasti apsireiškimai nuo kraujo nevalumo.

Severos Kraujo Valytojas
(SEVERA’S BLOOD PURIFIER)

yra užsitikėjimo vertu ir pagelbingu vaistu, sutei
kiančiu išganingas išdavas tokiuose atsitikimuose. 

Kaina Vienas doleris llonkal.

Pardavinėjamas visose aptiekosc. Neimk kitokių. Reikalauk Se- 
veros. Jei tavo aptiekininkas negali jų parūpinti, rašyk pas mus.

W. F. Severą C o . c“pids

gyvenimas. Su mažu turtu 
savo lizdą ingyti nė svajoti 
negalima. Kas kartas di
džiau jaučiama žemes tru
kumą. Tuo tarjiu musų kai
mynams, latviams ir žy
dams, kaipo apsukresniems, 
tokio aukštumo dar ligšiol 
nėra, jie daugelyje vietų 
išstūmė vietinius žemaičius, 
vietomis mokėdamji žemei 
milžiniškas kainas; žemai
čiai su mažesniu turtu nie
kaip nebeįstengia su nelygia 
sau pajėga kovoti, kuo ne 
visur geresniuosius Pakur- 
šės Žemaičiuose išgrobsto 
latviai, kai-kuriuose so
džiuose, ypač mažažemių, 
latvių yra jau beveik pusė 
gyventojų. Praeitais metais 
vienoje tik Skuodo apylin
kėje latviai nusipirko iš že
maičių apie 40 dešimtinių 
žemės, žydai nupirko ir iš
nuomojo 15 deš.; didesnių
jų ūkių kainos ne taip kįla, 
kaip mažųjų, valakui žemės 
mokama apie 4.000 Tub., o 
vienąi dešimtinei moka 3 
arba pusketvirto šimto ru
blių, tai sodžiuose; o arčiau 
miestelio dešimtinė kaštuo
ja net ligi 600 rb., nes prie 
miestelių eina smarkesnės 
varžytinės latvių su žydais; 
latviai, žinoma, nebijo siekti 
ir toliau miestelių; štai vie
noje Skuodo valsčiaus se

Dabar visų akys atkreipta į Washingtoną, kur kongr esąs svarsto naujus muitams 
įstatymus, čia matoma pre zidentas Wilson ir koncresmauas Underwood

Votaitės,
Pabrinkinimai,
Puliavimas,
Apskritas nykulys

niūnijoje prieš 40 metų iš 
3,000 dešimtinių viso žemės 
ploto latviai valdę tik apie 
25 deš., šiandien gi jie valdo 
apie 240 dešimtinių. Visame 
Skuodo valsčiuje iš viso 15 
tūkstančių dešimt, žemės 
latviai šiandien jau turi virš 
1,500 dešimtinių; be to, dar 
žydai tame pačiame valsčiu
je valdo 250 deš., išviso ki
tataučių rankose jau apie 
1,750 dešimtinių, visa ta že
mė buvusi vien žemaičių; 
beveik tie-pat žemės latviai 
valdo ir kitose Pakuršės pa
rapijose, vietomis, kaip an
tai apie Pikelius (Telšjų 
apskr.). net pusę visos že
mės; pridėjus dar valdžios 
pasodintus ant bajorų že
mių rusus, musų žemaičiai 
marguoto marguoja kitatau
čiais; tik praėjusiais metais 
ir žemaičių valdomasis plo
tas kiek padidėjo, padali
jus didoką Permės dvarą 
Šačių par. (Telš, apskr.). 
Taippat daktaras Stonkus 
nupirko iš vokiečio barono 
Laukžemės dvarą, kurį irgi 
ketina vien žemaičiams ką
sniais išparduoti; netikėta 
laimė musų amerikiečiams, 
norintiems žemės kąsnelio 
ingyti — labiausia kad čia 
kitataučio, kad ir apsukres
nio, kišenė musų bežemių 
nuo to kąsnio neatstums.

D. Treigys.
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BALANDIS, 1913 m.
10. K. Ezekijf-Hans
11. P. t Leono pop.
12. S. Viktoro, Damijono
13. N. 3 po Vėl. Herm., šv. Juoz.
14. r. Justino ir Valerijono
15. IT. Anastazo, Liudvikos
16. S. Marcelino, Kaliksto

Patemijimai.
Prūsų lietuvių laikraštis 

“Birutė” numeriu 11 duo
da vėjo Prūsų “lietuviškoms 
ceitungoms”, kurios šiemet 
karštai aprašinėja atsitiki
mus, buvusius" pirm šimto 
metų, kuomet vokiečiai grū
mėsi su franeuzais ir nuo 
pastarąjį! užpuolimo savo 
šalį apgynė. “Lietuviškos 
ceitungos” į padanges iške
lia tuomlaikinį vokiečių pa
triotizmą, garbina vokie
čius karžygius, bet podraug 
pamiršta tos “ceitungos” 
savo tautos, lietuvių tautos, 
reikalus. “Birutė” atvirai 
ir teisingai pažymi, kad 
100-to metų jubiliejų vokie
čiai tegu sveiki sau apvai- 
kščioja, bet Prūsų lietu
viams tuomi jubiliejumi nė
ra ko džiaugtis, kadangi 
tais metais ir lietuviai ko
vojo už vokiečių laisvę, gi 
vokiečiai už tai lietuvius 

‘slopiną, persekioja ir vokie
tina, vadinasi, už gerą blo
gu atmoka. Tuo tarpu tos 
Prūsų “ceitungos” tą visa 
pamiršta. “Ceitungos” ska
tina Prūsų lietuvius gar
binti kaizerius ir mylėti Vo
kietijos žemę, o lietuviai ir 
jų reikalai numetama šalin, 
kaipo sunešiotas ir nereika
lingas daiktas.

Iš to viso pasirodo, kad 
Prusą lietuvius žadina ir 
gaivina tiktai viena “Biru
tė”, gi visi kiti “lietuviškie
ji” laikraščiai tarnauja val
džiai ii’ lietuvius vokietina.

Kam yra mielas Prusą 
lietuvių nuo ištautėjimo iš
likimas, tegu visa širdimi 
paremia laikraštį “Birutę”, 
nes šis laikršais atvirai sto
ja kovon su lietuvių nevido
nais, ypač su prisigėrusio- 
mis vokiečių dvasios “lietu
viškomis ceitungomis”.

*
“V. L.” su Bagočium byla 

Brooklyne jau pasibaigus 
ir tomis dienomis teisėjas 
išduosiąs savo nusprendi
mą. Bylos pabaigoje paaiš
kėjo, kad Bagočius su “Ke
leivio” kompanija nieko 

-bendro neturįs, kad Vasi
liauskas esąs jo “sekreto
riumi” ir podraug “Kelei
vio” darbininku ir, ant galo, 
kad Bagočius tikįs į Kristų, 
tik esąs taip sau laisvama
niu... Reikia dar pridurti, 
kad Bagočius teisme aiškin
damas žodį “ukėsas” (pilie
tis) išguldė į “farmerį”, 
nes, girdi, “ukėsas” paeinąs 
nuo žodžio “ūkė”. Tą absur
dą teisine atitaisė “Tėv.” 
redaktorius Račkauskas ir 
teisėjas tai Įsidėjęs domon. 
Jei Bagočius atrado tarp 
žodžiu “ukėsas” ir “pilie
tis” skirtumą — tai jau tik
ras iš jo farmerys.

Rusijos savastimi. Atkelia
vusieji Rusijos pavaldiniai 
katalikai su pasportu Ry
man, minėtoje įstaigoj’e te
gali gauti 7 paroms prie
glaudą veltui. Gi kun. K. 
^Tapuolenis prie tos prie
glaudos skiriamas aprūpin
ti ten apsistojusius kelei
vius dvasiškais reikalais. 
Tai ne-kas paaugštinimas.

*
“Laisvėje” kasžinkoks Se

nas Vincas rašo, kad liau
dį daugiausiai ištobul ina 
socialistų prakalbos. Girdi, 
tautiečių ir bažnytiniu pra
kalbos — tai esą tik fana
tizmas, publikai neatnešąs 
jokios naudos. Bet, girdi, 
kas kita su socialistais. E- 
są socialistai nekurstą žmo
gaus prieš žmogų, darbinin
kus kviečia susipratimam 
Taip. Jei Senas Vincas ra
šytų bent kokiame tautiška
me laikraštyj, išgirtų, žino
ma, tautiečių ir kitų prakal
bas, bet “Laisvėje”, reikia 
girti socialistus. Senas Vin
cas už savo tokį apsukrumą 
vertas paglostyti.

♦
Washington© pinigyne 

balandžio 1 d. prasidėjęs pi
nigų ir vertybinių poperų 
rokavimas. Įstatymais rei
kalaujama, idant visas tur
tas visuomet butų suskaito
mas, kuomet persikeičia 
Su v. Valstijų išdo sekreto
riai. Pinigų surokavimas 
užimsiąs 5 mėnesius. Vie
nam žmogui tą visą suro- 
kuoti užimtų 300 metų. Be- 
rokuojant pasitaiko susi- 
klaidinti ir štai imk vėl visi
ką rokuoti išnaujo. 
darbe taikoma didis 
gumas. ''

■ * *4 -t?
Shenandoh, Pa. 

tarp lietuvių atsitikus bai
si žmogžudystė. Nekokšai 
Jonas Sušinskas skustuvu 
papjovė Povilą Janulevičių, 
40 metų vyrą nevedusį. Gi 
žmogžudis esąs 21 metų. 
Suimtas Sušinskas prisipa
žinęs prie piktadarystės ir 
pažymėjęs, kad jis tai tyčia 
padaręs, nes pats norįs but 
nužudytu. Girdi jis turįs ne
išgydomą lyties ligą, tatai 
nežinojęs, kokiu budu su 
šiuo svietu atsisveikinus. 
Dabar gi žinosiąs, kad bu
siąs pakartas. *

Tai vis alkoholio aukos.
*

Nežinome, kokiam galui 
nekurie laikraščiai taip pla
čiai pradėjo gvildenti šei
mininkių ir “burdingierių” 
(kampininkų) reikalus. 
“Dilgėlės” išvilko tai aik
štėn kaipo humorą, o musų 
rimtesni laikraščiai tai pa
keitė rimtuoju klausimu. 
“Dilgėlėms”, žinoma, ruo
šiama medžiaga ir joms bus 
galima gardžiai pasijuokti 
iš tų visų aprašomųjų nesą
monių .

Iš savaites savaitei).

Kaz.
ne taip jau garbingai pada
romas klebonu Ryme*, kaip 
mes seniau buvom rašę. Mat, 
Rusija Ryme savo pavaldi
niams katalikams turi prie
glaudą vardu: “Švento Sta
nislovo įstaiga priglausti at
vykusioms Ryman neturtin
giems keleiviams, Rusijos 
pavaldiniams”. Prie tos į-

Tame 
atsar-

Andai

*
“Dranga^” iš Brooklyn© 

praneša, kad tenai lietuvių 
saujale’ sumanius tverti ne- 
priguĮmingą lietuvišką pa
rapiją. Turinti net kokį ten 
‘•kunigą”. Ištikro indomu, 
kad tarp lietuvių tasai “ne- 
prigulmingas ’ ’ judėjimas 
taip ilgai iš makaulių neiš
garuoja. O rods jau butų 
didis laikas pamesti tokius 
vaikiškus darbus.

❖
Lietuvių Socialistų Są

jungos VII-tas susivažiavi
mas bus laikomas prade
dant su 31 d.gegužio (May), 
1913 m., 8 vai. ryte, svetai
nėje New Academy, 523-25

Potviniai ir mokslo vyrų 
nuomonės.

Retai šioj šalyj atsitin
ka tokios nelaimės, kaip 
šiuometiniai potviniai Ohio 
ir Indiana valstijose. Į šied- 
vi valstiji atkreipė savo do- 
mą visų šalių gamtininkai. 
Prof. Cornell iš universi
teto John Gifford, didis ži
novas girininkystės klausi
nių, nurodo didžio staigaus 
potvinio priežastį į miškų 
nebuvimą tose valstijose. 
Jis sako: Nors potviniai y- 
ra galimi ir kraštuose, ap
augusiuose miškais, bet te
nai jie nėra paprasti ir, ap
skritai imant, mažai blė- 
dies pridaro”. Toliau jis 
tvirtina, jogei Europoj esą 
prirodyta, kad miškai la
bai daug prisideda prie pot- 
vinių atsitolinimo.

Yra neužginčijamai pri
rodyta, kad potviniai upių 
kloniuose esti menki, jei 
netoliese paupiais tęsiasi 
miškai. Sniegas visuomet 
vėliau tirpsta miškuose, ne
gu laukuose. ,Laukai buna 
jau pliki, o miškuose dar 
teista sniegas. Be to me
džių šaknįs, dirva, supuvę 
lapai ir visokis šlamštas su
laiko daugybes vandens. 
Miško dirva užlaiko vande
nį, kaip pintis. Todėl upė
se vanduo laipsniškai 
teka be didžių tvanų, 
ir buna tvanai, tai jie 
mios blėdies nepadaro.

Abi valstiji, Ohio ir 
diana, neturi miškų. Par
mos užima 94% valstijų 
ploto. Todėl dabar ir ke
liamas klausimas, ar neap- 
augydinti nektrrius tųdviejų 
valstijų plotus miškais. Že
mė abiejose valstijose yra 
gera ir labai derlinga. Far- 
meriai nelabai norės paves
ti savo žemės miškams. Bet 
čia spauš reikalas. Be to 
Europoj prirodyta, kad 
miškai netik reikalingi, bet 
taipgi pelningi. Veisti miš
kus užsimoka. 1911 m. Prū
suose valdžia turėjo pelno 
iš miškų $18.500.000. Šioj 
šalyj valdžia ir privatiniai 
žmonės pradėjo veisdinti 
miškus. 1912 m. Massachu
setts valstijoj valdžia užso
dino medžiais 2.000 akrų, o 
1.200 akrų užsodino priva
tiniai žmonės. Jau ii’ kitos 
valstijos pradeda indomau- 
ti girininkyste. Beabejonės 
tokie potviniai kaip šiemet 
paskubys miškų veisimą 
valstijose, kuriose potviniai 
labiausiai pragaištingi.

Camille Flammarion, gar
siausias šių laikų astrono
mas, ieško potvinio priežas
ties dar giliau. Jis nurodo, 
kad tarp potvinio ir žemės 
plutos evoliucijos esąs są
ryšis. Visa vakarine šios 
šalies dalis nuo didžiųjų e- 
žerų leidžiasi žemyn. Tai 
dedasi išlengvo, bet neabe
jotinai. Slenka pietų-vaka- 
rinėn pusėn. ' C. K. Gilbert 
išrokavo, kad jei ,nusisėdi- 
mas tęsis penkis šimtus me
tų nuo šių laikų, tai ežeras 
Michigan pasileis tekėti per 
Illinois valstiją upe Dės 
Plaines į Mississippi upę.

nu- 
Jei 
žy-

prezidento Taft.o kabinete 
pirklybos sekretoriumi, iš 
Europos Amerikon atkelia
vo vienas silpnaprotis ber
niukas, kurio tėvas Suvie
nytose Valstijose jau senai 
gyvena ir yra čionai natu- 
ralizuotas.

Ateivių ' viršininkas Wil
liam Williams nusprendė, 
kad tasai berniukas turi but 
atgal Europon gražinamas. 
Priešai tokį nusprendimą 
vaikiuko tėvas padavė ape
liaciją į pirklybos sekreto
rių Nagel ir šis prisakė ber
niuką įleisti, kadangi jis e- 
sąs jaunametis ir jo tėvas 
esąs piliečiu.

Sulyg to Nagel’io nus
prendimo, viršininkas Wil
liams turėjo berniuką tuo- 
jaus paleisti. Tas atsitiko 
prieš pat valdžios pasikei
timą Washingtone, ir vir
šininkas Williams tečiau ne
išleido berniuko, bet laikė jį 
ilgiau ant Ellis Island. Kaip 
tik užėmė valdvietę prezi
dentas Wilson ir darbo de
partamente vietą sekreto
rius Wilson, ateivių virši
ninkas Williams to berniu
ko reikale kreipėsi į savo 
naują perdėtinį, taigi Wil- 
soną. Ir pastarasis, nors 
pats kadaisiai buvo tokiuo 
pat ateiviu^ nusprendė ber
niuką gražinti Europon. 
Sekretorius Wilson taigi nu
vertė pirmbuvusiojo sekre
toriaus Nagel’io nusprendi
mą ir pasmerkė visą šeimy
ną persiskyrimui. Berniuko 
tėvas kadangi yra Rusijos 
pavaldinis, jis negali grįžti 
Rusijon, nes tenai butų aš
triai nubaustas už priėmi
mą Suvien. Valstijų pilie- 
tystės. - Motina^, kuri atke
liavo su berniuku, sulyg 
sekr. Wilsono nusprendimo 
priversta grįsti Europon, 
nes vieno berniuko jokiu bu- 
du negalima paleisti.

Žmogaus likimas, aišku, 
tokiam p. Williamsui neru
pi, bet rodos, turėtų rūpėti 
sekretoriui Wilsonui. Juk 
jis pats yra buvęs ateivis ir 
buvęs kalnakasys škotas. 
Juk tik vieniems ateiviams 
anglekasiams jis ir turėtų 
but dėkingas, kad nūdien 
palikęs amerikoniniu minis- 
teriu. Tuo tarpu ponas 
Wilson užuot užstoti už var
gdienius ateivius, jis iš pat 
pradžhj pasirodė perdideliu 
amerikoniniu “patriotu” ir 
nuolankiu šios šalies šovi
nistams, kurie sulyg savo iš
galės jau ir taip perdaug 
stengiasi persekioti 
vius.

Darbo sekretoriaus 
šono nusprendimas ir
vių viršininko Williamso 
nepaklausimas išleisti ber
niuką, labai užgavo buvusį 
sekretorių Nagelį. Jis — 
kaip rašo angliški laikraš
čiai — nusprendęs, kaipo 
advokatas, veltui ginti kiek
vieną ateivį, jei dabartinė 
valdyba juos senobiniu bu
do persekiosianti.

dos ir pramonės korporaci
jose, nors pats nuolatos 
tvirtino, kad jis užsiimąs i- 
šimtinai tik bankiniais rei
kalais.

Tai buvo būdas suvisai 
nepriklausomas ii’ abėjutin- 
gas į viešąją opiniją, ir su 
tuomi jisai suvis nesislėpda
vo — tai išreikšdavo pa
sitaikius kiekvienai progai. 
Tai buvo žmogus beabejonės 
labiausiai neapkenčiamas 
visose Suvienytose Valstijo
se, — nors vėl iš antros pu
sės garbinamas ir genium 
vadinamas. Bet tokių jam 
prisilaižytojų mažai visgi 
butą. -■ '

Mirusiojo finansisto pa
likti privatiniai turtai ap
skaitoma nuo 500 lig 700 mi
lijonų dolerių. Jis kontro
liavo tūkstančius milijonų 
dolerių, bet tik juos kontro
liavo, jam jie visi neprigulė
jo. Jis už save turtingesnių 
žmonių pinigus valdė ir iš 
to turėjo sau ne mažą pel
ną.

J. P. Morgan paėjo iš 
bankierių šeimynos. Miru
siojo tėvas, Junius Spencer 
Morgan, buvo uždėjęs kita
dos banką Bostone ir savo 
gabumais atkreipė Londono 
bankieriaus, Geo. Peabody, 
domą. Šis jį nusikvietė 
Londonan ir bendrai uždėjo 
ir ligšiol gyvuojančią firmą 
J. Pierpont Morgan and Co. 
Vienatinis jo sūnūs, dabar 
miręs J. P. Morgan, gimė 
Hartford, Conn. bal. 17 d. 
1837 m. ir, pabaigęs augštes^ 
nius mokslus, Bostone, kuo
met tėvai apleido Bostoną, 
jaunas Morgan iškeliavo 
Vokietijon ir tenai viename 
universitetų pabaigė studi
jas. 1857 m. persikėlė Lon
donan, padirbėjo tėvo ban
ke porą metų, o paskui at
keliavo New Yorkan.

Prasidėjus naminiam ka
rui, miręs finansistas suor
ganizavo bankininkų firmą 
vardu Dabney-Morgan and 
Co., kurioje darbavosi lig 
1869 metų.

Tais metais pradėjo sa
varankias bankines operaci
jas ir po kelių metų savo 
apsukrumu ir gabumu pra
lenkė visus bankininkus.

Kongreso komisija vardu 
“Pujo” buvo ištyrus, kad 
miręs Morgan pastaraisiais 
laikais kontroliavęs įvairio
se korporacijose keturioliką 
bilijardu dolerių (keturioli
ką tūkstančių milijonų).

Nekurie mokslo skyriaus 
nariai aštriai užprotestavo 
prieš ponios Edgell tokius 
norus. Vienas jų, Abraham 
Stern, tvirtina, kad moky
klose reikalingos mokytojos 
ne motinos ii’ pataria moky
tojos prašymą atmesti.

Augštesnės mokyklos ko
miteto pirmininkas, Arthur 
S. Somers, vėl išrodo, jogei 
nėra jokio pagrindo pasi
priešinti mokytojos prašy
mui. Reikia pažymėti, jo
gei ji yra pirmutinė, kuri 
padavė tikrą urliopui prie
žastį ir tatai už tokį jos iš
tikimumą ir teisingumą ne
galima jos pašalinti iš uži
mamos vietos.

Tuo tarpu poni Edgell 
privalo apleisti mokyklą, 
nežiūrint ar gaus urliopą, ar 
ne.

New Yorko mokytojų, y- 
patingai ištekėjusiųjų, di
džiuma su didžiausia doma 
laukia, kaip išeis su tuo po
nios Edgell urliopo prašy
mu.

atei-

Wil- 
atei-

Įstaigos yra bažnytėlė, taigi South 4-th Street, Philadel- 
kaip ana, taip ir įstaiga yra Iphia, Pa.

Svarbus naturalizuotiems 
ateiviams daiktas.

Buvęs Suvienytų Valsti
jų pirklybos sekretorius Na
gel nesenai aštriai susikir- 
tęs su- dabartiniu darbo se
kretoriumi Wilsbnu ir atei
vių viršininku Williamsu. 
Susikirtęs už ateivių reika
lus. Visas dalykas persista- 
to'tekančiai:

Kuomet Nagel dar buvo

Milijonieriaus Morgano *pra- 
I eitis.

Nesenai mirusio Ryme a- 
merikoninio milijonieriaus 
Morgano amžino atsilsi© 
vieta bus mauzoleum ant 
Cedar Hill kapinių, Hart
ford, Conn., kur ilsisi jo 
gimdytojų palaikai.

Miręs J. Pierpont Morgan 
per eiles metų buvo žymiau
sias asmuo,© ir absoliutas lė
mimas ir galutinas žodis fi
nansiniame Amerikos svie- 

žymiausias as-
ikelią, apdrau- krą to atsili

te; jis bu
muo

Ar mokytoja gali būti moti
na?

Suvienytose Valstijose 
ris vedusi, bet mergina. Ne
mokyto j a negali būti mote- 
kuriose vietose tečiau moky
klų valdybos žiuri per pirš
tus- mokytojoms apsivedant 
ir leidžia joms senoviškai 
pildyti mokytojų pridermes, 
bet tolydžio mokytojai drau
džiama būti motina.

Su tuo uždraudimu moky
tojos tečiau apsilenkia. Jos 
paima ilgesniam laikui ur- 
liopus ir, attikusios tuo me
tu motinystės reikalus, iš- 
naujo grįsta į savo užsiėmi
mus.

Dabar viena tokių moky
tojų, poni Catherine Camp- 
bell-Edgell, iš High School 
Brooklyne, kurios vyras yra 
taippat - mokytoj ūmi, parei
kalavo metams urliopo iš 
to atžvilgio, jogei turi lik- 
ties motina.

Ji savo prašyme pažymi, 
jogei kitos mokytojos taip
pat tuo tikslu aplaiko ilgus 
urliopus, bet nei viena jų 
neturinti drąsos išpažinti ti- 

[s* priežastį.

Uždraus paukščių plunksnų 
igabenimą.

New Yorko zoologinė dr- 
ja rūpinasi, kad pertaisant 
muitų įstatymą butų užgin
ta įgabenti girinių paukščių 
plunksnos. Daleisti įgaben
ti tik moksliškiems tik
slams. Tas uždraudimas 
panaikintų nešiojimą pauk
ščių plunksnų ir odų, kaipo 
skrybėlėms pragražinimus. 
Tam įvykus, išliktų daug 
gražiausių ir indomiausių 
paukščių pasaulyj. Vaisiai 
to žiauraus papročio, gra
žinti plunksnomis skrybė
les, yra išnaikinimas dauge
lio rųšių paukščių.

Dr-jos direktorius Wm. 
Hormaday prirodinėja, kad 
pastaraisiais penkiais me
tais paukščių teriojimas 
del plunksnų buvo pasibai
sėtinas. Anglijoj taip-gi 
gamtininkai rūpinasi įvyk- 
dinti apsaugojantį paukš
čius įstatymą. Bet papro
tys nešioti plunksnas ant 
skrybėlių yra abelnas vi
soms civilizuotoms tautoms. 
Todėl karas prieš plunksnų 
nešiotojas turi prasidėti vi
sose valstybėse.

Iš pirmo žvilgsnio išrodo, 
kad moterįs yra to viso pik
to kaltos. Bet juk vyrai 
moterims perka skrybėles. 
Vyrai gėrisi jomis. Todėl 
kaltė puola ant abiejų pusių. 
Tatai abi pusi turi -atsisa
kyti nuo to parėdo ir ištem
pti savo pastangas, kad bu
tų įstatymas, užginantis 
paukščių plunksnų įgabcni- 
mą įvykdintas.

arba marmuro lenta su grai
kų arba latinų kalba para
šytu ant jos numirėlio var
du. Bet dabai* tie grabai y. 
ra tušti,

Platesnėsios urvų vietos 
būdavo vadinamos “cubicu- 
la”; jose dažnai būdavo lai
dojamos atskiros šeimynos 
ir čia, tartum koplyčiose, 
persekiojimų laikuose susi
rinkdavo pirmieji krikščio- 
nįs. Čia, ant kentėtojų kapų, 
popežiai ir kunigai laikyda
vo jiems šv. Mišias, sakyda
vo pamokslus, klausydavo 
išpažinties, dalindavo šv. Ko
muniją ir kitus Sakramen
tus, pagalios krikštydavo 
katechumenus, (naujus kri
kščionis). Cia-pat būdavo ir 
slaptoji popežių buveinė, iš 
kurios išeidavo įvairus jų 
parėdymai visan pasaulin. 
Kai-kuriose iš tų koplyčių 
tebėra dar altorių, vysku
piškųjų sostų, klausyklų, pa
veikslų žymės ir liekanos. 
Žodžiu, katakumbos buvo 
tai pirmųjų krikščionių ■ ne
tik kapinės, bet ir vienutės 
slaptos bažnyčios ir krikš
čioniškosios mokyklos. Kar
tais atsitikdavo, kad pasiųs
tieji ieškotų krikščionių ka
reiviai užklupdavo juos čia 
susirinkusius ir visus suim
davo arba nužudydavo. Tarp 
kitų čia buvo nužudyti dagi 
popežiai: šv. Steponas I 
(157 m.) ir Sikstus II (258

KATAKUMBOS 
arba pirmųjų amžių krik- 

ščioniij bažnyčios.

Katakumbos yra tai pa
čių krikščionių rankomis iš
kasti vulkaniškoje Rymo že
mėje dideli urvai, arba lin
dynės, dviem, trimis arba ii’ 
daugiau (lig 7) augštais, su 
ilgomis ir į visas puses išsi
šakojusiomis ir susikryžia
vo jusiomis siauromis (nuo

—1 metro) galerijomis 
(karidoriais-takais) su re
tais langais. Tų urvų sieno
se yra daugelis eilių, dažnai 
viena ant kitos iškastų, 
siaurų ir pailgų skylių arba 
grabų, kur pirmuosiuose 
amžiuose būdavo laidojami 
šventųjų kentėtojų arba 
šiaip jau krikščionių kūnai. 
Neretai čia-pat būdavo pa
statomas indelyje ir surin- 
ktasai kentėtojo kraujas. 
Grabų skylės paprastai bū
davo uždengiamos akmens

Pop. šv. Damazas I, 370 
m., liepė katakumbų lubose 
padaryti skyles šviesos ir 
tyro oro į jas įleidimui. Be 
to, ant viršaus, ties garsių
jų kentėtojų kapais, buvo 
pastatytos gražios bazilikos, 
kurių griuvėsiai ir ligšiol 
tebėra. Vardus katakumbos 
yra gavę arba nuo savinin
kų, kurių žemėje buvo iškas
tos, kaip antai: Šv. Domi- 
tilės, Priscilės arba nuo gar
siųjų jose palaidotųjų kan
kinių, kaip katakumbos šv. 
Agnetės, šv. Sebastijono ir 
kit.

Seniausios katakumbos 
sieką pirmųjų amžių, pasku- 
tinėsios gi — penktojo am
žiaus pradžios. Krikščionių 
lavonai čia būdavo laidoja
mi lig 409 metų, nes tame 
laike buvo pradėta steigti 
kapinės mieste, prie bažny
čių.

Tokios katakumbos seno
vėje yra buvę netik Rymo, 
bet ir kitų didžiųjų miestų: 
Neapolio, Sirakūzų, Alek
sandrijos, Paryžiaus ir kit. 
apylinkėse. Bet visur jos bu
vo už miesto sienų, nes im
peratorių įstatai gindavo 
laidoti mieste lavonus, arba 
nors laikyti jų pelenus.

Kadangi Rymo įstatai 
laikydavo kiekvieną kapą 
šventa ir nepaliečiama vie
ta, tai ir katakumbos išliko" 
sveikos. Ypač gi krikščionių 
tarpe jos ilgai buvo laiko
mos didžioje pagarboje, kaip 
pašvęstos kentėtojų kraują. 
Jose gi sudėti šventųjų kū
nai traukė prie savęs skait
lingus maldininku barius. 
Bet ilgainiui, dažnai užpuo
lant Rymą laukinėms tau
toms, ir katakumbos daug 
nuo ją nukentėjo. Taip 410 
ir 537 metais apgriovė jas 
gotai, o 755 metais godus 
langobardai apiplėšė jas 
taip, kad net grabus išdras
kė ir šv. kaulus iš jų išsive
žė. Žinoma, kiekvieną kartą 
popežiai (ypač Jonas III 
ir Povilas I) yra atitaisę ir 
vėl sutvarkę katakurabas, 
bet, nuo aštunto amž. jie 
pradėjo pernešinėti šventų
jų kunus į miesto bažnyčias, 
kuriose ir ligšio] jie tebėra.

(Pabaiga aut 8-to p).
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Minimum mokestys.
Vokietijoj įvairus projek
tai kas Ivtisi minimum mo
kesčių jau treji metai prii
mami į vietines įstatymda- 
vystes.

Minimum mokesčių įsta
tymai Suvienytose Valstijo
se rado sau prieglaudą val
stijos Massachusetts įstaty
muose, įvesti į kitų dviejų 
valstijų legislatures, pas
kelbti didelės politikinės 
partijos tautinėj platfor
moj, pripažinti valstijos O- 
hio naujoj konstitucijoj ir 
keliose kitose valstijose ta
sai klausimas pakelta ir 
trumpoj ateityj bus ap
svarstytas legislaturose.

Minimum mokesčių rei
kalavimo pagrindą tveria 
taisyklės, kad valstija ne
gali leisti nekurtai kiekybei 
savo piliečių gyventi žemiau 
apribojamo normaliu kultū
riniam gyvenimui laipsnio.

Nesenai pravesti tardy
mai parodė, kad žemiau
sioji suma, iš kurtos gali už- 
silaikvti kultūrinių budu vy
ras, žmona ir trejatas vaikų 
ir palaikyti fizišką, protiš
ką ir moralį sveikumą, yra 
$750 ligi $900 metais ir, kad 
pavienei dirbančiai moterei 
užsilaikymas turįs būti nuo 
$8 lig $9 savaitėje.

Statistikos liudija, kad 
Suvienytose Valstijose tris 
ketvirtos dalys suaugusių 
darbininkų vyriškių uždirba 
mažiau $750 metais, o todėl 
negali užlaikyti savo šei
mynų kultūriniame laipsny
je, gi trįs penktos dalys su
augusių moterių uždirba 
mažiau $8 savaitėje.

Minimum mokesčių įve
dimą visose pramonės šako
se Suvienytose Valstijose 
darbininkai pripažįsta taip 
svarbiu ir neatbūtinu daik
tu, kai kad darbininkų ap
draudimą darbavietėse. Dar
bininko sveikatos, taippat 
moralės ir protiškos pusės 
apdraudimas turi didelę 
svarbą kaip pavieniams, 
taip ii’ amerikoninei drau
gijai. Toksai apdraudimas 
yra lygiai reikalingas, kaip 
apdraudimas žmogaus nuo 
plėšikų ir kitokių piktada
rių.

Tvirtinimas, kad darbi
ninkų unijos apriboja mi
nimum mokestis, tatai įsta- 
tymdaviams tas neturėtų rū
pėti, neturi savyj nei poli
tinių, nei moralių, itfei logi
kos pagrindų.

Minimum mokesčių prie
šininkai vienok teisingai 
patėmija, kad įvedimas 
federalių įstatymų apie mi
nimum mokestį pagimdys 
brangumą, taippat sumažįs 
produkciją ir darbo rankų 
kiekybę darbo įstaigose. Bu
tų tai naturalis apsireiški
mas, jaigu staiga visiems 
Suvienytose Valstijose pra
stai apmokamiems darbinin
kams Imtų padidinta mokes
tis sulyg tam tikrų federa- 
liu istatvmu. t 4- »- v

Bet su blogu galima apsi
lenkti dirbantpalengva,laipx. 
sniškai ir tokiuo budu į- 
vedant reikalaujamas at
mainas.

Tokio sistemo priežastim 
bus, kad mokesčių pakėli
mas palytės kaip tik kelias 
pramonės šakas; gi didesnė 
dalis padidintų mokesčių 
bus padengta didesniu dar
bininkų našumu ir trustų 
pelno sumažėjimu.

Geresnis darbininko už
darbis leis jam geriau pa
valgyti, geriau apsirėdyti, 
geriau gyventi ir tai, ką 
uždirba daugiau, išnaujo a-

Pastaraisiais laikais vi
same sviete tarp darbinin
kų didinasi judėjimas klau
sime minimum mokesčių 
nustatymo įvairiose darbo 
sakose.

Žodis “minimum” yra la- 
tiniškas ir reiškia “mažiau
sią” kiekybę. Taigi reikalavi
mas minimum mokesčių tū
luose faktuose yra tikslas— 
paskirti mažiausią mokestį, 
kokią turi gauti už darbą 
darbininkas arba darbinin
kė.

Mokestis, kaip žinoma, 
priklauso nuo daugybės 
priežasčių, o tankiausia nuo 
darbininko gabumo ir na
šumo laipsnio.

Vienas, pav., darbininkas 
gali padirbti du del automo- 
biliaus guminiu lanku, gi ki
tas vos tik pajėgia tuo pačiu 
laiku padirbti vieną lanką. 
Taigi pirmutinis uždirba 
dusyk tiek, kiek antras.

Vienas darbininkas gali 
darbo dienoje pasiūti tuzi
ną švarkų, kad tuo tarpu 
antras tuo pačiu laiku ne
gali atlikti nei pusės tiek 
darbo. Ir vėl pirmutinis 
uždirbs daugiau pinigų.

Vienok darbininkas gai- 
bus lygiai kaip ir negabus 
turi vienodus pragyvenimui 
reikalus; turi valgyti, apsi
rengti, gyventi _ir užlaikyti 
šeimyną. Didžiai našus dar
bininkas savo uždarbiais len
gvai gali padengti savo loc- 
nus ir šeimynos reikalus, 
kad tuo tarpu negabus dar
bininkas irneamatninkas ga
li numirti badumi, kol iš
moks kokį nors darbą arba 
amatą ir kol suspės užlaiky
ti save su šeimyna.

Kad apdraudžius tų ne
gabių darbininkų būvis, tai
gi ir pakelta minimum mo
kesčių klausimas.

Darbininkų pasaulis rei
kalauja, idant nei vienas 
dirbančių žmonių nebūti) 
nustumtas šalin delei savo 
negabumo ar nesugebėjimo 
darbe, idant uždirbtų tokie 
nors tiek, kiek yra reikalin
ga kultūringam žmogui del 
pragyvenimo ir, idant tokie 
nebadmiriautų todėl, kad 
savo vikrumu ir lavumu ne
gali prilygti kitiems.

Minimum mokesčių klau
simas nesenai gimė, bet pa
staraisiais laikais jis smar
kiai prasiplatino, kadangi 
jis naudingas milijonams 
darbininkų.

Pirmusyk minimum mo
kestis buvo perstatyta Bel
gijoje .1887 metais pasitai
kius tūliems kontraktiniams 
darbams. Viena darbinin
kų organizacija pareikala
vo, kad viešųjų darbų kon- 
traktoriai ir viešiems tiks
lams medžiagos pristatyto
jai nustatytų darbininkams 
apribotą minimum mokesti 
ir tasai tikslas greitai at
siektas.

Aust ra Ii j os pro vine i j o j e 
Viktorija minimum mokes
čių įstatymai priimta 1896 
m.

Australijos provincijos 
Nauja Pietinė Valija ir 
Šiaurinė Australija neužil
go pasekė Viktorijos pėdo
mis.

Anglijoje minimum mo
kesčių skyriai liko užgirti 
1910 m. nekurtose darbo ša
kose, kur dirba moterįs, o 
1912 m. angliški anglekasiai 
pagimdė generalį straiką, 
reikalaudami minimum mo
kesčių įstatymų, kurie liko 
neužilgo užgirti.

Australijoj, Francijoj ir 

tiduos trūstams už augštes- 
nį pragyvenimo laipsnį, tai
gi padidintų mokesčių sun
kenybę padengs darbinin
kai savo geresniu pragyve
nimu.

Minimum mokesčių ko
misija valstijoj Massachu
setts susekė, kad viename 
saldainių fabrike 24% mer
gaičių gauna mažiau $4 sa
vaitėje; kitame fabrike ti
ktai vienas nuošimtis mer
gaičių uždirba mažiau pami
nėtos sumos; trečiame fa
brike 22% darbininkų gau
na mažiau $6 ir $8, gi ket
virtame 78% uždirba ma
žiau $6 ir $8 savaitėje; tatai 
jei butų įvesta minimum 
mokestis toj darbo šakoj, 
vienas fabrikantas turėtų 
primokėti prie dabartinių

Gėrimas, kaziriavimas ir 
blogi draugai.

(Asmeniški prityrimai.)
Atvažiavęs šion šalin pa

tekau tarpan svetimų, ty. 
nepažįstamų žmonių. Tiesa, 
turėjau brolį, kurs jau šeši 
metai pirma manęs buvo at
važiavęs. Bet apie jį bus 
žemiau. Tai-gi apsigyvenau 
pas gerus lietuvius ir trum
pai sugriebiau darbą, kurs 
taip man rūpėjo gauti. Dir
bau prie statymo naujos 
dirbtuvės. Gaudavau 95c. 
dienoje ir už 10-valandų 
darbo. Džiaugiaus. Maniau, 
tai geras uždarbis. Nors 
reikėjo ant saulės kepti, 
bet to neatbojau. Ilgainiui, 
vienok, pasunkėjo. Nes te
buvau aštuoniolikos metų 
vyrukas. Išdirbau vieną 
mėnesį. Už 26 darbo dienas 
paėmiau $24.70. Gražus tai 
uždarbis, galvojau. Bet at
silyginęs šeimininkei, bu- 
čeruei ir grosernei, pama
čiau, kad visai man mažai 
teliko. Sumaniau važiuoti 
pas brolį, kurs dirbo kasy
klose. Sumanyta —- pada
ryta. Atsidanginęs pas jį 
vieną nedėlios popietį, tikė
jaus rasti tikrus pyragus. 
Jis kaipo senas amerikonas 
žino, kaip geriau gyvent ir 
kur uždarbis geresnis. Ap
sirikau. Mano brolis besąs 
negerasis žmogaus pavidale. 
Jam niekas nerūpėjo, kaip 
tik gert ir mušties. Rytme
čiais razdavau kišeniuose 
akmenų, ilgą peilį ir kito
kių tam panašių daiktų. 
Maniau tikrai nelabasis jo
dinėja ant to žmogaus. Grįšti 
atgal nenorėjos, nes buvau 
atvažiavęs Pcnnsylvanijos 
valstijon. Ketvirton ar 
penkton dienon po mano 
atvažiavimo jau manęs pra
šo pinigų paskolinti. Ilgai 
neprašė, nes vieną naktį 
pats mano kišenius aptušti
no. Ir jokiuo budu negalė
jau jį atkalbinti nuo blogų 
darbų. Negelbėjo nei prašy
mai, nei ašaros, nei grasini
mai. Be savo draugų jis 
namie vietos nerazdavo. 
Rodos, jam kirminas širdį 
ėdė.

Po dviejų mėnesių, maty
damas, kad mano brolis vi
sai nėra brolis ir gavęs nuo 
kito draugo iš Illinois vals
tijos laišką, dūlinau pas 
kviečiantįjį draugą. Kelio
nei $20 šiaip taip buvau jau 
užsidirbęs. Naujojoj vietoj, 
tiesa, darbą gavau. Buvo 
sunkus, bet bėdoj būdamas, 
kentėjau. Ir butų klojęsis 
gerai, jei ne tie mano bi- 
čiuoliai. Buvo veik aršiau, 
negu pas brolį. Ir taip šie 
kas mielą naktį turėjo po 
statinukę . glaus, apsčiai 
dentines. na, ir “linksmin

savo darbininkams mokesčių 
labai dideles ^sumas, kad 
tuo tarpu, kitam darbdaviui 
toji atmaina atsieitų visai 
pigiai. —

Tasai fabrikantas, katras 
turėtų primokėti daug, be- 
abejonės žymiai pajustų pel
no sumažėjimą. Rasi tok
sai fabrikantas panorėtų 
uždaryti savo fabrikus, bet 
iš kitos pusės minimum 
mokesčių įvedimas page
rintų padėjimą visų asme
nų, dirbančių toje pramonė
je.

Abelnai persitikrinimas 
kultūriniame sviete patvir
tina, kad brangumas yra 
mažesnis piktas už šimto 
tūkstančių darbininkų blo
gą pagyvenimą.

davosi” iki pirmos, antros, 
trečios valandos nakties. 
Prisiputę kaziriavo. Suba- 
tomls per naktį taip elgda
vosi. Nedėliomis per dieną. 
Ar man buvo galim atsilaiky t 
prieš tą kompaniją? Fui, aš 
neturėjau viduj palinkimo, 
bet mane jie prisitraukė. 
Dėjau pirma po centą, pas
kui po nikelį, dešimtuką, 
galop ir dolerį. Viena nak
tis, antra naktis prie kazi- 
rių — ar nepasiusiu ir aš. 
Veik nuslinkau ant lygina - 
los mano bičiuolių. Urnai ir 
vaisiai tokio pasielgimo pa
sirodė — netekau darbo. O 
ir pinigėlių nemažai išeik
vojau. Tai tau draugai, bi- 
čiuoliai, lietuviai!

Nesugriebdamas darbo pa
siunčiau laiškelį kitan mies
čiukai!; žinoma, ir pinigų 
paprašiau kelionei. - Viskas 
gerai išėjo. Atvažiavau pas 
gerą pažįstamą, gavau dar
bą. Gavęs kelis kartus už
mokestį, pradėjau išeidinė
ti pas kitus, ingijau plačią 
pažintį. Ar neatsikartos ta 
pati historija. Pradėjau ne- 
sididžiuoti paprašytas prie 
stikliuko ir kazirių. Urnai 
ir prašvilpiau visus savo 
sunkiai užkamuotus centus. 
Matydamas, kad viskas ei
na šuniui ant uodegos, nu
sprendžiau važiuoti Chica- 
gon. Maniau, ten saugo
siuos ir pamesiu blogus pa
pročius — gėrimą ir kaziria- 
vimą. Atsidanginęs Chica- 
gon, susiradau lietuvių ir 
pradėjau darbo ieškoti. Tu
rėjau bedarbiauti 5 mėne
sius. Galop gavau prie karų 
taisymo. Uždarbis buvo pu
sėtinas. Ir jau buvau be- 
pragyvenąs. Bet vėl pa
kliuvau į smako kilpas. Bu
vo taip. Vienas su manim 
dirbęs lietuvių numetė dar
bą ir išvažiavo Kalifornijon. 
Iš ten siunčia man laišką, 
kad atvažiuočiau. Darbai 
gerai einą ir esą galima už
dirbt $80 mėnesyj. Dar ir 
antru laišku patvirtino, bu
sią gerai. Metu darbą ir 
taršku Kalifornijon.

Ištikrųjų-gi ten darbo ne
buvo galima gaut nei už pi
nigus. Prabuvau mėnesį ir 
nei pasiutusio darbo. Siųz- 
damas keiksmus į visas pu
ses važiuoju atgal. Nuva
žiuoti kainavo $52.15, atgal 
$45.50. Ten brahgus pragy
venimas lėšavo nemažiau 
$50. Sykiu išeikvota $147.65.

Sugrįžęs Chicagon, einu 
pas tą patį bosą. Išdurny- 
tas, išjuoktas atsitraukiau 
nuo jo. Na, ir vėl bedarbia- 
vau apie 7 mėnesius. Tai 
tau ir draugai, bičiuoliai.. 
Jei ne per tuos padūkėlius, 
tai buęiau nemažiau tuks- 

tanties dolerių sutaupęs. O 
ar aš vienas tesu nuskriaus
tas? Tiek ir tiek jaunų vyrų 
krinta auku tų pasileidėlių. 
Dabar pamokytas vengiu 
visokio žmogaus, kurs tik 
geria svaiginamus gėrimus 
ir kaziriuoja. Bijau jų, kaip 
ugnies. Patyręs esu kas tai 
yra grituokliavimas ir ko
kie jo vaisiai. Jau septinti 
metai, kai neimu burnon jo
kių svaiginamų gėrimų. Nuo 
širdies vėlinu kiekvienam 
broliui lietuviui atsikratyti 
nuo tų pražūtingų paprati
mų. Ncatidėliokit blaivini- 
mosi darbą. - Nesakykit: 
“nuo Kalėdų” arba “nuo 
Velykų mesiu girtuokliau
ti.” Aš taip sakydavau. 
Bet tai nei prie nieko nepri
vedė. Buvo, vienok, valan
da, pasiryžau stoti blaiviu ir 
viską pergalėjau.

Priežodis sako: Paprati
mas . blogesnis už prigimi
mą.” Tai reiškia, kad bai
siai sunku pamesti ingytą 
paprotį. Bet tai nėra negali
mas daiktas. Visupirmu 
reikia žinoti, kad žmogaus 
siela negali būti tuščia. Jei 
nepeni ją tikru maistu, tai 
turėsi ją numalšinti gėrimu, 
kaziriavimu. O tikras žmo
gaus sielos maistas yra ap
švietimas ir nekalti pasi
linksminimai. Todėl išsira
šyk keliatą laikraščių ir 
kningų ir lankykis į loši
mus, Tuomet sutaupysi sa
vo sunkiai uždirbtus pini
gus ir galėsi mąstyti apie 
užsitiesimą šeimyninio gy
venimo. ,

Dar kartą sakau nepaty- 
rusiems vyrams: saugokitės 
blogų draugų, girtuokliavi
mo ir kaziriavimo.

Bučiau linksmas, jei šis 
mano raštelis butų pamoki
nimu kokiam nors jaunikai
čiui.

Miškinių kaimo Jonas.

KELI ŽODŽIAI APIE 
KIAULES.

Kiaulė, tai paprastas na
mų gyvulys. Nors jos mėsą 
mes skaniai valgome, vienok 
vadiname patį gyvulį bjau
riu, nevaliu. Jei koki šeimi
ninkė apsileidus, mes sako
me, kad ji kaip kiaulė. Jei 
kas nepadoriai elgiasi prie 
stalo ar kitoj viešoj vietoj, 
mes ilgai nelaukdami pride
dame kiaulės vardą. Ištik- 
ro, kiaulė nėra bjauresniu 
gyvuliu už tokį rliinocerą 
ir kitus gyvūnus, gyvenan
čius lomingose vietose. Ji 
mėgsta gultis purvynan, 
kad sušilus atšalti, o mes 
manome, kad ji tai daro iš 
nevalumo. Ji lieka purvina, 
nes mes ją purvuose laiko
me. Tiesa, kad kiaulė yra 
viskąėdąs gyvulys. Ji ėda 
visa, kas tik jai po snukiu 
papuola, ėda net anglis, jei 
jai pasitaiko prie jų prieiti. 
Tai gyvulys visada alkanas 
ir tik tada neėda, kada mie
ga.

Daug yra kiaulės ypaty
bių, kaip kad daug ir jų 
veislių. Kad vis tai aprašy

Vaizdas iš potvinio.

JUOKELIAI.

Neskolina.
—Gal tamsta paskolin

tum man penkis dolerius?
— Na, o kas tai? Juk aš 

tamstos visai nepažįstu!
— Kad tie, kurie manę 

pažįsta, nenori man nei pen
kių centų paskolinti.

Jo giliukis.
Mūrininkas nupuolė že

myn ir užsimušė. Kada jį 
paėmė negyvą ir pašaukė 
daktarą, apžiurėjus, rado 
kišeniųje peilį. Tada vienas 
iš aplink patėmijo:

— Jo giliukis, kad jis ne 
ant peilio nupuolė, tai rods 
but persipjovęs.

Mokykloje.
Mokykloje, esant kunigui, 

mokytojas klausia:
— Juozuk, kas užmušė 

Ablių?
Juozukas tyli. Kunigas 

pašnabždomis:
— Sakyk — Kainas!
Mokytojas nugirdęs:
— Matai verši! Kunigė

lis žino, o tu nežinai.

Matė zuikį.
Medžiotojas klausia vai- 

ko-piemenuko:
— Vaikeli, ar nematei 

čia kur zuikį bėgant?
— Mačiau.
— O ar senai?
— O, jau bus ant šv. Mar

tino metai.

Motinos džiaugsmas.
— Mano duktė tikrai ar

tistiškai lošia “Gcnavai- 
tę”... Andai vienas jauni
kaitis prie mano akių išsi
tarė: “Aš, girdi, labai no
rėčiau būti Golium, kad ga
lėčiau mylėti tokią gražuo
lėlę.”

Du draugai.
— Labai stebiuosi, kaip tu 

galėjai apsivesti su Magde 
Tuščialiute, juk ji nieko ne
turi ir tu nieko neturi, tai 
judu per visą savo amžių 
nieko neturėsite.

— Tiesa, kad mudu da
bar nieko neturime, bet pa
lauk, mudu galime turėti.

— Ką judu turėsite, bū
dami abudu tokie plikiai!

— Nugi vaikų mudu galim 
turėti.

Astuonios kojos.
— Ei, Juozai, kiek arklys 

turi kojų?
— Astuonias!

— Ar tu patrakai?
— Jei netiki, skaityk 

pats: 2 pirmutini, 2 paskuti
ni, 2 dešini ir 2 kairi...

Jonas ir Juozas.
— Jonas: — Ar tu žinai, 

kad iki saulei tiek ir tiek 
milijonų mylių!

Juozas: — Alan rodos, kad 
tai negalimas daiktas.

Jonas: — Jei netiki, eik 
ir išmatuok.

Teisme.
— Kaip jums negėda bu

vo pavogti neturtingos žmo
nelės persenusią vištą ?

— Gėda tai gėda, polis 
teisėj i. Bet kas galėjo žino
ti, kad ji persenusi?

ti, reikėtų visą kningą pri
rašyti.

Miškiniai kiaulės gimi
naičiai — šernai. Keisti tai 
gyvuliai. Pietinėje ir Vidu
rinėje Amerikose gyvena 
maži šernai, vadinami pe
kariai. ’ Jie juodi su baltais 
kaklais. Kaip kiti girios gy
vuliai, taip ir pekariai me
džiotojų ieškomi. Medžioto
jai juos gaudo raiti ir su 
šunimis vedini. Šuninis ten
ka tankiai nuo jų galą gau
ti. pekariai sudrasko šunis 
savo iltimis

Indijos šernai šoka ne tik 
ant žmogaus ir ant arklio, 
bet net ant tokių girios ga
liūnų, kaip liūtas ir tigras, 
ir jie tokie tvirti, oda taip 
kieta, kad tankiai kovoje su 
jais lieka pergalėtojais. 
Vienas medėjas užtiko šer
ną ir tigrą besigrumiant. 
Jiedu grūmėsi taip ilgai, 
iki neturėjo daugiau spėkų, 
paskui krito abudu negyvi.

Visiems žinomi pasakoji
mai, kad ir Lietuvos šernai, 
kinių senovėj gausiai butą, 
buvę vieni iš baisiųjų miš
ko žvėrių. Man neteko ma
tyti aprašymo Lietuvos šer
nų, bet pasakojant apie 
juos girdėjau gana tankiai. 
Seni žmonės pasakoja, kad 
savo akimis mate. Jie buvę 
mažesni už paprastas kiau
les, turėję vieną šoną išsi- 
smalavę besitrindami į sma
luotus medžius. Medėjo už
pultas, jis sukdavęs jam sa
vo smaluotąjį šoną. Žinoma, 
taip žmonės manė, negalė
dami jų perdurti delei kie
tos odos.

Viena šernų veislė, vadi
nama karpuotoji kiaulė, tu
ri ypatingą būdą išsisaugo
ti savo priešo. Toks šernas 
gyvena urve ir, žinodamas, 
kad jo priešas laukia prie 
pat urvo, jis nelenda laukan 
išlengvo, kaip kad kiti gy
vuliai daro, bet šoka taip 
smarkiai, kad jo priešas 
nusigąsta ir šernas, naudo
damos jo persigandimu, už
puola ant jo pirmiau, negu 
tas gali atsipeikėti.

Karpuotaja kiaule jis va
dinamas del to, kad ant jo 
snukio išaugę raginiai spuo
gai, panašus į karpas.

Pekariai turi mažas iltis, 
bet taip aštrias, kaip pei
lius. Nekurie naminiai kui
liai turi iltis, nors ne taip 
dideles, kaip šernai, l>et už
tektinai dideles sužeisti sa
vo priešą. Keisčiausis iš vi
sų šernas, vadinamas baby- 
rus. Jo kojos, kaip stirnos. 
Jis turi dailią, lygią odą. 
Lygesnę, negu kiti šernai, 

giminaičiai, ir keturias 
iltis: dvi išaugusios iš vir
šutinių žandų ir dvi iš apa
tinių. Visos jos palinkusios 
kaktos link..

Rytų šalyse žmonės ne
valgo kiaulienos mėsos. Ne
valgo jos ir žydai, nes jie 
atkeliavę iš Rytų šalies, ka
me jie gavo savo įstatymus, 
kaip draugijinius, taip ir 
tikybinius. Afrikos gyven
tojai nors ir nevalgo kiau
lienos, bet mielai naudoja
si šerno mėsa. Milda.
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imasi alkoholis saldžiose vynvuogių sulty
se. Pirmas išaiškino tuos dalykus garsu
sis francuzų mokslavyris Louis Pasteur. 
Jisai patėmijo, kad pirmame ir antrame 
atsitikime veikia bakterijos; jų veikimą 

, jis pavadino fermentacija.
Šiandien fermentaciją galim padalinti 

į dvi dali, žiūrint iš kokios priežasties ji 
kįla, Į organiškąją ir neorganiškąją. Prie 
pirmosios rūšies priskaitom visokias mie
lės. Mielėmis vadinam mažus grybelius, ku
rių sėklos tankiai ore laksto. Pakliuvę kur 
nors, kame yra cukrus, sėklos pradeda veis
tis; besiveizdamos, sunaudoja cukrų ir tai 
tokiu budu, kad vietoje cukraus lieka 
koliolis ir angliarugštis; žinoma, šioji 
staroji, kaip duja, greit išgaruoja, jei 
gali, o pasilieka tik alkoholis. Apart
dviejų kūnų randasi nuo to ir kiti, tankiai 
maloniai trepentieji, bet anuodu, viršuj 
minėtu, svarbiausiu. Duonos rūgimas, 
alaus varymas, vyno dirbimas — vis fer
mentacijos pavyzdžiai. Vyno ir alaus fab
rikantai augina tokius grybelius ir jais už
krečia, arba čiepija, alaus saldę, vunvuo- 
gių skystimą. Prie progos galima patėmy- 
ti, kad šių svaiginančių gėralų gerumas, 
apart ko kito, priguli ir nuo grybelių rū
šies. Iš kitų fermentacijos produktų galima 
paminėti gliceriną, acto rūgštį, burštino 
rūgštį, riebulius ir t. t.

Yra visa eilė kūnų, kurie gali padary
ti kitos rūšies fermentaciją, t. y. neorga
niškąją. Iš jų visų nurodysiu svarbiausius 
ir musų dalykui reikalingiausius. Tuos fer
mentus randame gyvūnų kūne. Toliau 
kalbėdami apie juos, turėsime omeuyj vien 
tik augščiausius gyvūnus, turinčius nugar
kaulį; tas nereiškia, kad žemesnioji gyvija 
kuo-nors šiame dalyke skirtųsi nuo aug- 
štesniosios, anaiptol, tik pas žemesniuosius 
gyvūnus dar nesurasta kaikurių fermentų, 
todėl, pilnybės delei, imam tokį organizmą, 
kuriame randame visus.

Taigi nasruose randasi seilės, kurio
se tarp kitų kūnų yra taip vadinama pty
alina; skilvio sienos sunkia iš saves skilvio 
skystimą. Už skilvio į plonąsias žarnas 
varva iš jaknų tulžis ir iš kasos jos gyvas. 
Apart jų, plonosiose ir storosiose žarnose 
yra Licbcrkuchno ir Briinnerio geležuonės, 
kurios irgi gaivina iš savęs syvus. Visi šie 
syvai, lygiai ir anie organizmai, turi vieną, 
labai ypatingą, labai svarbią del gyvenimo 
žymę, būtent sutikę kokį-nors organiškąjį 
kūną, kad ir labiausiai supainiotą, pavyz- 
din baltinius, jie ardo jį ir perdirbinėja į 
prastesnius, šie prastesni kūnai tirpsta 
vandenyj. Indomu, kad bakterijos ir viduriu 
syvai veikia kiekvienas ant vienos kokios- 
nors kūnų rūšies, pavyzdžiuj, alaus mielės 
visiškai neveikia ant vynvuogių sulčių; 
apie syvus žemiau kalbėsim. Ir tą reikia 
pažymėti, kad kaikurie fermentaciją va
rantieji kūnai, pasilieka jos neliesti; todėl 

* labai nedaug reikia tokio kūno, idant ga
lima butų sufermentuoti nesulyginamai 
daugiau medžiagos, tikriau pasakius, fer
mentacija nekartos nepasibaigtų, jei tik 
plauktų vis nauja ir nauja medžiaga.

Grįždami prie gyvūnų maitinimosi, pa- 
maistas. 
maiste, 

kaip nu
eina vie
tai yra

žiūrėkim, iš ko gali susidėti jų 
Žolėmis besimaitinančių gyvūnų 
pirmoje eilėje ramiame skorbylą, 
galų sutaupytą medžiagą, paskui 
buliai, čakrai ir akelių pliazma,
augalų baltiniai. Mėsa besimaitinantieji 
gyvūnai daugiausiai sunaudoja gyvulių 
baltinių ir riebulių, mažiau arba visiškai 
mažai skorbylo. Dabar pažiūrėkim, kai] 
maistas keičiasi gyvūnų viduriuose.

Patekęs tad nasruosna lieka sukapo
tas, sutrintas ir apseilėtas. Seilių ptyalina 
veikia ant skorbylo, paverzdama jos dali 
į (tekstrynąro paskui į glykozą ((76771206). 
Suseilėtas kamuolėlis nusislenka gerkit 

"Skilviu. Čia jis susimaišo su skilvio skysti
mu. Nuo to skilvio skystimo ligšiol neliesti 
baltiniai pa virsta į peptonus. Peptonas gi 
lengvai tirpsta vandenyj ir gali būti pilvo 
akelių čiulpiamas. Viskas, kas skilvyj dar 
nesuvirė, eina i plonąsias žarnas. Čia mai
stas maišosi su tulžimi ir kasos syvų, ku
riame yra vienas itin svarbus fermentas, 
būtent lipaza. Jinai veikia ant riebulių; šie 
astarieji užima organizme svarbią vietą,

todėl jam reikėjo kokiu-nors budu permai
nyti riebulius, idant jie galėtų būtį akelių 
čiulpiami; ligšiol mes nematėm nei vieno 
kūno, kurs butų veikęs ant riebulių. Lipa
za taip veikia ant riebulių: iš dalies ji juos 
sūdulgina į smulkiausius lašelius, kurie 
Vandenyj bekarojant ineina kartu su juo 
akelių vidun. Iš antros pusės, lipaza ardo 
riebulius į gliceriną, į riebalui rūgštį. Pa
staroji organizmui reikalinga kitų kūnų vi
rinimui. Apart tulžies ir kasos šyvo veikia 
Lieberkuehno ir Briinnerio geležuonės.

Visiems šitiems fermentams veikiant, 
viskas, kas sveikam organizmui reikalinga 
ir naudinga, tampa suvirinta, vandenyj 
sutirpinta ir vidurių akelių sugerta, o kas 
nenaudinga, nesuvirinama laukan išmesta.

Žarnų sugertas penas pakliūva galų- 
gale. kraujam Kraujas iš vidurių kartu su 
penu susirenka vienon gyslon ir plaukia 
širdies linkui. Vienok pakelyj jam prisieina 
persisunkti per jaknas. Tas dalykas orga
nizmui labai naudingas. Ir štai delko orga
nizmas negali iškarto sunaudoti visko, ką 
jam duoda žarnos, todėl kįla reikalas su
krauti kur-nors atliekančią medžiagą ir 
tik prireikėjus, ją suvartoti. Tokiu sandė
liu yra jakuos. Jose mes atrandame sutau
pytą peną tokioje išvaizdoje, kuri nepasi
duoda vandens veikimui. Rodos jaknos pil
do dar vieną užduotį, būtent, perkošdamos 
kraują, tekantį širdies linkui, sulaiko vis
ką, kas kūnui nereikalinga, arba net ken
ksminga, pavyzdin, kaikuriuos nuodus. 
Pastarieji iš jaknų išeina žarnosna atgal.

Peno kraujuje pritrukus, organizmas 
nuolat semia jį iš jaknų. Iš čia penas plau
kia gyslomis širdin. Širdis gi išsiuntinėja 
jį arterijoms į visas kūno dalis. Indomiai 
sutaisytas gyslų tinklas: jis taip ištiestas 
visose organizmo dalyse, kad kiekviena 
kūno akelė, tartum, kokio-nors paupio gy
ventoja, gali pasisemti sau peno iš šalyj 
plaukiančio kraujo upelio; kraujas plau
kia sau tolyn. Išdalinęs visą peną, kraujas 
grįžta atgal širdin; prisisemia ten iš jaknų 
atplaukusio peno ir vėl keliauna iš širdies 
kaip pirmiau. Peno išsiuntinėjimu baigia
si šis procesas, kurį galim pavadinti penė- 
jimosi procesu.

Šiltakraujų gyvūnų šiluma parodo, 
kad jų organizme darosi tas pats, ką mes 
matėm pas Auruni Jtalicum, SoldaneUia, 
taippat pas kitus augalus, žodžiu sakant, 
kad ir juose čia eina degimo procesas. Rei
kėtų truputį arčiau susipažinti su tuo. ko
kiu budu organizmas gauna degi, be kurio 
negalimas joks degimas. Degio pristatinė- 
jimu užsiima kraujas. Kada širdis varo 
kraują arterijomis iš kairiojo savo krepše
lio į organizmo pakraščius, iš dešiniojo 
kraujas teka į plaučius. Čia jis pakrinka į 
visas puses, apipildamas plaučių pūsleles. 
Šios pastarosios, organizmui bekvėpuojant, 
prisipildo oru. Kraują nuo oro skiria pūs
lelių ir gyslų sienelės, perkuriasgali oras slin
kties. Tokiu budu oras gali pakliūti įgyslas. 
kraujas gi negali išplaukti į pūslelės. Pas
ta ramjame plaukioja raudonos kraujo ake
lės, vadinamos crytrocytais. Juose yra rau
donas dažalas, vardu haemoglobina ; jis da
žo akeles ir priduoda kraujui raudoną 
spalvą< Haemoglobina turi didelį patrau
kimą prie degio; jį sutikus jinai tuojaus 
jungiasi ir tada vadinasi oryhaemoglol)ina. 
Prisigėrės degio, kraujas grįsta gysla at
gal širdin į hfltirįjį krepšelį, o čia jį laukia 
augščiau* aprašytas likys. Kraujui arteri
jomis bekeliaujant, degis atsiskiria nuo 
haeinoglobinos ir pristoja prie pakelyj sto
vinčių akelių. Pakliuvęs akelės vidun, jun
giasi su jos organiškaisiais kūnais ir juos 
degina. Nuo to randasi šiluma. Kaipo sude
gimo paliekos būna, žinoma jau mums, an
gliarugštis, kurią akelės atiduoda kraujui. 
Šis juo tolyn nuo širdies plaukia, juo dau
giau degio nebestoją, jo vieton vis daugiau 
gauna angliarūgšties. Apėjęs tad visą or
ganizmą, grįžta dešiniojon širdies pusėn, 
beveik visai nebeturįs degio. Užtat siunčia 
jį širdis į plaučius prasivėdintų, tai yra, 
išmestų laukan angliarugštį ir prisigertų 
degio. Kalbant apie šią kraujo užduotį, pri
simena gelžkelių traukiniai, vežantieji, duo
kim sau, Lietuvos produktus tolimai! Euro 
pos kraštai!. ’

Apart degimo organizmuose eina ir ki
tos, dar didesnės, dar labiau supainiotos 
permainos, su kuriomis mokslas tik-ką su
sipažino; kai kurios, reikia pasakyti, dar ir 
šiandien tetuno paslaptyj. Gerai butų pa
žinus dar vieną. Jei mes išpjausim iš var
lės kojos vieną kokį-nors raumenį ir erzin
dami, pavyzdin elektrh, priversim atlikti 
tūlą darbą, sakysim, kilnoti metalo šmote
lį, tai pamatysim, kad tūlam laikui praėjus, 

tTolįaų bus).

KATAKtlBIBOS

. r(Pabaiga nuo 6-to p.)"

Bet tasai kaiakįįųjbų tušti- 
nimas prisidėjo prie jų ap
leidimo. Pradedant devin
tuoju amžių, A persimainius 
laikams, kat^Mui^ibos beveik 
buvo užmirštos ir neprižiū
rimos užgriuvo (išskiriant 
šv. Sebastijono katakum- 
bas). Tik nuo 1593 metų, ku
riais vienas mokytas vienuo
lis Ant. Bosio, pradėjo jas 
atkasinėti ir tyrinėti, tapo 
į jąs atkreipta atida ir po- 
pežiai, nesigailėdami dide
lių išlaidų, pradėjo jas at
kasinėti ir tvarkyti. Todėl 
dabar jos vėl yra visiems 
prieinamos ir. prideramoje 
pagarboje laikomos.

Nuo Pijaus IX, kurs dau
gel išlaidų pakėlė del kata- 
kumbų atkasinėjimo, toles
niam panašiam darbui Vati
kanas skiria kasmet po 18 
tukst. frankų. Bet ir ligšiol 
dar ne visos katakumbos y- 
ra atkastos. Dabar žinomų
jų tų kapinių Įvairaus didu
mo priskaitoma arti 50, ku
rios užima žemės plotą arti 
2įZ> milijonų keturkampių 
metrų (arti 280 dešimt.) ir 
apsupa Rymą iš visų pusių, 
tartum šv. juosta ar vaini
ku. Visas katakumbas ištie
sus, jų ilgis siektų apie 800 
verstų. Jose buvę palaidota 
apie G milijonai kentėtojų. 
(Štai, kiek krikščionių nu
kankinta viename Ryme’). 
Vienose tik šv. Kaliksto ir 
Sebastijono katakumbose 
buvę sudėta 174 tukst. ken
tėtojų kūnų, neskaitant ki
tų krikščionių. Taigi kata
kumbos yra tai tartum po
žemis miestas, arba senobi
nis krikščioniškasis Rymas, 
su savo gatvėmis, piečiais, 
trobomis ir gyventojais, 
kurs savo dvasios galingu
mu sulaužė žemiškąją stab- 
meldijos galybę. Ir ligšiol 
katakumbos tebėra labai 
svarrbios krikščionijoshisto 
rijos ir mokslo tyrinėji
mams, nes jos parodo, kad 
musų tikėjimas paeina iš a- 
pastalų gadynės. Norint ži
noti, kaip atrodo katakum
bos, užtenka aplankyti tik 
vienas iš didesniųjų,
nes visos jos yra
labai panašios tarp savęs. 
Lankant tuos urvus, vadei
vas induoda keleiviams po 
mažą žvakelę ir uždraudžia 
atsitraukti nuo būrio, kad 
nepaklydus ir badu nenumi
rus tuose begaliniuose ur
vuose. Be to, visose kata
kumbose smarkiai yra už
ginta paimti sau nesiklau
sus ko-nors: akmenėli, smil- . Vcių, kaulelių ir kit.

Popežius pasveiko. • Iro
mis dienomis popežius pri
ėmęs audiencijon amerikie
čių būrelį, su kuriais ma
loniai pasikalbėjęs. Pope
žius išrodęs visai sveikas-.

Nepaprasta saužudystė. 
Varšave nusižudęs karinis 
aviatorius, poručninkas Po- 
rovski. Jis lakstytuvu paki
lęs 600 pėdų augštumon, ten 
sulaikęs motorą ir iškritęs 
,iš lakstytuvo. Žinoma, žuvo 
tuojaus. Iš atrastų pas jį 
laiškų sužinota, jogei papil
dęs saužudystę.

"Kataliko” Agentai.
“KATALIKO” keliajanti agentai:

P. Vaitiekūnas
J. Digrys ' 3' | •.
K. VilkeviČius

Lankosi po Pennsylvanija valstijiĮ: 
galite pas juos 
KĄ” ir senieji 
prenumeratą.

Jonas M.

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

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

užsisakyti “KATALI- 
skaitytojai atnaujinti

Tananevieia, Leidėjas.

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

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

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

P. Raulinaitis, 377 W. BroadwayJ.

SCRANTON, PA.
J. Petrikys, 1514 Boss Avc.

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

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

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

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

Labdaringumas. Londo
ne nesenai pasimirus ame
rikietė Emery ir testamen
tu palikus šimtą tūkstančių 
dolerių “Salavation Army” 
naudai.

Pasmerktą sufragistė.
Londone sufragisčių vadovė, 
poni Pankhurst, tomis die
nomis Londono vieno teis
mo pasmerkta 3 metams 
kalėjimai! už norėjimą su
naikinti kanclieriaus namų 
ir už kitus “gražus” dar
bus. Delei to sufragistės 
pakėlė didžiausi liarmą, ė- 
mė šaukties prie Amerikos 
sufragisčių pagelbos. Ligšiol 
mat, Anglijos valdžia su jo
mis tik šposus krėzdavo.

Gydyti sužeistųjų. Iš 
Berlyno universiteto daug 
medicinos studentų ir jaunų 
daktarų iškeliavę Bielgra- 
dan gydyti sužeistųjų ser
bų kareivių. Juos pakvie
tė Serbijos vyriausybė.

Nenori būti prezidentu. 
Respublikos San Domingo 
nuo nekurio laiko liglaikiniu 
prezidentu buvo išrinktas 
arcivyskupas Nouel, tečiau 
andai susirinkus kongresui, 
arcivyskupas padėkojęs už 
prezidentystę, nes jaučiąsįs 
nesveikas.

Chinų parlamentas. šį 
utaminką Pekine atidaryta 
pirmutinė Chinų respubli
kos parlamento sesija. Aug- 
štesnis butas susidedąs iš 
300 narių, o žemesnis iš 500 
atstovų.

Pirks laivą. Anglijos val- 
Bžia nusprendžius iš Brazi
lijos nupirkti naujai padirb
dintą milžinišką karo laivą 
“Minas Geracs” už $9.105.- 
000. Brazilija karo laivais 
nemažą varo pirklybą.

Ginkluojasi! Vokietijos 
vyriausybė parlamento pa
reikalavo paskirti 32 milijo
nu markių oro laivyno su- 
taisyniui, be to ginklavimo
si biudžetas padidinamas 
nuo 30 milijonų antsy k ant 
90 milijonų.

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

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

F.

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

P.

A.

CAMBRIDGE, MASS.
Bartkevieia 877 Cambridge St.

CICERO, ILL.
K. Backus, 1318 So. 49 Court

CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaitykla, 3149 Halsted
J. Braknis, 3239 So. Halsted 
E. Butkevičia, 3149 S. Halsted St.
J. Ilgaudas, 1841 So. Halsted St.
A. Juodelis, 818 W, 18 St.
A. Jurevičia, 3240 S. Morgan St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland ave.
A. Kasparavlčla, 3416 Auburn Ave.
J. Kulis, 3255 S. Halsted St.

Linka, 1834 Blair ave.
Mickevičia, 2342 S. Leavitt St.
Šokas, 3327 Auburn Ave 
Stulga, 4513 S. Wood St.

M. J. Tananevičia 670 W. 18 St.
M. A. Vabalas, 1700 No. Ashland : 
J. Valczukas, 4511 S. Honore St.
A. L. Zacharevičia, 2336 S. Oakley : 
A. želnys, 3240 S. Morgan St.

st.
st.

ft

K.
K.

avė

avė

P.

P.

V.

J.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Burneika, 1530 Arnold St.

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

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

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

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

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

lEPiPiism
Proga už

išsigydyt

Užmušta amerikietis.
Meksike nušauta Suvienytu 

i *■

Valstijų pilietis, plantato
rius Albertėli. Lawrence. 
Paaiškėjo, kad ji nušovęs 
vienas jo dąriiinųikų, niek- 
sikonas. Suvienytų Valsti
jų vyriausybė diplomati
niu keliu paiieikąlavo žmog
žudį nubausi.

Naikina opiumą. Iš A- 
inoy, Chinuose, rašoma, kad 
Chinų vyriausybė be jokio 
atsižiūrėjimo pradėjo nai
kinti opiumo užderėjimus. 
300 kareivių pasiųsta į Tun- 
gan, kur chinai ūkininkai 
guldo galvas už opiumą. 
Prievarta visas opiumo iš
teklius naikinama.

; Albanijos Jkarallius. Eu
ropos laikraščiai praneša, 
kad Paryžiuje nuolatos gy
venantis francuziškas kuni
gaikštis de Montpe.usier Al
banijos liglaikinės valdžios 
pl oki eiliuotais Albanijos ka
raliumi. Sakoma, kunigaik
štis pasiūlytų vainiką jau 
priėmęs ir tik laukiąs vieš
patysčių patvirtinimo.

Vokietijos orlaivis.
mis dienomis Luneville, 
Francijoje, nusileidęs aut 
žemės Vokietijos karinis 
orlaivis su oficieriais. Fran
cuzų vyresnybė visus orlai
vio ofieierius suareštavo ir 
pranešė savo karo žinybai. 
Pastaroji susinešė su Vo
kietijos vyriausybe. Orlai- 
vininkai tvirtina, kad jie 
suklydę, tečiau jiems neno
rima tikėti, |

To

Patrūkimą
(KYLĄ!

IKI BALAND. 15-tai
D-ras Flint, idis patrūkimo specialistas Chi 

cagoj siūlo nuostabu $10 isziydyma ik' 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 sLnvaites kūdikius ir vyrus 03 me
tu amžiaus, tet szi$10nroga yra ypatingai.“ki- 
riama darbininkams. Žinoma tokia pigi kaina 
negali testis ilgai”.

10 liZGYDYTii PATAUKEUU.
Bernard Van Mynen, S ». Holland, Ill.
F. Franchinn, 862 Gault St., Chicago, Ill, 
J. Golubic, Blue Island. R. F. D. L 
J. Burnett, 355ft So. Stato-st.
R. Viertel, 3648 Elmwood-avo.
J. W. Tibbits, 1126 Michi ran ave.
L. Hollse, 1732 N. Spaulding-ave.
A. F. Lange, 943 Wilson-ave.
L. Schneider, 1021 Newport-avo.
H. H. Penniuger, 16,0 Millard-avo.

JUS TflUPUTi PATRUKĘ
Žmones, mažai patrukę arba viduti i-zkni 

turi atminti, kad dideli įjAtrukimai seniau bu
vo maži. Nepaisejimas, atįdelioi'ma , ntemni- 
mas, paslidinias arba virtimas, kosėjimą < arba 
cziaudejimas gali padidinti jusu patrūkima iki 
milziniszko didumo ir _ali vesti prieuz-onapgi- 
mo ir mirties. Nerizikuok. Įszsig dyk. Atmink, 
maža patrūkima yra lengviau iszgydyti. negu 
dideli. Jai jusu patrūkimas didelis, ateik arba 
ra=zyktnoj. Kod 1 kentėti pat-r u ima, kuomet 
asz galiu be operacijos pagydyti ir pigiai.
DABAR YRA DIDI PROGA iszsigydyti Dakta
ro Flinto budu uz$10.

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

RAPIDS, MICH.
448 Leonard St. N. W.

1351 Hamilton ave.

GRAND
Kentraitis

V. Stasevičia,
J. K. Valinskas, 1424 Hamilton Ave.

C.

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

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

KINGSTON, PA.
J. Kučinskas, 23S Slocum Ave.

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

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

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

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

103

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

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

C.
J.

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

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

NORWOOD, MASS.
K. Akstinas 56S Pleasant

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

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

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

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

St.

Ar Skaitei Kada Laikraštį ‘ LIETUVA?** 
Gal nežinai kur jų gauti?

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

Rašyk adresu:

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

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

SKERSAI NUO ROTHSCHILD & CO.

Rittanhouse and
Embree Go.
LENTOS

visokios rūšies del statymo namų taip- ! 
gi visoki medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
Tel. Yards 50? JOS. J. ROZliON pard.

4-

4* 
f
♦

J 
❖

III

JOHN M. BRENZA 
L A W Y E R 

Lietuv/s Advokatas
4608 Sc. P.bhland Chloaga,

PHONE DRO/ZH 1»3>

Atlieku visokius legaiiszkiw reikalus nt 
sakaneziai, ypatingai huzcMiiio ir kitus. 
Uz.-iimu vcdi.nu visokiu civiliszku ir 
krimiuaii zku bylu. Taipgi porziuriu 
abstraktus ir padirbu visokias popiorus 
ir doKumentus pardavimo ir pirkimo 
namu, lotu, bizniu ir tt. Lietuviai, ku
rie turite koki legaiiszka reikalu, atsi 
szaukite pas tautieti.

i

Uranium Steamship 
Company

Reguliariška Pasažierine Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM
Gerinusi Laivui—Ruimingi kambariai
Mnreonl bevieline stotis—Geras Valgis

Aust rijos,Hungari ios ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus

Del Tikietuar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner (St Co.,

I4O N. L'earborn St., Chicago, ill.
Arba pas mus agentus kurio rand i- 

si visur Suvienytose Valeli jose.

- k

8



TĖMYKIT LIETUVIAI.

14k.

.^war-

CH1CACO, U-L. J P. K. BBC CHAS
3248 S. Matgan St. CHICAGO, ILL

DOVANAI!

Mow & SlsinM
ARCHITEKTAI

m

CHICAGO,

25 metų Jubilėjinis numeris 10 c. 
Rašyk greitai, o paprastą numerį gausi dykai.

♦ 
* 
4>
4 
❖

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

Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu:

EXCERSIOB WATCH CO., 
904 Athanaeum Bldg., Chicago, Hl.

Ant pardavime
Visose Lietuviu Karozemoee

i!
nau j j iliustruota katslioga UŽ DYK£. 

*l!

Kalbu Lietuviškai,

Ant
baro

Rodą Dovanai

Šeimynų

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

geriausia
tanti vertę geros

Reikalauk S-O-

(Nemokėk už neišgydyme—Neišgydo, nemokėk)

KIEKVIENAS
MUSZASI UZ

K akvianaspar- 
dav. parduoda

10 už 5c.

CK ARĖTUS

Kasdieną.

Cigarettes

KEBO
Cork Tip----

29 MOTERIŲ GRAŽYBES.
Tikrai artistiškus paveiks

lus gražiausių moterių mes 
siunčiame uždarytame laiške 
už 42c.

B. ANTURI,
626 W. 182nd St., 

NEW YORK.

UŽDĖTA 1886 m. JAU 27-ti METAI

Visuomenes, literatūros ir politikos 
' š-'- “ savaitinis laikraštis

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.

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

“Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:

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

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

Metams $3.00, - pusei metų $1.50

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

Visas paSaulis pripažino, 
iš geriausių kningų!

Ben -Hur
Istoriška Apysaka iš Jėzaus Kristaus Laikų.

Sulietuvino Jonas Montvila.
Psl. 472 ‘

Apskelbiu savo 
tautiečiams kad aš 
atlieku visokius 
darbus kas lytisi 
muzikos, kaip va: 
mokinu Concertinų, 
bubnų Kanklių. Su- 
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 18S0.-

(12-13-14-15-16)

t Nauja Lietuviška *

1FT1EO *
X

Aš atida’iau naują lietuvišką .j.
Ai tieką. Aš užlaikau'Severcsgy- 4 

j, duokles, ir geriausią Trajanką ir £ 
ą, geriausius rusiškus lašus. Aš įaip * 
4 pžč užlaikau visokias žoles iš senos 4 
J tėvynes. Ate’kit'e persitikrinti. įjį

F. FRA3K, Aptiekorius į
5462 S. Halsted st. arti 55 g. J
* - Telefonas Drover 2773

**

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 į Sveikatą

sutaisė Dr. A. H. Graičunas.

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

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

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

di aiški.

❖

laiką

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

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

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

labiausiai naudojami 
keliauninkų, kurie turi daboti laiką. 
Speciališkas pasiulijimas. Mes nusiųsi
me šitą laikrodėlį kiekvienam C.O.D. 
•iž $5.75 ir espreso kaštus dėl peržiu- 
f- jinio. Jei nepatiks, nemokėk nei cen- 
,o. Už jį kitur mokėtum $35.
paauksuotas lenciūgėlis dovanai prie 
kiekvieno laikrodėlio. Key 904.

Kiekvienas žmogus privalo
^=žinoti kaip užlaikyti savo sveikatą.^^

Sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

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

Toji aukso knyga SVEIKATA lešuoja tik $2.00 su prisiuntlmu.
Visos lietuvių laikraščių redakcijos, kunigai ir daktarai sako, 

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

JONAS M. TANANEViČIA
3249-53 So. Morgan Street, <

LIETUVIAI BEMKITE SAVO BIZ
NIERIUS.

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

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

K. KUČINSKAS
280 Pringle St.

Kingston, Pa.
»*:Me***«***************#*X  ’
*____ ____ _ ___________ *'
*
*****

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

$100.000.00 
sudėta Illinois Valstybes kasoje.

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

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

DR. O. C. HEINE
DENTISTAS

Kamp. 31mosjr Halsted gatvių *' 
Ofisas viršuj Aptiekos - ”

15 metų vienoje apygardoje.
S*************************!

GOLD FILLED laikrodėliai paauksuoti, gvarantuctl 
•nt 20 metų, 7 akmenų, Elgin viduriai, par- Ail "TC 
aiduos už........ ....A.............................................. $11. I 3
GOLD FILLED laikrodėliai gvarantuoti di.a OE 
aut 20 už.ių, 15 akmenų, Elgin viduriai...... vl*r. t □

GOLD FILLED gvarautuoii ant 20 metų ejfi *JE 
17metų Elgin viduriai....................................... v'v.

Pris'ųsk savo adresą ir už 4c markę, gausi mano i r. 11 i t. r,. vi. i ttA itv? rz A

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.
Siųsdami piningus adresuokite:

J. M. Tananevičia
5249 So. Morgan St. Chicago Ill

Ar mokate Anglišką kalbą?

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

<j Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu, U 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 eilejo teisingas ištarimas. „<J Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu, <jį Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Ą 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 Juslinių AmerikoS'Valstybių Piliečiais. flį Kiekvienas lie tuvis atvy
kęs į šitą sal| privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

JOHN COCH1NSKY 
LAWYER

LIETUVYS ADVOKATAS
69 W. Washington St., Room 1610 

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

Ofiso Tel. Central 1833.
Gyvenimas:

2316 W. 23rd Pl., Chicago, Ill. 
Gyvenimo Tel. Canal 2662.

DOVANAI!
imc ir noil 'intro PA- 1

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

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

Telephonas Seeley 3029
Telephouas Normai 2617
ILLINOIS

Skaitykite “Kataliką”

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

Telephone Canal 1505

JURGIS SZAULIS
Užlaikau visokiu kainu alaus, ge

riausią atlieka ir vyno, ir kvepen- 
ti cigarai Puiki užeiga del pakelie- 
vinggu.

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

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

Ištiria abstraktus 'perkastiem* 
namus ir padirba visus kitokius 
legališkus dokumentus, Ameriko
niškus ir Europiškus, Asekuruoj* 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa . 
kančiose kompanijose ir skoline 
pinigus ant pirmo morgičiau*.

Kreipkitės prie tantlecdo koris yra 
atsakantis o visados rau.it teisins, p*, 
tarnavima. PrleszafSav, Jnrgionan. 
911 W. 5 5 rd St. Tel Yard 5423

ŪKIŠKĄ KALENDORIŲ 1913 metams ir nauiingą ‘PA- 
KETBUKĄ” su užrašų knygute, išsiųsiu dovanot kiekvie- 
mm, kuris prisius irau 10 gerų a'-’re ų savo pažystamų ir 10 
centį markėmis, apmokėjimui siuntimo lėšų. .

Adresuokit šiteip:

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

Vyrai Išgydomi į 5 Dienas
VARICOCELE, HYDROCELĘ (Be peilio ir skausmo)

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Stnkturos, Užkrečiamų 
Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų,

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

Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. 
Tamsta gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi iš mano 1S metinio patyrimo kaipo speci- 
jalisto vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučiu; Kepenų ir Inkstu nesveikumus

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudyta, vyrižkumaa 
Ligos Kepenų ir lakoti 
Nerviška negale, Silpnu 
mos, Prsžudyta ppjlecs. 
Nuovargį,Kraujo užnuodlji- 
mą, Slapumo bėgimą.

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

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

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

VISIŠKO IŠGIJIMO ki(kvi«BM |Mk». A4 tamstą iiįydysiu visiškai, jeigu tamsta tik
pavesi gydymu savo ligos maa. Maso preka tams ir pritinkanti prie mano
kančio gydymo, o išlygas y r a labai IsaAvon, Ateik Median ir pasiliuosuok nuo kanžių.

Dr. ZINS,^83^SCHIGAG0
Valandos: 8 ryto Iki 8 vok. Nadilloms, 8 ryto iki 4 pa plotų

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

Taupinimas padeda: t ^pinigus Chicagos Valstijinin Bankan suteikia 
jums progą turėti pinigus, kuomet tik yra reikalas ir ir dar-gi moka
mas 3 procentas ant depozitų. Jis yra gausiai apsaugotas kapitalu 
irsurplcsu $3.500.000.

. Galite depozituoti per laišką arba asmeniškai ateinant. 
Rašykite lietuviškai.

Instoigta 1879 m.

SIME BOK OF CHICAGO
S.-E. Cor. LaSalle (SL Washington Sts., Chicago

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas 

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

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

$15 tavoro, mes duosime už 50c tavoro dykai

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

Teisingai padaryta degtine iš
nepaprastai puikaus mišinio

Per daugeli metų sendinta
balto ąžuolo bačkose pirm

suteikimo publikai.
miniai švelnios

prieprovos daro 
SOLO degtine

Žmones supran

rugines degtines
orderiuoia SOLO
Kliubuose, Hotehuo-
sąir Saliunuose. Yra
tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

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

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

.APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai norintiems 
suprasti teisybę. P. B. Šioje kningelėje ap
rašo kokį pavojų atgabena žmogui rūky
mas ir aleoholiški gėralai. Pusi. 23. Kaina 10c. 
ANTRAS KRIKŠTAS. Šių laikų apysa
ka. Parašė Br. Vargšas. Labai žingeidi 
apysaka apie padėjimą šių dienų Rusijo
je ir buvusią revoliuciją. Pusi. 83. Kaina 25s. 
AMALGUNA arba Tyro duktė. Labai 
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 STONELĖ, arba Kristaus 
užgimimas. Drama trijuose aktuose. Pa
rašė K. Puiki kningelė del perstatymų 
apie Kalėdas. Pusi. 31. Kaina ......... 15c.
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, ^vengdami persekiojimų, susirin
ko ant pamaldų į požeminius urvus, kata- 
kumbomis vadinamus, kurie ir šiandie 
dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina .. 35c 
Ta pati apdaryta ...................................... 65c.
DANGUS. Pagal K. Flammarion, para
šė P. Brandukas. Su paveikslėliais. Astro
nomija — mokslas apie pasaulį. Parodo, 
kokios yra planetos, kaip jos eina ir kokią 
įtekmę turi viena ant kitos. Kninga yra 
moksliška didelės vertes. 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 .........................

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 ............. 5q.

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.
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 ...........................................................
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 daugiai! 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. 
IŠGAMA. Drama 2-se aktuose. Parašė

is

5.

0.
7.

6.

9.

10.

u. 
r

17.

18.

BREVIORELIS.
Katalikiška Maldų knygelė, Pavesta Lietuvos Katalikiškai 

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

Mažiausia gražiausia ir smagiausia maldaknygė neštis baž 
ujčion. Mišios, mišparai ir suplikacijos yra dviejose kalio 
rfi lietuviškai ir lotyniškai. Turi visas reikalingas malas ■ 
if kaltndorių, teip kaip didelė knyga. Balta, plona, gera 
pepiera. Čia yra jų paveikslai ir kainos:

Ei su gyvenimo ~budu musų senukų. Pusi. 
296. Kaina .................................................... 50c.
Su apdarais ......................_,.....................  75c.

LAIMĖ. Poema (Eilės). Paraše M. Vait
kus. Chicago, Ill. 1911, pusi. 166. Kaina.. 35c. 
MALDOS GALYBĖ. Istoriškas piešinys 
IV šimtmečio. Lietuvių kalbon išguldė 
P. B. Puiki apysaka iš gyvenimo pirmu
tinių krikščionių Rymo viešpatystėje. Ver
ta kiekvienam perskaitvti. 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.........................
Ta pati apdaryta ........................................
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 .................
MILUKU ADA, arba nepaprasti dzūko 
viršžmogiški nuopelnai ir juodesnis už 
pragarą tiems nuopelnams pavydas. Chi
cago, Ill. Pusi. 37. Kaina .........................
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 ....................................
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 . . ...............................................

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 ..... — 
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.
NIEKO BE .PRIEŽASTIES. Komedija 
viename akte. Lietuviškon kalbon vertė 
Magnus Parvalkietis. Yra labai smagi at- 
lošimui, nes įeina tik trįs asmenįs. Pusi.
34. Kaina ................................................... 15c.
.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 
luose. Puslapių 63. Kaina .........................
PŪSČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš 
Amerikoniškų Miškų. Pagal D-rą Bird pa
rašė. A. L. Ančye. Lietuviškai išguldė 
P. B. Puikus aprašymas apie ameriko; 
niškus miškus, pirmutinius jų gyventojus 
baltveidžius ir jų kares su Indijonais. La
bai užimanti ir pamokinanti apysaka, ver
ta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330. Kai
na .............................................. . .................
Ta pati apdaryta ........................................
PRARACTVOS MICHALDOS, karalienės 
iš Sabbos. Iš naujo atspausta. Laida IV. 
Šioje kningelėje aprašoma, kaip toji kara
lienė pranašavo prie permainos viešpatys
čių, karus, pergales vieni kitų ir tt. Pusi. 
42. Kaina ...................................................

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

hygienos. Rankvedis pradinėms mokyk
loms ir plačiai liaudžiai žinynas. Sutaisė 
Dr. A. L. Graičunas. Štai kas SVEIKA
TOJE dailiai ir visiems prieinama kalba 
aprašyta: Kūnas ir kam mums reikia 
apie jį žinoti. 1) Valgis ir kas iš jo pa
sidaro. 2) Valgymo budai ir virinimas. 
3) Virškinimas. 4) Valgio rūgimas arba 
fermentacija. 5) Kas yra alc.oholis. 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. 
ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. Parašė J. 
Gerutis. Toji kninga parašyta labai dai
lia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad ją gali 
skaityti kaip dievotas, taip ir laisvama-
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31.

34.

85.

36.

37.

39.

40.

50.

10c.

15c.

19.
— J, S. Laida II, pertaisyta. Labai tinkama 

kningelė teatrų lošimams. Pusi. 24 Kaina 10c. 
JUBILEJUS, arba būdas įgyjimo jubileji- 
nių atlaidų. Pusi. 38. Kaina....................5c.
Išganymo apsireiškimai, arba atėjimas ir 
gyvenimas ant žemės J. Kristaits. Puikus 
vaidinimas su gaidomis. Parašė V. Juozas 
K—s. Chicago, UI. Pusi. 105. Kaina .... 75c. 
Audekliniais apdarais ............................. $1.00
JONO ŠIRDIS. Drama penkiose veikmė
se. Parašė Br. Vargšas. Chicago, Ill., 1911 
Pusi. 66. Kaina .............................................25c.
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.
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.
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 10c, 
KATORGON. Atsitikimas Muravjovo 
laikuose Vilniuje. Paraše P. B. Aprašo, 
kaip Muravjovas be jokios mielaširdystėa 
kankino ir žudė nekaltus žmones arba va
rė juos Sibyriun. Pusi. 18. Kaina ........  10c.
KNARKIA PALIEPUS. Komedija 1-me 
akte. Sulyg lenkiško sutaisė Gineitis. La
bai juokinga komedija del trumpų persta
tymų. Pusi. 26. Kaina...................................10c,
LEMENTORIUS. Lietuvių Parapijų mo
kykloms Šiaurinėje Amerikoje. Pagal Da
mijonaiti ir kitus. Parengė S. P. Tanane- 
vičia. Yra tai parankiausias prasimokimui 
skaitymo ir rašymo rankvedis, sutaisytas 
mokinimui vaikų. Pusi. 76. Kaina tiktai 15c, 

LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo Kvietkau- 
skio. Guldė P. G. Labai puiki apysaka iš 
gyvenimo lietuvių Lietuvoje apie pusė 
devyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią. 
kningą ne tiktai ką smagiai praleisi lai
ka. bet dar i^vsi sau naudą ir apsipažį-
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50c.
75c.

30c.
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uis, kaip mokslinčius, taip ir prasčiokė
lis —- kiekvienas Joje ras .tikrą teisybę, 
paduotą Šv. CKh&oi ir giliai apmąstęs su
pras, ar jos’teisinau, ar blogu keliu sku
binasi prie ąnįžiijojo grabo. Supratęs vis
ką kiekvieną?,-skaitytojas ant valandėlės 
pažvelgs į sąyo būvį ir tuokart gal kitaip 
manys apie ^ųnžinastį. Viskas parodyta 
ant paveikslėlių:, labai aiškiai. Pusi. 184. 
Kaina ........t. > . . . i...................................... 75c.
Ta pati apdaryta ?........................   $1.00,
SNIEGAS. Drama 4-se veikmėse. Vertė 
Vincas AkelSitis’r Pusi. 62. Kaina ...........  40c.

51. TRĮS KELEIVIAI; Krikščionis žydas ir 
turkas. PamWlrinAriti apysaka. T. Višniau- 
ckas. Vertė P- B.’Antra laida. Morališkas 
apsakymas. Pušį. 92 Kaina .............. 25c.
Ta pati apdaryta ........................................ 30c.
TABAKAS-NUODAI ir kenksmas nuo 
rūkymo. Pagal Dr. D. P. Nikoliškj, iš 4-to 
rusų kalboje leidimo parengė S. Kaimie
tis. Pusi. 35. Kaina ....................................
TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMA
TIKA, del lietuviškų mokyklų Siaurinė
je Amerikoje. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevičia- Chicago, Ill. 
1909, pusi. 102. Kaina ........................ . ..
UŽKEIKTO URVAS.
vių gyvenimo. Pagal lenkišką nupiešė 
P. B. Labai užimanti ir pamokinanti apy
saka. Pradėjęs ją skaityti negalėsi atsi
traukti, kol nepabaigsi. Taigi visiems 
vertėtų ją perskaityti. Pusi. 288. Kaina 50c.

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

56. UŽKERĖTAS JAČKUS. Vieno veiksmo juo
kinga komedija, paimta iš Lietuvos kai
miečių gyvenimo.. Pusi. 39. Kaina .......... 15c.
ŽYDAS STATINĖJE. Juokingas persta
tymą vienoje veikmėje. Iš lenkiško vertė 
Jurgis. Pusi. 24. Kaina .............................
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 talpinąsi trumpos paskaitos ir Les
sens 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 suplementaš prie kningos yra labai 
naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris 
norėtų ‘pasilikti Jungtinių Amerikos Val
stybių piliečiu. Šitas RANKVEDIS , drą
siai galima sakyti, kad yyra parankiausias 
delei išmokimo angliškos kalbos. Pusi. 
240.Kaina popieros apdarais ................ $1.25.
Gražiais audimo apdarais ..................... $1.25
VĖJINIS MALŪNAS. Pagal lenkišką pa
rašė. P. B. Apysaka apie žydą, kuris nu- 

>i pirko malūną: •del' ‘ ‘ gešefto ’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. Kaina........35c.

60. ŽVAIGŽDE. 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.
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10c.

Apysaka iš lietu- 
nupiešė

35c.

10c.

MALDAKNYGĖS.
šaltinis arba Aukso Altorius, Dangiškų Skarbų. 

Naujausia spaudimas pagal tikra dešimta ir šeš
tą spaudimus.
Prastais apdarais paauksintais kraštais be kabės. $1.00 
Ta pati su kabe ......................................................
Šagrino apdarai apkaustyta auksuoti kraštai .. 
Morokko skuros minkšti apdarai su kabe............
Balsas Balandėlės arba mažas šaltinėlis malonės 

Dievo, Naujasis spaudimas, be ar su “Officium” 
su “Officium” yra brangeses 10 centų.
Prastais apdarais paauksytais kraštais su kabe... 75c
Šagrino skuros apdarais su kabe..................................$1.00
Morokko skuros kietais apdarais..................................$1.00

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

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

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

Prastais apdarais paauksuota

$1.25
$2.00
$2.50

b 
c

1104

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

1110 Šagrino minkštais 
apdarais, su kabe.. 7fie

1111 Prancūziškos sku-‘ 
relės, gražiausia S vi
sų už tą prekė.. 3$1.00 1

UIS Bu baltais kau
leliais, medalikėliais ir 
gražia kabutė.... $1X0

1114 Prancūziškos skn- 
relfis su gražiais paau
ksinimais ir su kryžiais 
ant šonų... $1.7*

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

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

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

kėlė su aukso ir sidabro 
lapeliais, aukso litaro- 
mis knygos vardas at
spaustas, lapų kraštai ap
ščiai auksinti, ant vi
durio kabutė..........$1.00

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

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

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

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

90c

Kad atituštinti vietų maldakny
gėms, kurių norime ištisą eilę įdėti 
į savo knygų krautuvę, priverst! esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS ari a Te- 
LESKOPTJS.

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

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

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

Štai ką juose gali pamatyti: 
" Kristaus užgimimas Betlejaus Stai- 

nėlėje.
Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

tų ir dovanas jam kloja.
Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo
kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus 
lejaus. 
ną.

Kristus
Judošius

Kristų žydams.
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.

Šventa Veronika apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

11. Kareiviai ir Sv. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo motiną Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.
Žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.
Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.

1,

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

12.
13.

14.

VAINIKĖLIS.
Katalikiška maldų knygelė pateikta Katalikiškai Jau

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

.1128 Prancūziškos sku
relės, minkštais apda
rais 60c

1127 Prastais apdarais 
gražiai paauksuota. 40c

1129 Morokko gražiais 
-u:ąs uą§5Įurtu ‘stuiupdu 
relė, paauksuotais kraš
tais..................................50c

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

|jiih»kii<hhiih

iliiiiuiii mini 

lt t'H Itlllilllf lllllw; 1131 Puikiai išgro- 
žinta, su auksuotis 
kryžiais, taip-gi vi
duryje yra auksinis 
kryžils............ $1.60

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį į vy- 

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

kryžių 

veidą

jo ne- 

nukry •

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

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

rijos.
22. Bažnyčia budavota ant grabo šv.

P. Marijos. 1
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus *^štai 
žmogus ’ ’.

SERIJA II.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų pavelk- 

.................. - ------ už

23.

24.

25.

. 75c 
$1.00

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

1120 Prastai drūtais 
apdarais, be apkalimo 
Preke ...... .... 60c

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

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

1150 Biblija arba šv. 
Raštas Naujo Įstatymo. 
Idetuviškon kalbon iš
guldė Vyskupas Kuni
gaikštis Juozapas Arnul
pas Giedraitis, antru 
kartu atspausta kaštu 
kun. S. Pautieniaus bu 
komentorium parenktu 
kun. A. Staniukyno, tel
pa čia išguldinėjimas šv- 
evangelijų visų keturių 
evangelistų. Apaštalų 
tai, pusi. 494 lotyniško- 
darbai ir Apaštalų raš- 
mla litaromis............$2.0(

50c
75c

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
49-53 S. Morgan st, Chicago, III

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 
bakselį.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek 
veikelėlių ką pirmutinėse serijose, 
štai ką juose galite pamatyti:
26. Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorų kro rimas į di

delį oceaninį laivą.
28. New York. T.........................."

Garden).
29. Boston.

Atlantic
maryj.
Niagara.
tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Ealls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

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

34. Moki indi jonas namiuje.
35. Moki indijonų gyvenimas.
86. Sioux indijonų vadaa, He-No- 

Eraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

pėdų augščia, Y-osemite, Cal.
88. Motina girių, 68 pėdas apemio. 

Yosemite Klonyj, C*l.
19. Magdelenos Kolegija, Oxford, An- 

giijoj.
10. Airija. Killarney, pilis Ross.
11. Inėjimas į Muckross Klioštorių, 

Airijoj.
šiaurinis miestas. Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.

15. Vokietija. Laivas aploidžiantis Ko- 
biencą. ant Rheino upės.

<6. Švedija. Stockliolmas nuo vandens 
pusės.

17. Stockbolmas. Karališkas palocius. 
t8. Švedija. Ant kelio J Odde.
19. Švedija. Lejono pilis, Geteborge.
50. Šveicarija. Mount Blanco liurint 

nuo Chamonix. y

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

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

ryžiuj, Francijoj.
54. Tullerinų daržai, Paryžiuje, Frau- 

cijoj.
Palociai tautų ant upės Scinaos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj.

. Des Shamns Elyseee. Paryžiuje, 
Francijoj.
Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.
Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj.
Laivų užplauka ir ežeras, Ville- 
france, Francijoj.
Carniche kelias ir ežerėlis 
farnehe, Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.

63. Vatikano daržas ir Sv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.

64. Rymas žiūrint nuo bokšto Sv. Pet
ro katedros.

JONAS ivl. TANANEVICE 
3249-53 S. Morgan SL

Chicago, UI.

pa-

30.

31.

32.

12.
43.

‘4.

>5.

58.

>7.

’.8.

59.

60.

81.

62.

Pilies darias (Casttie

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

Patkavinis vandanskri-

Ville-

Monte

10



Daktaras Wissig
$43.75Komitetas Kartu

(15)

Draugysčių Reikalai,

*

PA.

SAULE’

Išeina Kas utarnlnkas Ir petnyfla.

So. Union

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co
Mahanoy City, Pi.520-522 W. South *R

visi

PAIEŠKOJIMAI2200.

J.f

S.

Chicago, Ill.

ANT PARDAVIMO

kiekvienas 
keletu ak-

Pats 
tuoj

į

TĖMYKIT LIETUVIAI!
TAUPYKITE PINIGUS!

ant 
per-

yra 
yra

yra 
yn

L

kuri
Ma-

ku-
nu-

Viso labo $42.75
J. Jaras iš Charleslawn, Mass... .$1.00

iš-
Na-

žmona apsirgo.
Tuoj kreipkitės.

Juozas Normontas 
2140 W. 23rd PI.

(14-15)

REIKALINGI
šeši geri siuvėjai ir keturios merginos 

prie moteriškų drabužių. Darbas nuolati
nių mokestis gera. Kreipkitžs tuoj.

• L. KASPER,
3129-31 Wenthwartb avė., ties 31 g.

Phone Yards 2263
(15-16-17-18)

REIKALINGA
Tuoj reikalinga gera moteris, 

galėtų prižiūrėti mano vaikučius, 
no

Telefonas Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois. 
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 12: 6 iki o vakare.

Gausi už pusę kainos!
Neatidėliok, 

Greit 'noriu parduot.
Kreipkis į “Kataliko”

— Išleistuvę.

PARSIDUODA.
SALIUNAS. ' KREIPKIS Po. NO.

935 — W. ISth ST.
(15)

V.
J.

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

TINGU LIGUu
Ateik pas ma 
ne, o tu iszgy 
dysiu jus an 
visados. A

..50 

..50 

..50 

..50 

..50 
m50 
..50

T. Zanauskas. • -50
J. Mileikevičius.,UJUA. ... .50
Smulkių aukų $8.25

Spauda ir Lėšomis
KATALIKO

3244 So. Morgan St CHICAGO ILLINOIS

KATALIKAS

ii 
t

ADMINISTRACIJA LIET. TEATRAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV, 

MARTINO.
- Petr. Andrjauskas, pirm., 

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

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

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

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

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

2118 W. 20th-St.

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

4527 Marshfield Ave. 
Joseph P. Jusčius Pagelbinln. 

1765 Ogden Av. 
Frank Rauba, Raštininkas 

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO. WILKES BABRE, PA.

Jurgis Ažis. Pirmininkas.
13 Collins Str.,

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.,

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

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

Petras Acėviče. 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.

DEŠIMTAS IŠKILMINGAS BALIUS
Parengtas Lietuvių Regai Kliubo ne

dėk, 13 Balandžio Meldažio Svetainėje 
2242 W. 23rd Place. Sveitalnė atsida
rys 4 valandų vakare. Balius prasidės 
5 valandų vak. Įžanga 25 c. tikietas.

Užprašome visus nuoširdžiai skait
lingai atsilankyti ant iškilmingo musų 
Baliaus. Turėsite progų tikrai smagiai 
ir gražiai pasilinksminti. Muzika gra- 
jys paskiausius ir gražiausius šokius; 
pačios kojos kilnosią kada pradėsite 
šokti. Viskuo pasistengsime pilnai už
ganėdinti.

PARSIDUODA
Parsiduoda; nauji naminai rakandai 

(furniture). Važiuojam kitan miestan 
— todėl parduodam. Kreipkitės grei
tai. Gausit pigiai? ■■

J. Potelunas, 
2130 W. 22 St;i is Chicago, Ill. 

------------ r.- ‘Ui------------------ ;---------
GERĄ PROGA!

PARSIDUODA/NA^IAS GRAND WORK’S 
(CICERO, nį.). LAPAI GRAŽIOJ VIE
TOJ, PAČIAME VinVRMIESTELYJ. NA
MAS RANDASI ANT 2 ŠEIMYNŲ. PAR
SIDUODA ANT LENGVU IŠMOKESČIU.

ATSIŠAUKITE:
M. J. TANANEVIČIA, 

670 W. 18th ST. CHICAGO, ILL.

O.
F.
F.

Zlpereckas....
Remeikls.. ,
Saulėnas.^,. 
Janulevlčius.. 
Staniulevičius, 

Prašpaliauskis
J.^Balekeršius....

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

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

Kada bnsi mieste, nžeik 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. Aušv.ra, 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, Knygvedis.
4524 So. Wood St.

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagalbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

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

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsčdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
840 — 33rd. St.

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

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave. 

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

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

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

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

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

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

425 S. Grand St.
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA. 
Laukus, Prezidentas 
425 S. Grant St. 

Staneika, Vice-prezid.
57 Oak Lane.

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, Pirmsčdis, 
840 W. 33 St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, • 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DID2. 
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIU ANT TOWN OP LAKE 
Jonas Klimas, Pirmsčdis.

1853 W. 45 St.
Vincas Petkeviče, Pagelbininkas.

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

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

1644 W. 47 St.
V. Jasulaitis, 

4514
K. Trakšelis,

4757
L. Bonevičia,

1849
I. Labanauskas, 

4737 So. Paulina St.

Kasierius.
So. Paulina St.

Gvardijos Generolas. 
S. Paulina St.

Gvardijos maršalka.
W. 45 St.

Karūnos nešėjas.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO
METUVIU NAMĮT SAVIN INKŲ.
J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 

3z49 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JONO KRIKŠTITOJO.

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

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

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

Jonas Kazukauskas, Fin, našt.
Jonas Zylvitis, Išdininkas, 

841 W. 33 St.

TAUPYKI! PINIGUS!
“Keistuto” Paskolijimo ir Budavo

jimo Dr-stė (Spulka) No. 1.
Nauja 48 Serija prasidės Ketverge 

Gegužio 8 — 1913 m. Susirinkimai 
atsibuna kas Ketvergas 8-tų vai. vaka
re Juozą Ridiko svetainėje 3251 Illi
nois Court, kampas 33čios gatvės.

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

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

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

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

Skoliname pinigus aut lengvų išlygų 
del pirkimo arba statymo namų, 
pirmo morgičiaus (Morgage) su 
žiurčjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus. Prezidentas 

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

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2716 —Wabash 2200.

Juoz. Ridikas, Kasierius, 
3251-3253 Illinois Court.

PIRMAS IŠKILMINGAS VAKARAS.
Parengtas Vakarinės žvaigždės Kliu

bo, Grand Works (Cicero, Ill.) Nedė
lioję, Balandžio (April) 13, 1913 Juk- 
niaus Svetainėje, 4832 W. 14th St. Ci
cero. 4 valandų po pietų. Inžanga 25 
centai porai.

Tas vakaras bus vienas iš prakil
niausių kada buvusių Grand Works, 
nes jis susidės iš Dainų Prakalbų, De
klamacijų. Dainuos RŪTOS choras po 
vadovyste p. J. M. Lanelio. Taipgi bus 
ir garsių kalbėtojų iš Chicagos, kaip: 
p. B. K. Balutis, p. P. Galskis ir kiti. 
Deklamuos: W. Ežerskutė ir II. Bels- 
kutis. Dėlto kviečiame visus lietuvius, 
vietinius kaip ir iš aplinkinės kuos- 
kitliaogiausiai atsilankyti šitan vaka
ran ir smagiai su visais kartu pasi
linksminti, bei išgirsti gerus kalbėto
jus. kurie pamokis daug naudingų da
lykų taipgi gražias deklamacijsa ir 
puikias dainas. Po visam gražus ba
lius. Muzika p. V. Sarpaliaus. Kviečia 
visus širdingai KOMITETAS

(15)

PARSIDUODA
Bučernė ir grosernė. Pigiai. Lietuvių 

apgyventoj vietoj. Nepraleisk progos 
įstoti į biznį patogioj vietoj.

Noriu greit parduoti, nes apleidžiu 
šių šalį.

M. A. Valaskas, 
349 E. Kensington, avė.

Kensington, Ill.

PARSIDUODA.
Bučeruė geriausioj vietoj ant Brid- 

geporto. Apie 197 kningutes. Apie 
$35 “cash” dienoj. Apyvartos $3.000 
mėnesyj, 
stoju į kitų biznį, 
ateik.

Ono šaputlenė persiskyrė 
su šiuo svietu kovo 28 d., 19- 
13, Chicagoj ir paliko savo 
vyrų didžiausiame nuliūdi
me. Velionė paėjo iš Kauno 
g. Reseinių p. Sartininkų p.

Lai buna jai iš žemelė 
lengva!

Antanas šaputis, 
3428 S. Halsted st. Chicaco, I.

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 skaptus nesvnikumus vyrų ir moterų,

Jeigu kiti jus negalėjo išgydyti, radijam jums eiti pas jį, o patys 
persitikrinsite, kiek gera 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

BALIUS! BALIUS!
Vyties Draugija nuo Brldgeporto pa

rengia pirmutinį savo metinį balių 
balandžio (April) 13 d. šv. Jurgio pa
rapijinėje salėje, kampas Auburn Ave. 
ir 32nd. Place, (ant Brldgeporto). 
prasidės 4 vai. po pietų. Salė bus a- 
tidaryta .3 vai. po pietų.

Kviečiama visa lietuviškoji jaunuo
menė minėtan baliun atsilankyti, nes 
bus puiki muzika, bus galima dailiai 
pasilinksminti. Kviečia Komitetas.

(14-15)

PARSIDUODA SALIUNAS.
Geroj vietoj, biznis gerai išdirbtas, 

tarp lietuvių, 25 metai, kai įsteigtas, 
šokiams ir vestuvėms svetainė, randa 
pigi, tris kambariai gyvenimui, pigiai 
parduodu, nes einu į kitų biznį.

Felix Kampikas,
4601 — 5th Ave., Chicago, Ill.

(15-16-17)

********4t****************>,.
*
*
*
*
*
*
*
*Sį. --------------------- -------- ----------

Nedek nuo 9iki 12 popiet; nuo 6 iki 8va!:.
**************************

* * * ** * *
PLUMBERIS

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

3252 Emerald Avenue * • Chicago* III
Telephone Yards 4527.

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

38ta Serija prasidės Utarninke, Ge
gužio 6tų d., 1913 m. Susirinkimai at
sibuna kas Utarninkas 8tų vai. vakare 
Doni. šemaieio svetainėje, 
St., kampas 18tos gatves.

Akcijos kaina 25c., todėl 
ar viena gali užsirašyti po
ei jų į mokant po kelius centus arba do
lerius į savaitę, gauna sučėdyti pini
gus del savo ateities. Kožna akcija už
sibaigia už 6(4 metų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaites prisirašyti.

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

Skoliname pin-gus ant lengvų 
lyg’.1 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

M. J. Tananevlcze, Kasierius. 
670 W. 18 St.

PASKOLINIMO IR BUDAVOJIMO
Daugija “žirgvaikio” atidarys Nau

jų 13-tų Serijų Seredoje, baland. 16 d. 
1913, m.

šitų draugija jau gyvuoja 3 metų, ir 
turi kapitalo $12.000. Taigi draugai 
ir draugės, jeigu norit įgyti savo loc- 
nų nuosavybę su mažu kapitalu, kreip
kitės į viršminėtų dr-jų, nes ji pasko
lina pinigus ant lengvų išlygų, tuomi 
pagelbsti įgyt jumi imi tinkančių nuo
savybę.

Mitingai atsibuna kiekvienos Sere- 
dos vakarų. 8 tų vai. L. Ažuko Salėj, 
3301 Auburn Av., kamp. 33 gatv.

TĖMYKIT NARIAI!
Liet. Tet. Dr-os šv. Martino, kiek

vienas narys privalo atsilankyti ant 
musų Dr-jos Baliaus kuris atsibus, 
Nedėlioję, 13 d. Balandžio (April), 
1913 m. Nariams įžanga dykai, o 
rie nepribus ant Baliaus, liksis 
bausti! 50c be jokio išsiteisinimo.

Su godone
A. J. Kasparas, Prot. Rašt 

3416 Auburn Av.
(15)

SUSIVIENIJIMO L. A. IŠ
KILMĖ. A

Gyvieji paveikslai, vaidi
nimas komedijos “Aukso 
Veršis” ir gužynė su gražia 
muzika atsiliks šioj nedėlioj, 
balandžio 13 d., 1913 m., 
South Side Turner salėje, 
3143 So. State str., ties 31- 
mą gatvę. Visu prašome 
atsilankyti. Susivienijimas 
tik vieną sykį į metus tokią 
iškilmę rengia; kas neatsi
lankytų dabar, tam reiktų 
kitų metų laukti tokio nepa
prasto atsitikimo.
S. L. A. Chicagos Apskričio

KOMITETAS.

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS!
Parengtas Storone Lietuviškos Tea

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

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

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

ANT RANDOS.
6 kambariu flatas, viskas 
kuogeriausiame padėjime, j 
garu šildomas, maudynės, 
dženitoriaus patarnavimas, 
naujas namas. Tie kamba
riai viršui Tananevičio Ban- 
kos. Kas jieško gerų, švarių 
ir sanitariškų kambarį ų. at
sišaukite tubjaus į

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

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausiai,

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

BU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

A.V 77? .4 S IŠKILMINGAS BALIUS.
šv. Petronėlės dr-stė rengia balių su- 

batoj balandžio 12 d., šv. Jurgio svtai- 
nėj 32 PI. ir Auburn avė. Prasidės 6 
vai. vak.

Kviečiame visus lieuvius ir lietuvai
tes senus ir jaunus atsalankyti inusų 
balium Nei vienas nebus atėjęs apvil
tas. Puiki muzika, p. Bakševičiaus ve
dama, grajis lietuviškus šokius ir 
linksmai galėsit skrajot svetainėj.

širdingai visus kviečia.
KOMITETAS

REIKALINGA ’
Mergina prie namų darbo mažoj šei

mynoj. Darbas ant visados su gera 
mokestim. Kreipkitės.

SI. J. Tananevicz,
670 W. 18th St., Chicago, Ill.

Paieškau kun. Vincento Taškuno, 
paeina iš Kauno g. Aleksandravo p. 
Dūkštų p. žusinų K. Turiu svarbų 
reikalų. Adr.

Alfons Gasparavičė.
Box 17 a Newton, N. H.

Kas nori uždirbti $25 ir $50 savai
tėje nemesdamas dabartinio darbo, 
rašyk indėdamas 2c marka pas Ba
leslaw Jasudes.
1574 Milwaukee Ave.,

(14-5-6-7-8)

Paieškai! švogerlo Jono Videiklo, 
paeina iš Kauno g. Kražių p. Mėnuo 
atgal gyveno Indiana Harbor, Pats 
ar kitas duokit žinių. Adr.

Vincentas Dragūnas 
4530 Wood st. Chicago, Ill.

FARMQS! FARMOS!
Turiu pardavimui1 25.000 akrų der

lingos žemės. Parduodu po kiek kas 
nori tiek akrų del visokio didumo 
farmų. Tos žemės yra tarpais plikos, 
kur gali tuoj eiti ir arti ir turiu su 
jaunais miškais, iš kurių gali staty- 
ties krajavus namus ir apsitverti tvo
ras. Kaina nuo $8 iki $20 už akrų. 
Parduodu ant išmokesčio. Tik reikia 
inmokėti po $1.00 ant kiekvieno akro. 
Kiek akrų imi tiek dolerių turi inmo
kėti, o kitų sumų gali mokėti kaip no
ri. Gali mokėti kaipo raudų pamčnesi- 
ni po kelis dolerius arba pamečiui, 
kaipo jums gali išeiti geriau. Mes vi
saip apsiimame su išmokėjimu. Gali 
gyvendamas mieste ir ten uždarbiau
damas arba gyvendamas ant tos žemes 
lengvai išsimokėti ir atsitikus nelaimei 
arba bedarbės laike. Mes pinigų palau
kiame kol atsitaisys laikai. Turiu ant 
pardavimo gyvenamų farmų su trobo
mis ir sodnais iraremtis laukais vi
sokio didumo farmų taip-pat ant iš
mokėjimo parduodu. Tos žjmės ir far- 
mos randasi Michigan valstijoj ties e- 
žeru Michigan arti dviejų turgauuų 
miestų į karius atplaukia kas diena 
daugybė laivų. Aš turiu parduoti tas 
žemės greta stovinčiuose apskričiuose. 
Lake ir Mason apskričiuose. Mason ap- 
skrityj, kaipo derlingiausiam visoj val
stijoj, turiu čion parduoti daugiausiai 
išdirbtų farmų. šiame musų krašte jau 
yra nuo manęs pirkusių 132 lietuvių 
farmas ir gerai gyvena. Lietuvių skai
čius čion vis didinas ir žemė vis eiua 
brangin.

Mielas broli lie'avi, 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
mų. Mano farmoS randasi arti mo
kyklos vaikams ir (lietuviai turės trum 
pu laiku statyti savę bažnyčių ir bus 
šis kraštas tikra antra Lietuva. No
rint pirkti farmų atvažiuokit pas ma
ne. Aš esu lietuvis ip ten pat gyvenu 
ir esu farmeris,' Kiekvienam atvažia
vusiam aprodysiu 'ta 
galėsi sau pirkti pas 
čiausių plotų. Kieki 
žemės duosiu kongter 
mus ir patarimui j 
Amerikoj iš ko “gaili 
nų padaryti, nes'aš :
tės mokslu Amerikos* aiškiai susipaži
nęs. Norintieji platesnių žinių apie 
farmas ir musų žemes rašykit o tuoj 
gausit mapų ir kningutę plačiai apra
šančių apie musų žemes.

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

GERAS LIETUVIsKAS KRIAUČIUS.
Siuva visokius rubus. Atlieka dai

liai,gerai, pigiai, pagal kostumerio rei
kalavimų. Visokių materijų ant pasi
rinkimo. Atsilankykit ir užsisakykit 
pas mus, o busit užganėdinti. Palai
kykit savuosius. Artimas pavasaris. 
Užsisakyk siutų pas mus pagal, pasku
tinę madų.

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

Jonas Kučinskas,
288 Slocum Ava.,

Kingston, Pa.
* ************************
* Telephone Yards 687 *

Ž DR. G. M. GLASER, $
* 3149 So. Morgan St., Chicago ,IU. *
* Pranešu visuomenei, kad aš esu *
* seniausias gydytojas ant bridge- *
* porto, praktikuojant 21 metus. Vi- įį 
į sus ligonius st-engtsiuosi užganė- * 
J dinti sąžiniškai ir esu visuomet
* ant pareikalavimo dienų arba nak-
* tį. Esu specialistas ligose vaikų, * 

moterų, ir vyrų. Taipgi darau J
* visokias operacijas.

3343 Auburn av 
(14-15)

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

ANT NEDĖLIOS

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

AMERIKOJ fmeta.ms „ ^pUsei matų $1.25
EUROPOJ f RosiJ'oj ir Lietuvoj $3.50, Angli

u 1 ” [joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m. Į

2r. L Pieirzykowski |
866 Milwaukee Ave. “I

kampas Center Ave. .
Pasekmingai gydo vyru, mo- I Ii 
teru Ir vaiku ligas. Taipgi 
paslaptingas ir kraujo Ilgas.
Ofisas atdaras nuo 9 iki 11 rytais 

• ir nuo 5 iki 9 vak.

PRAKTIŠKAS

| žemės iš kurių 
įkyriant kuogrei- 
fenam pirkusiam 
tusius pamokyni- 
raip ūkininkauti 
ta geriausiai pel- 
Su su ukininkys-

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltų alų, geriausių vynui 

ir ruginę degtinę, o cglaral tai net 
iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine, delel veselljų Ir kitokių su
sirinkimų.

T. RADAVICZIA
936W. 33rd St. Chicago.

Išgydysiu Jus 
■n R 4 m PASLAP- III U (L TINGU LIGŲ.

ganodlnima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asa isa 
gydysiu jus us 
pigiau ir go- 
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksstas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
Bzczius. Ai. 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k u- 
rias asi pats 
Importuoju.
Dabar laikas

RANKVEDELIS
PASIMOKINIMUI

SKAITYTI RAŠYTI IR KALBĖTI 
ANGLIŠKAI

A-JDULBIS,

Chicago. Ill.

PARSIDUODA
Parsiduoda čeverykų dirbtuvė. Vie

ta gera. Biznis išdirbtas. Randa pigi 
Parduoda pigiai. Skubinkitės. Važiuo
ju Lietuvon — todėl parduoda.

’AUKOS.
Aukos straiklninkams gautos per

p-les F. Pebrauskiutę ir M. žemaičiu-
tę šv. Juozapo Dr-stės 
Cambridge, Mass.

susirinkime,

•L Adomavičius... . . ......... .............. $1.00
J. Verseckas..................... .............. $1.00
K. Grigas........................... .............. $1.00
L. Gernius............... ......... .............. $1.00
J. Grigas.................U.... ..................... .50

Bpeoialutas kuru 
Užgydo ko kiti negali.

inalgydyti Ir būti sveiku. Rod* ir įsa- 
(■■■■aavojlmas dykai, ar gydysiąs! as 
K Asa pritaikysiu mano masausmo- 

ml, pagal jusn issgalelima. Netruk- 
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalba lletuvlszkai.
Western Medical Institute

IMT Blue Island Ava., S lub. virseol Bfaa- 
kaa, prie Ūtos gatves, Chicago, uL 

DR. RBNFfiR. Specialistas.
YkLCr. iki6:30 v., nedel. 8 r. ildUdlsa

Praktiškas Angliškos Kalbos Rankvedėlis pasimo- 
kymui skaityti, rašyti ir kalbėti angliškai. Puslapių 63. 
Kaina. . .................................................. 25c.

Galima gauti “Kataliko” Kningyne
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Nesusipratimai mokykloje.

“Aušros Vartų” parapiji
nė mokykla liko be mokyto
jų. Abu mokytoju pp. Lau
raitis ir J. Charžauskas ba
landžio 3 d. atsisakė moky
tojauti. Štai kame to nesu
sipratimo priežastis: minėti 
mokytojai sutvėrė “Aniolų 
Sargų” bernaičių ir mergai
čių dr-jėlę, iš kurios taip 
džiaugėsi musų laikraščiai 
ir linkėjo geros kloties. Kun. 
K. Ambrozaitis iš pradžios 
nesipriešino jos Įkūrimui, 
bet ilgainiui, kad dr-jėlė iš 
surengtų teatrų pelną neati
duoda jam (bažnyčios arba 
mokyklos naudai), pradėjo 
šnairiai žiūrėti Į ją, o ypač 
į vadovus-mokytoj'us. Galop 
griežtai pareikalavo, kad 
jam butų pavestas “Aniolų 
Sargų” dr-jėlės išdas. Ka
dangi kun. Ambrozaitis nei 
vieną sykį neatsilankė į “A. 
S.” dr-jėlės susirinkimus, 
nesirupno jos veikimu nei 
jos stoviu, tai vadovai patįs 
stengėsi minėtąją dr-jėlę 
tvarkyti ir vesti. Kad dr-jė
lės veikimas butų visuome- 
niškesnis, aiškesnis ir kad 
išvengti galinčių-kilti kokni 
nors nemalonybių ir prieka
bių kas link valdymo jos 
turtu, vadovai patarė dr-ję- 
lei išsirinkti turto globėjus. 
Tokiais globėjais liko išrin
kti tų pačių vaikų, tėvai — 
pp. J. Jaukštis, Grigonis, 
J. Kovarskas ir R. Zaura. 
Šiems vyrams liko pavestas 
“A. S.-” dr-jėlės turtas. Tai
gi klebonui pareikalavus 
mokytojų atiduoti jam dr- 
jelės išdą, mokytojai negalė
jo to padaryti. Už tai, kuo
met mėnesiui -pasibaigus, 
mok. A. Lauraitis paprašė 
algos, kun. Ambrozaitis at
sisakė jam išmokėti. Ir taip 
delei tokio keisto ir nelemto 
klebono pasielgimo abu mo
kytoju atsisakova nuo savo 
vietų.

Jonas Charžauskas, 
mokytojas.

Truputį apie lietuvių pro- 
testonų darbavimosi.

Teko girdėt, kad Chicago- 
je nekurie veiklesnieji lietu
viai - evangelikai-liuteronai 
tveria naują draugiją. Jon 
galėsią priklausyti vyrai, 
moterįs ir merginos. Į na
rių tikybines pažvalgas ne
busią daug domos atkrei
piama^ Busią priimami e- 
vangelikai-liuteronai, evan- 
gelikai-reformatoriai ir ka
talikai ant lygių teisių. Ta 
dr-ja tveriantis! ypatingai 
dėlto, kad į lietuvių katali
kų esamas dr-jas nekatali- 
kai nėra priimami. Minėtos 
dr-jos įstatai nėra dar ap
dirbti ir todėl daugnegalima 
suteikti apie busimosios dr- 
jos tikslą.

Jau senai gyvuojanti “E- 
vangelikų-Liuteronų Dr-tė” 
atpigino įstojimo mokestį, 
kad pritraukti daugiau na
rių. Ton dr-tėn tegali įsto
ti lietuviai evangelikai-liu
teronai ir reformatoriai.

Lietuvių protestonų para
pija ikišiol gerai laikosi. 
Naujų parapijbnų nuolatos 
prisideda. Kol kas dar savo 
bažnyčios neturi. Savo pa
maldas laiko ant Bridgepor- 
to vokiečių ir šv. Trejybės 
mokykloje po No. 643 W. 31 
st. Pamaldas atlaikinėja 
kun. J. J. D. Kazokas.

X. Y. Z.

Iš vietinių judėjimų.
Nekuriu vyrų norima pa

stoti Chicagos lietuvių Ry- 
mo-katalikų vadovais. An
tai ieškąs parapijom! “Že- 
majtys ’o ” leidėj'as-redakto- 
rius “kun.” Urban (Urbo
nas) nepersenai išplatino 
tarp chicagiečių-lietuvių sa
vo aplinkraštį-atsišaukimą. 
Tame savo atsišaukime Ur
ban per stato save senkata- 
likų atskalos kunigu. Jis sa
kosi esąs gavęs “szwentyma 
par waldze Arciwiskupa” ir 
ingijes “Tytula . Misijes”. 
Todėl jis dabar esąs “išrink
tas ir patwirtintas, diel at
leidimą strosniausiu sun
kiausiu smertelnu grieku ir 
grieka Judsziska.”

Matysime, kaip daug ave
lių jis prisitrauks su tuom 
savo aplinkraščiu ir apskri
tai savo veikimu.

Idant tas misionorio raš
tas nesupelėtų kur užmestas 
ir neliktų lietuvių neužtė- 
mytu, tai nekurie stropes
nieji lietuviai pasiuntė jį 
Vilniun Mokslo Dr-jai, kad 
jis patalpintų tą svarbų do
kumentą lietuvių tautos ar
chyvam

Ne urboninis Nezaležnin- 
kas.

Džiova baisesnė už potvi- 
nius ir tornado.

Pastarais laikais žmonės 
buvo sujudinti didžiu skai
čium gyvasčių žuvimu nuo 
tornado ir potvinio. Bet per 
pastaruosius šešis mėnesius 
Chicagoj mirė žmonių nuo 
džiovos daugiau, negu nuo 
potvinio ir tornado. Per mi
nėtą laikatarpį mirė Chica
goj 2.000 amenų nuo džio
vos. Žmonių supažindini
mui su ta liga yra rengiama 
paroda Stanford parke, 14th 
PI. ir Union st.. Prasidės su- 
batoj, balandžio 12 d. ir tę
sis dvi savaiti. Bus paveik
slai, piešiniai, krutantieji 
paveikslai ir prakalbos nuo
dugniam šios ligos išaiški
nimui.

Ar atpigs vilnoniai drabu
žiai.

Kilo daug svarstymų 
kaslink atpigimo vilnonių 
drabužių, panaikinus mui
tui ant vilnų. Chicagos ver
telgų-nuomonės labai skiria
si kaslink to klausimo. Vie
nos didelės drabužių firmos 
asmuo pasakė, kad drabu
žiai papigęs apie 10%. Mar
shall Field ir Co. ir daug ki
tų firmų atsisakė išreikšti 
savo nuomonę. Max, 
Hart ir Shaffner fir
mos mano, kad mažai 
kiek teatsilieps ant drabu
žių kainų, bent-gi iš pra
džios. Nes vilnų ingabento- 
jai pakelsiu kainas ant vil
nų. Elvi Lester Woolenkom- 
panijos kasierius -Lester 
Stern sako, kad neišdirbta 
vilna mažai tereiškia drabu
žių gaminime. Jis tvirtina, 
kad iškaščiai apdirbimo ir 
darbas nustato kainą drabu
žiams.

Tai-gi apskritai imant 
vilnų pramonininkai nepra
našauja mums drabužių at
pigimo muitui ant vilnų pa
naikinus.

Paskaita ant West Side.
Ned., balandžio 13 d. Mel- 

dažio svetainėj, 2242 W. 23 
PI., 3 vai. po pietų p. S. Bie- 
žis turės paskaitą temoj 
“Žvaigždės ir pasaulių paė
jimas”. Paskaita bus indo- 
mi ir naudinga. Inžanga 10c

asmeniui. Pelnas eis kningy- 
uo ant West Side padidini
mui.

Visi kviečiami atsilanky
ti paskaitom

Aplankytinas vakaras.
Indomų ir didį vakarą 

rengia S. L. A. Chicagos ap
skritys. Bus lošta komedija 
“Aukso Veršis”. Beto bus 
kalba, muzika ir gyvieji pa
veikslai. Atsibus bal. 13 d. 
South Side Turner salėje, 
3143 So. State st.. Tai ap
lankytinas vakaras.

Mirė užvalgiusi šaltakošės.
Staiga mirė Jessie Peter

son, 25 metų mergina. Va
karykščiai buvo užvalgiusi 
šaltakošės (icecream) ir 
manoma, kad kas nors nuo
dingo buvo joj.

“Aušros” dr-jos 1 kp. susi
rinkimas.

“Aušros” dr-jos 1 kp. bal. 
12 d., 8 vai. vakare turės'sa
vo susirinkimą. Bus svar
stomi bėgantieji reikalai.

“Birutės” sukaktuvės.
“Birutės” dr-j'a gavo nuo 

M. Petrausko leidimą per
statyti muzikali veikalą “Bi
rutė”. “Birutės” dr-ja savo 
susirinkime, laikytame ba
landžio 7 d., “Aušros” sve
tainėj, nutarė statyti šį vei
kalą rudeniop, ty. savo pen
kių metų gyvavimo sukak
tuvėms.

“Palaimintos Lietuvos” dr- 
jos susirinkimas.

“Palaimintos Lietuvos” 
dr-ja buvo surengusi vaka
rą ned., bal. 6 d., Pilsen Au- 
ditorium’e. Dainavo bažny
tinis Janušausko choras ir 
“Birutės” kvartetas. Žmo
nės savo pilną dainomis už- 
siganėdinimą ’ išreiškė gau
siu delnų plojimu. Po dainų 
p. Sarpaliaus orkestrą gro
jo lietuviškus šokius, o jau
nimas linksmai ir guviai 
skrajojo svetainėj. Žmonių 
nebuvo daug. Vakaro pelnas 
buvo skiriamas moksleiviui 
A. Linkui, valparaisiečiui.

Vakaras ant West Side.
Ned., balandžio 6 d., Mel- 

dažio svetainėj dr-ja “Lietu
vos Ūkininkas” buvo suren
gusi vakarą. Lošta komedi
ja “Dėdė atvažiavo”. Po lo
šimo p. F. Vaišviliutė sakė 
monoliogą “Prie paminklo” 
ir juokino žmones Stepukas 
su savo prakalba. Truputį 
gadino lošimą ir artistus 
erzino susivėlavusių žmonių 
atėjimas. Nes lošimo pra
džioj nedaug žmonių tebuvo, 
o pradėjus lošti, kaip iš mai
šo pasipylė. Musų-gi žmonės 
vėl nemoka ir nenusimano, 
kad ypatingai tokiose vieto
se reikia kuoramiausiai vai
kščioti ir kuotyliausiai užsi
laikyti. Monoliogą sakant 
taip-gi žmonių vaikščioji
mas nemažai gadino. Užsi
baigė šokiais.

Reumatizmo bakterija.

Chicagos Tuberculosis 
institutas pagarsino atiden
gimą reumatizmo bakteri
jos. Ligšiol nebuvo žinoma, 
kas buvo reumatizmo prie
žastim. Profesoriui Rush 
Medical kolegijos, d-rui Ed
ward C. Rosenow, pasisekė 
ištirti, kad reumatizmo prie
žastim yra bakterijos. Pro
fesorius sako, kad jis kol 
kas teradęs bakteriją, bet li
gos gydymas jam nesąs dar 
žinomas. Ši liga nėra lim
panti, bet ją galima užkrės
ti įčiepijant. Savo tirinėji- 
niams d-ras Rosenow buvo 
pašventęs daug laiko. Darė 

vo atrastus gemalus; jis įčie- 
pydavo truškiams. Tų gy
vulėlių raumenįs ir sąnariai 
pradėdavo tinti ir nekurie 
nugaišdavo.

“Apšvietos” dr-jos susirin
kimas.

Moterių “Apšvietos” dr-ja 
laikė savo susirinkimą ned., 
bal. 6 d., Fellowship House 
svetainėj. Praeitame susi
rinkime išrinkta valdyba už
ėmė vietas senų viršininkių. 
Nutarta surengti šeimyniš
ką vakarėlį, kuris atsibus 
sub., balandžio 26 d., “Auš- 
ro” svetainėj, 3149 So. Hal- 
sted st.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Ten buvęs, Dorrisville, III.
— Apie tą patį dalyką ga- 
vonie nuo kito koresponden
to. Parašykit mums antru 
kartu.

Tą mačiusiam, Dorris vili e, 
III. Apie tą patį dalyką 
gavome žinią nuo kito.

Paukšteliui, Stoneybum, 
Škotija. — Malonėkit mums 
suteikti žinių dažniau.

J. J., Waterbury, Conn.
— Tai menkos svarbos da- 
pildymas prie Tamstos ko
respondencijos. Nedėsime.

Plakimas. Anglijoje ne
senąjį ėmę veikti įstatymai, 
sulyg kurių “gyvųjų pre
kių” pirkliai turi but pla
kami. Nesenais pirmiausiai 
taig| buvę® nuplaktas žyde
lis, Markus Landan, emi
grantas iš Lenkijos. Jis 
Londone apsivedęs su kokia 
tai mergina, aną išgabenęs 
Argentinon, ten pardavęs ir 
pats* sugrįžęs atgal Londo
nan.- Už tai teismas jį pas
merkęs 12 kirčių ir 18 mė
nesių į sunkius darbus.

****«***++****************
* MOKYKLA ŠOKIU. * 
J Waltz, ’..Piro Step ir kitokių. J 
j Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj # 
3 Prof. Julius kaip iszmokina. tai niekas J
* taip negali iszmokint niekur kitur. g
* PROF. JULIUS SILSKO *
* 1836 S. Halsted St Chicago. 111. į 
J Nuo 9 ryto iki 11 va .Phone Canal 3762 * 
**************************

$ $ $ $  $ $ $ $ 

Tananevicz Savings
BANK

I Jonas M. Tananevičia, sav.

3249-53 §. Morgan st., Chicago, III.
Nelaikykit pin gų namie nes juos gali kas lengvai paimti, bet 
pasidėkit j šitą Banką, tai žinosi kad gauni už juos procentą 
ir laikai saugioj vietoj.

S Laikyk savo svarbius raštus ir kitokias brangenybes saugiau
siose nuo ugnies, vandens ir vagių skrynelėse (Safety Deposit

i Boxes)

$3.00 metams.
Ta maža išlaidą yra geriausias turto apsaugojimas. — Neati
dėliok, daryk tai šiandie.

ADVERTISEMENT.

" Neteisingas garsinimas.
Paskutiniais keliais me

tais neteisingas vaistų gar
sinimas ant tiek prasiplati
no, kad nekuriose valstijose 
liko išduoti įstatymai, už
draudžianti tai daryti. Gar
sintojas turi gvarantuoti sa
vo apgarsinimo teisingumą. 
Mes visuomet buvome tos 
nuomonės, kad žmonės netu
ri but apgaudinėjami. Yra 
keliatas vaistų, pačių žmo
nių pripažintų už gerus, 
kaip va: Triner’s American 
Elixir if Bitter Wine. Didis 

$100.000.00
Paskolinimui ant pirmų Morgecių.

Jei nori skolinti pinigų ant statymo ar pirkimo namo, tai atsi
šauk j mus Banką, o mes paskolinsim ant lengviausių išlygų.

Perkam ir Parduodam Pirmus Morgičius
Saugiausias pinigų įdėjimas, suteikiantis nuo 5 iki 6 procento 
pelno. Kiekvienam apsimoka ateit į musų Banką persitikrinti.

Mokame 5 procentą ant Depozitu
skaičius neieškotų laiškų 
darodo, kad šis vaistas vei
kia kaip apgarsintas. Mes 
atkartojame, kad jis yra pa
darytas iš tyro, raudono

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.

Kalifornijos vyno ir neku
riu vaistingų žolių, datirtų, 
kaipo turinčių gerą veikmę 

Iš Europos 29.00 ir augščiau per vandeni.
In Europa 32.50 ir augščiau per vandeni.

ant žmogaus kūno, ypatin
gai ant ligų virškinančiojo 
kanalo, arba netekus apeti
to, kunui nusilpus, nuo su-

Kitų kraštų pinigus išmainom ant amerikoniškų. Apdraudžia- 
me nuo ugnies geriausiose kompanijose. Išmainom visokius 
Draftus ir Čekius. Apdrandžiame nuo nelaimės ir t.t.

kietėjimo ir visokių nesma- 
gybių, nuo to paeinančių. 
Aptiekose Jos. Triner 1333- 
1339 S. Ashland avė., Chica
go, Ill. Bandyk Triner’s Li
niment ir pasakysi, kad tai 
geriausias vaistas nuo skau
dėjimo ir sutinimų.
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