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Metai XIII

S Politiškos Žinios. ® m m

IŠ CHINŲ REVOLIU
CIJOS.

Chinų vyriausybės- sando
ros pienai ima wadizuoties. 
Sostas dirba ranka rankon 
su Tautos Susirinkimu.

Naujai paskirtas premie
ras Yuan-Ši-Kai tečiau at
sisakė likties premieru, 
jausdamasis, jogei jisai 
negalėsiąs šalies nuraminti, 
nežiūrint savo didelio visoj 
šalyj popui eriškumo, net 
ir tarp pačių revoliucijo- 
nierių.

Tautos susirinkimas to
mis dienomis apskelbęs 
konstitucijinį ediktą, kurio 
apdirbimas paremtas ant 
angliškos konstitucijos sis- 
temo, taigi laisviausioj o ir 
pažangiausiojo sistemo. Tuo 
ediktu nusprendžiama:

Ciesorius ir toliau šalį 
valdysiąs; ciesoriumi busiąs 
asmuo iš Manchu dinasti
jos; ciesoriaus valdžią apri- 
buoja konstitucija; sosto 
inpėdinystę apibriežia kon-

Pirm keliolikos dienų re
voliucijonieriai išleidę savo 
atsišaukimą į Chinų tautą. 
Tame ausiijaukime jie pri
mena chinams, kad chinų 
kultūra skaitanti jau 4.000 
metų; kad chinų tauta, nors 
nesykį ją užpuldavę bar
barai, visuomet jų nusi- 
kratydavusi; šiuo metu to
kiais barbarais esą man- 
džurai, kurie išėję iš Man- 
džurijos pavergę chinus ir 
čiulpią iš jų visus syvus; 
bet mandžurais taippat rei
kią nusikratyti dabar ir 
Chinuose įvesti laisvę, ly
gybę ir brolybę. Tatai gi 
įvykinti galima padarius 
pirma šiuos keturius daly
kus:

1. Išvaryt mandžurus, 
kurte jau 260 metų spau
džia chinus.

2. Sujungti visus chinus 
po viena nauja valdžia.

3. Įvesti Chinuose respu
bliką su renkamuoju prezi
dentu ir kuoplačiausiaja de
mokratų programa.

4. Kad kiekvienas gautų 
žemės, kad drauge visa že
mė butų valstybės savastis.

Kitame atsišaukime į ka
reivius revoliucijonieriai 
šaukia:

“Skelbiame karą man- 
džurams. Jie neįstengs 
mums pasipriešinti. Musų 
yra 400 milijonų, o jų gi 
vos 4 milijonai. Jie nusto
jo kariškosios dvasios ir jau 
nemoka net sėsti žirgan. 
Vyriausybė juos peni. Jai- 
gu Chinai tik norės, išvarys 
mandžurus ir patįs liks sa
vo šalies ponais”.

Reikia dar pridurti, jogei 
revoliucijonieriai yra pa
ėmę Šanghajų ir tenai ap
skelbę respubliką; be to pa
ėmę labai didelį valdišką ar
senalą, kuriame atrasta 
daug ginklų ir amunicijos. 
Provincijoj Juan taippat 
apskelbta respublika.

Iš to visko gana aišku, 
jogei revoliucijonieriai visai 
nepasikakins Tautos Susi
rinkimo nusprendimu, bet 
sieks toliau, kad nuverčius 
ciesorių sostas ir visą Chi
nų šalį padarius laisva ir 
laiminga.

Ciesoriškoji armija tai 
vienur, tai kitur susiremia 
su revoliucijonieriais, bet 
pastarieji visur gauna vir
šų ir vis naujus miestus ir 
provincijas griebia į savo 
rankas. Negelbsti nei re
gento savo sunaus cieso- 
riaus-vaiko vardu raudoji
mai.

Iš Pekino žymesni gy
ventojai nešinasi į provin
cijas. Daug palikta tuščių 
namų ir sankrovų.

Laimėjimas > revoliucijo- 
nierių pusėje, jei tik tan su
kuriu neįsiipaišys svetimos 
viešpatystės. Bet revoliu
cijonieriai veikią atsargiai,*

Tautos Susirinkimas, o cie
sorius patvirtinąs ir apskel
biąs; konstitucija dapildo- 
ma parlamentu; žemesnio 
parlamento Buto nariai turį 
but renkami iš liaudies tar
po; ciesorius pasirenkąs 
premierą, kurį parlamentas 
patvirtinąs; premieras pa
sirenkąs sau ministerius, 
ciesoriaus paskiriamus; cie
soriaus šeimynos nariai ne
galį būti nei ministeriais 
nei provincijų gubernato- 
rais; jei premieras nesu
tinkąs su parlamentu, turįs 
rezignuoti, jei pirmiau ne- 
išrišiąs parlamento; vienas 
premieras galįs tik vieną 
sykį išrišti parlamentą; cie
sorius esąs armijos ir karo 
laivyno vadu, ką galįs pa
naudoti tik viduriniems rei
kalams konstitucijos nuro
dymu; ciesoriaus nuspren
dimas arba raštas negalįs 
pavaduoti įstatymų, kibą 
tik nepaprastai staigiuose 
reikaluose; tarptautiškų 
reikalų negalima atlikinėti 
be parlamento; apie karą 
arba santaiką galįs spręsti 
pats ciesorius, bet parla
mentas tą ciesoriaus spren
dimą turįs priimti ir pa
tvirtinti; apie viešpatystės 
biudžetą sprendžiąs parla
mentas ; ciesoriaus namų 
reikalai neturį priešinties

Konstitucija pasirodo tad 
labai liberališka. Bet ar tuo 
ediktu (manifestu) pasi
seks šalis numalšinti, reikia 
labai abejoti, kadangi revo- 
liucijonieriai nei nemano 
sudėti ginklus; jų tikslas — 
išvyti šalin dabartinę vieš
pataujančią dinastiją ir 
Chinus apšaukti respubli
ka. Todėl, regis, yra vel
tus Tautos Susirinkimo dar
bas,

kariaū

si, jogei
r- -

arabai smarkus italų

mi, bet. toliąft«. pats save

r ?S&ž

Reginys iš Tripolio šalies, kur TSU 
žatf t

svetimžemių jie neskriau
džia, todėl svetimoms vieš
patystėms nėra kaip prisi
kabinti. / ,
P ASKIAUSIOSŽINIOS.
Iš Hong-Kong specijaliiie \ 

depęša visur pranešta; jbgei 
lapkričio 6 dieną reyoliucl- 
jonieriai užpuolę ^nt sostai- 
nės Pekino ir be sunkeny
bių miestą paėmę į savo 
rankas. Regentas su savo 
ciesoriumi-yaiku iš miesto 
pabėgęs. Daug valdiškų 
kareivių išžudyta. Chinuo
se monarchija žuvus,;, ka
dangi nakčia nuo pąnedėlip 
ant utarninko Chinų vieš
patystė apskelbta respubli
ka. Pirmuoju Chinų respu
blikos prezidentu ir dikta
toriumi busiąs išrinktas dr. 
Vu Ting Fang,

Chinų gyventojus apėmęs 
neišpasakytas džiaugsmas.

ITALŲ-TURKŲ KARAS.
Italų su turkais karas 

Tripolyj tęsiasi ramiu bū
du, ty. tokiuo budu, kad 
svietas mažai smulkmenų 
išgirsta apie tą karą. To
mis dienomis Italijos kara
lius apskelbęs, jogei Tripolį 
anektuojąs, tai yra pąsiša- 
vinąs.

Turkai svietui skundžiasi 
pro ašaras, jogei Italijos ka
riuomenė Tripolyj b labai 
žiauriai apsieinanti su-'pa- 
imtais nelaisvėn r ieųaiti- 
niais gyventojais ■’ Stabais 
bei jų šeimynomis. Sako
ma, kaip vyrai, taip motęrįs

Nors italai prieštuosskau- 
džius užmetinėjiinųsatsi
spiria, teisinasi, tečiau iš 
tikrų šaltinių patiriaįna, jo
gei italai tikrai žvėriškai 

ventojais arabais. Italijos 
užsienio ministeris aiškina-

mątų; manoma, 
is’ tenai bus la- 
kuųmet sukils 

prieš juos fesos arabų gimi
nės. Sakoma, jie neišlaiky
sią, kaip į:itus kartus neiš
laikę ĄĮ^iijoj; Tąi būtų

jbgei italių 
bai karais

kompromitų^d^^^ pridu- 
ria;) joge^^|kų^&įš  ̂Ara- 
bais švelnintas apsiėjime 
visai5 nieko‘ ’ *’ 
daugi -arabai/1> 
pasižadėję >ĮaikyMęs ~ italų 
pusės, o dabarj esą jie einą 
Žygiu sū ti^^ąiž, vadinasi 
italus išduo||r | f 
; Taigi aišW,‘ įk 
arabai neikiįk 
ir Tripolio kop 
Caneva ją® 
skerdėjo va||į 
toj' savaip 
iaikraščiuow" 
skelbta.

Iš Triperis Londonan 
pranešama, j ogei aplink 
Tripolio. miestą turkai savo 
rankose turjpti visus for
tus, o italai turinti tik vie
ną vidurinę tvirtovę ir iš 
ten niekur negalinti išeiti; 
italų ten padėjimas esąs la
bai pavojingas.

Tuo tarpų Italijos admi
rolas Aubrey skelbia, jogei 
Italijos kariuomenė esanti 
pakaktinai stipri, kad atsi
laikius prieš arabų ir turkų 
užpuolimus. ’ AuBrey taigi 
mano savo karo laivyną nuo 
Tripolio paraščių pasuk
ti į Turkijos pakraščius, bū
tent iš Graikijos archipela
go paimti ktflįas salutes, ar
ba užblokuoti Dai’danelius.

Konstan«įi6polifa. gauta 
žinia, jogęi ' priešai italus 
renkama laisvarionai arabai 
m laukiama tęmis dieno- 
mįs smar^ųh feūsirėmimo.

ertas,ka
liau buvo

i,; įkad tenai 
k įjaeglostomi 

■Miendantas 
užsitarnavęs 

ą,sębas perei-

ir podraug nupuolimas, nes 
r jau ir dabar atjaųčiama. su 
fįhansąis sunkenybė.
; Iš.30dienos spalių tele- 
gramais štai kas pranešta: 
; .Turkai su arabais užpuo
lę m. Tripolį ir 5.000 italų 
kariuomenės išmušę, o 7.000 
paėmę nelaisvėn. Turkams 
tekę daug kanųolių ir karo 
amunicijos. Nors Italijos 
vyriausybė toms žinioms 
užgina, tečiau visgi tikroj 
šviesoj neparodo kaip ten 
išteisybės butą. Yra žino
ma, jogei italams nesiseka 
ant sausžemio, bet tie nesi- 
sekimai visai neskelbiami, 
idant nesukėlus į valdžią 
gyventojų apatijos. Iš" ka
ro lauko visos žinios cenzū
ruojamos. Teisybė slepia
ma.

Dienraštis “Giornale d’ 
Italia” praneša, jog Itali
jos vyriausybė ? šaukianti 
karan 100.000 rezervistų.

Pačioj Turkijoj tuo tar
pu ramu, bet nekurtos ma- 
hometanų draugijos vis vien 
manančios apskelbti abel- 
nas krikščionių skerdynes.

Turkijos parlamentas nu
sprendęs italams nepasiduo
ti ir prie progos sukelti ant 
Balkanų suirutę, kur turė
tų įsimaišyti svetimos vieš
patystės. . .

Pastaruoju laiku Turki
jos vyriausybė kreipėsi į 
Suvienytų Valstijų prezi
dentą, prašydama pagalbos. 

. Iš visi; savaitės telegra
mų patiriama, jogei italai 
kare dar nieko nenuveikę; 
nors miestą Tripolis paėmę, 
bet galutinai ir iš ten 
vejami.

jie

IŠ RUSUOS.
Valstybės biudžetui, jau 

finansų ministerijos paskir-

tarn 1912 metams, išeina ne- Šimo) ir pagrasinta nauju 
dateklius 15.000.000 rublių, straiku, jei tos komisijos iš- 
Apart to, 1912 metams iš 
valstybės išdo atskirtoms 
ministerijoms skiriama 
daug daugiau pinigų, negu 
šiais metais. Karo laivyno 
ministerijai išeigos pakol 
tos 56 milijonais rublių; ke 
lių ministerijai padidinta 
19 milijonų rublių: apšvie- 
tos ministerijai — 17 mili
jonų rublių; vyriausiai žem
dirbystės valdybai — 16 mi
lijonų, karo valdybai — 11- 
500.000, krasos ir telegra
fo valdybai — 9 milijonai. 
Išviso ministerijų išeigos 
padidinta 158.000.000 rub. 
Ypatingieji iškaščiai taip
pat padidinti: karo žinybai 
— 21 milijonu rublių; gele
žinkelių statymo žinybai — 
21.500.000 rublių ir tt.

Vidurinii; reikalų minis
terija kreipėsi į ministerių 
tarybą, reikalaudama pas
kirti jai iš valstybės išdo 
27.000.000 rublių sušelpi- 
mui visoj valstybėj badau
jančiųjų gyventojų. Minis
terių taryba sekančiam sa
vo posėdyje nutarė tuojaus 
paskirti tam tikslui 14.000- 
^ ruįliį^g^ją;^ rei-

■ •--‘kjfc 
gąs, . ■,

Maskvoje Vyriausybė ne
paliauja persekiojus profe- 
sijonalines darbininkų są
jungas ir stengiasi galuti
nai užsmaugti net ir tą ne
kaltą darbininkų judėjimą. 
Štai paskutiniai faktai: siu
vėjų profesijonalinės są
jungos bute padaryta kra
ta ir pastatyta sargyba, ku
ri kelias dienas gaudė ir 
kratė ateinančius butan 
darbininkus. Dailidžių, na
mų statytojų ir tekintojų 
sąjunga uždengta. Pradė
ta tardymai skaitliuotojų 
sąjungos, kurios daugumas 
valdybos narių areštuota; 
tarp kitko sąjunga kaltina
ma už “perdaug didelį jos 
narių inteligentiškumą ’ ’ 
Arbatos svėrėjų sąjungai 
uždrausta laikyti savo su
sirinkimus iš priežasčių, 
kurių sąjunga niekaip ne
gali sužinoti. Manufaktū
ros išdirbinių sąjungos val
dyba liko suareštuota, lai
kant, jai savo posėdį. Są
jungos butas uždengta, ką 
nukentėjo ir odinininkų są
junga, kurios valdyba ir 
biuras buvo tame-pat bute.

Siberijos geležinkelio val
dyba įveda visuotiną moky
mą vaikų geležinkelio tar
nautojų ir darbininkų. Da
bartiniu laikų valdyba da
ro vaikų surašą, sužinoji
mui kiek reikalinga įsteigti 
naujų mokyklų.

ANGLIJAI VĖL GRASIA 
STRAIKAS.

i '

Iš Londono pranešama, 
jogei Anglijoje išnaujo gra
sius geležinkeliečių strai- 
kas. Sušauktuose geležin
keliečių susirinkimuose ne
norėta priimti geležinkelių 
komisijos sąskaitos (prane- 

lygos bus norėta vykdinti 
gyvenimai!.

Anglijoj baisiai pabrangę 
valgomi produktai ir kito
kie darbininkams kasdieni
niam pragyvenimui reika
lingi daiktai. Štai tomis 
dienomis pašokus anglies ir 
pieno kaina. Kiti valgomi 
produktai taippat kainomis 
pakilę. Už tai kaltinami 
taimeriai, kurie bijosi 
organizuoties priešai tarpi
ninkaujančių pirklių išnau
dojimus Ir idant f armė
nus padrąsinti ir paskatin
ti juos organizuoties, su
tverta lyga vardu “Small 
Holders League”, kuri 
siuntinėja į kaimus agitato
rius ir prelegentus.

Žinomas dalykas, jogei 
Anglija savo laukų vaisiais 
negali išmaitinti gyventojų, 
juo labiau, kad Anglijos 
žemdirbis yra didis konser- 
vatistas, nenorįs ūkė j e tu
rėti naujos gadynės refor
mų. Brangumą-gi pagimdo 
dideli pirkliai taip kaipir 
Suvienytose Valstijose.

BALKANŲ VIEŠPATYS
ČIŲ

Į Danei Pali A® 
Gazette’’^rBielgrado prff 
nešama, jogei Anglijos pa-- 
siuntinys iš Serbijos, sir 
Ralph . Paget, pakviestai 
Londonan ypatingai svar- 
bion politiškon konferenci
jom.

Tasai pasiuntinys pirm 
išvažiuosiant į Londoną 
Bielgrade turėjęs konferen
ciją su Serbijos premieru.

Iš tikrų šaltinių patiria
ma, jogei Rusijos ambasa
dorius Konstantinopolyj 
sumanęs Balkanų viešpa
tysčių sąjunga ir jo projek
tas Turkijos vyriausybe 
mielai buvęs priimtas.

Pagal to projekto Alba
nija ir Makedonija turį ap
turėti savyvaldą ir likties 
Turkijos globoje, o Bulga
rija, Serbija, Černogorija ir 
Turkija turinčios sudaryti 
sąjungą ir pasiduoti Rusi
jos ir Anglijos globai.

Abidvi pastarosios vieš
patystės gvarantuojančios 
Turkijos viešpatystei Euro
poje ir Azijoje nepaliečia- 
mybę, o kitoms Balkanų 
viešpatystėms nepriklauso
mybę.

Bet tuo pačiu žygiu Tur
kija privalanti sudėti gva- 
ranciją, jogei nekuomet ne
padarysianti sandoros nei 
su viena viešpatyste, 
piktai atsinešančia link Ru
sijos arba Anglijos.

Iš miesto Suchednevo, 
Kielei; gubernijos, adminis
tracija ištrėmė 200 žydų šei
mynų. Priežastis ištrėmi
mo tokia: Suchednevas pa
statytas ant valstiečių že
mės ir, faktiškai būdamas 
miestu, oficijališkai tokiu0 
nesiskaito.
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lime praneštŲIči h

Žinios iš ktefiivoš
skaičius vijSa^a^^XJetu- 
viai. ūkininkai- }sistfiige.jiet

ŽARĖNAI, 
Telšių apskr.

Žarėnų miestelis priklau
so p. -Ondoravičiui (šian
dien, vyrui mirus, viską 
valdo jo žmona). Dvaras 
stovi prie pat miestelio. 
Miestelėnai žydai nuomuoja 
dvaro žemę ir persamdo ją 
arba atiduoda ant pusės že
maičiams. Keistai atrodo, 
kad p. Ondorąvięius arba 
šiandien p. Ondoravičienė 
tariasi su žydais, o iš jų jau 
nuomuoja žemaičiai-žemdir- 
biai. Kartą buvę prašyta, 
kad į žydų vietą butų įleis
ti lietuviai, bet dvaras ne
sutikęs. Senybinis dvaro 
bičiuliavimas su žydais. Se- 
nybinė gi ir nuoma: reikia 
užmirštų, kaip tai senovės 
dvarui kiaušiniai ir kiti 
niekniekiai, eiti dienas, ve
žioti, reikalui atsitikus, 
dvaro žmones ir tt. Ma
tyti čia sergima, kad ne
užmirštų, kaip tai senobės 
baudžiavos laikais butą. 
Žydeliai pardavinėja degti
nę ir laiko slaptas smukles. 
Nesenai akcizninkas iš Tel
šių sustatė nėt keletą pro
tokolų. Blaivesni vyrai 
buvo sumanę panaikinti 
pragariukus, buvo net tam 
tikrą nusprendimą padarę, 
bet tai nieko negelbėjo. Vi
sos mugės buna šventadie
niais. Žmonės norėti) per
kelti jas į šiokias dienas, — 
žydeliai nenori, nenori ir 
dvaras. Veik tu žmogus 
neveikęs. Kad dvaras čia 
labiau yra linkęs į žydelius, 
tai liudija faktas: net vie- 

' ^viąiiasedįfcįluoAiuoja žy- 
net pi-

nuomuo-.

nui J. Gražiui, pradėta sa
kyti prieš 'sumą kas* antras 
šventadienis ir. lietuviški 
pamokslai.

’ p. Vąigutįs.

pos mėnesio š.Im. j3iE~Kart

eina: 'ir dabar net;’ jailZdldi
na savo formatąĄhė. l&llar 
Kalėdoms žada^Ųšką^tC)-

as (kalba,- 
_ au, negu s e 
i^ivęs žemaitis, anokių (la
žų) nepildąs). O p. Ondo- 
ravičiai katalikai. a Matyt 
taippat ir patrijotąi, nes 
daro taip, kaip senovės da
ryta: — dvaras be žydelio 
nei žingsnio.

Čia baigiama statyti nau
ja bažnyčia puiki, nors ir 
medinė. Klebonas nesigai
li nei darbo, nei skatiko, 
užtat parapija pasidžiaugs 
puikiais Dievo namais.

Margalis.

teis-

i LYDA,
Vilniaus gub.

Vilniaus apygardos 
mas nuteisė valstiečius Da
nielių ir jo žmoną Aleną 
Gliaudelius už padegimą šių 
metų balandžio mėnesyje 
Danieliaus brolio Glaudelio 
trobų Volkovicų sodžiuje; 
del to padegimo sudegė tuo
met 16 ūkininkų trobesiai 
ant 12.000 rub. vertės. 
Glaudeliai padegę iš keršto 
del žemės pasidalijimo. 
Danielius Glaudelis pas
merkta 5 metams areštan- 
tų rotų, jo žmona 4 
tams kalėjimo.

Slonimo; apskr., Gardino g. 
s Čia tebėra trįs dideli lie

tuvių sodžiai:. Zasačių huo 
“žąsis.” — .žąsis).Norčių, 
Pagirių, apie du varstų nuo 
miestelio. Sako,. kad jiė^ 
senų senovėje atsigabenę 
iš Prūsų, žemės, bėgdami, 
nuo kryžeivių. Tat butų 
senovės Prūsų liekanos,; 
sprendžiant sulig jų kalbos 
ypatybių.

Lietuviams kunigams 
esant Zytelbje, • bent trečia 
dalis vaikų eidavusi lietu
viškai išpažinties; '•Bėto, 
yra ten dar lietuvių? -sta
čiatikių. Pavardės užsiliko 
dar lietuviškai: Žvirblis, 
Žiukelis, Tumakaš, Traine- 
lis, Lubaka, Gervė, Mančiu- 
kas, Kaška. Visi dar labai 
tebemėgsta lietuviškai šne
kėti. Seniau tyčia ateida
vę pas lietuvius kunigus 
pasišnekėti.

Zasačių sodžius labai 
didelis: apie: 70 dubų ir 
apie 800 gyventojų, iš ku
rių apie 300 ir namie lie
tuviškai tebekalba. Vyrai 
viso sodžiaus moka lietu
viškai. Kur naminė kalba 
lietuvių, ten vaikai kitaip ir 
nemoka, kaip lietuviškai.

Pigiriuose lietuviškai te
bekalbančių yra apie 30 
žmonių, Norčiuose ir apie 
tiek-pat.

Čia būtinai reikalingas 
lietuvis kunigas. Klebonas 
Krzysztofik šiek-tiek moka 
lietuviškai, bet jis lenkas ir 
nemėgsta lietuvių. Kamen- 
dorius ir lenkas — kun. 
Oldziejowski. Parapija di
delė — apie 11.000 gyven
tojų.

To valsčiaus viršila (star- 
šina) yra lietuvis, Gabrys 
Žiukelis, tariamas šviesiau
siu žmogum visoje parapi
joje.

Pirma būdavo ir kas lie
tuvių laikraščius skaito: 
Ant. Žiukelis, Žvirblis, Lu- 
bakas ir kiti Žiukeliai.

Zytela nuo Naugardėlio 
(Novogrudek) gelžkelio sto
ties apie 10 varstų.

Žmonės moko vaikus len
kiškai, kad galėtų prileisti 
vaikus išpažinties.

1910 m. buvo 12 vaikų, 
kurie ėjo išpažinties lietu
viškai. Seniau tai ir baž
nyčioje pagiedojo lietuviš
kai. Dabar vietos kunigai 
vadina lietuvius “klausiu- 
kais”.

Taip tad apleisti Zytelos 
lietuviai! P. V.

Apie savo

rasor; ' ~ . a. .■

“...Viskas butųT^^^^i 
ne, Geitungėlė ^((-Ųlaipėdos 
“ Lietu vviszka-^ Geitimga”, 
vokiečioleidžiama)-mų&-bu- 
tų be pasigerinimo vis it vėl 
užpuolusi. Piieštai- reikė
jo ginties,. Ų»et^Wąujoji’ ’

tmiga”.

sų straipsnių?
ną straipsnįy^^$ 
šy tą j pasilikp^

Isemuš-vie-

nei astriausisj^aklabi 
Dar parėikaf^^^^t 
2; kap.) ant; eilii-tėSi - 
ma, tolyn taip- eiti 
Įėjo. TodeL lietuviai su
stojo ir gruri^aWjo^savotiš- 
ką laišką, būtent “Apžval
gą”. Todėl “Naujosios” 
5 pf. “Apžvalgos” užgimi
mo yra...”

Taigi, išeina, kad v. Mau- 
derodės firmos leidžiamajai 
“N. L. C.” lietuvių reikalai 
ne tiek rupi, kiek jų pini
gai, ir kad iš vokiečio lietu
viams sunku laukti sau pri
tarimo. “N. L. C.” redak
torius -dar savo* skaityto
jams nei “Apžvalgos“ atsi
radimo nėra pranešęs.

Šis musų brolių susispie- 
timas apie savo laikraštį 
reiškia didžią pažangą. 
Mes jiems linkime kuoge-1 
riaušio pasisekimo jų 'tau
tiniame darbe. Mes.neabe
jojame, kad “Apžvalgai” 
pasiseks savo miegančius 
brolius sužadinti ir jiems jų 
tautinio susipratimo jaus
mus sukelti. Lietuviams 
susipratus, turės visos “cei- 
tungos” galą gauti, nes jos 
ne lietuvių naudai, bet jų 
išnaudo j imui 1 eįdžiamos.

urnas, 
(apie

dus, kada apsilanko žmo
nės im Apylinkės lietuviui 
parapijų. tajJie tai baisiai 
piktinami tokiu lietuvių nie
kinimų^ kitji net nebežada 
daugiaU eiti Užuguostin at- 
laiduoana. scNežiurint į tai, 
klebonas drįsta sakyti jiems 
akysna*: kad jis labai gerai 
darąs, n Žmonės tyli, sukan
dę dantis, ir kenčia, o ra
sit nebežino, kas daryti, ka- 
dangi ten žmonės neskaito 
knygų nei laikraščių, ir nė
ra kam jų paraginti prie 
skaitymo.- Klebonas te- 
čiau nepasitenlAna/savo pa-š 
rapijos lietuvių niekinimu,! 
stengiasi užgauti ir svetimų1 
parapijų "lietuvius, kur tik 
nuvažiuoja-atlaiduosna, bū
tinai tuoj -pasako lenkišką 
pamokslą. Štai šiemet per. 
šv. Trejybės atlaidus pasa
kė lenkišką pamokslą Stak
liškėse, kur gryniausia lie
tuvių parapiją ir nekuomet 
nebuvo lenkiško pamokslo. 
Stakliškiečiai tuo baisiai 
pasipiktino, kai-kurie no
rėjo net protestą siųsti į 
laikraščius.

Laikas jau pabusti užu- 
guostiečiams iš miego, lai
kas suprasti savo apsilei
dimą ir nebesiduoti niekin
ti. Litvomanas,

SKUODAS.
Telšių apskr.

Rugsėjo u18 d. buvo 
šaukta ingalįotinių sueiga 
pasitarti dėl pradinės ber
niukų 4nbk^klos reikalų. 
Mat senai jau toje moky
kloje esti stqka vietos, skai
čius norinčiųjų mokyties 
kasinėtai’eina didyn, o mo
kyklos dienos tuo tarpu 
stovi tos.; pačios; nei kiek 
neauga, įtodėl paduota ap
svarstyti; sumanymas- kaip 
nors padidinti mokyklos

su-

me-

ILUKŠTA, 
Kuršo gub.

Tai vienas nedidelių Kur
šo apskričių miestelių. Mie
stelyje ir apylinkėje gyve
na lenkai, latviai ir lietu
viai. Šie pastarieji čia jau 
pradeda pamažu tarp sa
vęs platinti laikraščius ir 
knygas. Nors tokių skai
tančių šviesuolių čia dar 
neperdaug, bet vis galima 
tikėties, kad ir čia ilgainiui 
nebus lietuviai. Smagu 
Unkšto bažnyčioje . viskas
tebūdavo lenkiškai, tik, at- lais. 
Važiavus gerb. kun. deko- TeShu džiaugdamiesi ga-

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS.
Rinkimams į Valstybės 

Seimą artinantis, ir politi
kos kova Prūsų Lietuvoje 
eina vis smarkyn. Prieši
ninkai, su kuriais musų bro
liai Mažojoje Lietuvoje da
bar kovoja, yra tai vokie
čiai nacijonal-liberalai, ku
rie visa, kas yra ne vokie
čių, trokšta nusmelkti.

Gaila tik, kad lietuvių 
tarpe ten randasi dar to
kių žmonių, kaip Kaitinis, 
Šuišelis ir buvęs “Varpo” 
ir “Ūkininko” atsakomasis 
redaktorius, kurie eina 
draug su nacijonal-libera-

UŽUGUOSTIS,.
Trakų apskr.

Vargu ar kur Lietuvoje 
taip niekinama lietuvių kal
ba, kaip Užuguosčio bažny
čioje. Nors parapija, kurio
je yra apie 4000 žmonių, 
grynai lietuviška, išskiriant 
kelius dvarininkus ir kai 
kuriuos nuomininkus, te
čiau lietuvių kalba kaip ir 
išvyta iš šios bažnyčios. 
Tiesa, leista lietuviams gie
doti rąžančius ir kelios 
giesmelės lietuviškai, ka
da jau nebėra ponų bažny
čioje, taippat ‘ pasakomas 
lietuviškas pamokslas kas 
šventadienis. Užuguosčio 
klebonas kun. • Konstantas 
Grųzdis nors lietuvis kau
nietis, bet visa širdžia atsi
davęs yra lenkams. Norė
damas ponams intikti, jis 
liepė lietuviams giedoti bū
tinai lenkiškai per procesi
jas ir per sumą, kada po
nai suoluose sėdi; mergi
noms įsakė dėvėti lietuvių 
tautinius rubus, bet giedoti 
lenkiškai, už ką ponai labai 
yra dėkingi savo klebonui. 
Ar ne paniekinimas ir ne 
pajuokimas lietuvių! Gaila. 
žiūrėti iš šalies į taip ne
vargintus lietuvius, kuriuos 
lenkiškai kalbą popai ir. 
nuomininkai, pradedant 
klebonui, išnaudojau _ ......

Ypač tai žymu per atlai-

Cliimj. revoliucija priešai Manchu dinastiją, kurią chinai galutinai sutrynė.

bustą, kadviętoj 60 vietų 
mokiniams ‘’‘bent ligi 100 
vietų. VąlMięčiai tečiau 
sumanymą griežtai atmetė, 
teisindamies tuo, kad vy
resnysis mokytojas (rusas) 
be valstiečių žinios, savo 
motu, kasinėtai priimąs mo
kyklon bala iškur po ke- 
lioliką mokinių rusų, nors 
šio valsčiaus vaikams trūk
sta vietos, padidinus, girdi, 
mokyklą, naująsias vietas 
rasit vieni kitų valsčių ru
sai užimsią, o pačių vaikai 
vistiek be mokslo ir be švie
sos liksią.

Danį. Treigys.

teko
Baž-

LAUKĖSA, 
Kuršo gub.

Vieną šventadienį 
man būti Laukėsoje. 
nyčia medinė, sena ir pras
ta gi prastutė, .. Iš vienos 
pusės bažnyčios stovi ka
pai, iš kitos — klebonija. 
Toliau mačiau dar keletą 
trobesių. Prie vieškelio, ne
toli bažnyčios, yra sankro- 
vėlė ir alinė. Ine jau bažny
čion. Giedota lietuviškai. 
Pamokslas taippat buvo lie
tuviškas, mat, pataikiau lie
tuvių šventadidnin. Dau
gelį žmonių mačiau mel
džiantis iš lietiiviškų malda
knygių, bet šios buvo gal 
nuo baudžiavoj laikų: pa
juodavusioj, sųplyšusios, ir 
iš tokių sužinojau, čia esa
ma gana daug. Pamaldos 
bažnyčioje atliekamos lietu
viškai kas. treęi*j šventa
dienis. Tautinis lietuvių 
susipratimas stovi ligšiol 
dar žemai. Tik keli para
pijoms teskaitą “Šaltinį”. 
Knygynėlio jokio nėra. 
Vietose lietuvių kalba la
bai sudarkyta: daug žodžių 
yra paimta iš rusų, lenkų ir 
latvių kalbos. .

Laikas butų ir Laukesos

lietuviams sekti kitų kraš
tų lietuvius, šviesties ir 
valyti Savo kalbą.

P. Valgutis.

DŪKŠTAS, 
Ežerėnų apskr.

Bus jau apie du mėnesiu, 
kaip pas mus atsirado “gy
dytojas”. Pavardė jo Te
ofilius Mištautas. Esąs 
vargonininko sūnūs iš Tyta- 
vėnų. Turi jis brolį gydy- 
doją, kuris gyvena Peter
burge, pats gi jis, kaip gir
dėti, buvo tik feldšerium 
kariuomenėje. Dūkštan at
važiavęs iš Daugų, Vilniaus 
gub. Vadina save tikru gy
dytoju ir iš ligonių brangiai 
ima: už apžiurę j imą reika- 
lauja nuo 50 kap. lig 5 rub. 
Jaigu gi reikia vežti kur to
liau, tai nuo varsto yra po 
du rublių, o kartais ir dau
giau. Savo ligoniams jis 
mėgsta dažniausia leisti 
vaistus po oda, nes geriau 
“mačiją”, kad ir brangiau 
užmokėjus: taip ir reikią už 
tokį darbą. Pradžioje jam 
gerai sekėsi, ir, begydyda
mas, daug žmonių yra ap
gavęs, bet ilgainiui žmonės 
suprato, kad tai joks gydy
tojas ir neturi jokių medi
cinos paliudijimų.

Kaip girdėti, dabar jau 
niekas pas jį nebeatsilanko, 
ir jis ketinąs iš Dūkšto iš
sikelti kiton vieton, matyt 
ten, kur jo dar niekas ne
pažįsta. N. L.

KOVA PRIEŠ DŽIOVĄ.
Vilniuje, atidaryta visos 

Rusijos kovai prieš džiovą 
draugijos skyrius. Rugsė
jo 23 d. buvo pirmasai šio 
skyriaus narių visuotinas 
susirinkimas. Kalbėta, kaip 
reikia platinti žinias apie 
džiovą, kaip daugiau narių 
šion draugijon intraukus 
(dabar esama tik apie 70 
narių, nors nario mokestis 
mažas, — tik 1 rub. me
tams) ir k.

Išrinkta laikina valdyba, 
kurion pateko pp. Mare- 
nič, 'Bagenskis, Šabad’as, 
Šapiro, Krajinskis, Sviders- 
kis, Damoševičius ir Matu
laitis.

GRYBŲ BRANGUMAS.
Grybams neužderėjus 

paskutiniu laiku jie labai 
pabrango. Už nedidelį ba
ravyką reikalaujama 3—5 
k.; už pernykščių džiovin
tų grybų svarą reikalauja
ma po 2 rub.

LITERATŪROS ŽINIOS. 
, Esame gavę žinią, kad jau 

spauzdinama didelė p. M.

Pečkauskaitės knyga “Jau
nuomenės auklėjimas”, 
veikalas, kaipo pirmoji 
tuvių kalba, rimta apie 
klėjimą knygą, senai ir 
kantriai buvo laukiana
kuriems rupi auklėjimo 
klausimai.

Šis 
lie- 
au- 
ne- 
tų,

TAURAGNAI, 
Ežerėnų apskr.

Nors ir vyriausybė perse
kioja žydus už slaptą deg
tinės pardavinėjimą, ir daž
nai girti žmonės neužsimo
ka, net kartais ir langus iš
daužo, vis dėlto tas neat
graso žydų nuo tokio ama
to. Išvažiavusio kamendo- 
riaus laikais žydai už slap
tą degtinės pardavinėjimą 
buvo persekiojami, bet tai 
nieko negelbėjo. Kelios die
nos sėdėti arba keliolika 
rublių užmokėti pabaudos 
— tai niekis. Paskutinis 
teismas bene atpratįs žy
dus nuo to biauraus ama
to. Boruchas Iciksonas — 
miestelėnų seniūnas — už 
degtinės pardavinėjimą da
bar nubaustas 6, o jo žmo
na 4 men. kalėjimo.

Mg.

KRUONIS, 
Trakų apskr.

Šį mėnesį musų valsčiu
je sudegė du sodžių. Židei- 
kiškių sodžiaus 8 ūkininkai 
liko be pastogės, vien tik 
klojimų nepalietė ugnis. 
Mat vėjuotą dieną vienas 
ūkininkas kuopė bites. Vė
jas užnešė kibirkštėlę ant 
stogo, tuoj užsidegė troba, 
o po jos ir kitos ėmė degti.

Dar didesnį nuostolį pa
darė ugnis 6-riems Rokiškių 
sodžiaus ūkininkams. Ten 
viskas sudegė — neliko nei 
kuolo tvorai tverti. Spė
jama, kad tai buvę tyčia pa
degta. Nesenai mat išleista 
iš kalėjimo vienas arkliava
gis, 
vęs 
vęs

Jis tai ir gązdinda- 
rokiškiečius ir ketinda- 
atkeršyti. A. L.

ŠVALACHO KELIONĖ.
Klaipėdos ir Šilokarče- 

mos valsčių atstovas į vieš
patijos seimą vokietis Šva- 
bachas važinėja dabar, kaip 
praneša “Apžvalga”, po 
Prusą Lietuvos sodžius ir 
drauge su savo šalininkais 
Šuišeliu ir Kaltiniu, daro 
susirinkimus, kuriuose 
kviečia lietuvius balsuoti už 
save busimuose rinkimuose. 
Tečiau jis nebeturi jau to
kio pasisekimo, kaip kad 
pirmiau turėdavo. Kretin
goje net priverstas buvo iš
klausyti daug sau nesma-

gumų, nes ten kai-kurie su
sipratę lietuviai viešai iš
kėlė jo paties ir jojo parti
jos engiančius lietuvių tau* 
tą darbus.

Vokiečiai tautininkai-li- 
beralai, kaip matyti, išsi
juosę agituoja už Švabachą. 
Klaipėdiškė “Liet. Ceitun- 
ga” (kuri dabar yra vokie
čių rankose), išleido priedą- 

: lapelį, kuriame į padanges 
kelia Švabachą ir stengiasi 
nužeminti lietuvių kandi
datą ūkininką Strėkį. Iš- 
spauzdinta esą tų lapelių 
keliolika tūkstančių, ir jie 
Nelabai tečiau Švabacho ša
lininkams klojasi, nes lietu
viai pamažu jau pradeda 
suprasti savo padėjimą ir 
tvirtai pasiryžę yra rinkti 
savo žmogų “būrą” Strėkį. 
Anot. “Apžvalgos”, Stre- 
kys, vasarą, pačioje darby- 
mėteje, važinėdamas po 
Klaipėdos ir Šilokarčemos 
valsčius ir laikydamas ten 
prakalbas, turėdavęs dau
giau klausytojų ir daugiau 
pritraukdavęs žmonių, ne
gu dabar Švabachas.

Šis apsireiškimas rodo, 
kad Prūsų lietuviai jau žy
miai yra tautiškai pakilę.

PUŠALOTAS, 
Panevėžio apskr.

Pušaloto apylinkėje pra 
dėjo vaikai sirgti škarleti- 
na-krupais. Kai-kuriose 
pirkiose serga net po 5 vai
kus!

Nesant Pušalote - gydyto
jo, žmonės, ligai ištikus, 
kreipiasi į įvairius burti- 
ninkus-monelninkus. Vie
nas jų apsigyvenęs šiemet 
arti Pušaloto, ir žmonės jį 
vežioja pas save, kaip kokį 
gydytoją. Tečiau “gydy
tojas” neturėdamas tinka
mų vaistų nuo krupo (dif
terito), “gydo” kokiais tai 
tepalais, per ką giltinė ir 
nuneša vaiką į kapus.

Kidžionių kaimo ūkinin
ko Ožalo du vaiku tasai 
“gydytojas” taip “nugy
dė”. Čia kaimietis nedaug 
kuo kaltas, bet “gydyto
jas”, rodos, turėtų žinoti, 
jog del kokio tai rublio- 
antro nepadoru yra tarnau
ti giltinei. Pamiškinis.

tamsta neger- 
(svaiginančių)

( girtuoklis)

Blaivus.
Gydytojas: — Meldžiu tė- 

myti, idant 
turn karštų 
gėralų.

Sergantis
Pons gydytojau, mano žmo
na gali paliudyti, kad arba
tą visuomet man turi atšal- 

■ dinti.

2
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Į Į Į Į AMERIKOS ZINloS
Vyriausybė kontroliuos ge- ] 

ležinkelius. i
Washington, D. C. — 1 

Augščiausis federalinis teis
mas nusprendė, jog visos 
geležinkelių kompanijos tu
ri būti kontroliuojamos 
tarpvalstijinės pirklybos ko
misijos, per ką ir vyriausy
bė turės tiesą dabar kaip ve
dami geležinkelių kompani
jų reikalai. .Visi garvežiai, 
vagonai ir kiti.judinamieji 
geležinkelių įrankiai turi 
būti sutaisyti pagal , vyriau
sybės nurodymus,, idant 
prašalinus pavojų keliau- 

‘ ninkams. Taip nusprendė 
federalinis teisėjas Van 
Devanter byloje geležinke
lio kompanijos Southern 
Railway. Tą teismo nu
sprendimą paėmė į rankas 
tarpvalstijinė komisija ir,; 
pasinaudojant juomi, mano 
pravesti dideles reformas 
ant geležinkelių, neatsižiu- 
rint į tai, ar kompanijai tas 
patinka, ar ne. Kompani
jos turės išleisti milijonus 
dolerių pagerinimui kelių, 
statymui naujų nepavojin
gų garvežių ir vagonų, pa- 
daugumui geležinkelių tar
nautojų. Manoma dar, kad 
tarpvalstijinė komisija kar
tu su vyriausybe suregu
liuos ant geležinkelių ap
mokėjimą už pervežimą ke
liauninkų ir prekių, idant 
kompanijos negalėtų taip 
begėdiškai plėšti publiką.

i Karo laivyno paroda.
New York, N. Y. — Upė

je Hudson atsibuvo Suvie
nytųjų Valstijinių karo lai
vų paroda^Parpdos žiūrėjosi 
karo laivyno sekretorius G. 
L. von Meyer. Karo laivai 
Jįyvo padalinti į šešias di
vizijas, užimančias septynių 
mylių ilgio liniją. Nuo upės 
krantų ta j a iškilminga ka
ro laivų paroda gėrėjosi 
apie 300.000 žiūrėtojų.

Los Angeles, Cal. — Tuo- 
mi pat laiku čia atsibuvo 
paroda karo laivų .ant Di
džiojo vandenyno. Tas lai
vynas susideda iš 24 įvai
raus typo karo laivų, tarpe 
kurių didžiausiu yra laivas 
“Oregon”. Peržiūrėjimą 
to laivyno skyriaus atliko 
admirolas Thomas, paliepus 
sekretoriui Meyer’ui.

Moterių balsai nusvers.
Los Angeles, Cal. — Ga

vusios balsavimo teises šio 
miesto moterįs atloš svar
biausią rolę galutinai išren
kant miesto majorą 4 dieną 
gruodžio. Pirmuosiuose 
kandidatų rinkimuose į ma
jorus laimėjo socijalistų 
partijos kandidatas J. Har
riman’as, gaudamas daugu
mą, vienok ne absoliutišką 
daugumą balsų. Gavo ji
sai 20.157 balsus, republi- 
konas Alexander gavo 16- 
670 balsų, demokratas Mu- 
chet — 8.168 balsus, Grego
ry 327 ir Becker 39 balsus. 
Harriman’ui tatai stokuoja 
5.067 balsų iki absoliutiš
kam jų daugumui. Pasku
tiniais rinkimais gruodyje 
laimėjimą nusvers moterįs, 
kurių ten užsiregistravo 
rinkimuose 26.000, o iki 9. 
d. lapkričio užsiregistruos 
išviso 40.000 moterių. Bus 
tatai išrinktas tas, už kurį 
moterįs duos daugumą savo 
balsų.

. Numirė garsus laikrašti
ninkas.

Charleston, S. C. — Sa
joje valtyje Charleston

prieplaukoje staiga nuo šir
dies ligos numirė J. Pulit
zer, nuo 25 metų leidėjas 
laikraščių “New York 
World” Jr “St. Louis Post 
Dispatch”. Buvo jis vie
nu iš žymiausių laikrašti
ninkų ir ėmė didelį dalyvu- 
mą vietinėje šalies politiko
je.

Kova su baltaja vergyste.
New York, N. Y. — Teis

mų departamentas paliepė 
■visuose prieplaukų miestuo
se įsteigti vyriausybės biu
rus, kur butų kontroliuoja
mos intariamo elgimosi mo
teris. Kiekviena tokia mo
teris tame biure turės už
siregistruoti, nurodyti savo 
gyvenimą, kuomi užsiima ir 
kur gyvena. ^įtariamieji 
namai bus nuodugniai kon- 

. traliuojami, idant tokiuo 
budu kovoti su pirklyba gy
vomis prekėmis, kuri dau
giausiai vedama prieplaukų 
miestuose, kadangi ten dau
giausiai pakliūva į įvairių 
agentų rankas moterįs 
mergaitės, atvažiavusios 
Europos.

ir
iš

Mokykla sudegė.
Bloomington, Ill. — Mie

stelyje Mount Pulaski su
degė augštesnė viešoji mo
kykla. Gaisras iškilo iš 
nežinomos priežasties. Ma- 
terijaliniai nuostoliai mo
kyklos namų ir rakandų 
siekia daugiau $40.000.

Pigus obuoliai.
Marshall, Ill. — Vieti

niuose soduose šiais metais 
nepaprastai užderėjo obuo
liai ir yra pigesni negu bul
vės arba kiti produktai. 
Apie 25.000 bušelių obuolių 
farmeriai sudėjo į sande
lius, laukdami didesnių kai
nų. Į kitus miestus obuo
liai nesiunčiama, nes tas 
neapsimoka, kadangi peir-i 
gabenimas geležinkeliu tų 
obuolių atsieitų daugiau, 
negu už juos galima gauti 
pinigų pardavus.

Moterįs-teisėjais.
Los Angeles, Cal. — Pir

mutiniu kartu šioj valstijoj 
prisaikintųjų teisėjų suolas 
susidėjo iš vienų moterių, 
tiktai teismo pirmininkas 
buvo vyras. Moterįs teisė 
A. A. King’ą Watts, redak
torių laikraščio “Watts 
News”, apkaltintą už už
gauliojimą nekuriu mote- 
rių-veikėjų. Redaktorius 
prirodė, kad tai nebuvo už
gauliojimas, o tiktai nuro
dymas moterims kaip jos 
peržengia tos valstijos įsta
tymus. Trumpai pasitaru
sios, moterįs-teisėjai redak
torių pripažino nekaltu ir 
paliuosavo nuo visokios at
sakomybės. : ■<

Drąsus vilkai.
Anaconda, Mont. — Šia

me mieste gyventojai turė
jo indomų vaizdą, kuomet 
į vidurmiestį inbėgo briedis, 
vejamas gaujos vilkų. Brie
dis kartą dar atsigrįžo į vil
kus, grąsindamas jiems 
ragais ir nubėgo toliau. Ke
li gyventojai šovė į vilkus, 
bet be pasekmių.

Šiau-
Didelis sniegas.

South Bend, Ind. — 
rinėje dalyje valstijos Indi
ana ir Michigano valstijoj 
išpuolė pirmutinis sniegas, 
kurio prisnigo per 18 colių 
storumo. Sniegant buy® Ignolds ja gt Louist Mfin

I r |T didelis vėjas, kuria visur J nešdama rankoje* ftgan 
! II sunešė dideles sniego vmsJdėžutę, kurią• nusipil

krautuvėje ir užklausė 
kodėl įstatymas, ųždrt 
džiantis pardavinėtr cij 
retus šioj valstijoj, yra p 
žengiamas miesite Milwf 
kee. Majoras pasiuntė ] 
nią Ignolds pąs pelicij 
viršininką Jonsben’ą, o 
Išklausęs skundo prižadi 
įpasirupinti, idant) net i 
Upelės negalėti; pirkti ir i 
■kyti cigaretus.: > !

VISOKIOS ŽINIOS.

sunešė dideles sniego-jjusm 
nis, pertraukusias visokią.; 
comunikaciją ir važiuo-i 
;iems ir pėstiems. Nuo 
sniego labai nukentėjo vai
siniai medžiai, kadangi so
dnuose dar nebuvo nuimti 
žieminiai obuoliai ir kriau
šės. Nuostoliai milžinišku 
Pranešama taippat apie di
delius sniegus valstijose Soj 
Dakota, Nebraskk,VIowa, 
Texas ir Arkansas. l

1 į

Kova saliuninkti su blai- ‘ 
„vininkais.^ į

Augusta, MainjiiLg- Gut 
bernatorius nenoj^lpduoti 
tikrų žinių,, kurikjiusė ar 
saliuninkų, ar blaivininkų 
turėjo daugiau balsų>nese-

me tame, ar saliunai, bra- 
vorai ir degtinės.'^ varyklos 
šioj valstijoj turi būti. pa- 
naikintos, ar ne.% Bąlsų 
skaitlius taip buvo lygus, 
kad abi pusės sakosi laimėr 
ję. Tas klausimas greičiau
siai nueis į teismus, kurie 
ir išriš kas yra laimėjęs.

“Mitchell’io diena”
Pottsville, Pa. —' 30-tą 

dieną spalio buvo uždarytos 
visos kasyklos kietųjų an
glių distrikte, kadangi dar
bininkai šventė “Mitchel
l’io dieną”. Toji švęntė 
naujai anglėkasių įvesta 
pagerbimui John’o Mitchel
l’io buvusio Suvienytų Val
stijų anglekasių organizaci
jos prezidento, už jo nuo
pelnus. ; . ... >

antitrustiniai

Bergerio sumanymai.
Milwaukee, Wis. — Kon

greso atstovas, socijalistas 
Victor Berger, pranešė,- kad 
ateinančioj kongreso sesi
joj įnešąs sumanymą, idant 
Shermano 
įstatymai butų atšaukti, o 
jų vieton įvesti tokie įsta
tymai, kurie Suvienytųjų 
Valstijų vyriausybei suteik
tų galę paimti į savo ran
kas tą pirklybos ar prame
ni jos šaką, kurioje kokis- 
nors trustas arba kitokia 
organizacija paimtų po sa
vo kontrole 60 nuošimčių 
visos šalies apyvartos. Vy
riausybė tokiuose atsitiki
muose turi atpirkti vidutine 
kaina tąjį interesą ir sava
rankiai jį vesti visų pilie
čių naudai.

Girios dega.
Catskill, N. Y. — Girias 

ant kalnų, kur pagal esan
čią legendą garsus Rip Van 
Winwle miegojo 20 metų, 
— dega su visu smarkumu. 
Daugybė akerių kuopui- 
kiausios girios jau sudegė, 
o gaisras plečiasi vis toliau. 
Aplinkiniai farmeriai kovo
ja su siaučiančiu gaivalu, 
norėdami užbėgti tolimes
niam girių naikinimui.

Iš McNamarų bylos.
Los Angeles, Cal. — Iki- 

šiol jau liko peregzaminuo- 
ta 287 kandidatai į prisai- 
kintuosius teisėjus McNa
marų byloje ir dešimtį iš 
jų tarpo po ilgų derybų 
teismo prokuratūros ir ap
gynėjų jau išrinkta. Bus 
egzaminuojama dar kelios- 
dešimts kandidatų, idant iš
rinkus du likusius teišėjus. 
Šią savaitę jau turės prasi
dėti pagalios toji garsioji 
byla. , <

' : • -'j ' Z

Moterįs prieš cigaretus.
Milwaukee, Wis. —• Pas 

miesto majorą Seidel’į atė
jo karšta sufragistė E. B.

Londone andai sus 
vo 600 automobilių 
reikalaudami sau m< 
padidinimo.

Japonijos garlaivis “Š 
zu Maru” nugrimzdęs t 
sala Hainan užėjus sm; 
kiai audrai; 50 žmonių i 
skendo.

Mieste Baku, skaitant 
feratą apie Čechovą, di 
gijos “Nauka” liūte liko 
areštuota visa publika 1 
tu su referentu : - -/i
žmonių.

IS VISO

Peterburgo moterių me
dicinos institutan, paliepus 
apšvietos ministerijai, at
gal priimama ; daugumas 
prašalintų studenčių. Išvi
so ikišiol atgają prįįmta 902 
studentės. .,r

Šveicarijoje ' pasibaigę 
rinkimai Tautos Tarybon; 
pasekmės yra ; sekančios: iš 
170 mandatų gavę radika
lai 110, konsėrvatistai 44, 
socijalistai 9 č ir neprigul- 
mingieji 7. ui-inūr

Honduraso mieste Ceiba 
andai nusižudęs Suvienytų
jų Valstijų konsulis Allen 
Gard, kuris savaite pirmiau 
buvo paliuosuotas nuo už
imamos ten konsulio vietos. 
Nusižudymo priežastis ne
žinoma.

Arti
Mexico 
koji kariuomenė išdaužius 
nepriklausomus Zapato re- 
voliucijonistuš; sakoma, 
ant vietos jų 50 užmušta.

Meksiko sostainės 
City ■ andai valdiš-

Vieno Frąncijos mažo 
miestelio notaras — pavar
dės laikraščiai nepaduoda 
— mirdamas užrašęs 400- 
000 frankų Ispanijos kara
liui Alfonsui. Mirusiojo 
namiškiai, sakoma, užpro
testavę priešai tokį keistą 
palikimą.

Londono elektros viršuti
nių ir požeminių geležinke
lių kompanijos nutarusios 
susilieti krūvon. Į tuos ge
ležinkelius iiųįčta, daug ir 
amerikonų turčių, pinigų. 
Sujungtas kapitalas išnešąs 
165 milijonus ,dol. 1

Austrijoje rmhisterių ka
binetas andai ^pasitraukęs iš 
savo vietos, kadaijgi parla
mente premierąs’ Gautsch 
negavęs užsitąkėjimo. Di
misiją imperatorius priė
męs ir naujas1 kalbinėtas su
daryti pavesta?,baronui Stu- 
ergh.

svieteKatalikiškame 
daug kalbama apie prisiar
tinantį šiemet popežiaus 
konsistoriSi kuriame naujai

Photos by American Press Association.

Vaizdas nuo Suvienytų Valstijų karo laivo, ant kurio denio perstatoma kas
dieninis jūreivių užsiėmimas.

busią paskirta keliolika 
kardinolų, tarp kurių net 
trįs Suvienytose Valstijose. 
Dabar airiai linksminasi, 
jogei dabartinio šv. Tėvo 
inpėdiniu busiąs ne kas ki
tas kaip tik airis.

*
Turkijos buvusis didysis 

veziras Hakki Bei patrauk
tas teisman už tąi, kad iš 
{Tripolio prieš pat italų už
puolimą, buvęs prašalinęs 
kariuomenę. Hakki Bei te- 
Čiau teisinasi, jogei Vokie
tija tvirtinus, kad italai 
ant Tripolio nesipulsią, be 
to' Tripolio kariuomenė 
buvus reikalinga malšinti 
sukilusius albanus.

Mieste Manila chinais 
apgyventas priemiestis to
mis dienomis beveik visiš
kai sudegęs. Nuostoliai 
apskaitoma ant milijono do
lerių.' Kadangi gaisras 
gręsė pačiam vidumies- 
čiui, buvus pakviesta ugne- 
gesiams pagalbon tenai sto
vinti kariuomenė.

Tomis dienomis Anglijos 
mieštuose atsibuvę munici
paliniai valdininkų rinki
mai. Išėjo eikštėn, jogei 
didesniuose pramonės mies
tuose žymiai priaugęs soci- 
j alistų skaitlius. Vargina- 
mi darbininkai glaudžiasi 
prie žadančių jiems rojų.

Novbčerkaske karo ap
skričio teismas pasmerkė 
kaltinamus dalyvavime ka
reivių riaušėse Chopersko 
apskričio kazokus: kator- 
gon įvairiam laikui — 10; 
kalėj iinan, areštantų rotos- 
na ir kitomis bausmėmis — 
215; išteisinta 54 kazokai.

Iš Chersono gubernijos 
žemietijų agronomai pra
neša apie didelį sunykimą 
žiemkenčių javų, ypačiai 
ankstyvųjų pasėlių. Jau 
dabar ištisas dešimtines už
sėtų laukų reikia perarti. 
Berislavo apskrityje suny
kimas pasėlių labai didelis.

Persijos ex-šachas Ali 
Mirza atsirandąs šalia Kas
pijos juros ir laukiąs pato
gesnės progos, kaip garnys 
pavasario, kad išnaujo su 
saviškiais puolus prie sosto. 
Už jį kariaujanti taip vadi- 

ami turkomanai, o šiems 
pagalbon einanti Rusijos 
kareiviai, kadangi carui ne
smagu matyt Persijoje kon
stituciją, tad įsakoma sav<j£ 
kareiviams ka uties už 
šacho sugriautą sostą;

ex-

Mokykloje.
— Ką žinai apie Abraha

mą?
— Buvo žydų išradėju.

asi-

Mokykloje.
— Pasakyk man kelis ke

turkojus žvėris.
— Arklys, katinas, 

las...
— O dar?
— Šuo, du gaidžiu.
— Kaip tai du gaidžiu?
— Juk čionai kalbama 

apie keturias kojas...

daktarui: 
išėjai už vyro,

prašau ponios,

Daugiau vertas.
Našlė po
— Regis

Jievute?
— Taip, 

•už šiaučiaus.
— Tai nekas!
— Aš manau, prašau po

nios, jogei gyvas šiaučius 
daug-daugiau vertesnis 
miręs daktaras.

nei

Prie tardymo.
— Žmogau, nuolatos 

gi! Pasižiūrėk į savo 
eiti, ką jau padirbęs... 
matysi savo darbus...

— Kad aš, ponas teisė
jau, turiu tik vieną akį, tai 
neprimatau...

va- 
pra- 
pa-

Nuo ugnies patronas.
Vyras: — Ir kam tu čia 

ant pačių garuojančių puo
dų pakabinai šv. Florijano 
paveikslą?

Pati: — Nes amžinai ru- 
goji, jogei mėsa ir sriuba 
vis prisvilę, tad gal šv. Fio
ri j anas kaipo nuo ugnies 
patronas ateityj apsaugos 
mane nuo nelaimės.

Prie telefono.
— Ar ponia namie?
— Nėra, tik-ką dabar su 

ponu išvažiavo pasivažinė
tų uždengtoje karietoje...

— Po šimts paralių! — 
Su manimi?!... juk aš pats 
klausiu!

Pirmasis
Lietuvių

DIENRAŠTIS
Amerikoje

- Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm 
NAUJŲ METŲ

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus

“KATALIKO” NAMUS
Be skaitlingo 

visuomenes pri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti

Kas nori » 
Dienraščio 

tegu tuoj aus 
atsiliepia 
laišku

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti
Lietuviams juk rei

kia turėti kasdien po 
ranka žinių skelbėjas 
ir kelrodis. Pirmiau 
dienraštį leisti neleido 
nekurtos aplinkybės, o 
nūdien tas pergalėti ga
lima.

>

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku.

J. M. TANANEVICZEI
3244 S. Morgan St., Chicago, III. |
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SVEIKATAkurios e

t MOTERIŲ SKYRIUS, |
gyvas savo pamokinimais ir 
nė vieną gal musą sesutę 
pritrauks apšvietiman ir 
pasuks geresnian keliant

Kad moterims yra reika-

jau išleistos vž 
vyrų.« Dešimtų metų ište
kėjusių mergaičių yra 2.000- 
000, nuo 10 lig 20 metų — 
9.000.000.'.s

r

KAIP IŠTIKRO TURĖ
TUMĖM PRADĖT ŠVIE

STIS.

Musų laikraštijoj retkar
čiais galima patėmyti šau
kimą lietuvių moterių prie 
apšvietos, bet tam tikslui 
tikrojo kelio nenurodoma. 
Šiaip taip dar su vyrais, nes 
jie būdami už mus daugiau 
apsišvietę, daugiau pažvel
gia į šiandieninį moteries 
padėjimą, nurodydami ir 
platesnį kelią į apšvietimą. 
Kas kita su daugeliu musų 
sesučių. Nors jos ir labai 
mažai pasirodo su savo raš
tais laikraščiuose, bet kur 
ir pasirodo, tai daugiausiai 
reikalaudamos politikoj ly
gių teisių su vyrais. Pas 
daugumą musų šviesenių 
moterių taip inaugo toji 
nuomonė, kad jaigu jos lai
mėtų politikoj lygias tei
ses su vyrais, tai skaitytų 
save jau ir laimingomis ir 
apšviestomis. Užtaigi jos 
daugiausiai ir pradeda savo 
apšvietimą ne iš to galo, vi
sai nepaisydamos į kitas sa
vo priderystes. Tokia mu
sų moterių apšvietimo pra-

* džia ne tik kad negali jas 
apšviesti, bet kartu yra net 
juokinga. Štai atsitikimas, 
kurį man pasakojo vienas 
mano draugas, atvažiavęs iš 
anglekasyklų:

Viena moteris susivaidi
jus su savo vyru už lygias 
teises. politikoje. Nors vy
ras ir nurodęs jai, kad nuo 
politikos moteris negali 
siekt prie apšvietos, bet ne
galėdamas jos pertikrinti, 
pasakęs: “eik lygiai ir

• dirbk!” Ant r^bjaus mi
nėta moteris
ro drabužiais įr'nuėjus dirbt 
į anglių kasyklas, kur padir
bėjus porą valandų, sugrį
žus namon sirgdama.

Štai ir lygios teisės! Tai
gi, ar nejuokingas tokis ieš
kojimas lygių teisių? Pa
našių atsitikimų girdėt ir 
daugiau, kaip moterįs nesu
prasdamos politikos mėgina 
“politikuoti”. Taigi,, se
sutes, vietoj kad juokinti 
žmones su savo neišmintin
gom politikom, pasižiūrėki
me į svetimtaučių moteris, 
ai’ jos tokiuo budu ieško ly
gių teisių politikoj ? Ar 
jos velkasi vyrų drabužiais 
ir- eina dirbti į kasyklas? 
Ne. Jos atsiekusios tikrą 
apšvietos laipsnį iškovos (o 
kai-kur ir šiandie jau iško
vojo) ir lygias su vyrais tei
ses politikoj. Taigi paliki
me tuom tarpu tą kovą už 
lygias teises apšviestesnių 
tautų moterims, kurios be 
abejonės jas iškovos. Mes 
gi išįįkro mėginkime save 
šviesti; pradėdamos nuo pa
prasčiausio musų gyveninio. 
Mes apšvietime stovime 
daug žemiau už musų vyrus, 
todėl su politika mums nė
ra ko skubintis. •, .

Pirmiausiai musų apšvie
timui reikia gerai suprast 
namų tvarką, gaminimas 
valgių, nes būti gera virėja, 
tai ne juokai. Gera virėja 
tiek yra verta godonės, kiek 
ir geras daktaras, inžinie
rius ir kiti panašios laisvos 
profesijos žmonės. Toliau 
reikia gerai suprasti parei
gas motinos vaikų auklėji
me; reikia mokintis hygie
nes, skaitymo, rašymo, kar
tu tumi j ant ir į visuomenės 
gyvenimą ir politiką. Tik ši
taip moteris pradėjus nuo

pradžios šviestis ir mokin
tis, nieko neaplenkdama, 
gali būti lygi vyrui.

Čia gali kilti klausimas, 
kas-gi po stubaš vaikščioda
mas mokys musų moteris ši
tų gražių gyvenimo reikme
nų, nes. jos -neina į viešus 
susirinkimus? Be abejonės, 
niekas nevaikščios po sta
bas mokindamas, bet mes 
pačios turime susirasti vie- 

.tą, kur šito visko galima 
L’ I būti} pasimokinti. Draugi

jos bei organizacijos riiųins 
moterims gąli būti. geriausi a 
ir prieinamiausią 'mokykla, 
pastatant jas ant tikrų ap
švietos pamatų.y .Čia visos 
susiėję galėtumėm pąsidą- 
linti savonųpmoųęmis/ir 
nrintimis^ ripkamusų 
reikalus, mokintis žmoniš
kumo ir visų kitų reikalin
gų dalykų musų gyvenime. 
Kol musų moterįs nesupras 
naudos draugijų, pastatytų 
ant apšvietos pamatų; arba 
nors kurios ir priklausyda- 
mos rūpinsis tik pašaipūnių 
skyrium ir maldomis,tol mu
sų moterįs nepasikels. Pir
mas šaltinis moterių apšvie
timui — tai draugijos su ge
rais pamatais ir skaitymas 
gerų raštų. Nemokančias 
skaityti draugijinės moky
klos (nes tai moterims pri
einamiausius) gali išmo
kinti.

Taigi, moterįs, riškimės į 
draugijas, kur galėsime 
daug lengviau rasti sau ap
švietos kelią, negu ieškoda
mos jo pavieniui. Draugi
jose mes išmoksime visko 
reikalingo musų apšvieti
mui, o povalei ir su politi

ška ^susipažinsime, žmones 
%ejuokindamos. Ne’ viena 
gal pasakysit, kad' turėda
mos pulką vaikų negalit iš
eit į draugijos susirinkimą 
bei mokslairies. arba ir vy
ras neišleidžia. Norinčią 
tikrai apsišviest šitokis pa
sakymas nckados negali iš
teisinti, nes tik tas negali
ma padaryt, kas nenorima, 
o kas norima, tas ir gali
ma. Vyrui nesutinkant su 
moteries išėjimu iš namų, 
nereikia bijoti ten kokių jo 
išmetinėjimų,bet jam gražiu, 
švelniu budu reikia nurodyt 
kur eini ir ko trokšti, o vy
ras visgi supras tave. Ne
turint kur vaikų palikti, ga
lima susitarti su savo ko
kia gera drauge; kartą ji 
gali padaboti tavo vaikus, 
kitą kartą tu jos. Ir tik 
taip elgdamos mes galime 
pasiekti apšvietimą. Taigi, 
moterįs, riškimės į draugi
jas, kurios mums nemažą 
naudą gali atnešti!.

Mot. dr-jos “Apšvietos” 
narė K. K.

lingas apšvietimas, taip 
kaip vyrams, senai tas ži
noma ir pas kultūringesnes 
tautas tas jau senai pripa
žinta. Ir todėl nusitikima, 
jogei čikagiške y tigrių 
“Apšvieta” i tuo /i 
sparčiau užsiims, dm.

taką .apšvį^j^m*;2 
raštu, ar ^.j/^yvĄ^ 
O juk Chica^^įį

Kristė —t— lai 
;iu.
3ų
Is,

be abejones,^ąorę^^Tes- 
ties, prasij^W^, b<į^kad 
nesurąii^^^K^^ros 
progos

mano gal aųų JhęjidiaOyr- i 
ban ^kal^gO^W^ti į 
ir išsklaidyti/.^i^)kiąS/yĮc- 
pastovias j^toritfs;
O Chicago^ - klĄįdMyiįS^K1 
ir trokštaiičių nidkslo ' senu
čių yra, kaip minėjau, tik
ra galybė. Reikia ąųąs tik 
sutraukti krūvon, sutvar
kyti ir ’pastaty ti, ant „kultū
rinio kelio, kukiuo nūdien 
kitų tautų moterįs jau se
nai žengia. * Čia Apšvie
tei” plati dirva, tik reik 
norėti ant tos apleistos dir
vos dirbti.

Paklausčiau, ką galėtų 
nuveikti nūdien tik viena
me Chicago nors gera dalis 
apsišvietusių ir susivieniju
sių lietuvių moterių? . At
sakymas aiškus, milžiniš
kus darbus! Darbus to
kius, apie kūrins musų bo
čiams gal nei nesisapnavo. 
Susivienijusios moterįs 
visupirmu panaikintų tuos 
nedorybių lizdus, lietuviu
kus saliunus, -kurie daug tė
vų, vyrų ir brolių be laiko 
nuvaro į kapus. Paskui iš- 
mokintų savo vaikelius my
lėti tautą, prigiriitą kalbą, 
dorybę. Paskiau savo vy
rus ir brolius pavedėtų to-’ 
bulybėn... Et, tiek daug 
gero sau ir savo tautai jos 
padarytų, kad nešūrašytūic 
nei ant jaučio odos.' Ištei- 
sybės, but musų gryčiose ro
jus, ramu, gražu, malonu. O 
tečiau tokie dalykai" nėra 
tiktai svajonėmis, bet gali
mi tikrai atsiekti, 
nepritruktų musų 
tesnėms sesutėms 
mes ir gero noro;

Tatai švieskitės,

lESUlH

jei tik 
apšries- 
' iš'tver-

MUSU MOTERIS ŽEN
GIA PIRMYN.

Labai linksma matyti, jo- 
gei musų lietuvės moterįs 
pradeda darbuotįes apšvie
timo reikaluose, ima žengti 
pirmyn, rūpinasi savo ir 
tautos ateitimi. Šitai sa
vaitraštis “Katalikas” ap
siėmė musų seselėms patar
nauti šiame joms svarbia
me laike, būtent įvedė laik- 
raštin tam tikrą moterims 
skyrių. Toksai laikraštyj 
skyrius jau senai buvo rei
kalingas. Nėra abejonės 
jogei tasai moterių skyrius 
uekuomet nebus, taip sa
kant, nublankęs, bet bus1

sesytė- 
les, pačios tobulinkitės,' la
vinkitės, bet nepamirškite 
ir savo jaunesnių'‘ šešėlių, 
išsisklaidžiusių. ' ir” 'vargs
tančių ar tai' pavieniai/'ai
tai po savo vyrų letenomis, 
ar tai'su vaikeliais.Ir'to
kių taigi labiausiai nepa
mirškite, nes anų daugumas 
trokšta moterių bęridryTies' 
it išdžiūvus 'žemė ’lietaus. 
Pamokinkite jas "Skaitymo, 
rišto; jos jums paskui bus 
dėkingos.

i Pasitikiu, . “Katalikas? 
jums tame svarbiame /dar
be daug patarnaus,' ries jis 
kas savaitė tūkstančius 
gryčių aplanko nešdamas 
broliams ir sesutėms žine
les, apšvietimą.

Bukite pasveikintos ’ vi
sos tos seserįs, kurios šian 
moterių skyriui! nors su 
plunksną prisidėsite! ■“ '7. '" 

Alyva.

MOTERIS INDUOSE

Anglijos vyriausybė nese
nai apskelbė rezultatą gy
ventojų surašo, kokis per
nai buvo atliktas Indijose. 
Toj šalyj randasi £50.000 
pokerių metų r. mergaičių,

Ne visos tos moterystės, 
kaip tai lengva dasiprotėti, 
yra rišamos iš meilės. Ži
nomas dalykas, jogei nežiū
rint labai? Ankstyvo indusų 
moteries išbujojimo (nusir- 
pimo), penkerių metų mer
gaitė vis-gi daugiau mąsto 
apie žaislus, nei apie mote
rystę. Visos tos jaunų mer
gaičių moterystės, tai tie
siog prekybos reikalai, ku
riuos veda gimdytojai, sek
dami seną paprotį, idant; tėr; 
vas savo dųkterei vyrą kuo-/ 
anksčiausiai nupirktų. Kurie 
nepildo to papročio, hindu- 
sų supratimu papildo dide- 
lę piktadarybę, už ką anų; 
laukia šiame.. sviete kariny-? 
hų . ir pažįstamų išmėfinėjiį 
irias ir r.ugoričs, o mirus, 
vėl baisios kančios. , : 
. Atlikus moterystės tam 
tikrą ceremoniją, mergaitė 
pavedama jaunikio tėvų glo
bai, ir tik jai sukakus de
šimtį metų, būna atiduoda
ma vvrui. Tokiuo budu 
Indijose jaunų vedusių mer
gaičių priskaitoma milijo
nais, kurių tūkstančiai 12 
metų esančios jau motinos, 
> 25 metų močiutės (bobu
tės). Draugijinis tų mote
rių padėjimas yra labai sun
kus, todėl..mergaitės gimi
mas skaitomas už nelaimę ir 
tankiai mergaitės-kudikiai 
yra žudęmą?) nežiūrint vy
riausybės aštraus draudimo 
ir bausmės. ...

Jei Iiidijoše tekėjusi.mo
teris gyveną kaipo verge, 
tai našlė yra dar nelaimin- 
gesniamo., pade j įme, ka dau
gi indusąi. j tiki, jogei ken
čianti našlė padidinanti lėbą 
ir laimę ^av^T mirusiam vy
rui anamė■ svietą.' Jei naš
lė trokšta * siek-tiek page
rinti buyį/tai privalanti lik- 
ties bajadera ir šokti šven
tybėse,' kas skaitoma leng
vu darbu.

Visose Indijose našlių 
moterių esama daugiau 
2.500.000, iš kurių 10.000 tu
rinčios vostik 5 metus, 
5.000 suvirš 10 metų, o 275- 
000 nepabaigusių 15 metų 
amžiaus.

PATARIMAI MOTINOMS

kosėti

Neduoti vaikams žalių ne
numazgotų daržovių, nes 
kartu su joiriiš gali į valgyti 
antkričius soliterio, lisninko 
ir kitus. Geriausiai duoti 
virtas darždVes. Tą-pab 
daryti ir su: vaisiais.

Reikia mokinti vaikus iš 
jaunų dienų plauti dantis ir 
gerklę prieš ; valgį ir po val
giui. V •

Neleisti Valkams spiau- 
dyti ant’ grindų.

Neleisti vaikams
kitiems į veidą, mokinti, 
idant kosėdami' ' uždengtų 
sau burną ranka)

i Reikia 4nbkinti : vaikus 
kvėpuoti per nosį, ries oras, 
pereidama^ per nodį, apsi
valo nuo dulkių, kurios su
gula ant uosyj^ esančių gy
vaplaukių; rirp^ft to, oras 
per nosį pdreiddmas sušyla.

Neleisti ^Vaikus bučiuoti 
svetinriems^žrnbhėms.

Atpratinti valkus papro
čio viską dėti / 'burną, ypa
čiai daiktų; kurie gulėjo ant 
žemės, nes dulkėse gali būti' 
-įvairių ligų bakterijos.

- Nėra tokio namo, kuria
me negalėtų būti tvarka ir 
daila, reikia tiktai mylėti 
tvarką ir turėti ingimtą

Nesenai “Kataliko” išlėistuvėje 
ligšiol dar nebuvo, vardu:

išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal-

. Sveikata arba Tiesus ir trumpas
7, \ kelias į sveikatą.

Sis pirmasis lietuvių kalboje, sveikatos žinynas parašytas pagal Europos ir 
Amerikos garsių daktarų ir profesorių veikalus, kaip tai: prof. dr. Palmer, dr. 
Ezra M. Hunter, dr. M. V. Lee, prof. D. B. Hagar, prof. H. W. Conn ir kitus. 
Tai Vis garsiausi žmonių sveikatos tyrinėtojai ir žmonijos geradariai.

SVEIKATA — veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais šimtais aiškių 
paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir kitokių.

Štai kas SVEIKATOJE dailia ir visiems prieinama kalba aprašyta:
'Kūnas — kam mums reikia apie jį žinoti.
» 1. Valgis ir kas iš jo pasidaro.

2. Valgymo budai ir virimas.
f3. Virškinimas.

v 4- Valgi© rūgimas arba fermentacija.
■5. Kas yra alkoholis. Jį •

W 6. Kraujo cirkuliacija. r W
y < 7;'Alsavimas (kvėpavimas). / y

h : & J?1“10 pielčiai ir judėjimas. '/ fl
” į IL . 9. Inkstai bei oda ir j u priedermes. IL .-..;

įjr io. - į 2'
ii 1L
■ft i2-N 13.

- K 14.
in) is.

Dirksniai. Mf
Pajautimai. 111
Sveikata ir liga. ||l
Parazitai. lw
Privatinė ir vieša sveikata. . . In
Kaip išplėtojus kūnas. y||

IU 16. Balsas. iw
17. Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. 

džiova.
■ 19. Kaip sveikatai užkenkia vabalai.

Vis tai mokslas ir tai kiekveinam mokančiam lietuviškai skaityti priei- 
| namas mokslas už labai prieinamą kainą. SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 
g brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo spauzdinamas tik svetimose kalbose. 
| - SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgalvis paauksuotas, knygos spauda
| aiški.
| Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir daktarai sako, jogei SVEIKATA 
| verįa aukso tiek, kiek pati sveria.

Štai kas tarp kitko apie SVEIKATĄ rašoma:
šitoji knyga privalo rasties kiek ( me jokią raštą, kur butą taip pla

čiai, praktiškai ir pamatiniai iš
dėstomos reikalingiausios kasdie
niniame gyvenime žinios iš ana
tomijos, fiziologijos, o ypatingai iš 
hygienos. Knyga papuošta dau
geliu paveikslą; išleidimas gali- . 
ma drąsiai pavadinti dailiu ir iš 

—»--------- . . ------. . ''ysą 'atžviigiąipagittinu.n . I’atar-
&ia.įe; knygoje , trumpai ; ir: supras- • h tume visiems turėti namuose šį 
tinai, sutrauktos žinios, būtinai reikalingą rankvė?dį!'į brangiau- 
rėikalingds kiekvienam žmogui; ku- sįjį žmogui turtą — sveikatą.” 
ris. nori, būti sveikas. Juo reika- (“Tėvynė’’’).
lingesnė yra ši knyga vyrams ir “Knyga daro labai gerą įspu- 
moterims, auginantiems vaikus.”: dj. Ji yra labai pilnas rankve- 
(“Dąrb. Viltis”). dis,. tinkamas mokykloms. Para-
; “ ši knyga pasirodė musą lite- :■ Sytas populeriškai. Iliustracijos 

ratjiroję kaip tik į laiką: neturi-. yra labai gražios. Abelnai imant,

Panašių dąilių ir teisingų liudijimų turime desėtkus. Ir vis sakoma tikra 
teisybė. , ..... • .

vieno mokančio skaityti lietuvio 
.namuose. Kas šitą knygą skaitys 
ir supras, tas apsisaugos nuo dauge
lio ligą if sužinos daugel} daiktą 
ąpię savo kūną ir kaip jį užlaikyti 
sveikatoje-” (“Draugas”).

“Knyga yra viena iš svarbiau
sią, pasirodžiusiu pastarais metais.

tinai, sutrauktos žinios, būtinai

mano manyme, SVEIKATA užpil- ' 
do svarbią spragą musą literatū
roj, suteikia pilną populeriškai- 
mokslišką rankvedį hygienos, kuris 
bus naudingas ir mokiniams ir pla
čiai visuomenei.” (Ištrauka, iš 
d-fo F. Matulaičio laiško).
.'./s?;-:1-. .-i',

' ‘„‘Bę.pagirimp;ir pitaikąyimo- sa-, Mo
kant; SVEIKATA skaičiau šu tokia 
atyda ir žingeidumu ■ bei pasigerė
jimu, kaip labai retą knygą.”.
(S. Biežis). '' ? .

“Kiekvienas iš šitos knygos gali 
sau ąamie palengva studijuoti hy- 
gieną ir pats save egzaminuoti. ’ ’ 
(“Vien; Lietuvninką”).

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

PER APGARSINIMUS VAISTUS?
• Jei ne, tai, mielas Brolau ir Sesele, nusipirk sau SVEIKATĄ, o šioj kny

goj atrasi sau visą laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai ir laimingas.
Kas nori save pažinti, privalo skaityti SVEIKATĄ.
Kas nori būti laimingu, tegu skaito SVEIKATĄ.

■ - Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ.

’iri “Kataliko” išleistuvė išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 
pagerinimui, ką liudija žymesnių asmenų ir laikraščių prielankus atsinešimai.

O TOJI AUKSO KNYGA SVEIKATA LĖŠUOJA TIK 2 DOLERIU SU 
PRISIUNTIMU.

; ’ .Galite pirkt i es “Kataliko” redakcijoje.
'; i^iųzdanri laiškus ir pinigus padėkite tokį antrašą:

■k JONAS M. TANANEVICZE
3244 So. Morgan Street,. : CHICAGO, ILL.

Sveikatos departamentas 
išsiuųtįhęjd atsišaukimą, 
paduodantį patarimus kaip 
ręi^ią užlaikyti sveikatą 
žįemos metu, Tarp kitko 
pataria kasdiena atidarinėti 
kambariuose langus ir už
laikyti vienodą temperatū
rą ‘rišame bute. Šviežias oras 
yra lengvesnis ir lengviau 
apšildomas. Labai nesvei
ki; tiesiog iižmušanti yra 
butai, kuriuose langai žie
mos mėtų yra standžiai už- 
dirylį/užlipdyti ir nekados 
neatidaromi.

, - • :? -r/;. ;

■ Vaikus reikia aprengti 
šiltai, ir nuolatos nelaikyti 
jų bute. Vaikščiojant lauke 
neleisti jiems sėsti ant že

mės arba ant akmenų, nes 
tękiuo budu vaikai leng
viausiai peršąlą.
' Vaikus maudant, kamba
ryje arba maudynėje turi 
būti labai šilta; kuomet 
vaikas yra peršalęs, nerei
kia jo maudyti. Kuomet 
vaikui suskauda gerklę, tuo- 
jaus reikia gydyti ir klausti 
daktaro patarimo.

Sena moteriškaitė, kurios 
jau niekas nenori, ir kuri 
neturi ką veikti, ima dary
ti — atgailą.

Niekšas žmogus visuomet 
turi- palinkimą blogai veikti

Kariamas žydas.
Kuomet vieną sykį žydą 

rengėsi' pakarti, jis atsilie
pė į susirinkusius:

— Tegu tamstos mane 
karia už švarko, arba už 
pažasčių, nes už kaklo man 
labai nesmagu, jei kas ma
ne kutena.

Suprato.
Pirklys sutikęs naują kle

boną: — Dėkui Dievui, nors 
sykį sutikau ir matau ger
biamąjį kleboną.

Klebonas: — Labai man 
nesmagu, kad taip retai ma
tavęs, o galėtuva kasdie ma- 
tyties bažnyčioje.

...
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Į GERBIAMUOSIUS 
SKAITYTOJUS.

Labai trokštumėm, idant 
tasai žinių skyrius butų 
kuoplačiausias ir todėl krei
piamės į Gerbiamuosius sa
vo Skaitytojus prašydami 
anų perėmimo.

Tvirtai tikime, jogei kiek
vienoj lietuvių kolionijoj at
siranda daugumas musų 
laikraščio bičiuolių, mokan
čių rašyti, kuriems kas sa
vaitė galima musų redakci
jai pranešti įvairius iš lie
tuvių gyvenimo apsireiški
mus ir atsitikimus.

Jei tokie redakcijai pra
nešimai bus rašomi prastai, 
su klaidomis, redakcija ap
siima klaidas ištaisyti ir at
spausdinti artimiausiame nu- 
meryj. Paskui rašant jei 
palįgįs savo raštą su patai
sytu laikraštyj, turės iš to 
sau puikų pamokinimą ir 
tankiau rašydamas, išmoks 
rašyti taisykliškai ir be mo
kyklų.

Tatai meldžiama visus sa
vo Gerbi Skaitytojus mums 
sindarbininkauti, siunčiant 
“Katalikan” žinias iš savo 
kblionijų. Bet rašant mel
džiama prisilaikyti sekan
čių taisyklių:

. 1. Rašyti juodyta tik ant 
vienos poperos pusės ir ne- 
pertankiai, idant butų ga
lima pataisyti.

. 2. Rašyti tik gryną teisy
bę.

3. Aprašyti atsitikimus, 
kokie lietuvių kolionijoj at
sitinka, kaip tai linksmus, 
a£s nelaimingus, vestuves,

-parapijose 'išldlmybes, 
draugijų darbus, gaisrus, 
straikus ir tp.

4. Nerašyti apie asmeniš
kus kieno nors 
nesutikimus vieno
kadangi tokios žinios vi
suomenei nėra naudingos 
ir laikraštyj nevartojamos.

Redakcija.

reikalus, 
su kitu.

Chicago Heights, Ill.
Pas mus darbai eina ne

prasčiausiai, norintieji gali 
visuomet dirbti. Lietuvių 
čia gyvena apie šimtas šei
myną ir kiek daugiau pa
vienių. Nors tai yra ir ne- 
perdidelis būrelis, bet ir 
mes galime pasigirti, kad 
šiek-tiek krutam, rengiame 
balius, tveriame draugijas, į 
kurias priguli ne tik vyrai, 
bet ir moterįs ir merginos. 
Savosios bažnyčios dar ne
turime, bet triusu musą 
darbštaus klebono kun. Kla- 
nausko tikimės greitai su
laukti, nes jau pradedama 
statyti. Vietinis bažnyti
nis choras parengė balių. 
Balius kaip baltas, nieko 
stebėtino, bet tą balių pui
kiai papuošė bažnytinis 
choras savo tautiškomis 
dainelėmis. Nors choras 
dar nesenai susitvėrė, bet 
taip greitu laiku išsilavino 
ir taip gražiai dainavo, kad 
nevienam širdį sugraudino 
ir net ašaras iš akių išspau
dė. Pelnas nuo to baliaus 
eis ant statomosios bažnyčios 
naudos. Ačiū jums, jauni
kaičiai ir mergantės, kad 
nesnaudžiat namuose arba 
nestumdotės kur užkam
piais, bet griebiatės už dar
bo. Nors sunkus tai dar
bas, bet nenusiminkite, su
silauksite gerų vaisių, o 
mes už tai atiduodame jums 
garbę. Rūta.
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Harris-

Harrisburg, UI.
Oras pas. mus dabar 

gražus. Miestas 
burg yra nedidelis. Apart
anglių kasyklų, kitokių dar
bų čionai nėra. Miestas 
daugiausiai apgyventas an
glais, yra dar ir kitokių 
tautų. Pakraščiai miestd, 
kurie turi savo ypatingus 
vardus, daugiausiai apgy
venti lietuviais. Abelnai 
imant čia lietuvių gyvena 
pusėtinas būrelis, bet savo 
tautiškais darbais jie be
veik nieko negali pasigirti. 
Labai tai yra apgilėtinas 
dalykas, kad tokis didelis 
lietuvių skaitlius nieko ne
veikia. Tiesa, lietuviai tu
ri savo naują bažnyčią, bet 
ji yra tokia mažutė, kad jai
gu visi lietuviai į ją eitų, 
tai nei ketvirta jų dalis ne
sutilptų. Yra ir lietuvių 
jaunas kunigas, bet jam Ir 
yra nesmagu, kad taip ma
žai lietuvių vaikščioja baž
nyčion. Kunigas vaikščio
ja po lietuvių stribas ir pra
šo žmones, kad pasirūpintų 
padidinti bažnyčią, bet ma
žai kas čia jo klauso. Bu
tų labai gerai, kad nors 
kunigas pažadintų žmones 
sutverti pašalpinę draugiją, 
kuri vietiniams lietuviams 
labai yra reikalinga. Žmo- 
nės čia, rodosi, labai steng
tųsi prigulėti į tokią drau
giją, tik reikia jiems nuro
dyti, kokią jie iš to naudą 
turėtų. Yra čia ir apsišvie
tusių lietuvių, kurie, galėtų 
įsteigti draųgij ą,, bet čia 
kiekvienas eina kas sau. 
Čia daugumasrir. laikraščius 
skaito, bėt labai; gaila, kakl 
tie laikraščių skaitytojai 
moka tik iš kitų pasijuokt, 
o patįs ir galėdami mažai 
ką veikia savo brolių labui.

Anglekasis.

Rochester, N. Y.
.Darbai pas mus eina vi

dutiniškai. Oras jau atvė
so ir laukiame ateinant to 
šiaurės botago svečta-žiemos. 
Rochesterio lietuviai paga
lios susilaukė savo, mieste 
lietuviškų verteivių: mėsi
ninko ir duonkepio. Mėsos 
krautuvę užsidėjo vietinis 
lietuvis p. Donila, tiktai 
gaila, kad savo krautuvėje 
jisai užlaiko lenką darbi
ninką, su kurtaomi lietu
viai negali susikalbėti. 
Turbut lietuvius norima iš
mokinti “poniškos” kalbos, 
nes atėjęs lietuvis į krautu
vę ir radęs vieną lenką, ne
gali su juomi “poniškai” 
ir eina sau kitur. Indomu 
žinoti, kam p. Donila savo 
krautuvėje laiko lenką dar
bininką, juk pas jį lenkai 
nieko 
poros 
tiečio 
gomų 
vienu

Lietuvio duonkepio pavar
dė man dar ikišiol nėra ži
noma, nes jis dar ką tik at
vyko iš Chicagos ir užsidė
jo savo duonkepę. Kaip 
girdėjau, tai abudu vertei- 
viai užsidėjo čia savo krau
tuves, sužinoję ir pasitikėda
mi pereitą vasarą “Katali
ke” tilpusią korespondenci
ja, kurioje Lietuvos Karei
vis nurodė musų mieste rei
kalingumą tokių verteivių. 
Rodosi, musų mieste lietu
viai verteiviai galės pada
ryti sau gerą pragyvenimą, 
jaigu tik atsakančiai mokės 
vesti savo pirklyba.

neperka, nes jie už 
gatvių turi savo tau- 
ir mėsinyčią ir val- 
daiktų krautuvę po 

stogu.

afiGH

, Labai nemalonu yra pa* Austin, C. Parka/ Eta 
ininėti, kad beveik metus* wards. Išgelbėtinų vardai: 
gyvavus lietuvių orkestrai Jonas Maslauckas,' Juozas 
dabar turėjo pairti ir visas; 
padėtas darbas nuėjo vėį 
jais. Labai ' apgailėtina 
priežastis to pairimo: piix 
miaūsiai orkestrą neturėjo? 
atsakančio muzikos moky
tojo, o antra, musų lietuviai 
savo orkestrą neparėmė, nes 
į savo balius, šokius ir tt. 
jie kvietė svetimtaučių or
kestras, kaip tai lenkų ar4 
ba vokiečių, per ką- savie-? 
siems muzikantams atėmė? 
energiją ir jie pakriko,

Ponganis, Juozas -Liutkus, 
Juozas Grajaucbas, Juozas 
Paviliotas, Baltrus Vaivada. 
Feliksas 
'Bowne. 
iliko .visai 
laimė, kad toj 
met nebuvo 

Juozas

ausisyir Don 
asyktase'jNo. 4; 
sunaikinta, tik

lo žmogaus. 
Juseviče. ARCHSl

Rockford, Ifc

; Rochester, N. Y.
Šiuom laiku 

.mus eina pusėtinai, 
■ isiūvių darbai 
i šėjo. Iš kitur 
i ^paprastam darbininkui dar- 
ihtias nelabai lengva gauti. 
• 1 A - T*. A •

Inai,'tik rub- 
kiek suma- 
pribuvusiam

Spalio 22 dieną l^ bu-j [Visos Rochesterio lietuvių 
vo laikyta parapijoj susi-; ^draugijos ir kuopos susibr- 
rinkimas. Pirmiaušįai at-? ganizavo ir nutarė pasista- 
sisakė nuo savo vietOpara-; 
pi jos komiteto pirrh^iinkas?
J. Vičiunas ir
P. Petrėnas.
naujai liko išrinkti: ^rmi-^J

■draugijos ir kuopos susior

styti sau tautišką svetainę, 
hlas užmanymas yra labai 

i* sekrjętori.us^P^bi^^s i^' reikia 'j ain Imketi 
Į jųtfvietas; -kuogeriausio "pasišėkimo. 

takti: i ttirmi-i į'oliau pamatysime, kaip 
ninku V. Kašinskassir se-: kvietimai lietuviai tą suma- 

PMį’aitis.į [ūymą įvykdinš • gyvenimam 
j H Spalio 7 dieną š. iri. “Ai- 
įdo ” choras vaidino čia dvi- 

■ veiksmę komediją ‘ Velnias 
kalai. Pirmtainka^viskąįe -boba” ir padairiavd ke-
perdirbo pagal savą^B&rą ir |ias tautiškas dainaš. Cho- 
pagalios buvo apl^^ama ^as pusėtinai dįftriavb, o 1d- 

’ ’ ’ -v* siriias tai: visai gerki nusise
kė.' Niekas nei’ hėsitikėjo 
įtįokio puikaus 'lošimo, ries 
įriši aktoriai diatf pirmu kar-

kretorium J.
Naujas pirmininkas gojaus 
užėmė savo vietą ii^radė- 
ta svarstyti parapiją rei
kalai. ~.............

Trįš Amerikos arcivyskupai, kurie sekančiame po- 
pežiaus konšistoriuje bus paskirti kardinolais.

sakymas lenkiškb§Awūrige- 
Įijos lietuvių bažnyčioje. 
Vienas . vaikinas P, rjpasi- 
priešino tam sųmmiy^iri ir aktoriai dar'pirmu kar-
pradėjo ąįšlrintį ^ta^kų su išėjo antysceriBL’ Pūbli- 
lietuviaiš santikiūs. ^įtąs buvo pilnk'‘svetainė, 
žmogelis vėl užsįniąųč, kad Rochešteri^fb.; buvo 
evangeliją butų. sĄ^ęiųąmet perstatymų, tai d^riiiei viė- 
■ • " ’ ” • ; |jame tiek daug Publikos

jie^risiririkdavc?.8 Reikia ti- 
^ėtta; /kad; “ Ai^6’y choras 
nenuleis ! rankri 1 ir toliau1 
darbuosis savo tautiečių la- 

J.1 Bukins. h6CĮ ■ .1
e.

trimis kai b omis: lenkiš
kai, lietuviškai ir angliškai. 
Nežinau ką tas žta’ogiis ma
nė taip kalbėdamas^ bet tai 
nėra nieko stebėtino, jaigu 
tautiškai . nesušipratęA, žr 
nesi j aūčiąs save lietuviu 
esant tas žmogus (ąip išsį: 
tarė; t Bet štai paties nata 
jo pirmininko, žodžiai:, “ku
nigas kaip nori, taip gali 
daryti; gali skaityti evan
geliją ir sakyti pamokslą 
lenkų kalba, juk' už tai 
mums užmoka ’ ' ■■■

22 d. spalio prieš pa
mokslą nebuvo skaitoma 
evangelija “poniškąja” kal
ba ir, kaip girdėjau, kuni
gas nebenori lenkiškai sa
kyti evangelijos.. į Ar nąų- 
jas pirmininkas privers at
naujinti lenkiškos evangeli
jos skaitymą, ar ne, pažiū
rėsime toliau.

Agnieškutės Švogeris.

Dorrisville, UI.
Mus miestelyj atsitiko 

baisi nelaimė. Anglių ka
sykloj No. 9, prigulinčioj 
kompani j ai O ’Gara Coal 
Co., 23-čią dieną spalio š. 
m., suėjus visiems angleka- 
siams į darbą, atsitiko ga- 
zų ekspliozija. Pradėjus 
darbą užveizda (“bosas”) 
pasiuntė vieną darbininką 
prie kasyklos No. 4 sienos, 
idant jis toje Sienoje pada
rytų skylę ir tokiuo budu iš 
kasyklos No. 9 išleistų at
siradusį vandenį į kasyklą 
No. 4. Nelaimingasis pra- 
dėjo savo darbą ir padarė 
sienoje skylę. Kitoj kasy
kloj butą gazo, kuris ir ek- 
spliodavo. Tuomi laiku ka
sykloje dirbo 16 darbinin
kų, iš kurių 8 prarado gy
vastį, o kiti 8 liko išgelbėti 
iš nelaimės. Užmušti yra 
visi amerikonai: 4 angleka- 
siai, 2 mašinistai, 1 mašinis
tų užveizda ir 1 koųapaųįr 
jos darbininkas. Išgelbėti 
7 lietuviai ir 1 amerikonas, 
kurie visi yra sveiki, nei- 
vienas nesužeistas, tik du
rnai juos kiek patroškino.

Užmuštųjų vardai: iz F. 
Steckstor, S. Austin, S. 
Bamebęe, B. Stringer, J.

publikos 
?eikia ti-

arbuosis savo
ui. :.3

Milltaockęi,
I! Šis inięstęlta^rą^nęcįįdė-. 
ais/ritovi is-visų ^prisiją, ap
suptas giriomis^ ',J jYra čia 
pienas poperos fabrikas, 
įtariame dirba suviršum 
Rūkstantis darbįųinkų. Fa- 
|>fike dirbama 8 valandas į 
plieną ir už darbą vidųtiniš- 
Įkai mokama 11 dolerių į sa
kaitę. Iš kitur pribuvu
siam darbas čią sunku gau- 
|i, nes ir čia darbininkų už
tektinai yra.
5 Lietuvių. čia "išviso yra 
ripie 200, tarp kdrių yra 35 
■šeimynos. Lietuvių bažny
čios nei kunigo perą. Drau
gijos taipgi jokios nėra, 
lietuviškų verteivių nėra, 
tiktai du žydai, užsidėję 
vienas drabužių krautuvę, 
kitas valgomų daiktų krau
tuvę, ir iš lietuvių puikiai 
gyvena. Žmonės čia labai 
tamsus, daugiau nieko ne
žino kaip tik girtuokliauti, 
nežmoniškai paleistuvauti, 
muštis, po teismus tąsytis. 
Baisiausiam padėjime yra 
vietinis lietuvių jaunimas, 
kuris atėjęs įš Lietuvos 
sveikas, stiprus, čia, rodosi, 
kokiam pragare gyvena. 
Kada-gi mes.' ąntgalo busi
me žmonėmis? )('

.Balandėlis.
~— u < J- 

Beaver Dam, ,Wis.
Spalio 28 dįęną čia atsi

tiko nelaimė ;sii vienu žmo
gum (kokiu ?|/Ręd.). Kuo
met ant geležinkelio stoties 
atėjo traukitės, tąsai žmo
gus norėjo p^’eiį| per ge
ležinkelio bėgtas, iš greitu
mo parpuolė iy tuomi kart 
pradėjęs eiti,..Raukinis nu
pjovė nelaimingajam galvą. 
Sakoma, tas žmogus buvęs 
girtas. Darbai pas mus 
gerai eina.

K., Zgrunda.

Reikia mokinties, aukso 
laikai praėjo.
v.i

RED.ATSAKYMAI.

K. Vargdieniui, Auburn, 
Mę.. .Vesti, .tokius ilgus 
ginčus., už. ,mažąį ką intere
suojančius dalykus laikraš
tyje gaila vietos ir nėra jo
kio rėikąlo. Jaigu tamsta 
rašei,' žinutę iš . Auburn dar 
prieš. pasibaigiant visuoti
nam balsaritaW apie įvedi
mą Mainę valstijoj saliunų, 
tad p. J-,.Stančikas 42 num. 
labai nęfęįsingąi ant Tams
tos užsįpuoĮą. Apie skaitlių 
lietuviųAuburn ’e Tamsta 
taip j*aŠąį“.čia. randame —- 
šeųgoyųų.. ir 19 „pavienių”..., 
tad. visai bęręikąlingi gin
čai,, ar vieną šeimyna bus 
daugiau, . < ar mažiau apie 
fdįrfetuyeš pono1 J. Stan
ciko; korespondencijoj , bų-. 
vo pątėmyta nuo Redak
cijos. Kolįotis gi laikraš- 
1įjrje -ne • vieta,} verčiau ant 
Vietos.abudu pasiaiškinkite 
ir susitaikykite. Už žinu
tes iš-jūsų kampelio visuo
met busime dėkingi.

Balandėliui, — Didesnę 
dalį Tamstos koresponden
cijos apleidome, nes jau ir 
popera paraustų iš gėdos 
už tokius jūsų jaunuome
nės darbelius.

Teisybės Mylėtojui, E. 
Arlington, Vt. — Į kores
pondenciją tilpusią kitame 
laikraštyje reikia ten ir 
atsakyti; nes ten tik tokiuo 
budu galima atšaukti teisy
bę to laikraščio skaityto
jų akyse. Jaigu gi tas laik
raštis Tamstos atsakymo 
nepriims, tuomet tik mes 
savo laikraštin 
korespondenciją
indėti, tokios jau yra laik- 
raštijos teisės.

Tamstos 
galime

N. Vaitiekūnui. — Tams
tos eilės laikraštin netinka 
— nedėsime.

KUOM YRA CIVILI
ZACIJA.

Nuodingi augalai ir dras
kantieji žvėrys nyksta la
bai ‘ nežymia proporcija. 
Tas pat galima pasakyti 
apie gaištus; ligas ir susi- 
žėidimus. Vėtros, potviniai 
ir žėinėš drebėjimai tuno 
augščiau žmogaus spėkų.

i O "kas’ lytisi kenksmingų 
žmonių i vagių, galvažudžių, 
apgavikų ir-tp., jų skaitlius 
nėšimažina,bet dar paleng
va auga.

^džįu sakant — kenks-

mtagų veikėjų sviete skait- 
liaus sumažėjimas nėra taip 
žymūs, kaip mums išrodo. 
Kenksmingumas nuolatos 
gyvuoja ir nei nemano visiš
kai išnykti!

Iškur tečiau paeina, jogei 
laikui bėgant, žmonės ir 
draugijos tobulinasi ir jei 
nėra laimingesni, tai vienok 
turi geresnį sau būvį ir ti
kresnį išsivystymą?

Šaltis šiandie taippat yra 
kenksmingesnis nei kad 
pirm tūkstančio metų, bet 
nuo jo pasekmių mus apsau
goja drabužiai ir gyvena
mieji namai. Ligų perai 
taippat gyvuoja šiandie 
kaipįr pirm amžių, bet ka
nalizacija, švarumas, dezin
fekcijos būdas viš-gi šiek- 
tiek ,mus apsaugoja prieš 
tuos galvažudžius penis.

Iš viršuj paminėtų pavyz
džių matosi, jogei užrbuvio 
pąsigerinimą žmonija'yra 
dėkinga milžiniškam nau
dingų daiktų pasidaugini
mui.

Piktas yra' taip galingas 
kai kad buvo ir seniau, bet 
naudingi daiktai prieš tą 
piktą mus saugoja.

Geležinkeliai, gariniai kū
jai, telefonai, siuvamos ma
šinos, vaistai, žemdirbystės 
įvairios mašinos ir tt., tai 
daiktai naudingi, kurie su 
nepaprastu greitumu šian
die platinasi ir tobulinasi.

Taigi turime pastebėti, 
jogei civilizacija pridera 
nuo naudingų daiktų išsi
vystymo, bet ne nuo kokios 
ten, taip vadinamos laimės...

Visas pažangumas tuno 
tame, jogei kaskartas vis 
geriau ir pasekmingiau ap
sitveriame nuo kensmingų 
mums daiktų. Jie gyvuoja 
ir mes gyvuojame, dirbame 
tarpe jų ir savęs kaipo ko
kią nepereinamą ir nesu
griaunamą sieną iš naudin
gų daiktų.

Iš viršuje paminėtų pas
tabų išeina svarbi taisyklė:

“Savo darbu stengkis tu
rėti naudingus daiktus, ne
gu naikinti nenaudingus”.

Civilizacija yra tuo, jo
gei mes nors pikto negali
me visai panaikinti, bet pa
sekmingai su naudingų 
daiktų pagalba apsisaugoti.

Papirkimas.
— Tatai kaltinamasis no

rėjo papirkti liudininką, 
idant tasai tylėtą; liudinin
ke, kuo jis tau norėjo už
kimšti burną?...

— Su pora kelinių ir tri
mis senais .marškiniais.

Namai ir Lotai ant 
Pardavimo.

Musų banke randasi di
džiausias “Real Estate” 
skyrius namų ir lotų. Lie
tuviai pasinaudokite iš ge
ros progos, nes visi namai ir 
lotai randasi ant Bridgepor- 
to ir apielinkėj lietuvių ap- 
gyventoj. Kam mokėti be- 
reikalo randą, kad galima 
turėti savo namuką ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randą per kele
tą metų, galėtų įgyti savo 
locną namą su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtų. 
Todėl atsišaukite į musų 
banką, o mes suteiksime vi
sas reikalingas informacijas 
delei pirkimo namų ir lotų. 
Jaigu kur norėtumėte pirk
ti namą arba lotą patinka- 
moj vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes vistiek sulygsi- 
me pigiaus ir geriaus, negu 
kiti agentai.

Čionais paduodame sura
šą nekuriu ir lotų, kurtaus 
galima pirkti labai pigiai.*

AUBURN AVE.
2 lubų medinis namas, 3 storai ir. 

3 gyvenimai. Bandos atneša $1500.00 
metams. Kaina .............. -.. $17000.00.

2 lubų kampinis mūrinis namas, 1 
storas ir 1 gyvenimas. Bandos atne
ša $3.' 5.00 meams. Kaina .. $2200.00.

2 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. 
Bandos atneša $288.00 metams. Kai
na ............................   $2300.00.

2 lubų medinis namas, 3 gyvenimai. 
Bandos atneša $336.00 metams. Kai
na ................ ............................ $3000.00.

2 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. 
Bandos atneša $300.00 metams. Kai
na .............................................. $2200.00.

1 lubų mūrinis namas, 1 gyvenimas.
Kaina ...........  $2700.00.

2 lubų mūrinis namas. Bandos "at
neša $360.00 metams. Kaina $3600.00. '

ARCH ST.
1 lubų meninis namas. Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina $2000.00.
1 lubų medins namas, 2 gyveni

mai. Kaina ..........................  $1500.00.
1 lubų mūrinis namas. Kai-

na ...............    $2150.00.
ARCHER AVĖ.

2 lubų medinis namas. Kai
na       $3000.00.

EMERALD AVĖ.
2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $540.00 metams. Kaina $3000.00.
1 lubų mūrinis namas, 1 didelis pa- 

gvenimas ir maudyklė. Bandos' at
neša $204.00 .metųms., ^Uaiua $20Q0,Q0. .

2 ' lubų*-^fHkiiš namas._ Bąjjįbr'’ 
atneša $420.0\ _ matams.' Kjiv. 
na  $3000.00.

2 lubų mūrinis1 namas. Randus at-, 
nešą $300 metams. /Kaina $4000.00. i

2 lubų medinis namas. Parsiduoda 
labai pigiai tiktai .............. $2800.00."

2 lubų medinis urnas, 4 gyvenimai. . 
Kaina ........ $4000.00.'

FISK ST.
2 lubi; medinis namas, 4 gyvenimai. 

Kaina ..................................     $4500.00. -
2 lubų mūrinis namas, 3 gyvenimai. 

Kaina ....................................... $3200.00.
FOX ST.

1 lab? medinis namas, 6 kamba
riai. Kaina ........................... $1900.00.

- HALSTED ST.
1 lubij medinis namas su Storu. 

Kaina ....................................... $3000.00.
1 lubų medinis namas, 1 gyvenimas,

su maudykle. Kaina .......... $2300.00.
2 lubų medinis namas ir Storas su

keturiais kambariais ant 2. lubų po. 
9 kambarius. Bandos atneša $430.00 
metams. Kaina .................. $4000.00.

1 lubų mūrinis namas ir Storas su 
kambariais. Kaina ..........  $3000.00.,

KEELEY ST.
1 lubų medinis namas, 6 kamba

riai. Kaina ..........................  $1400.00.
1 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. 

Kaina ..........   $1600.00.
LOWE AVE.

1 lubų mūrinis namas su 6 kamba
riais. Namas jtaistas pagal naujau
sių būdų . Kaina .............. $3000.00.

MORGAN ST.
3 lubų bizniavas mūrinis namas, Sto

ras ir 8 gyveniniai. Bandos atneSa 
$1680.00 meams. Kaina .. $15000.00.

2 lubų mūrinis namas, 4 gyvenimai.
Bandos atneSa metams $432.00. Kai
na ............................................... $5600.00.

1 lubų medinis namas ir 2 lubų mū
rinis namas. Kaina ........... $5600.00.

1 lubų medinis namas su visais įtai
symais ir 2 lubų medinis namas. Kai
na ............................................... $4800.00.

1 lubų mūrinis namas. Bandos at- 
neša $600.00 metams. Kaina $4900.00.

1 lubų mūrinis namas su visais įtai- 
smais. Bandos atneša $230.00 me
tams. Kaina ....................... $2500.00.

1 lubų mūrinis namas. Kai
na   $2500.00.

PARNELL AVE.
2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
LOTAI.

1. Lotas labai geroj vietoj tarp lie
tuvių ant Auburn avė. ir 32 gatves. 
Lotas 25x100 pėddų. Kaina .. $700.00.

2. Du lots.i labai geroj vietoj tarp
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 
place. Lotas 50x130 pėdų. Laba: 
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip 
tai del drabužinio storo arbu “niekei 
shoe“ teatro. Kaina už abudu lo
tu .............................................. $4000.00.

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Rockwell avė., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė., 
ir California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. Situos lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge
ros progos. Tie lotai parsiduoda' ui 
$225.00 ir aukščiau.

4. Du lotai ant Western avė., ir 44 
gatvės. Kiekvienas lotas $225.00 ir 
aukščiau.

JONAS M. TANANEVICEa 
3244 So. Morgan St,

Chitaųp, m. /
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LAPKRITYS.
9. K. Teodoro kent.

10. P. Andriejaus Avelino.
11. B. Martino V.
12. N. 23 savaitė po Sekminių. Martino pop:
13. P. Stanislova Kostkos.
14. U. Klement.
15. S. Gertrūdos, Leopoldo.

tus. Dalykas 'temet^Kaip 
žinoma, “Kova” savo skil
tyse nesenai atspauzdino 
net du “faktu” — affida- 
vitu prieš Kaimo ' “Saulės ’ ’ 
dr-jos delegatų;^feĮn. 01- 
šauskį. vienų
“fakta” pridaveirmekoksai

praneša, jogei jis-Zabaraus- 
ką asmeniškai'pažįstąs, jog 
pastarasis neskaitųs -net jo
kių laikraščjų-įr, kad Zaba- 
rausko vardu affidavit^ pa
dirbęs pats “ Kovos’ ’ redak
torius p. Vidikas. P. Rei- 
ka tik dar nežinąs ar- p. Vi
dikas tuo savo darbu norė
jęs prisimeilinti prie sųjun- 
giečių, ar gal norėjęs “Sau
lės” delegatams* užkenkti 
aukų rinkime.--Met faktas, 
p. Vidikas Zabarauskį iš
klausinėjęs, butus ii* nebū
tus daiktus prieš kun. 01- 
šauskį pats surašęs, paskui 
Zabarauskį su tuo raštu nu
sivedęs pas notarų,., kuris 
visų raštų ir įtvirtinęs.

Tai negirdėtas ligšiol dar 
atsitikimas, kad tokiomis 
priemonėmis būtų šmeižia
mi niekam nekalti žmones. 
Mes manome, jogei ir po
nas Kutra tame pat dalyke 
turi turėti apsunkintų "'są
žinę. Laikas viškų, iškiš- 
kins, tik daugiau kantry
bės. ’ ' " ;

Redakcijos Paiemijhnai.
Chinų kraugeriams, man

darinams ir absoliutiškai 
. ten ^ciesorių valdžį^priši-. 
artino paskuJhusr gajaš, brt 
galas, kurio dar pirui poros 

; savaičių visai nei neprama- 
tyta. Kuomet revoliucijo- 
nieriai ėmė. imti į savo ran
kąs vienų provincijų pas
kui kitų, valdiškoji kąriuo- 
menė tuoj pareikalavo. Chi- 
nams konstitucijos ir parla
mento. Regentas, nematy
damas sau niekur išėjimo, 
savo sunaus ciesoriaus-vai- 
kb vardu išleido ediktų 
(manifestų), kuris yra tik
rai ypatingu historiškuoju 
dokumentu, po kuriuom pa
sirašęs pats penkių metų 
ciesorius Hsuan Tungs.

*
*■ Štai iš to edikto ištrau
kos:

“Valdžiau Chinus trejus 
metus ir visuomet sąžinin
gai veikiau žmonių labui. 
Bet nemokėjau sau pasi
rinkti prigulinčių valdinin
kų, kadangi nesuprantu 
plačiosios politikos. Į poli
tikierių vietas pasirinkda
vau perdaug bajorų, kurie 
priešinosi konstitucijos įve
dimui.

S /‘Geležinkelių reikaluose 
paskirtas manimi valdinin
kas manė apgaudinėjo ir to 
dėlei viešoji opinija atsisu
ko prieš mane. Kuomet 
reikalaudavau šaliai re
formų, valdininkai ir 
bajorija, tuo naudodamies, 
imdavo pinigus vogti. Daug 
pinigų iš liaudies išrinkta, 
bet už tai liaudžiai nieko 
neduota.

“Keliuose atsitikimuose 
išleista visokeriopi įstaty
mai, bet valdininkai jų ne
pildė. Tauta murma, o aš 
apie tai nieko nežinau. Ne
laimės visur didinasi,- o aš 
jų nematau.

♦ •
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■ Toliau edikte rašoma apie 
judėjimus provincijose:

i, “Visa monarchija verda. 
Dvasia musų mirusių devy
nių pirmtakunų nepakakin
ta iš aukų matant, jogei 
liaudis kenčia. Tas viskas 
paeina iš mano paties kal
tybės ir šiuomi skelbiu 
svietui^ jogei prisiekiau pa
sitaisyti ir su savo armija 
ir tauta ištikimai pildyti 
konstitucijų, pakeičiant 
įstatyiiidavyŠtę, paremiant 
liaudies reikalus ir panaiki
nant sunkenybes pagal liau
diesnorų. Seni, neatsa
kanti įstatymai bus panai
kinti. Chinus su mandžu- 
rais suvienysiu/ Musų fi
nansai ir diplomatija ran
dasi kuoblogiausiame padė-

? “Net jei visi susivienysi
me, tai ir taip dar bijausi 
nupuolimo. Jei ciesorystės 
valdininkai negerbia likimo 
ir lengvai pasiduoda netei
singų žmonių intekmei — 
Chinų ateitis abejotina. 
Dienų ir naktį esu baimės 
apimtas. Vienatinė mano 
viltis yra tame, jogei mano 
valdiniai mane supras.

•
Kaip delei didesnės nelai

mės, baigianties Chinų cie
sorių autokratizmui, Can- 
tone revoliucijonieriai ap
skelbė respublikų ir jie re
gis neklausys ciesoriaus- 
vaiko vaikiškų žodžių^ kad 
jis žadųs pasitaisyti, bet su • 
kariuomenės pagalba aŽvyg 
jį iš Chinų ir visų šalį pa-
keis respublika. Cieso- 
riaus-vaiko toksai naivo
kas nusileidimas regis jau 
pasivėlavęs. , Kitaip ir ne
turėtų but. Pakanka senų 
gadynių absoliutizmo.

Ar kartais neprisieis pa
našaus manifesto išleisti į 
savo “mielų” liaudį ir Ru
sijos vaikiščiui Aleksiui, 
kuomet dabartinis caras už
vers kojas. O Rusijos liau
dis ištroškus tų palaimos 
laikų.

*

i “Vien. Lietuvninkų” ne- 
koksai Al. L. Beika iš Phi
ladelphia rašo apie taip va-
dinamus “faktų.” fabrikan-

3F33?

lioji jėga, kurių jis išnau
doja kol galima tas daryti, 
o paskui pavaro šalin, pa
našiai kaip senovėje pasi
elgta su vergais. Tečiau 
krikščioniškos labdarybės 
idea dar visai nepražuvus 
musų, sumaterijalizuotame 
sviete; net liberalai milijo
nieriai retkarčiais atsimena 
labdarybę, nors tikruoju 
budu anos nepildo. Atliku
sius kadangi milijonus jie 
aukoja universitetams, bi
bliotekoms, viešoms moky
kloms ir tt., kas kenčian
čiam darbininkų luomui ne
atneša moralėm nei materi- 
jalinės naudos. Mat, mi
lijonieriams labiaus rupi 
palikti per amžius savo var
das garsingu, nei kad dar
bininkų likimo palengvini
mas. -

Laikais, kuriais kaip 
šiandie formališkai viešpa
tauja apsišvietimo manija, 
tokios milijonierių milžiniš
kos aukos visai nereikalin
gos.

Jei socijalizmas, už bėdi
nųjų turčiais spaudimų ir 
varginimų, kaltina tikybų, 
tai tas daroma arba iš daly
kų stovio nežinojimo, arba 
is pikfumd. Kadangi rei
kią žinoti, jogei tikyba ,kuo- 

: aitriausiai pasmerkia viso
kį prispaudimų ir sulaiky
mų mųkestięs darbininkui 
— Šeimynos tėvui.

lno a-v
c Bet kad tasai ‘ ‘ tikybos 
pastovumas” permažai yra 
gerbiamas, ir kad socijalis- 
.tai, tuo ; pasinaudodami, 
skelbia , atbulai, buk t . tai: 
dvasiški ja nekuomet nesi- 
rupinantt net darbininkais 
nei soči j aliniu klausimu — 
tai čia jau ne tikybos kal
tė. Be jokios abejonės ne! 
Bet prisakytas “mylėk; sųr 
yp ž .artymų ' kaipo į pats,5 sa
ve!’, “pasįelgk su savo dar
bininku taip, kaip sau to 
tįęk^įim, idant su tavim 
pasielgtų,. jei būtum jo vie- 
.tpj” .r,< r— s; : tai prisakymas 
kįekyięųoj žmogaus dužioj 
giliai ;išipžtas. Nei vienas 
krikščioniškas, net ir. Jibe- 
ndišĮęąų hčgali
jjrięs,, SĄyp paties sąžinę iš- 
S^ęiųįbK-M savo darbinįn- 
kainų. ųęduoda prigulinčio 
ajtlygįųmio, kuris butų atsa- 
^ąųtįsj^bininko su šeimy
ną gyvenimo reikalams su 
^ti^ęjjųui tam tikros dalies 
taip vadinamajai “juodajai 
valandai”, Taigi pagaliau 
jei tos taisyklės, net pope- 
žių skelbiamos, persiaurai 
yra žinomos, tai tokiame at
sitikime tam kaltas ne tiky
ba ir ne “bosas”, bet libe
ralizmas, nepažįstantis ar- 
tymo meilės. M. V.

Tomis dienomis pasirodė 
pirmasis numeris savaitinio 
laikraščio “Birutės”, lei
džiamo p. J. Vanagaičio 
Tilžėje. P. j: Vanagaitis, 
iškeliaudamas iš ■ Amerikos 
pasižadėjo laikraštį “Biru
tę” padaryti savaitiniu 
laikraščiu ir savo žodį/ iš
pildė. “Birutė” 8-nių pus
lapių; nors; laikraštėlis ma
ži) f bemato, bet turinys gra
žus. “Birutės” redakcijos 
pažyinėtihaš skaitytojams 
pranešimas: “Birtitei’* pir
miausiai rūpės saviškių 
gerovė... saviškiams jrpasfc 
žada pilnai aukautięsi. 
“Birutės” svarbiausiuoju 
tikslu yra ir bus ateįin:rii- 
pihties tuo, idąnč bkibkvįc- 
nas sąnarys tautos supras
tų ir atjaustų, jogei yra H«- 
tuviu! Pinhiaųsi&i tantys- 
tė, o paskui visi kiti rei
kalai”. Bet* -“Birutė” 
“daugiausiai užsiims Mažo
sios Lietuvos -^viengenčių 
reikalais”. - ’

Velijame “Birutei” kupr 
geriausiojo pasisekimo Prū
sų lietuvių atgaivinime.

• . . v . .
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Massachusetts valstijoje 
nesenai ėmė veikti legisla
tures priimti įstatymai, pa
gal kurių kiekvienas atei
vis darbininkas, nemokantis 
skaityti ir rašyti (analfabe
tas), neturintis 20 mėtų am
žiaus, yra priverstas lan-
kyti viešas •wakarihes mo
kyklas. VisieriiS . daiib da-

kus, kurie nenofėtą^tiy'įsta-. 
tymų pildyti. Tie 'įstaty
mai dalimis paliėčia if. lie- 
tūvius, todėl pridere^ juos 
ir pildyti, jei nenorima tū-
rėti darbe nesmagumų;

Kas nori ilgai būti semi, 
tam reikia trumpai būti 
jaunu. ,

■ .. .n ...... , —i.

Mokslų šaknis yra karti,
bet vaisiai — saldus.

Tankiai. žmogus savo ’ ne^ 
laimės priežastį ant. kitų su-, 
verčia, o pats tečiau.viskam

CIJALINIS KLAUSIMAS:
3f. -4------------------

Kaip stdbmeldybės lai
kais, taip’ir* šiandie vis dar 
kraunami dideli turtai į ne- 
skaitliiigas'Ahenatų rankas, 
kad tu& ttfrpu sunkiai dir
banti žinotas kaskartas ei
na vis-vargyn ir bėdihyn. 
Liberalai ’ buržujai renka 
kapitalus, kad tuo tarpu 
darbininko gerbūvis nuola
tos žemyn puola. Juo dau
giau kapitalas savo tarny
bon pakinko mašinų, tuo 
skaitlingesni būriai darbi
ninkų ima rasties fabrikuo-. 
se. Bet tasai fabriko darbi
ninkas jau negalįs laisvai 
savimi valdyti; jis palikęs 
vientik gyvu įrankiu darb
davio rankoj ir stumiamas 
keliu, vedančiu tiesiog ver
gi j on; pames jį kur patvo
riu kaipo išsunktų ir liku
sių be sulties .citrinų, kuo
met išaikvos ano sveikatų ir 
kuomet airis negalės dirbti.

Toji nelygybė iš atžvilgio 
nuosavybės tėčiau paeina iš 
paties Dievo noro. Su nuo
savybės institucija neper
skiriamai jungiasi turtų ne
lygybė. Vienok • kokiuo 
nors budu toji nelygybė tur
tų turi but išlyginta, jaigu 
tas žmonijai žadėtų atnešti 
ramybę - ir pasikakinimų^ 
Toksai išlyginimas negali 
but atsiektais įstatymų ke
liu, bet-tik meilės keliu. Iš 
krikščioniškosios labdary
bės lig nėknriam laipsniui 
naudo j aūFir1 Vargdienis tur
tingesniojo nuosavybėje1 ir 
tokiuo būdutaksai turtų iš
lyginimas-turi savo pasek
mę, yiri tobi^as<- rA v i

Yra ta^ m(£)lė£r komuniz
mas, kuris ’ nėatmainomus 
nuosavybės įstų tymus su-; 
ąyelnįną' frj j visiems padaro 
prieinbmeshiaiš, 1 nepanai- 
kindąmas an^g— išėmus so- 
cijalistus/' kurie. perdaug 
pasipūtę, icjant galėtų ženg
ti krikščionybės keliu ir ku
rie to delei mekina krikš
čioniškų labdarybę.

Turtąį-nėrąy. būtina Die
vo dovana.,. Jie, apsunkinti 
morales priederme, Žmo
gus neprivalo, kaip tai stab
meldžiai elgėsi, visomis 
savo jėgomįs,mgjti beribes’; 
nuosavybes^ kadangi; ne to 
delei gyveną ant,žemės; gy- 
vena ne Įjktąesturčium, bet 
tarnauti Dievui. Pavydas 
ir šykštumas priešinasi mo
ralei. Vienokžmogus taip- 
pat neprivalo.lengvaminčiai 
ant niekų ir leisti savo nuo
savybę; nuosavybė kadangi 
yra Dievo dovana, kuria ja 
privalo naudo.tieš savo ir 
savo artymų labui,

Juo mažiau jam yra lei
džiama savo turtus mėty
ti, kad pakakinus savo pik
tus geidulius. Pagaliau jis 
neprivalo savo turtų nepri
einamai Uždaryti priešai ki
tus, idant tuo, .pasielgimu 
nepamiršus labdarybės kas 
link vargdienių^- Jei šian
die keli- a# 'keliolika žmo
nių turi savo-iTankose net 
perviršy su^rafctų turtų, o 
dirbantis Ipomaįs ema var
gam, tai aišku, jogei tas vis
kas veikiami i&fstokos gai- 
liaširdybėSfpasytureius. Jei 
tasai meilčą^komųnizmas iš
laiko nesušyelnįp tų liūdnų 
skirtumų turtų j santykiuo
se, tuokart komunistai ir 
Socijalistai įves gyveniman 
savo pramanytų komuniz- 
inų, kas padarys darbinin
kus tikrais vergais, kitaip 
pasakius, laisvais be nuo
savybės. . .
i Liberališkoji ekonomija 
nesirūpina darbininkų liki- 
inu; liberalui darbdaviui

i • ■■ i-riv ■ ,•

Man atėjo omenių, kada 
35 metai atgal mano tėve
lis-— amžinų atsilsį — par
sigabeno tris vagonus vai
sinių medžių ir užsodino di
delį sodnų sau ir nekuriems 
dvarams Kauno rėdyboje.

Tuomi jisai manė pasma
ginti jausmus suvargintų 
ūkininkų, duodamas veltui 
jų seneliams gražius, dide
lius medelių čiepus, kurie 
už 2 ar 3 metų galėti^ nešti 
vaisins. Tokiuo budu išda
lino daugiau 200 vaisinių 
medelių vienam tiktai Pa- 
juodupio kaime, netoli Ku
piškio miestelio. Ūkinin
kų vaikai paraginti netik 
mano tėvelio, bet ir Kupiš
kio kanauninko, kun. Kl. 
Kozmiano — amžinų atsil
sį — griebėsi taisyti sode
lius. Bet koks buvo jų nu
siminimas, kada jįj tėvai iš
rovę jau įsodintus mede
lius, idant suaugę nedary
tų pievoms pavėsio, — su
kapojo į žabus. Po tos ne- 
pasekmės aš prikalbinau 
savo amžiaus dar piemenė
lius, ūkininkų vaikus, kad 
jie, vieton musų sodnan 
lysti ir vogti obuolius, įsi
sodintų nors pakluonėse po 
vienų, du ar tris vaisinius 
medžius, kuriuos aš jiems 
išrovęs iš rasodninko duo
davau. Bet ir tuos mede
lius aptikę, jų tėvai sume
tė ugnin ir sukūreno. Pra
bėgus 3 ar 4 metams ir su
sirgus žiemos metu Pųjuo- 
dupio ūkininkų vaikams, 
tėvai ir motinos atsiklaupę 
meldė mano tėvelio, idant 
duotų nors vienų obuolį 
vaikui širdelę nušveisti lai
kė ligosi

Panašus atsitikimas bu
vo ir su žuvų auginimu Pa- 
juodupio prude. Kada 
žmones painatę £, apčiuopia
mų naudų, ępiė .gerus patar 
rimus branginti ir šiandie 
netik Pajuodupio kaime 
ūkininkai turi sodnelius ir 
prūde žuvis, bet ir Kupiš
kio apylinkėje visi ūkinin
kų kaimai turi sodnelius ir 
vienų ar dvi sodželkas, ku
rios netik žuvis suteikia, 
bet gaisrui ištikus ir van-> 
dens nepritrūksta jį ge
sinti. ....... /

Taigi susidėjus prityru- 
siems jauniems vyrams po 
šimtinę — kitų ir sugrįžus 
Lietuvon, galima mažų dva
relį nusipirkti ir išsidalinti 
tarp savęs. Vedant gi ūkę 
;0gal Amerikos būdų gali
ma greitu laiku pralobti ir 
sveikatos neprarasti.

Dr. A. L. Graičunas.

NEPRALEISKIM NEISI 
TEMŲ? GERO NURO 

4 DYMO.

lias kitas valtis, pilnas žmo
nių, nuo kojų ligi galvų ap
siginklavusių. Valtįs mus 
apsiautė ir liepta sustoti.

Mus valties chinai tuo 
jaus paliepimo paklausė 
ir greit šoko į vandenį, ieš 
kodami sau pagalbos pabė
gime.

Tie-gi žmonės kaipo 
paskui pasirodė — buvo ju
ros žmogžudžiai (piratai), 
jie sulaikė musų valtį, o ka
dangi jų buvo daug, o mes 
tik keli ir tai dar su mote
rimis, tatai be pasipriešini
mo leidome tiems piktada
riams daryti, kų tik jie no
ri. Mus visus jie apiplėšė, 
paskui leido ramiai plaukti 
toliau.

Pribuvę kaiman, tuojaus 
apie tų nemalonų atsitikimų 
pranešėm vietiniam manda
rinui (viršininkui), kuris 
tuojau paėmė į savo rankas 
visas, atsiradusias prie 
krašto, valtis, prisodino į 
anas kareivių ir pasiuntė į 
nurodytų salutę suimti plė
šikus.

Kareiviai laimingai ant 
salutės išlipo ir po ilgai 
kruvinai kovai, kurioje 4G 
kareivių krito, suimta 24 
plėšikai ir pargabenta kai
man.

Visi paskiau atvesta į 
mandarino namus, kur ta
sai “valdininkas” po trum
pų “tardymų” nusprendė 
visiems suimtiesiems nu
kirsti galvas. “Teismo” 
nusprendimo išpildymas pa
skirta sekančių dienų.

Ahtrytojaus dar 4 vai. ry
te kalėjimo varpu pranešta 
kaimo gyventojams apie be
siartinančių egzekucijų ir 
tuojau gatvėmis iš visų pu
sių ėmė plaukti chinai, žin
geidus pamatyti tas vąldį- 
ųįnkO' baisenybių ąųkas.

Ant tam tikro ’ pleciaųs 
pribuvo mandarinas, pas
kui priešai jį atvesta 24 
pasmerktieji. Plėšikai bu
vo litioši ir nuleidę galvas 
žemyh žengė vienas paskui 
kitų ant nužudymo pleeiaus.

Čionai bonzams giedant, 
kareiviai pasmerktuosius 
pavedė budeliui. Valdinin
kui davus ženklų, budelis iš 
būrio išvedė vienų pasmerk
tąjį ir privertė anų atsi
klaupti ant smilčių, po
draug išsitraukdamas iš 
makšties kalavijų. Manda
rinui ranka mostelėjus, bu
delis pasmerktojo kasų ap
sivyniojo ant kairėsės ran
kos, galvų patraukė į save, 
kalaviju lengvai inkirto 
delikvetftui kaklan, paskui 
užsimojęs rėžė ir vienu kir
čiu atkirto galvų.

Tokiuo budu paeiliui su 
visais pasmerktaisiais ap
sidirbo. Visi pasmerktie
ji užsilaikė apatiškai, tik
tai kuomet budelis išleng- 
vo prakirzdavo sprandų, 
kiekvienas vargšas visu kū
nų susipurtydavo.

Pasibaigus tai skerdynei, 
nukirstos galvos pririšta 
prie inkaltų žemėn mietų, 
apt kurių turėjo išbūti ma
žiausiai dešimts dienų, o vi
si lavonai suversta bendron 
duobėn ir užkasta.

Pagaliau visiems ten su
sirinkusiems parengta žais
lai, kadangi mandarinas tų 
dienų apskelbė viešųjų šven
tę.

Prie tos progos budelis iš 
licitacijos pardavinėjo nu
kirstų žmogžudžių drapa
nas, kurios jam įstatymų ke
liu tenka nuosavybėn”.

CHINŲ TEISMAS.

“Katalikas” No. 44 pa- 
talpteo p." J. Butkaus

snomenėprivalėtų atidžiau

yra ; labai sumaningas ir

Vieno anglo atminimai 
lengvai gali mums suteikti 
menų, jogei Chinuose kruvi
noji revoliucija yra reika
linga, kadangi gyventojams 
nebuvo galima ilgiau pakel
ti nuožmios vyriausybės ir 
pavienių valdininkų krau- 
geringume ir vidurinių am
žių terbarizmo apsiėjime su 
žmonėmis.

i Štai pavyzdisr
Londono “Standard’e” 

anglas chemikas W. J. Mur
ray, gyvenantis Hongkonge, 
rašo:

“Baigiasi trįs mėnesiai 
nuo to laiko, kuomet aš ben
drai su kitais 10 europėnais 
iškeliavau Chinų “džonka” 
(valtimi) su pirkliškais rei
kalais į artimų kaimų Yang- 
tse.

Valtis, pergreitai neplau
kia, tatai buvo jau prisiar
tinęs vakaras, kuomet mes 
plaukiant šalia nedidelės 
salutes, pamatome arti kė

prošalį butų, idant tas 
straipsnelis liktų pilnai at
kartotas ir kituose musų 
Amerikos lietuviškuose 
laikraščiuose, iš ko galėtų 
pasinaudoti platesnė visuo
mene. Ašnuo savęs geis
čiau, idant p. J. Butkus, 
pasiėmęs šitų taip svarbų 
klausimų gvildenti, neliau
tų .jįbegvildenęs tolei, ko
lei apčiuopiamų rezultatų 
nesulauktų, •

Pergalėti save patį, dau
giau reiškia nei pergalėti 
čielas tautas.
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Steponas Biežis.
KAS TAI YRA GARSAS?

Einant pro šalį būrelio 
žmonių, kurie tarpe savęs 
šnekučiuojasi, mes matome 
lupas krutant ir girdžiame 
iš tų pačių lupų išeinantį 
balsą, kurį čia vadiname 
pasikalbėjimu. . Prisiarti
nant prie minėtojo būrelio 
žmonių, mes tėmijame, kad 
iš sykio jis dulsus arba silp
nai girdžiamas, bet einant 
artyn jis (balsas) vis gir
džiusi garsiau ir garsiau. 
Atsitolinant irgi tas pats, 
ty. šis balsas arba kaip mes 
jį toliaus vadiname garsu, 
darosi mažiau ir mažiau 
girdžiamas su kiekvienu at
sitolinančiu žingsniu, pa
kol ant galo suvisai nebe- 
girdžiame to pasikalbėjimo. 
Dabar kįla klausimai: kas- 
gi yra tas garsas? kodėl 
skirtinguose atokumuose jis 
nevienokiai yra girdžia
mas? ir ant galo, musų pa
vyzdyje, kodėl jis tūlame 
atsitolinime suvisai nebesi- 
girdžia ? Šiame straipsne
lyje stengsimės arčiaus pri
sižiūrėti į garso ypatybes, 
jojo priežastis ir pasekmes.

Aiškumo dėlei, kas yra 
garsas, paimkime sekantį 
pavyzdį: Žmogus paėmęs 
vidutinio didžio akmenėlį 
meta jį į tylų upės ar eše
rio vandenį. Kaip greitai 
tas akmenėlis pasiekė van
dens paviršių, tai toje vie
toje apsireiškė vandens su
judimas, kuris persiduoda į 
visas puses išvaizdoje ma
ži) vilnių, kurių didumas, 

į žinoma, priklauso nuo di- 
^ džio akmens ir smarkumo

•c metimo. Tos vilnįs nestovi 
ant vietos, bet plaukia to
lyn nuo sujudinamos viętos, 
ir paskui naujos atsiranda; 
taip kad po. tūlai valandėlei 
aplink tą vietą, į kurią ak
menėlis buvo įmestas, apsi
reiškia čiela eilė panašių 
vilnelių, bet nesu visai vie
nokių. Vilnįs, besiraudan- 
čios arčiaus sujudinamos 
vietos, skersmąstį (diamet
rą) turi trumpesnį ir pačios 
yra aukštesnės sulyginamai 
šu toliaus esančiomis ir juo 
toliaus nuo vietos sujudini- 
riab, trio skersmąstis darosi 
didesnis ir pačios vilnįs 
tampa žemesnės, pakol ga
lų gale hesušilygina su ty
lia Vandens lygmala. Prie 
to dar vieną svarbų dalyką 
patėmijome, ty. vilnįs kuo 
arčiaus prie eentro (sujudi- 
nimo vietos), tuo jos arčiau 
viena kitos stovi, ir, einant 
toliaus, matome, kad atoku
mas tarpe dviejų pagrečiai 

’ besirandančių vilnių vis 
tampa didesnis ir didesnis 
pakol tos vilnįs suvisai ne
pranyksta. Čia matėme 
visą apsireiškimą irimetus 
akmenį į tylų vandenį ir 
dar reikia pridurti, kad 
smarkiai inmetus akmenį 
daugiau vilnių pasidarys ir 
tos pačios kiškį skiriasi 
nuo Vilnių, pagimdytų silp
nesniu akmens metimu.

Dabar pažvelgkime kokį 
sanryšį šis paVyzdis turi su 
garsu. Minėtas akmenėlis 
buvo padėjime judėjimo, 
kuris pągimdė vandens vil
nis. Vienok dar tos vilnįs 
paprastose aplinkybėse ne
buvo garsu, bet garsas ir 
yra priežastimi vilnių, tik 
ne ant paviršio kokio nors 
kūno, kaip musų atsitiki
me — vandenio, bet pačia
me kūne, sakysime ore. Ir 
del tos priežasties, vandens 
arba tolygaus skysčio vilnįs 
yra vadinamos skersinėmis, 
o garso, atbulai — išilginė
mis vilnimis. Bet išilginės 
vilnįs dar nėra vadinamos I 
garsu, o tik pąjautimas, kundą.

perduotas vilnimis į girdė
jimo organą ir yra vadina
mas garsu. Taigi garsas 
yra pajautimas.

Kad padaryti vilnis, turi 
būti virpantis kūnas. Tai-, 
gi dabar galima jau pasa
kyti, kad kur yra garsas ten 
turi rastis tūlas virpantis 
kūnas, bet nevisuomet — 
kur yra virpantis kūnas, tu
ri būti garsas. Jaigu koks 
nors kūnas, sakysime ore 
juda, tai jis padaro toje vie
toje 01*0 sujudinimą arba 
teisingiaus sakant padaro 
vilnis. -Kad pastarosios 
persiduotą kaipo garsas, 
reikalinga tam tikras jąją 
skaitlius būtent: nuo 16 iki 
41.000 vilnią per sekundą. 
Tos ' skaitlinės paženklina 
tą: idant žmogus, turįs vidu
tinišką ausį, galėtą jausti 
žemiausį garsą reikalinga, 
kad į jojo ausį įeitą nema
žiau kaip 16 tokią vilnią 
protarpyje vienos sekun
dos. Iš antros pusės imant 
tas pačias aplinkybes, kad 
žmogus galėtą jausti aukš- 
čiausį jam pasiekiamą gar
są, skaitlius įeinančią vil
nią į jo ausį per vieną se
kundą gali siekti net iki 
41.000 tokią Vilnią. Žinoma 
skaičius vilnią per čia pa
duotą laiką gali įvairuotas 
tarpe augščiaus pažymėti) 
kraštutinių skaitlinių, ir 
garso ypatybės, be abejo
nės, irgi įvairuosis. Bet 
kas atsitiks paėmus žemiaus 
16 ir augščiaus 41.000 vilnią 
per sekundą? Atsakymas 
labai paprastas: ne girdėsi
me jokio garso. Pirmame 
atsitikime bus peršamas, o 
antrame peraugštas pa
jausti musą ausiai. Bet rei
kia atsiminti, kad nevisi 
žmonės turi vieną ir tą pa
tį girdėjimo laipsnį, ty. vie
nas žmogus gali aiškiai ’gir
dėti tūlą garsą, o tuo tar
pu kitas, gali suvisai jojo 
negirdėti. Taigi augščiaus 
paduotos skaitlinės yra 
abelnos, o ne galutinės. Yrą 
žmonių, kurių ausįs tik te
gali priimti nuo 30 iki 
12.000 vilnią per sekundą 
kaipo girdėjimo pajautimą, 
ir panašus žmonės vadinami 
neprigirdėliais arba maža- 
girdžiais. i

Kad girdėti garsą ■- tam 
tikrame tolume nuo vietos 
jo apsireiškimo, reikalingas 
tūlas laikas perdavimui jo 
nuo vienos vietos iki kitai. 
Taigi matome kad garsas 
netik gali persikelti arba 
persiduoti į skirtingas vie
tas, bet ir užima laiką. Iš 
tos priežasties matosi, kad 
greitumas perdavimo balso 
gali būti apskaitliuotas, ir 
yra padaryta su dideliu 
nuoseklumu bei tobulumu. 
Smarkumas garso įvairuo
jąs! skirtinguose kūnuose ir 
tuose pačiuose prie skirtin
gų temperatūrų. Bet, kai
po taisyklė, galima pasaky
ti, kad skystimuose garso ke
liavimo greitumas yra dides
nis, negu gazuose; o stan
giuose (kietuose) kūnuose 
dar didesnis, negu skysti- < 
muose. Iš to išeina, kad 
greitumas didinasi, einant! 
nuo gazų per skysčius ir iki 
stangiųjų kūnų, kuriuose, 
jis yra smarkiausias. Čia 
dar reikia pridurti, kad 
garso greitumas priklauso, 
nuo tirštumo gazų tempe- 

elastiškumo
Nebesilei- 

džiant gilyn į tik ką paduo
tas įvairybes, manau bus 
žingeidu pamačius keletą: 
skaitlinių šiame sąmyšyje:

Gazuose.
. Ore garso greitumas prie 
<0"C. — 1093 pėdoms per se-

ratpros ir
(tamprumo).

Oxygene garso greitumas 
prie 0°C. = 1040 pėdoms 
per sekundą.

Hydrogene garso greitu
mas prie 0°C. == 4146 
pėdoms per sekundą.

Skysčiuose.
Upės vandenyje garso 

greitumas prie 13°C.= 4714 
pėdoms per sekundą.

Upės vandenyje garso 
greitumas prie 30° C. = 
5013 pėdoms per sekundą.

Tyrame alkoholyje garso 
greitumas 23 ° C. — 3854 pė
doms per sekundą.

Gyvame sidabre garso 
greitumas prie 10°C. =. 
4866 _pėdoms per sekundą.

Terpetine garso greitu
mas prie 24°C. = 3976 pė
doms per sekundą.

Kietuose kūnuose.
Aukse garso greitumas — 

7021 pėdoms per sekundą.
Sidabre garso greitumas 

= 8806 pėdoms per sekun
dą. '

Varyje garso greitumas 
= 12194 pėdoms per sekun
dą.

Stikle garso greitumas .=. 
16057 pėdoms per sekundą.

Iš augščiaus paduotų 
skaitlinių matome saant- 
našų garso perdavimo grei
tumą sulyg gazų, skysčių ir 
kietų kum) per vieną se
kundą, Pasinaudojant pa
našioms skaitlinėms galima 
lengvu budu surasti tolumą 
tarpe dviejų kurių. J'aigU 
prie vieno jųjų šausime ii 
šautuvo arba kanuolėš,' b 
prie antrojo tėmysime pasi
rodant ugnėi ir vėliaus pa
sigirstančiam garsui, thį 
liuosai nemieravę surasime 
ji) atokumą. Panašiu bu
du galima išskaitliuoti kaip 
toli nuo musų apsireiškė 
griaustinis, - nes žaibas ir 
pats balsas šykhi pasidaro. 
Žaibą mes pirmiaus mato
me, kadangi šviesa sulygi
namai su garsu pastebėti
nai greitai keliauja’(186000 
angliškųjų mylių per J-Šč-į 
kundą), d garsas .rižiinartri- 
1 ą laiką pakol pasiekia plu
šų ausį. ■ ' ’ urn;: 'i.

- .A - . ..P U l'

Jaigu mes Kalbesiiae im- 
sigrežę į vieną kokią-nors 
pusę; tai ta kalba bris giriį 
džiama visose pusėse ;tip-: 
link. Tas tik reiškia tą, 
kad garso vilnįs išsiškriėja 
aplink į visas puses, kaip 
musų pavyzdyje, inmetant 
akmenį vandenin. Bet juo 
toliau nuo vietos kalbėji
mo, tuo garsas bus Silpniaus 
ir silpniaus begirdžiamas, 
pakol tam tūlame atokume 
nebus nieko girdėt. Čia tik 
reikia atsiminti, kad vil
nįs juo toliaus nuo kalbėji
mo vietos, yra retesnės ore, 
nes jos tame pačiame skait
liu j e užima didesnę vietą ir 
beturi savyje mažesnę ener
giją; taigi jų (vilnią) ma
žesnis skaitlius įeina į musų 
ausį per tą patį protarpį 
laiko, negu esant arčiaus 
kalbėjimo vietos, tkur tosios 
vilnįs yra daug tąųk^ėS’

randanti. orSlarba šiaip jau 
kitokiame -kūne, dabar-gi 
pažvelgkimę-iiš kitos pusės, 
ty. pažiūrėkime^ ar garsas 
gali rastis j/tuštumoje, ty: 
vietoje, kame .nęra nei oro, 
nei kitokios^meiįžiagos. Aiš
kesnio įsivąjzdįnimo dėlei 
paimkime .sekantį bandy
mą. Paėmę elektrišką' 
skambalėlį, padėkime jį po 
stikliniu indu, ir paleiski- 
me elektros sriovę: girdėsi
me skambinimą. Babar, 
tas skambalėlis tegul skam
bina be pertraukos, bet iš 
to stiklinio indo išlengva 
pumpuokime orą ir atydžiai 
klausykimės garso skambi
nimo. Išpumpavus oro dalį 
pajausime, kad garsas pasi
darė dulsesnis, ir juo toliau 
orą pumpuosime, tuo garsas 
darysis dulsesnis ir dulses
nis, pakol orui išpumpavus 
jo suvisai . nebegirdėsime. 
Bet orą išpumpavus šiame 
inde paliks tuštuma, kurio
je garsas negirdžiamas, 
nors elektros skambalėlis 
kaip skambino, taip ir 
skambina. Taigi tuštumo
je,. matomai, garsas negali 
rastis ir kpdel tas taip 
lengvai galimą išaiškinti. 
Atsiminkime, į kad garso 
priežastimi yra vilnįs, ku- . . ....
,rios tik tegali -būtį padarė fe ™
mos medžiagos šiame atsiti
kime. oru; o jaigu to oro nė
ra, tai vilnįs negali rastis 
ir, labai aį§£jąį, ; garsas ir-, 
gį negalį įp&a girdžiamas.
kadangi j o jo suvisai 
ma Hi •[/ 

(Pabąįgaj^eka).

hali^n

Italijos kareiviai mieste TripoF

grindis.; . . •
Laikrodis išmušė aštuo- 

nias, o Aldutė vis dar nera
miai vaikščiojo po kambarį, 
vis tankiau ir tankiau žiu-

nešą

Br. Vargs aš'. d -
NETIKRASMVARKAS

i, li

tame pačiame apėmyje. Ką- 
daugi paskutiniame atsiti-į 
kime žymiai mažiaus Vilnią 
teįeina į ausį, taigi garsas 
ir yra dulsesnis, o jaigu 
dar toliaus atsitrauksime, 
tai jis bus dar dulsiau gir
džiamas pakol suvisai pra
nyks musą ausyse.. Iš 
augščiau privestą svąrsty-

arba žemumas garso pri
klauso nuo skaitliaus įei
nančią į ausį vilnią. Bet 
apie kitokias garso kokybes 
apsvarstymą vėliaus sugrįš 
Šime. • • r

Aldutė, iį&^šiandiė bū
tinai turiu važiuoti* pas savo 
draugą. , , ' i ?■'

— Nevažiudkj' '' Antanai, 
nevažiuok, — kaip tai neno
riai ištarė Aldutė, Į>ęt bąb 
sė jos skambėjo visai kas? 
kitas... k.'’) \'*;‘

— Nepyk, Aldute, aš grei
tai, kubgrriei-ausiai pasis
tengsiu srigrižtH''

— Tau višada visokie rei
kalai, d aš viena turiu 
sėdėti.

Tai buVorpdra vos tik ar 
trečias mėnuo gyvenanti 
šeimynišku 'gyvenimu. Su
tiko jie, klausė Menas kito, 
bet kad Antrinas dar iš jau
nų dienų turėjo daug drau
gi), tai priveistas buvo lai-! 
kas nuo laiko juos atlanky
ti. Tą gerai žinojo Aldutė, 
dėlto nekados net ir nepa
klausė, kur ir kokis yra rei
kalas jam išeiti. Žinojo, 
kad jis važiuos pas vieną ar 
kitą draugą ir tenai loš kor
tomis iki išauštant. Toks 
jau buvo Antano silpnumas.

Lauke buvo gana šalta. 
Pečiuje jau paskutinės ža
rijos geso. r§viesa kamba
ryje dar buvo neuždegta, 
kriomet* Antrinas, apsisiau
tęs lengvu š^di^iii iri užsidė-1 
jęs vasarinldskĄ'bėlaitę, iš
ėjo per-duris?-e *

Aldutė isdėjb -prie pe-; 
Čiaus. Išėjus Antanui pri-. 
šoko ji priėt veidrodžio, su
sitaisė plarikiiš, patrynė 
žandus ir rferaiiiiai pradėjo 
vaikščioti pb kambarį, lai
kas nuo laiMb prieidama tai 
prie vieno, tai pgi e kito lan
go. 4 į

— Kur jisTik Kodėl taip 
ilgai neateini?... Žino, kadi 
aš viena, ir žino, kad aš jo? 
laukiu... — šnabždėjo Aldu-- 
te, vis taukiau ii* vis il-į 
giau žiūrėdama į šoninį

mušė su savo mažyte, šilki
ne kumščia į stalą ir trypė 
mažyte koja, iš piktumo, 
laukdama jo, o jis vis dar 
nėjb, vis dar jo nebuvo ma-

" ■ ■
Antanas visupirmiausiai 

užsuko pas savo seną bičiuo-i 
lį Petrą, dar iš mokyklos 
draugu, su kuriuomi geriau
siai sugyveno niio pat jaunų 
dienų. Susigyveno nė del? 
to tik, kad jiedu draugė lan
kė vieną mokyklą, kad jau 
senai pasipažino, bet liki
mas, kąip-taį surišo jų gy
venimą. Atsitikus kokiam 
nesmagumui vienas kitam 
patardavo, skolindavo pįni- 
,gus,. .visados .poroje lošdavo 
^^Etomįę, vienų, žodžiu — 

Petras, o Pet- 
ras.,tąį, ,buy(o Antanas.
... Dabar,nprs Antanas jau 
įr. apsiy.cdė, bet jų draugkš- 
^ufiąąs,mųkiek heprigeso ir 
jied,u priliko tokiais pat 
draųgąivS, kpkiais ir buvo. 
. .-T^Gerą vakarą, Petrai!

irrr Gurą vakarą, Antanai. 
„„PTj.Kęsgi tu, Petrai, šian
die lyg neramus?

-r- Et, niekis. Galvą tru
putį sopa... — nenoriai at
sakė Petras.

— Ar tik ne pagiringas? 
— juokdamasis užklausė 
Antanas.

— Visai ne!...
Kaip ten nebūtų, bet bu

vo matyti, kad Petras ne- 
sveikubja ir kalba tarp jų 
dviejų nesiriša.

- — Žiliai ką, Petrai?
Na. '
Kadani lauke kaip 

matav pradėjo ne juokais 
šalti,' Iaikaš jau vėlus ir as 
kaip matai Be Šiltesuių dra
bužių,''tai.duok tu man 
vo kAilinuis, o aš iau jųop?

Aldutė stovėjo prie lango.
Vos tik spėjo Antanas 

pradaryti duris, kaip Aldu
tė krūptelėjusi puolė jam 
ant kaklo ir apipylė jo vei
dą šimtais karštą bučkių.

Antanas tylėjo. Ar tylė
jo nusistebėjęs tokiuo pa
čios malonumu, ar tylėjo tik 
todėl, kad neturėjo ką kal
bėti, tegul tą žino jis pats.

— Brangusis mano Pet
rai! — tarė Aldutė giliausiu 
širdies balsu, — ko tu nu
siminęs stovi? Antano nė
ra namie... . Kodėl tu nėr 
bučiuoji manęs... Padėk 
kailinius. _

— Užsidegti šviesą! — 
požeminiu, drebančiu balsu 
sušuko Antanas, negalėda
mas iti vietos pasijudinti.

Aldutė greit užžiebė ži
burį, užtraukė ant langą už
dangalus ir vėl su tuo pa
čiu linksmumu puolėsi prie 
durių. .

Antanas stovėjo nusiė
męs kepurę ir pakabinęs ant; 
vieno peties Petro kailinius.;

— Am..ta...nąi, tu... čia!
— sudejavo Aldutė ir lyg

grindą. ;
Priėjo Antanas prie Al

dutės, pakėlė ją ir ramiu 
balsu tarė:

— Aldute, ne tu čia kal
ta, čia kalti paskolinti kai
liniai . O dabar — sušuko —- 
eik prie Petro!

Su tais žodžiais išstūmė 
Aldutę per duris ant šal
čio.

DELKO TURIME PRAU 
STIES?

Delko turime praųsties?. 
Juokingas klausimas! “Na, 
to delei, idant nebūti pur
vinu, apsileidėliu, nes sar
mata but nesipraususiu”, 
atsakys kiekvienas skaity
tojas. Tas tikra teisybė,' 
bet nevisai.

prisiųsįu.3 Įpjausi peršalti.; 
Paskui ir aš dar galiu su-

— Imk, Antanai, ar-gi ašį 
tau galiu atsakyti. Imk ir 
šilta kepurę, geriau išrodys.!

Užsivilko Antanas ilgą su! 
karakulio kalnieriumi pal
tą, užsimovė šeškinę kepu
rę ir širdingai su Petru atsi-

Apsižvalgė gatvėje, į laik
rodėlį pažiūrėjęs pamatė,

Jo vis nebuvo. - ? ; ■
-— Nenaudėlis;! šui 

idgr j bęsi-llėjo ji, treptelėjusi k®j

bet ir dėlto, kad būti purvi
nu yra nesveika. Tuojąųs 
tai išaiškįsime. Žinote, jo-i 
gei mes alsuojame plauk
ėjais. gavo ^savimnj 
mes į plaučius ištraukiame 
tyrą orą ir iš ten tuojau iš-; 
leidžiame sugedusį, katras 
musu kūne -sugenda. Turi
me nuolatos savo kūną pe
rsėti tyru oru. Tečiau musą 
kunan oras patenka netik 
per plaučius, bet ir per vi- 
«ą kūno odą. Musą kūno 
odoj randasi milijonai ma- 
žyeių škylnMą, Jei mes -saJ 
v.o kūno nepraustame, tid

į joglaikas jau nėra anksty- odoj randasi milijonai ma 
j va&, nužingsniavo jisai tie- žyeių Jei mes -sa

lauke -yo kuno neprausiame, tit
*j I© wados gera ir mylinti jį Išdžiuvęs ppąkaiitas ir' pur

lutes, kunan neįleidžia oro, 
patįs vieni plaučiai to delei 
perdaug ima dirbti ir nepa
prastai daug suvargsta. 
Lengva tada gauti taip va
dinamas plaučių uždegimas.

Pridursime dar ir tai: 
Per musą kūno odos sky
lutes privalo nuolatos išei
ti laukan prakaitas; jei kū
no oda yra nešvari ir skylu
tės užsikimšusdos, tai pra
kaitas priverstas iš kūno 
išeiti kitais keliais, su inks
tų pagalba ir pastariesiems

mas, perdaug darbo,’ iš ko 
gali užgimti pavojmga inks
tą liga. J

Taigi kad apsisaugojus li
gą; reikia'tankiau rūpestin
gai prausties ir prausti ne
tik tankas ir veidą, bet vi
sas kūnas šiltu vandeniu ir 
su muilu. Jei namuose ne-

dyti vandens ir rūpestingai 
apsidrausti kalėjoj/, arba 
katile. Prausiantis pridera 
kūnas trinti koknio nors <š-

kūno visus purvus, Pągu-

nas apiprąusti,
Štai kodėl žmogui reika

lingą prausties kad apsi-

' I fltei gf a žus kfiturinsfl SBalvnsa 1

juMejints paveiksiąs
KOVA TIES

ŽALGIRIAIS
’r |

i Didumo 14x24 coliui. S
I šitas paveikslas —tai «e* ] 

į ' tenybe, tai įiibiUjinis 500 * 
! įleidimas j
[ kovos lietuvių ir lenką su į 
[ kryžiuočiais. FaKejksla? tep- : 
I liptas g^rsavs tepbstiw# L ; , 

• , Mateika. Jis perstai o D. £, į ■ 
; [- K. Vytauto ir’lenkę karaliaus < .

Jagailoskoygsv kryžisečjais f ; 
14ip melais kuoiuet kryžiuo- j 

Bči^ gąiybč -galutinai sumalta > 
ir ją gkrbS sumindžiota. Pa- J 
veiksĮas-^kiiatadurtoir spau- į 

i [ “^taiik^’. J
i lokio paveikslo niekur nęga-,, 

Siraaigauti. ’Pageidaujama, i- J ■ 
? > .dant ątaftai jubilčiinis paveiks- j 
J > ĮasjPąRu^tJl kiekvieno lietu- ' ' 
; ! viomamus, ,p ypatingai, kuo- į : 
’ J met šiemet apvaikščiojama ' i 
? ! 500 metą sukaktuviij juhL- ‘ 
! ; Įėjus. -.į(
® P*r»ianoda labai plotaĮ,
■n .tellfco1!* .M4alwlK>|a. aat /latoį, p«-

S įn tnleatns, 8Qc. ftgan- ■'
# •^ainy, -Iįįįm* įąąg, <

wUrk,* ujypėllk 2»ę. ftu prtsloB.

“Katalifo” išleistojo vardu: ’

4,’WL TAWAW^VICZE
MM. m-U*
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KAZYS PUIDA,

1901)

taip piešia poėtos santikį su tėvais nežino

Illinois Furniture Co.
3609-II S. Haltfed Si,

jo ieškoti, kuomet, Bismarkėlių ištisas skruzdy

jis supranta skurdų ir var

Išgersime po čielą

453

‘KATALIKO’ 
AGENTAL*

į TT.T.-
2345 W. 20

3036 Union
3952 W. Lake

ITER, MASS.
15 Millbi

18 Lehigh 
501 New Grant

34 Logan 
238 Slocum

304-6-8 Horth Avenue

Nėvienas-gi musų dainių taip pilnai, taip aiškiai 
nepasisakė ir tokiuo didžiu skausmu nesiskundė kur- 
čiąjai anuomet lietuvių visuomenei, kaip Vienažindis.

Abu minėtu dainių turėtų kuoveikiausia susilaukti 
plačių, nuodugnių jų gyvenimą aprašančių veikalų ir 
kuoplačiausios jų veikalų kritikos.

Tad darbų priešaušryje sugrįžkime dvasia tėvynėn, 
jėgos pasisemkime iš jos sopulių tiems sopuliams gy 
dyti, nes juk gerai žinome, kad

Karčios musų dienos, sunkios,
Neramios iš pat mažens

PRANYS VAIČAITIS
(1876

Im Herzėn kuendet es
Zu was Besserm sind

CLEVELAND, OHIO.
Szukis, 2118 St. Clair

laut sich an 
wir geboren 
F. Schiller.

710 W. 14 Place.
921 — 33rd Pl.
2341 Blinois Ct.

3222 Auburn Av.
3262 Sol Morgan St.

8132 Vincennes Rt.
3019 Parnell Av.
1834 Blair Ave.

33 Place.

SO, OMAHA, NEBE.
Versacki, 261 So. 33rd

ELIZABET PORT, N. J.
Boczkus, 211 — :

taip dėjos: 
— ne; ir šiandien sutinkame didoką skaičių tų ponų- 
sermėgių, kuriuos įveikė blizgučiai, išvydinė jšviesa. Iš 
apipelėjusių, sutrūnijusių jų širdžių nieko neišgausi 
ne tik tėvynei, neįtik žmoni jai, bet nei ^baltiesiems tė 
vams”. 2

•) Išskyrus kun. J. Vaičaičio trumpą biografinio turinio straipsnį 
“Viltyje” 1910 m. N. 101—105, kuris greičiau turi kitokiu du tikslu: — 
išteisinti poėtos tėvo žiaurumą, kuris idėjiniai visiškai suprantamas ir pri
rodyti, iog velionis poėta “seras katalikas’' buvo.

Šitas gražus supimosi krėslas su 
pirkiniu $25 arba daugiau. At
minkite kad musų kainos ant 
išmokesčių yra žemesnes negu ki
tose krautuvėse reikalauja užmo
kant. Ateikit ir persitikrinkit.

tinės ideos pasekėjus apie tuos “džiaugsmo sūnūs?, 
kurie vienstypiais ąžuolais, vėtrų kaukime* ir širdžių 
dumblynę kaipo - -

Jauni bijunąi pražydėjo
Neišravėtąm dar darže . . . (70)

Ir daugelio tų “jaunų bijūnų”, tų “dr^singų galiū
nų” “mirė po tautos našta” ir gyviausiu tokios mirties

Užtai- jis

SCRANTON, PA.
Petrikis, 1514 Ross Av.

Digryš, 1213 Philo St.

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

OLIVER
TYPEWRITER

VIENATINĖ RAŠOMA MA
SINA SVIETE, KURI PA
SEKMINGAI ATSPĄŪDINA.

Tiktai 17c. ant dienos.
Dešimtmetis typwriterio progresas 

yra sutrauktas į daiktą ir parduoda
mas vien už 17c. ant dienos. Ati
duodamas už tokią pat kainą kaip pa
prastas typewriteris išmokamas cen
tais.

Kas tiktai suprato arba nori turėti 
raštą, kuris butą taip gerai suskaito
mas kaip knygos arba magazinai, tai 
Printype Oliver Typewriteris yra su
taisytas taip ir viską suskaitysi aiš
kiai kaip iš knygos. Printype atsižy
mi savo aiškumu, labai skiriasi nuo 
senoviško rašto . šituom typewriteriu 
rašytas laiškas yra taip aiškus kaip 
drukas. Pilna istorija Printype dar 
niekad nebuvo pasakyta. Čia ji yra—

TIKRA ISTORIJA PRINTYPE.
Supratimas iš kurio išėjo Printype 

yra pasekmės musą expertą surengime 
rašomąją mašinukią vartojamą musą 
ofisuose The Oliver Typewriter su mu
są pagarsėjusia žyme atidengė galėji
mą parengimo The Oliver Typewriter™ 
rašymui visos angliškos kalbos per
dėm. Mes dirbome daug metą, kad 
surasti būdą ir ant galo pasisekė 
mums išrasti ir padaryti atsakančias 
raides ir numerius žinomus kaipo Prin
type.

PUBLIKOS SPRENDIMAS.
Publika labiausiai pritaria musą 

Printype, ką parodo faktas, kad suvirš 
75 procentas iš išleidimo musą Oliver 
Typewriter yra Printype, kurią pu
blika labiausia reikalauja. _ Su bė
giu metą bus 90 procentas viso išlei
dimo Printype.

Kaip The Oliver Typwriter kuris 
pirmiausia atidengė matomą raštą yra 
vėl pastumtas su pagerinimu Printype.

Į DRAUGIJAS.
The Oliver Typewriteris yra varto

jamas didžiausiose įstaigose visose da- 
b-se svieto.

Musą 17c. ant dienos tai yra ple-

ROCKFORD, ILL.
C. Miklas, 1011 Samford

'T'HE ILLINOIS rakandų krautuve yra krautu- 
ve del žmonių. Ateikit, peržiurekit musų 

kainas ir dalykus, o tada persitikrinsi! kad mes 
užčedyjam jumi pinigus. Mes parduodam už pi
nigus arba ant lengvų išmokesčių nerokuojant jo
kių procentų ir nekokių Extras.

Mes sudėsime i in jūsų namą rakandus už $1.00 
kas sąvaite. Męs duodame dovanas su kiekvienu 
pirkiniu už $10.00 ar daugiau.

CHICAGO -HEGHTS, ILL.

K. Valinskas, 1419 Wenthworth

Šinkoriene! duok konjako! (7)
Tai gi, tautos kėlimo, jos dvasios žadinimo dar

bas eina labai sparčiai . . . prie konjako.
To dar maža tiems darbštiesiems, tiems “barzdo

tiems galvijams”, nes
Erzėjimą tuščias su merginoms —
Tai idealas mus visų. (11)

Bet tam “erzėjimui tuščiam”, tam moloniam, be- 
rupestingam laiko praleidimui reikia storos mašnos. 
O kadangi Lietuva mašnos neprikimš. tai aiškus ir lo
giškas išvedimas:

Kam gerinti mums savo šalį,
Kur mes negalime žibėt?
Mums reikia aukso, daugel aukso . . . (12)

Toksai inteligentas lietuvis ar žemaitis niekuo
met tyra sąžine negalės pasigirti, kad

... į tėvynę, kaip eldiją, *
Savo laimės jis žiurėjo. (17)

O jeigu girtus, tai meluotų, piktžodžiautų ir sve- 
timmoteriautų prieš tyrąjį tėvynės meilės jausmą, nes 
“didžmaryj plačios žmonijos” senai jau paskandino sa
vo tautinį aš, nusikratė atminimų, kurie, “vėjui bė
gant šakomis” ir gaivinant dar gimtinės paveikslus, 
apsireiškia vyžuotais tėvais ir skepetuotomis motino
mis ir savo prabutybės pamate “buvo be vilties”.:

Tėvų gėdinimasis — viena biąuriaųsių anų laikų

CHICAGOJE, ILL.
M. J. Tananeviče 670 W. 18 St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland Av.

CHICAGO,
Pi Monkus,
A, Gembutas,
Kaz. Jamontas, 

'“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St.

“Tėvas, dasižinojęs nuo klierikų, kad jo sūnūs ty
čia egzaminą neišdavė, taip įtūžo, kad nuvažiavo na
mon pametęs sūnų Seinuose, bet pirmiau atėmęs, šinelį 
nuo jo 
mas biografas. ' .

Ta viena ištrauka iš Vaičaičio biografijos kuo- 
puikiausia apibudina musų “baltuosius tėvelius”, po
ėtos taip jausmingai apdainuotus anuos netolimos pra
eities laikus ir musų sodžiaus troškimus bei idealus.

Apskritai imant, retam svietiškųjų inteligentų pa
sisekė būti tuo, kuo pats norėjo, be kovos su tėvais ir 
be ilgamečio alkio ir troškulio. Visi jie turėjo savi
mi rupinties. Tik jų rupesnis neužsibaigė taip tragiš
kai, kaip Vaičaičio dienos.

Vaičaityje musų jaunuomenės skurdas atsiekė 
aukštybes ir jo talentas maitinos ir gaiviuos kūno silp
nėjimu, vytimu ...

Nežinomasai biografas paduoda labai taupias 
žinutes iš turtingo kovomis, sopuliais, apsivylimais ir 
troškimais poėtos gyvenimo. Dar kuone visi gyvi 
kurie poetą pažinojo, kurie gyvą jo žodį girdėjo, bet

- nevienas*) tų gyvųjų neprasižioja apie poetą, kaipo 
žmogų, kaipo draugą, kaipo studentą, kaipo lietuvį.

- O juk jų atsiliepimas suteiktų daug medžiagos, iš ku- 
■’ rips pilnai galima butų patsai poėta prikelti ir visiiO:

menei tikrose bei teisingose varsose parodyti tas, kuris, 
^joe^copuliai^ sopėjo, jos troškimais gyveno ir jos skur
dą dainuodama^, prie šviesos eidamas ir kitus ton 

r šviesos viešpatijom viliodamas, nuvyto; užgęso v r*;' ;
' Musų“gyvųjų iiabašniiikų” nerangumas Uei apsi-
- leidimas ilgainiui palaidos savo dvasios pelėsiuose dai

liausius, prakilniausius tautinio atgimimo, tautos kul
tūrinio darbo puslapius. ?■''

Kada historikas ieškos medžiagos Lietuvai-^Auš
ros”, “Varpo” ir vėlesniųjįj periodų apibudinti, apra
šyti, jis išgirs tik graudulingą tylos dejavimą ir šven
toje atminimų vietoje išvys tuštybės biaurumą . . .

Neveltui poėta, tarytum užjausdamas ateities žy
gio snaudulį, plaka skaudžiais žodžiais tuos, iš kurių 
truso tautos veikimo ir jos būties žygis gimti turi. Jo 
plakamas lietuvis inteligentas tai, rodos, ne indiferen
tas, ne ištautėjęs žmogus 
gingą tėvynės būvį, nes skundžiasi:

Kaip tėvynė musų kenčia,
Kaip mus priešai ją slogina . . . (7)

Ir netik skundžiasi, ne tik dejuoja, bet trokšta 
dargi

Kelią laimės ir teisybės (8)
tai nuvargusiai tėvynei surasti ir gyveniman įvykinti. 
Ne vien trokšta veikti, bet dar-gi veikia. Tiktai kaip?

Už tėvynę musų mielą,

O kad Bismarkas mums butų naudingas,, tai aišku, 
lietuvis. . ____" ■" > •> - '■ -

. . . lėną sprandą lenkia prieš visus. (f03)'
Bismarkis neleistų mums sprandų lankstyti ir ke- 

purų maustyti prieš pirmą pasitaikiusį ponpalaikį ir 
negalėtų tuomet mus skųst, buk

Mes smaf-kųs he darbe, bet tik kalboj. /iM)
Bismarkio bizūnas neduotų burnos aušinti, bet va

rytų tautos karo vežti; ' *
Bet Bismarkiai gema vienas kartą .į, tūkstantį 

metų, todėl meskime svajoję apie neišpildomus troški
mus ir supraskime, kad dar šiandien “dainą linksmy
bės tėvynei dainuoti” mes neturime tiesos, nes musų 
nuveikti darbai dar tokie menkučiai, tokie neskailin-

r BROOKLYN, N. Y.
Sabast. V al an tinas, 370 Humbold
J. V. Lutkauckas, 120 Grand

ANDRIUS JUREVICE musą ke- 
liaūjantis agentas po visą Chicagą. 
Pas jC, galite drįsiai užsirašyti laik
raštį į fKataliką’’, priduoti apskelbi
mus if'kitokius drukoriškus darbus. 

“Kataliko” išleistūvė.

; WILKES-BARRE, PA.
Kaz.- Kučinskas.
A. šeškeviče,
W. Adominas, 
J. Kučinskas,

Musų Dainiai.
------- -Kritikos Bruožai.——

Nur der verdient sich Freiheit wie daa 
Leben,

Der taeglieh šie erobern muss. 
Goethe.

SO. BOSTON, MASS.
K. Gendrolis, 224 Arherns

" NORWOOD, MASS.
J. Fakarklis, 29 Dean

- W. LYNN, MASS.
W. Waicenavicze, 26 River

PHILADELPHIA, PA.
V. Kairys, .. 1214 So. 2nd

PLYMOUTH, PA.
St. Poteliunas, 345 E. River

GRAND RAPIDS, MICH.
W. Staseviče, 349 Hamilton
Kaz. Brazaitis, 581 Broadway

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO
JE ANGLIJOJE IR APIELINKĖJE, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 248 W. 4t>. St.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkeviče, 877 Cambridge St.

KUR GALIMA. GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av.
P. Laikar, 
V Stulpinas., 
K. Steponaitis, 
Dom. Venckus, 
John Dabulskis, 
Jonas Visockis, 
Antanas Visbara, 
Vine. Linka, 
Petras Vaitiekūnas, 827

LAWRENCE, MASS.
A. F. Svirta,' 31 Union
A. Ramanoski, ' 99% Oak

j LOWELL, MASS.
L.; Stakeliunas, 69 Charles

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace
J. J. Vaitkevičius, 48 Walnut

< .JUOZAS SZLIKAS 
“KATATJKO” GENERALISKAS

: ; agentas. .
i - Turi tiesą užrašinėti laikraštį ' 
tuliką,’ ’? 'irfrHminetį' už jį. prėnume? 
ratįį- ' rinkti '’a’rukus ir apekelbimuą 
“Kafaliklii” * ir J‘kolektuoti už juos 
pinigus, taipgi ' pardavinėti - namus-, ir 
lotus. ■’
, Jonas M. Tananeviče,

“Kataliko” leidėjas.

Vargo sliekas kūną ėda,
Širdyje vis dargana. (49)

Toji tai poėtos tėvų “širdies dargana” ir blaivosios 
mintis sugriovė 25 metų vyrą, nužudė jausmingą širdį, 
palaidojo vieną didžiųjų naujausios gadynės talentų, 
kuriam: , „4

Kaip upės vandens, mislįs teka,
Idėjos reiškiasi galvoj. (6)

Kaip suvargus tėvynė gelbėti, kaip nuvargintas, 
skaudžiamas brois-artojas paguosti ir suraminti.

Poėta, skurdo ir vargo taku visą* saro gyvenimą 
ėjęs, visiems širdies ištesėjo, visus rifokėjo suprasti, 
užjausti. Bet prietarų siena, tamsybės guoĮjs buvo sti
presnis už brėkštančios šviesos pirmuosius spindulius.

Kova nelygi buvo ir krito joje tas,^ūm musų šir
dyse lig šiai dienai gyvena,: nes musų širdį žavėjo, mu
sų viltis gaivino ir prispaudėjams metė į akis entwe~ 
der — oder: ?' ~ ‘ '

Ar truks lietuviška krūtinė?
Ar stips maskoliaus pasiutimas? (109)

Nesulaukė poėta tos svajotosios, tos melstosios die
nos. Neteko jam matyti, kaip šviesa viršų ėmė ir naują 
lietuviams rytojų spindulių verpetuose gimdė. Tiktai 
poėtos’užjaustas Tytojus paliko beveįk toks pat, kaip 
ir jo laikuose. Sakau “beveik toks pats”, nes Vaičai
tis dainavo tėvynės rytojų, sunkiu peikimo slogučiu

(Toliaus bus). I

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
K. Valinskas, 1419 Wentworth

ST. CHARLES, ILL.
Kiela, 575 W. 6th

? CICERO, ILL.
F:! A. Golubickis, 1412 — 49 th Av.
M. Szarka, 1410 — 49th Ct.

gos už mažus pinigus.
Daugybė reikalauja The Oliver 

Typewriterio del to, kad jis yra tin
kamas kad ir didžausiom įstaigom.

Pamatyk Printype, o tau patiks net 
jo išžiūra. Paklausk su pavyzdingom 
raidėm ir 17c. ant dienos išlygą.

Susipažinkit su Printype, kuris vir
šija visus typewrite'rius. Paklauskit 
apie raidą, kuri yra parašyta ant The 
Printype Oliver Typewriter, o pa
matysi, kad nėra anam;lygaus. Mes 
malonėtume suteikti jumi vieną 17c. 
apt dienos, pieną ant pareikalavime.

Adresas pardavinyčios:

THE OLIVER
TYPEWRITER COMPANY

Oliver Typewriter Building, Chicago

pavyzdžiu tarnauja mums patsai poetai Užtai jis 
nesiklausia niekęno tiesos taip skaudžiai^ |aip šuniniai 
kaltinti savo brolius. Tiesą tiems nežmoniškai' sun
kiems apkaltinimams poėta semia , iš <say|įs^iš są^b be- 
kraštės-beribės tėvynės meilės — tai joMiętųnt^įįs šal
tinis jo pontifex inaximus. \

Poėta gerai žino,'kad - ■ ' 4
. . . jaunos dienos sudarkytos ; ~ 
Daugiau jau niekad neatgis. (131)

Ir todėl jis be apsižitttSjimo meta į akis visiems: 
— ir nutautėliąms ir quasi-lietuvrams: Ą

. . . netekę^ir lietuvio vardo, C
Tėvynės, tautystės idėjos grynos,
Nors rūpinas, b«5:?v|^3|iugiausia tik ardo?"
Tuos želmęsųs sėtus Aušrinių kartos. (99) .

Ardė ir dąt ilgai ardys, kol neatjaus Lietuvos 
historijos milžiniškų: aukų/ kol lietuvių - karionėse su 
kryžiuočiais ir kitais priešininkais tematys dailius, 
garbingus historijos puslapiu,s, kuriais galima pa$i- 
girti, o ne žilą tautinės idėos sąmonę, tautos dvasios 
kolektyvinį žįgį. £ '

Tiek kraujo pralieta, i^ek vargo kentėtą,
* i I v'- - - • ’’ .

Už tave, .p dar tu surtėnkus esi ! (106)
Kitaip ir būti negali,* kol tasai kraujas neisisunks 

tėvynės vaikų sielon^: kol lašai vargas ugnimi jų krūti
nių neuždengs, -^^^ ta^ tėvynė bus nuskurus ir su
menkus. A*-V

Ir kaipgi^teas gali būti, kuoinėt: vienas “nori 
inkųnyt tauty stę”, anti’am^tikėjimo viena tik reik”, tre
čias “skleidžia bedievyst^, o visi dr&4igf? “tik peša
mės veik”. -

Nuo lenkų, mes pačm&tn madą prakeiktą
Peštynių nąihiųių hėg^hm užraukt . . i’(100)

Nežinau, iškur atsiradę pas musyta Į^mada'jiįa- 
keikta”, ar ji užklydo į mus iš lenkų intekmės gadynės, 
ar ji jaus naujesniųjų laikai “meškorių”Įgudriojo divide 

impera prodųkį>^ ; šiaip, ar kiylip,į visgi f ak
as konstatuoti reikia: “ipada prakeikta'7ėda mn«,:yt 
«^Ūgė.\lc\.vafe^.2MjŪa^'lęšk2tįęs patiems, nes 
‘svetima malonė’.’ gali Jiųti baisesnė neTilŽ^mirtį.

, Poėta, lyg pašityŽįO&ainas, bet'susp&ife*ta, 'skopu
sia širdimi, duoda mums patarimą: ? “

Ar žinote, vyrai, -mums Bismarki^ ^Sft^^ ?L-
Kad mus kas galėtų ,į krūvą-^įtraukt.-.(100) y,

Gal poėtos teisybė,,' gal jo vizioriiška siela ir nu
spėjo musų išganymo taką, tiktai kur tas Bismarkis, 
kur 
nas

DU. BOIS, FA.
Bazelis, ' 401 So. Av.

WATERBURY, CONN.
Kazemekas, 785 Bank St.

- WORCESTER, MASS.
X Vieraitis/ ' 107 S. Harding St

15 Millbury St.

ROCHESTER, N. Y.
A Kasparas, 19 Stoke St.
Jes. Riekiu . - 781 CĮiford Av.

‘Z.. . WIS.
M. K. Petrauckas, 415 Middle St.
Jonas Bagdonas, 106 Maple St.

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace St.

YOUNGSTOWN, OHIO.
J, P» Shbaliauekas, 28 Mūrduck St.

SWOYRS, PA.
G. K. Antanaiti^ .: - P. O. Box 22.
;'fc^‘"rkR®TON, MASS. '
R. P. Meškinis, 35 Arthur St.
John Bamanauekas, 135 James St.

PHILADELPHIA, PA.
V. Kairys, 322 Wharton

WO!
M. Paltaif

BROCKTON, MASS.
Ch. Tamulevičė, Box 108 Montelo Sta.
B. P. Miszkinis Co., 25 Arthu St.
John J. Roman, 135 Ames St.

BROOKLYN, N. Y.
A Plachocky, 87 Grand St.

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine St.
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kotus ChicagojPečiai kiikniniai ir šildyto jai ant išmo
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjas 

visokių minerališkų 
gerymij, kaipo.

GINGER ALĖ, P APSO. SALSERIO 
IB OBUOLINĖS S AIDĖS.

S

DOVANAI!

k. ..

Amerikos.
11% d. į Libava 
UI klesa $33.00 
II klesa $47.00
I klesa $62.00

ST. KUCZIS
Mus lietuvis Manager

VuiKU0 SALIUNA
. Labai gardi ariolkele, szaltas bavarskas 

alutis ir puikus Havanos cigarai,
255 Wallace st. New Haven, Conn.
Čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti.

B. S. IVASZKEVICZE 
1543 W. 46th St, arti 

Ashland Av., Chicago, UI.

K. MAKAREV1CZE

Telephone Monroe 2842

DR. F. WISNIEWSKI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS..

O fisas 1268 Milwaukee Av
" / .. arti Paulina St. ‘

Specijalistas ligų vyrų, . mote
rų, .Vaikų ir akušerijos. Gydau pri-
vatiškas ligas vyrų,; reumatizmo/ , už- 
nuodijimo kraujo, vidurių' ligas, inkš
tų, širdies, akių ir prirenka akulio- 
rius.

Ofiso valandos nuo 10 iki 12 ryte; 
z nuo 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8 

vakare.

Bussian-American
Line

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp
Rusijos ir

8^4 d. į Rotterdam
III klesa $31.00
II klesa $45.00
I Liesa $52.00
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų.

A. E. Johnson & Co.,
27 Broadway, New York, N. Y.

Dr. G. M. Glaser

■

KAT

Mada yra vienu dalyku iš must) di

delei geros išveizdos naujų rudeni- 
..........  .1 'i II ■ i I.W..

nių ir žieminių Siutų ir Overkotų

Musų gifiukningas Pir

kinys Pliušo ir Cara- 
cnb'Kotų kas sučė- 
diųą jums pusę.

H.,

Jus gausite $2.50 pi
nigais ar $3 Tavarais, 
ui Knygutę Klein Bros. 
Markiu.

Khlii Bros, užlaiko 
sūvlrš 25 lietuvius 
pardavėjus.

Už $15 rodom pnikeu- 
sius Siutus ir Over-

Grynai vilnonio materijolo geriausio 
dirbimo ir geriansio pritaikinimo siu
tai yra antru dalyku, svarstant labai 
didelį pasirinkimą ir įvairumus. Mes 
parodysim kad vieną iš jų pasiskirsit.

- _ . t

Mos utkviofiiamo^ jumis 
peržiurefi muSu naujas 
rudenines ir tlomlnos ma
das ant 2-3 gttziktf$iirtiis

■ > 7 f “į
vyrų ir vaikinų madbse ir 
taipgi mus nauji Oyxkotai 
su Presto atvėįčiamįįs ir 
aksominiais kalnieriais.ktų 
riuos mes parodom šimtucF- 
se naujausių pateptų. Kai
nos eina nuo. ' ' ! < .♦ S ■ 7

$7.50 iki $25.00

1800-1806 Blue Island Ąve.
Kampas . IStos gatv«s.

$12.98 Moterų ir mer
ginu Caracul Kotai

$7.98—geri ir gra
žus, pilno ilgia su 
apsupamu . kalnie- 
rium, geras$T jg 

. pamušalas •

$16.98 Motoru Pliuši- 
k nial Kotai $12.75—

kotai pilno ilgumo 
su venetiškū’ ■ pa
mušalu, gražiais 1 
guzikais $80,75 
guzikais..

Oak pečius, plieni- Didelis pečius, ge
nis, tvirta ugnaviete ras kepikas, su ni- 
daug nikeliavimų keliavimais papuoš- 

papuoštas $07® tas, gva- CiE 75 
tik............ rantuotas.*10

Naujausios 
mados 

padirbti iš 
čystos vil
nos mate
rijos. Ši
tie siutai 

parsiduoda 
kitur po 

$18 ir $20, 
pas mus 

po

$30.00 Motoru f nu
liniai Kotai $24.75 
geriausi sealette 

pliušo, geriausio 
atlošo $24-^5 
pamušai. Ateikit pamatyt juos.

gliioml apreiškiu pagodotal vlsuo- 
meniai, jog Ssn seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 19 
matų, perkėliau savo ofisą Ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St,
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas, ųav'ausinis 
__budais gydymo. Visos-ligonius steng

siuosi užganėdinti kaip ir ligšoL Pasi
tikėdamas, jog gerbiame publika ir to- 
Uaus mane rems, eelu namie ant kiek
vieno parrikalavimo dieną ir naktį. 
Esiu specialistas ligose valkų, moterų 
ir vyrų ir užsendintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė 32-ros gatvės.

Telephone Yards 157
DR. J. N. THORPE

Gydytojas ir Chirurgas.
Pasekmingai gydo moterų ir vaikų 

ligas.
Valandos: nuo 9 ryte, nuo 3 iki 4 

ir nuo 7 iki 8 vakare.
4801 Ashland Ave., Chicago.

Atdara kožną vakarą Išskyrus Seredos ir Pėtayčlos. 
Atdara Medėliom prieš plet nua 8 iki 12 vai.

Visados darote gerą veikmę 
' kada geriate ¥

McAvoy’s ALMA
MATES Alų ir

McAvoy’s MALT
MARB0W

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow. ~ ».«t-

McAvoys Malt Marrow Department
2340-8 South Park Ave.
' Telefonu CalBm«t 54<H.Vt»t B»p».’i:>> «".-

J. W. Zacharewlcz, 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.
Examinavoju Abstractors, ir at
lieku kitus visus reikalus No-' 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtauti.

911-33rd St.
Tel. Yards 5423

Klauskit
ChopenlOc 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK
Išdirbėjau.

4934 So. Paulina 3t.. Chicago, UI. 
Phone Yards 4154.

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Persamdo kereczius ant 
pagrabų, veselijų ir tt.

668 W. 18th St. Chicago, Ill.

Telephone Yards 2716.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
8263 Illinois Ct., kertė 33-čics gatvės

Bzaltas 
alus 
ekani a- 
rielkair 
kvepen 
ti eiga 

rai

Turiu, didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

d. H. OLSON
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

4012
State Street
Tel.Oaklitnd 1441

7
GERIAUSIA VIETA

Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai
krodėlių, leneiugėlių, įpilkų, kolčikų, 
visokių- žiedų, niuzikališkų instrumen
tų, drūkuojamų gromatoms mašinukių, 
britvų, albumų, visokių knygų ir šim
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5ę. 
markę, o gausi kataliogų dykat _ Tai
sau visokius dziegorėlius ir žiedus.

M. K. WILKEWICZE,
32Į5 S. HALS'.’ED ST. CHICAGO, ILL.

Lietuviškas Saliunas
Siunčiu pinigus į visas dalis svieto, 

greitai ir pigei, taippat ir laivakortes. 
Užsiimu su tuom per 8 metus. Atlie
ku viską gerai ir teisingai. Kam rei
kia kokios rodes arba pagelbos, pra
šom ateiti pas mane, o aš patarnau
siu del visų, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu del parandavojimo romus 
del pakeleivingų žmonių.

SAM YOCIUS
537 Collinsville Av, E. St. Louis, HL

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KI5ENTUJE.

Su paveikslais, naudingais patari
mais ir daugybe receptų nuo visokių 
hgV ,gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo- 
<"a po 1 dol. Tą knygą gali gauti 
dovanai užsirašydamas “Kataliką” 
r at metų mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musų agsntui.

M. x'ALTANAVIOE
51 Milbury St, Worcut< Mau.

£<t.

Telephone Yards 2750 
PIRMOS KLIASOS BALIONAS

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas mine atėjęs

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
viną ir ruginį DEGTU'Ų, c cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelį HaUę delei Mitingų, veselijų ir 
kitokių susirinkimų. Kuris pas mane 
atsilankys, tai bus širdingai priimtas 
ir suramintas. Lieku su godone,

T. RADAVICZE
936 — 33rd Stų Chicago, Ill.

DAKTARAS
1 JOSEPH F. KOZLOWSKI

SPECIJALISTAS ANT
ji, MOTERŲ LIGŲ.
rį Boom 2, Peoples. Bank Name.

1540 W. 47th St., cor. Ashland Ave. 
a Inėjimas -nuo ilthlSf. viršuj Rankos. 
,j.-: Valandos: nuėi 10 jįki 12 ryte, 
t ■ • nuo 2 iki 4 po pietų,

; nuo-v liH-ftf' vakare.
1 Telephonas Yards 1781.

.A‘

' ĖM. 23AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėli-, gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai' visaip iš
marginti, gerai 
laikų laikanti, "la
biausiai naudoja-' 

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. SpeijališkrB pasiųlijimas. . Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir erpreso kaštus 
del peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne
mokėk nei cent- ll- jį kitur mo
kėtum $35. 14k. paauksuotas lenciū
gėlis -‘.ovan;.i prie lail-adėlio.

Telephone W. Pullman 1739 ;
i1 .. 'Si-

Lietuviška Registruota , 
AKUŠERĖ / 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ 
148 East 107 Street, > 

Roseland, UI.

Po

EXCELfe_OB WATCH CO. 

904 Atl' -izeum Bldg., Chicago, HL

THE FALCON CIGAR FACT.
vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

J. A. Nutauc Sav.
— išdirba geriansius —

HAVANOS CIGARUS
Chicago, UI.

4613 S. Ashland Av.,
Tek Yards 173J.

S1OOO Aukse arba $1875 liVlf Al 
* * Cartercar” Automobilius U-l IVMIi

$1,875.00

Cartercar,; Cartercar
$1,875.00

Certifikatą duodame už vieną dolerį vertes biletuose, kuriuos aplaikysi- 
te prie kiekvieno pirkinio tavpriį kiekviename departmenle, Bufete, Ka
vinėj, Vy stį Department© Ir Daugmenlnes Pirklybos sklode. Ki
ekvienas certifikatas, yrą.sunumeruotas, ir kiekvienas kostumeris, kuris 
turi paženklintą numerį ant sąvo certifikato, aplaikys Cartercar 1911 “M” 
vertes $l,87o.oo. Numeris pažymėtas ant to certifikato, bus patalpintas 
kiekviename departmente t'arp’15 Sausio ir 1 Vasario 1912 m. Jeigu nieks 
neatsisauktų prie to ąųtompbiliaus į 15 dienų po išlaimejimui, paskiria
me kas 10 dienų kitokį' numerį, bet iš tų pačių eertifikatų, pakol neatsi
šauks tas, kuris turi tą pafpriunierį ant savo certifikato.

. r i - r;f a—777., .
Mes turime pilna' sankrova importuotu ir čionykščiu Vynu, 

Degtiniu Ąnt švenčiu už prieinamas kainas.
Mes taippat vedame plačią- IŠSidhtinčjimo pirklybą ir su kostumeriais iš 
visų kitų miestų... . ?

-------   —rm—(T— ----- T

. Halperin JEM*os.
| WINES AND LIQUORS

1225-7 Milwaukee Ave. Kbif; Ashl. av;
-..’.c- 4.. ” ■ • Ž-U-•

■a b

Pranešame visiėfns lietųviąni® ant Bridgeporto ir apielinkėj 
kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos del 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra
kandus. Jūsų namas, ar hiznis ar brangus naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomęt- nebijosite 
gaisro, nes sudėgus gausite už juos savo pinigus.

J. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St. Chicago, Iii.

-j.-i.-y

Gražus vyriškas ar
ba moteriškas LAIK
RODĖLIS, gold fil
led, gvara-ntuotas 20 
metų; viršeliai dailiai 
graviruoti, mechaniz
mas geriausios kon
strukcijos. Kiekvie
name lombarde gali
ma gauti už jį mažų- 
mažiausiai 5 dolerius, 
užstatant.

Šis naujausias importuo
tas FONOGRAFAS yra vie
nas iš geriausių, kokie iki 
šiam laikui žinomi, padary
tas iš geriausio metalo, -su 
didele metaline truba, turįs 
aiškų, gryną ir stiprų balsų.

Turintieji musų FONO
GRAFU. gali kiekvieną va
landą parengtie sau namie 
koncertą, kadangi fonogra
fas griežia visokias dainas 
ir maršus.

Visai dovanai duosime viršui aprašytus fonografą arba lai'trodelį kiekvienam, kurs tik pagelbės mums 
parduoti tarp pažįstamų geriausio musų rusiško tabako už 6 dolerius.

Prisiųsk 50 cenrų markėmis rankos pinigų, o mes jums prisiusime 40 dėžučių tabako, vertes $6, ir dovanų 
fonografą arba laikrodėlį—ko norėsite.

Expresui primokėsite $5.50. Pardavę tabaką atrinksite savo pinigus, o už rekomendavimą musų firmos ir ta
bako. turėsite gerą dovaną, kuri jums nieko nekaštuos.
. Jei kas nebūtų patenkintas musų tabaku arba dovanomis, tam sugrąžinsime pinigus.

Saugumą jūsų pinigų gvarantuojame savo $2.000.00 kaucijos, sudėtos Amerikos valdžiai.

BUSSIAN TOBACCO GO., 31-3 E. 9 St, New York,N.I.

BANKINIS KANTORAS 
INDIANA VALSTIJOJ.
Parduodu namus ir lotus ant leng

vų. išmokėjimų Gary, East Chicagoj ir 
Indiana Harbor. Parduodu farmas ir 
mainau -ant namų.

Priimu pinigus ant sutaupinimo. 
Padarau visokius dokumentus Ameri
koniškus ir Ruskus su konsulio pa
galba. Teipgi aš esmu Notarijušas.

B. R; Yasulis,
3604 Deodar St., 

Indiana Harbor, Ind.

TEL. YABD3 1804

ST. ANUČAUSKIS, 
Karpenderis

Kontraktorius.
Budavojų visokius namus, mūrinius 

ir medinius, atlieku darbų greitai, 
stipriai, 'gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį po numerių

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Illinois.

DR. J. L. ABT 
Pasekmingiausiai gydo visokias vyru 

kas, moteriškas ir vaikų ligas.

' ': VALANDOS:
Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki'5 po 

pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
deliomis nuo 8 iki 10 ryte.

DB. JOSEPH L. ABT, 
1832‘ So. ' Haisted StM Chicago, UI. 

Telephone Canal 37

KNYGOS MOKYKLOMS.;
, Turėdami užtektinai mo

kykloms knygų, atsidarius 
mokslainėnis paleidome že
mesnę ant jų kainą.
,,„1., Gramatika —- sena kai-; 
na 50c., nauja 35c.
; ^2.;kLementorius • sena 
kaiųa 25c., nauja 20c.i

, į Jį. Katekizmas — sena 
kaina 50c,, nauja 35c.

4, Nauja Chrestomatija I 
dalis l-rsr >. sena kaina 50c., 
nauja 30c. ?.

Nauja knyga mokslai- 
nėnig. II. dalis — sena kai
na 50c., nauja 35c.

6. Nauja Skaitymo knyga 
IH dalis sena kaina 65c., 
nauja 50c.

7. Šventa istorija — sena 
kaina 50c., nauja 40c.

J. M. TANANEVICE,
• 3244 S. Morgan St.,

K. J. FILLIPOVICH
GENERAL AGENTAS

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap- 
saugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso 
kios noturos, toiposgi prisiunčiu kamarninkus dėl iš- 
mieravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduoda geriausiams advoka
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose mieste
liuose, vyrams ar mokantiems rastą geras uždarbis.
Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškal. 

Offiso valandos: nuo 8 ryto iki 9 vakare.

858 W. 33rd St. Gyvenimo adresas: 826 W. 34th St.
TELEPHONE DROVER 2205

Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
Iš SENO KRAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo
terų, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį, o jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo aptiekos.
Pirma rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8:30 vakare. Ne

dėliotais nuo 10 iki 12 ryto.
1759 West 18 Str., Corner Wood Str.

©
$1

$

$

ŠIT ISZMOKEJIMO
Po 5 centus ant dienos arba $1.50 ant menesio. 

Nusiusime kiekvienam lietuviui 14 k. paauksuota 
laikrodėli, lenciugeli ir mednliona vertes $20.oo ant 
iszmokesties po $1.50 ant menesio. Mėnesinės ratas 
mokėsit tiktai tada, kada turėsit laikrodėli, iszme- 
ginsit ir busit anuom užganėdinti. Raszykit tuo- 
jaus su uzklausymu kataliogo ir informacijos ju
dėdami Uz 2 centus marke atsakymui.

AMERICAN WATCH CO.
1152-1154 Milwaukee five. Dept. 11, Chicago, III.

LIETUVIS KRIAECZIUS
Siuvu visokias vyriszkas drapanas 

kaip tai: Overkotus ir visokios ma
dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi
sokių ceikių; priegtam senas drapa
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu:

J. Kuczinskas, ®
238 Slocum St. Kingston, Pa. o

&
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12 Dideliiį Speciališkumų
I Tokio pat panašumo kaip čia indėta ir kaina tokia pą| kafp garsinama. r

Mus “Union System” duoda jums “Liuosybę” nuo aukštų kainų rak.
 j.-  ...... 01 . 11-

vimo “Katalikas”
ŽINIŲ, POLITIKOS IR MOKSLO ILIUSTRUO

TAS SAVAITRAŠTIS.

Šita Kanapka kaip Ai JĮ TIE 
ant paveikslėlio pa- Jki A f *2 
rodo tik.......................................... ■ V

Iš tikros Odos 0kAA
3 rakandiniai daik- JB JJŲ

DAVENPORT LOVA AiA "įĮ“ 
tikros Imperial Odos Į

Argi ka matėt gėrės- 0kf> *TE 
nio? Šita puiki lova f

Argi matete ka geresnio 
kaip čia už '

$10.75

Tvirta. Aržnoline Ko
moda už

$9.75 $10.85

•oi ;

Visai tttkis kaip

biblija arba šventas bartas 
Į ° NAUJO INSTATYMO.
; Lietuvišhon kalbou išguldė, vysku
pas kunigaikštis Juozapas Arnulpas 
įjriedrąitfš^ 'antru' kartu atspausta kaš- 
tą ^ųp." S’. "PautieniauB su komento- 
r&jn^ parengtu _,kun. A. Staniukino, 
ielpa čia ižguldinėjimas Šventos evan
gelijos visų keturių evangelių. ‘ Apaš
talų darbai’ir apaštalų raštai. Pusla
pių' 494. Lietuviškomis raidėmis.
į Drūtuose audekliniuose apdaruose su 
auksiniu ant? nugaros parašu ir auksi- 
niii-’aiit šono -paveikslėliu, gerai išro- 
dkHti/ geta' spaUda. Kaina su prisien- 
tiiftfl Z.................................. S2.0Q.
. Pinigus siųskite ant adreso:

J. M. T AN ANE VICE
3244 S. Morgan st., Chicago.

Tikras aržuolinis A|A TIE 
stalas kaip ant pa- g *1
veikslėlio.........°**

Tikra Misingine "Wf
mai^^^^^.^SlbufO

BROLIAI PERLOWSXIAI. Lenkiška Krautuve.

(327-29-31-33 
4705-07-59 SO.

DR. A. L. GRAICUNAS
LIETUVIS ŠYDYTOJAS

3312 South Halsted Street 
Telephone Yards 3162 

CHICAGO, ILL.

« Broliai neeikit pas žydą
Mes siuvam Siutus ir l

jam čystinam ir prosinam, teipgi ir moteriškas 
W (naujausios mados). Turiu keletą lotų ant par- 

davimo pigiai; užrašau “Kataliką ir atnaujinu. 
T? Čia galima gauti knygų ir paveikslų.

Overkotus, kvarbuo-

KAZ. KUCZINSKAS, 
SI., IMuh, h

*
DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

. Išeina kas utarninkas ir petnycia.
--------- ---------- PRENUMERATA KAŠTUOJA: ----------- --------

AMERIKOJ f mela.ms ($2«?,5(pusei matų $1.25
PIT POPO T f Rošijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-JLURVrUJ [jojir Notijoj 15Ž,Prūsuose 15 m. Į

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South *11., Nahanoy City, Pa.

k ■ - -...-.....

AVĖ., arti Wood gat 
AVE., arti 47tos gat

STALAS kaip išro- TE
do ant paveikslėlio I V

JUOZ. RICKIS
781 Cliffort Av.r Rochester, N, Y> 

• > •• i- -• : j •*.- • į.

Jeigu, broli, liūdnas būni. Vakarais 
liūdnume žuvi, tai pas Riekt eik kas
dieną, Jis priima kožuą vieną Clif
ford Ave. Henry kampo. Lai kiek
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
viešbutis.

Home Phone 5672.

***^***********^******9Ą**M 
£ Telephone Canal 2118 #

» DR. A. LEONARDAS JUŠKA «
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. $ 

Z 1749 So. Halsted SU, Chicago, Illinois. * 
J PRIĖMIMO VALANDOS“: 1 $
į Nuo 9 ryto iki 11: po piet nuo 3 iki 5 ir
* vakare nuo -7 iki 9. t : ■> • • ai

***********^***^*********^

GARBUS TAUTIEČIAI. . 
LIETUVIAI MIESTO CHICAGOS. 
Pranešu jogei uždėjome- naujos ■ ma

dos važinėjimą, ant pagrabų, vestuvių, 
krikštynų ir tt. su automobiliais arba 
mašinoms. Bet užlaikome keričius ir 
karabonus po senovei su arkliais 
traukiamus. Kiekvienam yra duota 
ant valios gali pasiskirti kas kam pa-' 
tinka. Su pagarba, '

P. Mažeika, _ f
* 3315 Auburn Ave. ’ ’

Galima pašaukti . ir per teleponą. 
Yardš 1138. (44—45):

*****^***«***************xį 
įj Telefonas Yards. i53įi

f DR. J. KUISIS J
* Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *
* 3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois.į *-
S PRIĖMIMO VALANDOS: *
* Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare.
Md , Nedel.muo 9 iki 12 po piet;- nuo 6 iki 8vak» 
*************^^ 

5 A>.* -

BUFFETAS. J.
Kas neturi narvinės. Pakeleivingi' 

tegu a.jilanko prie uu-.sų^o.flięB- Jums; 
duosime atsakančią vietą pails. ' ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose,

Lieku su godone,

Kasparas Idzįįęyicze*, f 
8200 Auburn Av.

■h 4+

SVARBU, TEATRŲ RENGĖJAMS!
Aplaikęme iš Lietuvos Teatro ” 

No. 1 kėlioliką egzempliorių, galima 
gauti pavieniais- numeriais . “r Katali
ko” .Redakcijoje.

"‘f,Teatras” No. 1 talpina naują ir 
gražų veikalą V. Gųtovskio ‘ ‘ Švarkas 

■ir Mįlinė”, drama trijose veikmėse 
su dainomis ir šokiais. Taipgi yra 
muzika:;: I Paberžiečių suktinis, II 
Gerkit Broliukai, III Klumpakojis' ir 
IV Mane . Matušė barė. Knygelė 90 
pusi. Ka.ina.45 centai.

Pinigus siunčiant adresuokite:
JOHN M. TANANEVICZE,

/ ’ 3244 S. MORGAN S.,
CHICAGO, HL.

MOĘYKLA ŠOKIŲ

Valtz, two "■ step) ‘ buck & wing, 
buck skirt ir kitus. Iš viso 95 šokius.

■ y BROF. J UU.US S., 
2124 So. Halsted st., Chicago, Hl.

(44—45)

KRITIKOS, SATYROS IR JUOKU MĖNESINIS LAIKRAŠTIS
.' -Z .>1 ■ . ; . . • .
Išeinąs kas 10-ta diena kiekyieno pi&nęsio.
Metams lėšuoja $1.00. Ką?. n°ri „sočiaiprisijuokti 

iš-Kffi^bšTFeluvrųTorifikos, 't^Itt6jauįuiši-. 
rašo. ‘ Pavienis numeris tik: 10^»‘ S; „
Ii Už-jpa¥iėnius numerius gaHttžt^siųstiir markėmis.
I (X Laiškus rašydami visuomet pa-

Išeina kas ketvergas, 12-kos puslapių, didelio 
formato, Chicago, UI. •

“KATALIKAS” netarnauja jokiai partijai, bet 
lietuvių visuomenei, yra laikraštis bepartijinis. Ne
peikia ir nepasmerkia niekieno nuomonių, bet drąsiai 
įvairius prasižengėlius savo skiltimis baudžia. “KA
TALIKAS” nėra laikraštis agitativinis, bet informa- 
cijinis, pamokinantis lietuvius išeivius. “KATA
LIKE” spauzdinamS labai daug žinių, kadangi tai 
didžiausias Amerikoj lietuviškas savaitraštis. Kiti 
laikraščiai tik apie savo partijų reikalus rašo ir juos 
gina, “KATALIKAS’’ to. nedaro. Verta “KATA
LIKAS”* visiems, užsirašyti ir jis tarp lietuvių pra
platinti. “KATALIKAS”1 metams kainuoja $2.00, 
0 pusei metų tik $1.00.

Nuo šio laiko lig Kalėdų “KATALIKO” išleistu- 
vė paskiria SPECIJALIŠKAS DOVANAS užsira
šantiems “KATALIKĄ”. Tos DOVANOS bus duo
damos tik ligi Kalėdų š. m.

SPECUALIŠKOS DOVANOS;
. Kas prisius tuojau $2.00, gaus ištisus metus 

“Kataliką’^*ir šias knygas vertės 60c.:
Ciesorius Domicijonas ir Brolis ir Sesuo.
Jei tų dovanų nenorėtų, gali pasirinkti iš kata- 

liogo musų spaudos knygų vertės 50c.
Kas prisius $2.25, gaus ištisiems metams “Ka

taliką” ir šias knygas dovanoms:
Vaitkaus poema Laimė 35c., Antrasis Krikštas 

25c. ir Jono Širdis 25c. Viso vertės 85c.
Kas prisius $2.50, gaus ištisiems metams “Kata

liką” ir sekančias knygas:
‘ Dangus 65c. ir Tvardauskas 40c. Vertės $1.05.

Kas prisius $2.75, gaus ištisiems metams “Ka
taliką” ir sekančias knygas vertės $1.20:

Gulivero Kelionė, Mylėk savo artymą ir Mūsiš
kiai užsienyj.

Kas prisius $3.00, gaus ištisiems metams “Ka
taliką” ir knygų vertės $1.50:

Pajauta ir Lietuvaitė.
Kas prisius $3.25, gaus “Kataliką” ištisiems me

tams ir knygų vertės $1.75:
Rankvedis angliškos kalbos, Mūsiškiai užsienyj 

ir Antras Krikštas.
Kas prisius $3.50, gaus “Kataliką” visiems me

tams ir knygų vertės $2.00, knygas galės pasirinkti iš 
kataliogo.

Kas prisius $4.00, gaus “Kataliką” visiems me
tams ir knygų vertės $2.50:

Skaitymo knyga, Dangus, Mylėk savo artymą, 
Gulivero Kelionė, Poema Laimė ir Tvardauskas.

Kas prisius $5.00, gaus metams “Kataliką” ir 
Jknygas sekančias vertės $3.50:

Sveikata, Pajauta ir Lietuvaitė. ’ ~

CHICAGO ILL

UŽSIRAŠYKITE “KATALIKĄ”

Telephonas Yards 1699.

James F. Svehla,
4714 S. ASHLAND AV. CHICAGO, ILL

OI.

-« L s . - » . - —• -.... .
Mes “turime Lovų, Pečių ir daugybę kito

kių visokių naminių rakandų; naujų ir senų, 
brangių ir pigių, kokių tik kas reikalaujate. 
Visokių gatukų. ?

Reikia žinoti, jogei “KATALIKAS” šiemet lig 
Naujų Metų bus siunčiamas DOVANAI, o prenume
rata baigsis sausio 1 d. 1913 m.

ATMINKITE! Tos specijališkos dovanos bus 
duodamos tik lig Kalėdų šių metų, taigi lietuviams 
tuojau vertėtų tuomi pasinaudoti.

Laiškus rašydami ir pinigus siųzdami padėkite 
tokį adresą:

JONAS M. TANANEVICZE,
5244 SO. MORGAN ST., CHICAGO. ILL.

Worlftman & SlelnDacfi
ARCHITEKTAI

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

CHICAGO, ILLINOIS

Daug nelaimių nepasieks tų, 
kurie turi užsičedinę pinigų.

Pradekite šendien.
Galite pradėti su vienu doleriu.
Mes mokame 3 procentą.

Industrial Savings Bank*
2007 Blue Island Avenue, Chicago, Illinois

Insteigta 1890. Perviršis pusę milijono.
Atdara Subatos vakare iki 8 valandai.

FWM1EK
» Jeigu turi skaudančią nugarą, kankinant re

umatizmui arba kitokiu škaudėjimd, kuris 
tave vargina tai mėgink Dr. Richter‘io „Pain- 
Expeller”. Tuojaus tau palengvės ir jausiesi 
tuojaus smagesniu, jeigu tiktai vartosi ryte ir 
vakare tepant skaudančias vietas, išvarys tuo \S’*M 
skausmus lauk. Kad laikytum nuolatos bon-
ką namuose, nes kiekvienam laike ir naktį ne- ''SaL 
galima gaut, o tas pagelbės tau ir ta-

k vo šeimynai reikale. JA
IV Gerai dėl bile skausmo, kaip tai: re- I. B
U \ umatizmo, nikstelėjimo, neuralgijos, * n

M | nudegimo, bei skaudanči vietą ant OCTr
kūno. Gali gaut visose aptiekose

-7/ po 25o. ir 50c. Dabok kad but inkaras ant (R Į 1 
■F bonkos, tai tas yra tikras. T3 I
F F. AD. RICHTER & CO.,

215 J?«ui Str- SEW YORK,

Vf
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATRAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO. 
Nik. Overlingas, Pirmin., 

X. 3245 S. Morgan St.
‘Į Start'Stoneviezb, -Viee-prėž.,-- 

3206 Auburn Ave.
Ant. Kasparas, Prot. Raštin., 

3416 Auburn Ave.
Dom. Kadzekski, Fin. Rašti.,

* 1900 W. 17th St.
Mart. Kadzievski, Išdininkas, 

3244 S. Morgan St.
REŽISIERIUS TEATRŲ, 

' Martinas Z. Kadzievskis, 
3244 S. Mrgan St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS
ŠV. JURGIŲ KAREIVIO K.

WILKfeS-BARRE, PA.
J. Laukus, Prezidentai, .

, 425^8. Grant Lt. . ' - .
V. Štaneika, Vice-prezid.,

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

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

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

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

New Grove St.

DJpSLIB;
Parengtas Br-stės iĖVjį: 

Padėkavonė A J Dienoje. 
Day), KetvęrgęTjO' j. ‘ 
1911 m., riėilieįt .. , 
So. Halsted St? Uali 
valandą po pietų; muzik 
klesos. katra, grąjins 
sokius šokius,--todėl 
lietuvius ir “ttigtuvaitBBį'’. 
taip ir kavalierius su pa 
lankyti j fcą jpuiįų.

Užprašo

Ai 
jiving 

?®ov.) 
fe’ 3417 

es f 
rmoF

namą. 
AS.

visus 
>':'f;ėiiotus, 

® alsi

a.

KATA*

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

.4527 Marshfield Ave.
Mot. Randis Pagėlbininkas, 

4521 S. Marshfield Ave.
Paulius P. Baltutis, Prot. Raštin., 

3244 S. Morgan St.
Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 8. Wood St.

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

Draugysčių Reikalai.

Administracija d. l. k.-vy- 
TAUTO POLITIŠKO KLIUBO. 

VILKE-BARRE, PA.
J. Lalikis, Pirmininkas,

425 S. Grant St.
J. Ažis, Pagėlbininkas, 

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

168 N. Washington St.
P. Aceviče, Raštin. Prot., 

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reesė St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

TETYKITE 
LIETU VIAI!

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
LIETUVOS SUNŲ NO. 1.
ANT TOWN OF LAKE.
Tam. Petrokas, Pirmsėdis, 

4614 S. Wood St.
K. Jovaiszas ,Vice-prez., 

4600 S. Paulina St.
Juoz. Zalandauskas, Prot. Rast., 

4513 Hermitage Ave.
S. Vaitekaitis, Fin. Rašt., 
4549 S. Hermitage Ave.

Antanas B. žemaitis, Kasierius, 
4737 So. Wood St.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG.
MINDAUGIO.

J. V. Zaehareviče, Prez., 
917 — ?3rd St.

Martinas Kadzievskis, Sekr.,
3244 S. Morgan St.

J. M. Tananeviče, Kasierius, 
3244 So. Morgan St.

Kun. M. Kraučunas, Kapclonas, 
32nd Pl. and Auburn Ava.

Taupykite pinigus.
Keistute Paskolinimo ir Budavojimo 

Dr-stė N. 1 (Spulka).
Nauja 42-ra Serija atsidaris Lap

kričio 9tą (Nov.) 1911, ant Dr-stės 
susirinkimo, kuris atsibuna kas Ket- 
vergas, 8 vai. vakare J. Ridiko sve
tainėje, 3251 Illinois Court, kampas 
33-čios gatvės, ši Dr-stė (Spulka) yra 
seniausia iš visų lietuviškų Spulkų 
Cliicagoje. Akcijos kaina . 25c., taigi 
kiekvienas gail užsirašyti po keletą 
akcijų, akcijos užsibaigia už 6 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100. Tai
gi guoduojami draugai ir draugės 
meldžiame užsirašyti kiek galima sau 
akcijų, nes tai yra geriausia būdas del 
sučėdijimo pinigų, mokant po kelis 
centus arba dolerius ant savaitės.

Virš minėta Dr-stė (Spulka) yra po 
priežiūra Valstijos Illinois ir yra ve
dama pagal tiesas Valstijos.

Skolina pinigus tiktai ant pirmo 
morgičiaus (Mortgage) su peržiūrėjimu 
visų popierų ant atsakančių namų.

Su guodone,. .
B. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33rd St.
J. P. Evraldas, Sekretorius, 

3253 Illinois Court.

SEPTINTAS METINIS KEPURINIS
... BALIUS. - .....

Draugystes šv. Mykolo Arkaniuolo 
No. II, nedėlioj, 12 Lapkričio, 19U,. 
Atlas' svetainėje, 1436 Emiuą .Stie.et' 
(North Side) arti Milwaukee Aye, lt 
Noble St. Salė ' atsidarys'-" 2:30, ba
lius prasidės įl-čią vai, pų piet ir trauk-; 
sis iki vėlybam laikui nakties.lį?. 
žanga vyrui su moterų 2$ centai.

širdingai užprašom visus , liptjiviaą, 
ir lietuvaites, kaip senus teip ir-:jatt-.; 
nūs atsilankyti ant mus Iškilmingo Ke
purinio Baliaus, kur prie puikios mW 
zykės smagiai pasišokite; o mes.pasi- 
stengsime visus; užganėdytj. Moterįs 
arba merginos kurios netingės pasisiūti 
gražias kepures ,už ką apturės gra
žias dovanas nuo draugystės.

KOMITETAS

t‘Kaialiiff
galima atlikti visokius Re 
jėntališkus dokumentus, pa 
veizdan: Eg2$iąiąuojam ab
straktus, Pirkimo ir parda
vimo raštus; Doviernastis; 
Testamentusp Draugijų iu- 
korparavimuš'; TAffidavitus 
ir visokius kfhwastus; to
ki tik Eejento^ba ‘ ‘Notary 
Public” skyriuje daromi. 
Mes taipgi iškplektuojame 
dalis iš tėvynėsir atliekame 
abelnai visus fejkąlus; Taip
gi parūpiname pasportus iš- 
vąžiuojantiems į Lietuvą ir 
užtvirtiname juos pas Bosi
jąs konsuU.-

i *

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

3244 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius,

3200 Illinois Ct.
’J. K. Chmieliauskas, Raštininkas,

3231 Auburn Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO .< AIM. SM.

■. Juazapas Zalandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Jurgis Leščinskis, Vice- prezidentas,
< 4535 S. Honore St.

Juozapas Palekas, Prot. Rašt.
. 4558 S. Madshfield Avė.
| Juoz. Volskis, Raštin. Finansų, . 

4524 S. Wood St.
E Stan. Anučauskas, Kasierius,

4559 S. Hennitage Ave. p

ADMINISTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WIIKES-BARRE, PA.
Adomas čikanauskas, Pirmsėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagėlbininkas, 

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 
ADMIN ISTRACI JA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TAUTIŠKOS DR-STĖS “VIENYBĖ”.

S. Pocius, Pirmsėdis, 
670 W. 18th St. 

Radaviee, Protokolų Raštin., 
J. Tananeviče, Kasierius, 

670 W. 18th St.
Girgždas, Pirm. Padėjėjas, 

736 S. Ruble St.
Jonas Sionahas, Finansaj Rašt., 

2037 Canalport Ave.

Stan.
M.

DR-STĖ ŠV. KRYŽIAUS ANT 
TOWN OP LAKE.

A. Kasmauskis, Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Ave.

J. Vasilkus, Pagelb., 
4508 S. Wood St.

Aug. Saldukas, Protokolų Rašt.,
4559 S. Hermitage Av.

Jonas A. Kruša, Raštin. Fin., 
4642 S. Marshfield Ave.

M. Ambrožaitis, Išdininkas, 
4447 S. Honore St.

DR-STĖ LIETUVIŲ JAUNIKAIČIŲ 
DAINOS MYLĖTOJŲ.
A. Mieszlaikis, Pirm., 

2122 W. 23rd St.
S. Vasikauckas, Pagelb., 

2409. S. Hoyne Avė.
-■/ S. Pocius, Raštin. Prot.,

670 W. 18th St.
J, Neverauckas, Fin. Raštin., 

2313 W. 23 Place.
M. Palionis, Iždininkas,

2323 S. Leavitt St,

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEU3O APAŠTALO. - 

Petr. Andrejauckas, Pirm., 
918 — 33rd St;

kntanas Mazelauskis, Pagebininkas, 
3302 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavičir. Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.-

ŠV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras Pileckas-, Prezidentas, 
462 E. South St.

Antanas šeškevišius, Viee-prezidentas, 
501 New Grant St.

Vincas' Adominas, Prot. Sekr, 
34 Logan St.

Krisi tn. Deltuva, Finansų Sekr. 1-mas,
. ;96 Logan St.

rLiaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
' 425 S. Grant Si. .

‘ Juozas šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St.

AN TRAS DIDELIS TEATRAS.
Po vardų “TRYS MYLIMOS”, 3-Se 

veikmėse, parengtas Dr-stės Panų Ne
kalto prasidėjimo šv. Marijos P,, -Ne- 
dėlioj, 12 d. Lapkričio r (Nov.), 1911, 
šv. Jurgio parapijos svetainėje, prie 
32ro Pi. ir Auburn Ave. 1 Pradžia 7 
vai., vak. Tikietai 25c. ir augčiau.

šitas reikalas dar pirmu kartu Sta
tomas scenoje, tad bus žingeidus pa
matyti kaip vienas vaikinas myli tris 
merginas. Ir kaip viena mergina ne
gauna vaikino per nesusilaikymą sa
vo piktumo. Taigi nepraleiskite pro
gos, nes gana pasijuoksite. Taigi šir
dingai užkviečiame visus lietuvius ir 
letuvaites atsilankyti ant to Teatro. 
Po teatrui didelis balius.

TĖMYKITE DRAUGAI!
Dr-stė šv. Kryžiaus turės savo ne

tikėtą susirinkimą nedūlioj, 12 d. 
Lapkričio, 1 vai. po pietų, paprasto
je svetainėje. Mieris šio susirinki
mo yra kaslink baliaus, kuris atsibus- 
19 d. Lapkričio. Dėlto nepamirškite 
susirinkti, nes bus rinkimas darbinin
ką; ant baliaaas, ir daugiau visokiai da
lykų apsvarstymui.

Draugai širdingai esate kyiečiami 
atsilankyti kuonoskaitliiagiausiai.

Su pagarba,
Pirmsėdis Aoatanas Kasmauskis, 
Aug. Saldukas Raštininkas.

PAIEŠKOJIMAI

JOHN M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan st., Chicago.

Priima bankon pinigus ir1 moka 
3^,. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda mainus ir lotus. 
Parduoda. Šifkortes ir-' siunčią pinigus 
i visas svieto- dalis. . ... •-
' BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
šęiredom,- ketvergais ir subatoms nuo 
8’;.ryto iki. 9 vakaro. Nedėliomis, utar- 
hŽnkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

Reikalingas zęceris mo
kantis gerai Jobsuš statyti. 
Atsišaukit tuo jaus•į ‘ ‘Ka
taliko” Redakciją.

Reikalaujam vaiko, asistento ir re
gistruoto klerkos j aptiekę; 3315 Sb.‘ 
Morgan St., Chicago, Ill. (44—46)

į A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted: st, Chicago.-

Priima bankon pinigus ir moka 
. Skolina pinigus- ant Real Estate. 

Perka ir parduodu namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles < (boxes) 
pę $3.00 metams. Pantuoda šifkor- 
t^s ir siunčia pinigus j visas švie
tė dalis. : • ’ '

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredųm, ketvertais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis, utar- 
n|nkais ir pėtnyčioms 'Šuo 8 ryto iki 
(^vakaro.

3164'

IRTIS Atsakančiaūsias
Lietuvis

Fotografistas.

SUSIRINKIMAS.
Dr-stė Šv. Stanislovo, V. ir K., tu

rės savo mėnesinį susirinkimą, nedė- 
lipj 12 d. Lapkričio 1911, šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje, prie 46 ir 
Wood gatvių. Kiekvienas privalo pri
būti ir užsimokėti posmertifię už miru
sį. draugą Simoną: Arclkauską- taipgi^ 
ir daugiąus turėsime . svarbiu reika
lų del apšatarštymA’ ' ■' ■

Paul P. Baltutis, Raštin., 
3244 So. Morgan St.

EXTRA SUSIRINKIMAS.
Naujai inkurtos tautiškos draugi

jos ‘ ‘ Vytis ’* ateinančioje nedėlioję, 
Lapkričio 12 d. š. m. 1:30 vai. dena, at
sibus extra susirinkimas L. Ažuko 
salėje, 3301 Auburn avė., Chicago, Ill. 
Susirinkiman kyečiami visi prisira- 
šusieji nariai ir norintieji prisirašyt. 
Įstojimas pigus, tik vienas doleris. 
Praėjus mėnesiui įstojimas bus pa
didintas. Lietuviams, jauniems vy
rams, tad gera proga prisirašyti.

Su godone, KOMITETAS.

Reikalingas atsakantis bučeris. Nuo
latinis darbas ir geras užmokestis. 
Atsišaukite tuojaus po numeriu 5912 
S. State St

MIKAS J.TANANEVICZE 
67QJ$bst 18^1^., Chicago'

Uriimrf' loankoiit^ plonins ir/ moka 
3^,. Skolina pinfgus ant Real Estate. 
Perka ir, parducHa iflĖmųs' -įr lotus. 
Parduoda šifkorto^ ir jįtiunčia pinigus 
j-' visas svieto dalis.' « .
‘ OFISO VALANDpSį, Panedėliais 
seredom,. ketvergais subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utąr- 
ninkais ir pėtnyčioms ,?ruo 8 ryto jdei 
6 vakąro. , .. t . • J U- 1 k >161:

Nedėlioms, utar

MBerbfami Tautiečiai Ir 
■p: . IWirttetes. • /

-J.-..*-; f : •"**

Kiekvienas sergantis 
supranta kokia sun- 
kenybė yra ligą i r 
kaip smagu esant 
sveikam.

Jeigu kam ką skaudą 
arl»2 nesijaučia sveiku 
turi nusiduoti j KRZY- 
WINSKIO APTIEKA 
o tupjaus paliks sveiku, 
nes - jis užtikrina kiek- 
yjęiiąm. kad duos ge- 
rrfeusių vaistų. .

Užlaikau sekančius 
yąistųš: Zozon Casto- 
i?®, del vaikų ant iš- 
valymo vidurių 35c. 
jbnteliukas už 25e, Zo
zon palengvinimui 
krutinės vaikams ant 
kosulio ir. peršalimo 
25c, Roboline Kilis 
Pain, dėl trynimo vi
sokių skausmų ir su- 
tynimų po 25c, Zozon 
Balsamas Gyvybės 
ant slogoj visos siste
mos ir šalčio Sl.oo. *

Partraukiau visokių 
šaiaų ir žolių ant vi- 

ssokių ligų. Taippat tu
riu gryną tikrą Med- 

J Pelynės, tai yra seno 
B krajaus gyduole nuo 
B pilvo skaudėjimo 25c, 

’ turiu gryno liepos žie- 
dų medaus, kuris taip 
pat yra geru dalyku kū
dikiam i r senesnėms 
ypatoms, dėžutėse po

“LIETUVAI
Išeina kas Petnyčia Chicago, Ill. $

—.—... —  v'.‘ M

Laikraštis, “Lietuva”, 8 puslapių, didelio K 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai- n 
pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil* 4| 
nas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, A. N 
merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie- k> 
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 K
lietuvių ir turi šimtus visokių pašėlpinių, teatra- 
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių. M

‘ ‘Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai- S 
stijuose Šiaurinės Amerikos: A
Metams $2.00, pusei metų $1.00. Lg

Kanadoj ir Mexike:— K
Metams $2.50, pusei metų $1.25. B

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese vieš- įf 
patystėse: —- Metams $3.00, pusei metų $1.50.

Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike. g 
Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per M 

pačto Money Orderi arba pinigais registruotame laiške aut išleisto- b 
jo raikę, adresuojant šiteip: ‘ Kl

an A. OLSZEWSKI, 1
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

RAŠVK tuojaus, o gausi vieną "Lietuvos" numerj ant pažiūros dykai. nr
- <*. ____ ••

PLUM BERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

Telephone Yards 4527.

Susirinkimas.
Lietuviškos dr-jos 

Town of Lake kviečia visų 
Dr-jų, Kliubų administraci
jas atsilankyti ant susirin
kimo pėtnyčioje 10 d. lap
kričio 1911, 8tą vai. vakare 
J. Elias svetainėje, 46 ir 
Wood gat. reikale netvar
kos ant Šv. Kazimiero ka
pinių.

Liet, dr-jų Atstovas.

nuo

DIDELIS PERSTATYMAS.
Dr-stė “Garsus Vardas Lietuvaičių”- 

loš teatrą “JONO ŠIRDIS” 5-se 
veiksmese, nedėlioj .Noverber 9, 1911, 
Columbia svetainėje, 48 ir Paulina St. 
Prasidės 6:30 vai. vakare. ~ 
atrui balius, 
čiau. 
vaites atsilankyti 
kuoskaitl ingiausiai, 
yra statomas ant 
tu. širdingai užkviečia

KOMITETAS.

Užprašome

Po te- 
Inžanga 25c. ir augš- 

lietuvius ir lietu- 
ant musų teatro 
nes šis veikalas 

scenos pirmu kar-

DIDELIS METINIS BALIUS.
Parengtas Dr-stės šv. Franciškaus 

Seraficzno, atsibus Nedėlioję, 12 d. 
Lapkričio (Nov.), 1911, Apveizdos Die
vo parapijos svetainėje, ant kampo 
Unijos (Union) ir 18-tos gat. Balius 
prasidės 5 vai. po pietą. Inžanga 25c. 
porai.

Ant šio puikaus pasilinksminimo -už
prašome visus lietuvius ir lietuvaites 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai, bus vi
sokių skanių gčrymaą ir bus daili mu- 
zykė. Su godone

KOMITETAS.

VAKARĖLIS.
Lietuviška Teatrališka Dr-stė šv. 

Martino turės savo Varduvių vakarėlį, 
subatoje, dieną 11-tą Lapkričio 1911, 
8-tą valandą vakare, salėje parapijos 
šv. Jurgio K. ant 32-ro PI. ir Auburn 
Ave.

Kiekvienas sąnarys nuoširdžiai už
prašomas pribūti, bus prakalbęs ir tt., 
į salę bus leidžiami tik sanariai šios 
Dr-stės su paraginta atvirute, 

Su godone,
M. Z. Kadzievskis,
N. Overlingas,
A. Armonas,

KOMITETAS.

Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu specijalistu Chicagoje, kuris 
aplanko savo, ligonius, ypatiškpi. j

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles. Strikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų..

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 
gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, Jgytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstų. 
Nemokėk už nepasokmingų gydymų—NEISZCYDO, NEMOKĖK.

JOHN I. BAGDZIUNAS
2334 S. Oaklęy Av., Chicago.

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus pi- 
Skolina pinigus statymui ir 

Partraukia pinigus 
Parsamdo bankinės 

Skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug- 
J*nies ir vagią po $3.00 metams. Per

ka ir parduoda lotuspir namus. Par
duoda šipkortes ant .Visą linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto, 
tarijalnam skyriuje;' padirba visokias 
rejentališkas ir legaljškas popieras ir 
dovierenastis ir užtvirtina pas kon- 

■sulį.
) VALANDOS: Kasdien nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nedėlioms, utarninkais 
ir pėtnyčioms nuo 8 iki 6 Vuakre.

nagus.
.pirkimui namų, 
iš kitų' bankų.

$50.00 DOVANŲ _ 
tam kuris duos žinią ir parodys kur 
buna Karolis Ežerskis, apie 50 metų 
senumo, išrodo kaip ant viršuj patal
pinto paveikslo. Dovaną yja,
sudėta Detective Bureau Duokit
žinią po antrašu: 7■ -n

■ .) A. Paulauskiš, • •
5317 So. Halsted St., Chicago, III.

(43-45) . •

No-

Paieškau savo vyro Jono Valuke- 
vičiaus, paeinačio iš Vilniaus gub., 
Lydos pav., Nocos parapijos, Kona- 
vos volosties, kaimo Mikalčiunų. Gel
tonų plaukų, apsktitaus veido, penkių 
pėdų ir 6 colių aukštumo.Jau' 10 
metų kaip Amerikoje, tik" jjiriiius me
tus jis į mane rašė laišką iį tada jis 
gyveno New Britain, Conn.; o* dabar 
jau 9 metai kaip aš bežinau kur jis 
yra. - Prašau kas sužinos,- kur jis yra, 
man pranešti, už ką gaus nagrados 
$5.00. Prašau atsišaukti ant šio 
antrašo:

Cecilija Valukevičienė,
W. Fourth St., So. Boston, Mass.248

ANT PARDAVIMO......
Ant pardavimo bučernė ir grosernė. 

Parduodu iš priežasties pačios' nesvei
katos; biznis einr. gerai ir turiu gerus 
kostumerius tarpe lietuvių ir visokių 
maišytų tautų; prie to parsiduoda ar
klas ir vežimas, Jos.Bersinos, Box 413, 
Melrose Park, Ill. f (44—=49)

Ant pardavimo biznio namas pigiai. 
Namas yra mūrinis, su akmens fruntu, 
ant 2 fliorų, si. dideliu bąsemgntu. 
Ant-pirmo flioro yra didelis Storas ir 
5 kambariai del gyvenimo. Ant ant
ro flioro yra 2 gyvenimai po 4 kam
barius, su gazu ir elektriką ir mau
dyklėm ir kitos vigados vėliausios ma
dos. Basementas aukštas. Namas 
yra geram padėjime ir ant geros biz
nio gatvės, tik 1 blokas nuo lietuviš
kos bažnyčios, yra gera vieta del lie
tuvio, ba visa aplinkinė yra apgyven
ta lietuvių; butų labai gera vieta del 
lietuviško barberio arba dėl kitokio 
biznio. Norėdami žinot kainų ir tt. 
atsišaukit pas savininke, Chas. W. 
Sense, 2338 S. Leavitt St. ant West 
Side, Telephones Canal 1798 (44—45)

Ant pardavimo pigus lotas labai ge< 
r.-j vietoj ant 34 place. Reikale atsi
šaukite į “Kataliko” Redakcija.

Parsiduoda bučernė ir grosernė ge
roj vietoj, tarpe lietuvių ir lenkų, lfo-. 
Tintieji gali sužinoti 5912 S. State St.

45—44)

J NEW CITY SAVINGS 
s BANK

4601 S. Ashland Av. Chicago
Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Už sudėtus pinigus musų ban
ko j duodame čekių ^knygutę, iš . ku
rios parašyti čekiai tanka visur. Sko
liną pinigus ant Real, Estate. Perka 
ir parduoda namus litį lotus. Išsam- 
do bankines skrynelės (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus j visas svieto dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredoms, ketvergais ir subatom nue 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, utar- 
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

TOWN OF LAKE SAV
INGS BANK 
J. J-. EiiĮĄft Sav.

4600 S. Wood st., Chicago.
Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamčfo bankines ^skryneles (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tos ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergall i/ subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir pėtnyčigpis nuo 8 ryto iki

. IZIDOR NAUSlfcDAS
917 West 33rd st., Chicago.

Priima bankon 'pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigais ant Real Estate. 
Perka ir parduodu namus ir lotus. 
Parduoda šifkortyMur siunčia pinigus 
j visas svieto dalis

OFISO VALANDpS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
jiinkaĮs ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

P. M. KAITIS
1607 N. Ashland Av. Chicago

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinig s ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus i zlotus. 
Parduoda šifkotres ir siunčia pinigus 
į visas svieto' dalis. '

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
•seredoms, ketvergais -ir subatoms nuo

tikros buteliuose, tąip- 
gi turiu šaknų trejos 
devynerios arba tikroji 
Trajanka . ant visokių 
vidurinių ligų po 25c 
dėžutė.

Dr-o Krūmo Arbata 
Žolinė labai gera ant 
išvalymo kraujo visos 
sistemos po 25.

Turiu ir visokių kito
kių gydančių žolių ant 
visokių ligų ir’ visko 
kas rišasi su aptiekory- 
ste. Visokias rodąs su
teikiam dykai.

Taippat išdirbu viso- 
kias .gyduoles šeimy- 
niškaš ant visokių ligų. 
Kainos mano žemiau
sios. Persitikrinkit pa
tys ir atminkit kad ta- 
voras mus visados yra 
šviežias ir gvarantuo- 
tas. Užlaikome daug 
diržų Rupturinių ir ban
dažų pilvinių. Pritai- 
kom kiekvienam dykai, 
lygiai pagal mietų. Tu
rime visokių šmirkšty
nių, guminių butelių 
dėl karšto. vandens už 
žemiausias kainas.

Čėdykit musų tikietus 
už vienų tikietą iškirp
tą, duodame dėžę cuk
rinių (kendžių) saldžių, 
už 5 iškirptus tikietus 
duodome buteliuką per- 
fumos kvepenčios, dė
žutę muilo kvepenčio 
arba dėžutę čokolado 
dykai.

Didžiausia Lietuviška

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

u Inkstų
Išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų įgy
simas, Kraujo Užnuodijamas, 
Szlapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvepavi- 

4DO Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos. _
VISISZKO I8ZGIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kente- 

' jimų. (RODĄ DOVANAI.; Kalbame Lietuviszkai.

D.r.ZINS/183 ^SCHICAGO
Į Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vak. Nedelioms nuo 8 ryto iki 4 po įa-

UŽNUODIJIMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Moterų

(Ištyrimas Dovanai)

Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos. Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos.

TIKRAS PRANCŪZIŠKAS KARTUS VYNAS $1.00.
Nuo visokių pilvo skaudėjimų, kaipo tai: prietvariaus, skilvio slogos, 
inkstų ir kepenų skausmų, skausmo nugaros ir šonų, skysto kraujo, rie- 
ffitens, geltligės, yra tai vienatinis sudrutinimas sergančių ir silpnų. .Su
gražina jiems sveikatą ir sudrutina. Prancūziškasis Kartusis Vynas yra 
nepraaukštinamas vynas del apetito ir dauginimo kraujo, yra geriausias 
sutvirtintojas visos systemos. Kiekviena bonka gvarantuota. Parsiduo
da aptiekoje,

J. KRZYWINSKIO, 3149 SOUTH MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 8547

ToUphon* Yards 1454

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill.

■ ;8?-ryto iki 9-vakaro. Nedelioms, utar-
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

BIFLOMUOTAS APTiEKORIUS
Praktikuoja' aptiekoje 

suvirŠ 20 metų.
3I49 S, MorpinSt. Cbloage

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street, Chicago, III.
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VIETINES ŽINIOS.
Chicagos Lietuvių Draugi

jų Sąjunga.
Sumanymas suvienyti lie

tuvių draugijas, Chicagoje, 
galų gale įvykintas. Utar
ninke, spalio 31 dienoje, Šv. 
Jurgio . svetainėje, 32nd 
Place ir Auburn avė., susi
rinko 10 lietuvių draugijų 
atstovai su pilnais ingalioji? 
mais (mandatais), ir pri
ėmė projektų konstitucijos, 

į su tūlais pataisymais, iš ku- 
’ ' rių svarbiausias — permai

nyti vardų iš “Susivieniji
mo Lietuvhj Draugijų Chi
cago, Ill.” į “Chicagos Lie
tuvių Draugijų Sąjunga”. 
Nutarta išimti tai organi
zacijai “charter’į” ir tam 

‘ tikslui paskirta nauja vy
riausybė iš sekančių atsto
vų: prezidentas — J. J. 

“ Elias, vice-prezidentas — 
Pranas Butkus, sekretorius 
— J. J. Hertmanavičius, 
kasierius — J. F. Eudeikis. 
Vyriausybei pavesta išimti 
charteris, ir jai pagelbon 
paskirta advokatas F. P. 
Bradchulis.

Išrinkimų įvairių Komi
tetų ir tolesnius reikalus 
atidėti iki sekančiam susi
rinkimui, kurs bus laikytas 
toj pačioj svetainėj, 28 lap
kričio (November), 1911 m. 
(paskutinį utarninkų šio 
mėnesio).

Mokestįs į “Chicagos 
Lietuvhj Draugijų Sąjun
gų” sekančios: Įsirašymo 
po 5 centus ir mėnesinės po 
1 centų nuo kiekvieno drau
gijos nario.

Draugijos, norinčios įsto
ti į C. L. D. S. privalo kreip

ia tis į Sąjungos sekretorių ga-

dar miegojo. Begerdami, 
vienas iš vyrų pradėjo ir 
vaikams siūlyti degtinę. 
Vyresnysis vaikas negėrė, 
bet jaunesnysis taip daug 
degtinės išgėrė, jog ant vie
tos apmirė ir dabar randasi 
labai pavojingame padėji
me. Tiedu .vyrai liko su
areštuoti. Tai matome, 
koks tai liūdnas vaizdelis iš 
gyvenimo musų žmonių, ku
rie paskendę degtinėje ir 
netekę proto užmuša gyve
nimų net ir nekaltų kūdi
kių. Tokių pavyzdžių ras- 
tumėm ant kiekvieno žingsr 
nio, jaigu tik jų ieškotu- 
mėme. Ar ne laikas butų 
ir Chicagoj e tverti blaivi
ninkų kuopas, kurios kovo
tų prieš svaiginančių gėri
mų vartojimų?

Tokie vaizdeliai kaip 
“Degtinė” atneša didokų 
naudų tiems, kurie taip my
li maukti tų. nelemtų, skys
timų. Lošėjai savo roles 
atliko atsakančiai.

Toli aus buvo sulošta vie
naveiksmė komedija “Be 
šulo”. Lošime dalyvavo 
geriausieji “Birutės” artis
tai, tatai ' sulošta gerai. 
Abiejų veikalų režisierium 
buvo p. B. Vaitekūnas.

Pagalios dar “Birutės” 
choras padainavo šias dai
nas: 1) Kaitink šviesi sau
lutė, 2) Eina garsas, 3) Šių 
nakcely, 4) Kur josi. 
Triukšmingu delnų plojimu 
choras buvo iššauktas pa
dainuoti dar dvi daineles.
“ Publika -■ užsilaikė labai 

gražiai, tiktai reikia patė- 
myti, kad daugelis jaunų 
vaikinų maršavo po svetai-

platintis viešaja^|^^^^ 
cijai gatvėse, šokiųjSMS 
ir privatiniuose namuose; 
žiurėjo per pirštus į svai
ginančių gėrimų pardavinė
jimų paleistuvybės namuo
se; poručninkas Howard 
kaltinamas už girtuokliavi
mų saliunuose savo dištiak- 
te. ’' ■ ■ : ■“

tų) blankų.
J.J.Hertmanavičius, sekr.

3252 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

karo tvarkų vedė p. Butkus., 
• Į ‘ ‘ Birutes * ’ vakarų atsi
lankė studentas p. Petrai
tis su savo mokytojum, so
či j ologi jos skyriaus profe
sorium Chicagos universite
te, p. Baderland. Profeso
rius Baderland pasakojęs, 
kad jam labai patikęs loši
mas ir užvis geriausiai lie
tuviškos dainos.

u ‘Alyva.

“ Birutės” vakaras.
Pereitoj nedėlioj, spalio 

5 dienų, šv. Jurgio svetainė
je ant Bridgeport© “Biru
tės” draugija statė sceno
je du veikalėlius: 1) “Deg
tinė”, vienaveiksmis scenos 
vaizdelis, parašė K. Gural- 
czyk, vertė K. Vėgėlė; 2) 
“Be šulo”, vienaveiksmė 
komedija, parašė E. Marks, 
vertė K. Puida.

“Degtinė” — tai pamo
kinantis ir naturališkas 
vaizdelis iš musų ūkininkų 
gyvenimo Lietuvoje. Per
statoma, kaip Kandora 
prasigėręs ir nežiūrįs savo 
ūkės ūkininkas, lieka pra
šalintas iš namų. Jo žmo
na Salomija dideliame var
ge paliekti namuose su tre
jetą vaikučių. Pagalios su
sitaikęs su žmona Kandora 
prižada ir prisiekia, jog 
daugiau nevartosiąs svaigi
nančių- gėrimų' ir patiksiąs 
blaivininku. Šitas vaizde
lis yra labai pamokinančiu 
daugumui musų žmonių, 
kurie iki ausų yra paskendę 
saliunuose. Kiek tai tas 
nelaimingas alkoholis pa
gimdo nelaimių ir suardo 
žmonių sveikatų, čia pavyz
džiui privesiu prie tos pro
gos vienų atsitikimų iš kas
dieninio musų gyvenimo.

Tų pačių dienų vienoje 
šeimynoje (neminėsiu pa
vardės), gyvenančioj prie 
Morgan ir 33-čioč gatvių, 
atsitiko tokia nelaimė. Iš 
pat ryto į tos šeimynos na
mus atėjo du lietuviai ir at
sinešę bonkų degtinės pra
dėjo .girtauti. Tuomį laiku 
du vaikučiai 6 ir 9 meti; dinius lošimus ir įvairias 
buvo jau atsikėlę, © tėvai šulerįų operacijaB:; r Tfftte

keturi

Nelaimė su keltuvu.
Firmos Regan Printing 

Co., namuose, p. n. 535 
Plymout Ct., nuo ketvirto 
augšto nupuolė keltuvas 
(elevator), kame
žmonės liko sunkiai sužeis
ti. Liko sužeisti: 1) St. Ku- 
kausįcas, p. n. 665 W. 13 
Place;' turi nulaužtų kairių 
kojų, išsuktas abidvi rankas 
ir kitas vidurines žaizdas; 
2) A. Lihskis, p. n. 552 W. 
15 gat., turi sužeistų dešinę 
kojų; 3) K. Urbikas, p. n. 
840 W. 33 Place, turi nu
laužtų kairių kojų; 4)' St. 
Stotz, p. n. 624 W. 14 Place, 
turi dešinę kojų nulaužtų. 
Beveik visi sužeistieji yra 
lietuviai. Keltuvo valdyto
jas Z. Shymanowski išliko 
sveikas.

Suspenduoti policijos valdi
ninkai.

Policijos inspektorius iš 
trečios divizijos Ch. Dor
man ir esantis po jo valdžia 
kapitonas W. Plunkett ir 
du policijos poručninkai F. 
J. Howard ir W. Ambrose 
liko suspenduoti ir kartu 
apkaltinti prieš civilinės 
tarnybos komisijų už per
žengimų savo tarnystes 
priedermių. Apkaltinti po
licijos valdininkai leido sa-i 
vo apskrityje taisyti haząr-

Išplėšė bažnyčią. * • -
Plėšikai įsilaužė basaiy- 

čion šv. Mykolo ant kertes 
Cleveland avė; ir Eugene 
gatvės ir išsinešė suaukotus, 
pinigus iš dviejų skarbbn- 
kų. Vokiečių •• parapijos 
klebonas, kun.- M.-Klein, 
rado kopėčias, kuriomis plė
šikai įlindo bažnyčion ‘per 
langų. Plėšikai, matomai, 
gerai buvo apsipažinę, su 
bažnyčios tvarka, neš susi
rado sau raktus, kuriais ^ati
daroma skarbonkos ir, ^pa
siėmę nuo didžiojo altoriaus 
žvakes, žibino prie shvo 
darbo. £’

________ '
Užkastas lobis.

Vyriausybės slaptosios 
policijos kapitonas Tl I. 
Porter ir detektyvas'. P. 
Drautzburg nuplaukė 5 ant 
salos Jacksono parke; ir 
dviem pėdom tolumo įlie
tus nuo medžio, paženklin
to raide A, iškasė duolįg ir 
ten rado lobį $1.430 poperi- 
niais pinigais' Tuos pini
gus užkasė garsuš ’ pipigų 
klastuotojas Albert I/eon, 
tatai lobis riėthrt ’j^ios 
vertės. Ant tos Salos 5h k o 
užkasta 143 suklastuotfde- 
šimtdoleriniai pinigai, g. . 
■„ Leon’as tai Rusijos poli
tiškas prasikaltėlis, Įjūris 
su draugais R. Swan^n’u 
ir F. Maineek’ų pasistatė 
šdu nepraeinamoje girioj ne
toli Alaskos šlubelę iCten 

kllstaVS^^^fenyr. 
tųjų Valstijų 10-dolerinius 
pinigus. Jo draugai, liko. su- 
arėštuoti Chicagojė; o; pats. 
Leon’as pakliuvo į ponijos 
rankas New Y.orke.

_________ _________ i ;■ įpj* i y1':■

Atsargiai su apgavikais.
Chicagoje ieškoma apga

vikų, kurie persistatyrdami 
save ' gaz'o inspektoriais, 
vaikščioja po .namus ir va
gia kas tik jięnig;-papuola. 
Jie nuduoda saVė gazo'kom
panijos valdininkais h* pa
prastai ateina į namus dvie
se. Gazo kompanija ir po
licija pirmu kartu išgirdo 
apie tuos “inspektorius” 
nuo J. E. Newell’ienėSį 613 
Cass gat., kurios namuose 
jie pavogė daug brangeny
bių. Tų apgavikų aukų jau 
suskaityta keliolika, nes jie 
savo amatų varo jau ištisas 
dvi savaites.

Chicagoj, bet 
ir kitur. Delei to ant val
gomų produktų pakeliama 
kainos. Farmerių nuomone, 
tų prekių vagonų štokų ty
čiomis skelbia miestų pra
monininkai ir visokios rųšies 
pirkliai, idant paskui butų 
galima už visokius produk
tus plėšti darbininkams 
jau ir taip perdaug nudėvė
tas kailis. Vyriausybė į 
tas suktybes ir klastas pro 
pirštus žiuri ir • leidžia 
skriausti visuomenę.

Saliunai uždaroma.
Skerdyklų apylinkėse 

pirm kelių metų butą la
bai daug saliunų. Kuomet 
anais metais miešto vyriau
sybė pakėlė ant saliunų mo
kestis nuo $500 lig $L000,. 
keliolika saliunų uždaryta. 
Dabar kuomet lapkričio 1 
dienų prisieita saliunams 
imti nauji leidimai pusme-. 
čiui, išnauj o-keliolika saliu
nų uždaryta. Tas daroma 
to delei, kad skerdyklose 
šiais laikais darbininkai 
mažai uždirbą, tad ir pa
tiems saliunams nelengva 
užsilaikyti.

Teisėjų rinkimai.
Pereitame utarninke 

Cook paviete į teisėjus iš
rinkta:

Į viršesnį teismų: M. A. 
Kavanagh, rep.; W. H. Me- 
Surely, rėpi; J- H. Fitch, 
dem., H. V. FVeeman, rep.; 
A. BarneSj^ep.; Hugo Pam, 
rep.; M. Iu>McKinley, dem.; 
C. N. Goodwin, dem.; Ch. 
M. Foell, rep.Denis E. Sul
livan, dem. Į .circuit court: 
John P. MeGoorty, dem.

EDMUNDO STEPONAI 
01® RASTAI.

; oVisusuu^a.. Edmundo Ste
ponaičio ^rastos -galima. da
bar užsiprenumeruoti pri- 
siunčiant tik 75c.užneap- 
darytns, o $1.00 už apdarys 
tus vienoje knygoje. Raš
tų spauda bus užbaigta apie 
Naujus Metus. Po atspauz- 
dinimo raštai bus brangesni.

Užsakymus ir pinigus 
siųskite šiuo adresu:

Alt Steponaitis,
745 Glenmore avė., 

Blooklyn, N. Y.

Bankinis Kantonas

In Krajų

——Pirkimui Laivakorčių.- -
Zemiaus suteikiame kainas ant nekuriu linijų išvažiuojantiems ir atvažiuo

jantiems Amerikon. Mes turime visas laivų kompanijas, ant kurių parduo
dame šipkortės į Europą, iš Europos ir į -visas dalis svieto. Su kiekviena šip- 
korte nusiunčiame lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilaikyti, 
kad nepatekti į rankas apgavikų, kurie nuo keliaujančių pinigus išvilioja. Per 
musų bankinį kantorą tūkstančiai žmonių atvažiuoja ir išvažiuoja ir kiekvienas 
džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas.

Čionai paduodame laivų surašą: 
IšKraiaus

. c KOKIA LINIJA.
35.50 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko eina 9 d. 36.00
42.50 North German Lloyd tarp Bremen jr N. Y., Ex., eina 6 dienas .. 40.00
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg., eina 9 d. 35.00
35.50 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12 dienų .. 33.00
35.50 Red Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d.33.00
35.50 Holland American Linija tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d. 35.00 
36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 33.00 
40.00 Canadian Pac. R. tarp Antverpen ir Quebec, eina 10 dienų 30.00 ir 31.00
2.50 Vaikai mažiau vienų metų.....................................  2.50

Vaikai nuo vienų metų iki 12 metų, moka pusę kainos........... .
Pasarga: “ Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 
turi mokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip

kortės kainos.

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: , 
ir

...................Hamburg..........................

................... Bremen ........... ...............

................. Antverpen...................
.................. Rotterdam .........................

Tarp Tilžės 
.......... 4.85 
.......... 5.20 
.......... 6.95 
.........  6.90

Tarp Eytkunų 
5.00 ..... ......

5.25 ..............
7.10 ......... 
7.05 .;.........

Vaikai: 4 metų lig 10 metų pusę, nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4 
metu dykai.

Jei reikalaujate šipkortės, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika
lingiausias informacijas.

Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didelis ir at
sakantis, gerai ir saugiai nusiunčiame laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas 
dalis svieto. ' '

Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip:

J. M. Tananevicze
3244 So. Morgan St Chicago, Ill.

“Kosulys, nušalimas ir daug kitų plaučių ir gerkles ligų greit praša
linama, jaigu vartojus SEVEROS BALSAMĄ PLAUČIAMS pagal 
nurodymus”—sako poni B. Hlavacek, JPark Ridge, N. J.

SEVEROS

Sugauta vagilius. ;
Andai mieste suimta gar- 

sus tarptautinis vagilius. 
Juo esąs nekoksar Mttrtin 
Lewis iš St. Louis, Mol’ Jis 
suimtas drauge su Franku 
Crowley, kuris taippat pa
garsėjęs savo “ilgais’’pirš
tais.

Pirmutinis Lewis buvęs 
paieškomas netik Ameri
koj, bet Berlyne, Paryžiuje 
ir Londone. Pastarajame 
mieste karaliaus vainikavi
mo dienomis jisai ten gero
kai pasipelnęs su aristokra
čių žemčiūgais ir brilijan- 
tais. ..-.t:

Stoka vagonų.
Žiemos metu Chicagoje 

nuolatos jaučiama didelė sto
ka prekėms vežioti vagonų. 
Nežinia kokju^gi.^hEmu- 

to apsireiškimol prie- 
žastisj vieiidk;.
suomet pasidatąiiU »toka

Bankinės rokundos.
Kiekvienas išmintingas 

žmogus, kaip tik jam jo ap
linkybės leidžia, visada 
stengiasi atidaryti. kurioje 
nors Lankoje savo rokun- 
das, kad tokiuo budu leng
viau butų sutaupyti skati
ko juodai dienai. Tų patį 
jis privalėtų daryti ir savo 
sveikatos labui, tai yra, 
stengties palaikyti savo kū
no jiegas, kurios kiekvie
nam reiškia daugiau nei 
bankinės rokundos. Jiegp 
.pamatas — tai geras vidu
rių veikimas. Laikykite 
juos geriausioje tvarkoje/ ir 
kaip tik jaučiatės, kad kas- 
nors su jais negera, vartoki
te tuojau Triner’s Ameri
can Elixir ‘ of Bitter Wine 
kol jie vėl pareis į tvarkų. 
Šis vaistas jau nuo senai ži
nomas karpo į geriausia na
minė gyduolėm kiekviename 
susirgime, ypatingai geriau
sia jis pagelbsti pilvo ligo
se, nusilpimuose, širdies su- 
pykimuose,- nusišaldymuo- 
se, vidurių užkietėjimuose, 
apetitų nužudžius, nervišM 
kūmuose, galvos ir nugaros 
skaudėjimuose, alpavimuo- 
se. ir daugelyj moterių li
gų. Gaunamas visose ap- 
tiekose. Jos. Triner, 1333 
— 1339 Sol; Ashland avė., 
Chicago, Hlr

Balsamas Plaučiams
(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS)

Geriausia gyduole
Skiriama ir patariama vartoti idant su

teiktų palengvinimą tokiuose skau
dėjimuose, kaip:

Sunkus ir ilgai besitęsianti kosuliai į- 
vairaus budo, Uždegimas gerklės, Nu
šalimas, Kokliušas, Užkimimas ir toms 
panašios Plaučių ir Gerklės ligos.

Suteikia Žmonėms Sveikatą
r - Dvi kainos: 25c i 50c.

Visos Severos Gyduol
i (Yra jų 34)

yra aptiekorių pardavinėja
mos beveik visur.

Neimk kitokių. Jokios 
nėra “taip geros kaip Se

veros”.

Lengvai suprantami nurody
mai ir knygele lietu

viškoj kalboj.

Gydymo patarimas
1 - Dovanai.

Jaigu žinotumei
kaip daug priklauso vienas nuo kito 
SKILVIS, JAKNOS ir ŽARNOS, tai vi
sai nesistebetumei, jog kuomet iš jįj iš
eina iš tvarkos, kiti tuojaus taippat 
pradeda kelti'maištą simpatizuodami.

Kaip greit kuris-nors iš tiį virškinimo 
organų sugedo, nerasi geresnės gyduolės 
kaip

SEVEROS
Gyvasties Balsamas

(SEVERA’S BALSAM OF LIFE)

Sugrąžina tiems taip svarbiems orga
nams" natūralines jėgas ir sveika veiki
mą.

Jis reiškia tau tiek, ką 
naujas gyvenimas.
Kaina 75 centai.

Skausmai Krutinėję, 
pečiuose arba šone, užsi
gavimai, sutinimai, su-- 
Styrimas kaklo, sunarių 
arba raumenų, reumatiz
mas, neuralgija, trauklei,

reikalauja išlaukinio gydymo. Gali tikėtis 
greito palengvinimo, jaigu vartosi 

gyduolę vadinamą

• SEVEROS
Gothardo Aliejus

(SEVERA’S GOTHARD OIL)

Kaina 50 centą.
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