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KAMORISTŲ BYLA PA 
SIBAIGĖ.

AMERIKONAS UŽMUŠ 
' TAS PANAMOJ.

SUMIŠIMAI PORTUGA 
LIJOJE.

Tai visas italų pasigiri 
mas, kad jie pergalėję be 
ginklius arabus.

Įvairiuose Portugalijos 
kraštuose pastaraisias lai
kais tenka patėmyti nauji 
monarclųstų bruzdėjimai, 
kuriems butų labai miela 
matyti išnaujo pilni rūmai 
veltėdžių su karaliumi prieš
akyj. Mat, nekurie gyvento
jai negali jokiuo budu pa
nešti visuotinos laisvės, ji
ems norisi vergijos ir kaipo 
tokios nesustoja ieškoję. 
Taigi tie vergijos kamščiai 
išnaujo kelia sumišimus, 
stengiasi visoj Portugalijoj 
sukelti revoliuciją ir tuo 
keliu sugrąžinti buvusiam 
karaliui sostą ir valdžią.

Nesenai monarchistų bū
rys stengėsi suplaišyti til
tą ant upės Mingo, netoli 
miesto Caminha, bet tas 
biaurus darbas atlikti jiems 
nepasisekęs.

Nežiūrint, kad kalėjimai 
kupinai prikimšti moBar-

Italijos armija Tripoly j 
— kaip rašoma iš Tripolio 
Ryman — andai pergalėjus 
turkus ir arabus ir užėmus 
miestą Misratah.

Kovoje ėmęs dalyvumą ir 
generolo Camanoras korpu
sas, susidedantis iš tvirtos 
artilerijos, šaulių ir rbite-
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Nuo sausio pirmos dienos 
š.m. ligi birželio 1 d. iš Ru
sijos i Tolimus Rytus iške
liauta 103.293 darbininkų 
uždarbių beieškant. Tarp 
tų 78.675 darbininkai nu
samdyti valdžios darbus 
dirbti. Kiti 23.618 darbinin
kų šiaip nuošaliai ieško ten 
darbo. Be to darbininkų vis 
dar keliauna. Tuo tarpu 
vyriausybė praneša, kad 
valdžios darbuose visos vie
tos esą užimtos. Darbininkų 
padėjimas taip kaip Ameri
koje

ta keli traukiniai pergaben
ti į ten revoliucionierius.

Nesenai čionaitiniai revo
liucionieriai buvę gerokai 
nusitraukę ir ėmę švaisty- 
ties po miestą, bet kuomet 
uždaryta visos smuklės ir 
lošimo namai, tuojaus tvar
ka pasitaisiusi.

Valdiškos armijos vadas, 
generolas Huert, andai su 
savo kariuomene iškilmin
gai inėjęs miestan Chihua
hua, kurį revoliucionieriai 
gražumu buvo apleidę.

Valdiški generolai Sellez 
ir Rabago su kariuomenės 
buriu pasiųsta priešai revo
liucionierius į Casas Gran
des.

nebrai ir anuose tie visi lai
vai dalyvausią. Tas įvyksią 
ant Šiaurinės jūrės.

Toksai milžiniškas laivų 
skaitlius ligšiol vienon vie
ton dar nebuvo sutrauktas, 
taigi iš to atsitikimo šian
die pasidaro daug pasakoji
mų, būtent, kad Anglija 
prieš kokią tai valstybę 
statanti savo šerius. Lenkai 
bubnija, kad toji Anglijos 
karo laivų demonstracija 
esanti atkreipta prieš Vo 
kietiją. Mat, lenkai vokiečių 
labai neapkenčia, tatai vi
sokie niekniekiai ir skelbia
ma. Ar kartais toji demon
stracija nebus atkreipta 
prieš pačius lenkus, kurie 
savo pasigyrimais yra už
kariavę visą svietą.

Stebuklai, daugiau nieko.

Abelnai manoma, kad 
Portugalijoje monarchistų 
judėjimą remianti Ispani
jos karlistaį- (|r į pastarųjų 
daugumas raudosi net mo
narchistų eilėse!. Ispanijos 
karaliui Alfonsui toksai mo
narchistų judėjimas, žino
ma, patinka, nes'argi ne ge
riau butų matytį šalia savo 
valstybės mųųhr|hiją užuot 
“išsvajotos”/isęsgubiikos.

Laikraštis “Russkoje Zna- 
mia” skelbia pasklydusį gir
dą, buk Vladimiras Puriš- 
kevič, garsus juodašimtis 
ir buvęs durnos atstovas iš 
Besarabijos, busiąs paskir
tas apšvietos vice-ministeriu 
(ministerio draugu) į vie
tą pasitraukiančio barono

Lenos aukso kasyklose 
darbininkai pradėję jau 
dirbti, pildydami revizo
riaus S. Maniuchino pakvie
timą. Bet dirbti darbinin
kai apsiėmė tik laikinai, kol 
paaiškės revizijos pasek
mės. Matomai, S. Maniuchin 
yra pasirengęs pats iš pa
nagės viską išnagrinėti, nes 
paliepė viso to krašto vy
riausybei, net pačiam gene- 
ral-gubernatoriui (pastara
sis buvo mėginęs visus dar
bininkus iš ten iškraustyti 
į 7 dienas) nesikišti tan 
skerdynių atsitikimam Tar
dymai busią atlikti ir be jų 
malonės.

Skundas visupirmu jiems 
užmeta nužudymą Neapolyj 
signoro Gennaro Cuoccola 
ir jo pačios 1906 metais. A- 
part to jie kaltinami ir už 
kitas atliktas piktadarybes. 
Jie visi slaptais keliais bu
vo susinešę ir susidraugavę 
su augštesnių sluogsnių as
menimis, su kurių pagalba 
paskui kankinę sau nužiū
rėtas aukas. Iš pradžių ap
skustųjų buvo 41, bet tardy
mų metu daugumas paliuo- 
suota, o nekurie numirę ka
lėjime. Tarpe apskustųjų 
randasi ir vienas kunigas, 
Francesco Vittozzi, jau pa
buvęs žmogus, kuriam skun
do aktas užmeta, kad jis 
tiems piktadariams suteikda
vęs savo namuose prieglau
dą ir apie tai policijai ne- 
pranešdavęs.

Enrico Alfano, pirm išei
siant tarties prisaikinto- 
jams, paskutiniu sykiu už
protestavo, šaukdamas: “Aš 
esu nekaltas, aš neprasižen
gęs !”

Viterbo, Italija, liepos 8 
d. — Šiandie vakare prisai- 
kinti teisėjai teismo salėje 
apskelbė verdiktą, pripažin
dami kaltais įvairių pikta
darybių visus apskustuo
sius. Prisaikinti teisėjai iš- 
tisią dieną tame dalyke ve
dę tarybas.

Kad užbėgus visokioms 
demonstracijoms, išreiš
kiančioms apskustiesiems 
simpatijas, ar pasmerkimą, 
šiandie ryte pribuvo speci- 
alės policijos būriai, kurie 
apstojo apsukui teismo bu
tą. Apskustųjų giminės ir 
artimieji susivažiavo į mies
telį; susipirko jie daug vaš
kinių žvakių, degino anas 
prieš Madonna ir ant kelių 
suklaupę meldėsi, atsisuk
dami į teismo butą ir mal
daudami susiinylėjimo savo 
numylėtiems asmenims.

Pri saikiu tiems teisėjams 
induota 144 klausimai, ant 
kurių jie turėjo atsakyti.

Kamoristų (camorra) by 
la buvo prasidėjus pirm 
pusantrų metų. Dabar da- 
leidžiamą, kad tasai pikta
darių būrys Neapolyj, žino
mas vardu “camorra”, po 
tai jam skaudžiai bylai bu
siąs visiškai išnaikintas, 
kadangi kamoristų vadas 
Enrico alias “Ericone” — 
pasmerktas kalėjimam Gio
vanni Rafi alias prof. Ba- 
bia — buvęs to piktadarių 
būrio kasieriumi. Vyriau
siuoju tečiau vadu buvo 
Gennaro Battemagio. Visi 
apskustieji randasi teismo 
bute, specialiuose geleži
niuose narvuose (klėtkose), 
visi sunykę tokiuo ilgu ka
lėjimu, nes nuolatos buvo 
priversti žiūrėti į savo skun
dikus. Alfano buvo žadėjęs 
užsilaikyti ramiai — išlai
kė žodį, bet susikramtė lu
pas iki kraujų tardymo me-

PO NELAIMEI.
Juarez, Meksikas. Valdiš

kos kariuomenės; ties Ba- 
chimba sugrumti ir sukone- 
veikti reyoliučionieriai,..bū
riais be jokioj tvarkos iš vi
sų pusių renkasi j Juarez 
ties Suvienytų Am, Valsti
jų siena,nestojivįeta aprink
ta svarbiausiuoju susirinki
mo punktu, kur jie tikisi iš
blaškytus savo būrius iš
naujo sutvarkyti.

Revoliucionierių vado tė
vas, Pascual Orozco, tomis 
dienomis išsireiškęs, kad vi
si čionai susirinkępasiliksią 
revoliucijai ištikimais ligi 
paskutiniam kraujo lašui ir 
greitai iš čionai įsiveršią į 
Senora valstiją,

Jaunesnysis Orozco, revo
liucionierių vaidas, su savo 
štabu atsirandąs Sauze, 19 
mylių nuo Juarėž, ir nuola
tos turįs susipešimą te
legrafu su savai tėvu. Jam 
labai norisi, idant išblašky
ti revoliucionieriai kuogrei- 
čiausiai susirinktų, ties <Ja- 
sas Grandes, kur manąs ir 
jis pats su savo štabu apsi
stoti. Tam tikslui pagamm-jliau atsibusią tikrieji ma

Panamos sostainėje, mies
te Panama, Suvienyti! Ame
rikos Valstijų ten stovinti 
jūreiviai ir pėstininkai la
bai dailiai atšventė 4 dienos 
liepos visiems amerikonams 
atmintiną dieną. Įsilinksmi
nę yankiai, kaip paprastai, 
ėmė kelti nepaprastus truk- 
šmus ir galutinai susipešė 
su tenaitine policija.

Tų peštynių, geriau pasa
kius, kruvinos kovos, epilo
gu pasirodė tas, kad vienas 
amerikonas R. W. Davis, 
kuris gal mažiausiai buvo 
nusikaltęs, liko nušautas, ir 
du amerikoniški jūreiviai, 
šeši kareiviai iš 10-to ameri
koniško pėstininkų pulko, 
taippat du civiliniai ameri
konai liko sužeisti. Iš Pana
mos policijos tiktai du poli- 
ciantai sužeista.

Sužeistieji nugabenta li- 
gonbutin Ancon.

Suvienytų Am. Valstijų 
atstovui Panamoj tuojaus į- 
sakyta padaryti tardymus 
ir susekti tų peštynių šalti
ni ir pačius kaltininkus.

Visi Rusijos stačiatikių 
arciepiskupai Išsiutinė- 
ję savo pavaldinei dvasiški- 
jai įsakymus, idant jie ket- 
virton dumon rinkimuose 
imtų uoliau darbuoties. 
Tuose įsakymuose svarbiau
siai doma atkreipiama į 
dvasiškių (popų) agitaci
jas tik už tuos dumon kan
didatus, kurie yra visai at
sidavę stačiatikių cerkvei ir 
pačiam carui.

Stačiatikiii dvasiškija vi
soj Vilniaus gubernėj jau 
pradėjus energiškai prieš- 
rįąkimų kampaniją. Popų 
svarbiausiuoju uždaviniu 
■— neprileisti dumon katali
kų atstovų, nors tų neku
rie ir butų atsidavę carui.

Arabų ir turkų vadais bu
vę turkai oficieriai, kurie 
buvę visai išblaškyti, palik
dami ant mūšio lauko kelis 
šimtus savo užmuštų ir su
žeistų žmonių.

Iš pusės italų nuostoliai 
buvę sekanti: 9 kareiviai 
užmušta ir 121 sužeista.

Miestas Misratah guli 120 
myliomis nuo miesto Tripo-
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chistų, jų šalininkų vis dar 
daugybė laisvėje atsiranda 
ir jie visomis pusėmis kurs
to liaudį prieš dabartinę 
republikonų valdžią. Tie vi
si suokalbininkai ir agita
toriai apsiginklavę šautu
vais, revolveriais ir tam 
tikrais peiliais. Jie daugiau
sia siaučia ir agituoja šiau
duose. Gi respublikos valdžia 
stovi ant sargybos dienomis 
ir naktimis. Į šiaurius pa
siųsta skaitlinga kariuome
nė.

Lizbonoj ir Oporto mo
narchistų smarkesnis judė
jimas dar nepatėmyta, te
čiau vyriausybė prisibijo, 
idant monarchistai netyčio
mis jos neužpultų taip, kaip 
republikonai buvo užpuolę 
monarchistus, tatai to aky- 
veizdoj miestas Oporto gink-., 
luojamas ir į pakraščius 
pasiųsta keli karo laivai ir 
kariuomenė.

Tarpe Braga ir Vianna 
de Castello monarchistai su
traukė telegrafų vielas, o 
ties Barrells ant geležin
kelio pastatė barikadas.

Barellos įvesta karo teis
mai ir išimtinas stovis. Mo- 
reire gi monarchistai iška
binę savas vėluvas.

Ant Valenca de Mingo 
monarchistai mėgino užpul
ti, bet liko neprileisti. Juos 
mušiu vedęs buvęs karalie
nės Marijos Pia adjutantas, 
kapitonas Sepuloede. Pas
kui jis pats, 13 kitų oficie- 
rių ir 40 monarchistų pasi
traukę per sieną Ispanijon, 
kur buvę areštuoti ir išgink- 
luoti. Tečiau nekurie jų su
spėjo pasprustū

Taube. Kiti laikraščiai tą 
žinią atkartodami tvirti
na, kad carui esą tas pada
ryti galima.

Puriškevič-gi tvirtina, 
mokslas jaunuomenę vedąs 
ištvirkiman. Kuo žmogus 
daugiau mokintas, tuo la
biau šlubuojąs iš morališ
kumo atžvilgio. Tai tikri 
Puriškevičiaus žodžiai. Iš
pažįstant jam tokias sulyg 
mokslo taisykles, jis yra 
jau gimęs kandidatu į ap
švietos miuisterius.

ANGLIJOS KARO LAI 
VYNO MANEBRAI.

Liepos 9 d. š. m. atsibuvo 
Anglijos karo laivyno paro
da ties Spithead. Toji karo 
laivų paroda buvo surengta 
specialiai parlamento atsto
vams ir Kanados ministe- 
riams, kurie Londonan buvo 
suvažiavę savo šalies jūrės 
reikalais. Reikia žinoti, kad 
Kanados valdžia iš savo pu
sės stato karo laivus ir ku
riuos pašvenčia bendram 
Anglijos kolionijų reikalui.

Parodon susirinko visi 
naminės eskadros laivai, ty. 
nuo Anglijos vandenų, o 
prie anų prisidėjo dar vi- 
duržeminių jūrių eskadra. 
Karo laivų išviso butą 315. 
Visa toji paroda prasidėjus 
aeroplanų ir hidroplanų la
kstymais.

Po tai parodai kiek vė-

IŠ RUSIJOS PADANGĖS.
Nelabai senai užsienio 

laikraščiuose buvo apskelb
ta žinia, kad garsusis pro
vokatorius Azev gyvenąs 
Švecijoje. Taigi “Birževija 
Viedomosti,” pasiremda
mas savo surinktomis infor
macijomis, aprašo Azevo vi
są keliavimą ir persikėli
mus iš vienos kiton vieton 
pradėjus nuo Lopuchino re- 
veliacijos.

Taigi nuo to laiko per še
šis mėnesius Azev gyveno 
Peterburge pas vieną žymų 
ochrgjios narį ir pildė pa- 

, prastą savo provokacijos 
tarnystę.

Iš jo pasitarnavimų pasi
naudota ir po savu laiku 
garsiai interpeliacijai dū
moje. Azev tuo laiku turė
jęs organizacijinę rolę poli
tiniuose tardymuose.

1910 metais jis gyvenęs 
pietinėj Rusijoj, paskui Suo
mijoj, o kuomet galutinai 
susekta jo pėdsakiai, aplei
dęs Rusiją.

Nekurį laiką gyvenęs Ita
lijoj, o kuomet ochranos vir
šininku liko Karpov, Azev 
išnaujo sugrįžęs Peterbur
gan.

Revoliucionieriams nuga
labinus Karpovą, Azev pas- 
prudęs į Monachiumą, bet 
tenai sutikęs eserus (soci
alistus revoliucionierius) ir 
vėl išdūmęs.

Paskutinį pusmetį pra
leidęs Uraluose, Paryžiuje 
ir Švecijoje.

O dabar išsidanginęs į 
Angliją.

Taip tai caro uolus tar- 
nas-provokatorius neranda 
niekur sau ramios vietos.
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PABIRŽĖ, 
Kauno gub.

Čia yra dvi bažnyči: na u 
joji ir senoji,- bet senojojt 
nebešvenčiama. Vienok joji 
ir altoriai ir sakykla tebe
laikomi; yra dar ir senų ti
kybiniu. paveikslų. Taigi 
kaipo buvusieji maldos na
mai reikėtų gerbti! Pas mus 
kitaip yra. Klebonui jau
nuomenės švietimas nerupi, 
o nelavinama jaunuomenė 
nė šventybės paminklų pa
gerbti nemoka: senoje baž
nyčioje ripkų muša ir įvai
rias neprideramas „štukas“ 
daro. Gegužės 20 d. Pabir
žėje yra dideli Šv. Trejybės 
atlaidai, į kuriuos susiren
ka nemažai žmonių. Šiemet 
tų atlaidų dienoje keletas 
ištvirkėlių susirinko senojo
je bažnyčioje, pasikeizda- 
darni, lipo į sakyklų, įlipę 
rėkė,- bliovė, šūkavo. Doram 
žmogui tokių blazgatų kok
tu klausyti. Musų vabalnin- 
kėnai tokiuo pabiržiečių pa
sielgimu pasipiktinę.

Tamsos priešas.

VABALNINKAS 
Kauno gub.

Nemaža mūsų parapija. 
Turime gana apščiai dailaus 
jaunimo, kurį reikėtų kuo 
nors užimti, duoti dorų, blai
vų pasilinksminimų, bet mes 
negalime įsteigti jokio net 
ir šeimyninio vakarėlio, jo
kio kad nekalčiausio žaislo 
pradėti — viskų policija už
gina. Tupėk, sveikas, susi
traukęs pelėdos globoje. A- 
pylinkėje daro įvairias pra
mogėles, miųns gi nieko ne
galima.

Vabalas šešiakojis.

GEGUŽINAS, 
Vilniaus gub.

Gegužės 19 dienų nusišo
vė Vilniuje musų parapijos 
dvarininkas Antanas Javo- 
rovskis, Palomenės dvaro 
savininkas. Velionis turėjo 
apie 30-tį metų, buvo vedęs, 
bet su pačia negyveno. Per
nai metais paskaitęs Vil
niaus lenkų laikraštyje 
“Gaz. 2 grosze” straipsnelį 
“Szerzmy kulturę polskų”, 
pasidarė labai uolus lenki
ninkas agitatorius; buvo tai 
vienintelis mūsų parapijoje 
lenkų riaušininkas. Palome
nėj yra koplyčia (parapiji
nė, ne dvaro), kur kartų per 
mėnesį mūsų klebonas atva
žiuoja laikyti pamaldų. Ge- 
gužino parapijos bažnyčioje 
pridedamosios pamaldos lai
komos per pusę: lietuviškai 
ir lenkiškai. Bet Palome
nės koplyčioje pamaldos bū
na tik lietuviškai dėlto, kad 
taip pačioje Palomenėje, 
taip apylinkėje nėra visai 
lenkų, išskyrus tik patį dva
rininkų. Taigi Javorovskis, 
tapęs lenkų agitatorium, la
bai buvo subruzdęs, kad len
ki; kalba įvedus Palomenės 
koplyčiom Rinkdamas sau 
šalininkų kalbėdavo, kad jis 
išsirupįsias Palomenė pada
ryt atskira parapija, bet tai 
įgalėsiu būti tik tuomet, kai 
būsiu įvestos lenkų pamal
dos. Žmonių vis dėlto nei 
tuo negalėjo suvilioti.

Palomenietis.

PETERBURGAS.
Šiais mokslo metais aug- 

štuosius mokslas pabaigė 
šie lietuviai — O. Graurog- 
kaitė (dantų gydymo kur
sus), V. Pauliukonis (elek- 
tro-technikos inst.), Z. To- 

iušis (juristas), K. Būga 
kalbininkas), M. BliudžiUs, 

Jielskus, Čerkeliunas (pri- 
>imtininkai). Kame jie ap
sigyvens ir darbuosis — ti
krai nežinia. Dauguma jų 
Žada ir mano apsirinkti vie
tas Lietuvoje. Lauksime 
jaunų inteligentų.

J. EI.

UKMERGĖ.
Netoli Šėtos miestelio 

krūmuose apsistojo čigonų 
būrys, kuriame, kaip polici
ja sužinojo, slapstėsi svar
bus plėšikai. Čigonų būrys 
buvo vieną vakarų policijos 
apstotas. Tečiau plėšikams 
pasisekė išsprukti. Be to 
čigonai bešaudydami į poli
ciją, nušovė antstoliui Dolb- 
nia arklį, ant kurio jis jojo. 
Suimti nieko nepasisekė.

PANEVĖŽYS.
Bet gi ir musų lenkai, ma

tydami pasekmingą savųjų 
kovų kitur, nerimsta kaily
je. O be abejonės kame jie 
beras patogesnę dirvą, jei 
ne bažnyčioje —čionai taip 
lengva paklykauti, kartais 
gi ir pasistumdyti. Per visa 
gegužės mėn. pamaldos 
(gegužinės) buvo paskirs
tytos pusiau: diena lietu
viams, kita lenkams. Pasku
tinė diena (V—31) buvo 
pripuolusi lenkams, bet ka
dangi paskutinį kartų pa
prastai susirenka dauguma 
valstiečiai, tai vienas kuni
gas per pamokslų buvo ap
skelbęs, kad paskutinė die
na bus da pusiau padalinta 
lietuviams ir lenkams.

Tas nepatiko lenkams. 
Kada žmonės suėjo bažny
čion ii- pradėjo giedoti lie
tuviškai, tai nedidelė lenkų 
krūvelė pradėjo “ginti” sa
vo tiesas ir rėkti. Pasako
ja, kad buvę arti kumščia- 
vimosi. Bet klyksmu vis
kas ir pasibaigė. Nesu
prantama tiktai, kokios 
priežasties delei kun. kle
bonas buvo besistengęs ati
duoti paskutinę dienų tiktai 
lenkams. Manau, kad Pa
nevėžio ir jo apielinkiij lie
tuviai vis-gi privalo dau- 
giaus teisiij turėti.

J. EI.

BALTMUŽIŠKIAL
(Kuršo gub., Subačiaus 

par.)
Tai yra vienasedžiai ūki

ninkai, gyvenantieji ant 
Baltmužės dvaro žemės, ku
rių jie pirko nuo barono 
Budvergo jau gana senai ir 
dabar tebemoka bankui sko
lų. Baltmužiškių apšvieti
mas menkas, tamsybė slegia 
juos. Čionai dar galima ras
ti žmonių, kurie nedirbdami 
sako: „jei Dievas duos, tai 
ir kailiniuose užaugs”. Tai
gi žmonelės ir laukia tų lai
kų, kada nieko neveikdami 
visko susilauks. Išskiriant 
maldų knygas, daugiau be
veik visi nieko neskaito. 
Skaityti lietuviškai moka be
veik visi, nes tuos pajuokia, 
kurie atėję bažnyčion nes
kaito knygos. Teko regėti 
tokių, kurie maldaknygę 
skaito puikiai, paėmę gi 
laikraštį ar knygutę, skaito 
labai vargiai, nes tai nepri
prasta. Laikraščių vals
čiaus raštinėn ateina vienas 
ekzempliorius „L. Ūkinin
ko“ ir daugiau nei vieno 
(bent man neteko pačiam 
regėti). Kai-kuriems ūki
ninkams, girdėjau, išrašinė- 
ja vietinis klebonas laikraš

čius, nes patįs nemoka iš
rinkti.

Čionai lietuviai gyvena 
greta su latviais, kurie ir 
nelabai daug kuo skirias 
nuo lietuvių savo -apšvieti
mu.

Visuomeninio susiprati
mo nekalbant apie senuo
sius, galima sakyti jokio.

Jaunimas apsčiai taiso pa
silinksminimų, kurių vie
nintelis tikslas šokiai. Su
sirenka prašyti ir neprašy
ti svečiai ir šoka kiek kuris 
gali. Neapsieina baliai ir 
be baltakės-dcgtinės, o po 
to jau lengva suprasti, kas 
atsitinka. Patįs baltmužiš- 
kiai „balius“ vadina „pe- 
štinėmis“. Labai yra ne
malonu žiūrėti į tokius jau
nimo darbūs! Bet-praėju
siais metais buvo ir tokių 
pasilinksminimų, kuriuose 
buvo įvesta skrajojanti kra- 
sa. Pastaruose pasilinks
minimuose beveik nebuvo 
pasigėrusių ir nebuvo kito
kių nepatikimų. Dauguma 
baltmužiškių yra įsirašę 
blaivybei!, bet iš jaunuo
menės, rasi, nei vieno neat
siras, kuris jos prisakymus 
pildytų.

Praėjusiais metais Blai
vybės draugija, buvo suren
gusi vakarą: vaidino „Ge
novaitę“. Kunigas, kaipo 
draugijos pirmininkas, iš sa
kyklos kvietė žmones atsi
lankyti vakaran. Vaidini
mas nusisekė pusėtinai. 
Blaivybes draugija turi 
savo arbatnamį, kuriame 
galima gauti pasiskaityti 
„Viltį“. Bet tvarkos maža 
arbatnamyje.

Reformatorius.

"KATALIKAS

PASIAIŠKINIMAS DEL 
“KOVOS’? SUTRUPINI- 

MO.
__ff;

Peržiūrėjęs „Vilties“ nu
merius, pasijutau privaląs 
atsakyti į klausimus, suriš
tus su „Kovos“ sutrupini- 
mu, dalimi paįytinčius ir ma
ne. Kalbu vien savo vardu, 
kaipo narys „jury“, daili
ninkas ir lietuvis. Atsakau 
skyrium į kiekvieną užduo
tą klausimą,

Straipsnyje “Kas sudau
žė Kovą”, p. X. Y. klausia: 
„Kas ir kodėl pribaigė dau
žyti „Kovą?“ Atsiliepiu, 
kad aš pade j bu visiškai su
trupinti beforminio gipso. 
Kiti tegu patįs atsiliepia. 
Padėjau gi štai del ko. Kai 
p. Rimša, apdaužęs savo vei
kalą, pasitraukė ir į salę su
bėgo dailininkai ir Valdy 
bos nariai, kilo klausimas: 
kas daryti su „Kovos“ lie
kanomis. Patariau tuo tar
pu uždaryti parodos duris, 
kol bus šiaip ar taip išneš
tos iš parodos „Kovos“ lie
kanos ir iššluota salė. Val
dybos nariai priešinosi du
ris daryti: tegu, esą, visi 
matą, kas atsitiko. Kaip gi 
dėlto išnešus liekanas? Gip
sas svėrė 14 pūdų, parodoje 
gi be svečių buvo vos 2 dai
lininku ir Vald. nariai. Iš
nešti gipsą buvo persunku, 
palikti vien liekanos, netu
rinčios jokios vertės, taip- 
pat negalima. Todėl reikė
jo suskaldyti kąsneliais ir 
tokiuo būdu dalimis išnešti 
iš parodos. Kas padavė 
mintį skaldyti kąsneliais— 
neatmenu—gal aš, gal ki
tas. Paėmęs kirvį kapojau 
ir aš, o paskui dalimis ne
šiau iš parodos. Piktos va
lios neturėjau, gelbėti ne
maloniai ‘situacijai kitokio 
būdo nemačiau. Tik tvirti
nu, kad jei tas apdaužytas 
gipsas turėjo dar vertę, ne 
mažesnę vertę gali turėti ir 
jo skeveldros, nes pats p. 
Rimša savo veikalui jau bu
vo pridavęs tokią formą, 
kad visuomenei panorėjus, 
jis atgaivinti“ vargiai bebū
tų galima.

Laiške “Protestuoju” p. 
S. Renigeris,‘kalbėdamas a- 
pie p. Rimšų, sako: “Jis ne
rado aplink save džiaugsmu 
kilsiančių artimųjų, nerado 
tikros, prieteliškos užuojau
tos ir tai privedė jį prie to
kio atsitikimo”. Tad p. S. 
R. kviečia juos, artimuosius, 
išeiti iš patamsios dienos 
šviesumon, kad visi žinotų 
jų tikrųjų vertę. Kadangi 
šiame dalyke nestoviu visai 
nuošaly, pabandysiu ir aš 
galvų iš patamsio truputį iš
kišti. Kaipo narys “jury” 
per D. D. Valdybos buvau 
tos nuomonės, kad „Kova” 
paliktų parodoje, nes, mano 
nuomone, ji turėjo savyje 
artistinę vertę, gi į politiki- 
nę veikalo prasmę kišties 
neturėjau teisės. Pasakiau 
betgi, kad politikinė veika
lo prasmė man nepatinka, 
nes lietuvių su lenkais kova 
išreikšta, j brųtališkai. Ma
niau ir manau, kad galima 
ir reikia kovoti su savais 
priešininkais, tečiau kas 
gerbia savo,; šventenybes, 
neprivalo ir kito šventeny
bės pajųpktĮ^j Pamynimas 
po arkliąįkojų lenkų arelio, 
tautos šventenybės, ir dar 
tokiu būdu, yra lenkų tau
tos jausmo užgavimas. Are
lis buvo visai apverktiname 
padėjime — buvo sukramty
tas, sulaužytais sparnais, 
pamintas; man darė įspūdį, 
kad dailininkas gėrėdamasis 
tyčiojasi iš lenkų tautos em
blemos. P. Rimšai pasakiau, 

Ikad l^aipo/ lietuvis nesi-

ŠIAULIAI.
Šiemet Šiaulių gimnazijų 

baigė 22 jaunikaičiu (kle- 
soj buvo 25 mokiniai): 1 vo- 
kietys, 3 lenkai, 4 žydai, 6 
rusai ir 8 lietuviai. Bara- 
nauskis Stasys, Birutavičius 
Stasys, Birutavičius Pra- 
nys, Gardamavičius Zigmas, 
Didžiulis Julijonas, Dunda 
Stasys, Markauskis Mėčius 
ir Nainis Jonas. Tai bus 
bene pirmas toks Šiaulių 
gimnazijos atsitikimas, kad 
lietuviai viršytų kitas tau
tas pavieniai. Atsikartos 
šitoks faktas taipgi, rodos, 
negreitai.

Kaukas.

ŽASLIAI (Viln. gub. 
Trakų pav.). Musų parapi
ja didelė, priguli į ją virš 
devynių tukštančių žmonių. 
Bažnyčia muro, didelė; prie 
jos du kunigu. Yra ir para
pijos komitetas bažnyčios 
reikalus tvarkyti, tečiau 
netvarka didelė: nei tam ti
kro vargonininko neturime, 
nei choro, paprasti giedoji
mai irgi suirę.

Jau ištisus metus girdime 
iš laikraščių, jog esame į- 
sakymo surašyti, kiek pas 
mus lenkų ir kiek lietuvių ir 
sutvarkyti bažnyčioje gie
dojimus, bet iki šiol jokio 
sutvarkymo nesusilaukiame. 
Spėjama, jog vis tai per kle
bono priežastį.

Ubago Vaikas.

PLATELIAI (Kauno 
gub.). Ant galo ir mes pla- 
teliečiai susilaukėm sau ti
kro gydytojo-moters, kuri, 
be abejonės, daugiau atneš 
naudos ne kaip pirma viso
kie feldšeriai ir šundakta
riai. Tik šiurkštų darosi, 
skaitant apskelbimą, apie 
tos „Motryška — Daktar- 
ka“ apsigyvenimą Plate
liuose, kaip ten iškraipyta 
musų kalba.

Aprūpintojas.
I <“L. Ž”).

Amerikos valkatų konvencija New Yorke.

džiaugiu jo darbu, tečiau 
manau, kad dailės parodoje 
kiekvienas privalo atkreip
ti savo domų tik į dailiąją 
veikalo vertę, todėl tuomet 
patariau neatsiimti „Ko
vos“ ‘. Laikui bėgant įsitiki
nau, kad ne vien lenkai, bet 
ir lietuviai žiuri į „Kovų 
tik kaipo į įrankį tautinei 
propagandai, kad dailės pa
roda ištikrųjų tapo tautinių 
ginčų arena, todėl draugiš- 
gai patariau p. Rimšai atsi
imti „Kovą“, nes dailės pa
rodų tikslas yra tobulinti 
visuomenėje dailų, gražų 
jausmą, to gi del tautinių 
ginčų paroda negales pa
siekti.

Straipsnyj e ‘ ‘ Politika
dailėje”, p. V. sakydamas.: 
“...pats Rimša, gaminda
mas tą savo veikalų ir ma
nyti nemanė, kad jam reiks 
susitikti su politikos klausi
mu”, laikosi neteisybės—ar 
su tikslu — nežinau. Jei bū
tų parodyta vien kova raite
lio su arelių, galėčiau -sutik
ti su autorių. Tečiau prie tos 
vovotojų grupos buvo pridė
tos lentytės su Lietuvos ir 
Lenkijos erbais. Tie crbai 
viskų paaiškina. ’

Feljetone „VI L. D. Pa
roda“ veikiančiųjų asmenų 
;arpe savęs neradau, tad ir 
nieko negaliu atsakyti į tą
jį pamfletą, užgaunantį lie
tuvių dailininkus ir dailės 
mylėtojus.

Justinas Vienožinskis.

Prierašas: Taigi: Rim
šos “Kova” pajuokusi Ien
oj šventenybę, brųtališkai 
išreiškusi lietuvių su len
kais kovą, todėl įžeidusi len
kų tautos jausmus ir esanti 
aasmerktina, nors -artistinė 
jo veikalo vertė buvusi ti- 
<ra. Tokia p. Vienožinskio 
nuomonė. Mes neabejoja
me, jogei tas jo įsitikinimas 
yra iš širdies, bet negalime 
sutikti su jo išvedžiojimais, 
ypač tose vietose, kur jis 
stengiasi atspėti Rimšos, 
vaipo politiko, jausmus. 
Rimša, anot jo, lyg gėrėda
masis tyčioj ęsis iš lenkų 
tautos emblemos. To nepri- 
kišė jam nė lenkų spauda. 
“Przegl. Wil.”, priešingai 
p. Vienožinskiui, tvirtina, 
kad visai dar nebuvę maty
ti, katras katrų nuveiksią, 
ar žirgas arelį, ar arelis žir
gų: jokio lenkų arelio ap
verktino padėjimo ne
matė tame veikale. P. Vie
nožinskis, kaipo artistas, 
privalo geriau žinoti už ki
tus, kad dailė su tendencija 
nesutaikoma, kad kur ten
dencija kyšo, ten dailumui 

nepalieka vietos. Tuo tar
pu jis pats pripažino, dailės 
vertę tam kaltinamajam 
veikalui. Kaip gi išlygin
ti tą prieštaravimą? Antra 
vertus, be jausmo artistas 
nepagamina dailės darbo. 
Jei taip mes visi, kiekvienas 
savo politikos mastu imtu- 
tume artisto tyčiojimosi, pa- 
daugelyje jos darbų atras- 
me artisto tyčiojimosi, pa
juokimų, arba visai ką prie
šinga tam. Štai, kad ir mū
sų įspūdis, gautas iš “Ko
vos”. Žiūrėdami į tą gipsą, 
mes išskaitome Rimšos sie
loje didelį skausmą, o nepa- 
sityčiojimą. Žirgas iš pas
kutiniosios kauja su areliu, 
beveik baigiamas jo smaug
ti, o raitelis iš visų pastangų 
užsimojęs kurdu nori ištikti 
smarkiai apžiojusį žirgo ka
klą. arelį. Ne veltui rašė ir 
“Prz. Wil.”, kad dar neaiš
ku, katras iš susikovusių 
laimėsiąs.

Paklaustume p. Vieno
žinskio, ar Mateikos Grun- 
valdo kova užgauna šven
čiausius vokiečių jausmus 
ar ne? Vokiečiai politikai 
sako, kad taip, nes ciesorius 
Vylius uždraudė jį parodoje 
išstatyti. Juk tame Mateikos 
paveiksle vokiečių vadai ir 
ordeno eblemos sumintos 
lietuvių ir lenkų žirgų kojo
mis, žodžiu, vokiečiai paro
dyti labai „apverktiname 
padėjime“. Bet ar galima 
sakyti, kad Mateika, pieš
damas tą savo paveikslą, 
„gėrėdamasis tyčiojosi“ iš 
vokiečių šventenybės? Ras
tume ir kitų dailės veikalų, 
kuriuos vieni ir kiti politi
kai pasmerktų.

Sunku, kad lenkai ga
lėjo pasijusti užgauti Rim
šos „Kova“ ir. gal ne be 
priežasties. Bet kas mums iš 
to? Vokiečiai buvo užgau
ti Mateikos kova, o lenkai 
ja gėrisi ir labai brangina 
tą veikalą, kad dailiai iš
reikšta Lenkijos priešinin
kų nuveikimas, — priešinin
kų, dyk o jusiu svetimo tur
to užgrobti. Ir Rimšos 
„Kova“ ne kitokios reikš
mės yra, jo „Kova“ buvo ne 
užpuolimo, bet apsigynimo.

Tik viena keista. P. Vie
nožinskis labai jautrus len
kų tautos šventenybėms ir 
lenkų jausmams, o nesiskai
to su lietuvių jausmais. Ar 
gi jie nejunta, kad visų-la- 
biausiai nukentėjo pats 
Rimša, savo ranka sunaiki
nęs savo paties veikalą, ku
rui tiek sielos indėta? Juk 
kas geriausia turėtų supras
ti artistą, jei ne artistas! 
Tuo tarpu p. Vienožinskis,

savo pasiaiškinime sieloda* 
masis del lenkų šventenybių 
įžeidimo, negalėjo rasti nė 
žodelio užuojautos tragin- 
gai sunaikintojo veikalo au
toriui; priešingai dar, kiek 
mums rodosi, „brųtališkai!“ 
primeta jam nebūtą keršto 
jausmą, kurio artistas netu
rėjo. Jei p. Vienožinskis . 
butų vartęsis ne Krokavoje, . 
bet Lietuvoje ir čia iš ar
čiau įsižiūrėjęs į lietuvių 
lenkų kovą, kurioje mes ant 
kiekvieno žingsnio užgaulio
jami, tai jis suprastų, kaip 
mes lietuviai esame užgauti 
Rimšos “Kovos” sudaužy
mu, taip mes esame įžeisti 
tų, kurie noralinai privertė 
jį sutrupinti savo dailės pa
darą, amžinai dingusį lietu
vių menui. Rimšą nuboiko- 
tavo ne lenkai, o savieji! Ar 
gi tai mums neskauda? Ar 
tai neužgauna lietuvių šven
tųjų jausmų?

Nėra ko stebėties, jei po 
p. Jarockio trukšmo paro
dos lankytojai ypač atkrei
pė akis į nelaimingąją 
“Kovą” ir ėmė ieškoti joje 
politikos. Tik ar iš to išei
na, kad pats veikalas^Ėukė- 
lė tautinius ginčus salėje? 
Ne, juos sukėlė lenkų truk-*. ■ t 
šmas — sukėlė musų politi
kai, įsiėmę lenkų idėalogi- 
jos ir neturį savo politikos 
nuomonės. Red. “V”.

Labai gražus keturiose spalvose1 
Jubilejinis paveikslas

KCTfcA TIES

ŽALGIRIAIS
ii

5 Didumo 14x24 coliai.
£ Šitas paveikslas — tai re- 
g tenybe, tai jubilejinis 500 
g metų sukaktuvių išleidimas 
į kovos lietuvių ir lenkų su
1 kryžiuočiais. Paveikslas tep- 
£ liotas garsaus teplioriaus J. 
X Mateiko. Jis pers tat o D. L. 
g K. Vytauto ir lenkų karaliaus
* Jagailos kovą su kryžiuočiais 
J 1410 metais, kuomet kryžiuo- 
g čių galybė galutinai sumalta 
S ir jų garbė sumindžiota. Pa- 
S veikslas išleista turtu ir spau-
* da “Kataliko”.
S Tokio paveikšlč niekur nega- 
Ž Įima gauti. Pageidaujama, i- 
S dant tasai jubilejinis paveiks- 
S las papuoštų kiekvieno lietu- 
X vio namus, o ypatingai, kuo- 
V met šiemet apvaikščiojama 
S 500 metų sukaktuvių jubi- 
•į Įėjus.
y Parsiduoda labai pigiai. Perkant "Ki- 
•A taliko” redakciloĮe, ant vietos, pa-
2 veikslas ĮešuoĮa tik 25c. Su prlsiun-
* tlmu in kitus miestus, 30c. flgen- 
£ tams, Imant daug, nuleidžiama 50 
£ nuošimtis.

S Užsakymus su p'nigais siųskite 
S “Kataliko” išleistojo vardu:
| J. M. TANANEVICZĖ 
Į 3244 S. Morgan St.. CHICAGO, ILL
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AMERIKOS ŽINIOS,
nučių. Tolumą apskaito į 
2.800 mvliu. v w

Fairbanks, Alaska. Smar- 
kiausis iš atmenamųjų že
mės drebėjimų buvo čionai 
aną dieną, dešimtą valandą 
vakare. Silpnas drebėjimas 
tęsėsi per visą naktį.

Motinos meilė.

Rye, N.Y.. Allen Ross, su
grįžęs namon, nieko iš savo 
šeimynos nerado. Manyda
mas, kad tai visi išėjo ant 
Long Island intakos kranto 
pasivaikščiotų, nuėjo tenai. 
Savo akims netikėjo, kuo
met pamatė ant kranto ne
gyvą pačią ir du vaiku. Su
lyg trečiojo vaiko pasakoji
mų, kuris išliko gyvas, mi 
nėti vaikai žaidė sau po 
kranto uolas. Staiga belai- 
piodami abudu paslydo ir 
inkrito gilioje vietoje van
denin. Matydama motina 
vaikelių nelaimę, šoko į van
denį jų gelbėtų, bet, kad ne
mokėjo plaukti, visi trįs pri
gėrė. Vakare, kuomet užėjo 
atoplaukis, vanduo nupuolė 
ir jie visi liko sausai ant 
krauto, bet negyvi.

Nušovė vyrą.

Dallas, Tex. Nesenai vie
tinio kotelio tarnautoją, W. 
A. Laduque, nušovė jo pati. 
Liudininkai pasakoja, kad 
Laduque kalbėjo per telefo 
na, kuomet, priėjus prie jo 
pati, penkis kartus iššovė ir 
ant vietos užmušė. Tuoj aus 
ją suareštavo, bet, sudėjus 
5.000 dolerių kaucijos, pa
leido.

Nušovus savo vyrą tuo- 
jaus nusiuntė jo motinai į 
Willmette, Ill. telegramą 
šiais žodžiais: “Nušoviau 
Villių, atvažiuok tuojaus.” 
Vėliaus pasakė, kad vyras 
anądien vėlai vakare sugrį
žo ir kad ji žino, delko jis 
taip susivėlavo, savo-gi to 
darbo priežastis vėliau iš- 
aiškįsianti.

Užmušė brolį.
Dawson, Yukon. Ketu- 

riasdešimts penkių metų 
Eugene Vaglio užmušė savo 
brolį Johną, Central kotelio 
savininką, brolienę ir dvi 
brolio dukterį: Rožę — 16 
metų ir Kristiną — 9 metu, 
vėliaus patsai nusišovė. 
Žmogžudis įsimylėjo į savo 
brolio dukterį ir pradėjo 
netinkamai užsilaikyti; bro
lis tad uždraudė jam lanky- 
ties į jo namus. Kartą Eu
gene inėjo į kotelį su dviem 
revolveriais ir štiletu. Pir
miausia nuėjo į virtuvę, kur 
rado brolienę: toji tuoj išė
jo į savo kambarį, bet Eu
gene inėjo paskui ir čia nu
šovė ją. Paskui nušovė gu
lintį savo brolį; mylimąją 
Rožę, kuri kėsinosi išbėgti, 
ir pagalios užmušė mažąją 
Kristiną. Taip apsidirbęs, 
dūrė štilietu sau į gerklę, iš
šovė ir krito negyvas.

Smarkios perkūnijos.
Springfield, Ilk. Aną kar

tą čionai siautė baisi perkū
nija. Išryto į “Champ Lin
coln” atsikraustė pirmas 
Illinois provincijos gvardi
jos pulkas, idant lavintis 
karo dalykuose, ir pradėjo 
tik ką rengti savo stovyk
las, kuomet užkilo smarkios 
perkūnijos, šeši oficierai 
nuo lietaus sulindo į būdą, 
tuom kart trenkė ten perkū
nas ir visus primušė. Iš

Amerikos traukiniai.
Latrobe, Pa. Turbut nie

kur tiek nelaimingų su 
traukiniais atsitikimų 
nebūva, kaip kad Ameriko
je. Galima sakyti kasdiena 
vis pasitaiko koksai nepa
geidaujamas apsireiškimas.

Nesenai baisi nelaimė iš
tiko traukinį, kuomet pre 
kių traukinis užbėgo ant 
pasažierinio. Į šipulius su
skaldė pirmučiausia pakliu
vusius karus. Sulyg pasku
čiausių apskaitymų pasiro 
do, kad toje katastrofoje žu
vo 21 žmogus ir sužeidė 30 
žmonių. Tasai atsitikimas 
buvo ant “Fair Grounds” 
prie Wilpen, pusantros my
lios nuo Lagonier, liepos 5 
dieną, 3:30 valandą po pie
tų. Priežastimi tos nelaimės 
buvo ar tai neužtektinas 
prižiūrėjimas, ar tai pasar
gos ženklų nesupratimas.

Marion, Ind. Čia taip gi 
du traukiniu ištiko nelaimė. 
Susitiko miesto geležinke
lio linijos du traukiniu. Bė
gės toje vietoje labai tie
sios, tad tokioje vietoje su
sitikimas tikrai stebėtinas. 
Pradėta tyrinėjimas.

Susimušimas taip buvo 
smarkus, kad du karu į 
šmotelius sutruko. Iš žmo
nių žuvo 3 ir daugybė su
sižeidė. Užmuštuosius nu
siuntė į jų namus, sužeis- 
tuosius-gi nuvežė ligonbu- 
tin. Vienas vyras matė, kaip 
koksai tai plėšikas ištraukė 
vienai moteriai krepšiuką, 
kuriame buvo 100 dolerių 
pinigais.

Kare, einančiame į Gold- 
waithe Park, apart kitų va
žiavo kariškos orkestros 
antrojo pulko nariai į kon
certą. Vieną iš jų užmušė, o 
tris diktokai sužeidė.

Jūreivių straikas.
New York. Jūreivių strai

kas jau pradeda sukelti ga
na aštrius su policija susi
rėmimus. Vienas straike- 
rius užmuštas, policistas iš 
Brooklyn© mirtinai sužeis
tas,.^ Jęiti pavojingai apdau
žyti ir vienas straiklaužis 
mirtinai pašautas.

.to J Didžiausi susirėmimai ki
lo prie East River krašto, 
kuomet policija norėjo iš
vaikyti 500 jureivių-straike- 
rių bei jiems prijaučiančių. 
Pradėta šaudyti. Kada-gi 
atsirado daugiau policijos 
ii* išvaikė straikerius, kovos 
vietoje rado mirštantį vie
ną žmogų nuo revolverio ku- 
lipkos. Mirė jisai bevežant 
į ligonbuti. Suareštavo apie 
20 straikerių. Brooklyne 
straikerius Al. Sevaro per
šovė vieną straiklaužį. Ki
tas straikerius peršovė poli- 
ciantą ir turbut mirtinai. 
Taip gi biskį lengviau yra 
pašautas policiantas John 
[Williams.

Žemės drebėjimas.
Washington. Georgetown 

universiteto seismografas 
pažymėjo smarkų žemės 
drebėjimą; turbut smar- 
kiausis nuo. San Francisco 
katastrofos laikų. Tolumą 
apskaito į 3000 mylių, į kat- 
rą-gi pusę, sunku nuspėti. 
Drebėjimas tęsėsi nuo 3:07 
iki 5 valandai ryte, o smar- 
kiausis drebėjimas buvęs 
3:41 valandą.

Lawrence, Kans., Čionai 
taip gi seismografas pažy
mėjo smarkų žemės drebė
jimą apie 1:16 valandą nak
tį, kuris tęsėsi kokią 70 mi

miesto suvažiavo gydytojai, 
atsivežė pusmotorį ir sten
gėsi primuštuosius pagelbė
ti. Nuvežė i ligonbuti, kur 
po ilgaus darbo pasisekė vi
sus atgaivinti. Vienas iš jų 
ypatingai nukentėjo, nes 
juodas buvo jo liežuvis ir 
apdeginti padai.

Padegikai.
Springfield, Mass.. Mies

to gyventojai didžiai suer
zinti delei tankių gaisru, iš 
kurių dauguma tyčia intai- 
syta. Anądien keturiolika 
kilo gaisrų ir įsitikinta, kad 
devyni iš jų tyčia surengti. 
Per tuos gaisrus vienas 
žmogus sudegė. Policija tvir
tina, kad tų visų gaisnj 
priežastimi yra vienas žmo
gus ir jau intariamo pėdsa- 
kis atrasta. Mieste buvo ma
tyti koksai-tai, nesenai at
vykęs, žmogus, kuris visuo
met skubindavosi prie ki
lusio gaisro prisižiūrėti. Ar 
tai tik nebus gaisrų regi
nio mylėtojas, kuris pade
ga tyčia namus, idant tąja 
regykla pasidžiaugti?

Apvogė.

Aurora, III. Vieni gelbsti 
žmones nuo mirties, kiti 
gelbsti kišenius nuo pinigų. 
Koksai tai Henry Antlip, 
girdėdamas šauksmą pagef- 
bos ant Tox upės, pasisku
bino ten ir, sužinojęs, kad 
kas ten skęsta, nusimetė 
drapanas ir šoko vandenin. 
Bet jau skenduolio nerado, 
tad tuščias grįžo atgal. Kuo
met gi apsirėdė, pasijuto, 
kad jau neturi auksinio 
laikrodėlio ir devynių do
lerių pinigais. Turbut čia 
gabus vagilius apdirbo. Jis 
greičiausia nurodė skenduo
lio nugrimzdimo vietą, o 
kuomet Antlipas puolė į 
vandenį ano ieškotų, vagi
lius patuštino likusių ant 
kranto drapanų kišenius.

Užnuodijo vandenį.

San Antonio, Tex. Du vy
rai ir dvi moterį negyvi, o 
keturi kiti asmenįs guli ant 
mirtino patalo iš priežas
ties vandens užnuodijimo. 
Apylinkės žmonės didžiai iš 
tokio atsitikimo suerzinti. 
Tas atsitiko ant Rosalie far- 
mos, kur meksikonų porelė 
užnuodijo bačkoje aršeniku 
geriamąjį vandenį. Areštuo
tuosius valdžia užkavojo, 
idant įnirtę žmonės ant jų 
nepasikėsintų.

Pirmiausia, atsigėręs to 
vandens, žuvo farmos savi
ninkas M. C. Diaz ir pavie
tinis kamisorius. Atėjusie
ji prie Diazo kaimynai gerti 
taip gi iš tos bačkos ir grei
tai susirgo. Apie jų pasvei
kimą abejojama. Abelnai 
keturi asmenįs mirė, o ketu
ri dar gyvi.

Konkurencija.

Gary, Ind. Pietinės Indi
anos farmeriai ir United 
States Steel korporacija 
tarpu saves konkuruoja už 
darbininkus. Nors jau plie
no trustąs turi apie 25.000 
darbininkų, bet vis perma- 
ža; gali dar priimti keletą 
šimtelių. Agentai tad važi
nėja po farmas, atkalbinė
ja iš ten darbininkus ir 
siunčia sutinkančius į dirb
tuves.

Artinasi javų valymas. 
Farmeriams darbininkai 
reikalingi. Važiuoja tad jie 
į dirbtuves, atkalbinėja iš 
ten darbininkus, moka bran
giau ir taip gauna darbinin
kų. Tokiu budu veržia vie-

■T 1
ni nuo kitoj- - ^darbininkus, 
konkuruoją; dš Xo pastarieji 
gali pasinaudoti.

J"j 4
Vandens smakas.

Taip sakant/ vandens 
smakas aną dieną žiemių- 
vakarų provincijose pusėti
nai pasisotino.

St. Paul, Minn.. šešiolika 
asmenų prigėrė besimau
dant, kurie toje dienoje iš
važiavo už miesto grynu oru 
pakvėpuotų. Vis tai jauni 
vyrukai bei mergelės.

Salisbury Pointe, Mass. 
Prigėrė čia trįs jaunos se- 
serįs besimaudant, kuomet 
tėvas jų stovėjo ant kitos 
pusės upės kranto ir žiurė
jo į nelaimingąsias, bet pa
gelbėti negalėjo.

New York. Trisdešimt 
asmenų inkrito vandenin 
Jamaica inplaukoje, kuo
met įlūžo prieplaukos sto
tis prie Plum Island. Nors 
greita buvo pagelba, bet 
vis vienas vyras prigėrė ir 
du vaiku. Gilumos toje vie
toje buvo ligi 30 pėdų.

APIE LAVONŲ PUVIMĄ.

Numirus žmogaus kūnas 
ima puti, smukti. Ilgai neži
nia buvo, kas tai yra puvi
mas ir nuo ko jis paeina. 
Tik nuo to laiko, kaip mok
slininkai atrado bakterijas 
ir susekė jų darbus, dalykas 
išsiaiškino. Dabar tikrai 
yra pritirta ir visokeriopai 
išrodyta, jogei puvimas pri
guli nuo mažyčių gyvų pa
darėlių — bakterijų, kurios 
lavoną apipuola ir ilgainiui 
išnaikina visai. Per bakte
rijas kūnas išįra į sudėti
nes savo dalis, iš kurių jis 
gyvas buvo susidaręs. Kur 
nėra bakterijų, ten negali 
Imti nei puvimo. Beto rei
kia žinoti, jogėi puvime da
lyvauja ne viena kokia bak
terijų rūšis, bet daugelis vi
sokių rūšių. Ir kadangi nė 
vienodi puvimo kaltininkai, 
ne vienodai jis ir apsireiš
kia.

Puvimo greitumas pride
ra nuo daugybės priežasčių. 
Jei žmogus miršta su sykiu, 
tai puvimas prasideda vė
liau; jei miršta pasirgęs, po 
ilgesnės agonijos, tai pusta 
greičiau. Mirę nuo limpa
mųjų ligų ypač greitai ima 
puti. Gazai ir kąi-kurie nuo
dai, jei jie buvo mirties prie
žastis, puvimą užlaiko. Dik- 
ti, intake asmenįs irgi pus
ta greičiau, nekaip išdžiuvę, 
išsekę. Daug priguli ir nuo 
to, kokios rūšies bakterijos 
buvo žarnose laike mirties. 
Bet užvis svarbiau oro tem
peratūra: šaltyje 5—6° R. 
kūnas beveik nepūsta jau vi
sai, didesniame — juo la
biau užlaiko. Geriausia bak
terijoms temperatūra tarp 
16°ir 30°R. šilumos; tada 
jos bujote bujoja.; Ant oro, 
nepalaidotas, r .numirėlis 
joms geriau tinka, negu že
mėse arba vandeny.

Jei numirėlio kūnas pa
kliūva į labai sausą orą, 
puvimas apsistoja, nes be oro 
ir drėgmės bakterijos gyventi 
negali. Lavonas Visiškai iš
džiūsta, pasidaro * lengvas, 
trupus ir, kaip sutrūnijęs 
medis (“dūliai’), greit subį- 
ra į dulkes. Tokius išdžio
vintus lavonus vadina mu
mijomis, patįgi procesą mu- 
mifikacija. Mumijos gali iš- 
buti daugelį šimtų metų be 
jokios atmainos. Nemaža 
mumijų randa Aigipto že
mėje. Ten kraštas sausas 
ir šiltas, užtat mumijoms
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New Jersey gubernatorius Wilson su savo žmona,

sąlygos visai patogios. Iš
kastosios Aigipte mumijos 
labai senos; kai-kurios turi 
po tris-keturis tūkstančius 
metų ir daugiau. Mumijos 
stebėtinai lengvos. Vienas 
mokslininkas aprašo mumi
ją, svėrusią tik 12 svarą, 
tuo tarpu gi vidutiniško su
dėjimo žmogus sveria apie 
180 svarų. Senovės Aigipto 
faraonų (karalių) ir kitų 
didžiūnų kimus del užlaiky
mo tam tikru budu balza
muodavo, tai jų mumijų už
silaiko daugiau. Pietų tyru
mose, kaip štai Sachara, 
randa muinifikuotų kūnų ir 
šiaip paprastų netikėtai žu
vusių žmonių ir gyvulių. Ar 
pasitaiko kur rasti mumiją 
musų krašte, neturiu žinią. 
Estu ir latviu žemėse, sako, 
kartais užeiną mumifikuo- 
tų lavonų, nors didžiai re
tai.

Jei numirėlis ilgą laiką 
esti vandeny arba guli pa
laidotas drėgnoje molingoj 
žemėj, tai kūnas dalimis ar 
visas pavirsta pilka, vieno
da, bent kiek blizgančiamas- 
sa, į mišinį vaško su tau
kais. Tokį kūno išvirtimą 
vadina sumuilėjimu (loti- 
niškai: saponificatio, adipo- 
cire). Sumuilėjęs kūnas nu
mirėlio kvapo beveik neiš
duoda. Taip išvirtusių kū
nų dažnai randa ir senose 
ankštose kapinėse, kur la
bai daug palaidota žmonių, 
kur žemė persisunkus puvi
mo produktais. Kokiu budu 
patsai sumuilėjimas darosi, 
kokie vyksta chemiški pro
cesai, tikrai nežinia, tik yra 
patirta, jogei muile j a tie kū
mai, kurių puvimas del oro 
trukumo apsunkintas. Išvir
timo greitumas ne vienodas. 
Jei kūnas intukęs, tai van
deny pradeda muilėti nuo 
pusės metų, drėgnoje žemėj 
— trečiais metais. Liesų 
žmonių lavonai ir penktais 
metais nesti dar visai su- 
muilėję.

Lavono puvimas, kaip ma
tote, pridera nuo daugybės 
įvairių sąlygų, užtat tiksliai 
nupiešti vienu vaizdu nega- 

Įima. Čia, sekdamas prof. 
Ignovskį, irimo procesą ap
rašysiu tik bendrais ruo
žais. Pirmiausiai pradeda 
puti likęs žarnose maistas. 
Susidariusios ten dujos (ga- 
zai) vidurius smarkiai iš
pučia. Pilvo oda jau per 24 
valandas pasidaro žalsva, 
ypač kirkšniuose apie bam
bą. Maisto takais dujos ei
na laukan, platindamos 
biaurų numirėlio kvapą. Po 
2—5 dienij žaliumas prade
da užimti ir kitas kūno vie
tas, ypač mirties dėmes, 
kurios iš mėlynai-tamsiai- 
raudonų darosi mėlynai-ža- 
lios. Apie penktą-šeštą die
na, kartais ir anksčiau, iš 
gerklės ir nosies ima slink
ties rausva sunka. Trečią 
savaitę jau visas kūnas esti 
pažaliavęs, smarkiai išpus
tas ir išduoda dideliausią 
smarvę. Ketvirtą savaitę nu
mirėlis pasidaro taip žalias, 
kaip varlės oda; ant kūno 
randasi pūslės su smirdan
čiu skystimu; po oda prisi
renka daugybė puvimo dujų, 
kurios lavonui priduoda ne
paprastą išvaizdą ir nuo ku
rių kūnas dasilytint traška. 
Nagos ir plaukai pradeda 
smukti. Tuo laiku pažinti 
žmogus nebegalima. Ilgai
niui puvimo produktų prisi
renka tiek daug, kūną taip 
išpučia, kad vietomis prade
da trukti; dujoms išėjus, kū
nas subliunkšta. Visi apra
šytieji procesai įvyksta daug 
greičiau, jei numirėlis guli 
šiltoje vietoje nepalaidotas.

Po pusės metų minkšto
sios lavono dalįs galutinai 
suįra, susmunka į apačią, 
kaulai nuplinka. Vietoj ke
penų, plaučių, blužnies, ink
stų lieka vien subliuškę 
krepšiai. Užvis greičiau pra
deda puti gerklė ir kvėpuo
jamieji takai, paskui pilve
lis ir žarnos, toliaus eina 
blužnis su kepenomis; sme
genis palyginamai negreit 
įra, nors sudėjimo forma iš
nyksta jautrečią savaitę. Vė
liau pradeda puti širdis, 
plaučiai, inkstai, stemplė, 
šlapimo pūslė ir vėliausia

y,

tūkstančių
tie vikšreliai

dijafragma ir aorta. Išviso 
priimta skaityti, jogei mink
štos lavono dalįs supūna ga
lutinai maždaug per 3—5 
metus. Kaulai gali išbūti 
nesupuvę bent keletą šimt
mečių; per 20—25 metus jie 
išdžiūsta ir pasidaro lengvi.

Jei vasarą šiltame ore la
vonas lieka kurį laiką nepa
laidotas, taj labai greitai jį 
apsemia netik bakterijos, 
bet ir visokį vabzdžiai. Švie
žią lavoną pirmiausia api
puola musios — paprastoji, 
žalioji, juodoji ir mėlynoji: 
burnoje, nosyje, paakiuose 
deda jos daugybę kiaušinė
lių, kai-kurios gi tiesiog vik
šrelius. Vienas mokslinin
kas suskaitė, kad viena mu
ši a galinti pagaminti iki 
dvidešimčiai 
vikšreliu;
greit auga ir eina sunkyn. 
Mėlynosios musios vikšrai, 
anot Bedi, per 24 valandas 
pasidarą sunkesni 155—210 
kartų. Užtat niekiek neste
bėtina, kad musios labai 
greit gali lavoną visiškai su
doroti. Garsus gamtininkas 
Linnėjus ne be pamato yra 
išsitaręs: “trįs musios su
ėda lavoną tokio pat greitu
mo, kaip vienas liūtas (le
vas)”. Vikšrai tiesiog lavo
no neėda, tik iš savo vidurių 
išleidžia tokius syvus, kaip 
žmogaus pilvelio, kurie 
minkštąsias kūno dalis iš
tirpina ; vikšrai gi 
geria tą skystimą. Puvimo 
bakterijos jį irgi labai mėg
sta ir puikiai jame bujoja. 
Taip musių ir bakterijų ap
semtas kūnas pūva neregė
tai sparčiai. Be musių lavo
ną užpuola ir kitokį vabz
džiai, būtent, įvairių rūšių 
vabalai ir kandįs.

Lavonas bepūdamas suįra 
į daugybę kietų ir dujiškų 
produktų, chemiškai pras
tesnių už baltymus. Kai-ku- 
rie iš tų produktų didžiausi 
nuodai. Kas turi reikalą su 
punančiais lavonais, privalo 
žiūrėti, kad per kokią nežy
mią rankų žaizdelę neužsi- 
krėtus, nes galima mirtina:’ 
apsirgti.
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| MOTERIŲ SKYRIUS. |
MAISTINĖ HYGIENA.

(Žodelis lietuvėms seiminin
kėms).

Iš ko maistas susideda?

Maistas susideda arba pa
eina iš d vie ją svarbiausių 
šaltinių, ty. gyvūnų ir aug
menų. Iš pirmojo šaltinio, 
reiškia gyvūnų, mes apturi
me: pienų, mėsų ir kiauši
nius; iš antrojo, reiškia 
augmenų: daržoves, kaip 
tai, bulves, burokus, kopūs
tus, morkas ir t. t.; grudus, 
kaip tai, rugius, kviečius, 
ryžius, kukuruzus ir tt„ vai
sius, kaip tai, obuolius, gru
žes, vyšnias, slyvas, avietes 
ii’ 1.1.

Nereikia užmiršti, kad y- 
ra ir trečias maisto šaltinis, 
kuris talpina, taip sakant, 
netikruosius maistus, kaipo 
tai,-vandenį ir įvairias drus
kas. Vanduo yra labai rei" 
kalinfas musų organizmui. 
Ir ištikrųjų musų organiz
mas turi daugiausiai van
dens, beje 60%. O daržovi
niai maistai beveik kiekvie
nas turi nuo 80% iki 90% 
vandens.

Abelnai permatę iš kur 
maistas paeina, arčiau prisi
žiūrėkime į jo rūšis. Juk 
pirmame straipsnyje kalbė
jom, kad maistas yra me- 
dega daugelio rųšių, pri
klausančių vienai grupai. ką 
priduoda musų organizmui 
energijų ir antrai, ką atbu- 
davoja sudilusias musų kū
no dalis.

Pirmoji grupa, kuri su
teikia musų kunui šilumą, 
energija — tai pajėga judė
ti, apima šias maisto rųšis: 
bulves, avižas, kviečius ir 
kitas maisto rųšis, talpinan
čias krakmolą: cukrinius bu
rokus, cukrines vynvuoges, 
pienų ir kitas maisto rųšis, 
talpinančias cukrų; sviestą, 
taukus, lajų ir kitas maisto 
rųšis, talpinančias riebumus. 
Šitos maisto rųšis, kurias 
apturime iš abiejų maisto 
šaltinių, ty. augmenų ir gy
vūnų, — tarnauja musų kū
niškam mechanizmui. To
dėl įsitėminkime: kad krak
molai, cukrus ir riebumai u- 
žima tą maisto medegų, ku
ri tarnauja musų kunui, 
reiškia žmoniškui mechaniz
mui taip, kaip anglis, mal
kos ar aliejus techniškam 
mechanizmui. Todėl įsitė- 
mykime, kad cukrus ir rie
bumai užima tą maisto me
degų, kuri tarnauja musų 
kunui, kaipo kūnas.

Antroji grupa, kuri buda- 
voja musų kūnų arba laiko 
nuolatiniame pasitaisyme, 
apima šias maisto rųšis: pie
nų, tai maisto rųšį, talpinan
čių varškę; kiaušinius, tai 
maisto rųšį, talpinančių bal- 

z tymą; miltus, tai maisto rų
šį, talpinančių kliją; raume
nis, tai maisto rųšį, talpi
nančią baltymą. Šitos mais
to rųšis, kulias mes, taip
gi, apturime iš abiejų mais
to šaltinių, ty- gyvūnų ir 
augmenų, — tarnauja musų 
kunui taip, kaip kiekvienas 
tobulas mechanikas tech
niškam mechanizmui. Taigi 
ii’ vėl reikia įsitėmyii, kad 
varške, baltymas ir klijas 
užima tų maisto medėgų, ku
ri tarnauja musų kunui kai
po budavotojas.'

Dabar aiškiai matome, 
kad maistas paeina iš dviejų 
šaltinių, reiškia, augmenų 
ir gyvūnų; susideda iš dvie
jų grupų, turinčių daugelį

rųšių, kų išduoda: krakmo
lą, cukrų ir riebumus; varš
kę, baltymą ir kliją; tar
nauja musų kiniui dviejuose 
atvejuose, reiškia, kaipo ku
ras ir budavotojas.

Užbaigdama šitą straips
nį turiu patėmyti, kad ja
me paminėjau tiktai svar
biausias ir daugiausiai var
tojamas maisto rųšis; jas 
tik paminėjau, o neaiškinau 
arba analizavau; todėl jos 
bus išanalizuotos sekančia
me straipsnyje, antgalviu 
„Katras maistas turi gerus 
ir naudingus musų sveika
tai sudėtinius”.

Katras maistas turi gerus 
ir naudingus musų sveika

tai' sudėtinius?

Jau antrame straipsny  j 
truputį kalbėjau apie tai, 
vienok, manau, jog bus ne- 
prošalį ir daugiau pakalbėti, 
y tin perkratinėjant arba 
analizuojant kiekvieną 
maisto rųšį atskirai. Pir
miausia paimsiu pienų.

Pienas.
-Pienas yra vienas iš ge

riausiųjų maisto produktų. 
Lengvai galima persitikrin
ti vien iš to, kaip pienas yra 
naturališkas maistas kūdi
kiams. Jis gali būti leng
viausiai sūžlebčiojamas ar
ba suvirinamas pilvo organų. 
Bet svarbiausia tas, kad 
pienas turi visas reikalin
giausias maistines medegas, 
suteikiančias kudikui gy
vumų ir viską, ko tik jis rei
kalauja išaugimo į. vaikų 
dienose. Taipgi iš pieno, 
— kaip jau pirmiau minė
jome, — galį būti išskiria-; 
ma Smetona, sviestas ir pie
ninis cukrus — tai sutei
kianti kunui energijų mais
tai; varškė ir suris — tai 
kūnų budavojanti maistai.

Vienok turime atminti, 
kad nors pienas yra labai 
svarbus maistas, visgi jis 
negali išduoti gerų pasek
mių," jaigu yra vartojamas 
ne kaipo maistas, bet kaipo 
vanduo. Dalykas tame, kad 
pienas susideda ne tik iš 
vandens, kaip dauguma ma
no, bet riebumų, baltymo 
ir pieninio cukraus. Delei 
aiškesnio prirodymo čia tal
piname palyginimų, kuris 
nurodo svarbiausius - pieno 
sudėtinius.

Mažiausias.
Vandens 82.0%
Riebumų 2.3%
Varškės ir baltymo 2.5%
Cukraus 3.5%

Didžiausias.
Vandens 90.0%
Riebumų 7.8%
Virškės ir baltymo 4.6% 
Cukraus 6.0%

Vidutinis.
Vandens 87.4%
Riebumų 3.7%
Varškės ir baltymo 3.2% 
Cukraus 5.0%

Salep to, reikia pridurti, 
kad pienas turi ir minera- 
liškų medegų, kaip antai: 
chlorinės, rūgšties, fosfato 
arba fosfarugštės druskos, 
kalio (potassium), magnio 
(magnessium) ir kalkių. Ši
tos mineralinės medegos 
būdavo  ja musų kaulus.

Dabar dirstelėkime į pie
ninius produktus, kaip tau 
Smetoną, sviestų, sūrį ir pa
sukas (buttermilk).

Smetona paprastai turi a- 
pie 25% riebumų. Jinai ga
li būti nuimama (nugriebi**

ma) nuo pieno paviršio, 
kada jis surūgsta, arba at
skiriama nuo saldaus'pieno 
su separatoriaus pagelba. 
Nugraibytas pienas turi cu
krų ir kitas gana geras mais
tines medegas. Žinoma, jis 
neyra taip maistingas, kaip 
nenugraibytas pienas, ka
dangi turi daug mažiau ku
rinės medegos; vienok labai 
šaunus maistas budavojimui 
musų kūno. Dar patėmyti- 
na, kad tokis pienas yra taip 
pigus, kad ir neturtėliai gali 
jo nusipirkti.

Amerikoniškose dirbtuvė
se, kų dirba svieštą iš tikrai 
gryno pieno, apturi maž
daug šitokias iždavas:

Iš 1000 svarų pieno išski
ria apie 145 svarus Smeto

nos padaro 42 svaru svies
to. Prie to visko dar išski
ria naudingų maistui mede
gų, tai pasukas. Verta pri
minti, jog tos pasukos nėra 
taip jau prastos, kaip dau
gumas žmonių mano. Jos tu
ri apie 9% cukraus apie 4% 
baltymo ir apie 3% riebu
mų.

Kaip matome, tai ištikrų
jų pienas nėra vienas iš ge
riausiųjų maisto produktą; 
bet neapsilenkiant su pasar
ga, jog tiktai patolei — pa
kolei jis yra tyras ir grynas. 
Netyras pienas yra pamati
ne priežasčia įsigyvenimo 
musų organizme karštligės, 
difterijos, skarlatinos ir džio
vos bakterijų. Tankiausiai 
nuo šių ligų nukenčia kūdi
kiai, o ypač šiltame, ore..; . .

Šitame atžvilgyje didžiau
sia kaltė puola ant į turga
vietes pieno pristatytojų 
arba pienių, kurie neužlaiko 
valyvus, milžėjus, karves, 
kūtes, pieninyčias ir. pieni
nius indus. Taipgi ne ma? 
žesnė kaltė puolą ant inspek
torių, -kurie daugiau rupiną? 
si apie, savo-kišenę,, ,ųegų a- 
pie. savo artiipų. ;svęįkatą^ji?

Bet. atmenant, kad mes 
gyvenime perdėm netobuloj 
draugijos sutvarkymo sys- 
temoj; kad kiekviena žmo-> 
niška buitis yrą priversta 
tarnauti „viešpačiui-dole- 
riui”, — visai nėra reikalo 
kaltinti pienius ar inspekto- 
toriu’s, ieškoti pas juos su
žinos ir tikėtiesi nuo jų at
sakančių maistinių produk
tų. Mes, šeimininkes, pri
valome stengtiesi, idant pa
čios padarytume pieninius 
produktus gerais ir neken
kiančiais sveikatai.

Kadangi šaltuose oruose 
galima užlaikyti grynesnį 
pienų, negu šiltuose, užtai 
tada jį galima vartoti ir nea- 
tvirintą. Tiktai pienų varto
jant reikia užlaikyti šaltai. 
Taipgi pieninius indus rei
kia išplauti su virintu, o ne 
drungnu vanden iu, kaip dau
guma musų šeimininkių da- 
or;nekados nešluosti, bet iš
džiovinti karštame pečiuje. 
Šiltuose oruose, idant išveng
ti augščiau minėtų ligų, ku
rios tankiausiai kankina kū
dikius, — būtinai reikia pie
nų atvirinti. Kiekviena są
žiniška motina turi taip da
ryti, jaigu nori savo mažu
tėlius išauginti sveikais ir 
tvirtais. Ypatingai mes, 
sesutės, kurios jau esame 
motinomis ir šeimininkėmis, 
privalome to nekados neuž
miršti, nes tik persistatik-me, 
kad pienas yra pirmiausias ir 
svarbiausias maistas musų 
kūdikiams iki pas juos ne
atsiranda pirmieji dantįs. 
Kada kūdikis pradeda vaik
ščioti arba pastoja veikles
niu, suprantamas daiktas, 
kad pienas negali jį aprū
pinti kūniniu arba pajėga 
gaminančiu maistu; tada 
reikia jam duoti javiniai ar
ba augmenų maistai

Mėsa.
Liesa arhpį ki^da mėsa su

sideda iš 70*80%»baltymo ir 
iš labai ma^os dalelės krak
molo, cukraus irjriebumų.

Taigi permatome, kad mė
sa turi daugiau, būda vejan
čios musų .kūnų medegos, 
negu pridupdanęios energi
ją i i .<*

Daug yra žmonių, taip 
mokytų, kaip ir nemokytų, 
kurie (vegetaranai) mėsos 
visai nevalgo. Jie išve- 
džioja, kad mėsa, viena, y- 
ra kenksminga sveikatai, 
antra, yra griovėja dorybės 
jausmų. Nes jaigu žmogus
— jie sako — kaipo gyvū
nų draugijos sųnarys, yra 
apdovanotas specializuota 
psychiška nuo jėga, — visgi 
jis neturi tiesos užmušinėti 
ir valgyti tuos, kurie yra 
apdovanoti nespecializuota.
— Panašus išvedžiojimas 
teorijoj gal ir turi truputį 
teisybės, bet praktikoj visiš
kai ne. Jis perdėm prieši
nasi socialinėms gyvenimo 
sąlygoms, kurios* be palio
vos verčia kiekvienų draugi
jos sąnarį kovoti už būvį. 
Juk kruvinoji’ revoliucija,
— tai gryna kova už būvį,
— yra baisesnė specializuotu
protu, gyvūnų a; (žmonių) 
skerdėja, negu valgymas 
mėsos gali būti, skerdimu 
nespecializuotu’protu gyvū
nų (gyvulių); Bet ji yra 
„reikalingas piktas”; ir pa
tolei ji (kruvinoji revoliuci
ja) egzistuoja, pakolei patįs 
jos pamatai tojai,nesusi-, 
pranta, kaip prašalinti nuož
mias draugijos^ sąlygas, ku
rios , verčias kiekvieną kovoti 
už būvį bes:jokio atsižvelgi
mo į įrankius'ar jie -yra,-dori 
ri.ar lie-.-/ ii.» .:

Ir šiandien, - y tin darbinin
kas žmogus, beveik visai ne- 
gali gyventi be mėsos. Pir
ma jau-dėlto-,-kad jis dirb
dama S iįfb lCbiS blandų ’ha s- 
diena, - negali* pasilaikyti aug
menų maistu. ‘ Žinoma, ■ ne 
dėlto, kad augmenų maistas 
nepakakintą jį budavojan- 
čia ir kuriiie medega, bet 
dėlto, kad alkis perdaug jį 
kankintų. Mat augmenų 
maistas yra lengvai ir grei
tai sužlebčiojamas, todėl 
žmogus tuo jaus jaučiasi al
kanu, kadangi-mėsa yra ne
lengvai įveikiama virinimo 
organų arba labai sunkiai 
sužlebčiojama, todėl žmogus 
ilgiau jaučiasi sočiu. An
tra; moteris, kurios turi sau 
sykiu būti ir auklėmis, ir 
darbininkėmis, šeimininkė
mis, negali turėti nė laiko, 
nė gabumo, idant priruošti 
valgymui augmenų maistus. 
Beto, juk net į dirbtuvę ei
nant jokis maistas nėra taip 
parankus, kaip mėsa. Gaba
lą mėsos visad lengviau nu
sinešti pietums negu bliu- 
dų sriubos... Mėsa, kad ir 
atšalus, tai išalkusiam dar
bininkui vis kaipo medus, bet 
atšalęs augmenų maistas, 
tai jau kad ir išalkusiam ne 
perkas... Bėabejonės, tur
čiams arba žmonėms, kurie 
gyvena i|l "fitų prakaito, 
augmenų kaistas yra ir ge
resnis, ir sveikesnis, negu 
mėsa. Juk’ trtftingų šeimy
noj netrūkstą ‘nė tarnų, nė 
tarnaičių 41’, ž¥ioma, ten yra 
kam priruošti* kad ir pui
kiausius Iąugmenų valgius. 
O tie ponai tūri ikvalei laiko 
pribūti aftit “karštą pietų. 
Bet darbihinkks žmogus tu
rėdamas ar gaudamas iš 
„pono loskos” vos 30 ar 45 
minutas pietums, ar gali par
važiuoti ant karštų pietų?! 
Jisai džiaugiasi, kad turi ki
šenėj mėsos gabalų.

Taip, be mėsos darbinin
kui žmogui negalima gyven

ti, todėl ir mes, sesutės, kai
po šeimininkės, turime žino
ti netik iš ko mėsa susideda, 
ir kaip jų priruošti naudoji
mui. Apie tai plačiai pakal
bėsi straipsnyj, „Kaip rei
kia priruošti maistą naudo
jimui”.

Agota Šeštokienė.

Reikalaujant Armonikų 
iconcertinkų ar kitokių 
muzikaliau instrumentų.

Pakol kur pirksit, pirma 
parašykite man, aš prisių
siu Jums savo Katalogų, iš 
kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokias 
puikiausias Vokiškas bei 
Itališkas Armonikas už že
mesnę kaina negu kur kitur.

Rašyk šendi man. pridedams už 2cmarkę ir 
savo adresų o gausi mano Katalogų dovanai. Ad.

M. J. Damijonaitis,
812 W. 33rd St., CHICAGO, ILL.

Telephone W. Pullman 1739 
Lietuviška Registruota 

AKUŠERĖ 
ELEON. S. SUTKUVIENĖ 

148 East 107 Street, 
Roseland, Ill.

sFBEU-S
Memorial Bells a Specialty. 

M oSkaa* Ball Foudry

Dr. F.E. Wisniewski
Ofisas 1268 Milwaukee Av.

CHICAGO, ILL.
SFECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IB PHIL GIM
DYMO.

Gydau privatiškas ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
plauučių, i"-dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ii ligas akių, ausų, nosies 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

I Dil, A. LEONARDAS JUŠKA t
** •* J ' Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. ■ %

1749 So. Hals ted St., Chicago, Illinois.
į .-: PRIĖMIMO VALANDOS: 2

Nuo 9 ryto iki ii : po piet nuo 3 iki 5 ir
vakar e. nuo 7 iki 9. . jį.'

**>K**«*^*«****************

Žiūrėkite kas čia!

SATYROS IR: JUOKŲ LAIKRAŠTIS j į

Prisiuskite 1 dolerį o gausite 
“Tarką’^per visą metą. “Tarka” 
perleidžia per savo akstienas, vi
sas musų gyvenimo ydas. Jai tar
kuojant: Teisingieji raitosi nuo 
juokų, kaltininkai-gi raukosi kaip 
krienų priėdę. Atsiuntusieji 10c 
štampų gaus numerį pamatymui be 
užmokesčio. Adresuokite:

P. NARVYDAS
120 Grand St., Brooklyn, N.Y

John Cochinsky 
LAWYER

Lietuvys Advokatas
69 W. Washing ton St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus at

sakančiai, ypatingai susižeidimo ii kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kri- 
minališkų bylų. .Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias.popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir tt. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautietį.

Ofiso vai,: nuo 9 ryto iki 5 po pietų.
Gyvenimas:

2316 W. 23rd Pl., Chicago, III.
Gyvenimo vai.: nuo 7 iki 9 vakaro.

Real Estate
D e pautam ent as
Ką reiškia turėti savo locnas namas.

Jau tie laikai seniai praėjo, kada žmogus gyveno urvuose
ir po miškus, dabar jau visai kitokia gadynė. Kiekvienas 
žmogus reikalauja gričios (stubos), šilumos ir kitokių gyveni
mui reikalingų dalykų. Kadangi paskutiniuose laikuose vis
kas pabrango, kaip tai: maistas, drabužiai ir tt., tai ir namų 
savininkai pradėjo kelti didesnes randas už savo namus, taip 
kad paprastas darbininkas turi mokėti po keletą ar kelioliką 
dolerių daugiau raudos už kambarius, negu keli metai atgal. 
Kad pagerinti tą būvį, kiekvienas turintis keletą ar kelioliką 
šimtų dolerių, privalo nusipirkti namą kol namų kainos nėra 
peraukštos. Visiems gerai yra žinoma, kad Chieagos miestas 
neišpasakytai greitai auga, didinasi, platinasi, tai nėra ko ste
bėtis, kad ir namų kainos kjlą augštyn ir augštyn ir Chicagoj 
ateis tokie laikai, kur dabar stovi mažiukes stubutes, bus 
puikus namai ir brangios vietos. Kurie turėjo sumanesnes 
galvas ir nusipirko namus keletą metų atgal, šiandien liko lai
mingais. Ir tu skaitytojau turi tą pačią progą, tiktai nau
dokis iš jos, nelaikyk savo pinigus kur bakselyje ar po paduš- 
ka. Pirk namą ir tapk laimingu. Paliauk mokėjęs sveti
miems randas. Mokėk pats sau, o ne svetimam. Daryk taip, 
kad po metų galėtum parodyti vietoj 12 rasyčių už randas 12 
atmokėjimų už savo namą, o pamatysi, kad po kelių metų 
turėsi kuom pasidžiaugti. ,

Mes perkame ir parduodame namus, lotus ir farmas. Mes turimo 
daugybę gerų ir nebrangių namų ir lotų pardavimui ant Bridgeporto, visoj 
Chicagoj ir jo apielinkčse. Todėl norėdami pirkti namą, lotą ar farmą 
kreipkitės pas mus, o mes stengsimės kiekvieną užganėdinti. Jei norite 
parduoti savo namą, lotą ar farmą, kreipkitės prie musų, o mes jums 
surasime pirkiką. . Todėl atsišaukite į musų Banką, o mes suteiksime visas 
reikalingas informacijas delei pirkimo namo, loto arbo farmos.

Mdfeų Banke taipgi randasi skyrius:

BEJENTALIŠKAS DEPABTAMENTAS.
Mes padarome visokius REJENTALIŠKUS dokumentus paveizdan: 

Doviernastis, Kontraktus, Bill of Sale, Affidavitus, Draugijų inkorporavi
mus ir visokius kitus raštus, koki tik Rejento arba “Notary Public” sky
riuje daromi.

AUBURN AVENUE.
2 lubų medinis namas, 3 storai ir 3 gyvenimai. Bandos atnieša 

$1500.00 metams. Kaina ........................................................................ $17.000.00, .
2 lubų mūrinis naujas namas,randasi labai geroj vietoj, kur galima 

užsidėti biznį. . Bandos atneša $300.00 metams. Kaina ............. $3.600.00.
2 lubų mūrinis namas. Bandos atneša $408.00 metams. Kai

na .................................................  ..................................... $4.000.00.
2 lubų medinis namas. šito namo kaina ................................. $5.500.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas, 8 rendos. Kaina  ........... $11.000.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas, 6 rendos. Kaina ............... $10.000.00.
Ant 2 lubų muro ir medžio namas, 4 rendos. • Kaina .... $6.000.00.
Ant 2 lubų medinis namas, storas ir 3 pagyvenimai, raudos ant mė

nesio $46.00, gatve asphalt. Viskas apmokėta ................................. $4.000.00.
Ant: 2 lubų mūrinis namas, labai puikus, randos ant mėnesio $34.00. 
Su visokiais reikalais kreipkitės į

LOW AVENUE.
Medinis namas su basementu, viskas tvarkoj" Ksira $1.800.00.
4 mediniai namai po 2 randas kieky-Piaje, po .....................   $2.500.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, 4 randos, puikus. Kaina .....’. $4.500.00.

—' 31st PLACE.
Ant llubų mūrinis namas su skiepu, puikus. Kaina ........... $2.100.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas, labai puikus, 3 randos. Kaina $5.800.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, randos 40.00 ant mėnesio. Kaina $4.000.00.

MOSPRATT STREET.
Ant 2 lubų medinis namas, arti, naujas. Kaina . $3.600.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas su Storu ir staine. Kaina .... $4.800.00.

. :Ant 2 lubų>inuro:ir medžio namas, .6, rpndoš. Ęjąina $5.200.0Qt _

PARNELL AVENUE.
• Ant 2 lubų medinis namas, 19 ruimų, rendos $25.00 ant mėnesio.

Kaina .. :.......................................        $2.057.50.
Aut 2 lubų muro ir medžio namas, 4 randas, gerame padėjime. $2.900.00.
Ant 1 lubų mūrinis namas su skiepu, puž&es. Kaina ........... $2.700.00.

25th STREET.
Ant 2 lubų medinis namas, 9 ruimą'. Vi ant trumpo laiko. $1.200.00. 
Ant 2 lubų mūrinis namas, labai pukve. 4 randos.- Kaina .. $3.500.00., 
Ant 1 lubų mūrinis namas su skiepu, puikus. Kaina .... $2.300,00.

8 ruimų medinis namas su skiepu, ant trumpo laiko ........... $1.500.00.
Kampinis muro namas, 10 ruimų ir 2 lotai tiktai ............  $5.000.00.

35th PLACE.
8 ruimų mūrinis namas ant trumpo laiko ................................  $2.100.00.
Ant 2 lubų medinis namas, tur" but tuojaus padruotas........ $2.300.00.

LOOMIS STREET.
Ant 2 lubų medinis namas, 2 randos. Kaina ........................ $2.000.00.
Kampinis lotas 31x115. Kaina ...................................................... $1.600.00.
Ant vienų lubų medinis namas, 2 randos. Kaina ................. $1.300.00.
Ant vienų lubų, naujas muro namas. Lotas 48x125, 2 randos.

Kaina ....................................................................................................................... $4.500.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, labai puikus, naujas. Kaina $4.300.00.

35th STREET. : :
Ant 2 lubų medinis namas, 4 randos. Kaina ........... $3.000.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas, viskas gerai įtaisyta. Kaina $7.000.00.
Mūrinis namas ,-u 6 ruimais, su skiepu, tiktai už ................ $2.700.00.

INGLE SIDE AVENUE.
Ant 2 lubų mūrinis namas, 4 randos, naujas. Kaina ...... $5.125.00.

MORGAN STREET.
Ant 1 lubų mūrinis namas su skiepu. Raina ........................... $2.500.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, 4 randos. Kaina ........................... $5.600.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas su Storu, naujas. Kaina .... $4.900.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas, 8 randos. Kaina ......................... $15.000.00.
2 kampiniai lotai tiktai už ............................................. $2.100.00.
Puikus medinis namas su skiepu, 2 randos. įSina ............... $2.600.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas su storu, naujas. Kaina ........... $11.000.00.

38th STREET.
Kaina ....................................................................................................................... $4.000.00.

Ant 2 lubų medinis namas, viskas puikiai įtaisyta, turi but tuojaus 
parduotas. Kaina .....................................................................  $3.000.00.

Ant. 2 lubų mūrinis namas, naujas, arti bažnyčios. šiame mėne
syje tiktai .........................................  $3.500.00.

ARCHES AVENUE.
Ant 3 lubų, namas mūrinis po 5 rūmus, suvis naujas be jokių skalų. 

Kaina .....................   $5.500790.
Ant vienų lubų, su basementu, medinis, viskas puikiai įtaisytai. 

Kaina ................................    $2.000.00.
Medinis namas ant dviejų familijų, geroj tvarkoj, tiktai.. $1.500.00. 
Geroj vietoj, 3 ruimų mūrinis namas, viskas įtaisyta puikiau šio 

namo kaina .......................................................................................................... $2.150.00.

ARCH STREET.
Puikus lotas arti lietuviškos bažnyčios, turi but tuojaus parduotas. ■; 

Kaina .................. .’......... -...................-................ :...............................  $650J)Q.
2 lubti medinis namas, geroj tvarkoje, tiktai ............................ $3.000.00.
Ant 2 lubų medinis namas, viskas puikiai įtaisytai Kaina .. $3.600.00.

Farma parsiduoda Wis. valstijoj, tiktai už ................................. $600.00.
37. s

12 lotų parsiduoda labai pigiai Gary, Ind, nuo .... $300.00 — $700.00.

35th STREET.
Ant 2 lubų, du namai, pusė muro, pusė medžio po 4 randas. Tarp lietu

vių, ant apribuoto laiko po ......................................................f.................. $3.000.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, viskas tvarkoje, tiktai ............... $3.500.00.
3 rūmų medinis namas, lotas 25x150, tiktai ............................ $1.600.00.

36th STREET.
8 rūmų mūrinis namas iš priešakio ir ant 2 lubų medinis nuo užpa

kalio, viskas tvarkoje, tur būti tuojaus parduotas, tiktai ............... $2.800.00.

EMERALD AVENUE.
Ant 2 lubų medinis namas, 4 randos. Kaina .................. $4.000.00.
Ant 2 lubų medinis namas su Storu, 19 ruimų. Kaina .... $3.000.00.
Ant 2 lubų medinis namas su Storu. Kaina ........................... $3.000.00.
Ant vienų lubų medinis namas, viena randa. Kaina ...... $1.000.00.

Jono M. Tananeviczio Banką
3249-53 S. Morgan Street CHICAGO
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katalikas

w Iš Lietuviškų Dirvų. |
F'/>"
i -:.. Bayonne, N. J.

Šią vasarą ritmai nėra 
taip karšta, nors dienomis 
pusėtinai įšildo, bot nak
timis viskas atvėsta ir vi
siškai maloniai žmogus gali 
jaustis.

Birželio 30 dieną vietinė 
Šv. Petro ir Povylo draugi
ja užsipirko už mirusią na
riu dūšias mišias. Draugi
ja iškilmingai atėjo į baž
nyčią, nešdama dvi draugi
jos vėliavi ir vieną Suvieny
tu Valstiją. Toji draugija 
turi apie 180 narią, bet į 
bažnyčią tik apie 40 teatsi- 
lankė. Tą pastebėjo ir pat
sai klebonas kun.. M. Šedvy- 
dis, kuris per pamokslą iš
reiškė, gailesti, kad net ant 
savo užpirktą mišią negali 
ateiti, o ypatingai dar šven
toje dienoje, nes kiekvienas 
katalikas šventą dieną pri
valo mišią šventą išklausy
ti. Pagalios uždavė žmo
nėms poterius už tuos atša
lėlius ir abelnai už visus 
bažnyčios nelankančius.

Po teisybei ir yra čionai 
.atšalėlių, kurie per savo tin
ginį ir nerangumą negali a- 
teiti bažnyčion. Neina baž
nyčion, laikraščiu neskaito, 
nei ją vertės nesupranta, 
ot, gyvena sau kaip gyvu- 
vulėliai. Atsiranda čia iš 
moterėlių, kurios bažnyčią 
tankiai lanko, net su kakto
mis grindis daužo, bet lie
žuvis nuo masto ilgumo! Tos 
ilgaliežuvės nešvarina savo 
namą, neapžiuri visko tinka
mai, bet tik laksto viena pas 
kitą ir taip nešioja visokias 
kalbas. Vyras parėjęs nuo 
darbo negali namuosna in- 
eiti pakolei boba, kalbas iš
nešiojus, nesugrįžta bei na
mą neatrakina. Protinges
nės moteris privalėtu tokią 
liežuvninkiu visai neįsileis
ti, gal tuomet pažintą savo 
niekšišką darbą. Tūkstan
tį kartą geriau padarytą, 
kad užsisakytu sau nau
dingą pasiskaitymui lai
kraščių bei knygą, iš ko tu
rėtą sau naudą, išnaikytų, 
tamsumą bei nešvarą apsie
jimą. Tuomet tie visi tingi
niai ir liežuvninkės neterš
tą gerą, protingą lietuviu, 
bet lygiais su jais taptų ir 
butą ramybė, sutikimas bei 
smagus lietuvių tarpe gyve
nimas.

Liepos 3 ir 4 dieną atsi
buvo lenką kareivišką bei 
atletišką draugiją seimas. 
Seimas atsibuvo p. J. Mai- 
došio salėje. Prezidentavo 
p. Visockis. Į seimą suva
žiavo apie 1.000 vyrą ir 150 
merginą — visi tautiškoje 
uniformoje. Tą patį vaka
rą surengė pokylį, kur kele
tas kalbėtoją pasakė gražias 
prakalbas. Liepos 4 dieną 
visas minėtas skaitlius iš
kilmingai vaikščiojo gatvė
mis, paskui suėjo į parką, 
kur davė visokias kareiviš
kas praktikas. Merginos 
tose praktikose pasirodė ga
na išsilavinusios. Vakare 
atsibuvo visokie pasilinks
minimai, trankėsi ligi vėly
vam laikui.

Iš to viso matyt, kad len
kai nesnaudžia ir dideli pa
triotai. Čia gimę ir augę 
daugiau rūpinasi apie savo 
tėvynę už ateivius. Lietuviai 
turėtu imti iš ją pavyzdį.

Smilgiukas.

tuvės: viena drapaną, dvi 
smulkmeną ir viena bučer- 
uė, tad kiek jie norėjo, tiek 
galėjo už prekes imti. Da
bar du žydu atidarė krautu
ves: vienas drapaną, antras 
bučernę bei šiaip visokią 
smulkmeną. Kiekvienas 
parduoda kiek galint pigiau, 
idant tuomi žmones pritrau
kti. Anglikai pirmiau ke
palą duonos pardavinėda
vo po 9 centus dabar jau po 
7 centus. Žydai išpradžią 
po 10 centą pardavinėjo, 
dabar po 9 centus. Žydą 
duona lietuviams geriau pa
tinka nes juoda ir rukšti, o 
angliką balta ir prėska. Lie
tuviai džiaugiasi, kad gali 
gauti rūgščios duonos. Dau
giausia lietuviai perka pas 
žydus, bet kadangi anglikai 
pigiau parduoda, kaikurie i- 
ma eiti prie angliką. Nbuž- 
simoka lietuviams eiti pas 
anglikus, nes jie papigino, 
kad žydai subankrutintą, 
o jie paskui vėl sugrįžtą 
prie senobinės kainos. Ge
riau lietuviai padarytą, kad 
susitarę patįs parsigaben
tą duonos iš didesno mies
to, tai tada jie turėtą pi
giau pardavinėti. (Ar-gi 
jau lietuviai negali patįs į- 
sitaisyti nors tą mažmožiu 
kasdieninių daiktą krautu
vę? Jaigu vienas negali, tai 
susidėję. Red.)

Panašiai seiliaus būdavo 
ir su kambariais. Nedaug 
buvo lietuvių šeimyną, pa- 
vienią-gi gana daug buvo, 
tad sunku būdavo pragyve
nimui vietą gauti. Prie vie
nos šeimynos būdavo ligi 20 
pavienių. Noriilt įsigauti, 
reikėdavo šeimininką bal
take vaišinti, o tuomet tik 
galėjai tikėties. Dabar jau 
perėjo tie laikai, šeiminin
kas turi “pamylėti”, kad 
gavus pavienių.

Keletą kartą buvo rašyta 
apie smuklininko atsilanky
mą iš Hoosiek Falls. Da- 
bar-gi jau kelintas mėnuo 
kaip jo nesimato. Musą 
ištroškėliai net per telefoną 
kvietė savo sėbrą, bet jis 
vis neatvažiuoja. Turbūt 
jaučia, kad čia daug yra ne
apkenčiančių tokią sėbru.. 
Laikas, rodos, butu pažinti 
girtuokliavimo baisumą ir 
jo vengti.

Kadangi pas mumis nėra 
smukliu ir panašią pasilink
sminimu, tad kaikurie spor
tiškai išvažiuoja kitur, kur 
visko yra. Dažnai tokiems 
važinėtojams pasitaiko ne
laimės. Taip, birželio 27 
dieną vienam besilinksmi
nant kas-žin-kasišlhiksmino 
iš kišeniaus 40 dol. Tokią 
linksmybių tankiai būna, o 
paskui liūdnumas ir alkanu- 
mas.

Pavienis.

E. -Arlington, Vt.
Pereitą vasarą didžiai bu

vo brangus pragyvenimas, 
nes buvo tik keturios krau

Grand Rapids, Mich.
Liepos 7 dieną bažnytinis 

choras surengė teatrėlį. Su
lošė komediją /‘Išgama”, 
padainavo keletą dainą ir bu
vo taip gi dekiemacijos. Va
karėlis nusisekė gerai, nors 
viena deklemacija, delei 
stokos drąsos, nepasisekė, 
ir visi žmonės yra užganė
dinti. Geistina daugiau re
gėti tokią pasilinksmini
mą.

Tą patį nedeldienį kun. 
Gervickas uždraudė skaity
ti laikraščius „Keleivį”, 
„Laisvę” ir „Kovą”. Kas 
juo§ skaitys, bus prašalintas 
iš parapijom^ skaitliais ir 
bus atsakyta dvasinė JBgel-

ba. Dabar reikalinga, idant 
p. Staševičius atsilankytą 
ir platintą “Draugą”, “Ka
taliką” ir “Žvaigždę”, nes 
daugumas atsisakė, negerus 
laikrąščius skaityti ir apie 
tai pranešė klebonui.

Parapijos reikalai eina 
gerai, viskas taisoma kuo- 
maloniausia. Garbė tad 
žmonėms, kurie sutikime ir 
vienybėje gyvena bei dar
buojasi. Reikia pažymėti, 
kad musą klebonas, kun. 
Gervickas, didžiai darbuo
jasi. Savo pinigus apver
čia daugiausia bažnyčios 
naudai. , Tveria draugijas, 
pasirūpino chorą įsteigti, a- 
belnai daro visa, kas atneša 
žmonėms naudą. Gaspadi- 
nės vieton laiko pas save 
vyrą.

Prie choro draugijos su
sitvėrė čionai iš 30 nariu 
dramatiškai — literatiška 
draugija, kuri parupįs viso
kią gerą laikraščiu.

Vienas papeiktinas lietu
vių tarpe dalykas — tai ba
liai, kur šokama „Grizzly 
Bear”. Tokia šokis neturė
tą būti praktikuojamas, ir 
didesniuose miestuose bei 
pas apšviestesnius žmones 
to nesimato.

Birželio 18 dieną lietuvių 
mokslainės seserįs surengė 
gražų vaiką vakarėlį. Viską 
vaikai labai gražiai atliko, 
tik gaila, kad beveik viskas 
buvo angliškoje kalboje. 
Mat, lietuviai nesilanko į 
tokius vakarėlius, tai nors 
anglikai gali ateiti.

Šešupis.

Wilkes Barre, Pa.
Šiais metais vietinėje 

High School pabaigė mokslą 
keturi lietuviai. Ona Rė- 
kiutė, Ona Aleksaičiutė, Jo
nas Aleksaitis ir Vincas 
Palčionis.’ Visi yra tikri 
lietuviai (išskiriant pasku
tinįjį, kuris sulenkėjęs), iš 
kurią galima tikėties, kad 
puoš ateityje musą tautą.

Ateinančiais metais High 
School mokslą baigs du lie
tuviu: Juozas Ažiukas ir 
Juozas Naviskas. Apart 
viršminėtą mokinių dar y- 
ra žemesniose kliasose se
kantieji lietuviai: J. Šnipas, 
J. Botyrius, J. Valinčius, M. 
Sava, Pranciška Rėkiutė ir 
Helena Daukšiutė.

Pirm dviejų metą Wilkes- 
Barre High School pabaigė 
pirmutiniai šie lietuviai: 
Pranas Aleksaitis, kuris 
dabar mokinasi medicinos 
Jefferson Medical College 
Philadelphia, Pa. ir Vincas 
Ažiukas, kuris mokinas te
ologijos St. Viator College 
Bourbonnais, Ill. .

'Nors jau randasi lietuviu 
augštesnėse mokyklose ir 
tai vis kas-kart daugiau, bet 
vis-gi dar mažas nuošimtis, 
nes iš L400 Wilkes-Barre 
High School mokiniu tik ke
li lietuviai. Bet reikia tikė
ties, kad ateityje musu 
miesto lietuviai supras mok
slo reikalingumą ir leis savo 
vaikus į augštesnius mok
slus.

Studentas.

Paterson, N. J.
Pereitais metais susitvėrė 

čionai naujai lietuvią šv. 
Kazimiero parapija. Jau 
turi pasibudavoję naują, 
gražią, mediuębažnytėlę, kur 
sėdynėse sutelpa 500 žmo
nių. Minėtos bažnyčios pa
šventimas atsibus darbinin
ką dienoje (Labor day). 
Klebonauja čia kunigas A. 
Daugis, kuris gyvena Ne
wark, N. J. ir reikale visada 
privažuoja. Klebonijos dar 
nėra surengtos.

Prie tos parapijos pri
klauso apie ISO šeimyną, 
100 pavienių vViai ir 75 pa
vienės mergino^' Yra lietu
vių 5 smuklės, bendrovės 
įnėsinyčią ii‘ valgomų daik
tą krautuvė, tris mėsos ir 
grosernės krautuvės lietu
vių laikomos. Nuosavus na
mus turi 15 lietuvių. Iš 
draugiją čia regime S. L. R. 
K. A. kuopą, S. L. A. kuopą, 
šv. Kazimiero, šv. Onos, Lie
tuvių Politikbs Kliubąs, L. 
S. S. kuopą ir Lietuviškas 
Knygynas, į kurį priklauso 
apie 60 lietuvių.

Katalikai bedievius boi
kotuoja, tad pastarieji ne
gali užsilaikyti.

Smilgiukas.

Hyde Park, Mass.
Šitas miestelis jau dabar 

beveik susijungė su So. Bos
tonu. Nedidelis, bet' svarbią 
vietą užima. Lietuviu pusė
tinas būrelis, tik visi pras
tai kas link apšvietimo at
rodo. Laikraščių beveik nei 
nesimato. Pareina tik vie
nas ar du, ir viskas .

Darbai šiuom tarpu gerai 
eina. Uždarbis taip-gi ne- 
aršiausias. Iš kitur atva
žiavęs lengvai gali gauti 
darbą, by tik nori dirbti 
Ypatingai Bostone daug 
dirbtuvių reikalauja darbi
ninku.

Karą tranautojai dar ligi 
šiolei tebestraikuoja. Strai- 
keriai užsilaiko gerai ir ga
na tvirtai visi stovi. Gaila 
tik, kad atsiranda strai- 
klaužią, kurie, net nemokė*- 
darni karą valdyti, eina tą 
darbą dirbti. Liepos 4 die
ną sudegė karą stotis. Tą 
dieną visi karai stovėjo.

J. A. T.
—-----’

Grand Rapids, Mich.
Darbai eina pas mus ga

na gerai. Dirbame pusšeš- 
tos dienos į savaitę. Užmo
kestis buna nuo pusantro 
dolerio ligi $2.50.

Parapijos reikalai stovi 
neblogiausia. Viskas persi
mainė. kuomet dabartinis 
klebonas paėmė valdyti. Nu
pirkom vienuolėms namą, 
ištaisėm bažnyčią. Tankiai 
yra rengiami pasilinksmi
nimai, teatrėliai, iš kurią 
pelnas eina bažnyčios nau
dai. Anas klebonas to bu
tą negalėjęs padaryti; jis 
tik galėjo sau namą įsitai
syti. Kaip jį dabar iškėlė, 
tai ant to piktumo dabarti
niam klebonui užkėlė rau
dos 20 dol. daugiau.

J. Br.

KAMORISTŲ BYLA PA 
SIBAIGĖ.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio.)
Kiti ir gi tuo pačiu budu 

ėmę protestuoti, ~ kaltinda
mi Abbatemaggio, kuris 
juos visus išdavęs. Abbate
maggio irgi uždarytas at
skyriam© geležiniame nar
ve. '

Kuomet teisėjai po ilgų 
tarybų išnešė apkaltinimo 
verdiktą, užgimė baisiausios 
scenos. Du apskustieji su
davė galvom į narvo geleži
nius virbalus taip, smarkiai, 
kad tuojaus galvos paplūdo 
kraujuose, o nekokis Demai- 
ne stiklu persipiovė gerk
le.

Kilo toks baisus truku
mas, kad prisaikintojai ne
galėjo skaityti verdikto ir 
teismo posėdis pertraukta. 
Toje pertraukoje teisėjai su
taisė ištarmę su bausmė
mis. Gi tuo pačiu laiku ap
skustieji narvuose padalin
ate po vieną.
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Prdhibicionistų partijoskonvencija mieste Atlantic City..

Prisaikintojai, kurie pus
antrų metų klausėsi tos by
los bėgio, 9 apskustuosius at
rado kaltais Cųoccolo ir jo 
pačios nužudyme.

Likusieji visi apkaltinta 
už prigulėjimą prie tos pik
tadariškos draugijos ir ki
tus prasižengimus.

Teismo pirmininkas paga
liau perskaitė ištarmę:

Gertino Merralo, Slavi 
Morra, Di Geniaro, Alfano 
Rapi ir Di Marinas pasmer
kiami po 30 metų kalėjimai! 
ii* 10 metų policijos priežiu
ron kiekvienas; Di Mattio 
— 10 metij kalėjiman ir 10 
metų policijos priežiuron; 
Ascrittove 10 m. kalėjiman 
ir 10 metų policijos priežiu
ron; kunigas Vitozzi 7 me
tams kalėjiman ir 2 metu 
policijos priežiuron; liku
sieji — 5 met. kalėjiman ir 
3 metams policijos priežiu
ron kiekvienas.

Viterbo, Ital. liep. 10d. — 
Pasmerkti kalėjiman kamo- 
ristai apeliavo augštesnian 
teisman. Kalėjimas apsta
tytas kariuomene, kadangi 
prisibijoma laisvėj esančių 
kamoristų užpuolimo ant 
kalėjimo ir išleidimo iš ano 
apkaltintųjų. Valdžia be to 
paėmė savo globon teisėjus 
ir prisaikintojus, kurie pas
merkė kamoristus, ir kiek
vieno anų šeimynoms jau 
paskirta pensijos, jei kar
tais už tai butų jų katriems 
atkeršyta.

Panašios aštrios ištarmės 
visai nelaukta iš Italijos 
teismo, o vienok dabar fak-

Suvienytų Valstijų konsu- 
lis Hermosillo, Sonora 
(Meksike) iš Washington© 
nuo savo valdžios aplaikęs 
30 šautuvų ir 10.000 šovinių, 
kuriais butų galima jdm 
ginti visame distrike ame
rikonus. Tai indomus atsi
tikimas.

Europoje pasklidęs ganT 
das, kad Vokietijos kanclie- 
rius andai viešėjęs Peterbur
ge ir taręsis su Rusijos biuro
kratais apie sutartį Vokie
tijos su Rusija. Apeina mat 
tas, kuomet pasibaigsianti 
Franci jos su Rusija sutar
tis, idant pastaroji keliems 
metams padarytų sandaros 
sutartį su Vokietija. Ir šian
die pasakojama, kad kanc- 
įierius savo misiją atlikęs 
kuopasekmingiausiai.

Meksiko valdiškosios ka
riuomenės vyriausias vadas, 
generolas Huerto, andai su 
savo parašu išleidęs į Mek
siko revoliucionierius pro- 
klemaciją, kurioje pažadėta 
visokių prasižengimų atlei
dimas, jei jie į 30 dienų su
dėsiu ginklus. Toji prokle- 
macija lytisi visų tų, kurie 
yra pakėlę ranką prieš da
bartinę Madero valdžią.

Salos Kubos sostinėje Ha
vana apsireiškus džuma. 
Suvienytos Amer. Valstijos 
tuojaus sutaisė apsaugos 
pieną, nes prisibijoma, idant 
toji liga neprasiplatintų ir 
ant artimųjų salų, o kas ar
šiausiai — nepatektu į Su
vienytos Amerikos Valsti
jas.

“Kaip Gerai Išrodai”!
Silpnumas ir apsisunkinimas kepenų padaro, 

s kad visas organizmas pradeda nuodintis. Veidas 
Jųsų tuojaus tą parodo; jis pagelsta, isrodot pa- 

a vargų eisena lėta ir lyg kojas paskui save trauk- 
tut. Bet Jųsų draugai sutiks Jus žodžiais “Kaip 
gerai išrodai”, tuojaus po to, kaip pradėsite var
toti nuolatiniai

Severos Gyvenimo Balsamą
(Severa’s Balsam of Life)

nes pamatys raudonus skruostus, aiškias akis, 
linksmą veidą ir miklią eiseną, kuriuos Jums su
teiks šios gyduoles. Jos yra geriausios Jums:

po |u taip perai (auoziates, kaip gerai iszrodot.
Kaina 75 centai.

SEVEROS
Gyduoles nuo Diarėjos 

(Severa’s Diarrhoea Remedy)

yra tyčiai dirbtos ir patartinos tam, kad 
prašalintą žarnų* subruzdėjimą, kuris taip 
tankiai šiuom laiku pasitaiko. Vasarines 
ligos pas vaikus, diarėja, diegliai, perdi- 
delis vidurių paliuosavimas ir visokį žar
nų suerzinimai negali atsispirti šių gy
duolių veikmei.

25 centai ir 50 centų

SEVEROS PLOTKELES 
nuo Galvos Skaudėjimo ir Neuralgijos 

(Severa’s Wafers for Headache and Neuralgia)

tai yra labai paprasta, bet labai pasekminga ^gy
duole, labai lengvai pritaikoma^ ir speciališkai 
paskirta nuraminimui įvairių rūšių galvos skau
dulių.

Szios plotkelės nuramina 
nervu suerzinimą ir padaro 
tai, kad žmogus jaučiasi 
puikiai.

25 centai dėžutė.

Visose aptiekose. Reikalaukit, kad Jums duotų 
Severos. Jeigu aptiekorius neturėtų, rašykit mums. 
Reikalaujant gydytojaus patarimo, rašyk pas:

W. F. Severą Co. CEDforDS

Japonijos ciesorius andai 
suteikęs šeštą iš eilės šv. 
Kryžiaus ordeną japonei 
Kokel Atomi, kuri ten mo
terių mokslui yra pašven
čius 50 metų. Ji savo lėšo 
mis ir savo vardu uždėjus 
mergaitėms mokyklą, iš ku 
rios išėjo daugiau tukstan 
čio apsišvietusių moterių 
Atomi turinti 72 metus.

Prie Panamos kanalo ka 
simo vyresnybė esanti labai 
susirupinus, kadangi ties 
Culebra iškasiman pradė
jus smarkiai slinkti žemė. 
Kuomet žemė nupulsianti, 
vanduo užliesiąs prakastą toj 
vietoj kanalą ir ilgam lai
kui sulaikysiąs darbą. Jei 
tas dalykas tikrai įvyktų, 
kanalas nebūtų pabaigtas 
paskirtuoju laiku.
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Užtarnauta dovana.
Pirm kelią mėnesių

*
Nauja lietuvių fabriką.
Varėnos valsčiuje (Vil-

ėmimą inteligentija yra tie
siog pasinėrusi į visokius 
sportus, kuriuose praleidžia 
visas savo laisvas valandas 
ir tuo pačiu žygiu, pamiršta 
viešuosius žmonijos veika
us, delei kuriu reikalinga 
sigilinti socialiu ir politi
niu mokslan.

Pusdievis sportas yra 
grafto gimdyto j ūmi kiekvie
noj formoj ir nuolatiniu 
globėju politinių mašinų. Jis 
raigi susuka galvas inteli
gentiškai jaunuomenei tais 
jaunystės metais, kuomet a- 
nos dūšia turi veržties susi- 
jratiman ir pamylėti drau
gijinius klausimus. Iš uni
versitetą jaunuomenės in- 
pratusios skaldyti sau pa
kaušius, daužyti nosis, traš
kinti rankas ir kojas lošiant 
su pilke, išauga paskui ne 
valstybės vyrai, ne politi
kai, bet paklusnieji 
augštesnei valdžiai politikie
riai, valdininkai be išdirb
tos draugijinės sąžinės, pa
galiau rinkikai, neturinti 
nei supratimo apie tikruo
sius visuomeninius reikalus. 
Ir kuomet toji jaunuomenė 
ir suaugusieji yra užimti 
sportais, saujalė kapitalis
tų sau ramiai valdo šią šalį 
ir traukia visokį pelną sau 
į kišenius.

Taip pasekmingai su 
sportų pagalba apmarinus 
visą inteligentiją, kapitalis
tai tuo pačiu keliu sumano 
pavedėti ir pačius darbinin
kus. Ir šituos vargšus nori
ma intraukti sportų suku
riu, aptemdinti jiems protus 
ir pagaliau juos išnaudoti.

Šitai šalia Pittsburgo ge
ležies dirbtuvių darbininkus 
kapitalistai ėmė organizuoti 
į pilkių kliubus. Tame daly
ke kapitalistams gelbsti ži
noma draugija “Young 
Men’s Christian Associa
tion”, kuri kapitalistų pini
gais palaikoma.

Jei kapitalistams pasi
seks sportų manijos tinklais 
apsiausti darbininkus, tuo
kart tiems ponams paliks 
rankos laisvos, kadangi dar
bininkai bus užimti ne savo 
būvio pagerinimu, bet spor
tais ir paliks tada kapitalis
tų tikrais vergais.

Senmergės, ar vedusios.
Suvienytų Amerikos Vals

tijų viešose mokyklose,kaip 
žinoma, vaikus moko dau
giausiai moterįs mokytojos, 
tarp kurią esama nevedusią 
ir vedusią. Kaip senos yra 
mokyklos, taip senai kilęs 
klausimas, ar tose moky
klose gali mokytojauti tik 
merginos, ai’ gal ir vedusios 
moterįs. Ir visi visaip riša 
tą klausimą. Nekurie tvir
tina, kad pašalinimas iš mo
kyklų vedusių moterių, tai 
neišmintingas butų darbas, 
kadangi vedusi mokytoja, 
turinti savo locnus vaikus, 

z visuomet gali būti atsakan- 
tesnų. auklė, nei kad susi- 
krimtusios del savo likimo 
senmergės. Ir pedagogai 
tvirtina, kad tik vedusi mo
telis ir turinti vaikus, in- 
gaunanti augščiausią dva
sios susivaldyme išsivysty
mą, subrendimą, geriau ir 
sumaniau mokanti pildyti 
savo sunkias auklėjimo prie
dermes, nei koki ten nebūk 
senmergė.

Iš kit<*s-gi pusės moterių 
mokytojų celibato šalinin
kai tvirtina, kad gangreit 
mokytoja išeina už vyro, te
gu jai vyras duoda užlaiky
mą ir tegu ji neužima vie
tos tų. kurios reikalauja už
darbiautu savo pragyveni
mui. Pastaraisiais laikais 
tas klausimas Clevelande, 
O. atgaivinta ir norima vi
sas vedusias mokytojas pa
šalinti iš užimamą vietų. 
Tasai klausimas atgaivinta 
todėl, kad vienas penkių 
vaikų tėvas nusiskundęs 
viešųjų mokyklų valdybai, 
jogei jis esąs priešingas, kač 
jo vaikus turėtų mokinti ve
dusios mokytojos.

Keistas pasirodo reikala
vimas, jei atkreipsime do
mų į tai. kad kaip vedusios 
moterįs, taip ir merginos 
darbuojasi įvairiausiuose už
siėmimuose ii- su vienodu 
pasisekimu, taigi, ar butų 

' teisinga vedusioms mote
rims atimti paskutinį kąsni 
duonos tik todėl, kad jos y- 
ra subrendusiomis moteri
mis ?

Tai vis paprasti ameriko
niški strakėiojimai. Ir ku
rie tokius klausimus išvelka 

- aikštėn, reikia žinoti, tokie 
žmonės yra vientik sensaci
jų mylėtojai, bet toli netu
rinti nieko bendro su vaikų 
auklėjimu, nei su kitokiais 
Iragijiniais klausimais. 
Daugumas amerikonų vi
suomet myli užsiimti tuš- 
'iais vaikiškais klausimais, 
kad tuo tarpu svarbesnieji 
visuomeniški klausimai 
jiems nerupi ir apie tokius 
neturi nei supratimo.

Tokiems ponams geriau 
:ik su pilke bovyties.

talistai atitraukia ameriko
niškos visuomenės mintį 
nuo abe'nų reikalų — tai į- 
vairios rūšies be ribą plati
namas sportas. Taip vadi
namas vidurinis amerikoniš
kas luomas, ty. įvairią užsi-

įfefc 
____

Tai butą žymus žmonėms 
Jinigų sutaupomas, be 
to tuo budu pirkly ba pasi
darytą įvairingesne.

Farmeriai tokiais įstaty
mais negali atsidžiaugti, bet 
smulkieji pirkliai aniems 
priešinasi, tvirtindami, kad 
toksai sistemas sunaiky- 
siąs ją reikalus.

Europoje siuntimą krasa 
jau senai įvesta ir labai pra
siplatinus. Tasai sistemas 
atneša naudą ir valdžiai, ir 
gyventojams.

Siuntinių krasos klausi
mas kongrese turįs šalinin
ką, bet visa nelaimė tuno 
tame, ar kartais ekspresu 
kompaniją doleriai neims 
viršaus. O tas dalykas la
bai gražiai gali invykti, nes 
Washington© tėviškėje vis
kas galima, ypač šiais lai
kais.

ją; Kalėdų, Velyki) ir Sek- 
minią dieną dhrbks yra ly
gus pusei savaites darbo 
(Vadinasi trifą dieną dar
ias lygus pusantrės savai

mės darbui); khsyk&ą darbi
ninkai paliucfeuojhmi nuo 
mokesčių valstybės išdan; 
darbininkai tūri turėti nuo- 
saviąvalgiams rinką, kurpa- 
šaliniai gyventojai tik tuo
met leidžiami sau valgius 
jirkti, kuomet visi darbfhin- 
<ai apsiperka; darbinin
kams pavesti žemę troboms 
ir su daržais”.

Argi ne indomus ir ne tei
singas toksai darbo tvarky
mas ir tai dar įjaeinantis iš 
jabaigos tamsiųjų vidurinių 
amžių? Čia aiškiai atsimu
ša krikščioniškoji artymo 
meilė. O šiandie kame toji 
krikščioniška dvasia yra pa
sislėpus? Nors nūdien žmo
nija skaitoma “civilizuota”, 
bet ar viešpatauja tarp žmo
nių artymo meile? Darbinin
kai be pasigailėjimo spau
džiami ir ant kiekvieno 
žingsnio išnaudojami ir 
tiems prajovams, tai “civi
lizacijai” nėra galo. Ir 
geresnių santykių negalima 
nei laukti; kol visa krikščio
nybė nebus atnaujinta - ne
bus ant žemės artymo mei
lės. O juk kiekvienam yra 
aišku, kad šiandie krikščio
nybės mokslas, visur klas
tingai išguldomas.

* **
Nauja politinė partija.
Buvusio prezidento Roo

sevelt© politinis manažeris, 
federalinis senatorius J. M. 
Dixon, andai apskelbė atsi
liepimą į Suvienytų Amcr. 
Valstijų visuomenę. Tuo 
atsiliepimu apreiškia, kad 
tveriama nauja taip vadi
nama pažangioji partija Su
vienytose Amerikos Valsti
jose.

Tos partijas nariu gali 
but kiekvienas amerikonas, 
kuris trokštąs, idant pra
nyktų taip vadinamą “bo
sų” politika, idant nevaldy
tų šalies politikai, bet patįs 
gy rentoj a i-pi J iečiai. Visa
me kame privalo turėti bal
są pilietis, bet ne doleris.

Politiniai “bosai” priva
lo iš politikos pasitraukti. 
Tas pats turi but ir su kapi
talistais. Žinoma, nereiškia 
tas. kad kapitalistai negalė
tų priklausyti tai naujai 
partijai. Partija į savo ei
les priims kiekvieną, ar jis 
butų bėdinas, ar turtingas, 
bet turtingas toj partijoj 
turi turėti lygias privilegi
jas su neturtinguoju. Parti
joje turi viešpatauti taišy- 
kliška lygybė ir tik visuo
menės išrinktieji turi turėti 
teisę valdininkauti.

Svarbiausiąja taisykle 
naujoji partija priėmė 7-tą 
Dievo prisakymą: “ne- 
vogk”. Kas tą prisakymą 
kokiu© nors budu laužo, ta
sai yra priešininkas visuo
menės ir naujos partijos.

Kas nori panaikinti įvai
rias vagystes, tasai turi tei
sę būti tos partijos nariu.

Panedėlyj rugpiučio 5 d. 
š. m. mieste Chicago prasi
dės pirmutinė tos partijos 
tautinė konvencija. Kiek
viena valstija turi pasiusti 
konvencijon dusyk tiek de
legatų, kiek turi kongrese 
savo atstovų (kongresma- 
nų) ir senatorių.

Siuntinių krasa.
Abelnai yra manoma, kad 

dabartinėj kongreso sesijoj 
busią užgirti įstatymai apie 
siuntinių krasą. Tik dar ti
krai nežinia, ar tas įvyks, 
ar ne.

Generalinis postmeiste-. 
ris Hitchcock tvirtina, kad 
tie nauji krasos įstatymai 
labai daug prisidėsią prie 
brangumo klausimo išriši
mo, kadangi jie palengvį- 
sią ^susinėsimą konsumento 
su producentu.

Kuomet minėti įstatymai 
bus. užgirti, tuomet krasa už 
mažą mokestį bus galima 
siuntinėti visokios rūšies 
siuntiniai ir nebus reikalo 
ieškoti tiems siuntiniams 
ekspresinių biurų, kadangi 
kiekvienas kaimuose laiškų 
išnešiotojas tais siuntiniais 
užsiims ir pristatys į namus 
paskirtuoju adresu.

Farmerys tokiu© badu 
kasdiena- nuo savo far mos 
galės siųsti siuntinius su 
šviežiais produktais į pas
kirtas vietas ir podraug jis 
nereikalaus pertankiai važi
nėti į miestą nusipirkti 
sau reikalingų daiktų, ka
dangi sankrovos reikalauja
mus jam daiktus gales pa
siųsti krasa ir laiškų išne
šiotojas jam tuos siuntinius 
pristatys podraug su laiš
kais.

dem busianti pažangioji. 
Svarbiausiais anoj punk
tais busią: referendum, val
dininkų ir teisėjų atšauki
mas, taippat moterių lygios 
teisės su vyrais.

Partija pasistengs, idant 
jos intekmė aprėptų valsti
jų ir miestų politiką.

Indomus dokumentas.
Vienas senas dokumentas 

iš 1578 metą štai kaip liudi
ja apie darbo sutvarkymą 
Burguudo grovystės kasy
klų (Francijoje) darbinin
kams:

“ Astuonių valandą dienos 
darbas, dviejose kasyklose 
po. keturias valandas; už dar
bą šventėmis mokama kaip 
ir už paprastąją dieną dar-

jon© dolerių ($2.029.500.- 
000). Pastaraisias dešimti
mi metų pramonė New Yor
ke pasididinus 90%, kadan
gi anuometinės produkcijos 
vertė buvo apskaitoma ant 
$1.172.870.261. :

New Yorke gyvuoja 21 
rąšis pramones, kurinse tai 
rųšyse produkcija pervirši
ja metinę vertę $20.000.000. 
Pirmoj vietoj stovi rūbą 
siuvimo pramonė. Gyvuoja 
5.521 rabų siuvimo įstaigą, 
kurių metinis išdirbimas y- 
ra vertas $485.000.000. Tose 
rūbų siuvimo įstaigose dir
ba 161.400 darbininku abie- 
jos lyties.

Tik iš tų vienų skaitlinių 
galima numanyti apie New 
York© 
mą.

Darbininkams pavojus.
Pennsylvanijos angleka- 

syklų apskričiuose pastarai
siais laikais susekta, kad 
daugumas anglekasių (mai- 
nierių), kurie, sustojus par 
vasaryj darbams kasyklose, 
išvažinėjo į savo gimtinius 
kraštus, turėję parduoti sa
vo “mainierių” certifikatus 
tokiems darbininkams, ku
rie neturi teisės tokius cer
tifikatus turėti.

Tan reikalai!, sakoma, yra 
įmaišyti ir lietuviai darbi
ninkai.

Pardavinėjimas “mainie- 
rią” certifikatą neapsipaži- 
nusiems su požeminiu darbu 
gali atvilkti apverktinas pa
sekmes ir tiems pirkikams 
ir abelnai visiems darbinin
kams, kadangi gali pagim
dyti kasyklose nelaimingus 
atsitikimus.

Kas perka tokius certifi
katus, rasi, nei nepagalvoja, 
kad tuo pasielgimu papildo 
piktadarybę, nes delei to 
šimtai žmonių gali prarasti 
gyvastis.

La 
Manche kanale pasitaikė ne
laimingas atsitikimas. Nus
kendo didelis garlaivis “O- 
ceanic”, kuriuo gabenta 700. 
000 svarą sterlingą, arba 3.- 
500.000 dolerių grynu auk
su ir sidabru* Laivas su tuo 
milžiniškuoju* turtu panėrė 
90 pėdą gilumoj e. Kadangi 
tie pinigai buvo apdrausti, 
tatai apdraudimo kompani
ja nusprendė tuospinigus iš
imti iš jūrės gelmių. Pradė
ta tasai apsunkintas darbas, 
tečiau visas laikas tos dar
bo sąlygos baisiai buvo ap
sunkintos, kadangi kuone 
kasdiena perkūnijos daužė 
kanalan ir siautę didžiausios 
aplinkui vilnys. Trįs narai, 
statydami savo gyvastis pa
vojui!, kasdiena nusileizda- 
vo nugrimzdusi© laivo vidun 
ir tenai ieškodavo kabinos, 
kur butų galima atrasti tuos 
pinigus ir išnešti juos ant 
jūrės paviršaus. Tasai pa
vojingas darbas tesėsi devy
nias savaites ir pagaliau na
rams pasisekė visus pinigus 
išimti. Ir jiems tas gausiai 
apsimokėjo. Kadangi jiems 
už tų pinigų išėmimą buvo 
pažadėta duoti 10 nuošimtis, 
tatai jų kiekvienas paskui ir 
apturėjo po 150.000 dolerių. 
Tai tikrai užtarnauta dova
na tiems trims narsuoliams, 
kurie turėjo pakelti dideles 
sunkenybes pasinėrę vande
nin.

Seniau apie ^tokius daly- 
-kus, rodos, nebūtų buvę nei 
pagalvota, $ šiandie viskas 
atsiekiama, j,-• 
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Pramonėse augimas New 

Yorkė.
Miestas New York netik

tai pirmutinę vietą užima 
Amerikoje saVo gyventojų 
skaitlingumu, bet podraug 
yra turtingiausias fabriki
nis centras visoj Amerikoj, 
o rasi gal ir visame sviete. 
Tai paliudijapastarųjų laikų 
valdiškasis eenzus. Sulyg 
paskutinių apskaitymą 
metinės pramonės produkci
jos vertė New Yorke išnešė 
2 tūkstančiu 2&ir pusę mili- niaus gub.) inžinierius Pra-

Prisipažino suskaldęs 
“Kovą”.

Nelaimingąjį dailininko 
Rimšos veikalą “Kovą” vi
siškai suskaldęs dailininkas 
Justinas Vienožinskis. Jis 
prie to savo darbo prisipa
žino “Vilty j”. Jis tai da
ręs, kad apvalius nuo tą šu- 
kią-liekaną parodos salę... 
Be to p. J. Vienožinskis pa
sakęs, kad Rimšos “Kova” 
tikrai buvus pajuokus len
ką šventuosius jausmus.... 
Gana aišku, koks iš p. Vie
nožinskio yra lietuvis.

“Viltis” tečiau pastebi, 
kad “Kovą” sulipdyti dar 
busią galima, kadangi svar
biosios veikalo dalys esą vi
sos. Tam tikslui, t. y. “Ko
vos” atgaivinimui “Vilties” 
redakcija atidarė fondą. 
Aukos fondan plaukia pu
sėtinai. Atgaivintos “Ko
vos” reprodukcijos busią 
pardavinėjamos ir pinigai 
busią skiriami kun. Tumo 
fondan — rytiečiams švies
ti.

D-ro J. Basanavičiaus 60 
m. sukaktuvės.

Vilniuje birželio 24 dieną 
iškilmingai paminėta d-ro 
Jono Basanavičiaus 60 metų 
sukaktuvės. Visa iškilmė 
atsibuvus “Rūtos” salėje. 
Daugumas lietuvių ir sve
timtaučių inteligentų ger
biamąjį jubiliatą asmeniš
kai pasveikino. Gauta dau
gybė telegramų ir laiškų su 
pasveikinimais.

nas. Juodelė, Kievo politech
nikos profesorius, inkuria 
cemento dirbtuvę. Tam tik
slui organizuojama bendro
vė, kurios nariai iškalu© pa
sižadėję įnešti 50.000 rublių.

Tokias iš Lietuvos žinias 
net miela skaityti.

Socializmo klausimas 
žmonių tarpe pastaraisiais 
laikais gana dažnai būva ri
šamas, bet istikrųjų niekas 
nepažvelgia į jo pogrindį, į 
ateities pasekmes. Kalbama 
apie socializmą, bet kas tai 
yra socializmas, nei vienas 
to klausimo negali išrišti. 
Tad, manau, naudinga bus 
pažvelgti nors trumpai į so
cializmo klausimą, idant 
žmones šiek tiek su juomi 
susipažintą ir nereiktą atei
tyje girdėti apie socializmą 
kaipo apie kokį geležinį vil
ką.

Socializmas, tai mokslas 
apie žmonijos būvio pageri
nimą, arba tai yra būdas 
žmonijos buviui pagerinti. 
Socializmo artymiausiu tė
vu yra Karolius Marksas, 
paėjimo žydas, gyveno Vo
kietijoje. Jo išsvajotą te
oriją laikosi ligi šiolei vadi
nami socialistai. Socializmo 
branduoliu yra komunizmą s 
arba, kitaip sakant, turtą 
bęndromas. Socialistai išsva
jojo, kad žmonijos būvį tik 
tuomet pagerįs, kada sunai- 
kįs privatinį turtu valdymą, 
o visi turtai pereis į draugi
jos rankas arba į socialistu 
valdžios rankas, kurie kiek
vienam žmogui duos pragy
venimui atsakantį tą turtų 
skaitlių. Vadinasi, kas 
šiandien turi - kokią nuosa
vybę: namus, rakandus, že
mę ir tt., tas viskas, įvykus 
socializmui, bus ne jo: pe
reis į valdžios rankas, kuri 
paskui kiekvieną žmogų 
paskirs tame ar aname na
me gyventi, tą ar kitokį dar
bą dirbti ir tt. Trumpai 
sakant, visos šio svieto gė
rybės bus bendrose rankose 
arba, svetimą žodį varto
jant, įvyks komunizmas. 
Komunizmą, įvykdinti, tai 
svarbiausis socialistų sva
jojimas. Kuomet komuniz
mas įvyksiąs, nebusią kapi
talistų, busianti lygybė, tur
tai bus valdžios rankose, ku
ri kiekvienam tinkamą dalį 
duos, niekas daugiau ne
gaus, tad bus laimė bei ro
jus ant šios žemės. Lygybė 
tarp visu ir visame — taip 
skamba socialistų geismai.

Komunizmas yra dalina
mas į keletą dalių, bet es- 
seucionališkai visur vieno
das; visur einama prie ben
dro turtų valdymo, o užgi- 
nimo privatinės nuosavybės 
ar tai visų daiktų, ar tik iš
dirbamųjų,

Jaigu gerai protausime 
ir giliau pažvelgsime į žmo
nių reikalus, pamatysime, 
kad socializmo įvykdinti to
kioje formoje visiškai nega
lima. Komunizmo įvykdiui- 
mas ne tik nepasiseks, bet 
ię daug žmonėms bevyk
dant j eibių galima padaryti, 
šocializnio pagerinimui žmo
nijos būvio forma yra tuš
čios tik svajonės, nesutin
kančios si! tikru žmogaus 
gyvenimu.

Pirmiausia socializmo į- 
vykdinimas padarys dauge
liui žmonių skriaudą (ne-1 
kalbant apie kapitalistus), 
kurie savo darbu ir taupu
mu susidėjo keletą dolerių, 
nusipirko namą ar ką kitą, 
tas viskas liks ne jo, jis iš- 
naujo turės dirbti paskir-

tas valandas, iš ko gaus pra
gyvenimą, kas pilnai netei
singa.

Lygybę žmonių taip-gi 
negalima įvykdinti. Patsai 
prigimimas aiškiai parodo, 
kad žmonės negali būti ly
gus, ir taip, matome stiprią 
žmonių ir silpnų, sveikų ir 
ligotų, didelių ir mažų; ga
bių ir negabią, sumanią ir 
mažiau sumanių ir t.t. Tas 
jau gimtinis nelygumas ver
čia mus atsisveikinti su so
cializmo svajonėmis. Jaigu 
žmonės butų vienodų jėgų, 
minčių, budo, gabumų, tuo
met gal galima butų apie 
tai svajoti. Pati draugija ar
ba surėdymas savaimi pri
verčia prie nelygybės, nes 
vieni valdo, įsako, kiti klau
so, jų paliepimus pildo. Kur 
čia lygybė ? Šiandien klauso
me ne socialistų; rytoj, įvy
kus socializmui, klausysime 
socialistų: tas pats į rundą 
suksis, o lygybės nebus.

Apart to, socializmo įvyk- 
dinimas daug priešingumą 
turi. Duokim sau, socializ
mas įvyko. Žmonės visi ly
gus ir liuosi. Liuosybė, ly
gybė, vienybė. Rankas susi
dėję juk nesėdėsime, reikia 
dirbti. Čia kįla sunkumas 
darbo padalinime. Jaigu 
visi liuosi, lygus, tai kiek
vienas sau išsirinkt gali dar
bą; kiekvienas-gi rinksis 
lengvesnį, malonesnį darbą, 
o sunkieji darbai liks. Nie
kas nenorės anglių kasti, ar
ti ir kitus sunkesnius dar
bus dirbti, nes lygąs, tad 
kaip Petras, taip ir Pau
lius gali būti gubernato
rium, o ne angliakasiu. Ir 
ištiktąją, kam už tą patį už
laikymą dirbti sunkiau. Iš 
to išeina netvarka, neramu
mai ir pražūtis. Jaigu pa
tiems sunku išsirinkti, tad 
gal vyriausybė privalėtą pa
dalinti darbą. Tuomet din
go liuosybė.
sprando sunki našta, 
nas žmogus yra palinkęs kal- 
viauti, kitas rašyti, tre
čias mūryti ir t. t., kiekvie
nas žmogus turi savo palin
kimus. Jaigu tad privers 
kalvį mūryti arba duoną 
kepti, kuomet jisai prie to 
nelinkęs, tai jam bus tame 
darbe katorga, o ne liuosy
bė; antrą, kas prie ko palin
kęs, tas geriau ir sumaniau 
tą darbą atlieka. Iš to atž
vilgio grįstą vergija ir vėl 
butą negerai. Paeiliui© dir
bti visus darbus: sunkesnius 
ir lengvesnius, taip-gi žmo
gus negali, nes kiekvienas 
negali mokėti kurpiaus, 
duonkepio, siuvėjo, anglia
kasio. kalvio, bankierians, 
gubernatoriaus, prezidento 
ir kitų darbą. Norint gerai 
kokį darbą atlikti, reikia il
gesnį laiką tą dirbti, išsila
vinti. o tuomet eisis naudin
gai. Negalima už sunkesnį 
darbą daugiau mokėti arba 
trumpiau dirbti, nes nebus 
lygybės, atsiras vėl kapita
listai.

Žmogaus silpnybė reika
lauja paskatinimo prie dar
bo. Jaigu žmogus tikisi ką 
geresnio gauti, daugiau už
dirbti, tuomet goriau dirba 
ir daugiau rūpinasi. Įvy- 
kus-gi socializmui, ar dirbsi, 
ar nedirbsi, vis paskirtą už
laikymą gausi; tai-gi velyk 
©(‘dirbti, negu dirbti. Jaigu 
privers dirbti, tai žmogus 
darys by tik atlikti: nenu
dirbs gerai, mažai nudirbs 
ir t. t. Negalima tikėtis i- 
dėališkų žmonių: gali atsi
rasti keli, bet ne visi, tai 
praktika liudija. Be pas
katinimo nėra ir ideos. Nie
kas nesuks galvos apie ko
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ŽODELIS APIE SOCIA
LIZMĄ.

giau uždirbti, jaigu mažai 
uždirbi. Kaip tą uždarbį pa
didinti? Pirmiausia reikalin
ga prašalinti girtuokliavimą, 
kuris gero neduoda, osveika- 
tą ir kišenį tuština. Tą į- 
vykdinus, turėsi gerą uždar
bį ir beveik visi galėsime 
automobiliais važinėti. To
liau apšvietimas reikalingas. 
Žmogus apsišvietęs mokės 
apkainuoti savo darbą, ge
riau ką nuveikti, geresnį 
biznį padaryti; kuomet be 
apšvietimo daug tuščiai jč-

Tąsa uno 6-to pusi.

kius išradimus ar ką, nes 
negali būti jo nuosavybe, 
negali turėti jokio pelno, 
tad kam sukti bereikalo sa
vo galvą. Niekas nenorės 
mokytis, nes visi lygi; už
laikymą turės, tad kam va
ryti, mokyties, kad ir be to 
lygus su kitais busiu. Vadi
nasi, dings visokis progre
sas, o prieisime prieprimiti-[8 
visko gyvenimo.

Daug dar galima rasti so
cializmo įvykdinime prie
šingumą. Reikia tik pro
tauti, gerai į žmogaus gyve
nimo reikalus žiūrėti, o pa
matysime, kad. socializmas 
yra neįvykdomas, tuščia 
svajonė ir apie jį mislijimas, 
tai tik laiko gaišinimas. Na, 
duokim sau, socializmas į- 
vyktu. Be abejonės užsilai
kytą tik tolei, pakolei butą 
dabar sudėtą turtą. Kuo
met tie turtai, išsibaigs, o 
tas greit įvyks, žlugs socia
lizmas, žmonės inkris į var
gus, sunkybes, nes viskas 
išaikvota, turtai sunaikinti, 
ką seniau turėjo atimta. Vėl 
tad reiktą pradėti, kaip mu
są protėvis Adomas, žemę 
šakaliu arti. Antra, socia
lizmui įvykus, tvarkos pa
laikymui reikės bosą, tokią 
pat gubernatorią, pirminin
ku, taip socialistą vadina
mu — dykaduonią, kuriais 
bus tuomet socialistai ku
riems reikės uždirbti algas, 
duoną, tad, viską padalinus, 
prastam žmogeliui nebus 
geriau, neuždirbs daugiau, 
bet bus daug niekiau, nes 
progresas sustos, kas viso
kią pramonę naikina. Į- 
vykus socializmui, nieko ge
resnio nebus, tik vieton ne 
socialistą bosą, regėsime 
socialistus, kurie mus išnau
dos. Toksai tik skirtumas.

Privalome mes su socia
lizmu būti atsargąs. Dau
giau protauti ir pažvelgti į 
gyvenimą, idant praregėjus, 
kad socializmas neįvykdo
mas. Jaigu neįvykdomas, 
geriau nebus, tad ko lysti 
kur nereik, kam aikvoti jė
gas ir nuostolius turėti. Va
dinasi, dirbti ant vėjo. Ne
reikia žiūrėti į žodžiu gražu
mą kalbėtojaus apie socia
lizmo gerumą, bet reikia 
protu praktiškai į gyveni
mą pažvelgti, o pamatysi, 
žmogau, kad prie socializ
me* ne tik neturėsi geriau, 
bet nustosi to, ką dabar 
turi, ir vargas žiūrės tau 
į akis.

Jaigu su socializmu nega
lima žmogaus būvio page
rinti, tad kaip jį pagerint? 
Tam galima atrasti šimtus 
būdą. Gyvenk kaip dabar 
gyveni, o rūpinkis tik dau-

kalingai turtus mėto. Vie- 
ton tad tuščią socializmo 
svajonią platinimo, vertėtu 
tikrą mokslą platinti. Taip 
gi reikalinga yra vienybe. 
Reikia jungtis į draugijas 
ir stačiai turėtą iš visą dar
bininką viena būti draugi
ja. Krūvoje stiprios jėgos, 
jokis išnaudojimas ir greitai 
pagelba reikale.

Tokius dalykus vykdin- 
daini atsieksime ką nors ge
ro, bet ne su socializmu.

Narkuną Konstantinas.

Į pačiame kaimo gale sto
vinčią grįčią greitai ėjo žy
das Šmuila, žinomas apylin
kėje arklią vagis ir parda
vėjas iš užsieno parneštą 
daiktą. Jo aukšta, sudžiu 
vus išvaizda atsimušė ant 
minkšto žemę dengiančio 
sniego ilgame šešėlyje, ku
ris mažinosi, kuomet mėnu
lis slėpdavosi debesiuose. 
Žydo veidas pilnai išreikšda
vo žmonią tarpe užsitarnau
tą nuomonę; sudžiūvęs, gįs- 
luotas, nušiupuse barzdele 
apaugęs, su pakumpuse įlo
sią, žemiau kurios piktai 
nusišypsančios lupos kimšo
jo, atrodė visiems pasibiau- 
rėtinai. Tai tikrai rytą ša
lies tipas, tik ne malonus, 
ramus, svajonią pilnas ir 
baimingas, bet laukinis, žvė
riškas, neturintis jokią pra
kilnesniu jausmą. Šmuila 
tuomi skyrėsi nuo kitą žy
du, kad nealpo pamatęs pei
lį, šautuvą, kurie tankiai jo 
buvo vartojami, jaigu tik 
kur atsitiko „darbas”, Šmui
la tuoj dalyvaudavo be jo
kią išsikalbėjimą.

Priėjęs žydas pre grį
čios, pabaladojo.

— Ką čia šimts neša nak
timis — atsiliepė žiaurus iš 
vidaus balsas.

— Atidaryk greičiau, nes 
šąlu ir laiko neturiu — suri
ko piktai Šmuila.

— Šmuila! turbut nedy- 
kai — kalbėjo, atidaryda
mas duris, jaunas, petin
gas vyras. — Na, lysk į vi' 
du.

Grįčios vidurys gana pui
kiai atrodė ir net nereikalin
gą puikenybią buvo maty
ti. Ant sienos tarpu daugy
bės šventąją paveikslą ky
bojo didelis laikrodis, bliu- 
dai, šaukštai ir puodai buvo 
sudėti po stiklu į juodai la- 
kieruotą šėpą, ant kurios 
riogsojo puiki trieilinė armo
nika. Grįčios gyventojas, 
Alikas Butkus, buvo tai tur- 
tingiausis to kaimo ūkinin
kas. Apart grįčios ir kitą 
triobą bei čia esančią gyvu
liu turėjo pusėtiną žemės 
plotą, o žmonės kalbėjo, kad 
turi gerokai pinigą susidė
jęs. Patsai ūkininkavimu 
neužsiėmė, nes buvo pave
dęs savo dėdei, kuris jo ma
lonės reikalavo.

Alikas priklausė prie drą
siausiu ir mikliausią per* 
rubežią vadą, dėlto jį vadin
davo drąsuoliu, jis-gi 
džiaugėsi ir didžiavosi iš to 
vardo. Patsai retai 
nešdavo kokius nors 
tus, išskiriant didžiai 
gius, bet tik veždavo 
ir nurodydavo nešantiem- 
siems kelią.

— Na, Atikai, jau laikas 
— tarė sėsdamas ant suolo 
Šmuila.

— Žinau, kad laikas — ta
rė šaltai Afikas.

— Apsirenkg ir į kelionę. 
Jie ten laukia,

— Tegul sau laukia.
— Tai neisi?
— Delko ne? Tik dykai 

savo sprando nekišiu kur 
nereik.

Žydas atsiduso, nusijuo
kė ir, inkišęs ranką antin, 
ištraukė pinigą maišiuką.

— Koksai tu juokingas, 
Alikai — tarė žydas. — Juk 
aš tavęs nekuomet neapga- 
vau, ar tai pirmas . kartas 
mudviem gešeftas varyti?

— Tu ir patį rabiną ap
gautum, nors taip prieš jį

DRĄSUOLIS.

(Vaidelis iš parubežini 
gyvenimo).

kada 
daik- 
bran- 
kitus

—Kiek tunori? — užklau
sė Šmuila, atidarydamas sa
vo pinigą maišiuką.

Pradėjo derybos. Ėjo 
čionai dalykas apie perve
dimą per rubežią net aštuo
niolika vyrą, kurie nešė 
daug visokią daiktą ir lai- 
kroclėlią už 6.000 rublią. 
Alikas išpradžiu reikalavo 
100 rublią, pagalios-gi susi
taikė už 60 rublią ir tai iš- 
anksto užmokėtu.

Dūsavo žydas, spiau- 
dė, keikė, išmetinėjo, bet pi
nigus atskaitė.

— Ir ką tu su pinigais da
rysi? — klausė žydas, duo
damas jam sulygtus pinigus. 
Turbut dvarą pirksi?

— O ką tu misliji? — at
kirto. Mikas — Duos Dievas 
kokius trejus ar ketverius 
metus, kaip paskutinieji, 
tai ir dvarui užteks. Žiūrėk 
kiek tą skaitikėlią turiu.

Tą sakydamas, ištraukė 
iš ančio lininį pinigą pli

kimštą krepšį ,■ ir, išėmęs 
popierinią įpiąigą pundelį, 
parodė žydąį. .Zfi

Žydo nei; ąkį^sužibėjo.
— Ai, ai!> —^suriko nus

tebęs — iš lęur fjek daug tu
ri? Ar daug', čia yra?

. — Kiek yra, Jai yra, juk 
žinai, kad nepavogiau — at' 
sake Alikas ir, sudėjęs atgal 
į krepšį pinigus bei priskai- 
tęs gautuosius, paslėpė sa- 
von vieton.-

— Linkiu tau kokį šimtą 
tukstančią surinkti. Aš tau 
prielankus. Na, laikas į ke
lionę. Šilgaliuose jusą lauk
siu.

Linktelėjo galva ir išėjo.
Keletą valandą vėliaus 

Alikas pervedė laimingai 
per rubežią visus kontra- 
bandistus. Drąsiai ėjo pir
myn su atkištu šautuvu bei 
parengtu tik šauti ir kaipo 
žinovas žengė be klinčių 
tamsumoje, nes paprastas 
tai buvo jam dalykas. Pas
kui jį ėjo kelioliką žmonią, 
nešančią sunkius našulius; 
vienas iš ją nešė laikrodė
lius. Ėjo per tankią girią 
r didžiai kliutingu keliu. Vi
sokį jauni medeliai ir krū
mai neleido lengvai eiti sau 
pirmyn — kojos giliai klim
po sniegan. Reikėjo žengti 
didžiai atsargiai, nes mažas 
šakutės lūžimas, koją sutre- 
psėjimas galėją sukelti sar
gybą, kuri kartais, rodos, 
iš žemės išdygdavo.

0 Staiga Atikas sustojo ir a- 
tidžiai klaiisėsi. Sustojo 
taip-gi visi kontrabandis- 
tąi.

— Ar šauti ką? — išleng- 
vo kas-žin-kas užklausė Ati
ko. •_

— ššš... ičia kas negero 
— atsakė Mikas.

— Eikit po kairei ir ko- 
greičiausia pišilgalius. Ten 
žydai laukia. Jaigu jie šičia 
eitą, aš sulaikysiu...

Įsakymas greitai išpildy
tas, ir į valandėlę laiko pasi
liko vienas.

— Tikrai sargyba — ma
nė sau Alikas -— kad tik jie 
spėju į Šilgalius, o aš čia 
neprapulsiu.

Šūvio balsas užtrenkė 
nakties ramumą... Miko 
kojos sudrebėjo, pasvyravo 
ir krito ant žemes su riks’ 
sinu:

— O Jėzau!
Šūvis mirtinas; kulipka 

perėjo stačiai Atikui per 
krutinę, iš žaizdos pasirodė 
kraujas, kuris užliejo gra
žiai baltą sniegą.

Greitai prie gulinčio atėjo 
augštas, sudžiūvėlis Šmuila. 
Rankose laikė, šautuvą, iš 
kurio ruko dar durnai. Atė- 
nulis, išlindęs iš debesų, 
aiškiai nušvietė visą tą re
gyklą.

—Žioplas—prakalbėjo žy
das, pasilenkęs ir norėda
mas atversti Miką.

Atsegė Aliko kailinius ir 
suradęs ant krutinės mai
šiuką su pinigais, jau buvo 
nukabinęs, kuomet peršau- 
tasai atvėrė akis.

— Šmuila... — pratarė 
— Žydas... Alano pinigai...

Godumas pridavė jam jė' 
gos; viena ranka nutvėrė 
Šmuilai už kojos, kita išsi
traukė iš už diržo peilį ir iš 
puskutinės jėgos kirto neat- 
sižiurint žydui, rėkdamas:

— Alano pinigai!
Šmuila išsisuko iš Aliko 

ranką, pasinešino tolyn, bet, 
nužengęs keletą žingsnią, 
krito baisiausiai keikdamas. 
Atsikelti jau nebegalėjo, Mi
ko peilis padarė savo; tu
rėjo abuįu kartu taip nelai
mingai atsiskirti su šiuo pa
sauliu.

Tuom tarpu ėmė girdėties 
be perstojimo koki tai gedu
lingi balsai, kurie kaskart 
artinosi ir pagalios pasirodė 
daugybė raudoną žiburėlią, 
kurie šokinėdami sustojo 
priešais.

Tai vilką gauja, pajutus 
kraują, skubinosi prie ska
nios vakarienės. Vedė juos 
senas prityręs vilkas. Išalkę 
žvėrįs puolėsi prie auką... 
J valandą laiko savo vaka
rienę užbaigė.

SILKĖ KAIPO PENĖ
TOJA.

Sumaniai skamba holan- 
diškas patarlė, kad Holan- 
dijos sostinė Amsterdamas 
yra pastatytas ant silkią 
ašaką.

Kadangi dar viduriniuose 
metašimčiuose, kuomet visa 
Europa kuone priverstinai 
turėjo pasninkauti, o “rau
donos” mėsos valgymas aš
triai buvo uždraustas, h.o- 
landai visą krikščionišką 
svietą aprūpindavo Budinto
mis silkėmis, Silkė maiti
no milijonus žmonių senobi
niais laikais ir dar ligšiol ne
sustojo maitinusi milijonus. 
Tatai ir nestebėtina, kad sil
kės skaitlingai gaudyta. Iš 
silkių gaudymo pelnas buvo 
toks milžiniškas, kad jau 
1677 metais Anglijos aristo
kratija su Yorko kunigaik
ščiu priešakyj stengėsi visą 
prekybą silkėmis paglemžti 
išimtinai į savo rankas. Sil
kią svarbiausiąja turgavie
te per ištisą pusamžį buvo 
Londonas, o paskui Joji 
svarbi pirklyba perkelta į 
Edinburgą, kuomet Škoti
jos bajorija buvo sudarius 
silkią monopolinę kompani
ją. Šitą kompaniją pasek
mingai rėmė tuomlaikinės 
bažnyčios organizacijos, ku
rios saugiai dabojo, idant 
tikintieji ankštai pildytą 
paskirtus pasninkus ir tuo 
budu imtą daugiau maitin- 
ties silkėmis. Nuo tą lai
ku pas visas tautas ir pa
gauta paprotįs maitinties 

silkėmis net ir po šiai dienai. 
Silkėmis maitinasi vargdie
niai ir turčiai, kadangi įvai
rus pritaisymas leidžia tą 
valgį krauti kaip ant bėdi
ną, taip ir ant turčią sta
lą.

Nūdien visame sviete kas' 
metai silkią sunaudojama 
arti dvieją ir pusės milijar
dą svarą.

Nūdien prie silkią gaudy
mo, sudinimo ir pakavimo 
gauna užsiėmimus keli šim
tai tukstančią žmonią.

Ir visai nemanoma, kad 
silkės kuomet nors pasibaig
tą, arba išnyktą taip skait
lingai anas gaudant, kadangi 
jos labai veislingos. Viena 
silkė ikrą turinti 30.000, te- 
čiau tą ikrą didesnę pusę 
sunaikina jūrės gyvūnai, 
kurią daugumas minta tik 
silkią ikrais.

Šveicarijos mažame kai
me Norrmont gyvena viena 
senutė, kurią kaimiečiai del 
jos aštraus matymo ėmė va
dinti ragana. Ant nelaimės 
nesenai kaime ėmė sirgti ir 
stipti galvijai, taigi prieta
ringi gyventoj ai nusprendė, 
kad tam dalykui esanti kal
ta senutė. Keli kaimiečiai 
nuėjo į senutės namus, su 
tikslu išvaryti iš jos velnią, 
ją smarkiai apdaužė ir lau
kė stebuklą, galviju pasvei
kimo. Tan dalykan, žinoma, 
įsimaišė vyresnybė ir visus 
mušeikas suėmė. Teismas 
ant visu uždėjo pabaudas ir 
nusprendė nukentėjusiai se
nutei gausiai pinigiškai at
lyginti. Už apkvaitusią gal
vą visuopiet atsako kišenius. 
Indomu, kad tokioj apšvies
toj šalyj atsiranda prieta
ringu žmonią.

-Firmoj Red Star Line, 
Amsterdame, pečkuriu uni
jai ne kaip pasisekė strai- 
kuoti. Unija pareikalavo 
pas firmos atstovus savo 
darbininkams nekuriu pa
gerinimu ir nuolaidu ir už 
to neišpildymą pagrasino 
straiku. Firma nelaukdama 
grasančios bedarbės, vi
siems pečkuriams unistams 
atsakė darbą ir aną vieton 
pakvietė straiklaužius. Ta
sai firmos netikėtas apsuk
rumas sunaikino pečkuriu 
uniją.

Iš Šveicarijos šalies ne
kokiai Emil Fischer, jau
nas mechanikas, tomis die
nomis paveldėjęs po miru
siam dėdei Amerikoje (New 
Yorke) $1.300.000. Kadangi 
Fischer yra karštas socialis
tas, tatai ‘•draugai" mano, 
jog jis tuos visus pinigus su
naudosiąs socializmo propa
gandai. Bet Fischer iš to 
savo draugą manymo nieko 
nedaro.

S. L. P. D. A. PRANEŠI- 
MAS.

Liepos 7 dieną Luzerne, 
Pa. buvo trečias pagelbinią 
draugiją susirinkimas. Su
sirinkimą atidarė preziden
tas Jonas Vabalas. Į sekre
torius išrinkta Joną Kučins
ką, į maršalkas — J. Gerel- 
tauską, į mandatą bei įneši
mą peržiūrėjimui komisiją— 
Fr. Varašką ir Joną Rigelį. 
Į susirinkimą atsilankė šią 
draugiją delegatai:

Iš Luzerne, Pa: šv. Petro 
ir Povylo draugijos — Jo
nas Vabalas, šv. Jurgio —- 
Jonas Rigelis, šv. Jono 
Krikštytojo — Juozas Ge- 
reltauskas, Politikos Kliu- 
bo ~ Andrius Vaitulionis.Iš- 
Swogersville, Pa: šv. Bene
dikto — Mykolas Janulevi- 
čius, šv. Martyno — Jurgis 
Antanaitis, Politikos Kliu- 
bo — Aly kolas Janui evičius. 
Iš Edwardsville, Pa: šv. An
tano — Jonas Kučinskas, 
šv. Izidoriaus — Jonas Ta- 
mialis ir Pranas Varaška, 
Politikos Kliubo — Petras 
Jaraška ir Pr. Petrauskas. 
Iš Wilkes-Barre, Pa: Lietu
vos Suną — Antanas Stan- 
naitis ir Kazimieras Šerga- 
lis.

Kilo klausimas, kaip tą 
Susivenijimą pavadinti ?Nu- 
tarta pavadinti Susivieniji
mas Lietuvią Pagelbinią 
Draugiją Amerikoje. Toliau 
buvo svarstoma apie išva
žiavusius draugus kitan 
miestan, ir nutarta, kad iš- 
važuojantis draugas į kitą 
miestą privalo užsimokėti 
vietinei draugijai visas už
vilktas mokestis, kitaip ne
gali būti kitur priimtas ir 
negali gauti paliudijimo iš 
vietinės draugijos. Ištikus 
ligai, privalo atsiusti nuo 
tenaitinės draugijos paliudi
jimą ir taip-gi nuo gydytojo 
apie -pradžią ir ligos pabai
gą, o tuomet gaus pašalpą. 
Tokio draugo mirties atsiti
kime privalo aprūpinti drau
gija, į kurią atsišaukė irpra- 
nešti to sąnario _ draugijai. 
Prie grabo turi duoti šešis 
vyrus, kuriems sąnario 
draugija vėliaus atmokės.

Kitas S. L. P. D. A. susi 
rinkimas bus rugpiučio 4 
dieną, 4 valandą po pietą, 
bažnytinėje salėje, King
ston, Pa. Pranešimą nutar
ta pagarsinti „Katalike”. 
Ateldžiame ir kitas draugi
jas atsilankyti į minėtąjį su
sirinkimą. Labai butą gerai, 
kad užmanytas darbas kas
kart stiprintus!.

Kviečia Komitetas:
Jonas Vabalas— prezid.

7 Wabster Str.
Luzerne, Pa.

Jonas Kučinskas *- raštin 
238 Slocum Ave.

Kingston, Pa.

SIMAS SU R AULU IŠ, TEISMO PASPRŪDO.
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AND. JUREVIČE.
Musų keliaujantis agentas.

LEWISTON, ME.
Kazys Vilaniškis, Box 36.

CICERO. ILL.
1318 So. 49 Ct.

1412 — 49 th Av.
1410 — 49th Ct.

A. K. Bočkus, 
F. A. Golubickis, 
M. Szarka, 

CHICAGO, ILL.

2345 W. 20 St.
708 W. 17th St.

921 — 33rd PJ
3222 Aubprn Av.

3327 Lowe Av.
3255 S. Halsted St.

DR. T. ZELL.

MMB

(Tąsa).
Su didžiausiu džiaugsmu aš atradau savo pažiūros 

patvirtinimą augščiau minėtoje puikioje amerikiečio 
Ernesto Šėtono Tompsono knygoje: “Bingo ir kiti pasa
kojimai iš gyvulių pasaulio”, kuri buvo išleista 1900m., 
bet aš ją gavau tik 1902 m.

Čia autorius taip ryškiai vaizdiną, kaip jo šuo Bin
go orientuojasi su šito “komiško” papročio pagelba, kad 
aš privesiu čia priklausantį skyrių ištisai:

“Pavasary aš pradėjau Bingo auklėti. Netrukus po 
to jis pradėjo auklėti mane. *

“Vidury aikštės, turinčios dvi mylias ilgio, tarp 
musų namelio ir Kerberry stovėjo paribis ūkės stulpas, 
drūtas stulpas, įleistas supiltan kapčiun ir matomas iš
tolo.

“Aš patyriau, kad Bingo niekuomet nepraeina pro 
šitą paslaptingą stulpą gerai jo neapuostes. Toliaus aš 
patyriau, kad vilkai ir visi aplinkiniai šunes taipgi ap
lanko šitą paminklą, ir, galiaus, betyrinėjant pei* žiū
roną, man pasisekė išblaškyti miglas, apsiaučiančias 
šitą mįslį, ir pažvelgti privatinių Bingo gyvenimam

“Tasai stulpas, pagal sutartį, yra signaline stoti
mi visiems gyvenusiems aplinkoje didelės “Canis” šei
mynos nariams, puikioji gi uoslė leido jiems sužinoti, 
kuris iš šitų narių toje vietoje buvo paskutinis. Snie
gui išpuolus, aš padariau tolesnes suradas; pasirodė, 
kad stulpas buvo tik vieno viso tislo tašku ant didelio 
ploto. Žodžiu sakant, visu pakraščiu, žiūrint pagal rei
kalą, buvo intaisyta signalinės stotys. Ryškiu ženklu 
joms buvo koks-nors pažymus daiktas, stulpas, akmuo, 
ar išnetyčių ant tos vietos atsiradęs tauro kaušas; gerai 
ištyrus pasirodė, kad ta nekvailai sumanyta įstaiga, 
įsteigta tikslu paleisti ir gauti žinias.

“Aleivienas šuo ar vilkas skaito savo priederme ap
lankyti visas tas stotis, kurios stovi pakelyje, kad ap- 
sižinojus, ar ten kas nėjo.

“Aš patyriau, kad Bingo kartais bėgdavo prie stul
po, čiaudėjo, gerai apuostė žemę aplinkui, paskui pra
dėjo urgzti ir su išžodintais nasrais ir žėrinčiomis aki
mis su įnirtimu pradėdavo kasti žemes. Antgalo eida
vo nuo stulpo šalin besidairydamas aplinkui. Visa tuo, 
tarytum, jis norėjo pasakyti:

“— Urr! uh! tai buvo čia suskretęs McCarty’o šuo. 
Au! aš jį pamokinsiu šį vakarą.

“Kitą kartą jis atsidėjo tyrų vilko pėdoms, kurios 
ėjo į visas puses, ir urzgė:

“— Tai pėdos tyrų vilko, atėjusio nuo šiaurės, kurios 
atsiduoda negyva karve. Tai labai indomu! Verta ar
čiau ištirti!

“Kitais kartais jis suko uodega, bėgiojo aplink 
stulpą į visas puses, matyt, norėdamas palikti kuodi- 
ilžiausią savo atsilankymo įspūdį, pranešdamas apie 
tai .savo broliui Billui, gyvenusiam Brandone. Dėlto 
ve negalima priskaityti netikėtam atsitikimui, kad sy
kį nakčia pas mus atėjo Billas, su kuriuo Bingo drau
ge nuėjo ant kalno, kur gardžiai kvepiąs negyvas ar
klys buvo jiems dideliu pasilepinimu aplankas ap
vaikščiojant.

“Kartais gautos žinios taip uždegdavo Bingo, kad 
jis šuole leidosi bėgti prie kitos stoties, artesnių ži
nių apturėjimui.

“Kartais gi tyrinėjimas iššaukdavo pas Bingo pil
ną pavartos galvos kraipymą, kuris maž daug tiek reiš’ 
kė:

“— Na, kas tai galėjo but, sakykite? — arba
“— Man taip regis, kad aš su tuo ponu susipažinau 

pernai vasarą.
“Kartą Bingo priėjęs prie stulpo pariby, pasišiau

šė, paspaudė uodegą, ėmė visas drebėti ir galima buvo 
matyti, kad jam staiga negerai pasidarė, — vis tai tik
ri apimtos baimės ir išgasties ženklai. Jis, matomai, ne
turėjo nei mažiausio noro sekti tuo pėdsakiu ir pagry- 
žo namon, kur visą puse valandos šiaušėsi, snukis gi jo 
reiškė neapykantą ir baimę.

“Prie arčiausio tyrimo pėdų, kurios Bingui varė 
tokią baimę, aš sužinojau, kad jo gilus urzgimas “urr— 
uh” reiškė : “girinis vilkas”.

“Tai šis ir tas iš to, ką aš nuo Bingo pasimoki
nau. Ilgainiui, kaip aš matydavau jį iš savo šalto, ne
patogaus guolio šalę pašiūrės kelianties ir, nusipur- 

1 čius sniegus nuo savo gauruotos odos, tvirta eisena 
nukumpinant ir išnykstant, tamsumoje, manydavau 
pats sau:

“E, seni, jau aš žinau, kur tu eini ir kodėl niekini 
pašiūrės pastoge. Dabar aš žinau, kodėl tavo naktinės 
kelionės būva tam tikromis valandomis ir iškur tu ži
nai, kur tau reikia kreiptis, kad suradus tas ko jieškai.” 

Taigi yra krasinis susinešimas tarp tvarinių, ku
ine nemoka nei skaityti, nei rašyti, ir reikia pasakyti, 
kad jų krasa puikiai veikia ir neapsakomai prasta, ka
dangi reikalingas rašalas visuomet yra po ranka.

Koks iudomus pasaulis atsistoja prieš mus, įsitr 
kinus, kad gamta su prastų priemonių pagelba sutaiso 
tokius dalykus, kurių mokyčiausias profesorius niekuo
met nesugalvoti]!

Ii* vietoje to, kad su nuostaba ir pagarba prilenkti 
kelius prieš gamtos išmintį, net musų didžiausi- gamti
ninkai kalba apie “juokingą panroti”.

KATALIKAS

Apskritai nėra ko labai stebėtis, kad^es^ės, ne
mokančios rašyti, turi krasinį susinešimą. Kiekvienam 
kriminalistui yra žinonia, kad prasikaltėliai i¥! valka
tos, kurie dažniausiai nemoka rašyti, pasinaudoja'ypa- 
tingais ženklais susižinojimui tarp savęs, /Procesorius 
Gross rašo apie tai savo puikioje knygoje^Handbuch 
fuer Untersuchungsrichter”. :

“Užtenka prisižiūrėti vaistiniams stulpams, pir
mam ir paskutiniam namui kaime, atšaliai'stovinčiam 
kluonui ir tt., kad surasti ant jų daugybę miekadėjiš- 
kų ženklų. Neprityrėlis čia atsižino apie viską, kas jam 
žinotina: ar ten yra policija, ar pikti šunes, kur galima 
ką gauti ir tt.”

Taigi šunes ir piktadariai pasinaudoja ta pačia 
priemone susižinojimui tarp saves. Tiktai žmogus, kai
po gyvulys, pas kuri svarbiausią rolę vaidina akys, 
pasirenka tam tikslui ženklus, pamatomus akims, vadi
nas, brūkšnius, piešimus, ir tt., o šuo, pas kurį svar
biausiu pajautimu yra uoslė,t am tikslui pasinaudoja 
savo šlapimu, vadinas, ženklu pastebiamu uoslei.

Gaila, kad beveik niekas iš gamtininkų nei many
te nemanė, kaip svarbu mums žinoti apie gyvulių kra 
są. Paprastai apie šitą paprotį pratariama puse bur
nos, kaipo apie ką tokio išimtino.

Laukiniai arkliai kaipo susižinojimo priemonę, 
kaip buvo jau minėta augščiau, vartoja savo išmatas.

Kaikurios antilopos trina medžių žievę savo aša
rinių gilių sunkomis.

Daugialis kitų antilopų elgiasi taippat kaip ir 
arkliai. -

Gaake Kunert sako:
“Juodasis tauras nusilengvina, panašiai daugumui 

indiškųjų antilopų nekartą ant vienos ir tos pačios vie
tos”.

Toliaus: •
v“Mėlinojo buliaus (nilgau) buveinėje yra vietos, 

kur gana geros mėšlo krūvos yra prikrauta.”
Pas Indijos nosragį taipgi pastebiama tas pats pa

protys.
“Indijos nosragis nusilengvinimui apsirenka vis 

tą pačią vietą, kol ten nepasidaro didelė mėšlo krūva”.
Vilkas elgiasi panašiai šuniui, zuikis gi trina į me 

dį savo snukį. it
Tompson vaizdindamas zuikį rašo apie jį taip:
“Neprityrėlis. apsistojo po vienu medžiu, į kurį zui

kis vis savo snukį trynė, vien dėlto, kad tas buvo jam 
juokinga, nes jis nežinojo, kad visi zuikiai patinai tą 
daro. Tas priduoda tokiam medžiui ypatingą zuikinį 
kvapą ir jaunikliai iš to tuojaus gali žinoti, kad apie- 
linkėse gyvena jau zuikių šeimyna. Taip pat.jis gali su
žinoti, ar paskutinis šitą medį aplankęs zuikis priklauso 
prie jo pažystamų skaitliaus, nutrintos gi aft t medžio 
žievės vietos augštis jam duoda tikrasupHifima apie 
jo pirmtakuno didumą.”

Kad lamos, taip kaip ir laukiniai arkliai, turi pa
protį savo išmatas palikti ant vienos vietos, tai jau mi
nėjome augščiau.

Sibiriškoji gi žvyne, kuri vis dauginus įsigyvena1 
Vokietijoje, priešingai, tam tikslui vartoja savo šlapi 
mą, kaip ir šuo.

Ypatingą padėjimą tarp kačių užima afrikinė ci- 
vetta, nes ji, netaip kaip kitos kačių atmainos, priklau
so prie skaičiaus gyvulių, pas kuriuos svarbiausią rolę 
vaidina ne regėjimas, bet užuodimas. Šito išimtinio 
padėjimo priežastis yra labai prasta----afrikinės civet
tos asmenyje mes turime gyvulį, kuris pagal savo gyve
nimo būdą nei kiek neprimena katės, bet priklauso prie 
turinčių jautrią uosle kiaunių. Upės ūdrą taip gi tei
siu giaus butų pavadinus vandenine kiaune.

Apie afrikinė civettą Brėmas rašo:
“Ligšiol veltui stengtasi išaiškinti naudą gyvulio 

apturimą nuo šitų gilių sunkstymo. Galima skaityti tik
rai -sužinotu, kad ji nesinaudoja šituo sunkalu, kaip 
amerikinis smirdėlius savo pragarine smarve, vadinas, 
apsigynimui nuo priešų. Kodėl ir kam civetta naudoja
si juo, tikrai pasakyti dar negalima; turbūt tai jautri
nanti lytinė priemonė”.

Kad jis panaudojama ir paskutinėje prasmėje, tai 
yra aišku. Bet visųpirma sunkalas yra neapsakomai 
praktška priemone susižinojimui' tarp gyvulių, pas ku
riuos ’svarbiausią rolę vaidina uoslė.

‘ Brėmas aiškiai pabraukia šitą:
‘Laisvame stovyje — rašo jis — gyvulys rūpinasi 

pasiliuosuoti nuo paskutinių daiktų ar kitų padarų 
tuomi, kad trinasi į medžius ir akmenis.”

Galima drąsiai sakyti, kad šituo keliu afrikinės 
civettos sužino prasčiausiu ir tikriausiu budu apie ki
tų tos pačios atmainos artį. ... \

Pas bebrą tam pačiam tikslui yra bebro lašai. 
Odueton nuo medžioklininko atsižinojo? kad vienas 
bebras savo lašinį krepšį ištuštinęs tam tikroje vietoje; 
tas atvedė ten kitą bebrą, kuris pirmojo lašus apžėręs 
žemėmis, o paskui ant tos vietos ištuštinęs -savo krepšį, 
ir tt.; tokiu budu pasidaro augštos stipriai kvepian
čios bebrų lašais kupurnos. a, . a

Muskusinėms- stirnoms susižinojimo pyieipone esti 
jų muskusinis dalykas.

“Apie tai — rašo Brėmas (t. III, psl. 532) — ar 
yra tas tiesa, kad patinai, kaip buvo tvirtinta seiliaus, 
ištuštiną savo muskusinius krepšius ant medžių kamie’ 
nų ir kitų daiktų, — mums su tikrumu nieko nepasako
ta.” Pasiremiant gi augščiau pasakytu yra aišku, kad 
butų tiesiog indomu, jei jie elgtųsi kitaip.

Su pilna tiesa galima tvirtinti, kad visi' gyvuliai, 
pas kuriuos svarbiausią rolę vaidina uoslė, turi kokį 
vnatiuea užuodžiam a ženklą, su kurio nagelba iietarnsa- 

ves susižino. Pažniausiai tuo tikslu vartojama šlapi
mas arba išmatos, bet buvo ir specialiuos priemonės, 
k. v. muskusinis daiktas, cįvettos syvai ir k. Taip pat 
pripažintina, kad pas mažai ištirtus gyvulius, k. v. mus- 
kusiniai buliai, afrikinės civettos, kurie, be abejo, pri
klauso prie skaitliaus gyvuliu su svarbiausiu pajautimu 
— uosle, tatai jų susipratimas įvyksta su pagelba 
tikro kvapo, kurį jie išduoda.

Jei mano daromas skirtumas tarp gyvuliu su svar
biausiu pajautimu-regėjimu ir gyvulių su svarbiausiu 
pajaųtimu-užuodimu yra teisingas, tai pirmieji niekuo
met negali naudotis, kaipo susižinojimo priemone, kva- 
piniais daiktais, pav. šlapimu. Išmatos pas juos gali 
vaidinti tą rolę, bet jei jos yra sudedamos taip, kad 
yra matomos ištolo. Taip va tigras krauja savo išmatas 
ant prasinešančių daiktų, sakysime, ant medžių kelmų. 
Tas nei kiek neprieštarauja augščiau pasakytam. Bet 
tąsyk išmatos nėra uždengtinos, kaip tai būva pas gy 
vulius su gera uosle. Gyvulys su geromis akimis nepa
matys užslėpto susižinojimo ženklo; gyvuliui su gera 
uosle tas neturi jokios svarbos.

Gvildomas čia klausimas taip yra neišdirbtas, kad 
skaitytojui prisieina pasitenkinti išdėtu.

Bet kaip man rodos, galima tikėtis, kad toliaus 
šitas klausimas atkreips į save atidžią, kurios jis yra 
vertas ir tyrinėtojai tolai neapsistos tyrinėję, kol tarp 
visų gyvulių susinešimo priemonės nebus gerai sužinota.

Man šitas eiles berašant, papuolė man į rankas pro
fesoriaus Pitscho straipsnis apie gyvulių sielą, kuria
me sąmojingas mokslininkas tarp kitko rašo:

“Kas verčia, sakykime, šunį, kuris name yra visai 
švarum gyvuliu ir nejaučia jokio reikalo dažnai savo 
prigimtus reikalus atlikinėti, apsistoti ties kiekvienu 
akmeniu, medžiu, tvora, ar krumu, kur jautri uoslė lei
džia jam atrasti uždžiuvusias ii' išgaravusias žymes pir- 
mesnio trumpo buvimo kito šunies ir iš savo pusės pa
likti čia matomą ir užuodžiamą savo paties individualy
bės išreišką? O tas juk išėjus pavaikščioti atsikartoja 
nesuskaitomus kartus. Ar jis daro tą su geru noru su
teikti savo pasekėjui tv.oju keliu progą gėrėtis šituo 
malonum kvapu, — progą, kurią jis yra kaltas savo 
pirmtakunui? Mes niekuomet neišaiškinsime sau mo
tyvo ir nesuprasime visos neišsemiamos daugybės prie
monių, esančių šunies organizme šito veikimo budo įvy- 
kinimui. Šiaip ar taip, žmogui einančiam su šunim, ši
tas pasielgimas yra vienvaline juoko versme.”

Kad tai dalykas visai nejuokingas, tai mes jau ma
tėme. Neužginčijama žyme to. kad čia ištikro kalba ei
na apie krasinį susiųešimą, gali būti ta aplinkybė, jog 
kambariuose šuo užsilaiko švariai ir nepajaučia tam 
reikalo. Kodėl? Ogi todėl, kad kambariuose šuo vienas 
ir žinias davinėti jis neturi kam.’ Tai butų vistiek, ką 
prasikaltėliui apsigyvenus ant neapgyventos salos su
tartiniai ženklai daryti. Bet kaip tik tas šuo įeis bustan, 
kur yra ir kiti šunes, — atsiminkime pav. biliardo ko
jas smuklėje, — tai jo švarumas baigiasi, nes ome jį 
tąsyk skatina “koresponduoti”.

“Neišsemiamai daugybei dalyko nėra jokio reikalo. 
Visiems žinoma, kad su viena kvepilų bonkute taupiai 
apseinant kalima apkvapsniti didelė daugybė daiktų. 
Prie to prisideda dar aplinkybė, kad šunes neprakai- 

’tuoja ir laisvais būdami kuone visuomet turi progą 
pripuolus prie vandens taipgi panaujinti skystimo at
sargą organizme.

Taigi nėra ko juoktis iš šito labai svarbaus gyvu
liams veikimo, į ką nurodo net jo rimta išvaizda. Taipo
gi atmintina, kad geriausia pasaulyje krasa negali 
lenktyniuoti su šita krasa, kuri nežino jokių krasos iš
laidų, jokių krasos dėžučių.

Kataliko” Agentai

St,

SKYRIUS XXVIII. 
Kodėl mopsas loja ant mėnulio?

Kad žarieji daiktai padaro didesnį įspūdį į gyvu
lius, pas kuriuos svarbiausiu pajautimu yra regėjimas, 
tai tas visiems yra žinoma. Varnos, šarkos ir tt. dažnai 
vogė auksinius žiedus ir kitus į akis besimėtančius-daik
tus. Apie gyvulius, pas kuriuos svarbiausiu pajautimu 
yra itžuodimas, nieko tokio nebuvo girdėti,

Kad beždžionės, kaipo esybės, pas kurias svarbiau
sią rolę vaidina regėjimas, parodo ypatingą pamėgimą 
forminių drabužių, paveikslų, veidrodžių ir tt., tai jau 
buvo minėta.

Kadangi žmogus, kaipo esybė, pas kurią svar
biausiu pajautimu yra regėjimas, vartoja daugybę 
daiktų, kurie turi svarbą tik esybėms su aštriomis aki
mis, tai jis linkęs yra skaityti protingais tik tuos 
gyvulius, kurie parodo supratimą šitų daiktų, tuos gi 
gyvulius, kurie tokio supratimų neparodo, jis linkęs 
skaityti kvailais. Tok i s žvilgsnis, žinoma, klaidingas 
iš paties pamato.

Ir antraip, negalima laikyti išmintingu gyvulio 
su svarbiausiu pajautimu — užuodimu todėl, kad jis 
neima užnuodinto maisto, sakykime, žvyne užnuodintų 
kviečių, kuomet toki protingi gyvūnai su svarbiausiu 
pajautimu — regėjimu, kaip va žvirbliai ir k. 
čiai, dažnai būva tokio vyliaus auka.

Iš to yra aišku, kad gyvuliai visai kitaip 
sulig dauginių švietalų, žiūrint pagal tai, prie 
rūšies jie priklauso, ar prie tų, pas kuriuos svarbiau
siu pajautimu yra regėjimas, ar prie tų, pas kuriuos 
svarbiausią rolę vaidina užuodimas.

Dar senovės aigiptiečiams puolė į akis tas akylu
mas, kurį dieninės beždžionės kreipė į dauginius švie
talus.

Pas Brėmą delei šito sakoma:
(Toliaus bus).

Jonas Budreckis, 4535 Hermitage Av.
P. Monkus,
Jonas A. Rimkus,
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av.
V Stulpinas., ' “
Dom. Venckus, 
Jos. Braknis, 
Jos. Kulis, 

“AuSros” Draugijos Skaityk*.
3149 So. Halsted St.

Jonas Visockis,
Jci-.n Dabulskis,
Vine. Linka,

GRAND RAPIDS, MICH.
V. Staseviče, 1351 Hamilton St.
Jonas Brazaitis. 581 Eroadway St.

TORONTO, CANADA,
A. Capas. 246 Bellwood Ave. 

BROCKTON, MASS.

P. Meškinis, 35 Arthur
John Bamanauckas, 135 James

BAYONNE, N." J.
Zujus, 500 Broadway

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

CLEVELAND, OHIO.
Szukis, 

CAMBRIDGE, MASS.
B-rtkeviče, 877 Cambridge St

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

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

WORCHESTER, MASS.
M. Paltanaviče, 15 Millbury

8WOYES, PA.
G. K. Antanaitis, P. O. Box

BROOKLYN, N. Y.
Babast. Valantinas, 370 Humbold
J. V. Lutkauckas, 120 Grand

SCRANTON' PA.
J. Petrikis, 1514 Boss Av.
J. Digrys, 1213 Philo St

FOBEST CITY, PA.
J. Dzikas. P. O. Box 453

W. LYNN, MASS.
W. Waicenavicze, 20 Biver Bt

PLYMOUTH, PA.
Poteliunas, 345 E. Biver St

DU BOIS, FA.
V, J. Kizelis, 401 So.

WATERBURY, CONN.
E. Ch. Kazemekas, 785 Bank

WORCESTER, MASS.
J. Vieraitis, 107 S. Harding
M. Paltanaviče. 15 Millbury

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, 19 Stoke
Jos. Bickis,

ROCKFOBD, ILL.
Chas. Miklas, 1408 So. Main

KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauckas, 519 Hanson
Jonas Bagdonas, 106 Maple

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Babaliauckas, 28 Murduck?

WILKbs-barke, FA.
141 Park Ave. 

501 New Grant Bt.
34 Logan Bt 

238 Slocum Av.

Kaz. Kučinskas,
A. Šeške v iže, 
W. Adominas,
J. Kučinskas,

.. J. Naujokaitis, 45 Planch St., 
Commercial Rd. East, 
LONDON ENGLAND.

John Skinder, R. F. D. N. 1 Box 35 A. 
CLINTON, IND.

M. K. Vilkevičia, 
Jos Kulis, 

Keliaujantis Agentas.
MELROSE PARK, ILL.

Zimančius, Box 432.J.
KELIAUJANTIS AGMNTtS NAUJO
JE ANGLIJOJE IR APIELINKĖJE, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 243 W. 4tl St

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE- 

NIAIS NUMERIAIS.
LAWEEriUh, MASS.

F. Svirta, 31 Union
Bamanoski, 99Į£ Oak

LOWELL, MASS.
Stakeliunas, 69 Charles

PHILADELPHIA, PA.
Kairys, 322 Wharton

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

ELIZAHDT FORT, N. J~
D. Boczkus, 211 — ■w

BROCKTON? MASS.
B. P. Miszkinls Co., 25 Arthu
John J. Boman, 135 Ames

BROOKLYN, N. Y.
A. Plachocky, W Grand

Juozapas Ambraziejus

SO. BOSTON, MASS.
Im Gendrolis, 224 Arheros St

PULLMAN, ILL. - ”
Jenas Žalys, 114 E. jį07 St

NORWOOD, MASS.
J, Pakarklis, 23 Dean St.

0HICAGOJE, ILL.
M. J. Tananeviče 670 W. 18 St.
F. A.. Kaitis. 1607 N. Ashland Aw
Joe. Braknis, 3019 Parnell AVį

8



TEL. YARDS 1804

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS,ST. ANUCAUSKIS, 
Karpenderis 

xR 
Kontraktorius.

Budavoją visokius namus, mūrinius 
Ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį po numerią

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Illinois,

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas ir petnycla.
Paeekmingiausiai gydo visokias vyriš

kas, moteriškas ir vaiką ligas. 
VALANDOS:

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 
Sietą ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 

ėliomis nuo 8 iki 10 ryte.
DR. ~~»EPB U ART,

1838 So. t 8t„ Chicago, DL 
TeLįSone Canal 37

-----------------  PRENUMERATA KAŠTUOJA:-------------—
AMERIKOJ ę metams $2.50

Epušei matų $1.25
EUROPOJ f$3-50’ Augu- t joj ir Škotijoj 15 s. Prusnose 15 m.

Kiekvienas žmogus privalo
^sžinfltie.kaip užlaikyti savo sveikatą.^^

, 11 i!5i Sutaisė Dr. A. L. Graieunas.
SVEIKATA arba tiesus i r trumpas kelias į sveikatą. 
Šis pirmas lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal 
Europos ir Amerikos garsių daktarų ir profesorių veikalus. 
SVEIKATA—veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais 
šimtais aiškių {paveiksiu apie žmogaus kūno sudėjimą ir t. t

Toji aufcso knyga SVEIKATA lešnoja tik $2.00 su prisimrtimu.
Visos lietuvių laikraščių redakcijos, kunigai ir daktarai sako, 

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

JONAS M. TANANEVIČIA
3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

3252-54 So. Morgan St. Chicago, III
Telephone Yards 6685

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

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

s Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

d. H. OLSON
ry I ARU ir karštu va-

■ ndeniu šildymo 
f rietaisų:vedimas 
ii pataisymas.

W. D. Boczkauskas & Go,
520-522 W. South Ali,, « . Mahanoy City, Pa

4012
State Street
7 el.Oakland 1441

**************************
*
*
*
*
*
*
*
*
*£ ---- - „
^*************************

Telefonas Yards 153s
DR. J. KULIS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois.

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 12: 6 iki 9 vakare.

Nedel. nuo 9 iki 12 popiet; nuo 6 iki 8vo2:.

* 
I * t * 
I *

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

Telephone Yards 4527.

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

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

dn’mą eina 8 dienas, į Libavą 11 dieną 
$33.00 III kliasa $35.00 
$48.00 II kliasa $50.00 
$65.00 I kliasa $75.00

Czar (naujas)—Liepos 27 — 1912
Russia rugp.;—10, — 1912
Kursk----Bugp. 24 1912 *
Del siaulkesnuią. žinią kreipkitės 

prie musą agentą arba prie pačią 
perstatytojo.

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

INDIAN 4.
Puikiausia vieta užeigos dėl lietuvių, ir 
kurie atvažiuoja is kitų'hiiėstų suteikiu 
teisingiausias-rodąs ir pataiinftiš’kono- 
geriausiai norintiętns pirkft propertes, 
kaip tai: lotus arbia nilthUs, Aprašom pir
ma pasirodavit su' manim, nes esmu se
niausias gyventojas iš lietuvių ir locni- 
ninkas sovo namo - ‘

FRlNCšSZKUS JONAITIS
Užlaikau saitą skanų alų, kvepencius 
Havanos cigarus; sena, skanę degtinę, net 
ir iš seno krająus. Turiu puikią svetai
nę del balių, del visokių mitingų ir susi
ejimų. ; ,, J

FRANK JONAITIS
1109 Madison St., Gary, Ind.

Telefonas 1813

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

Išeina kas Petnyčia Chicago, Ill.

£

0 20 metų senas laikraštis 

I“ LIETU VA

Dėlko turi nešiot seną ropę
kad gali pirkti naują Gold Filled paauksuotą 
ant 20 metų gvarantuotą Elgin Laikrodėlį už

SI 5.00
Lenciūgėlių, laketų, žiedų, špilkų, kolonikų 

šukų ir„tt. Yra daug gatunkų iš ko pasiskirti.
lįg" Sliubinių žiedų litaras indedu už dyką. “O

3248 S. Mcrgan St CHICAGO, ILL

Laikraštis, “Lietuva”, 8 poslapių, didelio 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai- 

. pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil
nas naujausių ir tikriausių žinių i3 Lietuvos, A. 
merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašeUpinių, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.

“Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Val- 
stijuose Šiaurines Amerikos: — 
Metams $2.00, pusei metų $1.00.

Kanadoj ir Mexike:—
Metams $2.50, pusei metų $1.25.

Rdšsijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese vieš- 
Metams $3.00, pusei metų $1.50.

K. J. FILLIPOVICH
General Agentas

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigą senatvei. 
Apsaugoja namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir 
Gary, ind. už labai žemas kainas, taipogi parsiduodu 
farmas labai pigei. Kolektuoju bilas visokios notu- 
ros, taipogi prisiunčiu kamarninkus del išmieravimo 
lotą ir farmą. Imu visokias provas civilnas ir kri- 
minališkas ir priduodu geriausiem.< advokatams. Rei
kalauju agentą Chicagoj. Mokantiems vyrams 
raštą geras uždarbis.

Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškai. 
Offiso valandos: nuo 8 iki 10 ryto ir nuo 3 iki 9 vak.

St., Gyvenimo adresas: 826 W. 34th St.
• TELEPHONE DROVER 2250.

DR. RICHTER’S
Pain Expeller

Dr. Richter’s galingos extarna- 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje.

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu
matizmo, Kraujo Sukrekeji- 
mo, Strėnų Degimą, Strendie- 
glis ir Neuralgijos.

Skubiai palengvina žaizdas, šty-vu- 
mą ir muskulus. Šlubumą ir pažei? 
dimą. Išgydo nuo šalčio ir gripo ir 
skaudėjimą kaklo. Trukdo nuo krau
jo sukepimą ir nuo uždegimą plau
čių. Išgydo galvos skaudėjimą ir 
dantų gėlimą. Nepamirškite gauti 
teisingas gyduoles užpečėtyta šu pe- 
čėtim pokeliuose.

25c ir 50c. '<iž butelį*

patystese:
Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per 

pačto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo rankų, adresuojant šiteip:

? A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

RAŠYK tuojaus, o gausi vieną “Lietuve." numerj ant pažiuro, dykai.

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metą
Aprupinkit savo namą su

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

kia šviesą tūkstančiams namą ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chicagos. ** —

Jus galit turėti jusą namą, arba šapą pritdfe,y- 
tą su šviesa arba pajiega arba abiein, pagal jūsų 
pačių supratimą už mažą mokestį pridėtą prie mi- 
terio bilos. -

Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba telefonuoti pas:
THE COSMOPOLITAN Electric Co. pakaks.
Adresas:

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg)

122 So*. Michigan Blvd.
__ ( Randolph 3341

ones, j Autom. 64612
Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 

šviesos ir pajiegos.

Willman & SieinDach
Q

74-80 Washington St. New York,

oierys

Jūsų Namuose

F. Ad. Richter & Co,
American House

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

CHICAGO, ILLINOIS

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

URA VISI PAS
J. ZARAMSK1

16S.6 Wash’ton st. Gary Ini 
' Užlaikau šaltą alų, skanj 

degtinę, ir suteikiu visokį 
rodą kožnam naujai pri
buvusiam iu Gary.

Čedykite Pinigus, Laiką ir Sveikatą. 
Nesikankykite vasaros karščiuos 
su neparankiu senovišku prosu, 
nusipirkite Naujos Gadynes 
Prosą, kuris šildo savyje.

Suprosinsite j pusę laiko, su 
smagumu. Nereik bėgti nuo pe
čiaus pas stalą ir atgal, nesude
ginsi drapaną. Šilumą galima re
guliuoti. Galima vartoti: viduj, lauke, 
ant porčiaus, kelionėje. Visada gatavas 
ir pilnai gvarantuotas. pigus, ir švarus. 
Rašykite, o gausite pilną aprašymą.

Agentams geras pelnas.

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 S. Halsted St. Dept. 1 Chicago

Telephone Yards 3547
K

OVD AI ID AlflTEDVQ Rodaukites musu Spe- wlliMl 111 IflUlkniw cialistu ir gaukite X Ray 
. ...... - egzaminą ir rodą dykai.

Klauskit 
Chopen10c 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK
Išdirbėjęs

4934 So. Paulina lt., Chicago, DL 
Phone Yards 411,4.

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 

Jį tas ant 20 metą, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 

•įįĮį ■ puikiai visaip iš
marginti, gerai 
laiką laikanti, la- 

__  blausiai naudoja
mi keliauninką, kurie turi daboti lai- 

Specijąliškas pasiulijimas. Mes 
‘ ’ " F laikrodėlį kiekvienam 

.75 ir expreso kaštus 
. flinfė^ 

mokėk nei Žento.
14k. 

gelis dovanai prie 
EXCELSIOR 

804 Athenaeum Bldg.

nusiąsime ■» 
O. O.

rliurė^del .

ketum $35.

Jei nepatiks, ne-
Ui ji kitur mo- 

paauksuotas lenciu- 
laikrodėlio.
WATCH CO.,

Chicago, HL

Išgydyti jus ir 
kad 

butumet išgydyti, 
arba pi

nigus sugražinsim.

Musų tikslas Musų kainos:
Gydymas 

pradedant nuo 
10 doleriu 

suteikiant ir gy
duoles.

visados turėtų rastis zopostos geres
nes degtines, kaip del priėmimo savo 
pažystamų arba draugų ir del apsi
saugojimo nuo ligų kiekvienas gydy
tojas velija Handmesome Bourbon. 
Riebus, skanus, švelnus. Labai tin
kanti arielka šeimynom. Pasimkit 
butelį namo šendie. Gaunamas visuos 
geresniuos saliunuos ir pas:

National Wine & Liquor Co.
2927-29 Archer Ave. Chicago, Ill-

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill

LIGOS. KURIAS MES PASEKMINGAI IŠGYDOME.

Chroniškas Nervų ligas, kaipo Kraujo užnuodyjimą, škrofulos skaudulius, 
Patrūkimą, Išbėrimą, Nubėgimą, Raudonąją Gyslą, Pilvą, Kepenys. Inkstus, Pūslė, 
Negromuliavimą, Reumatizmą, Nemigą, Nervų Nusilpnėjimą, Paralyžių, lakumotora- 
takiea, Silpnumą ir visas kitokias kankinančias ligas.

Jaigu tu ėsi pavargęs ir nuilstantis iš ryto, neramus naktyj, svaigstąs, susi
raukęs arba nuliūdęs, turi galvos skausmą, nugarkaulio, pamėlynavusius paakiu^ 
nudiegimus. žemyn ir augštyn nugarkaulio, plakimą širdies, išbėrimus, naktinius 
prakaitaviųyis, skaudamas ir nuilstančias strėnas, nutrotytą svarumą, žudymą at
minties, nusilpnėjusius vidurius, apsireiškimus odos (skuros) ligų, TAI TU NE
ATBŪTINAI REIKALAUJI MUSŲ GYDYMO TUOJAUS. Neatidėliok ant toliaus 
ir nelauk kol tapsi neišgydomas, bet tuojaus atsilankyk j Profesoriaus De Johns 
Medikališką Institutą ir tegui vienas iš musų specialistų suteiks jums atsakanti 
patarnavimą ir išegzaminavojimą per X-ray spindulius, ir išgydys jus, ko kiti 
negalėjo

PROFESSOR DeJOHN’S MEDICAL INSTITUTE
UNINC.

3009-51 E. 92nd St., cor. Commercial Ave., So. Chicago. Ill.
Telephonas So. Chicago, 146.

Ofiso valandos: Kiekvieną dieną nuo 9:30 ič ryto, iki 8:30 vakaro. Ne
daliomis ir šventomis dienomis nuo 9:30 iš ryto iki 3:30 vakaro. Mes kalbume 
visokiose kalbose. Mes užmokam už strytkarius pas mus atsilankiusiems.

■t

Vienatine Lietuviška Aptieka ant Bridgeporto

« F. A. POSZKA
1 ■ •*' Savininkas

3121 S. Morgan St., Tel. Yards 695 Chicago, Ill.
Užlaik’o geriausius vaistus, visokias lietuviškas žo
les, Trljarhcą, Arbatą nuo kosulio, ir kitokias: Tai
pogi re Ik all u d am i kokių vaistų atsišaukite per laiškus. 
Gyduoles.bro nuospaudų [Corns].

VYRAI! Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu specijalistu Chicagoįe, kuris 

aplanko savo ligonius ypatiškai.
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraują Nuodų, Negriškos Negales, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 

gyduolių be jokios naudos, ir mano noni yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vieninteli 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 geriausj patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, igytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir 7

išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų.
Nemokėk už nepasekmingą gydymą-NEISŽGYDO, NEMOKĖK.

Telephone* 4 a r c/s 1454

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street Chicago, III.

Į Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir 

: « Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išty- 
simas, Kraujo Užnuodijimas. 
Szlapumo Nubegimai,

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 

I dies ligos.

UŽNUODIJIMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Moterų
Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos.

išgydysiu visiškai, jaigu tamista
yra labai lengvos. Ateik šiądien irrpasiliuosuok nuo kente- DOVANAI.J Kalbame Lietuviszkai.

I Ultsak HgUSi (Ištyrimas Dovanai)
VISISZKO ISZGIJiMO kiekvienas jieško. Aš tamistą 

sowm. — — —. Mr  i  — _ _
sakančio gydymo/o išlygoš’yra“labai lengvoj
jimų. (RODĄ DOVANAI.) Kalbamo Liet

Dr.ZINS, 183 CHICAGO
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak? Nedelioms nuo 8 ryto iki 4 po p*

pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at- 
Jimų. (j

' ....'....
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STEREOSKOPAI.

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

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

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

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa-

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

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

nėlėje.
2. Trjs Karaliai atlanko gimusį Kris

tą ir dovanas jam kloja.
3. Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

4. Kristus ant svodbos, Kanoj Gali
lėjaus. Permaino vandenį į vy
ną.

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

Kristą žydams.
z- 7. Simonas pagelbsti Kristui kryžią 

nešti.
8. šventa Veronika apsiuosto veidą 

Kristui.
9. Jėzus ramina moteris, kad jo ne

verktą.
10. Jėzus prie kalno Golgotos, nukry- 

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

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

. kalno Golgotos.
\ 14. JjSydai ruošiasi kalti Kristą prie 

' . — jcryžiaus.
lQ^Xristaus kūną ima nuo kryžiaus.
17. Kristus keliasi iš grabo.
18. Kristus žengia į dangą.
19. Regykla šiandieninio Betlejaus.
20. Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku

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

rijos.
22. Bažnyčia budavota ant grabo Šv. 

P. Marijos.
23. Kaip šiandien išrodo Kristaus gra

bas.
24. Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 

kur Kristus mirė.
25. Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai 

žmogus ’ ’.
SERIJA II.

Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 
lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

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

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

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

maryj.
31. Niagara. Patkavinis vandenskri- 

tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Balls from Goat Island).

32. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

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

34. Moki indijonas namieje.
35. Moki indijoną gyvenimas.
36. Sioux indijoną vadas, He-No- 

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

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

Yosemite Klonyj, Gal.
I 59. Magdelenos Kolegija, Oxford, An

glijoj-
40. Airija. Killarney, pilis Boss.
41. Inėjimas į Muckross Klioštorią,

■------- -, Airijoj.

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

tedra.
44. Vokietija. Griuvėsiai viduramži- 

„ nes pilies.
45. Vokietija? Laivas aplęidžįantie Ko- 

blencą, ant Rheino upės. ~
46. Švedija. Stockholmas nuo vandens 

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

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

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

ryžiuj, Francijoj.
54. Tulleriną daržas, Paryžiuje, Fran

cijoj.
55. Palociai tautą ant upės Seinuos 

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

Francijoj.
57. Des Shamps Elysees, Paryžiuje, 

Francijoj.
58. Didžiosios operas palocius, Pary

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

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

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

farnche, Francijoj.
62. Pajūrinis kraštas Casino, . Monte' 

Carlo.
63. Vatikano daržas ir. šv. Petro ka

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

ro katedros.
65. Didžioji galerija Colona palociuje, 

Ryme, Italijoj.
66. Skliautas Settinio Severo, Ryme, 

Italijoj.
67. Koloseumas, Ryme, Italijoj.
68. Nesenai atkastas palocius, Pompe- 

jo, Italijoj.
69. Senatas ir Kanalas, Milane, Itali

joj-
70. Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita

lijoj.
71. šėrimas karvelią ant pleciaus San 

Marco, Venecijoj.
72. Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 

Italijoj.
73. Mahometoną bažnyčia Omare.
74. Oceaninis pakraštis, parodantis ke

lio užuolanką, Algiere.
-75. Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 

Kaire, Egipte.
76. Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometoną bažnyčios Gamoa EI 
Ain.

77. Mahometoną bažnyčia Šaitano Ha
san, žiūrint, nuo Ciadelio sieną. 
Kaire, Egipte.

78. Pyramidos ir Arabą vilija, žiū
rint nuo Ghizeh kelio, Kaire, 
Egipte.

79. Arabija. .Daržas išdžiūvusiame 
upės take.

80. Inėjimas į palocią, Singapore, In
dijoj.

81. Turgaus diena Singapore, Indijoj.
82. Tautiškasis greitasis trūkis, Sin

gapore, Indijoj.
83. Policijos stacija Hong Konge, Gili

ojoj.
84. Žibinčius Hong Konge, Chinijoj.
85. Chiniečią vienbuoriniai laivai 

įplaukoj Hong Konge, Chinijoj.
86. Gražusis kelias Shanghai, Chini

joj.
87. žvilgis ant viešos turgavietės, 

Shanghai, Chinijoj.
88. Tautiškas priešpiečią namas ant 

salos Java.
89. Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 

laukai.
90. Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 

tišką lotus kvietką pilname žy
dėjime.

91. Junitą žinyčia Honmoku. Yokoha 
ma, Japonijoj.

92. Yokohama, Japonijoj, šiaučius dir
bantis lytines kurpes.

93. Yokohama, Japonijoj. Kriauklinią 
žuvią . pardavinėtojaus stotis.

94. Paroda ugnagesinią atletu, Yokoha
ma, Japonijoj.

95. Yokohama, Japonijoj. Kvietką 
daržas.

96. Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jauną gerbėją Matsuri pro
cesijoj.

97. Japonijoj vaikai, nešanti pokylinį 
Matsuri altorių, Yokohamoj.

98. Matsuri pokylis, muzikas pastolas 
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj.

99. Yokohama, Japonijoj. Daržovią 
pardavinėtojas, rodantis savo 
turtą.

100. Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

101. Japoniškas žvejys prieplaukoj, 
Yokohama.

102. Japoniečią būdas eiti pailsiu.
103. Tropai į Kigomizą žinyčių, Kyoto, 

Japonijoj.
104. Kyoto, Japonijoj. Kigomizą ži

nyčia.
105. Auksinis pavilionas ant ežero 

Kinkakuji, arti Kyoto, Japonijoj.
106. Senoviška žinyčia Fujiyama, Mt. 

Fuji, Japonijoj.
107. Teatro gatvė, ilgio vieną milią, 

Osaka, Japonijoj.
108. Nara, Japonijoj. Tūkstantis ži

binčių prie Kasuga-No-Myia ži- 
nyčios.

109. Nikko, Japonijoj. Senovės akme
ninis šuo, sergentis Nikko žiny
čių nuo Piktojo.

110. HawaiSki mokyklos kūdikiai.
111. Palmą daržas ant kranto Mono- 

loa upės, Honolulu, Hawai.
112. Daktilinių palmą kelias, Honolu

lu, Hawai.
113 Hawaiška moteris, gaudanti Pee- 

heai, mažiukę kriaukinę žiuvaitę.
114. Chiniečiai renkanti ryžius, Ha

wai.

Anmokat^A^l^k^lęalbą?^
Šiomis dienomis išėjo iŠ spaudos labai naudingaiknyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos&albos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; $essoii$ in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiu- ifl Yra, tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius, ę Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje tejpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimui q Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. tj Pagalios tal
pinusi trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. q O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jujtiniiį Amerikos^Valstybių Piliečiais. q Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose..........................$1.25
Gražiais audimo apdarais........................... $1.50

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

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

GELBĖKIT
Labai tankiai tenka girdėti tą žodi gelbėkit”. Tankiai pasi
taiko, kad ateina žmogus be rankos ar kojos, moteris be vyro, 
vyras be moteries ir tt. Visi skundžiasi, kad esą vargingame 
padėjime, bet_pažiurCjus giliaus į dalyką, tuojaus pamatai, kur 
yra nelaimes šaknis. Kaip jau žinome, Chicagoje yra apie 60 
tūkstančių lietuvių; suprantamas tad dalykas, kad iš tokios 
sumos daugybe dirba visokius pavojingus darbus. Atsitikus 
kokiai nelaimei, mus žmones pripratę kreiptis prie karčemnin- 
ko patarimo pasiklausti; na o karčemninkas moka su tokiais 
žmonėmis pasielgti. Chicagoje dabar priviso taipgi visokios 
rųšies advokatėlių ir visokių privedejų prie provų, kurie, išgir
dę apie kokią nelaimę, tuojaus puolasi kaip katinas prie peles, 
prie nelaimingo žmogaus ar tai į jo stubą, ar į ligonbutį ir vi
sokiais budais inkalbineja žmogui, kad pasirašytų ant kokio 
ten popiergalio. Kada-gi jau sykį žmogus pasirašė, tai ir pa
vedė savo provą kokiems žydeliams—advokatams, kuriems 
visai nerupi žmogaus nelaime, bet kišenius. Pasigavę žmogų 
j savo nagus, jie daro taip, kaip jie nori, o ne taip, kaip turi 
būti. Paprastai sutaiko žmogų be jo žinios su kompanija už 
keletą ar kelioliką šimtų dolerių; praneša žmogui, kad kompa
nija siūlo du ar tris šimtus dolerių. Žmogus, būdamas nelai
mėjo, sutinka ant tokių išlygų ir gavęs kelioliką dolerių, apsi
moka visus kastus daktarų ir t.t., pasižiūri, kad neteko nei pi
nigų, nei sveikatos, palieka nelaimingu ant visados ir privers
tas yra šauktis pagelbos kitų, o tas jo gerasis privedėjas prie 
provos ir advokatelis uliavoja su vargdienio pinigais. Gyven
damas Chicagoje per kelioliką metų mačiau šimtus tokių atsi
tikimų, ir kad padaryti galą tokiems skriaudikams, privedc- 
jams prie provų, pasirengiau patarnauti kiekvienam lietuviui 
ar lietuvei nelaimei ištikus. Ištikus kokiai nelaimei, saugoki
tės tų .privedejų prie provų; atsilankykite į musų ofisą, mes 
jums suteiksime draugišką patarimą ir pasakysime, ką jus tu
rite daryti, vienu žodžiu apsaugosime jus nuo išnaudojimo. 
Jeigu jus turite ar reikalaujate advokato pagelbos, tai pirma 
kol ką darysi ateik, arba rašyk pas mus, o mes patarnausime 
jums visai DYKAI. Mes darysime taip, kad žmogus gautų 
atsakantį atlyginimą už pražudytą kūno dali ar sveikatą, kad » 
paskui nusipirkęs kokį namą ar biznį, galėtų laimingai užbaig
ti savo gyvenimą. ‘Meldžiame guodotinų skaitytojų pranešti 
apie tai ir kitiems, idant visi žinotų prie ko kreiptis su viršmi- 
netais reikalais. Kurie norite, kad jūsų prova nenueitų nie
kais, kreipkite^ in, . .. ■

J. M. Tananevičio Ofisą
klausdami Juozo Szliko

3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.
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115. Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj 
Afrikoj.

116. Inplauka ir plaukianti laivą tai
symo dirbtuvė Valparaiso, Chile.

117. Jamaicos Broorkline gatvė, Port 
Antonio.

118. San Francisco gatvė, Mexico City.
119. Didysis pliacius, Mexico City.
120. ‘ ‘ Jojimas šėnimis ’ ’.
121. Mano apginėjas.
122. Kalėdą rytas.
123. '“fėvo musą, kuris esi danguo

se“.
124; Pagalvėlių karė.
125. šėrimas kačiuką.

Teleskopas ir 100 virš paminėtą 
paveikslėlią kaštuoja .......... $3.00

100 tą pačiu paveikslėlią bakse
lyje be eleskopo ............................ $2.00

25 paveikslėliai iš Jėzaus gy
venimo ............................................ $1.00

Pats vienas teleskopas be paveiks- 
lėlią kaštuoja $1.00.

SERIJA m.
Susidedanti iš 12 maišyto gatunko pa

veikslėlių pundelyje. Kaina 25c. 
už pundelį.

šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, beveik vis kitoki paveikslėliai, 
tai yra maišyti iš visokią gatunką. 
Juose yra: gražiausią miestą, bažny
čią ir kitą bagotą triobesią paveiks
lai, taipgi ir komiški paveikslėliai, ši

serija yra gera tiems, kurie nori pi
nigus užčėdyti, nes ji kaštuoja tiktai 
25c., o joje galima tiek daug pama
tyti kaip ir serijoj I.

SERIJA IV.
12 taippat maišyto gatunko paveiks

lėlių pundelyje.- Kaina 50c., už 
pundelį.

šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti ga
biausią artistą, brangaus darbo. Į 
juos žiūrint matai viską taip aiškiai 
kaip kad prieš akis nebūtą jokio pa
veikslėlio, bet tikrai gyva regykla.

ATMINKITE, kad virš parodytos 
kainos yra tik už paveikslėlius, be 
Teleskopo. Pats Teleskopas kaštuoja 
75c. Vieno Teleskopo užtenka ant vi
są ir visokią paveikslėlią turėti, tai 
vienas Teleskopas užtenka jiems vi
siems.

Vienas Teleskopas užtenka visokiems 
paveikslams. Kada turi teleskopą, 
tai gali imti paveikslus kokius tik no
ri ir visi tiks į tų patį teleskopų.

Siųsdami pinigus ant teleskopą ar 
ant kitokią reikalą visada adresuokite:

JONAS M. TANANEVIČE
3249-53 S. Morgan St. 

Chicago, Ill.

WURIU už garbę pranešti visiems tautiečiams, kad įsteigiau grabų dirbtuvę. Kainos pigi^sį^s. Gavau 
progą prigulėti prie dideles kompanijos, tad galiu parduoti kaip aš noriu, ne sulyg jos valios. Dėlto, 

garbus tautiečiai nereikalaujate savo sunkiai uždirbtus centus krauti į kompanijos kišenių. ?
Bėdiniems kainos nuo $10 ir augščiau. Vaikams nuo $3 lig $10. Galima atsišaukti ir iš aplinkinių 

miestelių. Uždėjau automobilius, karietas, karavanus, užtai galiu pribūti greitai ir ta pačia kaina. Turiu 
taipgi automobilius ant pardavimo nuo $300 lig $5,000.

Ant visokių laiškų ir reikalavimų greitai duodu atsakymą, tik rašykite ir reikalaukite. Ir galite žinoti 
visi grabai yra už pusę kainos. Su pagarba

PAUL A. MAZEINA, ggi|AAcug,URW AVEWUE Tel. Yards 1138 
---- —ILLINOIS.

ENTIRELY NEW

ĮDOMUS

satino

CORK Tl
■X 0 
5

= CORK TIP —

YPATINGI
CIGARETAI 

iš 
TURKIŠKO 

SUMAIŠYMO

TINKA 
VISIEMS 

RŪKYTOJAMS

■K

NUOSTEBUMAI

PAUKŠČIAI 
ir 

KVIETKOS 
KIEVIENAM 
BAKSELYJ

Cigarettes

5c. už 10 
PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS 

PABANDYK BAKSELĮ IR PERSITIKRINK PATS 
Satino paukščiai ir gėlės pa daro puikias 

pagalves 
P. LORILLARD CO.

KAIP LIKTI TURTINGU?
Miestas GARY turi didžiausius plieno ir kitų išdirby sčių fabrikus Su

vienytose Valstijose ir visame pasaulyje. United States Steel Corporation, 
kuri uždėjo šitą miestą, jau išleido 85.000.000 dol. pabudavojimui savo dirb
tuvių, ir dar daugiau jų išleidžia kasmetai ant jų padidinimo.

Šitas miestas yra ant pietinio kranto ežero Michigan, 7 mylios nuo Chica- 
gos. Į šitą miestą sueina ir perkerta 16 svarbiausių geležinkelių.

GARY randasi jau sekančios dirbtuvės: American Bridge Co., kur dirba 
jau 5000 darbininkų; American Sheet and Tin Co., kur dirba 7000 darbinin
kų; Portlant Cement Co., kuri išdirba 27.000 bačkų cemento į dieną; Šriubau- 
nė (Nut & Bolt Works) kur dirba 1000 darbininkų vyrų ir moterų; Kokso, 
gazo ir smalos išdirbystė gamina 5000 tonų kasdieną; American Locomotyve 
Works, kur dirba 15.000 darbininkų; American Car & Foundry Co. stato už 
10 mill. dol. savo naujas dirbtuves; National Tube Works, kur dirba 6000 dar
bininkų; Danville Scale Co-> kur dirbs 5000 darbininkų; Brooks Locomotive 
Works iš Brooklyno, kur dirbs 25.000 darbininkų; Relių dirbtuvės su 28 atvi
rais pečiais, kur išlieja 40b® tonų relių kasdiena; Uostas ir prieplauka lėšavo 
1.700.000 dol. Iš PhiladelPbijos perkeliamos didžiausios visame sviete lokomo- 
tivų dirbtuvės, Balwin Locomo^ve Works. — Miestas GARY prasidėjo vos 1906 
metuose, o per tuos kelis me^užaugo j milžinišką dirbtuvių miestą su 35.000
gyventojų.

Tie, kurie pirmiausiai 
dar kasdien auga milžiniš
ku spartumu ir kas šian
dien pirks žemę, namą ar 
lotą, tas į trumpą laiką ir
gi liks turtingu lygiai su 
miesto augimu.

Mes turime 
didelius plotus žemės, ku
rias parduosime pigiai ir 
ant lengvų išmokėjimų su 
mažu įmokėjimu. Nelau
kite ilgai, bet tuojaus pa
sinaudokite iš progos, nes 
juo greičiau nusipirksi sau 
žemės plotą, namą ar lotą,

pirko tenai žemės, liko jau turtingais. Bet miestas 
tuo greičiaus galėsi likti 

x turtingu ir uždirbti gerus 
jgF \ pinigus ant nupirktos že-

Bjfc \ lugs. — Mes darome biznį 
jau per daugelį metų su 
įvairiomis žemėmis ir vie
tomis ir visi žmonės, kurie 
nuo musų pirko yra pilnai 

_  užganėdinti. Pirkdami nuo 
musų pirksite tiesiai nuo 

T'WjWlr savinmkų žemės, kurie ne- 
WWWlkUTOF reikalauja duoti nuošim- 

čius ir algaš'kokiems agen- 
tams ir užtai gali daug pi
giau parduoti žemes neguJos. Skinderis.

kokį agentai. Susirgus ar nelaimėje mes palaukiame pakol pasveiksi ir galėsi 
išmokėti. Nelauk ilgiau ir neleisk prabėgti tokiai puikiai progai, bet tuojaus 
važiuok arba rašyk šituo adresu:

JOS. SKINDERIS (Si CO., 
Ofisas 1214 Broadway, Gary, Ind. Gyvenimas 3362 S. Halsted St., Chicago, Ill.

NAUJOS KNYGOS “KATALIKO“ 
SPAUDOS.

1. IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI
arba . Atėjimas ir Gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Teatri
nis vaidinimas su gaidomis. Su- 
dėsė V. Juozas K...S. šis vadina
mas “IŠGANYMO APSIREIŠKI
MAI’’ turi savyj dešimtį skyrią 
su 32 atidengimais, ty. pradedant 
nuo Zakarijo, šv. Jono tėvo, lig 
Jėzaus kristaus į dangą užžengi
mo. Pusi. 105. Kaina ............ 75c.
Apdaruose ................................... $1.00

2. DEGTINĖ-NUODAI, pagal N. N.
Raštu parašė S. Kaimietis. šita 
yra labai naudinga knygelė kiek
vienam perskaityti. Iš seną-seno- 
vės girtuoklystė skaitėsi biauria 
yda bei nuodėme, kurią pranašai 
ir galvočiai peikė bei su panieki- 
kinimu apie ją atsiliepdavo; bei 
nekados senovės laikuose žmonės 
taip nebegirtuokliavo kaip dabar 
girtuokliauja. Dešimta dalis visos 
Euronos gyventoją “prakaite kak
tos“-dirba per dienas ir naktis, 
kad padirbti, išplatinti ir išgydyti 
tuos nuodus — degtinę; dirba tik 
delei to, kad sunaikinti savyje jė
gą, ištuštinti kišenią ir pripildyti 
savais vaikais1 bei vaiką — vai
kais prieglaudas, ligonbučius be
protnamius, kalėjimus ir priveisti 
dar tarpu savęs visokią ligoziią 
bei elgetą ’ ’. Kaina 10c.
Agentai ‘ gauna 50 procentą ant mu

są locnos spaudos knygą.
Siąsdami pinigus adresuokite:

JONAS M. TANANEVIČIA, 
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Ill.

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

$100.000.00 
sudėta Illinois Valstybes kasoje. 

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami.
- COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

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

Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
Iš SENO KBAJAUS.

Bu geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrą ir mo
torą, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti*jus neišgydė nueikit pas j^, o jie 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

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

daliomis nuo 10 iki 12 ryto.
1759 West 18 Str.. Corner Wood Str.
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KATALIKAS

ADMJ-L. STRACIJA LIET. TEATRAL. 
MJAUGkSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

918 — 33rd St.
fit an, Stonevicze, Vice-prez., 

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

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

1900 W. 17th St.
Mart. Kadzievski, Iždininkas, 

3118 W. 20th St.
REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

3244 S. Mrgan St.

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

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

3249 S Morgan St.
Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

•>x3 S. Wood St.

DMINISTRACIJA D. L. K. VY
TAUTO POLITIŠKO KLIUBO.

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

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

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

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

, 58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius,

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Teehery St.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

J. V. Zacharevite, Prez., 
917 — l-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 Avi.

ADMINISTRACIJA DB-STS3 ŠV.
JUOZAPO • aIM. SM.

Juazapas ."alandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Ant. Petrokas, Vice-Prczidentas, 
1819 W. 45-th St.

Juozapas Palekas, Prot. Rašt. 
-4559 So. Hermitage Av.

Juoz. Volskis, Raštin. Finansų, 
4524 S. Wood St.

Stan. Anučiauskis, Išdininkas, 
4617 S. Hermitage Ave.

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

Draugysčių Reikalai.
TEMYKITE 

t LIETUVIAI!

ANT PARDAVIMO.
ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda Grosernė ir Bučernė 
tuvių apgyventoje vietoje, biznis _ 
rai išdirbtas; viena toj apylinkėj. Par
davimo priežasties — Savininkas va
žiuoja į Lietuvą. Atsišaukite šiuo a- 
dresu:

Petkus,
70 W, Broadway Str.

Aurora, Hl, 
(27-28-29).

lie
ge-

ADMINISTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE, PA.
Adomas čikanauskas, Pirr-.sėdu, 

’■i 78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,
R. F. D. No. 1 Box 171.

‘ “KATALIKO” KLIUBO 
te ADMINISTRACIJA.
v EDWARDSVILLE, PA. 
i Mot. Stragis, Pirmsėdis,

/ 446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

ADMINISTRACIJA DF-STĖS fiV. 
MATEUBO APAŠTALO.

Petr. Andxejauekas, Pirm., 
918 — 33rd St.

Intanas Mazelauskis, Pagebininkas,
3244 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.

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistuto” Paskolijimo ir Budavo- 

jimo Dr-stė (Spulka) No 1.
Nauja 45 Serija prasidės ketverge 

rugpiučio 8-tą dieną 1912 m. Susirn- , 
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
3251 Ilinois Court, kampas 33čios 
gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
cijų. Akcijos užsibaigia už 6% metų 
ir kiekviena akcija atneša $100.00

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau
sia būdas del sučėdijimo pinigų.

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia 
iš visų lietuviškų Spulkų Chieagoje.

Virš minėta Dra gija (Spulka) yra 
po priežiūra valstijos Illinois - ir yra? 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba statymo namų, 
ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

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

3236 S. Morgan St.
Phones:—Yards 2716—Wabash 

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

Išdirba visokius Rejentaiiškus do
kumentus, pavCždAjĮE Doviernastis; 
Testamentus; Byį; Whales; Kontrak
tus; Notas; Affidavitus ir visokius ki
tus raštus, koki tik Ręjento arba “No
tary Public’’ skjŲiuįe daromi.. Su
teikia patarimus5 (reikaluose dalių Lie
tuvoje ir kituose1 -dalykuose. .

Kreipkitės į s P
TANANEVIC ^SAVINGS BANK, 

3249-53 So. Moigant Ęt, Chicago, HL 
i . i .it r 

Dr. G. M. Glaser

su

2200.

Pigiai parsiduoda drapanų klimiji- 
mui storas. Gera vieta del kriaueiaus, 
nes 
šiuo

ten nėra lietuvio. Atsišaukite 
adresu:

6025 S. State Str, 
Chicago. Ill. 

(27-28-29)

Parsiduoda 4 lotai Roseland, Ill, 
priešais lietuvišką bažnyčią, labai ge
roj vietoj. Gera proga del lietuvio 
pasibudavoti namą ir užsidėti biznį. 
Kas norėtu pirkti tegul atsišaukia į 
J. M. Tananevičio Banka, 3249-53 So. 
Morgan St., Chicago, Ill.

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

Ant išrandavojimo fliatas su 5 kam
bariais pagal modernišką pabudavoji- 
mą. Atsišaukite į Jono M. Tanane
vičio Banką.

[ J. W. Zacharewicz
• NOTARAS
) Ištiria abstraktus perkantiems 
k namus ir padirba visus kitokius 
' legališkus dokumentus, Ameriko- 
) niskus ir Europiškus,. Asekuruoja 
. namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
' kančiose kompanijose ir skolina 
| pinigus ant pirmo morgičiaus.
k Kreipkitės prie tautieczio kuris yra į atsakantis o visados gausit teisinga pa- 
. tarnavima. PriūszaiiKzv. Jurgio bazn.
' 911 W. 33rd St., Tel Yard 5423

ĖV. MYKOLO LE-STBH WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras x-iiecaas, Prezidentas, 
462 E. South St.

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

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

X&zim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-mas, 
96 Logan St.

Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 8. Grant S_.

Juozas šnipas, Kasierius,
f 386 New Gro.e St

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K.

V WILKES-BARRE, PA.
J. LauKus, Prezidentas, 

425 S. Grant . t.
7. Staneika, Viee-prezid., 

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

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

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

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

New Grove St

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

Jonas Bagdonas, Vice-prezi., 
3236 So. Morgan St.

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

Vine. Grigaliūnas, Finansų Raštinink.,
1906 So. Union St.

Jonas Biįanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

, TYRIAUSI BE GVARDIJOS DIDŽ.
,. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
lAITELIŲ ANT TOWN OP LAKE.

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

P. čiapas, Pagelbininkas, 
4436 So. Hermitage Avo.

B. J. Keperša, Nutarimų Raštin.
4644 So. Paulina St.

K. čiapas, Finansų Raštin., 
4436 So. Hermitage Ave.
V. Jasulaitis, Kasierius, 
4552 So. Ashland Avė.

K.Trakšelis, Gvardijos Jenerolas, 
1852 W. 45 St.

V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas, 
L. Boniaviče, Gvardijos Maršalga.

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

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

3200 Dlinois Ct.
M. Kadzievskis, 

3118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO R. ir K.

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Ave.

Joe. Gurinskas, Pagel bin in km-, 
3347 Auburn Ave.

Ign. Mateliunas, Prot. Raštin. 
1424 So. 49 Ave., Cicero Ill.
J. S. Palyanskns. Fin. Raštin. 

3325 S. Morgan St.
f Vine. Stankus, ISdinink&c, 

2934 — 29 SL

M MM

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

35 Serija prasidės utarninke Rugpiu
čio 6 dieną 1912 m. Susirinki, 
mai atsibuna kas Utarninkas Stą vai. 
vakare Dom. šemaičio s-, atainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius į, savaitę, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6% metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Dra- gija (Spulka) 
po priežiūra valstijos Illinois »r 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba budavojimo
nų ant p>:nu morgičiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų j opierų.

Si. guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

3236 S. Morgan St.
Phones:—Yards 2716—Wabash 2200. 

Mykolas J. Tananevicze, Kasier. 
670 W. 18 St.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda visai pigiai gera, tvirta, 

su naujais pakinkymais bogė. Kam rei
kalinga, atsišaukite pas

J. Ažukas,
3301 Auburn Av.

(29-30.31.). Chicago, Ill.

Parsiduoda geroj vietoj saliunas, 
ant kampo 22 ir Paulina gatvių. Atsi
šaukite pas.

T. Feenigen,
1700 W. 22 Str.(29).

Lie-

yra

iš-
Na-

Gerą turi proga, kas nori ingyti lie
tuvių ir lenkti dalyje grosernę ir bu- 
černę. Pramonė išdirbta. Turiu čiapat 
keturis namus po 5 šeimynas, kurie vi
sada perka toje vietoje, tad kostumie- 
geromis ir pageidaujamomis išlygomis 
rių nekilome t nestokuos. Parduoda su 
Gali pirkti namą su bizniu. Delei 
stokos sveikatos esu priverstas parduo
ti. Atsišaukite.

K. Czapek,
4424 S. Wood St.

Chicago, Ill.

i* ** 
*
I **************************

* * * * *
* 
* 
if

DR. O. C. HEINE
DENTISTAS

Kamp. 31mos ir Halsted gatvių 
Ofisas viršuj Ąptiekos 

15 metų vienoje apygardoje.

EIKIME ANT KOLONIJŲ
svei- 

— tai ant 
geriausių ir 
kur-gi galė- 
kad ne ant

NARIŲ DOMAI! ' 
""LietrTeatr. šv. Martyno draugija tu
rės savo pusmetinį susirinkimą nede- 
lioj, liepos 21 dieną, 1-mą valandą po 
pietų, šv. Jurgio parapijos svetainėje, 
Kiekvienas narys privalo atsilankyti, 
nes daug bus svarbių dalykų svars
toma. Taip-gi reikia užsimokėti už vi-’ 
sas pamirtines. Pasiimkite po tikietą 
ant kampo 32 Place ir Auburn Ave. 
del laikrodėlio išlaimejimo.

A. J. Kasparas — pr. rašt.
3416 Auburn Ave.

ANT PARDAVIMO.
Geroj vietoj, seniai išdirbtas biznis 

Saliunas su laisniu, parsiduoda pigiai. 
Kas nenorės saliuno gales pirkti vieną 
laisnį. Atsisaukit pas:

J. H. Rashinski,
1416 So. Canal St.

Chicago, III.(29)

Tik vienas iš geriausifi ir 
kiaušių gyvenimo vieta 
uėks. Oras yra vienas iš 
teisingiausių gydytojų. O 
tu būti sveikesnis oras 
ūkės.

Ar-gi negeriau "būti pačiam savi
ninku. negu kad dirbti kur pas kitą 
fabrikoje? O kiek susižeidimų ir be
reikalingų mirčių pasitaiko bedirbant 
fabrikoje, tai jau butu sunku išskai- 
tliuoti. Ir kas gi mti’ins iš to viso be
palieka? Rytų krašte yra parinkta del 
lietuvių kolonija. Ta visa vieta uži
ma, kaip žemiau matysite, kelioliką 
pavietų. 7 pavietus New York valsti
joje, 4 pav. New Jersey valstijoj, 3 
pay. Coun. valst. ir 3 pav. Mass, valsti
joj. Yra tai vieta, .kur visų augščiau 
minėtų valstijų kampai sueina į krū
vą. Mes tą vietą, sujungę aprinkome 
dpi lietuvių koloniją, kurioje jau ir y- 
ra bandoma lietuviais apgyvendinti. 
Pirmiausia kolonizaciją pradedame 
Putnam ir Oran-ge pavietuose, čia yra 
labai gražios del gyvenimo vietose, tik- 
kania del ukininkystės žemė ir pilnai 
išvedžiota po tas. vietas gelžkeliais. .

Norintieji pirkti arba parendavoti 
tikės toje Lietuviu kolonijoje, kreipki
tės pas: A. M. 'Martus 120
Grand Str. Brooklyn. N. Y.

-O įneš prisiusime jums knygelę su 
mapa ir plačiomis informacijomis kas- 
link minėtos kolonijos?,
J. (28-29-30) J---' ’i!‘ -i =.

ANT PARDAVIMO.
Pirmos klesos Grosernč, labai gero! 

vietoj, netoli Apveizdos Dievo bažnyčios- 
Parsiduoda iš priežasties, jog savininkas 
negali susikalbėti lietuviškai. Gera vie 
ta del lietuvio. Parsiduos pigiai. Ar 
sišaukite pas:

A. Ostrowski
653 W. 18th Str.

Chicago, I I(29)

Siuonfl apreiSkiu pagodbtal vlsuo- 
menlal, Jog ėsu Benlausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
metq, perkėliau savo ofisą Ir gyveni
mą { savo locną namą po numeriu

8149 So. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės.
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprupintae nar 'ausials 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligSoL Pasi
tikėdamas, Jog gerbianu1 publika ir to- 
liaus mane rems, eslu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną ir naktį 
Eslu specialistas ilgose valką, moterų 
ir vyrą ir užsendintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 82-ros gatves

Išgydysiu Jus 
NU0 PASLAP- 

GmI V wb TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
{{varant uoju 

kiekvien am u 
gano d i nima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus uz 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurio turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asz 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k u- 
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas

Specialistas, kuris.
iszgydo ko kiti negali.

išzsigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isz- 
egzaminavojimas dykai, ar gydysiėsi ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu iszgalejima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lietuviszkai.

Western Medical Institute
1827 Blue Island Ave., 2 lub. virszuj Ban

kos, prie 18tos gatves, Chicago, Ill.
DR. RENFER, Specialistas.

Vai. 8 r. iki 8:30 v., nedel. 8 r. iki 12 dien

THE FALCON CIGAR FACT.
t vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas 

S. A. NUTOWC, Sav.
— išdirba geriausius —
HAVANOS CIGARUS

4644 So. Marshfield Av., 
Chicago, Ill.

Tel. Yards 175

DIDELIS METINIS PIKNIKAS!
Su lenktynėmis parengtas Draugys

tės Karaliaus Dovydo Nedėlioj, 21 Lie
pos (July), 1912 Bergman’s Grove. Ri
verside, Ill. Prasidės 9ta vai. išryto. 
Įnžanga 25c porai.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvai
tes atsilankyti ant šio pikniko, nes 
bus smagiausias piknikas šių vasarą. 
Dovanas duosime tiems kurie išlaimės 
bėgimu:— vyrams vieną baksą Hava
nos cigarų, vaikams: vieną porą čeve- 
rykų (didumo 21/. iki 5įį) bus gauna
ma pas p. A Jablonski, moterims: pui
ki knyga “SVEIKATA” bus gaunama 
pas p. J. M. Tananevičių, merginoms: 
auksine galva puikų lietsargį (paraso- 
ną), mergaitėms: baksą kendžių (cho
colates). Todėl godotini lietuvai ir lie
tuvaites neapleiskite šios progos, bus 
skanių užkandžių, puikus restaurantas, 
skanių gėrynių ir galėsite smagiai pa
sišokti prie grynai lietuviškos muzy- 
kčs, kur grajis smagiausius liet, ir an
gliškus šokius. Su godone

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Linksminkis brolau pas mane atėjęs, nes 

aš užlaikau šaltą alij., geriausią vyną ir ru
ginę degtinę, o cigarai, tai net iš pat Kau
no, o prie to turiu didelę svetaine, delei 
veselijų ir kitokių susirinkimų. Taipgi už
laikau šokių mokslainę. Kuris pas mane at
silankys tai bus širdingai priimtas ir sura
mintas.

ALEKSAIČIO: SALIUNAS
Randasi po No. 118 E. Main St. 

COLLINSVILLE, ILLINOIS.
Pas mane visados 'rasite geriausius 

gėrymus ir cigarus. Užlaikau viso
kių vietinių ir importuotų cigarų ir 
gėrynių. Suteikiu kiekvienam drau
gišką patarnavimą visokiuose reikahio 
se. Jeigu atsilankysi į musų miestą, 
užeik pimiausia pas mane, o dasiži- 
nosi ko tik norėsi. Phone Kilnoch 108.

* *■ * * * * *
? Ig*
* Atsidaro Rugp.-Aug. 5, 1912 *
® * * * * * ** * * *■ *

*

* * *
*

L E VE S K I O

Prekybos ir Kalbų
b—

MOKYKLA

* ** M 
** % I **
%

* Mokinama:
* 1. Prtta’snmas (pradinis) Kursas,
* 2. Prekybos Kursas pagal Ame-
* -----
*
*

Tikos pieną.
3. Prekybos Kursas pagal Rusi

jos Pienių
(del manančių grįžti Lietuvon).

Kalbos:
Lietuviška, Angliška. Vokiška, 
Rusiška, (pagal norą ir lenkiška)
Del smulkesnių žinių kreiptis ypa- 
tiškai arba per laišką, šiuom ant
rašu: G. J J eveskis, Vedėjas Mo
kyklos, BIOS So. Raiste! Street. 
Chicago, Ill.

*********If**** *************************

KOMITETAS.
(29).

PAIEŠKOJIMAI.

Reikalingas Linotype 
operator’is, kuris supranta 
gerai darbą. Atsišaukite 
tuojaus į “KATALIKO” 
REDAKCIJA.

REIKALINGAS GERAS 
ZECERIS Į “KATALIKO” 
SPAUSTUVE.

Paieškau savo brolio Jono čerausko 
ir pusbrolio Kazimiero Starona. Paeina 
iš Kauno gub. Reseinių pavieto, Jur
barko valsčiaus, Mantvilų kaimo. Ma
lonėkite man pranešti šiuo adresu.

Vincas Czarauskis
142 North 5 Str.

Brooklyn N. Y.
(27-28.29)

Paieškai! brolio Augusto Sopio. Pa
eina iš Kauno gub., Panevėžio 
Saločių parapijos, Kibirių kaimo, 
ki metai Amerikoje. Malonėkite 
pranešti šiuo adrese:

Juozapas Sė'Bpis
3219 )uburn Avė.

Chicago,

g
T. RADAVICZIA

936 W. 33rd St. Cli'cngo.

T el. Lawndale 3670

W. FOLCYN 
msciicosTSAtToa

Darbą atlieka visose daly
se miesto. Taipgi pastatė 
J. M. Tananevičio Bankos 
namą. Darbą atlieka kogo- 
riausiai.

2613 W. 20th St., 
Chicago, Illinois.

****5S^*«^**4-S-******«*****
***
*
■K*

31 OXY k LA ŠOKIU.
Waltz, Two Stop ir kitokių.

Pirma lietuvi«zka Mokykla Amerikoj, 
Prof. Julius kain iszmokina, tai niekas 
taip negali iszmokint niekur kitur.

l’ROF JULIUS SILSKO 
2119 S. Halsted St Chicago, Ill.

Phone Canal 3762

* * t
*

t
*

**
************>?•:•**#*********

relc.hOiie X ,rd. a718.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
SE6S Illinois Ot.. keru 33-ilcs gatvts

pav., 
Pen
man

t raitas
alus
skani a-
rielkair .
kvepen f?
ti eiga 

’ai

35

i 0 0 cRa>T 8 Lotai už $79.oo
Jvms, jeigu prisiusi* išrišimą šio pafnio.

Padek numeri nuo 31 iki 39 in kiekviena lapa ir padalyk to
kiu budri, kad sudėjus abi pusi, padarytumei suma 105. Siųs
dami mums iszriszima jus gausite czeki uz $100.00, kaipo kre
ditą ant 8 lotu, turineziu 20,000 keturkampiniu pėdu, kurie 
randasi Spottswood, N. J., kelios tik mylios nuo garsaus New 
Yorko. Lotai yra augszti, sausus ir sveiki del žemdirbystes 
arba del statymo namu. Reguliariszka kaina yra $179.Ū0, ir 
bus jums paskirta, kaipo iszriszejtii szio painio tiktai uz $79, 
užmokant 5 dol. ant rankos ir po $3.oo kas meaesis. Properte 
tvu ra lituota por Title Insurance Policy. Del mapu ir toles
niu informacijų, kreipkitės in

f-1 l'.ihllBttian DspL 3, Room SOU Warld Building, New York I

“KATALIKO” IŠLEISTOS KNYGOS 
ARBA KNYGOS SAVOS SPAUDOS.

Gera proga del lietuvio-darbininko užsidirbti sau 
pinigus liuosu taiku — pardavinėjant musų locnos 
spaudos knygas. Kiekvienas žmogus, kuris prisius 
iškalno $10.00, aplaikys iš musų knygyno $20.00 ver
tės knygų. Taigi naudokitės iš geros progos. Čionais 
žemiaus surašyti jų vardai:

RANHVEDžIAI.
5US IR TRUMPAS KELIAS Į SVEIKATĄ. 

'Anatomijos, Fizijologijos ir Hygijenos. Rank-- 
įkykloms ir Plačiajai Liaudžiai žinynas. Su
tanas. Šis pirmas lietuvių kalboje, sveikatos ži- 

s ’ĮĮĮjŠgal Europos ir Amerikos garsrų daktarų ir 
4TA — veikalas didis, turi 339 puslapius, su 
ų paveikslų apie žmogaus kuna sudėjimą ir 
tuose apdaruose . . . . . ...._____________ -$2.00.
BŲŠIES LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKOS KALBOS 
ŽODYNĖLIS LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS su 
ir Kaip Tapti Jungtinių 'Amerikos .Valstybių 

„ P. Tananevičia. (Antrą Jaida su pataisymu). 
Bias Rankveifis lietuviškoje įkalboje del išsimo-

1. SVEIKATA A
Pamatines žinj 
vedis Pradi 
taisė Dr. A. 
nynas parašy 
profesorių, 
keliais šimtai 
kitokią. Ka

2. VIENATINIS
RANKVEDIS
Fonetiškų Ištariiįft 
Piliečiu. Sutais|-k 
Yra tai praktiškas - _
kymo gerai skaitytu ir ištarti angliškus žodžius. .tisai yra paran
kiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa žodžiai, paskui angliš
kas tekstas, o - trečioje eilėje teisingas ištarimas. Tolinus seka 
žodynėlis LietiiviŠltai-Angliškas su fonetiškų ištarimu. čionais 
surinkta svarbiausia žodžiai, kokie tik naudojami kasdieninėje kal- 

■ boję. Prie galo telpa pamokamas tiems, kurie nori pasilikti 
“Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiais” i- “Lessons in 
Reading”, prie dabartinio apsunkinimo gavime pilietiškų poperų, 
atneš didelę naudą kiekvienam, norinčiam palikti piliečiu. Pusi.
240. Kaina .......................................................i......................................... $1.25.
Drūtuose apdaruose ...................................................................................... $1.50.

PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS 3ANKVEDĖLIS, Pasimoky- 
mui Skaityti, Rašyti ir Kalbėti angliškai. Sutaisė S. P. Tanane- 
vičia Šis pradinis Rankvedėlis parengtas naudai tų, kurie nori 
trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susikalbėti kasdieniniuose 
savo reikaluose. Pusi. 63. " Kaina ... ................      25c.

TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA del Lietuviškų Mo
kyklų šiaurinėje Amerikoje. Pagal Stuobrį ir kitus parengė S. P. 
Tanane vieia. Pusi. 102. Kaina ........ v...........:.......... 35c.

J. M. TANANEVIČIA,
3249 53 SO. MORGAN ST CHICAGO. ILL.

3.

4.
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GARY, IND
Aiškinti skaitytojams apie Gary, Ind., užimtų perdaug vietos 

ir laiko, pasakysime tik tiek, kad Gary, Ind. yra greičiausiai augan
tis miestas ant pasaulės, pagal savo senumą, turi daugiausiai fabri
kų, ir į trumpą laiką taps garsiausiu plieno miestu. Žemes verte 
čia kas dieną kįla augštyn, tai daugumas agentų pasinaudodami iš to 
kilimo, pardavinėja lotus priemiesčiuose Gary, už augštas kainas in- 
kalbinėdami pirkėjams, buk tose vietose bus kada dideli namai, biz
niai ir bus brangios vietos. Meldžiame godotinų skaitytojų atkreipti 
atidą į tai, kad pastaruoju laiku mes apsiėmėme pardavinėti žemę 
pačiam viduryje Gary miesto ir padarėme sutartį su L. A. Bryan, 
kuris valdo pusę Gary. Jeigu norite pirkti žemę Gary, tai atsilan
kykite į musų bandą,-mes jums parodysime geriausias vietas Gary. 
Mes turime Gary kelis šimtus lotų ir namų ant Broadway ir ne toliau 
kaip 3 ar 4 blokus nuo Broadway į abi šąli, o Broadway yra svarbiau
sia gatvė Gary. Kadangi Gary dabar priviso visokios rųšies agen
tėlių ir kompanijėlių žemės pirkimo ir pardavimo ir jie nepaiso ant 
žmogaus gero, tai mes pasirengę esame kiekvienam lietuviui patar
nauti. Jeigu pirksite per musų , banką, tai užčėdysite pinigų ir gau
site geresnes vietas. Atsiminkite tuos žodžius, nes tai tikra tiesa. 
Galite pirkti ir ant visai lengvų išmokesčių. Jeigu nori pirkti žemę 
Gary, tai kol ką darysi, pirmiausia atsilankyk į musų banką, o mes 
jums viską parodysim kaip ant delno ir suteiksime visokias informa
cijas ir tt. Meldžiame godotinų skaitytojų pasakyti apie tai ir ki 
tiems, kad visi žinotų.

J. M. Tananevicze 
3249-53 S. Morgan St,, Chicago 

JOSEPH SZLIKAS, Agentas.

Gerbiamųjų Tautiečiu Atydaii
Pirmas ir vienatinis lietuviszkas Daržas vasaros vakacijoms.

Lemont’s Resort Fruit Farm, Sodus, Mich,
ant Saint Joseph upss kranto.

Kuomet, .Gerbiami Tautiečiai, busite pasirengę apleisti miestą ke
lioms savaitėms laike vasaros karščių, malonėkite atsilsėti ant šitos farmos. 
Užtikriname, kad atsilsiui, ty. vakacijoms nerasite sau geresnės vietos 

kaip šita.
LEMONTO RESORT FRUIT FARMA.

Farm# ant kranto upes, labai gražioj apygardoj, oras sveikas, medžių 
daugybe. Randasi geriausios maudyklės bėgančiame, tyrame vandenyj. 
Yra mineraliai šaltiniai iš kurių vanduo galima gerti, kas suteikia ligūs
tiems sveikatą. Čionai pasekmingai gydosi reumatikai, nervuoti ir kitokie 
silpni žmonės^ Upe galima važinėti VELTUI valtimis ir gazoliniu laivu. 
Svečiams leidžiama naudoties visokiais vaisiais, kaip tai obuoliais, grušio- 
mis, avietėmis, vynuogėmis ir kitais. Valgis kuogeriausias, nes švariai ir 
gardžiui specialistu virėju tąsomas. Pienas visuomet šviežias, kadangi ant 
farmos laikoma karvės. Užlaikoma daugybė vištų, tad ir kiaušiniai visuo
met būna švieži. Puikus vasariniai nameliai, taip vadinami “Cottages” 
su puikiomis lovomis ir erdvais kambariais, kurių yra daugybė didžiuliame 
name. Viskas pataisyta kuogeriausiai, svečiams patarnaujama kuomanda- 
giausiai, atsilsiui vietos negalima rasti geresnės.

Kainos labai žemos, jei pagalvojus apie visas vigadas. Savaitėje mo
kama tik $7.50, $8.50 ir $9.00 Dieną ir nakti arba visą parą išbūti 
lėšuoja $1.50.

Džiova serganti čionai nepriimami.____________________________________
Geriausiai nuvažiuoti ant Lemont Resort Fruit Farmos: imk laivą Gra

ham & Morton linijos, Chicago Dock Wabash av. ir River gatvės, per 
ežerų Lake Mich. į Benton Harbor, Mich. Iš Benton Harbor paimk karą 
“Dowagiac — Eau Claire”, kuris davež lig minėtos farmos. Kelias 
kainuoja tik 75centai. Laivai iš Chicago’s išeina ikekvieną. dieną du 
kartu: 9:30 rytmetyj ir 11:30 vakare. Pasitikėdamas, kad gerbiami tau
tiečiai parems savo draugbrolį lietuvi, o ne kokį ten airį arba žydą.

Pasilieku su godone jūsų tautietis,

Lemont’s Resort, Sodus, Mich., Chicagosadr. 668 W. 18 St,

43čias pusmetinis išmokėjimas nuošimčio
* musų Bankiniam Departamente.

Nuošimčiai bus mokami nuo 1 d. Liepos. Tas pats bus mo
kama depozitoriams kada jiems bus parankiau atsilankyti. 
Nauji depozitoriai dedanti pinigus nuo 15 d. Liepos, gaus 
nuošimtį nuo 1-mos dienos Liepos.

INDUSTRIAL SAVINGS BANK
2007 Blue Island Ave.

Turtas dhugiaus kaip 
milionas dolerių.

Atdara vakarais 
nuo 6 iki 8 vai.

LABAI SVABBES PBANESZIMAS.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje nuo 1-os d. Liepos 

menesio 1912 metų įveda skyrių pašalpos ligoje. Tas 
skyrius yra svarbus netile dabar gyvuojančioms Susivie
nijimo kuopoms bet ir pašalpinems draugystėms, ku
rioms daug gerinus ir naudingiaus yra, prisidėjus prie 
Susivienijimo, vesti pirmyn savo narių šelpimo darbą 
pagal vienodą tvarką ir iš vieno centro.

Pagal naują S. L. A. narių priimtą ir XVII seimo už
tvirtintą Konstituciją, SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE mokės kiekvienam nariui pašalpos ligoje 
po $6.00 savaitėje per pirmąsias 15 savaičių ligos ir po 
$3. 00 savaitėje per sekančias 15 savaičių ligos. Taippat 
momoterįs gaus pašalpą ant lygių su vyrais visose ligose, 
paeinančiose ne nuo palago, o palage gaus sykiu $6.00 
pašalpos.

Mokestis į tą skyrių — 30 centų mėnesyje.
Įstojimo mokestis į skyrių pašalpos ligoje: nuo 18 m. 

amžiaus — $1.50; nuo 30 iki 3Š m. amžiaus — $3.00; nuo 
35 iki 40 jn. -amžiaus —- $4.00; nuo 40 iki 45 m. amžiaus 
— $5.00; nuo 45 m. amžiaus augščiaus — $6.00.

Prie skyriaus pašalpos ligoje gali prigulėti visi sveiki 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nariai. Visi naujai 
įsirašantieji į S. L. A. apsaugos skyrių, gali prisira
šyti ir prie skyriaus pašalpos ligoje.

Pranešdami apie tai, kviečiame prie šios pažangios 
tautiškos organizacijos, ty. prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje, visus Lietuvius ir Lietuvaites. Norintieji į- 
stoti, kreipkitės prie vietinės kuopos, o kur tokios nė
ra —-'tverkite, naują. Visokias informacijas suteikia S. 
L. A. Centras. Rašykite šiuo adresu: Susivienijimas Lie 
tuvių Amerikoje, 307 .W. .30tli. Street, New York, N. Y.

A. B. Strimaitis.
IU.

(29)

Turin didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt 

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

• *' - - ’___
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VIETINES ŽINIOS.
Moksleivių Susi vieni jim as.

Pereitame šio laikraščio 
numeryje buvo keliais žo
džiais pastebėta apie susi- 
tvėrima Moksleiviu Susivie
nijimo. Tai pagirtinas moks
leiviu žingsnis. Žinome ge
rai, kad musu moksleiviai 
ligi šiam laikui buvo didžiai 
išsisklaidę. Apart draugiš
ko vienos mokyklos moki
nių sąryšio kitokio mes ne
regėjome. O. susirišimas į 
vieną kokią draugiją yra 
didžiai reikalingas! Čia ji
sai, taip sakant, ingyja pa
kraipą, kuri viešu nutarimu 
yra pervedama, ir gali ta
me bandyti savo jėgas. Ant
rą, bus tai pakurstymas 
prie veikimo. Būdamas to 
Susivienijimo sąnariu, ne
norės atsilikti nuo draugų, 
mąstys ir bandys savo jė
gas, apie ką, atskiria! bū
damas, visai butų nei ne
svajojęs. Lekcijos butų bu
vusios jo užtektinu darbu. 
Toliau, galės kiekvienas iš- 
bandyti rašymo gabumą, 
kas svarbią gyvenime role 
lošia. Kitas nors ir turi di
delius rašymo gabumus, 
bet, neturėdamas progos ar 
gal paskatinimo, užmigdo 
savo palinkimus. Čia galės 
tą savo palinkimą išlavin
ti ar tai parašyme paskaitų, 
straipsnių, ar-ko kitko.

Iš abelno atžvilgio toksai 
sumanymas didžiai pagei
daujamas. Reikia tik linkė
ti, idant moksleiviai gerą 
užsibriežtų programą, tik
rai veikti] ir kuodaugiausia 
atsirastų tokių pažangių 
moksleivių įsirašyti į minė
tąjį Susivienijmą.

Onytė.

Lakai y ražu.
Vieną nedėlios vakarą te

ko man atsilankyti šv. Jur
gio K. parapijos salėje, ant 
Bridgeport©, kur džiakono 
kini. Kriaučuiio rupesniu 
yra intaisyta ir rodoma kiek
vieną nedėlią, ant pusės as
tuonių vakare, krutanti pa
veikslai (moving pictures). 
Kaip man teko matyti —pa
veikslai labai puikiai nuro
domi. Taigi velytina lietu
viams, kad užuot eiti kur į 
žydiškas skyles, kur delei 
ankštumo kartais susirinku
siems net atsikvėpti negali
ma, atsilankyti pažiūrėtų 
bažnytinėn salėn, kurios er
dvumas bei vėsus oras daug 
smagiau atsilieptų į sveika
tą. Salėn įėjimas lėšuoja 
tik 5 centai. Labai gražus 
paveikslai rodomi, smagu 
pasižiūrėti. Rodoma pusant
ros valandos su 15 minučių 
pertrauka.

Lietuviams velytina atsi
lankyti.

Ten buvęs.
—

Beširdė motina.
Nors abelnai kultūra žmo

nijoje gana pakilus, o kartu 
jausmai išsišvelninę, bet vis
gi atsiranda tikrai bešir
džių žmonių. Kaipo pavyz
dį beširdiškumo ir nežmo
niškų jausmų turime vie
ną motiną, kuri išvarė iš 
šio svieto savo septynioli
kos metų dukterį Rože. 
Kaip visas Rožės kankini
mas išrodė, sunku žinoti. 
Tiek žinoma, kad motina 
norėjo išleisti savo dukterį 
už sau patinkamo vyro, ku
rio Rožė visiškai nenorėjo. 
Motinos kankinama, paga
lios sutiko ii’ ištekėjo. Gy-
venimas buvo nepageidau
jamas, porelė pradėjo nesu
tikti. Matydama tai moti-

na, pradėjo dukterį niekin
ti, kankinti, mušti. Paga
lios priėjo prie to, kad Ro
žei reikėjo važiuoti ligonbu- 
tin ir čia pasimirė. Polici
ja ieško Rožės tėvų, idant 
už tokį darbą tinkamai nu
bausti. -

Automatinis telefonas.
Burmistras Harrison a- 

ną dieną kalbėjosi su Grand 
Rapids, Mich, burmistru 
automatiniu telefonu. Illi
nois Telefon and Telegraph 
Company nesenai dar įstei
gė tokį telefoną. Kalbama, 
kad toli aus visi didesnieji' 
miestai busią sujungti to
kiais telefonais. Tuomet 
dabartinės telefonų linijos 
turės užbaigti savo gyveni
mą. Tie telefonai daug yra 
parankesni ir jų užlaiky
mas pigiau atseina. Jie tuo- 
mi skiriasi nuo dabartinių, 
kad, užstačius pageidauja
mą telefono numerį prie sa
vo aparato, automatiškai 
susijungia su norimu nume
riu. Taipgi niekas negali 
kalbos girdėti, kuomet prie 
dabartinių telefonų centre 
viską galima girdėti.

Chicagietis laimėjo.
Eugenijus F . Savage iš 

Bloomington, Ill. ilgus lai
kus Chicagoje mokinosi tep- 
liojimo. Jauzdamasi tikru 
jau tepliorium, nuvažiavo 
Ryman su savo darbais ant 
konkursų ir pilnai pasisekė 
konkursas jam laimėti.

Kaipo dovaną gauna per 
trejus metus po $1.000irgali 
trejus metus gyventi pui
kioje Mirafiore vietoje. Sa
vage turi 27 metus amžiaus. 
Pirmiaus mokinosi teplio- 
jimo Chicagoje, vėliaus už
baigė savo mokslą užrube- 
žyje. Ryme turi didelius pa
sisekimus ir labai visi] ger
biamas. Kritikai pranašau
ja garbingą jam ateitį.

Rekalauja daugiau.
Didesnės mokesties ir 

kontrakto permainymo rei
kalauja Chicagos karų kon
duktoriai ir motoriniai. Pa
dauginimas mokesties atsi
eisiąs kompanijai apie vie
ną milijoną dolerių. Dar
bininkai perstatė kompani
jai sekančius reikalavimus:

Pirmus šešis mėnesius 
darbininkai privalo gauti 
26 centus į valandą. Kitus 
šešis mėnesius 28 centus. 
Antrais metais po 30 centų, 
o po dvejų metų po 31 cen
tus į valandą.

Dabar jie gauna pirmus 
šešis mėnesius ' 23 centus, 
antrus šešis mėnesius po 
25 centus. Toliau per pen
kerius metus padaugina po 
vieną centą į valandą. Priė
jus ligi 30 centų į valandą, 
daugiau jau nekelia. Kont
raktas jų dabar pasibaigia 
rugpjūčio pirmą dieną.

Iš sveikatos biuro. 
ųf e

Chicagos sveikatos kami- 
sorius Dr. Young ištiktųjų 
tvėrėsi už darbo. Jo rūpes
čiu yra — sumažinti šiek- 
tiek mirčių skaitlių. Pir
miausia tvėrėsi už farme- 
rių, kurie atveža pardavinė
ti pieną. Jie turi švariai už
laikyti karves, jaigu nori 
pieną paradavinėti. Dr. 
Youngo inspektoriai apžiu
rėjo visas farmas, kurios 
veža Chicagon pieną ir kai
po to pasekmės išėjo, kad 
87 farmeriams uždraudė to-
liau pjeną pardavinėti, nes 
neužlaiko savo karvių šva
riai. Aštuoniems uždraus

ta, kad neįsileido apžiūrėti.
Žinoma, farmeriai topirk- 

liavimo neišsižadės, laikys 
švariau karves ir vėl toji 
prekyba bus leista. Tuomet 
jau turėsime sveikesnį pie- 
ną.

Apie miesto teatrus.
Iš miesto tarybos komite

tas pradėjo tyrinėti miesto 
teatrėlių reikalus. Surado 
20 pavojingų teatrėlių,kurie 
daugeliui žmonių, atsitikus 
kokiai nelaimei, gali mir
ties grabą atidaryti. Nutar
ta būtinai įvesti kaikuriuos 
pagerinimus.

Negalima bus rengti te
atrus neapsaugotuose na
muose nuo ugnies, ty. turi tu
rėti atskirtus inėjimus ir iš
ėjimus. Kiekvienam šimtui 
žmonių vienas išėjimas pri
valo būti. Apart tų, daug 
dar kitokių reformų nutar
ta pervesti;

Teatrėlių valdytojai ren
giasi maldauti kaikurių re
formų sulengvinimo, nes ki
taip turėsią subankrutyti. 
Tokių reformų pageidauja 
didžiai tikrų teatrų savi
ninkai, nes mažesnieji 
jiems biznyje kenkdavo, bet 
ir pastariemsiems panašios 
permainos gali kenkti.

Nušovė pačią.
Šeimyniškų nesutikimų ir 

žudymų manija, ypatingai 
Chicagoje, stačiai nesulai
koma. Jaigu žmogus protu 
aiškiai į tą pažvelgtų, pa
matytų, kad tai neišmintin
gas dalykas. Šiandien tu 
nužudei, už kelių dienų ta
ve nužudys.

Nesenai koksai tai siuvė
jas Petras Porro nušovė sa
vo pačią. Nušovęs, paėmė 
iš jos rankų vaiką ir pabė
go. Policija ligi šiolei jo ieš
ko ir beabejonės suras. Už
mušėjo tėvas jokiu budu ne
gali suprasti, delko sūnūs 
savo pačią nušovė, nes visą 
laiką, rodos, gražiai ir suti
kime gyveno.

Greitas važiavimas.
Greitas automobiliais va

žinėjimas jau dabar visuo
met nemaloniai užsibaigia. 
Negana atsitikusios katas
trofos, bet dar toliau pasie
kiama.

Suareštavo tris automo
bilio pasažierius už pergrei- 
tą važiavimą. Važiavo 60 
mylių į valandą ir užvažia
vo ant važiuojančio pieno 
vežimo. Arklį turėjo jau ant 
vietos pribaigti; vežėjas-gi 
liko sveikas. Iš automobi
lio važiuojančių vienas nu
silaužė koją; tuoj jį nuve
žė ligonbutin. Šoferis pabė
go ir policija jo nepagavo. 
Kitus tris suareštavo.

Ištikus minėtai nelaimei, 
automobilis norėjo pabėgti, 
bet kadangi arti buvo poli- 
cistas, pradėjo šaudyti, kas 
privertė juos sustoti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
Iš Washington© parėjo ži

nia, kad senatas pereitą su- 
batą didžiuma balsų iš savo 
tarpo pašalino Illinois vals
tijos senatorių, Williamą 
Lorimerį, kuris anais metais 
išrinktas į senatorius su pa
pirkimų pagalba. Taigi aiš
ku, Lorimer jau nėra sena
toriumi. Tai pirmasis Suv. 
Am. Valstijų historijoje at
sitikimas, kad senatorius už 
papirkimus butų prašali
namas iš senato.

Suvienytų Amerikos Vals
tijų pirklybos ir darbo de
partamento sekretorius Na
gel tomis dienomis apskelbė 
savo opiniją, kad čionaitinių 

naturalizuotų (piliečių be- 
mečiai vaikui, jei tėvo yra 
partraukiami iš kitų šalių, 
turi but įleidžiami be jokių 
ceremonijų, -nes ir tie vai
kai skaitomi piliečiais. Svar
bus sekretoriaus nuspren
dimas.

Pereitos nedėlios ryte ne- 
ties Western 

ant geležinke- 
toli Chicago,
Springs, III., 
lio Chicago, Burlington and 
Quincy traukinis vardu
“Denver Flyer” su visu 
smarkumu užbėgo ant loka
linio traukinio ir kelis pa- 
sažierinius vagonus sutraš
kino. 14 asmenų užmušta 
ant vietos, o keliolika su
žeista už tai kaltinama 
“denyerio” mašinistas, ku
ris netėmijęs-signalų ir lei
dęs savo traukinį tomis pa
čiomis vėžėmis, ant kurio 
stovėjęs lokalinis traukinis.

Iš Rymo rašoma, kad to
mis dienomis sukėlus maiš
tus popežiauš gvardija. 20 
gvardistų atsisakė klausy
ti naujai paskirto gvardijos 
komendanto. Pulkininkas
Jules Repond mat sumanė 
iš popežiauš operatinės gvar
dijos, tarnaujančios išimti
nai tik dekoracijų tikslams, 
padaryti tikrą gvardiją. Ka
reiviai tuoj aus atsisakė nau
jo komendanto klausyti ir 
su nusiskundimais norėjo 
kreipties į patį popežių. 
Tečiau popežius jų skundo 
nepriėmęs.

fŠipkorfes ir Pinigu Siuntimas*'
Dabartines šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 

yra sekančios:

Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krajaus.
$36.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.00

Fiziškas lavinimasis.
Pagal daktare Durdik, fi

ziškas lavinimasis turi but 
atliekamas neatbūtinai del 
sudrutinimo proto, taip kad 
veiktu atsakančiai ant kūno. 
Nėra tai lengvas daly kas at- 
pratįt kūną nuo dalykų, 
kuriuos jis myli, žinoda
mi gerai kad tokie dalykai 
yra pavojingi. Sveikas pro
tas irgeras aprokavimas 
duoda, proga kunui sutvar
kyti jo papročius. Ai’ jus ga
lite pripratint savo kūną 
nuo persivalgymo, persige- 
rimo ir nuo kitokių nemie- 
rumų. Bandykit ir jaigu 
jums pasiseks, jus esate už
ganėdinti. Jaigu jums tai 
neleidžia koki netvarka gro- 
muluojančiuose organuose 
to daryti, bandykit Trinerio 
Amerikoniška Eliksira Kar
tojo Vyno. Jis sudrutįs jū
sų pilvą ir žarnas, sagamys 
apetitą ir sudrutįs gromu- 
luojaučius organus; išvalys 
vidurius ir užlaikys švariais. 
Sustabdys skausmrj. Ap- 
tiekose ir pas Jos. Triner, 
1333-1339 So. Ashland Av. 
Chicago, Ill.

33.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 43.00 
41.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 45.50
36.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. 43.00
33.00 North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d. 43.00
35.00 Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 d. 43.00
37.00 Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 40.50 
35.00 Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d. 45.00 
35.00 Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. 41.00 
40.00 Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas 43.00
35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 41.00 
35.00 American Line įš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 41.00 
33.00 Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 41.00 
33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Montreal, eina 8 dienas 41.00

Apart šitų kainu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku Citizens 
popieru, turi mokėti $4.00 Head Tax.

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų į visas dalis svieto, jeigu reikalas 
parašyk iš kur i į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

Kainos Europos Geležinkelių:

PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1 Rašant laišką į “Kataliko” re

dakciją visada parašyk aiškiai savo 
vardą, pavardę r adresą.

2 Jeigu nori permainyti savo adresą, 
visada paduok savo senąjį adresą, o 
paskui naują. Jeigu pats ne moki gerai 
rašyti, tai adresą duok kitam para
šyti. Teipgi, jeigu -ne žinai kaip toj 
gatvė vadinasi,''tęipažiurėk gerai ant 
liktarnos, o tąsyk pisrašyk adresą.

3 Pinigus į *5Kataliko” redakciją 
gali siųst registruotam laiške, arba 
išpirk “Money Orderį” ir siųsk pra
stam laiške. Išpirkęs-“Money Orderį” 
ne laikyk pas save, tik tą didesnę 
mėlyną korčiukę i prisiąsk į redakciją 
prastam laiške, i o baltą mažą pasi
laikyk pas save.

. 4 Siunčiant mažiaus kaip vieną do
lerį, gali prisiųsti pašto markėmis, bet 
jeigu siųsi daugiau: negu dolerį ar ir 
daugiaus, tai siųsk pinigus per “Money 
Orderį. ’ ’ Siunčiant imarkes, reikia ne
sušlapinti ir įdėti liuesas, kad nesulip
tų, nes sulipusias markes nepriimsime 
už pinigus.

5 Rašant į “Kataliko” redakciją 
korespondencjią, visada reikia aprašyti 
gryną teisybę ir padėti savo tikrą var
dą ir pavardę, nes be to tokios ko
respondencijos netalpinsime į laikraštį.

6 Korespondencijas talpiname tik 
vien prisiųstas nuo skaitytojų, nuo ne 
skaitytojų jokių korespondencijų ne
talpinsime.
JONAS M. TANANEVIČE

3249-53 S. Morgan St., 
Chicago, HL

ir Tilžės
$5.20
$4.85
$6.95
$6.90

Eydkunų.
$5.25
$5.00
$7.10
$7.05

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

RUBLIU KAINOS ' J

Rublių $ c Rublių S ct Rublių $ c Rublių S c
1 .52JS 29 15.23| 57 29.93 85 44.63
2 1.05 30 15.751 58 30.45 86 45.15
8 1.58 31 16.28 59 30.98 87 45.68
4 2.10 32 16.80 60 31.50 88 46.20
5 2.63 33 17.33 61 32.03 89 46.73
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25
7 3.68 35 18.38 63 33.08 91 47.78
8 4.20 36 18.90 64 33.60 92 48.30
9 4.73 37 19.43 65 34.13 93 48.85

10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.38
11 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 . 35.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 ’ 36.23 97 50.93
14 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 37.28 99 51.98
16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50
19 9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00
24 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.00
25 13.13 53 27.83 81 42.53 900 468.00
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50

O“ Prie kie cvieno siuntinio rei k pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 
taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šipkorčių j kitus miestus, rašykite mums j kur norite išva
žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų metus, 
o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jūsų 
šipkortes kogreičiausiai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šitaip:

J. M. Tananevičia
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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