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IŠ PASKUTINIŲ RUSI 

JOS DŪMOS DIENŲ.
Kaip visais laikais, taip ir 

paskutinėmis dienomis prieš 
paleidimą, durna nieko gero 
nėra nuveikus. Pripažinta 
pagaliau gyventojus apsau
goti nuo Įvairių ligų ir tam 
tikslui iš valstybės išdo pas
kirta 1.525.000 rubliai. Su 
pusantro milijono rublių 
Rusijos gyventojų nuo ligų 
neapsaugosi.

Šitai durna paskutinėmis 
dienomis nors patį carą pra
džiugino. Karo laivynui į- 
sitaisyti durna pripažino net 
502.000.000 rublių. Kiek val
džia reikalavo, tiek durna ir 
paskyrė. Dabar už tuos pi
nigus manoma statyti daug 
naujų pirmos rūšies karo 
laivų ir sutvirtinti uostus- 
tvirtoves. Manoma taip-gi 
patobulinti ir laivų statymo 
dirbtuves, nes Rusijos lai
vų dirbtuvėse ligi šiam lai
kui gerų laiVų nebuvo gali
ma statyti. Dauguma atsto
vų prirodinėjo, kad Rusijai 
nesąs reikalingas labai tvir
tas karo laivynas, nes nėra 
gerų uostų ir krantai maži 
dideliems laivams prieina- 
mi. Tečiau tų atstovų ne- Per penkerius metus aš 
klausyta ir valdžios reika- atsidėjęs sekiau darbavimą-
lavimas priimta.

Dar buvo paklausimas a- 
pie antrosios durnos social
demokratus atstovus, kurių 
daugumas dar ir dabar ka
torgą velka. Kairieji reika
lavo, idant tų nelaimingųat- 
stovų byla butų atnaujinta,

‘ *
kadangi jie esą nekaltai 
kankinami. Ant jų skundą 
buvo pramanęs užmuštasis 
Stolypin, kad po to atsitiki
mo butų galima lengviau iš
vaikyti antrąją durną. Sto
lypinas savo tikslą atsiekė, 
pirmiau suimdamas social
demokratus atstovus, o pas
kui paleizdamas durną. Jie 
buvo kaltinami už suokalbį 
prieš carą. Iš tokio paklau
simo dešinieji atstovai pasi
piktino ir kilo durnoje truk
umas, taip kad durnos pirmi
ninkas turėjo pertraukti se
siją.

Paskui atstovas Bulota 
kalbėjo apie senovės liekanų 
apsaugojimą. Jis gynė Vil
niaus Pilies kalną, ant kurio 
viršūnės Vii niaus miesto len
kiškoji valdyba yra suma
nius instatyti kanalizacijai 
spaustuvą. Lietuviai prieš 
tokį lenkų pasikėsinimą 
daug protestavę, bet nežinia, 
ar tie protestai atnešią pa
geidaujamus vaisius, ar ne, 
juo labiau, kad lenkai Vilnių 
vadina lenkų miestu. O Juk 
Pilies kalnas, tai svarbi lie
tuviams historiška liekana.

Tečiau atstovai Buloto tik 
išklausė ir nieko svarbaus 
nenutarė.

Ant galo birželio 9 dieną jau liksis visiškai užgniauž- 
dtima užbaigė savo dienas, ta. Revoliucionieriai bet- 
Prieš pat apskelbimą apie Ėarkėje apleidžia vieną

paleidimą, dumon atvyko vi
sas ministerių kabinetas. 
Darbiečiai ir socialdemokra
tai, apleizdami salę, dar sy
kį pabrėžė, kad toji durna 
nebuvo valstiečių ir darbi
ninkų užtarėja. Likusieji 
durnoje atstovai išklausė ca
ro “ukazo” apie paleidimą 
ir pagiedojo “Bože caria”.

Tai vis dešiniųjų darbas, 
kuriems ant širdies guli tik 
senobinis juokingas caro 
garbinimas, bet ne gyvento
jų gerovė.

Birželio 8. d. Cąrskoje 
Selo caras priėmė savo rū
muose durnos dešiniuosius 
atstovus, tarp kurių buvęs 
ir lietuvis Kuzma. Iš viso tų 
caro tarnų butą 250. Atva
žiavus jiems į Cąrskoje Selo, 
rūmų karietomis jie nuvežta 
į didžiuosius ramus, kame 
susirinkę pirmoje antikarjie- 
roje, sustoję palei guberni
jas. Drauge su atstovais 
buvęs ir ministerių pirmi
ninkas Kokovcev ir kiti val
dininkai. Pagaliau pas at
stovus atėjęs caras ir visus, 
girdi, “maloningai” pašne
kinęs. Po to prabilęs šiais 
žodžiais:

si valstijos durnos ir neslėp
siu nuo jūsų, kad kaikurie 
dalykai atlikta ne taip, kaip 
man rodėsi geistina. Skai
tau, kad tarybos ne visados 
buvo vedamos ramiai, o dar
be svarbiausi s daiktas — 
ramumas. Iš kitos pusės aš
džiaugdamasis pripažįstu, 
kad padėjote daug darbo ir 
rūpesčio išrišimui svarbių 
mano akyse dalykų: apie su
tvarkymą valstiečių žemės, 
apie apdraudimą ir aprūpi
nimą darbininkų šeimynų, 
apie žmonių apšvietimą ir a- 
pie klausimus, paliečiančius 
valstijos apgynimą.

“Vakarykštis balsavimas 
delei paskyrimo žymių iš
laidų tolimesniam laivyno 
statymui padarė man tikrą 
pasigerėjimą.

“Skaitau reikalingu pri
minti jums apie cerkvines- 
-parapijines mokyklas, pali
kimą mano karštai mylimo
jo gimdytojo.

“Linkiu jums laimingo 
sugrįžimo į savo namus, o 
tiems, kurie sugrįš atstovais 
į ketvirtą durną, ramiai ir 
naudingai pasidarbuoti su 
džiaugsmu man ir su pelnu 
Rusijai.

Atstovai carui atsakė lau
kiniu rėksmu: “ura”.

Tokiuo tai budu žmonėms 
muilinama akys ir lengvati
kiai suvedžiojama.

MEKSIKE REVOLIUCI
JA BAIGIASI.

Meksike revoliucija, regis,

žmogžudžių automobilius.

miestą paskui .kitai Nėra 
nei kur jiems pasekmingiau 
susilaikyti ir atsispirti.

Taippat; ir Juarcž turės 
tekti .valdžiai,’, kadangi mi
nėtame mieste labai mažai 
sukilėlių liko, o visi kiti nu
traukę į Caras Grandes. Vi
sa sukilėlių viltis pasiekti 
Ramaus vandenyno pakraš
čius ir ten atsispirti.

Sulyg visuotinosios opi
nijos, revoliucionierių va? 
das, gen. Orozco, susirinkęs 
didelius turtus, sakoma, tu
rįs su savimi $500.000, kurie 
buvo skiriami revoliucijos 
reikalams, b kuriuos jisai 
pasisavinęs. Tvirtinama, kad 
jis armiją galutinai aplei
siąs ir užsibusiąs savais as
meniškais reikalais. Tą-fak
tą patvirtina dar ir toji ap
linkybė, kad revoliucionie
riai šiais laikais neturinti 
nei amunicijos, nei maisto, 
tiesiog badaujanti. Taigi ir 
kilęs tarp jų sumanymas, 
dabartinį vadą pašalinti ir 
jo vieton pasiskirti kitą.

Iš kito šaltinio apturima 
žinios, kad revoliucionieriai 
pasidalinę į dvi sau priešin
gi partiji. Revoliucionierių 
gen. Rojas,- kuris pradžioje 
šios revoliucijos yra atlikęs 
svarbias roles, į generolą O- 
rozco pasiuntęs savo ingalio- 
tinį, reikalaudamas - sugrą
žinti sau surinktų pinigų re
voliucijai dalį, nes priešin
gai jisai apleidžiąs Orozcą. 
Gen. Rojas turįs su savimi 

tolj®riėnierių 
ikįsjp bus po

3.000 revoliu^onĮkrių ir-O- 
rozcui neužsį^isū|š; -

Iš tų prt^šjąfųRaišku, 
kad revdliifei|ą baigia savo 
dienas. Jei i 
vadai nesusit 
viskam. L ;■

Užsienio reikalmdeparia- 
mentas IVashlngtp^iš Mek
siko gavęs ž^nią^.iąąd skiria
ma . $500.000dov.iiiUtam, kas 
dabartinį Alįksikdfc:revoliu
cionierių vadą pristatys gy
vą ar negyvufMęfoiko Vy
riausybei. Tą dd^įą . ’ski
rianti santaikos mylėtojų 
draugija Meksike, .

Kiek vėliau gauto žinios, 
kad gen. Rėjas su 1.000 re- 
voliųeionieritų iš ' Madero 
traukiąs . į JSonorą Valstiją. 
Pakeliui, revolįucipiašėriai be 
pasigailėjimo pdėšfįnti gy
ventojų mantą; Ir .pa tiems 
Amerikonams nuo jų gro
siantis pavojus* Kas iš to 
visko bus,' vėliau p^irsimę.

ALBANIJOSPRBTEN- 
DENTAS

•

Dabartinėse jitalij. su tur
kais varžytinėse svarbią ro
lę gali atlošti staiga sukilu
sieji prieš- Turkiją albanai. 
Turkams * prisieitų labai 
daug pasikamuoti ir tų viso 
pasekmės; gali pasirodyti’ la
pai; liūdnos, juo labiau, kad 
Albanįjailatsiranda naujas 
valdovas. A • f ‘
? Tai labaii gerai žino Itali
ja ir kastinį ir ji nepasis-

tengs Albanijoje sukelti re
voliuciją.

Italijoje gyvena giminės 
Įskanderbego, paskutinio 
nepriklausomos Albanijos 
valdovo.

Šitai nesenai iš Italijos 
pranešta, kad vienas iš tos 
giminės narys, margrafas 
Kastriotas, andai iš Italijos 
iškeliavęs į Albaniją.

Pirm penkių šimtų metų 
Albanija praradusi savo ne
priklausomą politinį būvį. 
Tos šalies pergalėtojas, sul
tanas Murad II, išsirinko 
užstatyto jus iš tarpo žy
miausios albanų jaunuome
nės. Tarp jų_ buvo keturi 
sunai a lbanų vado, Jono Kas- 
trioto iš Ala to ir Serbijos 
kunigaiksčiutės Voislavos. 
Vienas tų sūnų Jurgis Alek
sandras, atsižymėjęs savo 
gražiu kūno sudėjimu ir ne
paprastais gabumais. Išau
klėtas muzulmanu, pavadin
tas Iskanderbėgu (Alek
sandru), paliko Murodo nu
mylėtiniu ir apįaikė Albani
jos provincijos viršininko 
vietą.

Iskanderbeg sutramdė sa
vo. atminty  j sultano dvare 
savo brolių pasmaugimu, 
nereikalavo savo gimdyto
jų1 .paliktųturtų, kuriuos 
turkar pasisavino, bet kuo
met vengrams pradėjo šek- 
ties kare su turkais, jis iš- 
ųaujo priėmė krikščionybę, 
pakvietė liaudį kovon už lai

svę ir su vengrų pagalba iš
kovojo Albanijai nepriklau
somybę.

Su Murado inpėdiniu pa
darė formališką sutartį, su
lyg kurios buvo pripažinta 
Albanijos nepriklausomybė. 
Tuomet tai šiaurinės Alba
nijos dalis, mereditų apgy
venta, priėmė katalikystę, 
kuri ir ligšiol tenai gyvuo
ja.

Trisdešimts metų Albani
jos gyventojai džiaugėsi ta 
savo nepriklausomybe. Mi
rus Iskanderbegui (sausiol7 
d. 1468 m.) turkai visu 
smarkumu puolėsi ant Alba
nijos, idant atgavus atgal 
tą prarastą riebią turkams 
šalį. Kruvinas karas turkų 
su albanais tesėsi dešimts 
metų ir pagaliau Albanija 
paliko Turkijos provinci
ja.

Tuomet tūkstančiai alba
nų iškeliavo į Italiją, tarp 
kurių buvo ir įskanderbego 
sūnūs, nepilnametis Jonas 
Kastriota. Dabar jo giminai
tis grįžta į senobinę savo tė
vynę ir, rasi, jam pasiseks 
Albaniją atimti iš turkų na
gų. Nėra abejonės, kad jam 
daug gelbės italai, kurie pa
sirengę Turkiją invarytiožio 
ragam

CHINŲ PARLAMENTAS.
Tautinis chinų susirinki

mas, apie kurį seniau buvo 
minėta, apdirbęs jau įstaty
mams projektą apie .parla
mentą.

Parlamentas turi susidėti 
iš dviejų butų: senato ir at
stovų buto. Rinkimai sena- 
tan turi būti teritoriniai: 
kiekviena teritorija išrenka 
vienodą senatorių skaitlių. 
Gi žemesniajan butan atsto
vų skaitlius turi but renka
mas proporcionaliai sulyg 
gyventojų skaitliaus.

Senato ir buto atstovų po
sėdžiai pradedami ir baigia
mi vienu ir tuo pačiu laiku, 
normaliai tęsiasi keturis mė
nesius, tečiau išimtinuose 
atsitikimuose gali but pra
ilginti.

Atstovai turi but renkami 
keturiems metams, senato gi 
sudėjimas atnaujinama kas 
du metai, pasitraukiant vie
nai trečiai daliai senatorių, 
ir išrenkant anų vieton ki
tus.

Aktivines rinkimų teises 
turi visi piliečiai, pradėjus 
nuo 25 metų amžiaus, vyriš
kos lyties, išgyvenę ne ma
žiau poros metų duotame 
rinkimų apskrityj, mokanti 
valdžiai mokestis ne mažiau 
trijų dolerių metais, taippat 
turinti paliudijimą viduti
nės mokyklos pabaigimo.

Passivines rinkimų teises 
turi piliečiai taippat pradė
jus nuo 25 metų, net netu
rinti cenzo, išėmus sekan
čius: neturinčius pilietiškų 
teisių, neturinčius pirklybi- 
nio kredito, turinčius nenor- 
malį protą ir opiumo rakin
to jus, Laikinai nepripažinta 
balsavimo teisės šiems: ka

reiviams, jūreiviams, tei
smų arba policijos adminis
tratoriams, lankantiems 
mokslo įstaigas, taippat 
buddistų vienolynų nariams 
ir misionoriams. ;

Rinkimai slapti. "'”1 
Pirmiausia ir svarbiau-- 

šia parlamento priderys- 
te — perkratyti sekantiems 
metams sąmatą, taipat per- 
kontroliuoti sąmatą pereitų 
metų.

TURKIJA SUSILAUKUS 
NELAIMĖS DIENŲ.

Senai buvo žinoma, kad 
Turkijoje albanai ima judė
ti prieš dabartinę Turkijos 
valdžią. Pastaraisiais lai
kais albanai dar labiau Su
judo ir valdžia nusprendė 
priešai juos pasiųsti kariuo
menę iš Monastyro. Karei
viai tečiau atsisakė klausy
ti. Tada ministerių taryba 
nutarę tų kareivių maištinin
kų numalšinimui pasiųsti iš 
Smirnos 30.000 kariuome
nės. Greitai iš Smirnos ka
ro ministeris gavo žinią, kad 
tenaitinis visas korpusas 
taippat atsisakęs vyriausy
bės klausyti ir oficieriai tie
siog apreiškę, kad jie neko 
vosią su savo draugais.

Paskui pasklydo gandas, 
kad visa Turkijos armija 
pasirengus sukelti maištus.

Kame-gi to nepaprasto at
sitikimo priežastis ? Sako
ma, kariuomenė nepakakin
ta dabartine jaunaturkių 
valdžia, del kurios netaktiš
ko pasielgimo turėjo atsi
statydinti liepos 10 d. karo 
ministeris, Šefket Paša, ku
ris buvęs kariuomenės my
limas.

Paskiau gauta žinios, kad 
Turkijos visas ministerių 
kabinetas atsistatydino, o 
visoje armijoje prasidėję 
oficierių nepaklusnumai vy
resnybei. Kareiviai ėmę bū
riais iš armijos dezertuoti 
ir plakties prie albanų. Į 
Makedoniją priešai nepa
klusnius kareivius pasiųs
ta iš Konstantinopolio išti
kimiausioj! jaunaturkiams 
kariuomenė. Šitos kariuo
menės komendantui įsaky
ta kuoaštriausiai apseiti su 
maištininkais.

Ant Turkijos sukrito vi
sos nelaimės. Negana karo 
su išlaukiniu priešu, o čia 
dar naminės suirutės prasi
dėjo. 

___

Ant salos Kubos maištai 
dar nepasibaigę. Nesenai 
valdiškieji laisvanoriai ka
reiviai suėmę keturis suki
lėlius ir be teismo juos su
kapoję kardais. Už tokį bar- 
barinį pasielgimą karo vy
riausybė patraukus atsako
mybėn laisvanorių kompa
nijos kapitoną, du poručnin- 
ku, du sieržantu ir vieną ka
reivį. Juos visus karo tei
smas pasmerkęs mirop ir 
tuojaus sušaudyta. Toksai 
vyriausybės pasielgimas nė
ra aiškus. Rasi, tyčia tokio 
mis žiniomis pasigirima

1



šaltinių” teko girdėti, kad Tilžėje 
iadama leisti kitas vokiečių kalba 
laikraštis, kurio tikslas busiąs: "su- 
vokietėjusius Prūsų lietuvius su
pažindinti su musų (t. y. lietuvių) 
literatūra” ir kt.

Tuo tarpu žinome, kad jau ke
linti mėtai eina p. Vanagaičio. lei
džiamas “Allg. Lit. Rundschau” 
■aipgi maždaug tuo pačiu tikslu.

M.

id.A

las 12 verst, ilgumo ir pritaisyti 
130 žibintuvų. Mieštas temokės 
po 16 kap. kilomątųi suvartotos 
spėkos, šiaip gyventojai mokės po 
33 kap. kilomątųi. valandai. V. 
Dimitrijevas kasinėtai" sutiko mo
kėti po 700 už koncesiją. -Dviem 
metam suėjus, V. Dimitrijevas tu
ri sutverti tam tyčia??dr-ją, kuri 
paims visą elektros apšvietimą sa
vo žinion. Bet 24-iems- metams 
suėjus, šį apšvietimą; Iiė jokio iš- 
mokesčio paima miestas;’N. N.

RAgDJAI, Pan. pav.
• Gegužės mėn. pabaigoje buvo 
atbėgęs pasiutęs šuo ir apriejo be 
veik viso sodžiaus šunis. Gy
ventojai pradėjo rūpintis jų gy
dymu. Vieni pakabino šuniui ant 
kaklo atžagariai susuktų j ievinę 
vitelę. kiti parūpino geresnių vai
stų — apšnipštos ir kuo tai' su
rašytos' duonos plutos. Bet je\ 
taip bęgydant. pagenda kieno nor 
šuo, taj sakoma, kad rieišjjildę ugy 
dytojo'* ' burtininko - prisakymų? 
Tai žmonių tamsumas! P. 07

KRETINGA, Telšių pav/ 
‘ Šiomis dienomis koksai-tai žmo
gelis iš - Plungės," J. Vaškus, be
girtuokliaudamas išėjo iš karčia- 
mos ir, beeidamas pro šalį šu
linio, virto jau galva žemyn, su
sidaužė ir nuskendo. Ištraukė jį 
Jau nebegyvą. Tikrasai.

CUKRINIŲ RUNKELIŲ (BU
ROKŲ) VEISIMAS.

Lenkų laikraštis “Tygodnik Rol- 
niczy” rašo, kad Suvalkų gub. 

^dviejose vietose buvo mėginta vei
sti cukriniai runkeliai. Tai buvo 
mėginta Alytaus apylinkėse ir Vil
kaviškio pav. Nors vasara buvo 
sausa, bet derlius gauta vidutiniš
kas: po 125 karčius iš kiekvieno 
margo, cukraus butą daugiau 19%.

Vilkaviškio paviete buvo mėgin
ta apsodinti keletas plotų; viename 
gi dvare runkeliais buvo apsodinta 
100 margų; šiais metais išviso 
Vii. pav. prisodinta runkelių apie 
200 margų. Runkelių veisimas 
šiaurinėje Suvalkijoje, galima sa
kyti, vykstąs; taigi, rasi, pavyks ir 
cukrus dirbti. Nors toks runke
lių derėjimas po 125 karčius iš 
margo arba 1800 pūdų iš de
šimtinės be abejonės yra geras, 
bet visgi negalima pasitikėti, kad 
tiek pat derėtų, vidutiniškai iš
dirbant žemę. Kauno gub. pana

ršąs bandymai šiais, metais yra da
romi dešimtyje dvarų; bandymų 
laukeliai siekia 2 dešimtinių — iš
viso 20 dešimtinių. Bandymus 
prižiūri tam tikras instrukto. ius iš 
Lenkijos. Vadinas, jei bandymai 
pasiseks, tai tikimasi kitais metais 
sulaukti Kauno gub. cukraus fab
rikų.

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS.
Pastaruoju laiku Prūsų Lietu

voje pastebiamas nepaprastas ap
sireiškimas: sodžiaus jaunimas vie
ni už kitų tveria savo draugijas. 
Ligi birželio 15 d. n. ts. teko su
skaityti tokių draugijų net 7: Ka
tyčiuos “Vainikas”, Pogėgiuos “Rū
ta”, Lankupiuos “Jaunimas”, Pa- 
kalviuos “Aušra”, Vyžiuos “Vy
žių Vainikas” ir Klaipėdoj “Klai
pėdos Jaunųjų Draugija” ir Rū
kuos “Anžuolas”. Pirmoji drau
gija atsirado pernai rudenį Ka
tyčiuos “Vainikas”, visos gi kitos 
šiemet ir tai tik pastaraisiais mė
nesiais : beveik kas savaitę vis po 
naują1 draugiją išdygsta. Visos 
tos draugijos savo uždavinį užsi- 
briežiai beveik vienodą: “stiprinti 
dvasišką ir dorišką savo draugų 
tarpimą”, pasinaudojant “vien lie
tuvių kalba” ir ją šelpiant. Tik 
Klaipėdos jaunimas, be “nykstan
čios lietuviškos kalbos” šelpimo, 
pasirįžo da. “stoti už laukininkystės 
pagerinimą” ir “kovoti prieš alko
holį”.

Šių draugijų veikimas tuo tar
pu apsireiškia gana dažnai daro
muose susirinkimuose, kur, be 
svarstymo draugijos reikalų, be
veik visuomet buna da bent vie
na paskaita-referatas ir paskui 
deklamacijos, žaislai, ir šiaip pasi
linksminimas. Deklemuojama be
veik visuomet tautiškai-patriotiškas 
eiles, o paskaitos taipgi buna daž
niausiai “patriotiškos” (iš lietuvių 
istorios, apie lietuvių kalbą ir p.) 
arba “filosofiškos” (“Tamsybė vi
so pikto motina”, “Nedorybių pa
sekmės” ir p.). Dabar vasarą ren
giama ir gegužinės.

Atgijo truputį ir laikraštija. 
“Nauja Lietuviška Ceitunga” pir
miau buvo pusėtinai nublankusi ir 
lietuviškumo joję taip kapi ir ne
buvo, bet pastaruoju laiku vėl 
atgijo ir pasidarė daug lietuviš
kesnė. .. • ■ >

Seniau buvo pasklydusios kal
bos, kad “liberalai” norį leisti lie
tuvišką laikraštį; kad Prūsų lietu
vius “nuo Dievo atitraukti”; Bet 
tai bus turbut tik, anot rusų pa
tarlės, — “iš baimės akįs dide
lės”, .Vieton to, “įš gana ištikimų

YLAKIŲ PAR. (Šiaulių pav.). 
’ Žandarų rotmistrui liepiant, bu
vo padaryta krata pas uk. Ven
ckų. 'Nors menkiausio popierga
lio nerado, 19-os metų V-kų sū
nūs buvo išvežtas Telšių kalėji
mai!, iš tenai gi nugabentas Šiau- 
liuosna. Žandarai kaltina V-kų, 
kam prigulėjęs prie jaunimo drau
gijos (?). *” 'N. N.

CEMENTO FABRIKĄ.
Pastaraisiais laikais plačiai ir vi

sur pradėjo vartoti portlendą-ce- 
mentą namams statyti, asloms 
plukti, dangčiams, luboms, lipy
nėms, trotuarams, šuliniams, dū
doms ir kitiems panašiems daik
tams daryti — viskas daroma iš 
cemento. Ir toji medžiaga yra la
bai tinkama. Bet Rusijoje visai 
nedaug (apie 45) tėra semento 
fabrikų. Paskutiniais dvejais-tre- 
jais metais rinkose dažnai pristig
davo cemento, būdavo mokama po 
6—7 r. statinei, kartais gi nei už 
jokius pinigus būdavo negalima 
gauti cemento (cemento badas). 
Lietuvos krašte ir kaiminystėje 
(Kauno, Viln., Suv., Min., Mo- 
gil., Vit. gub.) nėra cemento fab
rikų, ir kada kam nors iš čionai 
prireikia cemento, tai prisieina 
gabenti iš kitur, bet vienas atveži
mas reikalauja didelių išlaidų. 
Toks anormalinis padėjimas aiški
namas tuomi, kad nevisur galima 
gauti žalios medžiagos, be to nu
jaučiama ir inžinierių-specialistų 
stoka, kurie tam tyčia butų to 
išdirbinio pasimokinę.

Bet ir tarpe lietuvių yra vienas 
specialistas, tai bus inž. P. Juodelė, 
Kijevo pol. profesorius. Jisai rim
tai yra apsipažinęs su tąja taip 
svarbia pramonės šaka. Du metu 
jisai be paliovos tyrinėjo musų 
kraštą, norėdamas rasti čionai ža
lios medžiagos, kuri tiktų cemen
tui dirbti. Praėjusiais metais jam 
pasisekė apeiti tinkamą vietą. Toji 
vieta yra netoli Valkininkų mieste
lio (Vii'. gub.), kame jisai rado 
tinkamos cementui dirbti merge- 
liuotos kreidos sluogsnius. Krei
da buvo chemiškai ir techniškai iš
bandyta; pasirodė, kad gerą ce
mentą galima iš jos daryti. Mer- 
geliuota kreida tuomi gera, kad 
joje randasi žymi molio dalis.

Inž. P. Juodelė nors ir sunkiai, 
bet visgi jau nupirko žemės plotą 
20-ties deš. didumo; tame plote 
randasi dideli mergeliuotos krei
dos sluogsniai. Nupirkta vieta la
bai patogi, — guli Merkio upės 
pakrantėmis, netoli geležinkelio li
nijos — 1 v. ir nuo Valkininkų 
stot, atstu — 5 v.

Jis turi išdirbtą fabrikos pro
jektą ir yra gavęs gubernatoriaus 
leidimą pradėti pačią fabriką sta
tyti. Su kai-kuriais savo draugais 
susitaręs, tą darbą pradėjo jau 

"vykdinti.
Fabrikos statymas, kuri galėtų 

išdirbinėti kasmet po 500,000 pūdų 
cemento, gali apsieiti 60,000 rubl., 
o priskaitant vartojamąjį ir at
sargos kapitalą — tai viskas siekia 
100,000 rubl. '

Cemento statinė su pristatymu 
Vilniun gali apsieiti apie 2 rb. 
50 kap., bet parduodant tą pačią 
statinę po 3 rubl. 50 kap., galima 
busią susilaukti didelio pelno. Pra
dėtas darbas vedąmas be jokio 
formališkumo, vienas kitu pasitiki, 
bet šiomis dienomis busianti" orga
nizuota tam tikra dr-ja. N. N.

PANEVĖŽYS.
Musų miestas, rasi, galų-galais 

susilauks elektros šviesos. Miesto 
valdyba ištisus metus derėjosi su 
žmonėmis, kurie norėjo apsiimti 
tą darbą atlikti. Birželio 5 (18) 
d. miesto valdyba susiderėjo su 
V. Dimitrijevu, elektro-technikos 
inst. profesoriumi iš Peterburgo. 
Sukalbėta, kad Dimitrijevas, turė
damas metus laiko, privalo miesto 
pleciuje pastatyti elektros stotį 120 
arklių jiegų smarkumo. Be to ji
sai privalo padaryti miesto gatvėse 
ir piečiuose kabelį ir ištiesti yie-

CHICAGOS VARGONI
NINKU SUSIVAŽIAVI

Profesionalas ištišūs/me- 
tus užsiėmęs galvos darbu, 
reikalauja, ąbelnai sakant, 
atsilsėsimo — nes —“ mens 
sana iii corpore sano.” O ką 
jau besakyti apie tą profe
sionalą, kurs vientik jaus
mais ir dvasia gyvena? Rods,
prie šio pastarojo reikia pri- 
skaityti žmones iš muzikos 
ir dainos sryčių. Tie žmo
nės, gyvuojantieji vientik 
mūzos inkvėpimu, taigi j uju 
“dulce decus meum” yra ty
rai plaukiantis upelis ir še
šėlis po medžiais, kur ritu- 
liuodami sau vaidentuve dir
ba.

Retrospektiviškame žvilg
snyje beveik taip ir buvo. 
Bet nūnai — su laiku vis
kas persimainė — taipogi ir 
apystovos savitumas. Kas 
anuose laikuose buvo — šio
se dienose jau nebėra.

Paimkime metu keletą at
gal ir ką gero mes matome 
Chicagoje iš lietuvių pusės? 
Trumpai pasakius — truko 
mums visako. Bet sW laiku 
atsistojame, taip sakant, 
ant savųjų kojų, — nes su
silaukiame inteligentijos, i

Aplenkus tą viską, pa- 
žvelgkime s “Kataliko’’ No. 
27-me “vietinėse žiniose” — 
apie vargonininkų susirin
kimą. Mes matome ten dali- 
vaujant visus Chicagos var- 
goninkus. Ir kas do tiks
las? Idant susijungti vie- 
nybėn ir bendromis jėgomis 
pastatyti bažnytinius cho
rus ir abelnai muziką ant 
kiek galima augštesnio laip
snio. Žodžiu — sutverti sa
vitą sistemą savęs tarpe. Ir 
kaipviršpaminėtame “Kata
liko” No. mes randame, jog 
išvažiuoja Lemon to Rešor- 
tan ant visos savaitės ir te
nai kiek galint'pasidarbuo
ti. Toliaus primenama, jog 
ma — negalima visuomet 
kalbėti apie “piano-forte, 
moderato-allegro, spiegian
čius sopranus ir ūžiančius 
basus”, — nes galima net 
sveikam žmogui ligą įvary- 
t. Toliaus primenama, jog 
ir publikos nepamirš. Teisy
bę pasakius, musų muzikan
tai, kaip anų laikų bardai- 
dainiai neapvylė nei savęs, 
nei publikos. Išsirinko sau 
patogią ir puikią vietą ten, 
kur šv. Juozapo upė teka ir 
visu savo smarkumu įpuola 
Michigano ežeran. Šv. Juo
zapo upės krantuose tyku, 
ramu, vėsu — tikras inkvė- 
pimas. Pažymėtina, kad ant 
vieno iš upės krantų randa
si ąžuolas — pramintas 
“Šimtamečių Baubliam”. 
Čia mūsiškių vargonininkų 
atsibuvo susirinkimas ke
tverge, liepos 11 d. Labai 
gaila, kad ten niekas nega
lėjo dalyvauti apart vargo
nininkų. Vien tas tik links
ma buvo, kuomet išgirdome 
nuo “Šimtamečio Baublio” 
pusės lietuvių himną, tad 
kiekvienas pasisuko ton pu
sėn ir kiekvieno balsas su
siliejo su kitų balsais, rods, 
žavėte žavėjo ir burte burė, 
primindami sau giliais jau
smais, jog čia viena dvasia 
tegyvuoja vienon harmonį-

KATALIKAS e

Santaikos teismas, kuris nori sutaikinti geležinkelių 29.670 mašinistą su darbdaviais. Mašinistai turi savo li
niją ir reikalauja didesnėssau algos.

jon susiliejusi. Reikėjo čia 
dainio-poeto, kurs tą viską 
dainon butų sudėjęs; Pažy
mėtina, kad kiekvienas sa
vo žavėtinus įspūdžius už
silaikys ir ilgai atmins tą 
vietą po “Šimtamečiu Bau- 
blium”, kur lietuvių skam
bėjo dainos viena inkvėpta 
gamtos meliodija.

Ir kaipo iš tikrų šaltinių 
pasitaikė girdėti, rods var
gonininkai laikė ten savo 
konvenciją ir sutvėrė abel- 
ną Chicagos vargonininkų 
kuopą, kuri prigulės Ame
rikos Vargonininkų Sąjun- 
gon. <

Mes jau n ištik r o užmiršo
me apie minėtus koncertus. 
Taip apie pusę aštuonių, 
utarninke,. liepos 9 d., pra
dėjo rinkties minios iš ap
linkinių vasarnamių. Dau
gybė buvo prisirinkę iš vi
sur. Ir kadai pažymėta va
landa išmušė i— užviešpata
vo tyla ir kiekvienas atsta
tęs ausis klausėsi progra- 
mo, kurį p. Janušauskis 
perstatė savo iškilminga 
kalba susirinkusiems. Se
kantis buvo programas:

Dalis I.
Koncertas utarninke lie

pos 9 dienoje.
1. Orkiestra, March — 

Heisel.
2. p. Aleksandro J. Le- 

monto prakalba.
Čia reikia pažymėti kele- 

;ą žodžių apie musų “Lizdei- 
<ą.” Tai ištikrųjų musų 
“Lizdeika” buvo šio vakaro 
tikrasis Ciceronas, kursai 
žavėjančia savo iškalba už
žavėjo visus. Pažymėtina 
jo prakalbos keli historiški 
faktai: 30 metų atgal buvo 
didi linksmybė sutikus lie
tuvį. Dabar visur lietuviai. 
60 metų atgal toj‘e vietoje, 
kur mes dabar stovime, gy
veno indionai, o tik 10 metų 
atgal pradėjo užsigyventi 
pirmutinieji lietuviai; pir
mutinis jųjų buvo p. Leščin- 
skis, aptiekorius iš Chicago, 
Ill. Laikas mainosi — vis
kas persijnainė. Turiu nuo
širdžiai ; * padėkavoti mano 
gerb. klebonui, Edv. Stepo
navičiui,, įkurs supranta vi
są dalykų stovį ir remia sa
vo tautietį. Dabartyje rods 
labai atjaučiu-visi mane, bet 
ateityje, įmanau, dar la- 
biaus. Šičia, toje vietoje,
kur mes esame susirinkusie
ji, galimą surasti visokių 
gelžgalių^ iš rįndionų laikų. 
Kaip malonu yra jumis ma
tyti čia, o dar maloniau, 
jog mano sandraugai-vargo- 
nininkai atvyko čia del su
tvėrimo vargonininkų kuo
pos ir surengimo koncertų. 
Nuoširdžiai ačiū už atjauti
mą ir parėmimą savo draug- 
brolįo, o aš storosiųos viską 
pagerinti lietuvių prįėmi 
mui.

3. Piano Solo — Valse 
Chromatic — Godard.

4. Duetas -— Skambančios 
stygos — Petrausko — atli
ko V. Daukša su J. Char- 
žauskiu.

5. Choras—Lietuva bran
gi ir Ant kalno karklai siū
bavo — J. Naujalio.

6. Solo — Temsta dienelė 
— Moniuško — atliko V. 
Daukša.

7. Lietuva Tėvynė musų.
8. Angliškai tautiškos dai

nos — per pp-les K. Mosiej 
ir J. Vikariuš.

DalisII.
Koncertas seredoj liepos 

10 d.
1. Orkiestra — March — 

Sinclair.
2. Kalba — kun. Edv. Ste

ponavičius.
Čia reikia pažymėti gerb. 

klebono kelias jojo prakal
bos ištraukas. Paminėjus p. 
Janušauskiui gerb. kalbė
tojo vardą, minia šaukte 
šaukė. Gerb. klebonus, at- 
jautęs susirinkusiųjų norą, 
šiais žodžiais prakalbėjo: 
“Linksma matyti savo tau
tą. Niekur kitur nemačiau 
tokio susirinkimo panašio
je vietoje — čia tik matau 
pirmąjį sykį. Turiu dėkoti 
p. Lemontui, kad įsteigė lie
tuviams tokią vietą. Ačiū, 
taipogi ir vargonininkams. 
Palikę savas vietas — čio- 
nais atvykote. Matyti iš to 
visko, jog jus visi spiečiatės 
vienybėn, o vienybė — galy
bė. Taigi turiu pasveikinti 
jumis visus, kurie darbuoja
tės lietuvių labo delei ir 
turiu linkėti jums, kad jun
giatės vienybėn, nes joje — 
galybė ir vien tik susivieni
ję viską pergalėsime”. Del
nų plojimais atsidėkojo su
sirinkusieji gerb. kalbėto
jui už jo prakilnias mintis 
ir užuojautą.

3. Piano-solo — Fantasia
— J. S. Bach,o — A. Pocius.

4. Kvartetas — Gamta 
graži — Petrausko — atliko 
pp. V. Daukša, B. Janušaus
kas, J. Charžauskas ir A. 
Lemontas.

5. Saxaphone Solo — 
Grande Fantasia —■■ atliko 
V. Niekus.

6. Duetas — Viturėlis — 
Massini’o —• pp. V. Daukša 
ir B. Janušauskas.

7. Choras — Tekėk dukre
le •— 'A. Pocius — Liūdni 
varpo balsai ir Ilgiausius 
metus.

8. Anglų tautiškos dainos
— atliko p-lės R. Vikariuš, 
L. ir M. Peters.

9. Lietuvių ir anglų him
nai.

Visi atsistoję ir nusiėmę 
kepures atgiedojo.

Čia vien tik padavėme 
programą. Iš programo rei
kia pažymėti, kad apturėjo 
gėlių bukėtus sekantieji var

gonininkai: p. A. Pocius iš 
Kensingtono, p. V. Daukša 
nuo Town bf Lake, p. A. Le
montas nuo 18-tos gatvės, 
p. B. Janušauskas nuo 
Bridgeporto, p. V. Niekus iš 
North Side ir p.J. Charžau
skas iš West Side. Pažymė
tina, kad iš visų labiausiai 
atsižymėjęs visą vakarą ak- 
kompanistas, pianistąs-var- 
gonininkas p. A. Pocius, ap
turėdamas nuo p. A. T. liau
ni vainiką, kurį uždėjo ant 
jo galvos pp-lės: Petronėlė 
Balčaičiutė ir Karalina 
Norkevičiutė.

Po koncertų buvo lietu
viški šokiai. Pažymėtini: 
Aguonėlė, Klumpakojis, 
Suktinis, Noriu miego ir 
daug kitų.

Po kiekvienam koncertui 
ir šokiais nekurie vasarna
mių savininkai iš kitur pra
kalbėjo į susirinkusius pa
dėkodami p. A. Lemontui 
už jo trusą ir pastangas, 
kad nesigailėjo savo spėkii 
sukvietimui ir surengimui 
tokio koncerto, kurs pagal 
jųjų nuomonę buvęs vienas 
iš didžiausių šioje apylinkė
je koncertųir pasekmingiau- 
siai nusidavusių. Taipogi, 
kaipo pirmutinis ir didžiau- 
sis opera-koncertas. Buvo 
tikra muzikos auditorija.

Tiek to. Bet lietuvių šo
kiai įspūdį padarė į visus. 
Nekurie iš svetimtaučių su
kibę pamėgdžiojo lietuvius. 
Išsykio vien tik juokai bu
vo, bet vėliaus, atkartoję 
kelis sykius, užtektinai pra
silavino ir malonų darė įs
pūdį, kuomet lietuviškai šo
ko. Svetimtaučiai mėgsta 
lietuvių šokius ir kaip ma
tyti, norėtų įvesti juos prak
tikom Labiausiai jiems pa
tiko: Noriu miego, Aguonė
lė, Suktinis ir daug kitų.

Išviso ko paėmus sykiu 
gema klausimas: Delko lie
tuviai pradeda atjausti mu
sų viengenčio įsteigtąjį va
sarnamį? Bet ir kitas klausi
mas: Delko vientik inteli
gentai žmonės, o ne visi ki
ti? Taigi matytis,jog musų 
inteligentija daugiaus u- 
žuojautos turi musų “Liz
deikai”, negu paprastoji 
liaudis. O gal vien tik del to, 
kad ji nesupranta vasarna
mių naudingumo? O gal del 
to, kad jo vasarnamis tai 
“karčema”?

Teisybę pasakius, mano 
buvimo laike ir buvo vientik 
inteligentai. Galima, apart 
pp. vargonininkų, pažymėti 
keletą: Kleb. Edv. Stepona
vičių, pp.Damijonaitį, Kas
parą, Bieržynskį, Tamoliu- 
ną, Rozenskį, Zacharevičių 
ir daug kitų. Vis tai žinomi 
lietuviai inteligentai.

Duosnumu ir draugišku
mu atsižymėjo sekanti as- 
menįs: pp. Bieržynskis, Ro- 

zenskis, kurie savo automo
biliais užtektinai suteikė 
“rides”.

Išvažiuojant gerb. kleb. 
Steponavičiui, automobilių 
keletas palydėjo jį iš Le- 
monto Resorto, Sodus, 
Mich., iki Berton Harbor, 
Mich.

Iš merginų atsižymėjo pp. 
Kotrina Mosiej su Beržins- 
kaite ir R. Vikariuš su M. 
Peters.

Ta savaitė suteikė visiems 
įspūdžius, kurie užsiliks ne
pamirštini ilgą gyvenimo 
laiką.

Manome, kad negreitu lai
ku susilauksime panašių 
įspūdžių, o gal atgijanti lie
tuvių dvasia atgaivins mus 
visus ir gal netrukus susi
lauksime antrųjų nepamir
štinų įspūdžių. Labai geisti
na ! Trokštame ! Su laiku vis
ką pamatysime. Vienok ne
manome, kad musų vargoni
ninkai užsiliks užpakalyj, 
bet tikimės, kad eis pirmin 
ir naujos sryties muzika gai
vins musų dvasią ir jaus
mus, ar tai bažnyčioje, ar 
tai kituose susirinkimuose.

Na, — iki linksmaus ir įs
pūdingo pasimatymo! —Bet 
“Lizdeiko” Resorto nepa
miršime !

Svečias

Džiaugsmo pasekmės **
— Josel, kaip tas galima? 

Vakar buvai visiškai žilas, o 
šiandie turi plaukus juodus 
kaip varnas?

— Mano prieteliau, turė
jau netikėtai didelį džiaugs
mą, taigi plaukai man per 
vieną naktį pajuodavo.

Atsakė.
— Tai pas ibiaurė tinai

Žmonės jauni, sveiki ir elge
tauja. Ar negalite imties 
kokio nors darbo?

— Kalba! Juk jei mes. 
eitumėm dirbti, tai kiti tu
rėtų elgetaut.

Geraširdis.
— Ponai, atėjo siuvėjas ir 

reikalauja iš pono pinigų.
— O Kiek jam priguli?
— 120 dolerių.
— Vargšas! Daugiau jo 

apgaudinėti negalima. Pa
sakyk jam, kad kita garni- • 
turą aš užsisakysiu jau pas 
kitą siuvėją.

Pirm pietų.
Pati: — Klausyk vyruti, ' 

prie stalo Cibulį ir Makaro
ną reikia pasodinti vieną 
prieš kitą.

Vyras: — O kokiam tik
slui, mano dūšele?

Pati: — Matai, juodu 
tuoj aus ims kalbėti apie po-« 
litiką, ims barties ic tada 
mažiau suvalgys.,
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AMERIKOS ŽINIOS,
AR POLICIJOS DARBAS?
N ozu York. Aną kartą vidur

naktyje čionai atsitiko sensaciji- 
nis nužudymas. Nušovė keliais 
šūviais prie Metropole hotelio, ant 
kampo Broadway ir 43 gatvių, 
Hermaną Rosenthal. Žudytojai 
buvo automobilyje, ir spėjo tad 
gatvėse pasislėpti, nors dar tuo 
laiku žmonių pilnai vaikščioja.

Beveik visi mano, kad minėta- 
sai nužudymas atsitiko iš prieža
sties vyresniųjų policijos valdinin
kų pakurstymo.

Rosenthal užsi imdavęs žulikyste 
ir turėjo nepageidaujamą įstaigą 
ant A--tus gatvės, kuri staiga bu
vo uždaryta, kuomet vieną naktį 
atsilankė policijos vyresnysis, Be
cker. Tasai vyresnysis buk bu
vęs Rosenthalo sėbras ir gaudavęs 
kaikurią inplaukų dalį, 
zita buvus 
nio.

Nesenai 
bėti apie
nešimus su vagiliais bei apgavi
kais, iš ko gauna dalį inplaukų. 
Apie tą dalyką žadėjo vėliaus aiš
kiau pranešti. Tasai skandalas pa
lytėjo įvairius policijos viršinin
kus.

Žudytojai atvažiavo automobi
liu prie Metropole hotelio, kur 
Rosenthal laukė Beckero. Atva
žiavusieji buvo šeši. Vienas iš jų 

■ pašaukė Rosenthal, buk kas jį nori 
matyti; kuomet tas išėjo, visi iš
šovė ir Rosenthal krito negyvas.

Policija jau buk turinti visij da
lyvavusiųjų pavardes, tik dar pa
slaptyje laiko. Suareštavo, keletą 
intariamųjų ir buvusiųjų prie žu
dymo.

Rosenthal ištikrųjų baugštinosi 
atkeršijimo už savo pripažinimus, 
tik ne nuo profesionalinių apga
vikų, bet nuo policijos.

Toji vi- 
po jų dviejų susipyki-

Rosenthal pradėjo kal- 
vietinės policijos susi-

i EKSPRESINIŲ KOMPANI- 
1 JŲ REFORMOS.

Washington. Nesėnai tarp pro
vince jinė prekybos komisija pa
garsino trylikos didelių ekspresi
nių kompanijų tyrinėjimų rapor
tą. Tasai raportas pilnai yra ap
dirbtas ir parodo nuo pat tų kom
panijų pradžios mažiausius reika
lus bei atsitikimus. Remiantis 
tyrinėjimams apie būdą ir kai
nas siuntinių, komisija paduoda 
sekančius įnešimus:

Siuntinėjimų kainos turi būti 
sumažintos ilgi 15 nuošimčio. Rei
kia įsteigti tokį palengvinimą, 
idant siuntiniai sveriantieji ligi 
50 svarų greičiau nueitų į ski
riamąją vietą. Visos kompanijos 
turėtų susitarti ir įvesti taip vadi
namą “throught routes”, ty. tie- 

., Yįjįį į>ąs linijas, kurios eitų stačiai j 
t'ojitįgiŠlJlriafHąją vietą, jungiantis dviem 

ar daugiau visai nepriklausančiom 
linijom.

Geriausių įvedimu butų kainų 
1 sutvarkymas. Šiais laikais Suvie- 
• nytose Valstijose yra apie 35 tūk
stančiai ekspresinių kompanijų. 
Kainų kataliogas kiekvienoje iš 
tų stočių j kitas stotis apima ke
letą šimtų tomų, kurie turi nuo 
200 ligi 300 puslapių. Juose pa
duota išviso apie 600,000 įvairių 
ailių. Sulig naujo F. K. Lane 
projekto kiekvienoje stotije visos 
kainų ailios užimsiančios tik vie
ną puslapį, didumo aštunto for
mato.

Komisija paskyrė spaliaus 9 die
ną išklausinėjimui kompanijų rep
rezentantų ir siunčiančių asmenų 
visokių tame dalyke užmetinėjimų. 
Kaip girdėtis ne visos kompanijos 
norės sutikti su. tomis naujomis 
reformomis.

i PAKLIUVO Į. SPĄSTUS.

! Craig, Colo. Aną. dieną iš-Wyo
ming valstijos kalėjimo pabėgo du 
prasikaltėliu. Užpuolę Albertą 
Gentą, atėmė amuniciją ir du ark
liu. Vėliaus atsikraustė pas ponią 

- Davidson, kuri turėjo juos apžiū
rėti ir valgį pagaminti. Išėjus 
plėšikams, pranešė ji policijai, ku
ri pridurmui šoko juos vyties ir 
pagalios, yt kokiuose spąstuose, ap
supo vienoje grintelėje, 40 mylių 
į žiemių-rytus nuo Craig. Plėšikai, 
tvirtai gana apsiginklavę, nenori 
pasiduoti, šauja j einančius prie 
jų namelio. Policija formališkai 
turės atakuoti, idant išgavus juos 
iš tenai. Jaigu nepasisektų poli
cijai juos paimti, gali kilti nera
mumas, nes vietiniai farmeriai di-

,-tižiai įnirtę.

KALTINAMI. -
Ncw York. Labai sujudino ir 

nustebino metodistus, prezbiterijo- 
nus ir abelnai užrubežinių misijų 
skyrių žinia iš Korėjos, kad at
virame teisme perskaitė daugiau 
kaip 20 jų amerikoniškųjų misi- 
jonierių šiaurinėje Korėjoje pri
sipažinimą, buk jie dalyvavę su
tartyje, idant nužudyti abelnajį 
Korėjos gubernatorių, Teranchi. 
Tame yra dar taip-gi episkopalų 
vyskupas Harris ir kokis šimtas 
tos sektos išpažintojų.

Žymesnieji New Yorko meto
distai ir prezbiterijonai spėja, kad 
tai pirmutinis Japonų žingsnis, 
idant prašalinti amerikoniškuosius 
Korėjoje misijonierius, kaipo ne
naudingus gyventojus. Tokius 
prisipažinimus turėję išgauti viso
kiais kankinimais, nes kankinant, 
ką valdžia norėjo, tą jie pripažino.

NENORI STRAIKO.
Nctv York. Geležinkelių į rytus 

nuo Chicagos ir į žiemius i----
Ohio upės reprezentantai susirin
ko su inžinierių reprezentantais 
prieš arbitracijinę komisiją į 
Oriental hotelj, Manhattan Beach. 
Rupįsis susitaikinti, kad neįvyk
tų kįlamas prie geležinkelio tar
nautojų straikas, kas visos šalies 
sutrugdytų pramonę. Eina čia 
apie pakėlimą mokesties išviso 
$7.500.000 ir pagerinimą darbinin- 
kų stovio.

Oscar S. Straus yra arbitraciji- 
nės komisijos vedėju, kur priklau
so garsus ir prakilnus asmenįs.

Warrend Stone, “Brotherhood 
of Locomotive Engineers” prezi
dentas, ilgą laiką apie unijos rei
kalavimus kalbėjo. Tarp ko kito 
išreiškė, kad lokomotivos inžinie
rius negali ilgiau tikti į tą darbą, 
kaip tik per vienuoliką metų.

MIRTIES FARMA.
Mount Vernon, III. Netolies to 

miestelio yra farmą, kur jau nuo 
penkiasdešimt metų tąja pačia liga 
ir iš tos pat priežasties greitu lai
ku miršta žmones. Tikrai buvo 
paslaptinga mirties priežastis.

Liepos 12 dieną mirė turtingas 
tos fanuos valdytojas John Acker
mann, liepos-gi 17 dieną mirė jo 
brolis Juozas. _ Likusios dvi sese
ris tuoj išsigandusios pabėgo ir 
nemano visai į tą farmą grįžti.

Anais metais paeiliui vis sirg
davo ir mirdavo naujai apsigy
venusieji žmones. Vietiniai gydy
tojai pradėjo tyrinėti tų nelaimių 
priežastį ir atrasta, kad arti šu
linio pievoje yra nuodingų žolių, 
kas užnuodyja karvių pieną, o 
taip-gi esama ten mineralinių nuo
dų, kurie užnuodyja vandenį. Iš 
tos tad priežasties taip tankios čia 
atsitinka mirtjs.

EKSPLIOZIJA KASYKLOJE.
Moundsville, W. Va. Vietinėje 

Ben Franklin Coal and Coke Co. 
kasykloje ištiko ekspliozija. Tris 
lietuvius užmušė: Dovydą Bru
ką, Juozą Kavaliūną i rjoną Lar- 
kalskj, keturi kiti yra užgriuvę ir 
tikimasi juos išgauti dar gyvus.

Po ekspliozijai tuoj aus šoko gel
bėti ir rado arti tris minėtuosius 
negyvus. Toliau pradėjo skirstyti 
susitvenkusius gazus ir skubinosi 
prie užgriovusiųjų gelbėjimo, bet 
tuom kart taip greitai negalėjo 
prieiti. Vienok pagelbėjimo viltis 
yra. Pirmiaus tosios kasyklos bu
vo uždarytos, tik toje dienoje pra
dėjo dirbti ir išs^Jc tokia nelaimė 
musų tautiečius ištiko.

ABSINTAS UŽDRAUSTAS.
Washington, D. C. Nuo pirmos 

spaliaus dienos absinta s bus iš- 
Erauštytas iš Suvienytų Valsti
ją. Tuomet tas gėrymas paliaus 
•alkoholikų nervus raminęs. To
kią ištarmę išdavė valgių ir vaistų 
kontrolės komisija. Sulig tos iš
tarmės negalima bus to alkoholi
nio gėrymo parsisiųzdinti, siunti
nėti. arba pardavinėti Columbijos 
Distrikte arba teritorijose. Kaipo 
priežastį to uždraudimo paduoda, 
kad absinto išdirbamose šalyse 
jisai yra uždraustas ir kad kenkia 
sveikatai bei tankiausia esąs ap- 
gavingai padirbtas.

Suvienytos Valstijos tai ketvirta 
iš eilės šalsi, kurios uždraudė ab
sinto vartojimą. Belgijoj, Šveica
rijoj ir Holandijoj jo išdirbimas 
ir pardavimas taip-gi uždraustas.

ŽUVO 20 ŽMONIŲ.
Reno, Nev. Taip sakant, plyšo 

šioje vietoje debesįs, iš ko pasipy
lė vandens marios, sunaikino 
Seven Troughs vietos visus aug
menis ir prigirdė bei užmušė 20 
asmeniu. Vandens bėgimas taip 
buvo smarkus, kad apvertė augštin 
kojomis Mažumoje hotelį ir 7 žmo
nes prislėgė. Geležinkelio bėgės 
suardytos, telefoniniai takai iš
draskyti, tad negalima jokios ar- 
tymesnės komunikacijos turėti.

SVARBUS NUTARIMAS.
Washington. Iš priežasties ne

įleidimo į Suvienytas Yalstiįasjgąv,, gąsimįrgs lįctuvjskeliąumn-

Keliauninikas. šiomis dienomis, 
kaip rašo S. Z. T., Girkalnyj, Ras.

vaiko vieno ' čionai ■ naturalizuoto 
gyventojo kilo klausimas apie na- 
turalizuotų Suvienytų Valstijų gy
ventojų vaikų įleidimą. . Preky
bos ir darbo sekretorius Nagel 
aiškino, kad naturalizuotų čionai 
gyventojų vaikai, kaip tik aplei
džia savo tėvynę ir važiuoja prie 
tėvų, tuomi pat lieka naturalizuo- 
tais šios šalies gyventojais.

Seniaus tokių tėvų vaikas turė
davo paskirtą laiką išgyventi prie 
naturalizuoto piliečio tėvo, idant 
galėtų taip-gi skaitytis piliečiu. 
Dabar-gi Nagelio paaiškinimas per
galėjo ir šios šalies piliečių tėvų 
vaikai, kaip tik pasijudino iš se
nosios tėvynės važiuoti Amerikon, 
išsyk skaitosi tos šalies piliečiais. 
Iš tos ta<į priežasties tokių tėvų 
vaikai turi būti be jokių kliūčių 
įleidžiami, nors ir ligoti butų.

PADIDINO MOKESTĮ. x 
Pittsburgh, Pa. Jones A. Laugh

lin Steel Company firma, kon
kuruojanti su United States Steel 
Corporation, pakėlė mokestį ligi 
10 nuošimčio visiems savo- darbi
ninkams, ar tai dirbantiems ant va
landų, ar ant dienų. Toksai mo- 

nuo kestieS pakėlimas palyti 6.000 dar
bininkų. Dabar dirbantieji dar
bininkai ant dienų gaus po 17% 
cento į valandą.
® Toji kompanija savanoriai mo
kestį padidino, kad turinti daug 
išdirbimui užsakymų ir kad truk r 
sta kiek darbininkų. Tuomi nori 
daugiau pritraukti sau darbininkų.

Kitos kompanijos turės taip-gi 
pakelti mokestį, nes kitaip neteks 
darbininkų.

MUŠTYNĖS SU PLĖŠIKAIS.
Lander, Wyo. Pietiniuose nuo 

Lander kalnuose kilo tarpu dvie
jų plėšikų ir policijos viršininko 
Johnson partijos smarku? mušis. 
Vienas iš plėšiMj užmuštas, kitas 
sužeistas pasidavė. Iš policijos 
partijos du sužeistu. Mušis tęsėsi 
visą valandą, pagalios penkių die
nų gaudymo darbas užsibaigė.

Tuodu plėšiku su revolveriais 
miestelyje Lander apiplėšė tris 
saliunininkus ir. susirinkę pinigus, 
pabėgo. Policijos viršininkas su
rinko partiją ir leidosi vyties.. Pa
sivijo už penkiti dienų minėtuose 
kalnuose. Ten plėšikai užsislėpė 
griovose ir nuolatiniais šaudymais 
nieko artyn neprisileido. Pagalios 
vieną užmušė, antrą sužeidė ir 
taip pasisekė užbaigti tą aštrią 
kovą.

SURINKO $1.900.000.
Washington. Geo. B. Cortelyou, 

kuris 1904 metais vedė Roosevelto 
kampaniją, pripažino tyrinėjančiam 
kampanijinių turtų šaltinius sena
torių komitetui, kad minėtąjai 
kampanijai surinko $1.900.000 ir 
kad pagalios liko tik $95.000. Taip
gi pranešė Cortelyou, kad nežiū
rėdavo pilnai mažesnių davitmt ir 
tik retkarčiais j tą atkreipdavo. 
Patvirtino, kad niekam jokių paža
dėjimų tuomet neduota, ko pil
nai visi laikėsi. Vienas turtin
gas žmogus norėjo paaukoti nuo 
$15.000 lig $20.00, išreikšdamas, 
kad už tai jo vis neužmirš, ski
riant įvairias diplomatines vietas. 
Cortelyou 
ėmė.

tokios dovanos nepri-

LIGA IR MIRTIS NUO 
GRYBŲ.

Joliet, III. Dvylika iš Chicagos 
asmenį; susirgo ir vienas numirė 
iš priežasties privalgymo vasarinė
je Povylo Redeskio, Essingtone 
prie Joliet, grybų. Numirė p. Wil
liam Flening ir apie jos mirtį pra
nešta koroneriui. Povylas Redes- 
kis, buvusis viešų Chicagos darbų 
kamisorius, užgina, buk ponia Wil
liam Flening butų numirus nuo 
grybų nuodų, bet mirus iš prie
žasties nesenai darytos jai opera
cijos. Kaip etn nebūtų bet ak
tas yra, kad visi p. Redeskio sve
čiai gana smagiai susirgo. Reikia 
atsargiai su grybais apsieiti.

kai —: Juozast*^luraitfs.~ Anot 
pasakojimų, jisai du kartu esąs 
apkeliavęs vigą į^aulį, belankyda
mas įvairius! krMtus. Girkalnyj 
jis turėjęs fnažą'žžemės sklypelį; 
buvusi ir šeimyrta. Praėjusiais 
metais jis tiktai tesugrįžo namo, 
su viršum 20 mehj nebuvęs gim
tinėje; namiškiai jo nepažinę. Tur
to jokio neturėjęs; ką uždirbda
vęs, tai ir išleizdavęs kelionėms.

LIETUVIŲ DAKTARŲ 
DRAUGIJA AMERI

KOJ.

Chicągoj susitverė Lietu
viu Daktarų Draugiją, ku
rios laikina valdyba išsiun
tė . visiems lietuviams. dak
tarams Amerikoje sekan
čio tūrinio?- atsišaukimą: 
G erbiamasai Ųaktare:—

Chicago lietuviai dakta
rai, skaitliuje septynių, su
manė kaip, mename, jums 
teko jau girdėti iš laikraščių, 
susirišti tam tikron profe- 
sioninėn daktarų draugijom

Šiandien kasdieniniame 
gyvenime kįla vis daugiau ir 
daugiau opių visuomeniškos 
svarbos reikalų, kuriuose 
iioroms-nenoroms lietuviams 
daktarams prisieina lošti y- 
patingai žymią rolę ir 
nuo kurių šalintis jokiuo 
budu negalima taip iš visuo
meniškos gerovės, kaip ir iš 
locnos daktarų gerovės at
žvilgio.

Šis laiškelis delei supran
tamų priežasčių negali iš
dėstyti plačiai tikslo ir tų 
rezultatų, kokius galima bu
tų, musų nuomone, atsiekti 
per šį prifesioualį lietuvių 
daktarų ryšįv

Todėl, manydami, kad šis 
viskas gali plačiau ir aiškiau 
susiformuluoti tik visiems 
pradėjus reikalą gvildenti, 
čia pasiganėdinsime pasta
tymu tik labiausiai essen- 

‘ čionai inkų, klausimų, ir geis- 
tume turėti jūsų aplamą ai- 
pie tai opiniją. Taigi:

1. Ar jus pritariate smną- 
nymui susiorganizuoti lietu
viams daktarams į tam ti
krą profesionalę draugiją?

2. Ar jus pritariate suma- 
panijai, kokią ši draugija 
mano pradėti vesti praplati
nimui visuomenės tarpe 
sveiko supratimo apie higi
eną, — plačioj, to žodžio 
prasmėj.

3. Ar tamista panorėtum 
tapti šios draugijos nariu? 
Mėnesinių mokesčių, mano
me, neturėsime, nors atei
tyje gal ir pasirodyti reika
las visiems nariams pripa
žinus, turėti šiokį ar kitokį 
vienkartinį assesmeritą.

Išreiškimas Jųsų nuomo
nės netik čia pastatytuose 
klausimuose, bet ir bent ka
me, kas tik galėtų šį suma
nymą palytėt, bus mums la
bai geistinas ir atydžiai mu
sų svarstomas.

Vardu “Lietuvių Dakta
rų Draugijos Amerikoj” 
laikinos valdybos:

Dr. A. K. Rutkauskas, 
Adresas susinešimams: 
Da. A. K. Rutkauskas.

2338 S. Leavitt S<.
Chicago, Dl. 

vep ..

LAIŠKAS Į REIfAKCIJĄ.
“Šviturio reikalais.

ihu^’brbfrus,’ir prašome kuo
dą ilgiausiai mums iš ten ži- 

. nių apie save suteikti. Ypač 
gi prašome visų Amerikos 
lietuvių draugijų pranešti 
mums šių žinių:

1) Draugijos vardas ir tik
slas, f

2) Svarbiausieji nuveik
tieji dr-jos darbai,

3) Dr-jos įstaigos 
pasisekimas,

4) Piniginis draugijos 
stovis ir, 1.1.

5) Dr-jos adresas.
Raštus ir žinias malonėtu- 

me gauti kuogreičiausia.
Siunčiant prašome šiaip 

adresuoti: Russia-Lithua
nia, Vilno. počt. jašč. N63, 
Jonui Rinkevičiui.

Su pagarba 
“Šviturio” Redakcija.

Antverpene jūreivių strai- 
ką patiko krizis, iš kurio rasi 
jau nebus galima išsisukti. 
Antverpeno uoste ant inka
ro stovėjęs garlaivis “Ze- 
land”, kurį straikininkai 
padegę. Norints laivas iš
gelbėta, bet tasai nedoras 
darbas atsiliepė ant bedar
bių su visu smarkumu. Liep
ta su bedarbiais aštriai ap
sieiti. Straiko vadai ir sin
dikato jūreiviai areštuota ir 
pradėta tardymai.

Gerbiamoji Rėdalibija!
Pradėdami Teist? 1913 me

tams metraštį, • almanachų 
“Šviturį” ir norėdami, kiek 
galima plačiau ir pilniau ap
šviesti jame ne tik Tėvynė
je Lietuvoje gyvenančiųjų 
lietuvių, bet apskritai visų 
likimo išblaškytų po visų 
platųjį pasaulį musų brolių 
gyvenimų, šiuomi kreipia- 
mės j didžiausįosios įpusų

Anglijoje priverstini dar
bininkų apdraudimo įstaty
mai pradėjo veikti nuo 15 
dienos šio mėnesio. Iš 13.000. 
000 darbininkų užsiregis
travo į 11.000.000. Įstaty
mų turinys abelnai visais 
suprasta, tik su gydytojais 
galutinai nesutikta, ku
rie reikalauja daugiau mo- 
kesties, negu įstatymuose 
pažymėta.

žaislai Stokholme. Amerikonai tuose žaisluose labai daug viršenybių

1**^*
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gavę.

kolionijos tautiečius, į šiau
rės Amerikoje gyvenančius

ir JŲ

Portugalijos vyriausybė 
pagriebus į savo rankas ro
jalistų pienus. Iš pienų pasi
rodo, kad rojalistai turėję 
susinėsimus su keliais ka
riuomenės pulkais Lizbone, 
kurie ant paduoto ženklo 
turėję sostinėje sukelti 
kontrrevoliuciją. Tuo pačiu 
žygiu Portugalijon butų į- 
nėjęs rojalistų vadas, gen. 
Conceiro. Pasirodo, kad pa
dėjimas Portugalijoje nela
bai linksmas, j'uo labiau, 
kad naminis karas, respu
blikonų su rojalistais, vis 
labiau platinasi. Per peilį 
norima respublikonus pa
naikinti.

Iš Rumunijos Vindabo- 
non rašoma, kad tenai vie
name miestely per vestuves 
svečiams užuot vyno paduo
ta bonka karboliaus. To pa
sekmės pasirodė pasibaisė
tinos. Visi susirinkusieji 
vienu žygiu išgėrę už sveika
tą jaunavedžių ir baisiose 
kankynėse mirę. Žuvę jau
nikis su jaunaja, jaunikio 
tėvas ir motina ir 8 svečiai. 
Sakoma, viskas atsitikę per 
klaidą.

Peterburgo dienraštis 
“Večerniaja Vremia” andai 
pranešė pasklydusį gandą, 
kad ketvirtoji Rusijos durna 
busianti sušaukta tik sausy j, 
ateinančiais metais. To ati
dėliojimo prežastis nepaduo
dama, tečiau norima suteik
ti pakaktinai laiko popams, 
kurie ketvirton dumon norė
tų saviškių turėti daugiau 
100. Tai tikrai butų popinę 
durna.

Turkijoje pasklydęs gan
das, jogei ten gyvuojąs ne
susektas suokalbis prieš 
jaunaturkius ir dabartinį 
sultaną. Dabartinis sulta- 

nas Mahomet norima paša
linti ir jo vieton pavadinti 
buvusio sultano Murat o sū
nų, kunigaikštį Mejid Ef
fendi.

Ką jis veiktų?
Pasakyk ką tu veik 

turn turėdamas milijonų do
lerių? , • ’

— Ką veikčiau ?... Už
laikyčiau privatinį sekre
torių ir jam liepčiau atsa
kinėti į tokius kvailus klau
simus.

feMWVMIMVCVtWWWeMV

Labai gražus keturiose spalvose 
Jubilėjinis paveikslas

KOVA TIES

ŽALGIRIAIS

;

i
i
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i

I
i

;

;

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai re

tenybė, tai jubilėjinis 500 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da ‘‘Kataliko".
Tokio paveikslo niekur nega

lima gauti. Pageidaujz.ma, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
rinldĮoJi Ubai plflltl. P«r>int "Ka- 
tallko" reOkdĮoĮa, ant vlatoa, pa- 
vai kilai lUuoĮa tik 26c. Su pflalan- 
tlmn In kimi Bilaitna, 80c. tiąaB- 
tanaa, Imaat daną, aulaliitama BO 
■■atimtis. |

Užsakymus su p'nigafs siųskite ! 
“Kataliko” išleistojo vardu: |

J. M. TANANEVICZE I 
3244 S. Hariu Sb, CHICAGO. UL 1
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•į MOTERIŲ SKYRIUS. I
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. I. , . . v.ekspertams, kurie pripaži
nę, kad toj žemėj aukso ran
dasi tokis gfk>supias, kiek 

(kraujagyslėmis, arterijo-į Naujame Eldorade, Trans-

ir įvairus mineralai persi
maino į kraują; kraujas vai
kščioja tam tikrais keliais

MKLSTTKŪ HYGĮENA.

(Žodelis lietuvėms šeiminiu 
kėnis).

Katras maistas turi gerus ir 
naudingus musu sveikatai 

sudėtinius?'

Kiaušiniai.
Baltymas ir riebumai yra 

svarbiausios medęgoš, ku
rias kiaušiniai* suteikia mu
sų organizmui. Jaigu taip, 
tai kiaušiniai užima labai 
svarbią maisto rūšį; nes,- 
kaip jau patyrėme, kad bal
tymas veikia ant musų kūno 
kaipo būdavote  j as, 6 riebu
mai — kaipo kuras, taigi 
kiaušiniai, talpindami savyj 
baltymą ir riebumus, atne
ša kunui dvigubą naudą: jį 
laiko pasitaisyme ir gyvy
bėje. J ' /■

Kiaušiniai labai mažai vi
rinti arba kepti yra begalo 
šaunus maistas. Kietai Su
virinti kiaušiniai yra biskį 
lengviau sužlebčiojami; ži
noma, tik todėl, kad skystas 
kiaušinis yra kaipo stangi 
masa, kurią pilvo syvai ne
lengvai gali suvirinti. Bet

Į Žirniai. — Žirniai suside- 
Jda iš 10.8% vandens, 26.3% 
proteino, 58.2% krakmolo 
ir cukraus, 2.2% riebumų ir 
2.5% mineralų. Maistas, iš- 
teisybės sakant, yra labai 
geras ir pigus, tik gaila, kad 
musų šeimininkės labai re
tai jį yartoja. •

Ryžiai.' —: Ryžiai suside
da iš 13%. vaįidens, ,6.3% 
proteino, 71), 1 % krakmolo ir 
eukraris;
.0.7% mineralų. Ryžiai yra 
kąšdie'ninis maistas: Azijoj; 
neapsiriktų ii’ kitos pasau
lio dalįs, jaigu ryžius .pri
imtų už kasdieninį maistą, 
nes jie yra labai pi gus. ir la 
bai naudingi,,; y .? .

Avižų ” miltai. — Avižų 
miltai susidėcĮž iš 15% van
dens, 13%L proteino, 63% 
krakmolo ir cukraus, 6% 
Hekųmų ir ,;-3%’ mHierąliy. 
Šioj šalyj avižiniai maistai 
yra plačiau vartojami, negu 
ktii'-hčirš kitur, y tin kaip 
vadinama „avižų košė”. A- 
vižų košė yra vienas iš ge
riausių maistų del pusry
čių.

Kviečių miltai. — Kvie
čių miltai susideda iš 14.6%

mis) ir maitina visą organiz
mą: būdavo j a raumenis ir 
kaulus, suteikia kunui veik
lumą, — žodžiu sakant, žmo
gaus kūną padaro tokiu, 
kad jis gali gyvuoti ir veik
ti.

vaaliuje, kur šiandie randasi 
garsiausios attkšd kasyklos.

Iš Tripolio gener. Ganiori 
Ryman prančsa; kad nese
nai jo divizija.buvus užpuo-
jlus Sidį Alli įr po, 6 valandų

Žinoma, yra ’kruvinos kovos atėmus iš
gėrimų, kurie ‘tlirkų. Turkai turėję dide-
šinti troškimą,

vanduo, kadangi šie skys
ti niai yrą padaryti * VaįtT-, 
dens. Šųpraniąų^biįą^t^; 
kad jie yra daųg^blėdihgės-; 
ni už kandėjų, yįen^%^ąd' 
jie, ty. aukščiau mįp^trg^į

liūs nuostolius ir iš ten tuo- 
jauš nutraukę į tyrynus.

Real .Estate

vasa-

"SĘjav ft*-;: T&W
- ■< ' r ’

D e nartam en t as

jaigu gerai sukramtyti, ta
da kadir skysti kiaušiniai 
gali but lengvai sužlebčio
jami.

Tam tikroj vietoj, plačiai 
pakalbėsiu, kaip reikia pri
ruošti kiaušinius į stalą, ar
ba kokius valgius galima pa
taisyti iš kiaušinių.

Augmenų maistas.
Išanalizavę svarbiausias 

ir tinkamiausiai vartoja
mas gyvūninio maisto; rūšis, 
paimkime ir išanalizuokime 
augmėniilib' maisto rųšis.

ŠeiminfiikČins; rfeikėtu’ išl- 
tėniyti, kad ytin tokie mais
tai,’ kaip sviestas, lašiniai, 
suris — tai produktai paei
nanti iš gyvūnų; paskui ma
karonai, žirniai, ryžiai, avižų 
miltai, kviečių miltai ir 
žemriešučiai, — tai produk
tai paeinanti iš augmenų, — 
yra našiausi kūnai, nes tu
ri daugiausiai kuro ir bu 
davotojo. Kad aiškiau butų 
galima tą patėmyti, pabrie- 
žiame, nurodydami skaitli
nėmis, augščiau pabrauktų 
maistų chemišką sudėjimą.

Sviestas. — Sviestas su
sideda iš 10% vandens, 2.5% 
prųteino^., z,0.3%. krąfcųp^ 
Tol ir cukraus;’ rrefeū-^ 
m|į ir 2*^.mineralų. Sųpran-, 
tania jšyieštaS ; yan viėjr 
niritėlis maistas, ką turi taip 
didelę, net 86.2%y proporci-* 
ją riebumų, ty. suteikiančios 
musų kunui spėką medęgos.

Lašiniai. -—Lašiniai susi
deda iš 23% vandens, 5.2% 
proteino, 65.5% riebumų ir 
6% mineralų. Kaip matyt, 
tai ir lašiniai yra. maistas 
labai naudingas.

Suris. — Suris susideda 
iš 32.4% vaiidenš, 26% pro • 
teino, 3.6% krakmolo ir cu
kraus, 31.8% riebumų ir 
6.2% mineralų. Argi' suris 
nėra : naudingas- maištas?' 
Bėabejoneš, kad taip. ■ 1

Makaronai. — Makaronai 
susideda iš 10% vandens, 1- 
4% proteino, 7.1% krakmolo 
ir cukraus, 2.2% riebumų ir 
2.8% mineralų. Čia turiu pa
tėmyti, kad pas lietuves 
šeimininkes net slinku už
tėmy ti valgius, pagamintus 
iš makaronų,' nors, kaip iš 
jų (makaronų) chemiško 
sudėjimo matome, kad ma: 
karonai yra maistas begalo 
U našus. <

vandens, 13% proteino, 66% 
krakmolo, 3% riebumų ir 
4.4% mineralų.

Žemriešučiai. — Žemrie
šučiai susideda . iš 21,7% 
vandens, 34.5% proteino, 
10.3% krakmolo ir cukraus, 
30.2% riebumų ir 3.3% mi
neralų.

Užbaigdama šitą straips
nį, manau bus neprošalį pri
durti keletą žodžių apie 
vaisius, vandenį ir minera
las į^įuska^)..J _rs;\ s ..

Vaišiai. — Vaikiai, yrą ją-., 
bai priimnus ir pageidauja
mas maistas; jaigu tik-! jie 
yra naudojami su pakakti
na atsarga. Vaisius galima 
valgyti tiktai, jaigu jie yra 
tada jie yral abai pavojingi; 
ganėtinai išsirpę, bet jei ne, 
tada jie yra labai pavojingi; 
blėdingi. Butų labai gerai, 
jaigu beveik didžiuma už
augusių žmonių pamestų 
mažų vaikučių įprotį, ty. nu
tvėrus bile-kokį vaisių, nors 
pusžalį ar supuvusį ir valgy
ti... Reikia valdyti save; ne
pasiduoti''silpniems, bet ne
doriems norams, kurie ran
das pas. kiekvieną žmogų. į- 
sitėmykime, kad męs tik pa- 
^lį^įtpie jąųpii^i f- pa
kolei sveiki, o tik patoliai 
sveiki -v-. pakol-eį aprūpina
me sava ^atšakaiičiu 
maistu. •

Tankiausiai » vartojami 
vaisiąją-kaip autai: obuoliai, 
vyšnioj gi?ušės,islyvos; ir že
muogės susideda iš 82—r<86% 
vandens,. 1 — 4% protė&io, 
9—14% .įkrąkmolo ir 4—2 % 
mineralų.. ..... ;

Vanduo. — Xrą;. tikrai ži
nomą, kad žmogus be maisto 
ilgi.au . gal i ^palaikyti savo 
gy’Vyb^^ęgu. be , ivapdęns. 

mi 4%1 pįrmįąus ... minėjau, 
kad žmogaus organizmas tu- 
rr apie’ 60% vandens, o, dąr- 
žoyė's ir vaisiai ’ paprastai 
turi nuo 80% iki. 90%' van
dens. ’’

Vanduo ne dėlto yra nau
dingiausias kunui, kad nu
malšina troškimą, bet dėl
to, kad be vandens maistas 
negalėtų būti suvirinamas 
pilvo organų ir todėl neper- 
šiinainytų į krauju-ir raume
nis. Vanduo pagelbsti pilvo 
organams suvirinti maistą, 
kurio vėliaus viso® maistinės 
dalys, kaip antai: proteinas, 
krakmolas, cukruj riebumai

ginančiais protą 
jančia.iš sveikatąxėlyųibw^^; 
antra, kad vanduo .J?utai^*- 
tas su įvairiomis prręjųąjsry 
mis pagadina: sayp skonįfiy 
todėl daug silpnaviilių žmo
nių geria perdaug 
ryja”. -
a ’ Vėsus vanduo
iš geriausių; pastįp l iiiąnčįų 
gėrimų šiltose dieimše^ lt* 
bai šaltas vanduo, jąigti yrą. 
jo daug geriama, kądą kū
nas peršilęs, gali pagaminti 
didelę frledį kiekyieiiaih as
meniui. Užtai ledo vanduo 
arba kitas labai šaltus, gėri
mas turi but geriamai labai 
išlėto. O kada kaitina saulė, 
yra labai išmintingiuipi'ąiiz, 
mu palaukti keletą įpinučių, 
atsilsėti, o tik paskui labai 
išpalengvo gerti)'

Bekalbant .apię, .vąųdęnį 
turiu pridurti, kad ųėyįsada 
ir visur vanduo yra grynas, 
tyras arba čyst&& Netyras 
vanduo yra netik blediftgaš;- 
bet ir pavojingas sveikatai“ 
Didžiausias pavojus vande
nyj — tai mažyčiai > gyyunė- i 
įiai, vadinaisi J^kĄ^-ij,Wįąn “% 
Bakterijos., galį, 
visokias ligas, jaigu .į®
įsigauna kunan. Apsisaugo
ti nuo to yra labai sunku, ip-, 
del kad negalima nųs-. 
pręsti lygiai iš vandens įši, 
žiūros, ar per paragavimą,, 
kada jis turi ar neturi bak
terijų. Vienintelis apsisau
gojimo būdas — tai atvirini- 
mas vandens, ypač pradėjus 
siausti limpančioms ligoms.

Mineralai (druskos). — 
Keletas minerališkų mede- 
gų, taip vadinamų drusko
mis,yra kūno reikąlaują- 
mos tik mažuose atvėjuo
se. Kalkiai yra reikalingi 
kaulų padarymui. Kaip ži-; 
noma, kad visi valgomieji 
.maistąi turi .pakaktinai .mi
nerališkų druskų ,?(kalkių), 
kaip, del- būdavo jimp,, 
taip ir del pataisymo kaulip 
Be kasdieninės druskps kū
nas lengvai . gali . apsieiti, 
Jaigu tik žmonės pamestų 
tokį įproti, kad, b.iitinąijrei
kia “užsisodinti”. , 

(Dar bus)

Anglijon Vokietija pas
kyrė naują ..ambasadorių, 
baroną Marshall, kurį tūli 
Anglijos laikraščiai nemalo
niai sutiko ir pavadino Vo
kietijos šnipų tėvu. Ant to
kio dictum nežinia, ar tasai 
naujas ambasadorius sušils 
Anglijoje kojas.

Austrijos armija vartoja 
seno tipo kanuoles. Karo 
ministeris sumanė tas ka
nuoles pakeisti naujomis ir 
tam tikslui pareikalavo 30 
milijonų koronų. Ministeriii 
taryba tečiau nusprendė ir 
toliau laikyti senas kanuo
les. Delei to karo ministeris 
žadas atsistatvdinti. v V

Apie baisias barbarystes 
naujai pranešama iš Litang, 
Šechman provincijos (Chi- 
nuose). Tą vietovę užėmę 
tibetonai ir ėmę smaugti gy
ventojus. Daug moteriii ir 
vaikų gyvais ’šiideginta. Ka
reiviai chin^i'gynę Įn.iestą 
ištįsią yaluftda^..bet paskui 
pabėgę, palikdami miesto 
gatvėse 70 -nŽinUštųjų. -

■ 1 tad į ?■

f - Palose, Ispaųįjoj,, .suras-, 
ta dokumentais;iš kurių su
sekta, kiek'.’’Kfištofui Ko
lumbui atšfč'fęs? ’Amerikos" 

‘Kišft'.odd, kad 
jniąis.pi- 

itigąis- flotilės .paruošimas 
"ir apginklavimas .^' $2.800? 
asmeniškos Kolumbo ir jo 
bficierių išlaidos 
iš ingulos kiekvienas jūrei
vis ėmęs $1.25 mėnesyj, taip 
kad jiems išleista viso $4..-: 
400. ■ ...

$400, O

Paryžiuje tomis dienomis 
mirė garsus fiancųzas į ma
tematikas, St,;; Poincare, 
Mokslo Akademijos . naws- 
Miręs ilgoką laiką sirgęs:;. .

I
 Severos Toaletinial
Antisepfiški 
Milteliai į

- , r (Several Antiseptic) 
F Toil e t Powder)

a yra būtinai reikalingi laike
\ rimų karščių, kada kiekvienas
F ' prakaitūbja, arba po maudyk-
F lei, Jie prašalina iššutimusir

-ir nuo jų apsaugoja, kaip lygi- 
i na i apsaugoja nuo uždegimo;

A nuramina suerzintą oda ir su-
teikia jai aksomo minkštumą.

I Po skutimosi yra ma- 
J lonųs, kudikiai-nega- 
l Ii be jųapseiti.
f . 25 centai

arba kadanors prieš aunant 1 
čėverykus, pripilk juosna I

Severos Kojiniu
Milteliu

(Severn’s Foot Powder) I 
-• ' . - ■ |

Šie miltelai įtfaukia drėgnumų'
Prašalina nemalonų kvapą.Po 
to nuo kojų nesmirda ir ne- 
niežti. ’

25 centai. .

{ Nugarkaulio 
l Skaudėjimas
J parodo kad kas yra netvarkoje
J inkstuose. Kadangi inkstų pa-
i mainytai negalima, tad ir rei-
V ' kalinga juos laikyti sveikais ir 
\ ir stiprais. Joki kiti vaistai ne- 
?: ; pagelbės taip, kaip

J Severos Inkstu ir
! Kepenų Gyduoles

- ■ (geyefa‘s Kidney and 
a į - . lirvėr Remedy)

centų ir Sl.CO

A Pajsidūofla ' aptiekoše. Pažiūrėkit, 
ar ant viršėilųyra‘firma

Londono uostuose darbi
ninkai vis dai’ .tebestraikuo- 
ja. Andai pirmu sykiu nuo 
pat pradžios štraiko priešai 
straikininkUs bUvūš pasiųs
ta kariuomenė, lies straiki- 
ninkai su savo šeimynomis 
ant East End iš badmirio ir 
didžiausio skurdo ėmę riau
šes kelti ir persekioti straik- 
ląužitis. Kąfihdfn'ene pąšiųš^ 
ta ginti štrąikia'uzius. ‘ \ ./

’i Garsus anglo-francuziškas. 
lakūnas, vienas iš;..lakūnų, 
pionierių, Hubert Latham, 
andai Afrikos raistuose- už
muštas. Jis medžiojant šo
vęs į taurą ir * šis sužeistas 
šokęs su ragais ant lakūno 
ir ant vietos jį subadęs. Kei
sta lakūno mirtis. .. . ...

Šalia miesto Cape Town 
:(Pietų Afrika) kasant na
mams pamatus susekta auk
so gįsla. Iškastos žemės da
lelės perstatyta peržiūrėti

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 grjeios (stubos), šilumos ir kitokią gyveni
mui reikalingą dalyką. Kadangi paskutiniuose laikuose vis
kas pabrango, kaip tai: maistas, drabužiai ir tt., tai ir namą 
savininkai pradėjo kelti didesnes randas už savo namus, taip 
kad paprastas darbininkas turi mokėti po keletą ar kelioliką 
dolerią daugiau raudos už kambarius, negu keli metai atgal. 
Kad pagerinti tą būvį, kiekvienas turintis keletą ar kelioliką 
šimtii dolerią, privalo nusipirkti namą kol namą kainos nėra 
peraukštos. Visiems gerai yra žinoma, kad Chicagos miestas 
neišpasakytai greitai auga, didinasi, platinasi, tai nėra ko ste
bėtis, kad ir namą kainos kįlą augštyn ir augštyn ir Chicago j 
ateis tokie laikai, kur dabar stovi mažiukes stubutes, bus 
puikąs namai ir’ brangios vietos. Kurie turėjo sumanesnes 
galvas ir nusipirko namus keletą metą 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 metij galėtum parodyti vietoj 12 rasyčią už randas 12 
atmokėjimii už savo namą, o pamatysi, kad po kelią metą 
turėsi kuom pasidžiaugti.

Mes perkame ir parduodame namus, lotus ir farmas. Mes turime 
daugybę gerų ir nebrangių namų- ir lotų pardavimui ant Bridgeporto, visoj 
Chicagoj ir jo apielinkese. Todėl norėdami pirkti namų, lotų ar farmų 
'kreipkitės pas mus, o mes stengsimės kiekvienų užganėdinti. Jei norite 

i savo namų, lotų ar farmų, kreipkitės prie musų, o mes jums 
surasime pirkikų. Todėl atsišaukite į musų Bankų, o mes suteiksime visas 
reikalingas informacijas delei pirkimo namo, loto arbo farmos.

Musų Banke taipgi randasi skyrius:

REJENTALIŠKAS DEPARTAMENTAS.
Mes padarome visokius REJENTALISKUS dokumentus paveizdan: 

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

J1 'kreipkite 
2 parduoti 
F surasime

W.F. Severą Co.
, CEDAR RAPIDS. IOWA

'AV.^yųlrnau 4178, arba 659 W. P.

J Lietuviška Registruota

ĘLĖON. S. SUTKUVIENĖ 
y ) 330 Kensington Ave.

; - Kensington, Ill.

Dr, T. F. Wisniewski
Ofisas 1268 Milwaukee Av.

CHICAGO, ILL.
SFECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IR PRIE GIM
DYMO.

Gyęįao privątiškas ligaa vyrų ir mo
terų, taipgi skausmų skilvio, inkstų, 
ęlauučių, T'-dies, reumatizmo, užnuodi- 
iimą kraujo ii ligas akių, ausų, nosįes 
r gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

**i*)k*********5k*********** 
R- . r ' . Telephone CahalsiiS

HA. A. LEONARDAS JUŠKA f
:: Lietuviu Gydytojas ir Chirurgai

*; 1749 So. Halsted St., Chicago, Illinois. *
•V pRiEMi&d Valandos:". ■. *

, Nuo ryto, ikį n t po piet nuo 3 iki 5 ir
' • ’* ■ 1 vakare nuo 7 iki 9;' įį.

*^**«**************.**#***

Suvienytų Amerikos Val
stijų mėsos ' trustas buvo 
sumanęs įSikrau^tyti šū sa
vo gyvuHųS skerdyklomis ir 
į. Australiją. J Tais dalykas 
buvo apkalbama Australi
jos parlamente. Ministerių 
pirmįninkąs .^įsher atsakė: 
“Valdžia; i^teųips visas savo 
jėgas,, kad.jUpsaugojus, Aus
traliją nu^“aųaerikietįškp” 
lupimo.”. [į^eiųkitoiiiškesni 
žmonė^. , .Bf ; j ....4.

■ .J—.
Meksika Valstijoje Gua- 

najata nesirfiiaiLplyšęs' debe- 
sįs ir iš liehaūsl pasidaręs po- 
tvinis, kuris nužudęs daugiau 
1.000 asmenų!) ir pridaręs 
jeibių ant-i 20.Q00.000 dole
rių. Miestįelią.į) Salamanka 
ir Celayą visiškai . nušluoti 
nuo žemės paviršiaus. Išsi
gelbėjusieji neturinti nei 
pastogės nei valgio. Pana
šaus su lietumi atsitikimo

V C ... ; 4 .- •. - į . -

nei seniausieji žmonės nebe
atmena. Ir, laukuose viskas 
sunaikintai j m j

John Cochinsky 
LAWYER

Lietuvy* Advokatas
69 W.Washington St, Room 1510 

. CHICAGO
‘ • Atlieku visokius legališkus reikalus at

sakančiai, ypatingai susižeidimo h kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kri
minalistai 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. 
q Oliso vai.: nuo 9 ryto iki 5 po pietų. —

■ . Gyvenimas: ■ • ;
2316 W. 23yd Pl., Chicago, Ill. 
' Gyvenimo vai.: nuo 7 iki 9 vakaro.

’ «»'- DIDIS GYDYTOJAS
Dr. IGNOTAS STANKUS M. D.

Oydo pMtMrisgUutfel vlAždtlM u. 
ga» vyrų, moterų, valka Ir daro vl« 
tokias opėradjat. Su geroisialekarotO. ‘ 
miš 19 paties sulaižytomis. ’ Df. Ign> ' 
tas S'ankus Jau Šimtus žmonių l|gy<M l 
k»Vl«.pa!ik'oaht*iMdca sveikais, ttt- 9T 
kimtU ir Jsradęklngi. Jis yra VU- T 
■•tiait Tikras Daktaras LiatovU PM* 
ladslphljoj, pabaigęs daiaartikusmok- 
alus Indianos Ųnlvsrslteta Irbalgpdl- ; 
dliuju daktaru moks!*. Tbs Nsv York 
Post GrsduaU Medical School and Ho- 
a®IUfcK . u/.r 

_ II Dtujelio P<dlktvonl| A*»-’
'2 '7' * 'KaliuCIs PatebiniM

Ai Jurgis Lukotsvtįs, 128 E. Superior St. Chletgo »1., buvan label 
sIsbuM Ir turėjau koaulj. bet buvau pametęs nodėję butl (velke, bet kuo 
■st aUMauklau pas Dr. Ignote Stankų, ils u| pirmo p>isiundi»o gyduo
lių mane Kgyde. Dėkaroju llrdloml Ir alnnCIu 8 2 OOdovahU gastlnlMaus.

M. Beriekto, 5 Llneoln st, Brighton. Naas- rato taip: Balsu Handles 
IsUkp daktarai Ignoąri Staukul su dideliu linksmumu, kad man sugrftl- 
oo evaikate- Letai dėkaroju. Skausmas krutinėję, a'rėnnoss tr suakM 
kveoavimas jau austojo, spuoge! ir pUtmės ouo veido baigia gyti

Širdingai dėkavoju ai Jonas PoiSla saro tautiečiui daktarai IntAu! 
Stankui vi M<ydy-a aagonCius tusus kaklo Ir oupa|lnlB* vyrlMuao 
IMI Wlntae ft. FbdedalpNa, Fa ' -•a— LT

Turiu dangybp peWkavoulu nuo msrgiM kr atoCera nl Mgydymp ne 
nevegullarišku rnėaeoiaiu. beitulu tekėjimu,skaudėjimo strOau tr boja.

čia pad|kavonės patalpintas »a d*leldl>u pėeiu I fonli. JLiUvtf yi» 
citaikoml slaptybėj* . na. ra moRl^a ■ -i*j. -------

ArsnMU rAJTKMlHCAl įKYnm - '
Wuo rsumatUmo. akandejtmo Ir eNImo spurta, kaulu, stresu Ir Icm; 

ano visokiu Ilgu. H lotčjhiso ir eėdlrbimo viduriu, Ubarte O, kaae aie> 
ttjlmo. vlfoHu spuogu, dedanrlaia. slinkimo plauke, gaivne ekaaMJlto^ 
ava Ilgos lirdlsa. tak-to, Maukiu, kepsnu. Nuo statos mrvMku Ugu. ae> 
uralgUoa. drobi|in»o ųpoarte. eoralspojtsao k HgMBto. ase grota atobtae 
tr euaksae k vėją rune, i srtaUmo ir nuo visokia slogu Nuo vtakla ta 
krečiami lytllkn ll« ir Tuokta kitokia nsitpaėjtau avsikata. «1
noovisiitamoteS^ Hgu. Air—1 yi U Mrsgutbrtfka alMtaa.

•DB. ZGWllnvaaTAWKtNk M.BLW

AUBURN AVENUE.
■ , 2 lubų medinis namas, 3 štorai ir 3 gyvenimai.
$1500.00 metams. Kaina ........................................... ..

r — • - - . - - ■ . - -----

užsidėti bi?nį. Randos atneša $300.00 metams. Kaina
2 lubų mūrinis namas. Randos atneša $408.00 

na ’.......... ................. .............................. ..................... . ........... .
- 2 lubų medinis namas. šito namo kaina .........
Ant 3 lubų mūrinis namas, 8 rendos. Kaina ,.....

i Ant 3 lubų mūrinis namas, 6 reridos. Kaina ....
’ ‘ Ant 2 lubų muro ir medžio namas, 4- rendos. Kaina

; Ant 2 lubų medinis namas, Storas ir 3 pagyvenimai, randos ant mė
nesio $46;00, gatvė 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 tvarkoje Raina

, (Į. mediniai namai po 2 . randas. kiekviena, po ;..........
Ant 2 lubų mūrinis namas, 4 randos, puikus. Kaina

‘ . 31st PLACE.
Ant lltlbų mūrinis namas su skiepu, puikus. Kaina'
Ant 3 lubų mūrinis namas, labai puikus, 3 randos.
Ant 2 lubu mūrinis namas, randos 40.00 ant mėnesio.

MOSPRATT STREET.
.Aut, 2-, Igbų medinis, nąmas, ajti naujas. Kaina ........

’ Ant‘2 lubų mūrinis na'mas šu storų ir staine. Kgin»
; -•Ant:2>'hrtoų muny ir >irfe<ižto namaiį ‘6 randos,, , Kalnų. .;.,,.

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

Kaina .................       $2.057.50,
Ant 2 lubų muro ir medžio namas, 4 randos, gerame padėjime. $2.900.00.
Ant 1 lubų mūrinis namas su skiepu, pintios. Kaipa ...... $2.700,00

25th STREET. ,
Ant 2 lubų medinis namas, 9 ruimai, till ant trumpo laiko.: $1.200.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, labai pukoo, 4 randos. Kaina ,.
Ant 1 lubų mūrinis namas su skiepu, puikus. Kaina ....

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

35th PLACE.
8. ruimų mūrinis namas ant trumpo laiko .................................
Ant 2 lubų medinis namas, tur but tuojaus padrnotas........

LOOMIS STREET.
Ant 2 lubų medinis namas, 2 randos. Kaina .....................

_ Kampinis lotas 31x115. Kaina ................................................
Ant vienų lubų medinis namas, 2 randos. Kaina ..............
Ant vienų lubų, naujas muro namas. Lotas 48x125, 

Kaina ........
Ant 2

Randos atneši 
... $17.000.00

2 lubu mūrinis naujas namas,randasi labai geroj vietoj, kur galima 
.............  ~ “ -------- — ’ .......... $3.600.00: 

metams. Kai' 
$4.000.00.

. $5.500.00. 
$11.000.00. 
$10.000.00.

. $6.000.00.

. $4.000,00.

$1.800.00
$2.500.00
$4.500.00;

....... $2.100.00.
Kaina $5.800.00, 
Kaina $4.000.00

$3.600.00 
$4.800J0O; •>
$5.200.00 ..

$3.500.00.
$2,300.00.

$1.500.00.
$5.000.00.

$2.100.00.
$2.300.00.

lubų mūrinis

Ant 2
Ant. 3 ___T ______
Mūrinis namas nu 6

lubų 
lubų

medinis 
mūrinis

Kaina

Kaina

$2.000.00. 
$1.600.00. 
$1.300.00.

2 randės. 
$4.500.00. 
$4.300.00.

$3.060.00. 
$7.000.00.
$2.700.00.,

namas, labai puikus, naujas.

35th STREET.
narnaa,1 4 randos.' Kaina .... 
namis, viskas gerai įtaisyta, 
ruimais/ su skiepu, tiktai už ..

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

MORGAN STREET.
Ant 1 lubų mūrinis namas su skiepu. Kąįua ..........
Ant 2 lubų mūrinis namas, 4 randos.' Kaina'..........
Ant 3 lubų mūrinis nąmas su štoru,' nau-jasi- Kaina 
Ant 3 lubų mūrinis namas, 8 randos. ~ 
2 kampiniai lotai tiktai už ........
Puikus medinis namas su skiepu, 2 randos. 
Ant

$5.125.00.

Ant

2 lubų mūrinis namas su Storu, naujas.

38th STREET.

2 lubų medinis namas, viskas puikiai
• Kaina .............................................. ..

Kaina:........

Kaina 
Kaina

. $2.500.00.
'. $5.600.00. ‘
. $4,900.00.
,$15.000.00.
. $2.100.00.'
.■ $2.600.00.
$11.000.00.

Kaina ....
Ant 

parduotas.
Ant 2 lubij mūrinis namas, naujas, arti bažnyčios, 

syje tiktai .......... ;■........... ............... . ....................................

įtaisyta, turi
... $4.000.00. .. 
bui tuojaus 

. . . $3.000.00. •; 
šiamp mėne- 
.. $3.500.00.

ARCHER AVENUE. k
Ant 3 lubų, namas mūrinis po 5 tumus, suvis naujas be jokių skalų.

Kaina ....................................................................■...............        $5.500.00.
Ant vienų lubų, su basementu, medinis, viskas puikiai Įtaisytai.

Kaina . . ............ ............. . ... ,. . .....................i..... ................ '...........   $2.000.00.
Medinis namas ant dviejų familijų, geroj tvarkoj, tiktai.. $1.500.00.

1 . Geroj-, vietoj, 8 ruimų, mūrinis; namas, viskas įtaisyta .puikiai. . .^įo. 
namo kaina ......................................... . ............... .......................... ....'; $2.150.00.

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

Kaina ....................... ......... "................................ f............... . ;... $650.00.
2 lubų medinis namas, geroj tvarkoje, tiktai ...........    $3.000.00.
Ant 2 lubų medinis namas, viskas puikiai įtaisyta. Kaina .. $3.600.00.

Karma parsiduoda Wis. valstijoj, tiktai už ......................  $600.00.

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

EMERALD AVENUE.
Kaina ....... 

' Kaina
Kaina ................

vienų lubų medinis namas, viena randa. Kaina .

kalio,

$4.000.00.
$3.000.00.
$3.000.00.
$1.000.00.

Ant 2 lubų medinis namas, 4 randos.
Ant 2 lubų medinis namas su Storu, 19 ruimų.
Ant 2 lubų medinis namas su Storu. Kaina . 
Ant

Jono M. Tananeviczio Banką
3249-53 S. Morgan Street CHIČifiO
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' ST. CHARLES, ILL’.
Šitas miestelis tuomi skiriasi 

nuo kitų, kad grįčios tolokai pa
statytos viena nuo kitos. Tarpuo
se pasodinta gražus medeliai. Ypa
tingai čia smagu vasaros laiku, kuo
met medžiai išskleistais lapeliais 
daro malonų pavėsį. Per mieste
lio vidurį bėga gražus upelis. Iš 
kitų miestų žmonės atvažiuoja čia 
pasiviešėtų ir pasinaudotų malo
num oru. Gaila tik, kad musų 
žmonės nemoka tuomi, ant vietos 
turėdami, naudotis. Lietuviai, vie
toj pasilinksminimų gražių, kaip 
padaro kitos tautos, išvažiuoja į 
nusamdytą farmerio ganyklą, nu
siveža kokį karą alaus ir taip, va
dinasi, pasilinksmina. Štai nese
nai turėjo viena draugija tokį pa
silinksminimą, kur išgėrė už 100 
dolerių rudžio. Ten gėrė ne tik 
vyrai, bet ir moterėlės. Gal atsi
rado tik kokios keturios ar pen
kios negeriančios.

į. Žiūrint praktiškai į geriančių- 
Jtj moterėlių gyvenimą," tai visiš
kai keistai atrodo. Jų namuose 
Viešpatauj-a nešvarumas. Kūdikiai 
gal nuo krikštynų neprausti. O 
pakalbink tokias gaspadinėles laik
raštį užsirašyti, tai gausi labai 
skambantį atsakymą: geriau tuos 
pinigus pragerti. Priešingai, žiū
rint į negeriančių moterėlių gyve
nimą, viskas daug maloniau at
rodo.

Laikas, rodos, butų susiprasti, 
ypatingai mergelėms, kurios atei
tyje mano būti motinomis-gaspa-< 
dinėmis. Meilę ir sutikimą na
muose gali palaikyti tik tinkamas, 
švarus naminis gyvenimas. Vy
ras, parėjęs iš darbo ir radęs vis
ką švariai, užmiršta savo vargus,; 
nuilsimą, o lengvai kvėpuoja, jau
čiasi smagus, ramus, dėkingas ir 
meilės pilnas. Visai kitokis įspū
dis atsiranda, parėjus į moterių 
geriančiųjų, netvarkėlių namus. 
Ten nejausi to ramumo bei sma
gumo. Ten nyksta meilė. Tokią 
moterį matysi gatvėmis vaikščio
jančią basą, juodomis, -nuo metų 
nemazgotomis kojomis. Linksma 
ji tik tuomet, kada turi nusitvėrus 
butelį rudžio, bet tas linksmumas 
nepageidaujamas. Gaila tokių mo
tinų vaikų.

Imkimės geriau visi naudingų 
laikraščių skaitymo, kur rasime 
tinkamų sau pamokinimų ir seki
me gerų žmonių pavyzdį.

Mylintis visus.

SPRING VALLEY, ILL.
Oras dabar gana pas mumis 

šiltas. Palyja užtektinai. Darbai 
neperkokiausia eina. Dirbama po 
5 ar 6 valandas dienoje. Pasta
raisiais laikais gražina, kiek inga- 
lėdami, miestą. Parapijos reika
lai eina visai puikiai. Pirmiaus 
buvo čia; klebonu kun. Valaitis, 
dabar-gi kun. Ant. Deksnis, kuris 
visas jėgas stato del parapijos 
labo. Vargonininką turim gerą, 
kuris tvarkiai užlaiko visą bažny
čią. Nupirkome už $2.000 ka
pinėms vietą, prie pat miesto, trįs 
blokai nuo bažnyčios. Kapinėms 
pinigus paskolino Kazimieras Kot- 
kas, imdamas tik po 4 nuošimtį. 
Klebonas pasirūpino gražų, kry
žių ant kapinių įsteigti, kuris at
sieis $450. Kryžiaus lėšas apmo
kės vietinės draugijos: šv. Pet
ro ir Povylo duoda $100; šv. Jo
no Kr. — $150; Sal. Širdies V. 
Jėzaus — $150. Aukotojų vardai 
bus prie kryžiaus, atmušti. Kapi
nės gražiai aptvertos ir viskas 
kuogeriausia dedasi.

Atsiranda vis-gi ir čia vilkų avies 
kailyje, kuriems rupi tik para
pijos suardymas. Jie rėkia, kam 
ant vyskupo bažnyčią užrašė; jai- 
gu bažnyčia, tai ir klebonija, mo
kykla bei kapinės jam priklau
so. Nieko juk tame blogo. Mes 
visi vyskupo klausome ir jo Įsa
kymus pildome, tad kartu, kaipo 
visi Rymo-Katalikai, jam su visu 
kuo priklausome. Niekas negir
dėjo, kad vyskupas butij atėmęs 
nuo katalikų bažnyčią ir ją par
davęs. Nereikia tų vėjo pripu
stų galvų klausyti. Turime gerą 
vadovą ir gerai viskas eina. Prie
šams tik rupi žmones suvadžioti 
bei paklaidyti.

l.iepos 6 dieną atsilankė su sa
vo prakalbomis Bagočius. Kaip 
sau ten tuos tuščius svajojimus 
bei žmonių suvadžioj imtis plepėjo, 
tai plepėjo, bet tas riksmas, tai ly
giai, kaip kad du kurčiu suseina 
pasikalbėtų. Reikia nfet sienas pa
remtų kad nuo riksmo nesugriūtų!

. - ParapijongĄ

ST. LOUIS, MO. Y
Kaip tik Liet. Sūnų ir Dukterų 

draugija sužinojo, kad ' atsilankys 
Bagočius; tuoj nusamdė svetainę, 
kur minėtasai kalbėtojas platino 
siauras savo pažiūras. Aiškino 
lietuvių praeities pažiūras, abel- 
nai, vargus ir gyrė, kiek galėda
mas, socializmą. Daug visokių ne
sąmonių prirėkė, kurias neapsi
moka nei rašyti. Ypatingai der
gė dvasiškiją bei katalikų tikėjimą, 
nes tai to kalbėtojaus speciališku- 
mas. Girti tuščias, be pamatų 
gyvenime socializmo svajones, o 
peikti ir teršti, kas mums atneša 
naudą bei gyvenimą sutvarko, tai 
tikrai neprotingas darbas.

Ragino prisirašyti prie L. S. ir 
D. draugijos, o visai neužsiminė 
apie šv. Kazimiero ir šv. Jurgio 
draugijas. Turbut “viską žinan
tis” kalbėtojas nežinojo apie tas 
draugijas! Antgalo p. J. Klastai- 
tis pratarė apie šv. Kazimiero 
draugiją, kad ji esanti gana tur
tinga, o niekad tokių prakalbų ne
parengianti. Turbut p. Klastai- 
tis nori, kad šv. Kazimiero drau
gija samdytų užsikarščiavusiems 
cicilikams svetaines, idant šmeižtų 
katalikų Bažnyčią. Šv. Kazimie
ro draugija, kuomet norės, pa
rengs ar įsteigs ką geresnio, negu 
cicilikų suvadžioj imai.

Šv. Kazimiero draugija geriau
siai iš visų aplinkinių draugijų pa
silaiko. Turi narių — 150, savo 
gydytoją ir kasoje pinigų apie 
pusantro tūkstančio dolerių. Yra 
tai gera tautiška draugija.

Cicilikas.

WATERBURY, CONN.
Nesenai koksai tai blaivininkų 

priešas begėdiškai “Žvaigždėje” 
aprašė, tiesiog sakant, bjauriai ap
šmeižė Waterburio lietuves blai- 
vininkes, buk jos parodon važiavo 
su nuogomis kojomis. Aš važia
vau visai arti paskui tą moterių 
vežimą į parodą, tai bučiau tokį 
dalyką pastebėjęs. Vienok netei
sybės arba nebūtų dalykų negali
ma regėti. Turbut tam žmogeliui 
alkoholis akis apvilko ir protą su
maišė, kad pats nežinojo ką rašo, 
by tik paniekinti dorą, o augštinti 
nedorybės karalių, alkoholį.

Lai Waterburio blaivininkės ne- 
atsižiuri Į tokius šmeižikų raštus, 
nes tvirtesni žmonės apkainavo 
tinkamai jūsų išvaizdą ir suteikė 
gražią dovaną. Jaigu nebutij ge
rai buvę, nebutii ir dovanos buvę.

Pilnasai Blaivininkas.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Darbai musų miestelyje eina 

kaskart smarkyn ir duonos gali
ma sau užsidirbti, tik tinginiai čia 
vis dar badauja ir rugoja ant ne- 
laiminggj&merikos apšvietimo. Ap- 
švieti^įay ištikrųjų čia žemai stovi, 
nes pirmiausią vietą užima kar- 
čiaminiai šokiai ir girtuokliavimas. 
Kaikurie smuklininkai net po du 
kartu į savaitę surengia tokius 
šokius, idant tubm sau naudą tu
rėti, o musų jaunuomenei to tik 
ir reikia. Nuo nepasiturinčio čio- 
naitinio jaunimo neatsilieka ir mo- 
terįs, eina taip-gi nelemtu tuo ke
liu. Gėda mums visiems. Ar-gi 
negalėtume rasti tinkamesnio pa
silinksminimo, negu smuklės?

B. B.

ROCKFORD. ILL.
Šio miestelio lietuviai nekuomet 

taip nesirūpino sveikata, kaip šiais 
metais. Norint gerai sveikatą už
laikyti, reikia tyro oro pakvėpuo
ti, o jie tą labai gerai pildo reng
dami karklinius piknikus! Tokie 
piknikai labai geliuoja sveikatai, o 
ypač musų merginoms, nes pradeda 
net “bujoti“! Juokai ir gailestis 
ima, kalbant apie tokią “sveika
tą”. Zgn. Švogcris.

NEW HAVEN, CONN.
Čionai surinkta $7.00 aukų at

sirandančiam pavargėlių pavieto 
namuose Washington, Pa. Jonui 
Lange. Aukos pasiųsta. į pavar
gėlių namus vardu Jonas Lange.

Aukavo šie asmenįs:
Kaz. A. Makarevičius.— $2.00; 

St. Rudzinskas, Ant. Riškus po 
50c.; Juoz. Masiulis — 30c.; J. 
Maseliunas, Petr. Dvilis, J. Ra- 
dzevičia, J. Ambrulaitis, P. Zatul- 
skis, M. Makarevičius, Palionija 
Stanaitis, O. Jesinskienė, J. Ke- 
dienė, J. Laikus, M. Steponkus, 
K. Banelis po 25c.; J. Kazlauskas, 
O. Kąrąląįčiųtė'po 20c.;; Sim, Lįo-

.nika — 15c.; V, Javorskas — 10c.; 
Jonas Šlįteris — 5c.

Turiu pridurti, , kad is tų pini
gų $7.00 tn $3.75, yra surinkęs. 
St, ? Rudzinskas; šv. Franciškaus 
dr-Jo? susirinkime, o' likusius, su
rinkau-ąš pats, .-4 L

- j , A. Makarevičius.
. ■ i-n . i ■

Red. prierašas. Jonas Langes 
redakcijon prisiuntė laišką,’ ku- 
riuomi liudija, kad $7.00*' aplai- 
kęs, už kuriuos aukautojams, nuo
širdžiai dėkojąs. •

r ■ 9 '■ - L- -; •- ’

DAUGIAU TEISYBĖS!

“Kataliko” 26 numeryje koksai 
tai p. Gaidys užmeta dramatiškai 
draugijai “Lietuvių Jaunimo Ra
telis”, ant Town of Lake, Chica
go, Ill. nedarbštumą. Turbut p. 
Gaidys labai mažai lankosi į- lie
tuvių vakarus, kad L. J. Ratelio 
veiklumas išsprūdo iš jo atidžios. 
Idant L. J. Ratelio parodyti veik
lumą, žemiau paduosiu programą 
rengiamų ateinančiame sezone, nuo 
rugsėjo 8 dienos 1912 m., vaka
rų, nekalbant jau apie" daugybę 
surengtų. Vienkart noriu duoti 
atsakymą p. Lietuviui į jo straip
snelį, tilpusį “Kataliko” 28 nume
ryje.

P. Lietuvis ar tai per užšikarš- 
čiavimą, ar tik vien iš didelės L. 
J. Ratelio neapykantos nepastebė
jo p. Gaidžio straipsnelyje atkreip
tą į L. J. Ratelį papeikimą, kur sa
koma: “Jaunimo Ratelio mieris 
yra lošti dramas ir lavintis daino
se, o taip-gi mėginama vakarus 
surengti, bet pas juos taip-gi labai 
maža tokių darbų matos”. Juk 
tik čia nėra iškėlimas į padanges.

Norėčiau p.‘Lietuvio atidžią at
kreipti į pereitus trejus metus. Ku
ri dramatiškoji draugija pirmiau
sia toj dalyj miesto susitvėrė ? Be- 
abejonės Lietuvių Jaunimo Rate
lis. Vėliaus tik susirišo šv. Ceci
lijos choras, kuris lyg to laiko jo
kio tarpu savęs ryšio neturėjo, o 
tik susirinkdavo lavinties giedoji
me. Paskui liko sutvertas Teatra
liškas Kliubas “Lietuva”, o vėliau
sia susitvėrė “Oginskio Jaunuome
nės- Choras”. Ar-gi čia neaišku, 
kad L. J. Ratelis pirmiausia to 
miesto dalyje sujudino miegančius 
lietuvius ir lietuvaites prie dainų 
bei dramatiškos dirvos darbo?

Kalbant apie šv. Cecilijos chorą, 
privalome jam atiduoti prigulimą 
pagodonę, nes šitas choras yra la= 
bai puikiai išsilavinęs giesmėse ir 
dainose, turi gerą vedėją p. Dauk
šą, šv. Kryžiaus parapijos vargo
nininką, ir galima drąsiai sakyti, 
kad tas choras yra geriausis iš 
dabartiniii Chicagoje lietuvių cho
rų, o gal net visose Suvienytose 
Valstijose, bet tik labai retai ant 
scenos pasirodo.

Visai kitaip prisieina kalbėti apie 
Teatrališko Kliubo “Lietuva” iš
silavinimą. To Kliubo lošikai taip 
silpnai dramatiškoje dirvoje išsi
lavinę, kad visi jų rengiami teatrai 
nemalonų • atsilankiusiems padaro 
įspūdį, ir išrodo, kad lyg pašelpi- 
nių draugijų rengiami, o ne dra
matiškos draugijos. Lošikai ant 
scenos išrodo lyg avių būrelis vil
ko išgazdintas, kurios nežino kur 
pasislėpti. Lošėjams trūksta ener
gijos, trūksta jausmų, pasijudini
mo, žodžiu sakant, trūksta viso to, 
kas dramą padaro gražia. Neuž
tenka lošikui pasirėdyti blizgančiais 
rubais, automatiškai, kaipo maši
nai, išbėgus ant scenos, išbelsti sa
vo žodžius ir vėl pasislėpti už už
dangos. Lošikas tai yra kaip® 
publikos veidrodis, kuriame žmo
gus turi matyti visame naturališ- 
kume perstatomąjį paveikslą. Bal
sas ir žodžiai ištarti turi klausan
čių širdyse atsiliepti, užgaudami 
tas stygas, ant kurių lošikas nori 
skambinti. Lošiko pasijudinimai 
esti kaipo švelnus pavasario vėja- 
lis, kuris tykiai medžių viršūnes 
lenkia tai į vieną pusę, tai į antrą, 
tai judina lapelius, inkvėpdamas 
visam gojui gyvumą; tad lošiko 
užduotis yra padaryti tokį įspūdį, 
jis turi sujudinti tą jautrų klau
sančių širdyse vėjalį. Publika tu
ri užmiršti, kad prieš save turi 
lošikus, bet turi matyti tą tikrą 
paveikslą, kurį lošikai stengiasi 
perstatyti. Tuomet po lošimui 
publika nekalbės apie kaikurio ar
ti sto-mylėtojo gabumą, bet tik apie 
perstatymą, kuris visų atidžią už
ėmė. Užtikrinu, kad tada lygiai 
kaip mylintis dramą, taip, ir tie, 
kurie retai lankosi, grįž namo dva
sioje pasotinti, lyg kad kokia pa
slaptis, kurios ligšiolei negalėjo 
permatyti, liko išaiškinta. Užtik
rinu, kad tas, kuriam lietuvių per
statymai iki šįeĮei buvo tik "pu- 

nės”, su noru lankysis, skatįs savo 
draugus! ir sušelps dramatiškų 
draugijų finansišką stovį, kuris yra 
labaį kaikurių tarpe silpnas.

Paduosiu vieną faktą, kuris pa
rodys, kad L', J. batelis godotinos 
publikos yra paremiamas. , Gavė
nios metu T. K. “Lietuva” suren
gė dramatišką vakarą. Oras buvo 
puikus, bet žmonių susirinko tik 
per kokią 50 asmenų. Toj pačioj 
svetainėj L. J patelis viena savai
te vėliaus surengė taip-gi drama
tišką vakarėlį. Lietus buvo visą 
dieną, o žmonių vienok prisirinko 
pilna svetainė. Tas reiškia, kad 
taip didžiai neapkenčiamam L. J. 
Rateliui musų lietuviška visuome
nė prijaučia ir jojo darbus pare
mia.

Toliau p. Lietuvis užmeta, buk 
L. J. Ratelis esąs laisvamaniškas 
ar cicilikiškas. P. Lietuvis turėtų 
suprasti, kad dailė nieko bendro 
neturi su kokiomis ten pažiūromis. 
Dailę myli - visi: kaip katalikai, 
taip protestantai; kaip laisvamaniai, 
taip ir kitokių pažiūrų žmonės. Vi
si lygiai atjaučia dailės gražumą. 
Paimkime tyrynų žmogų, kuris ne- 
kados nėra girdėjęs švelnaus jaut
rios muzikos skambėjimo, jisai ly
giai su civilizuotu žmogumi atjaus 
tą patį pasigėrėjimą. Labai mela
gingai p. Lietuvis išsireiškė pava
dindamas Lietuvių Jaunimo Ratelį 
laisvamanišku ar cičilikišku. Tur
but p. Lietuvis tuomi nori žmo
nių akyse pažeminti tos draugijos 
vertę ir sugadinti tolesnį pasek
mingą tai draugijai pasisekimą. 
L. J. Ratelis yra susitveręs daino
se bei dramose lavinties, o ne ko
kioms ten politinėms (?) propa-
gandoms. Patarčiau koresponden
tams nuo Town of Lake; vietoj 
dejuoti ant musų draugijų ne- 
darbštumo, vietoj L. J. Ratelio 
vardą šmeižti, pašvęsti daugiau lai
ko agitacijoms lietuvių jaunuome
nės tarpe, raginti; lietuvius ir lie
tuvaites įsirašyti j bent kokią dra
matišką ir dainų draugiją,'ir vie
toj girti per laikraščius vieną, o 
peikti kitas draugijas stengties 
įvykdinti tarpe tękių ' dramatiškų 
draugijų santaiką, idant suvieny
tomis spėkomis galėtume nešti tą 
dailės Vėluvą lietuvių tarpe, at
pratindami juos mid' šmuklinių šo
kių. (O gerb. šio straipsnio auto
rius juk taippat vienas išpeikė, ki
tas išgyrė).

Ateinantį sezoną L. J. Ratelis 
savo spėkomis vaidįs sekančius vei
kalus : Rugsėjo 8 dieną šv. Jurgio 
svetainėje suloš “Ingomaras”, iš 
anglų kalbos verstas ir rengiamas 
pirmą kartą Chicagoje. Rugsėjo 
22 dieną toj pačioj svetainėj atkar
tos Nagornskio “Živilė”. Spaliaus 
13 dieną toj pačioj vietoj “Naš
laitei”, pirmą kartą Chicagoje (vei
kalas dar rankraštyje). Spaliaus 
27 dieną vaidįs “Užburtas kuni
gaikštis”, labai juokinga komedija. 
Pagalios lapkričio 10 dieną čia-pat 
didžiai juokingą ir užimančią atkar
tos dramą “Valkata”, iš anglų kal
bos išverstą ir pritaikintą. Šitas 
surašąs aiškiai parodo, kad L. J. 
Ratelis nemiega, nes kas antra sa
vaitė surengs vieną gražų veika
lėlį. Tokiuo budu p. Gaidžio už
sipuldinėjimas ir-gi be pamatų.

I. J. Z.

TREČIASIS KALBININ
KŲ KOMISIJOS POSĖ

DIS.

Birželio 13 ir 14 dienų 
kalbininkų komisijos posė- 
din buvo atvykę šie žmonės: 
K. Būga, A. Smetona, P. 
Kraučunas, N. Šhulys, N. 
Sokolov’as, M. Šikšnys, J. 
Jablonskis, J. Šaulys, M. 
Petrauskis, L. Požėla, A. 
Vireliunas, K. Jablonskis, 
J. Spudulys, J. Šlapelis, R. 
Bytautas, V. Storastas, J. 
Juškytė, P. Klimas, J. Bal
čikonis, J. Kubilius.

Pasiaiškinu^, kas buvo 
kalbėta ir padaryta per a- 
nuodu posėdžiu, susirinku
sieji tarėsi, kaip pasiskirs
tyti darbas kitam posė
džiui.

J. Jablonskis apsiėmė ligi 
kalėdų parūpinti medžiagos 
būdvardžių galūnėms. Būga 
prižadėjo ligi laiko parašyti 
ir ką-ne-kų lietuvių kalbos 
rašybai. Bytautui rupi ap
doroti terminologija įvai-

2) Jog Mokslo Draugijos 
organo kalba ligšiol buvo 

rįo_ms atitraukinėms sųvo* nekokiai

Copyright. 1912, by American Press Association.

Karo laivas “Hampshire”, kurio galas kitu laivu suskaldytas ir nūdien Brooklync 
taisomas.

koms. Požėla randa, jog 
taip-pat reikalinga esanti 
teisės mokslu terminologijai. 
Pasižadėjo paruošti tam da
lykui medžiagos.

Šlapelis imasi baigti ligi 
kito susirinkimo savo etimo
logijų.

Daugelis spėja, kad tiek 
daug darbo nebusiu galima 
aprėpti per kalėdų posėdį. 
Kįla ginčai. Galų gale buvo 
nuspręsta : kalėdų posėdžiui 
ruošti visus klausimus, bet 
svarstyti pirmiausia būd
vardžių referatų, paskui eti
mologijos raštų, po to rašy
bos ir kitus.

J. Jablonskis paakina, jog 
rašomosios kalbos reikalais 
maža kas tesirūpina. Su
prantama esu, jei nesinaudo
ja kalbininkų nurodymais 
tie, kuriems nei sintaksė nei 
kalbos dalykai nerupi. Bet 
keista, jei žmonės, kurie su
tinka, kad reikia mokyties 
kalbos, rašo klaidingai, nors 
tos*klaidos esančios išaiškin
tos. Smetona sako, jog noro 
netrūkstą laikraščių redak
cijoms gera kalba spauzdin- 
ti raštus, bet maža esu re
dakcijose žmonių, tikrai mo
kančių kalbų. Požėla ne vi
sai sutiko su ta nuomone: 
daugiau pasirūpinus redak
toriams, atsirastų jiems kal
bininkų. Šlapelis mato dau
giausia kliūčių tame, kad 
patįs rašytojai nesirūpinu 
žmoniškai rašyti.

Del to dalyko iškilo prak
tikos patarimai:

1. Įsteigti bent Vilniuje 
lietuvhj kalbos mokslo kuo
pelė, kurioje visų redakci
jų atstovai ir visi tie, kurie 
nori, galėtų mokyties kal
bos. Tuo reikalu rinkties 
kas savaitė. 2) Kad dailės 
kritikai ir recenzentai žiū
rėtų savo kritikose ir recen
zijose kalbos lengvumo, dai
lumo ir taisyklingumo. 3) 
Vilkti aikštėn laikraščių 
kalbos biauruma, lygiai kaip 
ir kiti), raštų.

Apsvarstęs dar keletu 
praktikos sumanymų, susi
rinkimas randa:

1) jog reikia atsiliepti į 
Bytauto pakeltąjį svetimų
jų žodžių lietuvinimo klau
simų;

3) jog reikia parinkti me
džiagos lietuvių kalbos prie
šdėliams išaiškinti. Smeto
na ir Šlapelis imasi Vely
koms tą dalyką padaryti.

Išklausęs H. Sokolov’o 
paskaitos imties tarmių ty
rinėti, susirinkimas vienu 
balsu nutarė paruošti ir 
pristatyti velykų posėdžiui 
tyrinėjimo programą. Būga 
apsiėmė jų parašyti.

Pagaliaus, buvo išrinkta 
kalbininkų komisija. Ji su
sidaro iš J. Jablonskio, Šla
pelio ir Būgos. Ji privalo 
sušaukti kitą komisijos po
sėdį.

Kalbininkų komisijon sto 
ti kviečiami visi Liet. Moks
lo Dr-jos nariai, kurie tik 
nori šiaip ir taip pagelbėti 
musų kalbos reikalams.

Svarbiausias daiktas.
— Ką tamsta manai apie 

visuotinų išginklavimų ?

Labai linksma knyga 
tiUMORflS IR SATYRA
kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juokai, juo
kingi prietikiai, meiliški atsitikimai, linksmos patarlės 
ir tt.

Toj knygoj atrasi daugiau juokų nei dešimtyje 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; daugiau užganė- . 
dinimo, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerų patarimų 
ir padargų, nei visose virtuvių knygott ;r 11.

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei minutos, bet tuojaus atsiųsk 
“Kataliko” redakcijon tik 50 ceriTų idant tau toji 
knyga butų išsiųsta ir tai greitai.

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti kui 
medžių pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy
bės nei iš poros šimtų eentų, daugiau atsivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų!

Gal netiki ? Gali apie tai persitikrinti dykai. Jei 
nebūtum šita knyga užganėdintas, gali ją sugrąžinti ir 
uš tuos 50 centų išsirinkti kitokių knygų.

Kas uri kišeniuje 50 centų, tegul 
neliųsta, bet tuojau perka

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus šiųzdamas adresuok taip:

JONAS M. TANANEVICZE^ 
8244 So- Morgan Street Chicago, Ill.

' . . . j
Kas atsiųs !{)2.00, gaus tų juokingų knygai/ 

bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

— Aš manau mano sent 
su tuo nesutiks.

žemgaliai kalti.
— Bet-gi ir ypatingas 

daiktas! Jau baigiasi liepos 
mėnuo, o šalta kaip vasaryj. 
Nesuprantu, kas galėjo atsi
tikti.

— Tą viską regis padarė 
moksliškos kelionės. Atiden
gė, ir Dievas žino kam, šiau
rinį ir pietinį žemgalius, ir 
iš tenai dabar šaltis siaučia. 
Kol žemgaliai buvo uždeng
ti, vasara buvo prigulinti. .

Nepradėk jokio darbo ne
paklausęs savęs: koks te 
darbo tikslas ir ar nesigai
lėsi jį atlikęs.

Tik tie atranda pašalpų, 
kurie patįs save šelpia.

Mums malonu žiūrėti aki
mis, bet žiūrėti dvasios aki
mis — ištiesų stebėtina!
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i..
Jau kįlanti tautinė bur-fsat 

žuazija.
Kaune gyvuojąs tautiškas 

bankas.
Vilniuje žadama inkurti 

kredito bankas.

Nuomuočių persekiojimas.
Nuoma tai baisus daiktas, 

kuris smaugia savo aukas 
ir iščiulpia iš anų it koksai 
slogutis paskutinį kraujo la
šą. Kiek aukų žuvo nuomos 
naguose, gali tai pasakyti 
tik nuomuočiai, kurių yra 
pilna ant žemės ir kurie la
bai gražiai moka apsilenkti 
su įstatymais, by tik iš sa- 

, vo aukų išlupus sau dau
giau pelno.

Nūdien New Yorke nuo
mai užduota paskutinis 
smūgis. Apeliacijinis teis
mas patvirtino speeialinių 
sesijų teismo ištarmę, sulyg 

L kurios vienas nuomuočius 
M už ėmimą milžiniškų nuo- 
V šimčių pasmerktas viene- 
F riems metams kalėj iman. Už 
• paskolinimą 25 dol. šešiems 

mėnesiams tasai nuomuo 
čius paėmęs iš aukos 41 do-

sau asmenis. Jis sako, kad 
šmeižimo profesija yjstępjri 
mu išsidirbus pas tautiečius 
ir pastarųjų laikraščiuose; 
o tik paskui anuos ėmę sek
ti socialistai su savo laik- 

;tuščiais. Kad tautiečių laik
raščiuose seniau 
nors galėdavo 
šmeižimai — n 
bet taippat yra faktas, kad 

i jie ir paeidavo iš po plunks
nos tų pačių “svieto lygin
tojų”, neturėjusių pirmiau 

■kur išlieti savo pamazgas 
ant nepatinkamų žmonių. Ir 
įtik dėkui socialistų laik
raščių atsiradimui, tautie
čių laikraščiai apsivalė nuo' 
tų purvų, nes visi tie prote- 
įsionafei šmeižikai susispie- 
Įtė aplink savuosius laikraš- 
įeius su savo raštų “perlais”.

^0™^’ Atsišaukimas į Katalikiškąją Ameri 
viškai bepartipnes ’spaudos . t • x i i • • *

Kaip tik toji ištarmė pat
virtinta, nuomuočių ir užsta
tytoj ų įstaigos New Yorke 
prarado savo vertę tarpe 
publikos, kas aiškiai patiria
ma iš tų įstaigų apskelbimų 
dienraščiuose.

Pirmiau viena apskelbi
mų firma suteikdavo apskel
bimų apie paskolas ant nuo
šimčių kasdiena 58 colius. 
Šiandie tie apskelbimai nu
puolė lig 71/2 colių dienoje.

Bėdino darbininko padėji- 
1 mas įvairiose nepaprastose 

gyvenimo sąlygose tankiai 
jį priverčia skolinti sau pi
nigus. Nekuomet jam nepa
kanka uždarbio, kad susidė
jus sau kokį-nors kapitaliu- 
ką juodajai valandai, ir kuo
met pasijunta reikale, į ką 
gi jis kreipsis, kaip ne į 
nuomuočių, kuris nors pas
kolina, bet paskui išlupa iš 
darbininko paskutinius cen
tus, aršiau plėšiko.

Pigių paskolų darbinin
kams organizacijos čia bu
tų didžiausia j a geradarybe 
ir tuo keliu butų galima iš
naikinti nuomuočius.

Iš milijonieriaus Russelo 
Sage fondo New Yorke gy 
vuoja pigių paskolų draugi
ja. Jos veikimo ribos tečiau 
menkos, kadangi turi j)er- 

_ mažai kapitalo. Dabar pa
sakojama, kad to fondo ka 
pitalas busiąs patrigubintas.

* *
*

“Laisvė” verkia...
“Laisvė”, geriau pasa

kius, to laikraštpalaikio re
daktorius L. Pruseika, ėmė 
lieti kruvinas ašaras, atsi
žvelgdamas į Didžiąją Lie
tuvą, kur pastaraisiais lai
kais, 
jinęs
mas”. Girdi, Lietuvos tyrą 
arą sumanyta sudarkyti 
dirbtuvių durnais...

Štai kas sulyg “Laisvės 
Lietuvoje prasideda:

Inkurta “Vilijos” fabriką.
Rengiama cemento fabri

ką.
Atsiradę arti 200 vartoto

jų draugijų.
.Viensėdžiai rengia ūkio 

mašinoms rinką.
Platinasi visur ūkio rate

liai. 1

pasak L. Pruseikos 
vystyties “kapitaliz

mokyklai didelį Gižų dvarą.
Peterburge įsikūrus bend

rovė dvarų Lietuvoje šupir- 
kinėjimui ir pardavinėjimui 
pirmiau anuos išparcelia-

Ir delei to “Laisvės" re
daktorių apimanti liaimė, 
kad Lietuva mini laiku ga
linti pavirsti kapitalistiška 

į šalim...
Ar-gi ne šeškas tasai 

“Laisvės” redaktorius?
Užuot džiaugties, kad jo 

tėviškėj kįla pramonė, vys
toma kultūra, jisai raudoja,, 
sielvartauja, kad toji kilan-lTaigi dabar nėra reikalo 

Į ti pramonė. sunaikįsianti 
'Lietuvoje darbininkų orga
nizacijas, kurių tenai dar 
nei.su žiburiu nesurastum.

į “Laisvei”, matyt, rupi ne 
j darbininkų organizacijų li
kimas, bet ei ei tiku būvis, 
kurie, pakilus kultūrai, 
iš Lietuvos turėtų kaipo pa
kaustyti nešties, nes tarp 
apsišvietusių lietuvių nebū
tų kaip jiems ten raštinės 
plėšti ir veltėdžiauti.

Ot kas išspaudžia ašaras 
cicilikų “šului”!

* ' *
Kanados indionai reikalauja 

sau balsavimo teisių.
Raudonodžiai iš Ontario 

(Kanada) provincijos rezer
vacijos pasiuntę delegaciją 
į Ottawa pas Kanados vy
riausybę su reikalavimais, 
idant indionams butų sutei
ktos rinkimuose balsavimo 
teisės.

Indionų reikalavimai bu
vo perkratinėjami Didžiojoj 
Generalinėj Indionų Tary
boj m. Ottawa ir tarybose 
dalyvavo visa pasiųstoji de
legacija. Visi susirinkusie
ji raudonodžiai tvirtai lai
kėsi savo reikalavimų su
lyg lygių teisiii ir privilegi
jų su baltaisiais.

To indionų judėjimo prie
šakyj stovįs dvasiškis A. 
Brigham, indionas iš Ojitva 
giminės, kurio indioniškas 
vardas skamba: Shining 
Light. Jis išėjęs augštesnius 
mokslus ir šiandie pildąs 
episkopalų pastoriaus prie
dermes. Jis iš Kanados vy
resnybės reikalauja įsteigti 
pramonės ir augštesnes mo
kyklas išimtinai indionams 
ir pastaruosius mokinti 
žemdirbystės.

Suvienytos Amerikos Val
stijos, Brighamo nuomone, 
pirmiau aršiau pasielgdavu
sios su indionais negu Ka
nada, bet šiandie Suvienyto
se Valstijose įvykusios at
mainos. Su indionais gra
žiau apsieinama.

Be to Brigham tvirtina, 
kad Kanados indionai galį 
balsavimo teisėmis naudo- 
ties, taip kaip ir baltodžiai 
kanadiečiai ir indionai tame 
atvejyj daug išmintingesni 
už ateivius-svetimžemius.

Bringhamo opinija sve 
timžemiams-ateiviams yra 
labai priešinga, tečiau iš jo 
opinijos suprantama ir tas. 
kad Kanados indionai ima 
jau iš prietarų ir tingėjimo 
tamsybės risties ir geidžia 
žengti pažangumo keliu.

♦ **
“Keleivis” apie šmeižimus.

28-tuoju numeriu “Kelei
vis” piktinasi, kad “Katali
kas” kadaisia . subarė “Ke 
leivį”, jogei šis nebreikalin

šmeižiąs nepatinkamus

kiiomet 
pakliūti

*

tarpan ir “Kataliką”, kuris, 
pasak “Kovos” “pilvasopų”, 
esąs tikybinis ar kuniginis 
laikraštis — taigi atžaga
reiviškas. U

Neturime laiko ir nema
inome sn “Kovos” “pifvaso- 
pais” polemikas vesti, nes 
tai butų didis iš musų pusės 
nusižeminimas, teėjau visuo
menei turime apreikšti tai, 
kad “Kova” meluoja per a- 
kis tvirtindama, kad “Kata
likas nėra bepartijinis laik
raštis. “Katalikas’’ tarnau
ja ne bile vienam ten ko
kiam luomui, ar partijai, 
kaip tai aklai elgiasi “Ko
va”, bet lietuviu visuomenei, 
tai sveika jai lietuvių tautos 
kūno didesnei daliai, kuri 
dar nėra užkrėsta piktomis 
cicilikizmo rauplėmis. Svei
ka jai tautos kūno daliai ne
leidžia užsikrėsti, nes, kaip 
žinoma, paminėta cicilikiz- 
imo liga, kuria ja užsikrėčius 
lietuvių saujalė, yra nepagy
doma, ir iš anos tuos lietu
vius gali pagydyti tik kokis 
nors netikėtas elementarinis 
ar taiviršgamtiškassupurty- 
mas. Ir nos pačiamtį Katali
kui” toji liga nėra baisi ir ne
pavojinga tečiau saugoti dar 
neužsi krėtusius — kiekvieno 
laikraščio priedermė. O kat
ras laikraštis tą priedermę 
šventai atlieka, vadinasi 
toksai darbaš1 progresyviš- 
kuoju, bepartijiniu.

i Ar gi dar nebus 
“pilvasopams”)' ųnuo 
vos”?

kos Lietuvių Moksleiviją.

aišku
“Ko

“Keleiviui” dejuoti, kad tau
tiečių laikraščiai užsiimdi- 
nėją šmeižimais, kadangi 
tos profesijos specialistams 
randasi atvira, plati dirva 
pačiame “Keleivyj”, “Ko
voje" ir “Laisvėje”.

Kad turime tikrą tiesą, 
galime peržvelgti kadir tą 
patį “Keleivio” 28 numerį, 
kur įvairių šmeižimų pilnos 
skiltys. Tenai šmeižiama 
Lawrenco lietuviai, abelnai 
visi lietuviai katalikai, Tė
vas Kazimieras ir viskas, 
kas tik nepatinka cicilikų 
norams. Bet užtaigi išgiria
mi Bagočiai, Perkūnai, An
tonovai ir kiti cicilikų šulai 
su savo ištisais “rajonais”, 
ar ten kokiais “rajonais”.

Aišku dabar bus kiekvie
nam, kame randasi patįs 
stambieji šmeižikai.

* *
* :

Už telegramų siuntinėjimą 
sumažinta mokestis.5' '

x Nuo liepos 1-mos dienos 
š.m. sumažinta mokestis už 
telegramų siuntinėjimą. Tai 
nusprendžiusios abidvi kom
panijos: Western Union Co, 
ir Postal Telegraph Co. Lįg- 
šiol mokestis už telegramas, 
susidedančias iš dešimties 
žodžių, buvo laipsniuojama 
sulyg toliimos. Kuo toliau 
telegrama buvo siunčiama, 
tuo brangiau už ją mokama, 
ir tasai apmokėjimas įvai
riose šalies dalyse išnešė 
nuo 25c. ligi $1.00.

Turbut ne visiems buvo ži
noma, kad abiejų kompani
jų tarifiniai biurai šalį bu
vo padalinę į įvairias juos
tas, kad butų lengviau pas
kirstyti mokestį už siunčia
mas telegramas. Sulyg se
nojo sistemo už telegramas 
nuo juostos lig juostai rei
kėjo mokėti 25c., 40c., 50., 
75c., ir dolerį už kiekvieną 
depešą, susidedančią iš de
šimties žodžių.

Abiejų kompanijų valdi
ninkai išreiškia nuomone, 
jogei telegramų siuntinėji
mo skirtumas tolumoje ne 
visuose atsitikimuose ištei
sina tarifinius skirtumus 
tarp 25c. ir 40c. ir naujas 
sistemas paskutine mokestį 
sumažinąs nuo 40c. ant 30c.

Iš to pasirodo, kad už 
trumpesnius distansus bus 
mokama senobiniu budu, 
bet už tolimesnius — tele
gramų mušimas bus piges
nis.

Ką suteiks visuomenei pa
ti praktika mušant telegra
mas, dar nėra žinoma." _

*
* ’ *

“Kova” ir gi “filozofuoja”.
Kova 28 num. savo “rim

tąją” “apžvalga” pajuokia

f< ■!.
* :
- *

ši kitados, rašydama apie 
laikraštininku susiyažiąvi-

Mandagumas ambasadoriui.
Rusijos ambasada vasa

ros metu iš Washington© 
persikelia į Newport^ R. T.j 
kur caro diplomatas turi nu
samdęs ramus vardu James 
Gordon Bennett Place. Toji 
rezidencija randasi ties Bel
levue avė., šalia parko Ca
sino, kur yra svarbiausioji 
stotis karietoms ir automo
biliams, kurie skiriama nau- 
doties publikai.

Kad parodžius Rusijos 
ambasadai savo tamprumą 
ir mandagumą, Newport© 
policija įsakė- visiems vežė
jams ir šoferams nusikraus- 
tyti nuo Bellevue avė. ir pa
siieškoti sau naujos savo 
“bizniui” vietos, kadangi 
karietos ir automobiliai ga
diną “ambasadorinės” ga
tvės harmoniją. Ant nelai
mės toksai persikraustimas 
— reiškia netekimas uždar
bio, kadangi panašios intei- 
kios vietos net pačiai publi
kai negalima rasti kadir vi
same mieste.

Vežėjų unijos preziden
tas nusprendęs kreipties į 
patį ambasadorių Bachmat- 
jevą su prašymu panaikinti 
tą policijos įsakymą.

Išteisybės. amerikoniška 
policija šią£ie„, atsitikime 
žengia Rusijos-policijos pė
domis, uoliai pašalindama 
nuo kelio tisą Jai,, kas tik 
nepatinka “činauninkams”.

j|į —r
Darbininkų,trūksta.

Pittsburg© dfetrikte plie
no ir geležies J dirbtuvėse 
viešpatauj^ didis darbe ju
dėjimas, koksai nuo 1907 
metų nebuvęs tenai žino
mas. Kadangi daugumas 
darbo užsakymų turi but pa
baigta į kelis mėnesius, dirb
tuvių užvaizdai visur ieško 
darbininkų, be kurių? negali
ma pabaigti darbai paskir
tuoju laiku. Žadama darbi
ninkams net didesnės mo
kestis, tečiau ir tas nieko 
negelbstįs. Išsėmę visokius 

• • ' ■ • j.

Mieli draugai moksleiviai 
ir moksteivėš! •

Žinote beabejonės visi tą 
jau nuo senai vartojamą pas 
civilizuotas tautas ir tankiai 
atkartojamą patarlę, jog 
“be vienybės — nėra galy
bės”, arba “kur vienybė — 
ten ir galybė”. Šių dienų 
faktai ypač tai ^patvirtina. 
Pavienis žmogus niekur dar 
neįstengė nieko didelio, 
kilnaus padaryti nei visuo
menėj’’, nei valstijoj’, nei 
šeimynoje. Šalyse, kuriose 
pavieniui veikiančiųjų dau
giausiai randasi, viskas 
slenka pirmyn pamažėl, sil
pnai. Visai priešingai esti, 
jei žmonės dirba išvien®, su
sijungę į draugijas. Geriau
siu čionai pavyzdžiu gali 
būti kultūringoji Vokietija. 
Vokiečiai, kaip žinoma, my
li vienybę ir noriai joje lai-r, 
kosi, tad ir nestebėtina, jei! 
jiems gerai klojas. “Ecce, i- 
quain bonum et quam ju- ■ 
eimdum, habitare fratres in 
unum” — Štai, "kaip gera ir 
kaip malonu, broliai, gyven
ti vienybėje! — šaukia psal
mininkas.

Turint tai omenyje, mie
li Draugai ir Draugės, kilo 
sumanymas susijungti vi- i: 
siems Amerikos lietuvių ka
talikų moksleiviams į vieną 
didelę visuotiną specialų or
ganizaciją, Dabartiniame 
Stovyje ęsant nieko gero ne- lūs einančioji, gali būti iš
galėsime nuveikti, nors ir 
būtų gana geri norai. Būda
mi išsiblaškę po vieną-kitą 
šios šalies įvairiose Svėtim- 
tautiškose mokyklose, nė
ra kaip pasidalyti savomis- 
mintimis bei sumanymais, 
neš neturime jokio ryšio, 
kuris mus vienytų. Dabar 
ypač, kuomet, nekalbant jau 
apie Šuoliais einantį ištautė- 
jimą, gtęsia mums -pavojus 
atšalimo religijniuose jaus
muose, kuomet iš ateistų pu
sės mes, katalikai mokslei
viai ir moksleivės, vis smar
kiau ir smarkiau esame ata
kuojami, kuomet toji pradė
toji Vakarų Europoje kova 
nesiliauja, bet vis tebeina 
smarkyn, kuomet negatyvės 
pasaulėžiūros, perdaug liuo- 
sos pradeda skverbtis su di
desne pajėga musų tarpan, 
kuomet skelbimas naujų 
systematų sielos bei religi
jos srytyje randa vietą, o 
katalicizmas (christianiz- 
mas) neapkenčiamas, kuo
met musų laikai paniekina 
abelnas ideas, ypač tą viską, 
kas yra metafizika bei trans- 
cendentališko sviete — pa
sirodo, kad užmanytasai mu
sų Susivienijimas yra labai 
reikalingas; jis galės atlik
ti milžinišką darbą iš kurios

tik pusės nepaiiMsime: ar 
į jau iš atžvilgio į Tėvynę, ar 
jau į savo tikėjimą.

Šių laikų antireligijinė 
.dvasia liepte-Iiepia mums 
organizuotis. Lietuvoje ta
sai darbas jau pradėtas. 
Kaip studentai katalikai 
augštųjų, taip ir moksleiviai 
vidutiniųjų mokyklų turi sa
vo organą “Ateitį”. Iš jo
sios raštų matome, kad jiem- 
siems sekasi darbuoties Tė
vynės ii’ tikėjimo naudai. 
Pažvelgkime įkitųtautų_Eu- 
ropoje katalikiškąją moks
leiviją. Franci j o j, Italijoj, 
Austrijoj, o ypač Vokieti
joje kiekvieną jinai žavėja 
savo darbštumu. Šioj pasta
rojoj šalyj tūlos studentų 

; katalikų sąjungos arba 
susivienijimai turi po kelius 
tūkstančius sąnarių. Žo- 
!džįu — katalikiškoji moks
leivija visur organizuojasi, 
vienijasi ir veikia. Tik mes, 
Amerikos lietuviai mokslei
viai ir moksleivės, ligšiolai 
kaipir nieko neveikėme. Bet 
laikas jau ir mums griehties 
už darbo. Dabartinis abelnas 
visuomeninio musų organiz
mo sugedimas prašyte-pra- 
šosi instauracijos. Lietuva 
nūnai randasi apverktiname 
padėjime. To neatjaučia gal 
tik tas, kuris niekad apie 
tai nepagalvojo. Jaunuome
nė apskritai, o ypač moks-

budus darbininkų sužvejoji- 
mui, Carnegie plieno dirb
tuvių agentai kreipėsi į po- 
licijinių kalėjimų valdybą ir 
pačian pavieto kalėj iman, 
prašydami išduoti jiems ka
linius, nubaustus už men
kesnius prasižengimus pini- 
giškomis pabaudomis ir už
darytus į kalėjimus delei pi
nigų stokos. Už tuos kali
nius agentai išmoka pride
ramas pabaudas ir tuojaus 
juos gabenasi į darbą. Tuo 
keliu plieno įstaigos įgijo 
šimtus darbininkų, 
rie apsiima verčiau 
negu kalėti.

Plieno pramonės 
mas padaręs perversmę ir 
mokestyse. Padidinta mo
kestis molderiams, kurių 
kiekvienas dabar dienoje už
dirbąs $5 su viršumi. -

ku- X 
dirbti,

atgiji-

milžiniškai 
gėrimės

Ačiū to- 
truso su
mina i ir

tekmingiausiu gydytoju. 
Nuo josios darbštumo ir su
sipratimo priklausys Lietu
vos ateitis.

Tečiaus, nors Lietuvą-Tė
vynė ir musų tikėjimas per- 
gyvėnb, sūhkiaS' valandas, 
mes neprivalome nusiminti. 
Pažvelgkime tik į praeitį. 
Josios visuomeniniame gy
venime sutinkame netiktai 
ilgus sustojimo ant vietos 
momentus bei žengimo at
gal, bet taippat ir srovių at
mainas. Tai, kas tūlose epo- 
kose skaityta už idealą, ki
tose tai paniekinta ir sumin
džiota. Yra laikai tverian
tieji, yra taipjau ir griau
nantieji; yra tokie, kurie at
siduoda analyzei ir smulk
menų tyrinėjimams; kiti gi 
yra, kurie siekia prie synte- 
zės. Vieni snaudžia, Mti spi
ria pirmyn žaibo grėmimu. 
Tūli šimtmečiai esti religiji- 
niai, poetiški, artistiški; ki
ti gi — Vaizbos, pramonės, 
karionių. Yra laikai sububė
ję, palaidi; yra ir pilni ener
gijos ir dorybių. Laikai, 
kaip ir individuumai turi sa
vo ypatybių ydas. Tai jau 
tokia abelna tiesa. Ačiū jai, 
lengva suprasti, kodėl pa
vyzdžiui senovės graikai ar
ba romėnai, kurie tiekais da
lykų buvo musų mokyto
jais, moksle, palyginus su 
mumis, gali būti paskaityti 
vaikais. Toji pati tiesa ant
raip vertus išaiškina mums 
tūlas nūdieninės civilizaci
jos ydas. Didelę pažangą pa
darėme žinijos srytyje ne 
ačiū fantazijai, bet reikalo 
spiriami. Laikui bėgant se
nos visriomeninės pagrindos 
ir senovės tikėjimai puolė 
žemyn, nyko, drunijo. Ta
tai buvo gyvas reikalas, ne- 

1 atidėtinas juosius palaikyti, 
pavedant smarkiai kontro
lei faktus ir žiniją, įeinan-

■ čiąją į verto pagarbos rūmo 
statymą. Nebuvo galima to 
padaryti kitaip, kaip. tik 

' grįžtant ant prityrimų ke
lio. Žmogus su išbandyta vi
sokiame truse kantrybe išsi
žadėjo savęs ir pradėjo nau
jai tyrinėti svietą lig ma-

■žiausių smulkmenų. Rimtai 
ir drąsiai stvėrėsi už darbo. 
Kritus vienam, kitas užėmė 
jojo vietą, 
kiai 
mai,
džiaugiamės iš to neapsako
ma nauda, sunku net pama
nyti apie tai neišreišktis dė
kingumo. Ir taip : Astrono
mai atidengė pasaulio bega
lines erdves ir supažindino 
mus su faktais, kurie savo 
esmės kilnumu perviršija 
viską, ką tik vaidentuvė be
gali išsvajoti. Geografai ir 
keliauninkai supažindino ar
čiau su musų apgyventa pla
neta. Geologai apsakė pil
nus revoliucijinio judėjimo 
ir suiručių gilios senovės vei- 
:kalus. Gamtiškieji mokslai 
supažindino mus su įvairių- 
įvairiausiomis formomis bo
tanikos ir zoologijos srytyje. 
Gydytojai ir fiziologai suk
teliai ištyrė žmogaus orga
nizmą į įvairius jojo apsi- 

, reiškimus, kad pamo- 
ikius mus, kaip turime patįs 
save pažinti, idant pasek- 
mingiau kovojus su ligomis 
ir negalėmis. Mechanika ir 
chemija pagreitino visuome
ninio gyvenimo pulsą, sut- 
trumpinus atstumą su pa
galba geležinkelių, telefonų, 
telegrafų, o tuo pačiu ir pa
greitino vaizbos ir pramonės 
produkciją. Elektra paga- , 
lios, dar neištirta, toji pas
laptinga savyje ir nesiduo- 
danti savęs pažinti esmė, į- 
vairiais budais mums tar
nauja'. Veiklus ir nenuils- 
tantįs historikai prikėlė mi
rusią ją praeitį. Patįs savęs 
išsižadėję, užsimiršdavo ne
retai net apie dabartinį gy
venimą, kad giliau įsikasus 
į archyvus, į katakumbąs, į 
senovės pilių, jniestų, kapų 
griuvėsius. Legendas ir re- 
ligijines tėvų tradicijas ap
švietė moksliškąją šviesa, į- 
vilko į historijinę formą. Iš
taisė amžių padarytas klai
das, sugrąžino priderančią 
garbę geros valios asmenims, 
pasmerkė tai, kas pasmerki
mo verta etc., ėtc. •

Jei prikeltumėme iš kapo 
žmogų pirm kelių arba ke
liolikos amžių mirusįjį, tai 
pažvelgęs į tą viską, beabe- 
jonės, nusistebėti; ir tartų 
sau: Kokia permaina! Tai 
aukso perijodas! Šių dienų 
žmonija turi jaustis laimin
ga, turi būti geresne, dores
ne, ne kaip seniau”. — Bei 
kodėl gi taip ištikrųjų nėra! 
Kodėl faktai tam pasakymui 
suvis priešinasi? Tūkstan
čiai žmonių kankinasi ant 
šios žemės, negalėdami su- , 
prasti gyvenimo prasmės, 
braido po purvynus, nesu- 
razdami gyvenimo tikslo ir., 
žūsta. Nebuvo gal niekad 
tiek daug pesimistų, kiek 
nūnai. Saužudysčių skai
čius.. didinasi, viltis gesta. 
Žlunga bendras tarp savęs 
užsitikėjimas. Humanitariš- 
kumo stoka apsireiškia ant 
kiekvieno žingsnio net pas 
kultūringiausias tautas. O 
ką tatai bekalbėti apie lietu
vių tautą? Kodėl taip deda
si pasaulyje? — Dėlto, kad 
dvasinis gyvenimas tapo pri
slėgtas materijalizmo. Žmo
nija, besirūpindama materi- 
jale savo puse, užmiršo apie 
dvasinę. Intelektualinė ab- 
siraktyvinė žmogaus asme
nyje jėga negali tinkamai 
plėtoties, jei tasai žmogus 
jąja nesirūpina; valia pas jį
jį esti kontroliuojama vien 
prigimties pobūdžiais. Tatai, 
nežiūrint į materijalę ir pro
tiškąją pažangą, moralia 
sąjausmas žymiai nuslūgo. 
Trumpai tariant, musų ga
dynė serga lygsvaros stoka. .
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staurare in Christo!” — 
šaukia Pius X, dabartinis 
Romos “Ignis ardens”. Tie, 
kurie myli karštai praeitį ir 
jąją gerbia, teseka tai, kas 
buvo joje geriausio, huma- 
nitariškiausio. Reikia ap
rėpti kuoplačiausi horizon
tai, iškelti kuoaugščiausiai 
gyvenimo esmės raciją, su
sipažinti arčiau su savo siela 
irjosiosreikalavimais, prak
tikuoti užsiginimas savo 
“aš” kuoplačiausioj prasmėj 
savo asmens ir visuomenės 
labui, perstoti būti užpaka
line ideos sargyba, nors ji
nai butų ir religjinė ir eiti 
drąsiai pirmyn ranka ran
kon su kiekvienu, kas myli

Musų žmoniją, kas trokšta laimės 
savo tautai ir siekia prie 
idealų. “Dievas ir Tėvyne” 
tebūna musų ©balsiu, o Kris
tus teesie mums Dangaus 
Žvaigždė, apšviečianti musų 
gyvenimo kelią, vedanti prie 
augščiausio, švenčiausio tik
slo — sielos išganymo...

Ot tai maž-daug iš kokių 
pobūdžių išplaukia reikalin
gumas mums,amerikiečiams 
lietuviams katalikams moks
leiviams ir moksleivėms, su
sivienyti!.,. Kaip matome, 
dirva milžiniškai plati. Ga
lima iškalno drąsiai tvirtin
ti, jog, nesusijungę į krūvą, 
nieko gero negalėsime nu
veikti. Tatai, mieli Draugai 
ir Draugės, vieny kimūs!

Baigdami šį trumpą atsi- 
šalikimėlį rašyti, kad geriau 
supratus musų mintį, lieka 
padaryti tokią išvadą: Nū
dieninio gyvenimo aplinky
bės veda mus prie pikto ir 
nedoros. Materijalizmas 
kaskart vis labiau pavergia 
žmogaus dvasią.* Nenorint 
pasįliuosuoti iš materijaliz- 
mo pančių, arba nepasiduo
ti tai jojo verguvei, reikia 
visiems dirbti išvieno, “kar
tu; vienas nieko nepadarys, 
vienas asmuo yra silpnas. 
Todėl vienybė, meilė, bend
ras darbas savo asmens ir 
savo visuomenės dvasios 
srytyje, artinimasis bendro
mis pajėgomis prie gyveni
mo tikslo — tai svarbiau
sias Susivienijimo tikslas, 
tai augšeiausias punktas. 
Yra dar ir kitas, antrinės 
vertės punktas: tai medžia- 
giškasai musų pačių padė
jimo pagerinimas. Įkūrimas 
realui faktan vieno ir kito 
priderės nuo musų pačių 
noro ir pastangų, padedant, 
žinoma, savo čionykščiai 
amerikietiškai visuomenei.

Literatiškoji komisija:
P. Lapelis. 
Aug. Petraitis. 
Al. Baltutis.

punktas 
sugedimo

jaunuo-

Ir taip: iš vienos pusės 
moksliškas materijalizmas, 
seepticizmas, negacijų rin
kinys, amžina abejonė, ne
tvarka — iš kitos gi, pilnas 
tikėjimas, viltis, meilė, viso
kios tobulybės.

Tečiaus epoka, kuri ken
čia visokias- ydas, įvairias 

-kankynes, daugiausiai dva
sines, turi turėti ir vaistus 
tam. Atkreipkime, Draugai 
ir Draugės, savo domą į tai, 
kad nedaug yra tokių asme
nų, kurie butų' linksmus ir 
užsiganėdinę, jog gyvena be 
tikėjimo, vilties ir meilės. 
Cinikai net įgauna kartais 
melancholiją. Svietas tokis, 
kokis dabar yra, nedauge
liui tegali patikti,
dvasinis gyvenimas silpnė
ja. Delko? — Dėlto, kad 
šventos tiesos, tiesos funda- 
inentalinės, viršprigimtos, 
gerbtinos yra perdaug nie
kinamos, mindžiojamos... 
Tai Archimedeso 
nūdieninio svieto 
priežasčių fazėje!

Apšviestesnioji
menė, labiau persiėmusį nū
dieną klausimais, ieško to
kiam vargingam, apverkti
nam padėjimui tinkamiau
sio išėjimo, išėjimo tokio, 
kuris butų siauriau apribuo- 
tas, mažiau turįs illiuzijos, 
ieško jinai vaistų. Ir gerai 
apsvarsčius visą stovį, pasi
rodo, jog geriausias išėjimas 
tegali būti tiktai pradėjus 
vesti grynai normalį gyve
nimą, sugrįžus prie elemen- 
tariškiausių dalykų, prie pa- 
grindos, semiant talkas yra 
gero iš arti ir iš toli, iš pra
eities ir dabarties, iš visur, 
kur tik jisai rastųsi, išsiža
dant vienašališkų tendenci
jų, partijinių reikalų, kad 
tapus vėl žmonėmis pilnoje 
to žodžio prasmėje.

Mes stovime prieš tokią 
didelę eilę sukomplikuotų 
klausinių, kaip tautinių, taip 
ir religijinių, jog, regis, iš
rišti juosius tegalėtų vien 
viršžmogiškos pajėgos. Bet 
tuo tarpu yra kitaip: nes eg
zistuoja visiems prieinamas 
problematas, labai svarbus 
ir užimantis, tvirtai surištas 
su įsitikinimu ir tikėjimo 
geneza. Būtent: jei teisingai 
sakoma yra, kad nūdieninis 
svietas siekia prie pražūties, 
reikia mums jaunuomenei 
pasisukti iš dabartinio kelio 
į šalį; gi, jei kurie yra atsi
traukę nuo tikėjimo, tegrįš- 
ta Bažnyčios prieglobstiu ir 
laikykimės josios visi, visi, 
kiek galime. Jinai (Katalikų 
Bažnyčia) yra vienatiniu 
tiesos, dvasinės galybės ir iš- 
vidujinės valdžios depozito- 
riumi. — Gal persunkus tai 
uždavinys, ypač dar, kad 
jisai reikalauja ištisos Tarno 
Aquiniecio Summos pripa
žinimo, bet esame sergantis 
organizmas, o tas tik tegali 
jįjį išgydyti. “Onmia in- 

katalikų moksleivių susirinki 
mas, į kurį pribuvo 19 as
menų. Tame susirinkime, 
galima sakyti, duota pradžia 
Lietuvių Katalikų Mokslei
vių Susivienijimui Ameriko
je. Išrinktoji liglaikinė val
dyba, susidedanti iš P. La
pelio — pirm., A. Baltučio
— vice-pirm., A. Tamoliu- 
no — rašt., O. Ežerskiutės
— vice-rašt., J. Klorio — 
kas., — apdirbs maž-daug 
įstatus, kuriuos pataisys ir 
užtvirtins visuotinasai Ame
rikos lietuvių katalikų 
moksleivių susivažiavimas. 
Tikrasai Susivienijimo eg
zistavimas prasidės tik nuo 
visuotinojo susivažiavimo 
(seimo), nes tuomet bus iš
rinkta tikra valdyba, liks 
aptarti visi veikimo budai, 
sutvarkyti įstatai 
daug kitų svarbių 
apsvarstyta.

Susivažiavimas bus Chica
goje, III., šv. Jurgio parapi
jos salėj ir tęsis 3 dienas. 
Prasidės penktadienyj, rug
sėjo 23 d. 9 vai. išryto, iškil
mingomis pamaldomis šv. 
Jurgio bažnyčioj; o baigsis 
nedėldienyje, rugsėjo 25 d., 
viešuoju vakarėliu (teatras, 
dainos, muzika, prakalbos, 
šokiai etc.), kurio parengi
mu jau rūpinasi tam tyčia 
išrinkta komisija (business 
commission); kita-gi komi
sija, taip vadinamoji litera- 
tiško ji, susidedanti iš: P. 
Lapelio, Augusto Petraičio 
ir A. Baltučio, rūpinasi viso
kiais raštiškais dalykais.

Susivienijimas bus ką- 
, talikiškas ir katalikiškoj 
dvasioje bus vedamas. Taigi, 
sulyg viršminėto susirinki
mo nutarimų, susivažiavime 
tegali dalyvauti moksleiviai 
abiejųlyčių, 1) kurie gyvena 
vienybėje su Katalikų Baž
nyčia ir praktikuoja tikybi
nes pareigas; 2) kurie lanko 
vidutiniąsias ir augštąsias 
mokyklas, kaipo tai: kolegi- 

, jas, high schools, seminari
jas, institutus, akademijas, 
universitetus etc.

ir dar 
dalykų-

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLEIVIŲ SUSIVIE

NIJIMO REIKALE.

Liepos 8 d. Chicagos mies
te šv. Jurgio parapijos sa
lėje buvo vietiniu lietuviu

Susivažiavimo laike liuosa 
valanda vakarais bus skaito
mi referatai, gvildenantieji 
įvairius musų reikalus. Ku
rie mano turėti referatą ar
ba laikyti paskaitą, turi apie 
tai iškalno pranešti literatiš
kosios komisijos nariui p. La
peliui. Geistina, kad refera
tų butų kuodaugiausiai, nes 
tuo labiau paaiškės musų 
reikalai. Taip pat tie, kurie 
mano atvykti susiviažiavi- 
man, privalo kiek ga
lint anksčiau praneš
ti tam pačiam literatiško
sios komisijos nariui (t. y. 
p. P. Lapeliui, 10806 Wa
bash Ave., Chicago, UI.), o 
taip vadinamoji “business 
commission” praneš, kur 
apsistoti ir suteiks kitokias 
informacijas.

Smagu butų, kad susiva
žiavime dalyvautų kuodau
giausiai moksleivių. Bet 
moksleiviai,, kaip žinoma, y- 
ra neturtinei ir nekiltiems 
bus sunku is toli atvykti be 
svetimos pagalbos, nors kad 
ir trokštų bendrai su mumis 
toje iškilmingoje valandoje 
pasidarbuoti. Kviečiame 
tad labai nuoširdžiai gerbia
mąją lietuvių visuomenę pa
dėti pausų draugams-mok- 
sleiviams, sušelpti- juosius 
pinigiškai, kad galėtų at
vykti susivažiavimam

Patartumėme savo drau- 
gams-moksleiviams pašal
pos delei kreipties prie tur
tingesnių draugijų, ar šiaip 
jau žymesnių, labiau pasi
turinčiųjų tautiečių. Už to
kio neturtingo moksleivio 
arba moksleivės sušelpimą, 
beabejonės tartų ačiū visi 
susivažiavusieji.

Tuose miestuose arba to
se provincijose, kur yra 
daugiau lietuvių katalikų 
moksleivių, gali visi susi
rinkę išrinkti delegatą, o jis 
galės atstovauti visus to 
miesto arba provincijos 
moksleivius. Apart išrink
tojo delegato, suprantamai, 
gali dalyvauti suvažiavime 
ir kiti moksleiviai, jei tik 
nori ir gali. Juo daugiau, 
tuo geriau.

Literatiškoji komisija:
P.jLapelis 

Aug,. Petraitis

Jei kas tapo apleista ši
tame raštelyje, vėliau pra
nešime. Su visokiais link 
susivažiavimo arba Susivie
nijimo reikalais, interesantai 
tesikreipia pas rp. Petrą La
pelį: 10806 Wabash Ave., 
Chicago, ULqj'-Z - ■ ?

Lit. Kom.

DAKTARAS JONAS BA
SANAVIČIUS.

Birželio men. 24 dieną 
Vilniuje apvaikščiota dak
taro Jono Basanavičiaus ju- 
bilėjus paminėti 60 metų su
kaktuvėms jo gimimo die
nos.

Visiems šiek-tiek skai
tantiems ir apsišvietusiems 
lietuviams Gerbiamojo Ju- 
bileto vardas gerai yra žino
mas. Daktaras Basanavi
čius, inkurdamas Prūsuose 
pirmutinį lietuvišką laikraš
tį lotyniškomis raidėmis, 
skiriamą plačiai' Lietuvai ir 
vedamą grynai tautinėje 
dvasioje, padėjo stiprų pa
matą lietuvių atgijimui, su
sipratimui.

Daktaro Basanavičiaus 
asmenyje mes gerbiame Lie
tuvos tėvą, užsipelniusį kuo- 
didžiausios pagarbos savo 
amžių ir tikrai rimtais, Lie
tuvai naudingais darbais.

D-ras J. Basanavičius gi-

JO/VA$į)ASĄ KAW

mė 22 d. lapkričio 1851 me
tais Ožkabalių kaime, Bar
tininkų valsčiaus, Vilkaviš
kio apskričio, Suvalkų gub. 
Jo tėvai buvo pasiturintieji 
ūkininkai, užtatai pasirįžo 
leisti savo sūnų į mokslus, 
ypač kad motina dar kūdi
kiu jam esant buvo pasiža
dėjusi jį į kunigus išleisti. 
Tais laikais lietuviams, kai

mo “kįąpų” vaikams, gim
nazijų durįs buvo uždary
tos. Suvalkų gub. lietu
viams valstiečių vaikams 
buvo intaisyta tam tyčia 
Marijampolėje apskričio 
mokykla, lenkų dvasioje ve
dama, kuri po lenkmečio 18- 
67 metais .Mp° perkeista į 
gimnaziją. Čia ėjo Jonas 
vidutinius mokslus, prade
dant nuo- 1866 metų. Ga
biam, darbščiam Jonui mok
slas sekėsi puikiai. Gimnazi
ją pabaigė su sidabro me
daliu.

Maldingi tėvai, o ypač 
motina, kalbino Joną eiti į 
kunigus; bet šis, nejauzda- 
mas pašaukimo, nuvažiavo 
Maskvon į universitetą. Iš- 
pradžių buvo manąs moky
toju tapti ir ėjo tam reika
lingus mbkslus. Bet pama
tęs, jog mokytoju esant sun
ku buvo savo prigimtame 
krašte gauti vietą, perėjo į 
daktarų skyrių, kurį ir pa
baigė 1879 metais.

Dar mažas būdamas D-ras 
Basanavičius pamylėjo savo 
prigimtąją kalbą. Jo tėvas, 
mokėjęs labai daug padavi
mų apie senovę, patarlių, 
mįslių ir pasakų, jam tą 
meilę indiegęs.

Prisirišimas prie lietuvių 
kalbos dar labiau sustiprė
jo gimnazijoje esant. Cįa ji
sai susipažino su lietuvių 
praeitimi, čia vyresnių drau
gu ypač Petro Kraučiuno

Išimta iš “Lietuva”.

žadinamas pradėjo į tą pra
eitį labiau gilinties, karš
čiau ją mylėti. Prie to pri
sidėjo dar ir ta aplinkybė, 
kad nuo pat pradžios Mari
jampolės gimnazijos inkuri- 
mo buvo čia mokoma ir lie
tuvių kalbos.

Nors anais laikais viešpa
tavo visur lenkų dvasia ir 
daugelis lietuvių mokslei
vių nerdavosi iš kailio, kad 
tapus lenku, d-ras Basanavi
čius išėjo iš gimnazijos ti
kras lietuvis. Esant univer
sitete lenkai jau niekad ne
laikė jo savuoju („roda- 
kįem“), bet paprastai lie
tuviu, o kai-kada primes- 
davę ir „litvomano” vardą.

Maskvoje ėjo tuomet mok
slus ir daugiau lietuvių, ku
rių tarpe pažymėtini moky
tojas Staniškis ir d-ras Pie
taris. Susitaręs su prakil
nesniais draugais įsikūrė 
lietuvišką knygynėlį. D-ras 
Basanavičius anais laikais 
mėgdavęs daug skaityti apie 
lietuvius ir Lietuvą. Pabai
gęs mokslus jisai jau buvo 
tikras lietuvis tautininkas.

Išėjęs daktaro mokslus, 
draugų- kviečiamas, išvažia
vo į Bulgariją. Jo silpna svei
kata verste vertė apsigyven
ti šiltesniame krašte. Čia be
gyvendamas neužmiršo Lie
tuvos, bet ypač stengėsi jos 
praeitį ištirti. Besant Bul
garijoje jam gimė mintis in- 
kurti tam tikrą lietuviams 
skiriamą laikraštį, nes vo
kiškomis raidėmis ėjusieji 
Prūsuose laikraščiai tik lie
tuviškųjų laikraščių vardą 
tenešiojo. Ištiktųjų gi 
jie kaip dabar, taipir tuo
met buvo vokiečių kaizerio 
garbintojais.

Viešėdamas čekų žemėje 
Pragos mieste pradžioje 18- 

83 metais, susitaręs su Viš
teliu ir Mikšu, pradėjo leisti 
Prusnose mėnesinį laikraštį 
“Aušrą”, ėjusį ligi 1886 me
tų.

Neilgai teėjo „Aušra“, 
nes tiktai apie pusketvirtų 
metų, bet tą laiką suskubo 
ji indiegti į lietuvių širdis 
gerą sėklą. „Aušra“ visu 
savo gyveninio laiku aiškiai 
norėjo ir rašė, kad lietuviai 
atsikeltų iš tautiško miego 
ir apsileidimo, kad susipras
tų lietuviais esą, kad atgytų 
tokiu budu lietuvių tauta ir 
kad kitos tautos paliautų ją 
niekinusios, kad pripažintų 
lietuviams, kaipo tautai, 
tinkamas teises.

„Aušroje“ mesti obalsiai' 
greitai pasklido po visą 
Lietuvą, atsirado ištisos eilės 
uolių darbininkų ir matome 
šiandien, kad „Aušros“ 
troškimai daugelyje dalykų 
išsipildė.

Užstojus Rusijoje laisves 
metams, d-ras Basanavičius 
sugrįžta Lietuvon ir čia va
ro toliaus nenuilsdamas sa
vo darbą. Didysis lietuvių 
Seimas Vilniuje 1905 metais 
didžiausioje dalyje d-r o Ba
sanavičiaus nuopelnas.

Matome jį taįp-pat vien 
iš pirmutinių dalininku mu
sų „Vilijos“, pirmosios lie
tuvių didėsės pramonijos į- 
staigos.

Bet didžiausias Gerbia
mojo Jubileto nuopelnas, 
apsigyvenus jam Lietuvoje, 
tai Mokslo Draugijos inku- 
rimas, kurios pirmininku 
yra nuo pat jos užsimezgi
mo ligi šio laiko. Ištiesų 
užsipelnė Didžiai Gerbiama
sis musų veikėjas ir Jubile- 
tas, kad lietuviai išreikštų 
jam savo giliai pagarbą, kai- > 
po garbingam tėvynės sunui 
ir Lietuvos atgaivintojui.

Kiekviena mokykla pri
valo pirmiausiai žmogui pa
rodyti, kas jame yra bran
giausio.

Ne tam žmogus gyvena, 
kad kiti už jį dirbtų, bet 
kad jis galėtų darbuoties 
kitų labui.

Gyvenimas be darbo — 
vagystė, gyvenimas be dai
lės — barbarija.

Pažinimas savęs, tai ne- 
išvengtinas ir teisingiausias 
kelias prie išminties.

Iš visos sielos stengkis 
likti tokiuo, kokiu© turi bū
ti tavo kūdikis.

Žmogus žaidžia tik tuo
met, kuomet jis pilnoje pra
smėje žodžio yra žmogumi, 
ir tikru žmogumi būva tik 
tuomet, kuomet jis žaidžia.
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Ištyrrmai parodė, -• ‘ ‘ Ištyrrmai parodė, . skaitome t. I psl. 57, — kad 
prie skaitliaus šventu gyvulių, laikomų prie švent- 
namių senovės Aigipte ir padvėsus balzamuojamų, pri
klauso taipgi hamadrilė. Šitas gyvulys buvo pašvęsta 
dievui Totui, kaipo mėnulio dievystei, o taipgi kaipo 
rašto ir visokio mokslo globėjui; ve kodėl hamadrilėš 
buvo laikomos prie kaikurių šventnamių, ypatingai 
Hermopolise. Kunigai, patyrę šitų gyvulių pajamblumą, 
be jokios abejonės, išmokindavo hamadriles visokių 
gudrybių, tarp kitko, rašyti ant lentelių įvairius ženk
lus, kurie dievobaimingųjų aigiptiečių buvo laikomi 
hieroglifais, kuomi ir išaiškinama greičiausiai augš
čiau minėtas rašančios hamadrilėš paveikslas. Horapal- 
lonas toliaus pasakoja, kad aigiptiečiai taip pat mėnu
lį žymėjo hamadrilėš paveikslu, kadangi jie matė pa
stebėtiną šito švietalo veikme į tą gyvulį: jaunatyje ha- 
madrilinas pilnas nuliudimo slepiasi nuo žmonių ir ne
nori priimti maisto, kuomet pas pataitę visuomet tuo 

’ laiku apsireikšdavo kraujateka. Šitie apsireiškimai bu
vo toki taisyklingi, kad hamadrilėš laikyta prie švent
namių laiko sužinojimui, kuomet mėnuo ir saulė būva 
sąlydume”.

Iš šito apsakymo neužginčijamai išeina tas, kad 
beždžionės, kaip apie tai pasakoja taipgi daugumas ke
leivių, sveikina saulės užtekėjimą ir nusileidimą tuomi, 
kad visa gerkle rėkia.

J Taip pat ir dieniniams paukščiams saulės šviesa 
turi didžiausią svarbą. Ypatingai aiškiai tas matoma 
prie saulės užtemimų. Maži paukšteliai didžiausiai per
sigandę nusileidžia ant žemės, kuomet briedžiai, lušai, 
zuikiai stovi visai(?) ramiai. Šitas apsireiškimas 
bandyta išaiškinti tuomi, kad girios žvėrys daugiau ap
sipratę su tamsa. Bet tas, žinoma, netiesa, nes pauk
ščiai dažnai daug daugiau laiko praleidžia girioje,' kaip, 
sakykime, zuikis. Į šunį saulės užtemimas taipgi jokios 
veikmės nedaro. Tikras išaiškinimas yra vien tame, kad 
staigus saulės užtemimas gali padaryti įspūdį tik į gy
vulius su geromis akimis, o ne į gyvulius su gera uos
le (?). Geresniu priparodymu gvildenamų čia pažiūrų 
teisingumo gali būti ta aplinkybė, kad arkliai, kurie, 
kaip žinoma, turi prastas akis, niekuomet nepasiduo
da miražo vyliui.

Apie lojimą ant mėnulio tokis garsus mokslininkas 
kaip Darwinas, išreiškė tokią akyvą pažiūrą: “Turi 
būti — rašo jis — tam tikra priežastis, kodėl šunes 
nakčia, ypatingai mėnesienoje, loja.*, kažin kaip kitaip 
ir melancholiškai. Guzo mano, kad del aplinkinių daik
tų neryškumo šunų įvaizdo galybe suįra ir padaro pas 
juos fanastiškus vaizdus”.

Darwinas šitą visai klaidingą aiškinimą skaito pri- 
leistinu ir prie jo prideda šiuos žodžius: jei tas butų 
taip, tai jų suopročiai galima butų pavadinti beveik 
niekatikingais.

Kadangi yra daugybės pirmykščių tautų, pas ku
rias nėra tikėjimo į Dievą, tai tai šita prileistis stovi 
nesutaikomame priešingume su išdėtu pirmutiniame 
skyriuje pamatiniu padėjimu.

Darwinas nei manyte nemano, kadyra gyvuliai, pas 
kuriuos svarbiausiu pajautimu yra regėjimas, ir gyvu
liai, pas kuriuos svarbiausią rolę vaidina užuodimas. 
Kitaip jis nekainotų perdaug tokiame dideliame laips
ny apginamų varsų svarbos.

Tikra šunų ant mėnulio lojimo priežasčia yra tas: 
Augščiaus buvo nurodyta į tai, kad šuo, buvęs išpHA- 
džių grobuonių žvėrim, akylai prisižiūri viskam, kas vei
kia į jo pajautimus, sulig šviečiančio gi mėnulio šuo 
ypatingame padėjime; kadangi pas jį svarbiausiu pa
jautimu yra užuodimas, regėjimas gi vaidina antraeili- 

. nę rolę, tai daiktas, veikiąs į jo regėjimą, bet neprieina
mas jo uoslei, padaro tokį nesmagų įspūdį, kaip į mus 
žmogaus kalba, kurį mes girdime, bet jo negalime ma
tyti.

Šunies bijojimą stiklo vandens aš aiškinu šitaipos. 
Visų priimtą nuomone, buk jis bijos būti aplietu, aš 
skaitau klaidinga dėlto, kad net šunes, su kuriais vien- 
val apseinama gražiai, parodo tą pačią baimę. Gyvu
liui, pas kurį svarbiausiu pajautimu yra užuodimas, 
stiklas turi būti labai nematomu daiktu, kadangi jis be 
kvapo. Kas jam daryti su daiktu, kurį jis pastebi savo 
antraeiliniu pajautimu, regėjimu, kurio vienok negali 
ištirti savo pamatiniu pajautimu — užuodimu?

SKYRIUS XXIX.
Kuomi išaiškinus arklių bailumą?

Arklių bailumas yra visiems žinomas. Kaipo į šito 
indomaus apsireiškimo priežastį paprastai nurodoma į 
užumaršumą, arba kitą kokią budo silpnybę.

Jei mes atminsime, kad arklys gerai atmena vie
tas, bet prastai mato, tai mums daug kas paaiškės. 
Taip pa v., puikus arklių žinovas, majoras Schenbek, 
rašo savo josenos abėcėlėje taip:

Nakčia arkliai eina su dideliu įsitikėjimu. Todėl 
geriausia arkliu Joti, drūčiai-kojas prispaudus jam prie 
jo šonų ir su ilgu pavadžiu; kas atsieina kelio suradi
mo, tai tame drąsiai arkliui galima paritįkžtį”-

Kadangi pas arklį pamatiniu pajautimu yra užuo
dimas, tai mums labai yra suprantami to ^atiės auto
riaus žodžiai apie arklių bailumą.

i 1 Jei arklys del prigimto bailumo, ar dėl nepažini
mo baidosi-daiktų, kuriuos Jis sutinka ant r^avs) kelio, 
tai jo nereikia bausti už tai, kadangi tokis h^|)ąudimas 
įsideda jam į galvąrif tik padidina tų daiktų bijojimą. 
Priešingai reikia stengtis prijoti prie tų diyktų arčiau 
ir toliaus nejoti, kol arklys negaus tų daiktų apuostyti 
ir tuoini įsitikinti, kad, ten nėra ko bijotis...”

Apie tai, kad arklys turi jautrią uoslę, liudija dar 
šitie atsitikimai. Keli metai tam atgal visus laikraščius 
apėjo žinia apie arklio susekimą užmušėjyšfės. Netoli 
nuo Glaserdorib (Bohemijoje) bernas arė dirvą. Staiga 
arklys pakinkytas prie arklo sustojo ir nėi iš vietos ne
sijudina. Kadangi arklys, apskritai, buvo labai baikš
tus, tai ties tuo daiktu pradėjo kąsti žemę ir prikasė 
lavoną, kuriame pažino paskutiniais metais rudenį pra- 
puolusį mėsininko gizą Antaną Sidą. Jis tąsyk savo 
šeimininko buvo pasiųstas Glaserdorfan nupirkti gal
vijų už 500 kronų. Kelyje jį kažin koks plėšikas užmušė, 
apiplėšė ir užkasė po žeme. f

Privesiu dar vieną atsitikimą, netokį liūdną, ku
ris gana senai buvo Berlyne. Tai buvo dar tąsyk, kaip 
moterys skaitė nuo gamtos gražumą neužtenkamu ir 
bandė jį pagerinti nelemtomis tiurniuromis (tam tikri 
pakamšalai po drabužiais). Kartą ponia su tiumiura 
stovėjo gatvėje irkuotarškiausiai su savo pažystama kal
bėjosi. Stovįs užpakaly šitos ponios vežeikoš arklys su- 
sykiu griebė dantimis už tiųrniuros ir perplėšė visą si
joną. Kas paskatino taikų vežeikos arklį taip elgtis? 
Ogi betyrinėjant pasirodė, kad iškamšalas po drabu
žiais buvo padirbtas iš šieno, kurio kvapą arklys pajau
tė per drabužius.

Čia galima pasakyti, kad jei arklys turi tokią uos
lę kaip šuo, tai juomi taipgi galima butų pasinaudoti 
pėdų susekimui. Žinoma, butų galima, jei jis, taip kaip 
šuo turėtų grobuonio prigimtį. Bet nuo žolėdžio laukti, 
kad jis žiu geidautų zuikio pėdomis, butų neišmintinga.

Paimkime by vieną arklio baikštumo nuotikį. Saky
kime arklys baidosi, kad jojikas prijoja akmenų krosnį, 
arba kelmą-pakelėje, arba: paukščiui purptf^^jhs, ar šu
niui sulojus. Akmenų krosnies ar kelmo jis baidosi 
del savo akių silpnumo; laisvėje būdamas Arklys bėgą 
tik prieš vėją, jis gali, žinoti, kad jam nevešia jokis 
pavojus. Aš galėčiau net tvirtinti, kad nejudančio daik
to, prie kurio arklys eis prieš vėją, jis baidykis tik re
tai kada; bent nei vienas tyrinėtojas nępapasakojo 
man fakto, kurio negalima butii sumušti.

Šuniui lojant, ar paukščiui palekiant Seklio bailu
mas išaiškinama tuomi, kad jis yra žolėdžiu gyvuliu, 
geibstančių save nuo pavojaus pabėgimu. A^gaĮa^ęele-. 
kia oran, neloja ir, apskritai, nedaro jokio trtikšnio, nuo 
gyvėdžio gyvulio gi viso to pilnai galima laukti. Kbgi 
jam laukus? Jei jis, būdamas laisvu, panorėtų kas sykis 
persitikrinti, kas tą trukšmą padarė, tai, nesuspėjęs atsi
kreipti, patekti) į nagus tigrui, vilpišiui, vilkui ir tt,; tai
gi, išmintingiausia yra bėgti. Šituomi išaiškinama pačiu 
prasčiausiu budu tas, kad arklys netik baidosi, bet ir 
stengiasi pabėgti.

Kad arklys užuodęs grobuonį žvėrį, geriausia pada- 
ris, jei jis pabėgs, tai, rodosi, nėra reikalo priparodinė- 
ti. „'Ji'.

Pirmykščiame stovyje arklys visuomet bėga-pavojui 
ištikus; kartais eržilas eina imtis su vienąįvillvu. Bet 
jau senai žinoma, kad kaikurios aplinkybei, pav. bū
vant pulkui prišaky, arba prireikus jauniklius apgin
ti, daugelį gyvulių visai permaino. Persitikrinimui ta
me užtenka sulyginti kadir pereklę vištą su višteliais 
su paprasta višta. Pas musų arklius toki nepaprasti 
atsitikimai būva retai. Antgalo ir prijaukinimas jų ne
padarė jų neikiek narsesniais. Neveikiamoji musų kul
tūros veikmė galima patirti jau tame, kad daugelis na
minių gyvulių turi aplėpusias ausis, kas neatsitinka 
nei pas vieną gyvulį esantį laisvame stovyje (ogi 
dramblis?).

Bet ar nėra arklių didžiausia kvailystė bėgti ant 
namų ir medžių? Kaip išaiškinus tą pas gyvulį, kuris 
paprastai būva tokiu išmintingu? Man rodos, kad aš 
jau privedžiau gana pavyzdžių, kuomet žmogus griebia
si paveldėtų papročių ten, kur jie visai netinka (žr. 
sk. II.). Arklys yra — ir tai paskutinė priežastis — 
lygumų gyvulys. Jau Telemakas nenorėjo imti dovano
mis arklių, kadangi uoluotoji įtaka arklių auginimui 
netinka. Beribėse Arabijos lygumuose, vidurinėje Azi- 
joje, Rusijoje, Vengrijoje ir tt. niekur nėra mędžių, ra
mų, pragarmių, kurie galėtų užkenkti laisyai bėgiojan
čiam arkliui. Ar galime po to stebėtis, jei arklys palai
kė savo vienintelį laisvėje išmintingą pasielgimo būdą, 
būdą bėgti kur nebūk? • .4

Greitai bėgant arklio bėgimas yra tikslingu. Ku
priai, mulai ir kiti labai gerai žino, kaip maža tokiuose 
atsitikimuose jiems bėgimas naudos atneš ptodel užpuo
lus greitam grobuoniui žvėriui, jie graudžiai žvengda
mi puola ant žemės. Tiesa, mulai taipgi smarkiai gali 
bėgti; kaip pasirodė karėje anglų su buraiš. ?

Taigi ąrklių bailumo ir dažnai juomi įšaukto gal
vatrūkčiais bėgimo priežastys yra-tokios: arklys turi 
silpnas akis, jis žolėdis gyvulys, ištikus pavojui jo 
išsigalėjimas yra pabėgime — jis yra lygumų gyvulys.

Kartais čia galima dar priskirti dar vieną savotiš
ką arklio bailumą, paprotį ir tt. Jauni .gyvuliai grei
čiaus baidosi kaip seniai; berlyniškio vežeikos arklys 
neikiek nesibijo miestinio gęlžkelio garvežio trūkimo., 
daromo viršui jo gaivos.

(Toliaus bus).

Dovanos! - Dovanos!
Dovanos susideda iš visokią brangesnių knygą ir ti suteikia-' 

mos tiems, kurie ant cielų metu užsirašo “Kataliką” ir už jį iškal- 
no užmoka. Lietuviams gera proga! Tegul kiekvienas iš to nau
dojasi! Turės ir laikraštį ir knygą. ’“

■ . / -■ 1. ? 1,'^Štai dovanas sekančiai išskirstom:

“Kataliko” Agentai

:. Kas prisius $3,40 į/;?
■ ’Bus pakvitavotas antJcielų metų.už “Kataliką” ir gaus 

knygą Sveikata arba Tiesus ir^Trumpas Kelias į Sveikatą. Pamati
nės žinios iš Anatomijos, Fiziologijos ir Hygienos Rankvedis Pradi
nėms Mokykloms ir Plačiajai Liaudžiai Žinios. Sutaisė Dr. A. L. 
GraičįnSs. Šis pirmas-lietuvių kalbojesveikatos žinynas parašytas 
pagaL išropos; ir Amerikos garsią daktarą ir profesorių. Sveikata 
— veikalas didis, turi 33$ puslapius, su keliais šimtais aiškią pa
veikslą /apie žmogaus kūno sudėjimą ir kitokią. Sveikatos apdarai 
drūti, stori, antgalvis paauksuotas, knygos spauda aiški. Toji auk
so knyga Sveikata lėšuoja $2.00, taigi viso labo vertės yra $4.00.

Kas prisiąs $2.80
. .Bus pakvitavotas ant cielą metą už “Kataliką” ir gaus nau

jausią knygą: Vienatinis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos 
Rankvedis bei žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų ištari
mu ir Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. (Antra 
laida su pataisimu). Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje 
kalboje del išmokymo gerai skaityti, rašyti ir ištarti angliškus žo
džius. Jisai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
lietuviški žodžiai, o paskui angliškas teksas, o trečioje eilėje teisin
gas ištarimas. Toliaus seka Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fo
netiškų ištarimu. Čionais surinkta svarbiausi žodžiai, koki tik nau
dojami kasdieninėje kalboje. Pagalios talpinasi pasakaitės ir Les
sons in Reading, delei geresnio išsilavinimo angliškoje kalboje. O 
prie g^lo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori palikti Jungti
nių Amerikos Valstybių Piliečiais. Kiekvienas lietuvis atvykęs j ši
tą šalį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis tieso
mis šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas su- 
plemėntas prie knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietu
vio, kuris norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos Piliečiu. Rankvedžio 
apdarai drūti, stori, knygos spauda aiški. Pusi. 240. Toji knyga 
Rankvedis lėšuoja $1.50, taigi viso labo vertės yra $3.50.

Kas prisiąs $2.25
- Bus pakvituotas ant cielą metų už “Kataliką”, ir aplaikys 

sekančias knygutes:
1) Praktiškas Angliškos Kalbos Rankvedėlis, .Pasimokymui 

Skaityti, Rašyti ir Kalbėti angliškai. Šis pradinis Rankvedėlis pa
rengtas naudai tų, kurie^nori trumpu laiku pramokti anglišką kkl- 
bą, susikalbėti kasdieniniuose savo reikaluose. Pusi. 63. Rankvedė
lis lėšuoja 25c. 2) Apie Rūkymą. Keli žodžiai norintiems su
prasti/ teisybę. Parengė P. B. Šioje knygelėje aprašo kokį pavojų 
atgabenę žmogui rūkymas ir alkoholiški gėrimai. Pusk 23. Knygu
tė lėšuęja 10c. 3) Kaip Atsirado Jungtinės Amerikos Valstijos. 
Aiškiai parodo, kokios kolionijos buvo pirma ir kaip iš jų susitvė
rė šiandieninės Jągtinės Valstybės. Pusi. 35. Knygutė lėšuoja 10c. 
4) Katorgon. Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Parašė P. 
B. Aprašo, kaip Muravjovas be jokios mielaširdystės kankino ir 
žudė nekaltus žmones arba varė juos Sibyriun. Pusi. 18. Knygutė 
lėšuoja 10c. 5/ Katoržninkas. Labai daili apysakaitė. Parašė Br. 

fcVar^a^iš šių dienų atsitikimų Lietuvoje. Pusi. 36. Knygutė lėšuo
ja 15c. b) Graži Dovanėlė Lietuviams Artojams. Eilės. Parašė K. 
Stiklelis. Joje telpa keliolika puikių tevynainiškų eilių, musų po- 
etoK. S./ Pusi. 21. Knygutė lėšuoja 10c. 7) Gyvenimo Gabalėliai. 
Joje telpa 13 įvairią puikią pasiskaitymų ypatingai apie Lietuvos 
vargus ir. visokias nelaimes. Skaitytojas atras labai daug geniališ- 
kų minčių apie vargdieniu padėjimą. Pusi. 50. Knygutė lėšuoja 
15e. 8) Knarkia paliepus. Komedija 1-me akte. Sulyg lenkiško su
taisė,; Gineitis. Pusi. 26. Knygutė lėšuoja 10e., taigi viso labo vertės 
yra $3.20.

Kas prisius $2.00
Bus pakvitavotas ant cielą metų už “Kataliką” ir gaus kny

gą: Dangus. Pagal K. Flammarion parašė P. Brandukas. Su pa
veikslėliais. Astronomija — mokslas apie pasaulį. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir kokią įtekmę turi viena ant kitos. 
Knyga yra moksliška, didelės vertės. Pusi. 193. Knyga lėšuoja 75c., 
taigi viso labo vertės $2.75.

Kas prisiąs $2.00
Bus pakvitavotas ant cielą metą už “Kataliką”, ir gaus 

knygą: Lietuvaitė. Apysaka Juozapo Kvietkovskio. Guldė P. G. 
Labai puiki apysaka iš gyvenimo Lietuvią Lietuvoje apie pusėje 
devyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią knygą ne tiktai ką sma
giai praleisti laiką, bet dar įgysi sau naudą ir apsipažįsi su gyve- 
nymo budu musą senuką. Pusi. 296. Lietuvaitė lėšuoja drūtuose ap
daruose 75c., taigi viso labo vertės $2.75.

Kas prisiąs $2.00
Bus pakvitavotas ant cielų meti} už “Kataliką”, ir gaus 

knygą: Mūsiškiai užsienyje. Juokingas aprašymas kelionės i Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir Glapiros Ivanovų. Parašė N. A. Leikin. 
Išguldė Magnus Parvalkietis. Labai juokingai aprašyta prietikiai 
jaunos rusų poros, keliaujančios užsienyje, o nežinančios svetimų 
kalbų. Labai užimanti knyga. Pusi. 216. Knyga lėšuoja 75c., taigi 
viso labo vertės $2.75.

Kas prisiąs $2.00 -
Bus pakvitavotas ant cielų metų už “Kataliką”, ir gaus 

knygą: Ponas Tvardauckas, Garsus Burtininkas, Žingeidus, su įvai
riais paveikslėliais, pasakojimas pagal surinktas liaudies legendas. 
Knygutė lėšuoja drūtuose apdaruose 65c., taigi viso labo vertės 
$2.65.

Kas prisius $2.00
Bus pakvitavotas ant cielų metų už “Kataliką” ir gaus kny

gą: Ciecorius Domicijonas ir Kasėjai Katakumbose. Istoriškas ap
sakymas Laikuose Krikščionių Persekiojimo. Pagal lenkų kalbą 
parašė P. B. Labai puikus aprašymas apie persekiojimą pirmuti
nių krikščionių Ryme, viešpataujant eiecoriui Domicijonui. Ap
rašyta, kaip pirmiejie katalikai, vengdami persekiojimų, susirink
davo ant pamaldų į požeminius urvus, katukombomis vadinamus, 
kurie ir šiandie dar tebrandasi Ryme. Pusi. 193. Knygutė lėšuoja 
65c., taigi viso labo vertės yra $2.65.

Kas prisiąs $2.20
Bus pakvitavotas ant cielų metų už “Kataliką”, ir gaus 

labai naudingą knygą: Pajauta Lizdeikos Duktė arba Lietuva XIV 
Metašimtyj, Istoriškas Romanas. Sulietuvino Jonas Montvila. Pusi. 
468. Knyga lėšuoja $1, taigi viso labo vertės $3.00.

Augščiau minėtos prekės labai sumažintos ir kuris išsirinks iš tų 
dovani} nors kokią, visada prie dovanų gaus ant cielą metų laikraš
tį “Kataliką”.

Po apturėjimo pinigų tuojaus išsiunčiam reikalaujamas knygas 
ir laikraštį. x

-Rašykit ant sekančio antrašo:
J. M. TANANEVICIA,

3249 53 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

AND. JUREVIČE.
Musą keliaujantis agentas.

LEWISTON, ME.
Kazys Vilaniškis, Box 36.

CICEEO. ILL.
‘ ~ 1318 So. 49 Ct.

1412 — 49 th Av.
, 1410 — 49th Ct.

A. K. Bočkus, 
F. A. Golubickis, 
1L Szarka,

CHICAGO, ILL.
Jonas Budreekis, 4535 Hermitage Av.
P. Monkus, 
Jonas A. Rimkus, 
M. Andruškeviče, 
V Stulpinas., 
Dom. Venckus, 
Jos. Braknis, , 
Jos. Kulis, ___  _____ __ ____

“Aušros” Draugijos Skaityk 
3149 So. Halsted St. 

Jonas Visockis, 8132 Vincennes Kt. 
John Dabulskis. 262 So. Morgan St. 
Vine. Linka, 1834 Blair Ave.

GRAND RAPIDS. MICR.
V. Staseviče, 
Jonas Brazaitis.

P.

2345 W. 20 St.
, 708 W. 17th St.
1521 N. Ashland Av.

921 -- 33rd P/ 
3222 Auburn Av.

3327 Lowe Av.
3255 S. Halsted St..

B. st.
st.

St.

St.

St.

8. st.

St

St

22.

1351 Hamilton St. 
581 Broadway St. 

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

BROCKTON, MASS.

P, Meškinis, 35 Arthur
John Bamanauckas, 135 James

BAYONNE, N. J. 
J. Zu jus, 500 Broadway

SO. OMAHA, NEBR.
P. Versacki,____  ?61 So. 33rd

CLEVELAND, OHIO.
P. Szukis, 2111- St. Clair Av.

fiAMBRIDGB, MASS.
P. B-rtkeviče, 877 Cambridge St

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

8T CHARLES, ILL.
Kiel*, 575 W. 6th

WOBCHESTER, MASS.
IL Paltanaviče, 15 Millbury

SWOYBS, PA. 
O. K. Antanaitis, P. O. Box

BROOKLYN, N. T. ,' /
Babast. Valantinas, 370 Humbold St. 
J. V. Lutkauckas, 120 Grand St

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

FOREST CITY, PA. 
J. Dūkas. -P. O. Box 453

W. LYNN, MASS. 
W. Waicenavicze, 23 River St

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

DU BOIS, PA.
V. J. Kizelis, 401 So. At.

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. Rickie,

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

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

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

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

WnJkJKB-BAKBE, PA. -T 
Kas. Kučinskas, 141 Park Ave.
A. Beškeviče, 501 New Grant fit.
W. Adominas, 84 Logan fit
J. Kučinskas, 238 Slocum At.
.. J. Naujokaitis, 45 Planch St., i 

Commercial Rd. East, 
LONDON ENGLAND.

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

M. K. Vilkevifia, 
Jos Kulis, 

Keliaujantis Agentas.
MELROSE PARK, ILL.

J. Zimančius, Box 432.

KBLXAUJasixib AWKNTtS NAUJO
JE ANGLIJOJE IB APIELINKBJH 

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

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
Lawrence, mass.

A. F. Svirta, 31 Union
A. Ramanoski, 0914 Oak

LOWELL, MASS. 
L. Stakeliunae, 69 Charles

PHIT.ADET.PWT A, PA. 
V. Kairys, 322 Wharton

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

ELIZABET FORT, N. J.
D. Boczkus, 211 — 1st

BROCKTON, MASS.
B. P. Miszkinla Co., 25 Arthu
John J. Roman, M5 Ames

St

st. st

st.
781 Cliford Av.

St.

St. 
St

st st.

St.

st

st. 
st

st

st 
st

Brooklyn, N. y.
A. Plachocky, 87 Grand

Juozapas Ambraziejus

SO. BOSTON, MASS.
JT, Gendrolis, a2£4 - Aiherus

PULLMAN, ILL.
Jonas Žalys, 114 E. 107
““ ■r*S ' NOBWOOD, MASS.
J, Pakarklis, 23 Dean

t OHICAGOJE, ILL.
M. J. Tananeviče 670 W. 18
T*. Aū Kaitis. 1607 N. Ashland Aw
Jo*. Hraknis 3019 ParnėlI AT/

st

st.

St /

8
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ALEKSAIČIO SALIUNAS
Bandas! po No. 118 E. Main St.

COLLINSVILLE, ILLINOIS.
Pas mane visados rasite geriausius 

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

“Steger’io Idėja Pijaną 
Pardavinėjimui”.

Pamatine permaina geru Pijanų Pardavinėjimo.

DR. J. L. ABT
Fasekmingiausiai gydo visokias vyrio

kas, moteriškas ir vaikų ligaa, 
VALANDOS:

Nuo 8 iki t):30 ryte, nuo 4 iki 6

Sis tų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakaro, 
ėlicmis nuo 8 iki 10 ryte.

DR. -5SBEPH L. ABT,
1B82 8o. | SU Chicago,

Tetšaone Canal 37

Kiekvidįias žmogus privalo
=žintfi kaip užlaikyti savo sveikatą.^

Sutaisė Dr. A. L. Graičimas.

SVEIKATA arba tiesus i r trumpas kelias į sveikatą. 
Šis pirmas lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal 
Europos ir^Aą^erikos garsių daktarų ir profesorių veikalus. 
SVEIKATA—veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais 
šimtais aiškių’ paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir 11.

Toji aukso knyga SVEIKATA lėšuoja tik $2.00 su prisluntimu.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORT©

Jonas Budrikas
Savininkas

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

J. H. OLSON
Z"'' I AKU ir karštuva- 

" ndeniu šildymo 
prietaisų :vedimas 
ir pataisymas.

4012 
State Street 
Tcl.Oakland 1441

**************************************************************

Telefonas Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

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

Nuo 9 ryto iki 12: 6 iki 9 vakare.
Nedel. nuo 9iki 12 popiet: nuo 6 iki 8ve’:.

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

Dėlko turi nešiot seną ropę

Išeina kas Petnyčia Chicago, III,

Depj> 108.-STEGER <a SONS PIANO MFG. CQ<
STEGER BIJILD1NG, CHICAGO

Ponai * . .
Prisiųskite man iszaiszkiuinia ajpie Ste.ęerid Idėja Pijauu Pardavihejiiritfi •

Vardas............................................    .'............... ,-.•••

Visos lietuvių laikraščių redakcijos, kunigai ir daktarai sako, 
jogei Sveikata verta aukso tiek, kiek pati sveria.

Pinigus siųsdami adresuokite:

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

Užlaiko krautuvę vyriškiu apredalų, 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.

* * 
% * ** 

.1

Szitas naujas pienas — “Steger’io Idėja”-—bus priimtas tūkstančių pL 
janų pirkėjų. Jeigu sykį jums išaiškinsime apie tai,jus busite labai 
užinteresuoti.

Per “Steger’io Idėja jus gausite geriausią progą ir didžiausi užganėdini- 
mą aut jūsų pinigų. ‘ '

KAIP INGYTI ATSAKANTI PIJANA?
Yra labai daug mažos vertės instrumentų, peri at labai lengva kiekvie

nam, apart eksperto, padaryti klaidą. Todėl nėra priežasties, kad 
jus negalite gaud geriausią į ijaną, už kainą kurią jus norite mokėti.

Per “Steger’io Idėją” jus galėsite pamatyti skirtumą pijanų ir persitik
rinti su atsargumu kuris iš tų, kuriuos jus žiūrėjote, atneš jums už- 
ganėdinauč.us rezultatus gerume ir dailume, muzikaliiko pasilinks
minimo, o podraug ir ilgą tarnavimą.
Ištirkite “Steger’io Idėją Pardavinėjimui Pijanų” 

jeigu jus esate užinteresuoti pirkime Pijano.
Spręsk pats sau, nepirk pijaną be apsvarstymo, kata nepaprasta ‘‘Ste- 

gėrio Idėja” jums reišKia^ir ką jums gali padaryti.
Mes pavartojame tą pieną vien del to, kad per ilgą laiką te kti geriausią, 

nžganėdlnimą musų'pirkėjui, ir suprantamas dalykas geriausią už- 
ganedinimą mums patiems.

Steger & Sons Pijanni Ir Naturališki Pats-Grajinanti Pijanai yra atsi- 
žymėjg savo puikiu tonu geru subudavojimu ir dailiu darbu..

Mes jaučiamės, kad nei joks pardavėjas negali kalbėti tiek daug apie 
musų pijantis, kad užganėdintas pirkėjas. 'Nei joks kenkimas nebūtų

. galūjgs davest mus į tokią šaką biznio ir nebūtų padargs Steger & 
Sons fabrikus didžiausius" ant pasaulio.

I.&P1LDYK ŽEMIAUS PADĖTĄ KUPONĄ.
Yra tai svarbu kad jus žinotumėte visas smulkmenas apie viršminetą 

pardavinėjimo propoziciją. Pristatys jums atsakantį instrumentą, o 
tas suteiks jums amžiną"muzikališką pasilinksminimą ir užganėdini- 
ma. ....... .

Nėra nieko paslaptingo. Tai yra aiškus paprastas pienas. .Leiskite,; 
mums apie tai jums išaiškinti, ypatiškai ar per laiškus. Išplėskite 
kuponą ir prisiųskite mums. i <

6 20 metų senas laikraštis 

j “LIETUVA”

kad gali pirkti naują Gold Filled paauksuotą 
ant 20 metą gvarantuotą Elgin Laikrodėlį už

$15.00
Lenciūgėlių, laketų, žiedų, špilkų, kolonikų 

šukų ir tt. Yra daug gatui^cų iš ko pasiskirti.
O" Sliubinių žiedų litaras indedu už dyką.

P. K. BRUCHAS
3248 S. Morgan St. CHICAGO, ILL.

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

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

damą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų 
$33.00 III kliasa $35.00 
$48.00 II kliasa $50.00 
$65.00 I kliasa $75.00

Czar (naujas)—iLiepos 27 — 1912' 
Russia rugp.—10, — 19-12 

, Kursk — Rugp. 24 1912 ■ .
Del smulkesnuių žinių kreipkitės- 

r'.prie musų agentų arba prie pąčįų 
" perstatytojų. ' * . ......

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

Laikraštis, “Lietuva”, 8 poslapių, didelio 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tal
pina raštus geriausių raštininkų isr visuomet pil
nas naujausių ir tikriausių žinių iŠ Lietuvos, A- 
merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, 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.

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese vieš
patystėse: -rri. Metams $3.00, pusei metų $1.50.

Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
Užsirašant r "Lietuvą” reikia drauge- ir prenumeratą siųsti per 

pačto Money arba pinigais, registfuotame laiške ant išleisto-
• jo ranktj, adresuojant šiteip:

W. 33rd

K. J. FILLIPOVICH
General Agentas

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. 
Apsaugoja namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chieagoj ir 
Gary, ind. už labai žemas kainas, taipogi parsiduodu 
farmas labai pigei. Kolektuoju bilas visokios notu- 
ros, taipogi prisiuučiu kamarniukus del išmieravimo 
lotų ir farmų. Imu visokias provas eivilnas ir kri- 
minališkaa ir priduoda geriausiom < advokatams. Rei
kalauju agentų Chieagoj. 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 34th St.
TELEPHONE DROVER 2250.

Galve ..
Miestas Valstija.

3252 So* HĮalsted Stj, Chicago, Ill
■-'Sb RAŠYK tuoĮfjk^.o gauri vieną “Lletuyoą-;na<Ber| ant pastaros dykai.

INDIAN!.
Puikiausią vieta užeigos del lietuvių, ir 
kurie atvažiuoja iš kitų miestų suteikiu 
teisingiausias rodąs, ir patarimus korio- 
geriausiai norhftiemš pirkti propertėš,’ 
kaip tai: lotus arbą, naųtits" ęf.ašonyjir- 
ma pasirodavit rres’ėsmu se-.
niausias^’vė'ntdjas iš lietuvių'ff loėHf-' 
ninkas sovo namo "

FBANCŠSZKUS JONAITIS
Užlaikau saitą skanų, alų, kvepencius 
Havanos cigarus, sepą skanų degtinę, net 
ir iš seno Krajaiis. Turiu puikią svetai
nę del balių, del yisokių mitingų ir susi
ejimų. \'

FRANK JONAITIS
1109 Madison St., Gary, Ind.

Telefonas 1813

Steger & Sons Pi j anai yra žinomi visur kaipo švelnaus tono ; 
ir atsakančio subuilavojimo.

, .4 -. ESTABLISHEP I87S> ; . r. ' . -
Piano Manufacturing Company 

STEGER BUILDING
N. W. Corner Wabash Ave. and Jackson Blvd.

UVD Al ID KinTEDVQ Rodaukites musu Spell n Al In mUIEniO ciallstu ir gaukite XRay 
— ■— egzaminą ir rodą dykai.

Vienatine Lįgtuviška Aptiekę ant Bridgeport©

PI.
? v’ \ CHICAGO, ILL., Tel. Yards 695

Užlaiko visokias geriausias gyduoles krajavas ir užrubežines, kvepalus ir gy
dančius muilus. • Taippat savo labaratori joj išdirbame gėriauses gyduoles nfto 
nuospaudu (corns), nuo kosulio, proškąs nuo gal.yos Jr pilvo skaudėjimo, nuo 
kojų šutinio Trejanką ii* daug kitokių. Lietuviai visokiame reikale kreip
kitės į lietuvišką.aptieką, atsilankykite ar per raštą patarnausime sanžiniškai 
ir maloniai.

886 Wash-ton st. Gary 
Užlaikau šaltą alų, skang 
dęĄjipę, ir suteikiu visokį 
roitą' kdžnam naujai pri
buvusiam in Gary.

Išgydyti jus ir 
kad 

butumet išgydyti, 
arba pi

nigus sugražinsim.

Musų tikslas Musų kainos:
Gydymas 

pradedant nuo 
10 doleriu 

suteikiant ir gy
duoles.

LIGOS. KURIAS MES PASEKMINGAI IŠGYDOME.

Chroniškas Nervų ligas, kaipo Kraujo užnuodysimą, Škrofulos skaudulius, t 
- Patrūkimą, Išbėrimą, Nubėgimą, Raudonąją Gyslą, Pilvą, Kepenys. Inkstus, ’’PdsISr 

Negromuliavimą, Reumatizmą,. Nemigą, Nervų Nusilpnėjimą, Paralyžių, • lakuinotora- 
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 paakius, 

"nudiegimus žemyn ir augštyn nugarkaulio, plakimą širdies, išbėrimusį naktinius . 
prakaitavimus, skaudamas ir muistančias strėnas, nutrotytą svarumą, žudymą at
minties, nusilpnėjusius vidurius, apsireiškimus odos (skuros) ligų, TAI TU NE
ATBŪTINAI REIKALAUJI MUSU GYDYMO TUOJAUS. Neatidėliok ant žoliaus 
ir nelauk kol tapsi neišgydomas, bet tuojaus atsilankyk į Profesoriaus De Johns 
Medikališką Institutą ir tegul vienas iš musų specialistų suteiks jums atsakantį 
patarnavimą ir išegzaminavojimą per X-ray spindulius, ir išgydys jus, ko kiti 
negalėjo • •• i - •

Klauskit 
Chopen10c 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 

, , , ,. tabako.
! JOS. BARTKOWIAK

ISdirbėj.-a . '
8934 So. Paulina 4t„ Chicago, Til 

Phone Yards 41C4. -,

PROFESSOR DeJOHN’S MEDICAL INSTITUTE
UNINC. ... t

3009-51 E. 92nd St.. cor. Commercial Ave., So. Chicago, Ill
Telephones So. Chicago, Į46. •

Ofiso valandos:. Kiekvieną dieną nuo ,9:30., iŠ ryto, iki 8:30 yąkarn.Ne- 
dėliomis ir šventomis dienomis nuo 9:30 iš ryto iki 3:30 vakaro. Mes kalbame 
visokiose kalbose. Mes užmokam už strytkarius pas mus atsilankiusiems.

Moterys
Čedykite Pinigus, Laiką ir Sveikatą.

Nesikankykitc vasaros karščiuos 
su neparankiu senovišku prosu, 

.nusipirkite Naujos Gadynės 
Prosą, kuris šildo savyje.

Suprosinsitą j pusę laiko, su 
. smagumu.' -Nereik bėgti nuo pe

čiaus, pas stalų ir atgal, nesude- 
p gibsi td&panų.’' Šilumą galima re

guliuoti. . .Galima vartoti; viduj, lauke, 
aut porčlauš, kelionėje.' Visada gatavas 
ir pilnai gvarantuotas. pigus, ir švarus. 
Rašykite, O gausite pilną aprašymą, .i’ .

Agentams geras pelnas.

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

DU-KABT NEDELINIS LAIKRAŠTIS

SAULE’tu j jii. ■ " • , fejį* >■. ■■
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS y

Jūsų Namuose
IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik? 
rodelis gvarantuo
tas ant 20 metų, 
Saauksuotaa du-

eltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 
laiką laikanti, la- 

__  . Iriausiai naudoja- 
Ei keliauninkų, kurie, turi daboti lai- 

į. Speeijališkas pasiulijimas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. -už $5.75 ir erpreso kaštus 
del peržiūrėjimo, 
mokėk nei cento, 
ketum $35. 14k.
gelis dovanai prie 

904 Athenaeum Bldg.

Jei nepatiks, ne- 
■ Už jį- -kitur mo- 
paauksuotas lenciu- 
laikrodėlio.

EXCELSIOR WATCH CO., 
Chicago, Ill.

lationa! Wine

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

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

AMĖRltEoffc, KURIS IŠEINA DŪ KARTU 
. ANT NEDĖLIOS .. r ' ,, 

Išęjjia Kas titarninkasIrpetnĮįčla. 
r įscC. ■ - ■■■ c-

------------ ----- -tiP^ENUMERATA KAŠTUOJA! ---------—

AMERIKOJ fS?2S T
ETTB0P0t4^osij°j ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

u iivi. v J Į joj -r §kotijoj 15 § Prūsuose 15 m

pusei inatų $1.25

. - - r -i i «i ‘ ■*?:. -

Rašyk tuojaus, .p gausi vieną numerį dykai.

W. D. Bbczkauskas & Go.
520-522 W. South UL, * Halunoy City, Pa.

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 visų pietvakarinę dalį 
Chicagos. 1 : ’

* Jus galit turėti jūsų namų, arba šapų pritaisy
tų su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų - 
pačių,, supratimų už mažų mokestį -pridėtų prie im-*. 
tėrio bilos.;.v ..

Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba telefonuotį pas:
THE COSMOPOLITAN Electric Co. pakaką, 
'Adresas: •

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd.
__ ( Randolph 3341

ones: j Autom. 64612
Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektrikų del 

šviesos ir pajiegos.

Telephone Yards 3547

1

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų. =

> Visus užkalbinimus atlieka ;kuoveikiausiai;:
939-33rdPl. - Chicago, III.

VYRAI! SSSŽ Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasektningiausiu specijalistu Chicagoje, kuris

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

Kraują Nuodų, Nerviškos Nįegalčs, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.
laįsv?s pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 

gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy- 
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vieninteli būdą, ku-

į : riuomi tikrai ir ant visada išgydau.
VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ

atsilankykite J mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista'gausi'geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, jgytu perT4 metų

; ?P«ciąlistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir - :'S. . i -

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, .kepenų ir inkstų.
Nemokėk irt n.paMkmingą gydymą— NEIŠ2GYDO, NEMOKĖK.

^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, Kvepavi-
I mo Ligos išgydomos visiškai 

mano vėliausia metodą, Szir- • 
dies ligos. _
VI8ISZKO: I8ZGIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista i 

pamesi gydymą sayo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kente- 
jimtį. (RODĄ DOVANAI./ Kalbame Liet u viszka u

Dr.ZINS, 183^SCHICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. NedSIioms nuo 8 ryto Iki 4 po p.

Vidurines Ligos, Skausmai 
Sirenose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos Jigos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi-

UŽNUOOIJIMA 
■ ir visas odos ligas,- kaip -Spuo

gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan- 

• čiūs Niibegimus, įsisenėjusias 
Ligas'.

M’o ter ų

(Ištyrimas Dovanai) g$!“’ios Ir oerviftos moterų

?

9
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10 KATALIKAS :/*ę'?■*•• 'i'

STEREOSKOPAI 42. šiaurinis miestas, Gibraltar.
43, JJęrJynas. Bondler lovis ir Ka-

t4. Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies. "

45. Vokietija. Laivas apleiįžįiantis Ko- 
blencą, ant Rheino upės.
Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.
Stockholmas. Karališkas palocius. 
Švedija. Ant kelio į Odde. 
Švedija. Lejono pilis, Geteborge.
Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

nuo Chamonix. 
Thun, Šveicarijoj.

52. žuvinis kiemas, Alhambra, Grana
da, Ispanijoj.

53. Katedra Notre Dame, faskada. Pa
ryžiuj, Francijoj.

54. Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran- 
eijoj.

55. Palociai tautų ant upės Seinaos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.

56. Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj. 
Des Shamps Elysees.
Francijoj. ......
Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.
Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar- 
.seilles, Francijoj.

60. Laivų užplaųka ir ežeras, Ville- 
franee, Francijoj. - ' "

~~ Carniche .kelias ir ežerėlis Ville- 
farnche,’ Francijoj. • .
Pajūrinis kraštas Casino, Monte 
Carlo. ' 5 '• "■
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. . .

. Skliautas Settinio Severo, Ryme, 
Italijoj.

. Koloseumas, Ryme, Italijoj.

. Nesenai atkastas palocius, Pompe- 
jo, Italijoj.

69. Senatas ir-Kanalas, Milane, It ai b 
joj- .

70. Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita
lijoj.

71. šėrimas karvelių ant pleciaus San 
Marco, Venecijoj.

72. Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 
Italijoj.

73. Mahometonų bažnyčia Omare.
74. Oeeaninis pakraštis, parodantis ke

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

Kaire, Egipte.
76. Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamoa EI 
Ain.
Mahometonų bažnyčia Sultano Ha
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipte. 
Pyramidos 
rint nuo 
Egipte. 
Arabija, 
upės take. 
Inėjimas į 
dijoj.
Turgaus diena Singapore, Indijoj. 
Tautiškasis greitasis trūkis, Sin
gapore, Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge, Chi
nijoj.

84. žibinčius Hong Konge, Chinijoj.
85. ............. ...................................

Ar.mokate Anglišką kalbąp^ JT

ENTIRELY NEW
48.

47.
48.
49.
50.

51.

Kad atituštinti vietų maldakny
gėms, kurių norime ištisų eilę įdėti 
į- savo knygų krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas'čia 
paminėtus STEREASKOPUS arba Te- 
LESKOPUS.

' Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stereoskopai yra tai 'puikiau
sia dovana merginai arba vaikinui. 
Toki stereoskopa mergina gavusi, vi
sada laikys atminti kaipo didžiausių 
dovanų ir kada tik per jas pažiuręs, 
visada atmins jos prisiuntčjų.

■Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa arba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozčlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališkų paveikslų, kuriame matai 
čielas grupas žmonių, trlobų, visų mies- 
stų, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viskų savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališkų esybę, padidina jį askirs- 
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

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

57.

58.

59.

61.

62.

63.

66.

67.
68.

Paryžiuje,

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga k^yga, kntra laida su 
pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių piliečiu, fl Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. fl Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. fl Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. fl Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. fl Pagalios tal
pinąs! trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. fl O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Juytiuiiį Amerikos_Valstyblų Piliečiais. fl Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors siek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis ‘ 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose. 
Gražiais audimo apdarais •

$1.25
$1.50

Užsisakant “Rankved|”, 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

YPATINGI
CIGARETAI

1S

TURKIŠKO

W CIGARETTES
H

= CORK TIP =
ĮDOMUS

satino

NUOSTEBUMAI

SUMAIŠYMO

TINKA
VISIEMS

RŪKYTOJAMS

PAUKŠČIAI 
ir 

KVIETKOS 
KIEVIENAM 

BAKSELYJ

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. Tris Karaliai atlanko gimusį Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus 
lejaus. 
ną.

Kristus
Judesius

Kristų žydams.
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.
šventa V eronika apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.
Kareiviai ir Šv. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo motiną Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.
žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.
Kristaus kūną ima nuo kryžiaus. 
Kristus keliasi iš grabo. .. 
Kristus žengia į dangų.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

11.

13.

14.

77.

78. žiu-
kelio, Kaire,

ir Arabų vilija, 
Ghizeh

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį į vy-

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

kryžių

veidų

jo ne-

nukry-

16.
17.
18. __________ o._ r__
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. Ulytėiė po -vardu Jėzaus “štai 

žmogus ’ ’.
SERIJA n. *

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

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

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

Garden).
Boston.
Atlantic 
maryj.

31. Niagara.
tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).

32. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.
Kaskados ir pokylinė svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m.
Moki indijonas namieje.
Moki indijonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No- 

Fraid.
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdų augščia, Yosemite, Cal. 
Motina girių, 68 pėdas apėmio.
Yosemite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj- 
Airija. Killarney, pilis Ross.

29.
30.

33.

34.
35.
36.

37.

89.

79.

80.

81.
82.

83.

Daržas

palečių,

išdžiūvusiame

Singapore, In-

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

Patkavinis vandenskri-

40. Airija. Killarney, pilis Ross.
41. Inėjimas į Muckross Klioštorių, 

Airijoj.

Chiniečių vienbuoriniai laivai 
įplaukoj Hong Konge, Chinijoj. 
Gražusis kelias Shanghai, Chini- 
joj-
žvilgis ant viešos turgavietės, 

Shanghai, Chinijoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant 
salos Java.
Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai.

Yokohama, Japonijoj. - Prūdas egip- 
tiškų lotus kvietkų pilname, žy
dėjime.
Junitų- žinyčia' Ronmoku. Yokoha
ma, Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj, šiaučius dir
bantis lytines kurpes.
Yokohama, Japonijoj. Kriauklinių 
žuvių pardavinėtojaus stotis.

94. Paroda ugnagesinių atletų, Yokoha
ma, Japonijoj.

95. Yokohama, Japonijoj. Kvietkų 
daržas.

96. Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jaunų gerbėjų Matsuri pro
cesijoj.
Japonijoj vaikai, nešanti pokylinį 
Matsuri altorių, Yokohamoj.
Matsuri pokylis, muzikas pastolas 
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj. 
Yokohama, Japonijoj. Daržovių 

pardavinėtojas, rodantis savo 
turtą.

100. Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

101. Japoniškas žvejys prieplaukoj, 
Yokohama.

102. Japoniečių būdas eiti pailsiu.
103. Trepai į Kigomizų žinyčių, Kyoto, 

Japonijoj.
104. Kyoto, Japonijoj. Kigomizų 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. Hawaiški mokyklos kūdikiai.
111. Paimu daržas ant kranto Mono- 

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

lu, Hawai.
113 Hawaiška moteris, gaudanti Pee- 

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

wai.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

97.

98.

99.

<Z>

Labai tankiai tenka girdėti tų žodį “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, betpažiurJjus 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 
rūšies advokatelių ir visokių privedejų prie provų, kurie, išgir
dę apie kokią nelaimę, tuojaus puolasi kaip katinas prie peles, 
prie nelaimingo žmogaus ar tai j 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 
į 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
mėje, 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 ptįĮ’^ejas prie 
provos ir advokatelis uliavoja su vargdienio pinigais;., Gyven
damas Chicagoje per kelioliką metų mačiau simtus’tokių atsi
tikimų, ir kad padaryti galą tokiems skriaudikanjs,, privede- 
jams prie provų, pasirengiau patarnauti kiekvienam lietuviui 
ar lietuvei nelaimei ištikus. Ištikus kokiai nelaikei, saugoki
tės tų privedejų prie provų; atsilankykite į musų^įofįsą, mes 
jums suteiksime draugišką patarimą ir pasakysimfi, ką jus tu
rite daryti, vienu žodžiu apsaugosime jus nuo išnaudojimo. 
Jeigu jus turite ar reikalaujate advokato pagelbogj tĄi pirma 
kol ką darysi ateik, arba rašyk pas mus, o mes pataikausime . 
jums visai DYKAI. Mes darysime taip, kad zmogūs gautų -- 
atsakantį atlyginimą už pražudytą kūno dalį ar sveikatą, kad- 
paskui nusipirkęs kokį namą ar biznį, galėtų laimingaftužbaig- 
ti savo gyvenimą. Meldžiame guodotinų skaitytojų ptĄnėšti 
apie tai ir kitiems, idant visi žinotų prie ko kreipi stj'viršmi- 
netais reikalais. Kurie norite, kad jūsų prova negu^tų nie
kais, kreipkitės in . w

J. M. Tananevičio Ofisą
klausdami Juozo Szliko

3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

115. Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj 
Afrikoj.

116. Inplauka ir plaukianti laivų tai
symo dirbtuve 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. Kalėdų rytas.
123. “Tėve musų, kuris esi danguo

se ’ ’.
124. Pagalvėlių karė.
125. Šėrimas kačiukų.

Teleskopas ir 100 virš paminėtų
paveikslėlių kaštuoja .........   $3.00

100 tų pačių paveikslėlių bakse-
lyje be eleskopo ......................... $2.00

25 paveikslėliai iš Jėzaus gy- 
........ $1.00 
be paveiks-

venimo .............................
Pats vienas teleskopas 

lėlių kaštuoja $1.00.
SERIJA III.

Susidedanti iš 12 maišyto 
veikslčlių pundelyje, 
už pundelį.

Šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, beveik vis kitoki paveikslėliai, 
tai yra maišyti iš visokių gatunkų. 
Juose yra: gražiausių miestų, bažny
čių ir kitų bagotų triobesių paveiks
lai, taipgi ir komiški paveikslėliai. Si

gatrmko pa- 
Kaina 25c.

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

serija iv.
! taippat maišyto gatunko paveiks

lėlių pundelyje. Kaina 50c., už 
pundelį.

šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti ga
biausių artistų, brangaus darbo. Į 
juos žiūrint matai viską taip aiškiai 
kaip kad prieš akis nebūtų 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
sų ir visokių paveikslėlių turėti, tai 
vienas Teleskopas užtenka jiems vi
siems. Ą.

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

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

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

Chicago, Ill.
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KAIP LIKTI TURTINGU?
Miestas GARY turi didžiausius plieno ir. kitų išdirbysčių 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. T šitą miestą sueina ii’ perkerta 16 svarbiausių geležinkelių.

GARY randasi jau segančios 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; Kėlių dirbtuvės su 28 atvi
rais pečiais, kur išlieja '40®® tonų rėlių kasdiena; Uostas ir prieplauka lėšavo 
1.700.000 dol. Iš PhiladelPbij08 perkeliamos didžiausios visame sviete lokomo- 
tivų dirbtuvės, Balwin Locomo^ve Works. — Miestas GARY prasidėjo vos 1906 
metuose, o pei’ tuos kelis metus užaugo į milžinišką dirbtuvių miestą su 35.000 
gyventojų.

Tie, kurie pirmiausiai pirko tenai žemės, liko jau turtingais. Bet miestas 
tuo greičiaus galėsi likti 
turtingu ir uždirbti gerus 
pinigus ant nupirktos že
mės. — 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 
savininkų žemės, kurie ne
reikalauja duoti nuošim
čius ir algas kokiems agen
tams ir užtai gali daug pi
giau parduoti žemes negu

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, Jos. Skinderis.
koki 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 (SL CO.,
Ofisas 1214 Broadway, Gary, Ind. Gyvenimas 3362 S. Halsted St., Chicago, Ill.

‘%

WURIU už garbę pranešti visiems tautiečiams, kad įsteigiau grabų dirbtuvę. Kainos pigiau 
progą prigulėti prie dideles kompanijos, tad galiu parduoti kaip aš noriu, ne sulyg jos 

garbus tautiečiai nereikalaujate savo sunkiai uždirbtus centus krauti į kompanijos kišenių. - 
Ėediniems kainos nuo $10 ir augščiau. Vaikams nuo $3 lig $10. Galima atsišaukti- ir 

miestelių. Uždėjau automobilius, karietas, karavanus, užtai galiu pribūti greitai ir ta pačią k« 
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 ; ? r

į Turiu

PAUL A. MAŽEIKA, ^ca^o URN AVENUE Tel. Yards 1138 
=ILLINOIS.

NAUJOS KNYGOS “KATALIKO“ 
SPAUDOS.

1. IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI 
arba Atėjimas ir Gyvenimas ant 
žemes Jėzaus Kristaus. ’ Teatri
nis vaidinimas su gaidomis. Su- 
dėsė V. Juozas K...S. šis vadina
mas ’ ‘ ‘IŠGANYMO APSIREIŠKI
MAI’ ’ turi savyj dešimtį skyrių 
bu 32 atidengimais, tyi pradedant 
nuo Zakarijo, šv. Jono tėvo, lig 
Jėzaus kristaus į dangų užžengi
mo. Pusi. 105. ~ Kaina ...;..-75c. 
Apdaruose .... .Z2 $1.00

2. DEGTINŽ-NUODAI, pagal N. N.
Raštu parašė S. Kaimietis. šita 
yra labai naudinga knygelė kiek
vienam perskaityti. Iš senų-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 
Europos gyventojų “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 kišenių ir pripildyti 
savais vaikais bei vaikų — vai
kais prieglaudas, ligonbučius be
protnamius, kalėjimus ir priveisti 
dar tarpu savęs visokių ligonių 
bei elgetų”. Kaina....................10c.
Agentai gauna 50 procentą ant -mu

sų loenos spaudos knygų.
Siųsdami pinigus adresuokite:

JONAS M. TANANEVIČIA,
8249■» a*. Morgan St., Chicago, Ui.

The American Life 
Insurance Company of Illinois. 
Po priežii|ra* 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.
IŠ SENO KRAJAUS. - ■

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

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

dėliomis nuo 10 iki 12 ryto.
1759 West 18 Str., Corner Wood Str.
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ADMILSTBACIJA LIET. TEATRAI.
Mr.AUGUSTĖS PO PRIEGLOBA SV.

MARTINO. \
Petr. Andrejauckas, Pirm.,

s 918 — 33rd St.
. Stan. Stonevicze, Vice-prez.,

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

3416 Auburn Ave.
r Dom. Kadzekski, Fin. Rasti., 

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

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

3244 S. Mrgan St.
ADMINISTRACIJA DR-STŽS SV.

STANISLOVO V. IR K.
i Juoz. Klimas, Pirmsėdis,

4527 Marshfield Ave.
j Mot. Randis Pagelbininkas,
! 4521 S. Marshfield Ave. .
! ipaulius P. Baltutis, Prot. Raštin.,
i 3249 S Morgan St.
i Jurgis Brazauckas, Fin. Rast.,
it 4530 S. Wood St.

Kazimieras Stulga, Kasierius.
4513 S. Wood St.

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

Draugysčių Reikalai,
TEMYKITE 

- LIETUVIAI!

Dn G: M. Gfaser

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

'ADMINISTRACIJA D. L. K. VY- 
•£UTO 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. Aceviče, Raštin. Prot.. 

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.
’ SLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 

MINDAUGIC.
J. V. Zaeharevice, Prez., 

917 — ;-3rd St.
Martinas Kadzievskis, Sekr., 

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

3244 So. Morgan St.
Kun. M. Kraučunas, Kapclonas, 

, 32nd PL and Auburn Av;. 
1 " _____ -_____

ADMINISTRACIJA i»E-STS3 šV. 
JUOZAPO • AIM. SM.

Juazapas 7alandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Ant. Petrukas, Vice-Prczidentac, 
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.

r ADMIN73TRACIJA L. L. U.
■F- KLIUBO.

^.tEE PARK, WILKES-BARRE, PA. 
L Adomas čikanauskas, Pirnsėdia, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

‘t 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, 
B. F. D. No. 1 Box 171.

• ‘KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA

, EDWARDSVILLE, PA
l Mot. Stragis, Pirmsėdis,

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

/ 238 Slocum St.

(
ADMINISTRACIJA DP-STS3 6V. 
\ MATEUŠO APAŠTALO.

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

^Antinas Maze lauš kis, Pagebininkaa, 
3244 S. Morgan St.

' INikodimas Overlingas, Rašt. Protų 
3245 S. Morgan St.

Antanas Kasparavičia Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

į Kazimieras P. Sirus, Išdininkas, 
Į 918 — 33rd Street.
7 Ignacas Brazauskis, Knygius, 

3220 Illinois Court.

SV. MYKOLO DK-HTEb WILKES- 
į BARBE. PA. ADMINISTRACIJA 

. . Silvestras x-iiecaas, Prezidentas, 
i 462 E. South St.
'Antanas šeškevišius, Vice-prezidentas, 
r 501 New Grant St.
g. Vincas Adominas, Prot. Sekr., 
’ 34 Logan St.
Utzim. Deltuva, Finansų Sekr. l-mas, 

I 96 Logan St.
Liaukus, Finansų Sekr. 2-raa, 

į 425 S. Grant St.
įf Juozas šnipas, Kaeieriua,
F 386 New Grote St

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistute“ Paskolijimo ir Būdavo- 

jimo Dr-stė (Spulka) No'l.
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 Chicagoje.

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 mergišiaus (Mortgage) su 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

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

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

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

REIKALINGAS GERAS 
ZECERIS Į “KATALIKO” 
SPAUSTUVE.

Paieškai! Povylo Vozbuto, kuris iš 
Lietuvos išvažiavo gegužio menesyje, 
žinios jokios neturiu apie jį. Gal nu
važiavo pas brolį į Bostoną. Kas ži. 
note meldžiu pranešti šiuo adresu:

Albertas Rupšls
3314 So. Morgan str.

Chicago,- Ill.

Mes Jonas ir Antanas Urbonai, pa
ieškoms savo brolio Povylo Urbono, 
kuris jau 16 metų kaip Amerikoje. 
Pirmiausia gyveno Scranton, Pa., o 
dabar girdėjome buk esąs Pittsburrgh, 
Pa. Paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pavieto, Namakščių parapijos, Gui- 
kallų kaimo. Jisai pats ar kas ži
note malonėkite pranešti.

Jonas Urbonas
Box 76
Marquette, Ill.

(30—31—32)

NOTARAS
Ištiria abstraktus perkantiems 

namus ir padirba "vi^us kitokius 
legališkus dokumentus, Ameriko
niškus ir Europiškus, - Asekuruoja 
namus nuougnies ir Ciklono atsa 
kančiose kompanijoje ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaus.

Kreipkitės ęrie tautieczio kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa- 
tarnavima. Prieszai Sz\. Jurgio bazn. 
911 W. 53rd St. Tel Yard 5423

" ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K.

WILKES-BARRE, PA
J. Laukus, Prezidentr.n, 

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

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

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

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

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
A1BDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
*AITELIT? ANT TOWN OF LAKE.

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

P. Ciapas, Pagelbininkas, 
4436 So. Hermitage Ave.

B. J. Keperša, Nutarimų Raštiii.
4644 So. Paulina St. _

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

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

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

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO
LIETUVIU NAMU SAVININKU.
J. M. Tananeviče, Pirmininkas, .

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

3200 Illinois Ct.
M. Kadzievskis,

3118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
šV. JURGIO R. ir K. 

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Ave. _ 

Joe. Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 Auburn Ave.

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

3325' S. Morgan St.
.Vine. Stankus, Išdininkac- _

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 8tą vai. 
vakare Dom. šemaičio s\ etninėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijoi kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius j savaitę, galima 
surėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6)4 metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiamo Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant p'rmo morgičiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, x 

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

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

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

Nariai tėmykite!
šv. Mateušo draugija laikys nedė

lioję, liepos 28 dieną savo pusmeti
nį susirinkimą, šv. Jurgio parapijos 
bažnytinėje svetainėje. Kiekvienas 
narys privalo atsilankyti, nes daug 
svarbių bus dalykų apsvarstymui. Už 
nepribuvimą 50c bausmės.

Nik. Overlingas — Sekr.

Narių damai.
D. L. K. Vytauto Gvardija. 1-ma 

Raitelių Divizija ant Town of Lake, 
turės pusmetini susirinkimą liepos 
28 dieną, 2rą valandą po pietų, šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje. J tą 
surinkimą visi privalo ateiti, nes 
daug svarbių dalykų bus svarstoma. 
Už nepribuvimą bausmė pagal II. 
skyrių par. 11. Tuomi pranešu, kad 
mirė narys V. Kučinskas, kuris buvo 
palaidotas sulyg konstitucijos. Todėl 
kiekvienas narys turi pasirūpinti už
simokėti posmertinę.

Jeigu ktis negauna “Kataliko-’ ant 
pusmetinio susirinkimo turi pranešti.

B. Keperša rašt.
4644 So. Paulina.

SUSIRINKIMAS.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda labai pigiai galiūnas, 

Lietuveis apgy ventoj vietoj. Prie
žasties pardavimo savininkas urnai 
turi apleisti šią šalį ir keliauti įse.' 
ną tėvynę Lietuvą. Todėl kas turi 
norą į ta biznį eiti gera proga. No
rinti pirkti tegul atsišaukia po šiuo 
antrašu:

1020 So. Canal str. Chicago, Ill.
(30—31)

elephone Yards 2750
Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynąi 

ir ruginę degtinę, o egiarai tai net 
iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine,. delei veselijiį ir kitokių su
sirinkimų. x

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

EIKIME ANT KOLONI JŲ
Tik .vienas iš geriausifi ir svei

kiausių gyvenimo lietu — tai ant 
uėks. Oras yra vienas iš geriausių ir 
teisingiausiu gydytoju. O kur-gi galė
tu būti sveikesnis oi^is kad ne ant 
ūkės.

Ar-gi negeriau būti pačiam savi
ninku. negu kad dirbti kur pas kitą 
fabrikoje? O kiek susižeidimu ir be
reikalingų mirčių pasĮtaiko bedirbant 
fabrikoje, tai jau butu sunku išskai- 
tliuoti. Ir kas gi mums iš to viso be
palieka? Rytų krašte yrą parinkta del 
lietuvių kolonija. Tą«‘visą. ■ vieta uži
ma, kaip žemiau matysite, kelioliką 
pavietų. 7 pavietus New York valsti
joje, 4 pav. New Jersey valstijoj, 3 
pav. Conn, valst. ir 3 pav. Mass, valsti
joj. Yra tai vieta, kur visų augščiau 
minėtų valstiją kampai sueina į krū
vą. Mes tą. vietą sujungę aprinkome 
del lietuvių koloniją, kurioje jau ir y- 
ra bandoma lietuviais apgyvendinti. 
Pirmiausia kolonizaciją pradedame 
Putnam ir Orange pavietuose. Čia yra 
labai gražios del gyvenimo vietose, tik- 
kama del ukininkystės žemė ir pilnai 
išvedžiota po tas vietas gelžkeliais.

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

O mes prisiusime jums knygelę su 
mapa ir plačiomis informacijomis kas- 
link minėtos kolonijos.

(28-29-30)

■ ftluoml aprelškiu pagodotal vlsuo- 
meillal. Jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
metų, perkėliau savo ofisą Ir gyveni
mą j savo loeną namą po numerio

3149 So. Morgan St
Kertė 82-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas uar auslals 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligšol. Pasi
tikėdamas, Jog gerbiame, publika ir to- 
ii&us mane rems, estu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną Ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų Ir užsendlntose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi »u pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 82-ros gatvei.

Išgydysiu Jus 
NUO PASLAP- IliOUaTINGU LIGŲ.

Specialistas kuris 
iszgydo ko kiti negali.

Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
gvarant uoju 

kiekvien am u 
Sanedinima 

uris atšilau 
kys in mano o 
tisą. Asz isz 
gydysiu jus uz 
pigiau i r ge
riat!, negu dak
tarai mieste, 

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

iszsigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isz- 
egzaminavojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu iszgalejima. Ne truk
dyki bot 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. 8r. iki 8:30 v., nedel. 8 r. iki!2dien

Parsiduoda arklys su visais pakin
kymais. Sykiu parsiduoda bučernės 
barai, skelos ir kiti tinkami tam ra
kandai. Parduodu labai pigiai. Atsi
šaukite šiuo adresu:

Mik. Adomaitis ■ '
4S45— W. 14 str., 

Chicago, Ill.
(30—31—32)

Parsiduoda 4 Ictai Roseland, Dl, 
priešais lietuvišką bažnyčią, labai ge
roj vietoj. Gera proga del lietuvio 
pasibudavoti namą ir' užsidėti biznį. 
Kas norėtu pirkti tegul atsišaukia j 
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 J. M. Ta
nanevičio Banka, 3249-53 Sb. Mor
gan St., Chicago, Ill.

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

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda visai pigiai gera, tvirta, 

su naujais pakinkymais bogū. Kam rei
kalinga, atsišaukite pas

J. Ažukas,
3301 Auburn Av. 

(29-30.31.). Chicago, Ill.

Gerą turi progą, kas nori ingyti lie
tuvių ir lenkų 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 nekuomet riestokuos. Parduoda su

GARY, ir
Mi—

Aiškinti skaitytojams apie Gary, Ind., užimtu 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. Žemės vertė 
čia kas dieną kįla augštyn, tai daugumas agentų pasinaudodami iš te 
kilimo, pardavinėja lotus priemiesčiuose Garj', 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 j abi šąli, o Broadway yra svarbiau 
šia gatvė Gary. Kadangi Gary dabar priviso visokios rųštes 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. Tananevieze
3249-53 S. Morgan St,, Chicago.

JOSEPH SZLIKAS, Agentas.

šv. Juozapo Laimingo Mirimo 
draugijos pusmetinis susirinkimas 
bus nedėlioję, liepos 28 dieną, 1-mą 
valandą po pietų, šv. Kryžiaus para
pijos svetainėje, 45 ir Wood gatvės, 
Town of Lake. Kiekvienas narys pri
valo ateiti, nes daug svarbių dalykų 
bus apkalbama. Už nepribuvimą 50c 
bausmes.

J. J. Polekas — rašt.
4559 So. Hermitage avė.

Gali pirkti namą su bizniu. Delei 
stokos sveikatos esu priverstas parduo
ti. Atsišaukite.

K. Czapek,
4424 S. Wood St.

Chicago, Ill.

lelcphOAO Yvds 8716.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
8268 Illinois Ct, kerti 33-člca gatvės

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

Tel. Lawndale 3670

W.POLCYN
nuscmiimcTon

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

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

SHE. FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas 

J. A. NUTOWC, Sav.
— išdirba goriausius — 
HAVANOS CIGARUS

-4644 So. Marshfield Av., 
Chicago, Ill.

Tel. Yards 175 
^***«***^*)k************* 
* *
* LEVESKIO %
| Prekybos ir Kalbų |
i *
I MOKYKLA g
| Atsidaro Rugp.-Aug. 5, 1912 *
* Mokinama:
? 1. Pritaisomas (pradinis) Kursas, *
* 2. Prekybos Kursas pagal Ame- $
* rikos pieną. *
* 3. Prekybos Kursas pagal Kusi- Ž
į jos Pieną. *

(dėl manančių grįžti Lietuvon). * 
I M , Kalbos: J
* Lietuviška, Angliška. Vokiška, *

Rusiška, (pagal norą ir lenkiška) J
* Del smulkesnių žinių kreiptis ypa- S
* tiškai arba per laišką, šiuom ant- *
* rašų: G. J Leveskis, Vedėjas Mo- *
* kyklos, 3106 So. Halsted Street. *
f Chicago, Ui. *
S: *

^**********4"!-************

* MOKYKLA ŠOKIU. *
* Waltz, Two Stop ir kitokių. *
* Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj, *
* Prof. Julius kaip iszmokina, tai niekas *
* taip negali iszmokint niekur kitur. *
* PROF. JtJLIUS SILSKO *
į 2119 S. Halsted St Chicago, Ill. Ž 
S Phono Canal 3762 *
»»»»*»******❖•!•»»»»»*»»**»*
#^«*>K********************M

* DR. O. C. HEINE J
* DENTIST AS J
* Kamp. 31mos ir Halsted gatvių
J Ofisas viršuj Aptiekos #
* 15 metų vienoje apygardoje. J
**************************

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.

Atdara vakarais Turtas daugiaus kaip
nuo 6 iki 8 vai. milionas dolerių.

WoilWo 4 Steinhach
1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617 

CHICAGO, ILLINOIS

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3962 Emerald Avenue - - Chicago, IU.

Telephone Yards 4527.

Atšaukimas.
šiuomi Karaliaus Dovydo draugi

jos komitetas pranešame apie buvu
sįjį liepos 21 dieną pikniką, kur bu. 
vo garstaaaia lenktynės, o jų nebuvo. 
Lenktynnį bedarėme iš priežasties 
prastos dienos ir pikniko atidarymo 
vėlumo. Bet jeigu ateinančiais- me
tai bus graži diena, mes surenksime 
smagiaus1 programą su lenktynėmis 
ir išlaimėjimais.

Su godone 
Komitetas.

IŠKILMINGAS PIKNIKAS. 
Parenktas

Vietinių Liet. Social. Sąjungos Chica- 
gos kuopų (22ros, Slmos, 4tosir37). 
Ned., Liepos-July 28, T2 Justice park. 
Bethania, Ill., šalę Liet. Taut. Kapi
nių. Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 
25c porai. Muzika Latvių beno A. 
Hermano. Kalbėtoju šiame piknike 
bus A. L. Gerus, buvęsis 2rosios Du
rnos atstovu. Dainuos sekanti chorai: 
81mos kuopos, ‘Rūtos’, ‘Aido' ir 13§- 
tos kp. iš Cicero. Taipgi bus skra
jojanti krasa. Išlaimėtojains paskir
tos dovani: i. — ‘Kovą ir II.— 
‘Rankpelnis ’ — metams. Draugai ir 
draugės širdingai kviečiami atsilan
kyti į šitą pikniką. Pasilinksminsite 
kuolabiausiai, praleisite - smagiai ir 
naudingai laiką ir pakvėpuosite tyru, 
sveiku oru. Važiuokite: —Archer U. 
mmit karais iki Joliet stočiai, tada 

'paimkite karą Joliet linkui iki Beth
ania arte ‘Leafy Grove’,

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda geras, lietuvių apgyven

to! vietoj saliunas. Biznis varomas 
per 2S metus. Parsiduoda kad savi
ninkas lietuviškai nesusikalba. Atsi
šaukite į

Jono Tananevičiaus Banką
3253 So. Morgan str., 

Chicago, 111.
(30)

Parsiduoda labai pigiai penkiems 
kambariams rakandai. Noriu greitai 
parduoti ir išvažiuoti į Lietuvą. Atsi
šaukite šiuo adresu:

Petras Rimkus 
942 —32 PI.

Chicago, III.
(30—31—32)

Parsiduoda puikus saliunas, gyvuo
jantis jau 24 metai, lietuvių ir len
kų apgyventoje vietoje, greta di
džiausios lietuvių bankos. Parsiduoda 
visai pigiai, nes kitą biznį įsitaisiau. 
Ypač lietuviams puiki proga. Kas no
rėtų puikiausi saliuną ingyti atsišau
kite šiuo adresu: .

3247 So. Morgan str. ; ‘
> Chicago, III.
((30—31—32):

Parsiduoda Restaurantas gėram 
plelse seniai lietuvių apgyventa, arti 
Mc Cormick shapų, už labai prieina
mą kainą. Friežastis, pštrdatėja* ttfrT 
kitą biznį. Kreipkitės po šiuo 2419 
So. Leavitt «tr., cor. 25 str. :

<»>2 i

Svai bu visiems, kurie turi 
gerus namus, o blogus stogus.

Stogas tai svarbiausia namu da
lis, nes jeigu stogas sugadintas, tai 
visas uamas greitu laiku grius. Pra- 
neszkit mums, jei stogą reikia taisy
ti. Dengiame stogus pigiai ir gerai, 
dirbame pigiai ir gerai vandeniu dū
das, leksztus stokus liejame smala ir 
kitus panaszius atliekame darbus. 
Prancszkite mums telefonu arba lai- 
szkeliu, o atsiusime musu reprezen
tantą. Geriems gyventojams darome 
ant iszmokeszcziu.
THE BEST ROOFIMG C0

E. Nowicki, Vedėjas
1222 Noble gatve, prie Division 

Telefonas Monroe 4536

) t

LOXOL

YORK.

DR. RICHTER'S 
Pain ; Expeller

Dr. Ričhtor(s galingos -axleritą-
■ ’ - liškos gyduofes privalėtu

49% ALCOHOL
F.AlBlCHIERSCc 

2i5FlMirl$U įskisai^Jirhą nuo Reu- 
o Sukrękejimo,

Neuralgijos.
Skubiai palengvina žaizdas, štyvu-

j mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą. 
Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji
mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 
ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 
kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
su pečėtim pokeliuose.

25c ir &0c. už butelį.

K Alt llichter & Co.
American House 

14-80 Washington St. Haw Yark<

LABAI SVARBUS PRANESZIMAS.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje nuo 1-os d. Liepos 

mėnesio 1912 metų įveda skyrių pašalpos ligoje. Tas 
skyrius yra svarbus netik dabar gyvuojančioms Susivie
nijimo kuopoms bet ir pašalpinčms draugystėms, ku
rioms daug geriaus ir naudingiaus yra, prisidėjus prie 
Susivienijimo, vesti pirmyn savo nariu šelpimo darbą 
pagal vienodą tvarką ir iš vieno centro. '

Pagal naują S. L. A. nariij pribūtą ir XVU 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 
inomoterįs gauš;pašalpą ant lygią su vyrais visose ligose, 
paeinančiose ne nuo palago, o palage gaus sykiu $6.00 
pašalpos. -

; Mokestis į tą skyrią — 30 centu mėnesyje.
■ Įstojiūio mokestis į skyrių pašalpos ligoje: nuo 18 m. 

ainžiaus -7-$1.50; nuo 30 iku35 in. amžiaus— $3.00; nuo 
35 iki 40 m. 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 vietines kuopos, o kur tokios nė
ra — tverkite naują. Visokias informacijas suteikia S. 
L. A. Centras. Rašykite šiuo adresu: Susivienijimas Lie 
tuvių Amerikoje, 307 W. 30th. Street, New York, N. Y.

A. B. Strimaitis.

11
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VIETINES ŽINIOS. S
Apie valgomuosius daiktus, koksai tai D. L. Koontz iš 

Miesto tarybos komitetas Altoona, Wis.^ Sutiko čia jį 
pradėjo tardymus apie le- visiškai nevaišus priėmimas.
daunėse laikomuosius val
gomus daiktus. Priėmė ga
na aštrius įsakymus, ir jeigu 
tie sumanymai taip pereis 
per miesto tarybą, tai valgo
mųjų daiktų trustams prisi
eis naujas gyvenimo vėžes 
nubriežti.

Komitetas nutarė sekan
čias atmainas įvesti:

Visų valgomųjų daiktų le- 
daunėse laikomųjų diena ju
dėjimo turi but paženklinta. 
Valgomieji daiktai negali 
būti ledaunėse ilgiau laiko
mi, kaip kad 10 mėnesių; iš
skiriant sūrį, kurį galima 
laikyti 12 mėnesių. Sveika
tos departamentas peržiuri- 
nės visas ledaunes kas tris 
mėnesiai. Kiekviena ledau- 
nė turi išduoti raportą, ko
kius daiktus laiko. Tokis ra
portas turi būti paduotas 
sausio pirmą dieną, gegužio 
ir rugsėjo mėnesiuose. Val
gomųjų daiktų negalima 
pernešioti iš vienos ledaunes 
į kitą, idant taip galėti il
giau tuos daiktus laikyti. 
Negalima minėtųjų daiktų 
antrą karią į ledaunes dėti, 
kuomet jie kartą buvo išim
ti ir pardavimui išstatyti. 
Statomieji pardavimui val
gomieji daiktai turi būti pa
žymėti, kuomet į ledaunes 
tapo indėti ir kuomet išimti.

Nuo viršminėtų įstatų 
liuosi riešutai, vaisiai, suris 
ir daržovės. Jokis miestas 
dar neturėjo tokių įstatų. 
Komisija juos sumanė po 
keturių metų darbo.

Pirmiausia žmogelis pakly
do, nes nuo to laiko, kuomet 
jisai čionai gyveno, daugpa- 
didėjo ir persimainė. Pakly
dėlis nežinpjo kur eiti, tad 
pasiryžo įsigauti į artymiau- 
sįjį hotelį ir tenai pasilsėti. 
Priėjęs prie gatve einančio 
juodvėidžio, paklausė, kur 
yra ariymiausis hotelis. Tas 
apsiėmė jį nuvesti. Nusive
dė į-užkampį, išsitraukė re
volverį ir apiplėšė. Svetelis 
pranešė-policijai, bet plėši
kas su pinigais jau nutarš
kėjo. Sulyg Koontz nuomo
nės, miesto .paviršutinė iš- 

vidu-vaizda atsimainė, bet 
rinė ta pati.

Dviguba tragedija. .
Priežastimi dvigubos ne

senai atsitikusios tragedijos 
buvo girtuoklystė. Charles 
Dyse nušovė savo pačią ir 
patsai nusišovė.

Dyse jau nuo kurio laiko 
visai nedirbo ir tik girtuok
liavo. Aną dieną įsilaužė į 
savo namus ir peršovė savo 
pačią. Vaikas, kuris kavoj o- 
si už motinos, išliko gyvas. 
Užmušęs pačią, atkreipė re
volverį į save ir patsai kri
to šalia savo moteries. Po 
tos nelaimingos porelės liko 
mažas tik vaikas.

: Jaigu ne girtuokliavimas, 
nebūtų buvusiosriokios ne
laimės. Girtuoklystė, taip 
daugelio mylima, tą padarė. 
O kiek panašių atsitikimų 
buna!

Ii jos karalių, kuris norėta 
nužudyti. Daug suokalbinin
kų areštuota.

Italų laivynas tomis die
nomis stengėsi atakuoti Tur
kijos pakraščius ties Darda- 
neliais, tečiau turkai italams 
sugadinę kelis laivus ir pri
vertę juos pasitraukti. Aiš
ku, italams nesiseka.

Susirgęs nervų liga Ang
lijos premiers Asquith, ku
riam moterįs neduodančios 
ramybės. j

Seattle, Wash, nuo savo 
vietos pasitraukė federalis 
teisėjas Stanford, tasai “iš
mintingasis” žmogus, kuris 
nėra davęs pilietiškų pope- 
rių socialistui.

Apsiavimas brangsta.
Fabrikantai atsiuntė į ba

tų krautuves pranešimą, kad 
nuo spaliaus pirmos dienos, 
o gal dar ankščiau, pabrangs 
batai ant 20 nuošimčių. Tok
sai staigus ir taip didelis ba
tų pabrangimas aiškinamas 
yra odos stokumu. Fabri
kantai batų pabrangimo prie
žastį verčia ant automobilių 
didelio privisimo. Iš prie
žasties automobilių prasi
platinimo yra jaučiamas di
delis odos stokumas; dėlto 
batai ir brangsta. Dar kitą 
priežastį paduoda, tai didis 
žmonių prasiplatinimas, nes 
reikia daug batų. O tikras 
yra dalykas, kad juo daugiau 
kokių daiktų išeina, tuo jie 
pigesni buna. Tokių ir pana
šių išsisukimų fabrikantai 
vartoja. Valdžia tuom tarpu 
tyli.

Nenužudė vyro.
Jau nuo senai tęsiantis 

Rene Morrow teismas paga
lios pasibaigė. Kaip žinoma, 
kaltinama jije buvo už nu
žudymą savo vyro, bet tikrų 
tame prirodymų nebuvo. Pe
reitą pėtničią prisiekusieji 
išdavė ištarmę, korioj išrei
kšta Rene Morrow nekalty
bės pripažinimas ir paliuo- 
savimas nuo bent kokios 
bausmės. Tokios ištarmės 
apgarsinimas sukėlė didelį 
džiaugsmą. Džiaugėsi irsvei- 
kino Rene Morrow prielan
kieji delei tokio laimingo 
teismo užsibaigimo.

Savo instrukcijose teisė
jas Kersten buvo bešališkas. 
Priešininkai Morrow norėjo 
bent kiek ją nubausti, bet 
tas jų pageidavimas niekais 

' nuėjo. - ’

Nevaišus priėmimas.
Po septyniolikos metų ne-

Netikėtai.
Prie savo narnų durų E- 

ma Anderson, juOdveidė, li
ko ant vietos revolverio ku- 
lipka užmušta. Nušovė ją 
Harry Williams, taip-gi 
juodveidis, kuris vėliaus sa
kėsi policijai, kad tą mote
rį nušovė visai netikėtai, 
manydamas, buk plėšikas 
veržiasi per duris.

Abudu gyveno vienuose 
namuose. Antrą valandą na
ktį Williams išgirdęs beldi- 
mąsi į duris. Pasiėmė tuo; 
revolveri, priėjo prie durų 
ir iššovė per stiklines duris. 
Williams sakosi, buk keletą 
karių klausęs per duris pa
vardės, bet negaudamas jo
kio atsakymo, o tik nuolati
nį beldimą, šovė į stovintį, 
už durų asmenį. Policija 
pradėjo tyrinėti, ar ištikimų
jų užmušėjo žodžiai yra 
teisingi.

Nelaimingas atsitikimas.
Jaunas Raymond Mack, 

dešimties metų vaikas, per- 
vėlai įsitikrino, kad pavo
jinga kabinties prie važiuo
jančių vežimų pasivažinėtų. 
Jis pamatė išlengvo sunkų 
vežimą važiuojantį gatve ir 
užsimanė iš užpakalio jo už
sikabinti, kad biskį pava
žiuoti. Besitveriant už veži
mo, paslydo ir vargšas pa
sirito po vežimo ratais. Su
laužė vaikui kojas, išlaužė 
keletą šonkaulių. Tokiame 
padėjime nuvežė ligonbutin, 
kur dideliuose kentėjimuose 
pasimirė.

Panašių atsitikimų gali
me tankiai regėti.:. Vaikai 
čionai taip yra pripratę prie 
vežimų kabinėties, kad nei 
vieną gatve vežimą nepra
leis bent nors vienas vaikas 
neužsikabinęs. Tėvai turėtų 
drausti savo vaikus nuo to
kių linksmybių ir neleisti 
tas jiems praktikuoti.

Greitumo noras. .
Pere Marquette geležin

kelio linijos traukinis iššoko 
iš bėgių, kur susižeidė apie 
20 asmenų, o kaikurie net 
mirtinai sužeisti. Traukinis 
važiavo 55 mylias į valandą. 
Katastrofa ištiko 7 mylios 
į rytus nuo Michigan City. 
Lokomotiva iššoko iš bėgių, 
du karu apvirto ant šono.

Tasai traukinis veždavo 
vis iš Chicagos tyraus oro 
mylėtojus, ir kompanija tan
kiai gaudavo rugojimus, kad 
labai lėtai važinėja. Įsakė 
tad mašinistui greičiau leis
ti traukinį. Kartu supapras- 
tuoju mašinistu važiavo spe- 
ciališkasai mašinistas, kuris 
rodė pirmąjam, kaip turi 
lokomotivą leisti. Tuom tar
pu begreitinant ištiko mi-
nėtoji katastrofp

Seniausias namas.
Seniausias Chicago j e 

mas yra ant Ellis avė. 
namo savininkė, kokia 
Gertruda Virginia

na- 
To 
tai 

Gertruda Virginia Reber, 
sako, kad daug jai geriau 
butų, idant jokio namo ne
turėtų. Namas jau pradeda 
griūti, o ji neturinti pataisy
mui lėšų. Tąjį namą parduo
ti negalima, nes tėvo įsaky
mas skamba: “Gertrūdai 
Virginijai Reber nuo jos tė
vo Dro. W. B. Farell, jos 
vaikams,vaikų vaikams per 
amžius.”

Skolų ant namo daugybė. 
Keletą kartų davė jai už tą 
namą $20.000, bet iš priežas
ties poperų parduoti negalė
jo. Tėvas jos buvęs seiliaus 
žmogus turtingas. Šiandien 
jo duktė Reberienė neturi 
pinigų savęs bei anūkų už
laikymui.

Žvėriškas sūnūs.
Pasibaisėtinų girtuoklia

vimo atsitikimų turime dau
gybes, o vienok toji nedory
bių motina yra gerbiama ir 
musų tarpe didžiai vartoja
ma. Štai aną dieną Jono 
Paulausko sūnūs iš girtybės 
mirtinai sužeidė savo tėvą. 
Sūnūs jau nuo senai nieko 
nedirbo, vien tik valkiojosi 
po saliunus, gėrė ir, namon 
parėjęs, trukšmus keldavo. 
Tėvas kalbindavo pamesti 
tą biaurų paprotį ir žmoniš
kai gyventi. Tas nieko ne
gelbėjo. Vieną kartą taip 
trukšmą keldamas inpykino 
tėvą, kuris gumine dešra už
davė sunui per pečius. Sū
nūs, pagriebęs plytą, kirto 
tėvui į galvą ir tas krito yt 
negyvas. Nuvežė į ligonbutį, 
bet pagijimo vilties visiškai 
nėra.

PASKIAUSIOS ŽINIOS.

Anglijos parlamentan ka
ro jureivijos ministeris įne
šęs reikalavimą paskirti pi
nigus naujiems keliems lai
vams. Ministeris tą savo rei
kalavimą paremia tuo, kad 
Vokietija esą taisanti karo 
laivus, tai Anglijai pridera 
neužsileisti. •'

Mirtinai susirgęs Japoni
jos ciesorius’Mikado. Dakta
rai tečiau pastaruoju laiku 
ėmė tvirtinti, kad Mikado 
pasveiksiąs.

. Turkijoje naujas kabine
tas jau sutaisytas. Apie ka
riuomenės maištus, nėra jo
kių žinių. Su albanais tur
kai derisi gražumu^ • I-

Turkijos vyriausybė nu
sprendė nupirkti Vokietijo
je kelis aeroplanus ir anuos 
pasiųsti savo armijai į Tri
polį. ' " , te' A? f

Tomis

Kas mano, kad mintį ga
lima atrasti tik begalinėje 
daugybėje knygų, tas di
džiai klysta. Mintis užslėp
ta ir upelyje, ir jūrėse, kal
neliuose, miške, saulės spin
duliuose ir laisvame vėjyje.

Kiekvienas žmogus priva
lo lavintis iš vidaus, o moky
mo ir auklėjimo priedermė 
padėti jam plėtotis.

Nuo administracijos.
Anielei Jociutei iš Long 

Island, N.Y. Neturime 
Tamstos adreso, tad negali
me reikalavimo užganėdinti. 
Malonėkite atsiųsti pilną 
savo adresą.

Maistas ir sveikata.
Kad maistas daug bendro 

tur su musų sveikata, tai 
yra plačiai žinomas faktas, 
bet mes turime laikyti at- 
mintyj, kadi tas pats mais
tas veikia kitaip ant neku
riu žmonių, nekuris maistas 
yra naudingas vienam as
meniui, o tas pats maistas 
kenkiantis antram. Pilnai 
protis žmogus priešįsis val
gymui maisto, kuris yra jam 
kenkiantis. Kad ir mažiau
siam nesmagume po valgiui 
vartokite Trinerio Ameriko
nišką Eleksirą Kartojo Vy
no sureguliavimui gromu- 
liavimo. Ta gyduolė turi vi
sas energiškas veikmes ant 
gromuliuojančių organų ir 
yra gera gyduolė nuo ne
sveikumu pilvo ir žarnų, ir 
kaipo nerviškume ir nusilp
nėjime, nuo skausmo ir die
glių, nuo greito prikibimo 
reumatizmo ir neuralgijos. 
Neturi savyje nei jokių ken
kiančių prieprovų, susideda 
tiktai iš karčių žolių ir rau
dono vyno. Aptiekose ir pas 
Jos. Triner, 1333—1339 So. 
Ashland avė., Chicago, EI.

PASAKUOS SKAITYTOJAMS.
1 Rašant laišką’ į V Kataliko” re

dakciją visada parašyk- aiškiai -tavo: 
vardą, pavardę r < adresą. a,-

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 ,iae žinai- kaip toj 
gatvė vadinasi, $ai pažiūrėk gerai ant 
liktarnos, o tą^k parašyk adresą.

3 Pinigus į Kataliko O- redakciją 
gali siųst registruotam laiške, arba 
išpirk’,“ Money cOrdbjj” ir siąsk pra
stam laiške.' Išpirkęs r4 ‘Money Orderį ’ ’ 
ne laikyk pas,«av®, tik tą • didesnę 
mėlyną korėiuhą. prMąak į-redakciją 
prastam laiškej o kaltą' mažą pasi
laikyk pas save.

■4 Siunčiant ■aBlms kaip vieną do
lerį, gali prisięM psMto markėmis,,-bet 
jeigu siųsi daugiau ipęgu dolerį ar ir 
daugiaus, tai sijok poaigus per “Money 
Orderį.” Sumėtant markės, reikia ne- 
sušlapinti ir įdtti lidosas, kad nesulip
tų, nes sulipusias merkės nepriimsime 
už pinigus.

5 Rašant i į ■‘-‘Katalikei’ - redakciją 
korespondenejią, visada reikia aprašyti 
gryną teisybę ir padėti savo tikrą var
dą ir pavardę, nes be to -tokios ko
respondencijos netalpinsnne j laikraštį.

6 Korespondencijas talpiname tik 
vien prisiųstas nuo skaitytoją, nuo ne 
skaitytoją jokią korespondenciją ne
talpinsime.
JONAS M. TANANBVIČE

324&S3 S. Morgair Si.,
tu

^Sipkortes ir Pinigų Siuntimas*
Dabartinės 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 
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 iš 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:
Tarp ir Tilžės Eydkunų.

Bremen $5.20 $5.25
Hamburg $4.85 $5.00
Antverpen $6.95 $7.10
Rotterdam $6.90 $7.05

RUBLIU KAINOS
Rublių $ c

1 .52^
2 1.05
3 1.58
4 2.10
5 2.63
6 3.15
7 3.68
8 4.20
9 4.73

10 5.25
11 5.78
12 6.30

x 13 6.83
14 7.85
15 7.88

- 16 8.40
.. 17 8.93

18 9.45
19 9.98
20 10.50
21- 11.03
22 11.55
23 12.08
24 12.60
25 13.13
26 13.65
27 14.18

’ 28 14.70

Rublių $ c
29 15.23
30 15.75
31 16.28
32 16.80
33 17.33
34 17.85
35 18.38
36 18.90
87 19.43
38 19.95
39 20.48
40 21.00
41 21.58
42 22.05
43 22.58
44 23.10
45 23.63
46 24.15
47 24.68
48 25.20
49 25.73
50 26.25
51 26.78
52 27.30
53 27.83
54 28.35
55 28.88
56 29.40

Rublių « c
57 29.93
58 30.45
59 30.98
60 31.50
61 82.03
62 32.55
63 33.08
64 33.60
65 34.13
66 34.65
67 35.18
68 35.70
69 36.23
70 36.75
71 37.28
72 ■ 37.80
73 88.33
74 38.85
75 39.38
76 89.90
77 40.43
78 40.95
79 41.48
80 42.00
81 42.53
82 43.05
83 43.58
84 44.10

Rublių $ c
85 . 44.63
86 45.15
87 45.68
88 46.20
89 46.73
90 47.25
91 47.78
92 48.30
93 48.85
94 49.38
95 49.83
96 50.40
97 50.93
98 51.45
99 51.98

100 52.25
150 78.38
200 104.50
300 156.75
400 209.00
500 260.00
600 312.00
700 364.00
800 416.00
900 468.00

1000 519.50
2000 1039.00
8000 1558.50

*9* Prie kiekvieno siuntinio reik 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 į kitus miestus, rašykite mums į 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:

" Jį M. Tanąnevičia
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