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IŠ RUSIJOS.
Valdžia jau senai ruošiasi 

prie ketvirtosios dūmos rin
kimų. Visa eilė valdininkų 
darbuojasi, kad išanksto at
spėjus ir sužinojus, kas ga
lės dumon pakliūti. Ypač 
valdžia indomauja apie rin
kimus valsčiuose. Pusantro 
mėnesio atgal valdžia parei
kalavo žinių iš sodžių, kas 
iš valsčiaus “ponų” tiktų i 
ketvirtąją durną ir ten butų 
valdžios šalininku. Tečiau 
pasirodė valdžiai ištikimų 
tarp valsčiaus “ponų” atsi
rado labai mažai. Taigi val
džia ir paliepusi tik sau iš
tikimus valsčiaus "ponus” 
taikinti dumon. Tečiau val
džia, kad tikriau butų, keti
nanti nusiųsti i valsčius tam 
tikrus valdininkus, kurie ir 
prižiūrėsią rinkimus, kad 
dumon galėtų J8a žmonės 
pakliūti. Tokiais “tam tik
rais” valdininkais apsiėmė 
būti ir kaikurie buvusieji 
trečios durnos dešinieji at
stovai. Manoma, kad tiems 
valdininkams dvasiškiai pa
dės. Valdžia ketinanti rem
ti apskritai dešiniuosius, y- 
pač gi cerkvinių mokyklų 
šalininkus. Kuomet prasidės 
rinkimai — nepasakyta “iš 
augšto”, bet ketinama atidė
ti lig vėliausiam laikui, bent 
ligi spalio galui.

Rusų laikraščiai skelbia 
apie dideles cukraus fabri
kantų suktybes. Mat yra 
taip. Yra Rusijos valstybėj 
tokios vietos, kur žmonių 
mažai, sunku jiems ten gy
venti, nieko pigiai nenusi
pirksi, nes ir fabrikų nėra. 
Valdžia, kad greičiau tas 
šalis apgyvendinus, skiria 
dovanas tiems fabrikan
tams, kurie i tokias šalis 
savo prekes pristato. Ypač 
dideles dovanas skiria cu
kraus fabrikantams, kurie 
savo cukrų pristato į Vladi
vostoką ir apskritai į toli
mus Azijos Rytus. Daroma 
taip: fabrikantas prikrauna 
savo cukrumi vagonus ir 
praneša valdžiai, kad jis tą 
cukrų gabenąs i Vladivosto
ką arba apskritai į Toli
muosius Azijos Rytus. Val
džia, apskaičius kiek yra cu
kraus, jam tuojau išmoka 
dideles dovanas. Tečiau, val
dininkams nuėjus, fabrikan
tas per suktybes tą cukrų 
gabena į užsienį, nes už ga
benamąjį užsieniu cukrų ne
reikia mokėti muito ir už 
pravežimą gelžkeliai pi
giau ima. Taigi ir išeina 
fabrikantui dvigubas uždar
bis : paima dovani] užtai, 
buk gabenąs cukrų į Toli
mąją Aziją ir nemoka muito 
užtai, kad tą cukrų gabena 
užsienin. Mat yra toks įsta
tymas, kad jaigu fabrikan
tas cukrų skiria parduoti 
Rusijos žmonėms, tai tuo

met už tą cukrų moka anč- 
delį, jaigu gi cukrų veža už
sienin, tai už tą cukrų anč- 
delio nemoka. Iš to, žinoma, 
išeina tas, kad Rusijos cuk
rus labai brangus Rusijoj, 
bet pigus užsienyj. Tas daro
ma todėl, kad užsienio cu
kraus fabrikantai negalėtų 
savo cukrų Rusijoj pardavi
nėti ir kad Rusijos cukraus 
fabrikantams “reikalo nega
dintų”- Taigi šiomis dieno
mis susekta Rusijos cukraus 
fabrikantų apgaudinėjimai, 
kaip tai jie ėmė iš valdžios 
dideles dovanas už cukrų 
neva gabenamąjį Tolimuosna 
Rytosna, o ištikrųju parduo
damąjį užsienin. Tokių suk
tybių pridaryta ir valdžia 
prigauta ant labai daug 
šimtų tūkstančių rublių. Ži
noma, apgavikus teis.

TURKŲ-ITALŲ KARAS.
Apie italų karišką veiklu

mą Tripoly j rašo vienas Ber
lyno dienraščio korespon
dentas, kuris, rasi, tik vie
nas yra užsilikęs karo lau
ke. Visi kiti korespondentai, 
išėmus italus, jau senai yra 
apleidę Tripolį, kadangi te
nai negalėjo pagauti indo- 
mių žinių. .

Italijos kariuomenės ša
lies gilumon ėjimas tegalįs 
prasidėti tik užstojus vėses
niam orui, kadangi dabarti
niu laiku tenai viešpatauja 
dideli karščiai. Italai šiuo- 
mi laiku pasikakiu a užpul- 
dinėdami tik aplinkines, ar
timesnes sodybas, iš kurių 
norima prašalinti turkus 
su arabais. Mieste Tripolyj 
ir aplynkėse nesenai butą 
50.000 italų kareivių, bet da
bar tasai skaitlius ligi pu
sei sumažėjęs. Tos armijos 
dalis išgabenta į užimtas sa
las ant Egėjau s jūrės, kita da
lis pasiųsta į kitur, į Tri
polio vakarus.

Kariuomenė, kuri nesenai 
apleido miestą Tripolį, nu
keliavo — kaipo paskiau pa
sirodė—į Tuniso sieną, į Bu 
Kemaš vietovę. Į tennuplau- 
kė ir Italijos šarvuotis “Car
lo Alberto”. Kaip tik ka
riuomenė nuvykus paskirton 
vieton, tuo jaus prasidėjus 
smarki kova. Italai, mat, 
tenai užsimanę paimti į sa
vo rankas apginkluotą kal
vą, kur randasi palaidotas 
vienas muzulmanų “šventa
sis”, nekoksai Sidi Said. Už 
tą kalvą italai dvi dienas 
grūmėsi, liedami kraują ir 
pagaliau paėmė su artile
rijos pagelba. Iš tenai dabar 
italai mėgina užimti Suarą 
ir apylinkes.

Liepos 8 dieną italai iš 
turkų yra paėmę vietovę 
Misurata, atsirandančią po
ra šimtų mylių nuo miesto 
Tripolis, rytų pusėje. Nuo 
šios vietovės visą pajūrį li
gi Ledy turkai laiko savo

rankose, ir, matyties, dar ne 
greitai tas žemės šmotas 
teks italams. Nežiūrint ita
lų karo laivų, kurie gelbsti 
savo sausžemio armijai tur
kus su arabais stumti to
lyn, turkai gana didvyriškai 
laikosi, juo labiau, kad ten 
italų yra vis dar menkas 
skaitlius. -

Iš visako pasirodo, kad 
italams karas nėra nusise
kęs ir vargiai jisai greitai 
pasibaigs. /■ 'V.,, k

BAISI STRAIKININKŲ 
MALDA.

Kirai ko dramate Anglijo
je tragiškoji regykla andai 
išreikšta straikininkų susi
rinkime Tower Hill, Londo
no priemiesty j. Susirinki- 
man priėjo didis skaitlius 
uostų darbininkų, sunyku
sių, mirštančių badumi. 
Straikininkų priešakyj bu
vęs nekoksai Ben Tillett, sa
koma, tų vargdienių vado
vas.

Už straikininkų tokį ne
lemtą padėjimą kaltinama 
labiausiai Londono uosto 
viršininkas, lordas Daven
port. Tasai žmogus (jei jis 
dar galima pavadinti žmo
gumi) visų neapkenčiamas. 
Juk jo pastangomis šiandie 
tūkstančiai darbininkų ba
dauja. Jis užsispyrė strai- 
kininkams neužsileisti ir sa
vo atsiekė. O juk tie bėduo- 
liai norėjo išgauti didesnės 
sau mokesties.

Ben Tillett perstatė vaiz
džiai susirinkimui straiki
ninkų likimą, išaiškino, 
kad jie miršta badumi ir 
kad nekurie iš jų jau esą 
mirę. Podraug su darbinin
kais kenčia skurdą ir badą 
jų šeimynos. Pagaliau įsi
karščiavęs Tillett sušuko:

Japonijos ciesorius Mutsuhito (raitas), kuris tomis dienomis mieste Tokio mi
rė. Šalia jo matosi sosto inpėdinis Yosblaito, kuris mirus tėvui užėmė sostą.

“Viskam yra paltas lor
das Davenport. Už tai jis 
turi numirti!, Nekviečiu jus, 
darbininkai, idant jį užmuš- 
tumėte, bet kjp^ipiiiįosi į Die
vą su prašymį: Dieve, už
mušk lordą Davenportą I” 
; Štraikinmkąd tuos žodžius 
priėmė kr i kleviniais. Vy
riausybė gi tuo išsireiškimu 
pergazdinta?Wežifao nei kas

' M v-~
TURKI JA TURlNAU JUS 
- RŪPESČIUS.

Turkija susilaukė naujų 
rūpesčių! Šalia ką^o su įta
riais, albanų Jhiki J Įmo, minis
ter! j alinio krįzio, i r- pinigų 
stokos — pastaraisiais lai
kais atsitiko liaują*sunke
nybė, kuri grasia Užtraukti 
ant Turkijos nerafnybes.

Štai senaturkių partiją 
podraug su kariuomenės ly
ga pas jaunaturkių dabarti
nę vyriausybe raštu parei
kalavo išrišti dabartinį Tur
kijos parlamentą, kuris e- 
sąs vienpusiškas, susidedan
tis vientik iš jaunaturkių ir 
j*ų šalininkų ir tasai par
lamentas taigi ir yra viso 
pikto tikrąją priežastimi. 
Anoniminiame laiške, koks 
prisiųstas vyriausybei, sena- 
turkiai grasina, kad jei į 
dvi dieni parlamentas nebu
siąs išrištas 
menės lyga, kontroliuojanti 
kariuomenę atsirandančią 
Uskube, Salonikuose, Mo- 
nastire ir kitur, prisaky
sianti tai kariuomenei už
pult ant Konstantinopolio ir 
su ginklų pagėlba išreika
lauti.§au reformų.

Tokio indomaus grasini-, 
mo patįs didieji valdininkai 
regis nepersigando. Naujas 
premieras Muchtar paša ir 
karo ministeris Nazim pa- 

RUSIJA IR JAPONIJA.
Šiais laikais Peterburge 

viešįs politikinėmis misijo
mis Japonijos kunigaikštis 
Katsura, oficialis Japonijos 
vyriausybės pasiuntinys, 
kursai išsirengęs iškilmin- 
gon kelionėn po Europos so
stines. Katsura manąs ap
lankyti Šveciją, Franciją ir 
Angliją, paskui per Suvie
nytas Amer. Valstijas grį- 
šti tėvynėn. Ar toji kelionė 
— dabar mirtinai sergant 
Mikadui — kartais nebus 
sutrumpinta, nežinia. Peter
burge Katsura atlikinėjąs 
ilgas ir slaptas konferenci
jas su premieriu Kokovce- 
vu; daleidžiama, kad Rusija 
su Japonija sudarysiančios 
santaiką; laikraštija valdiš
kuoju keliu labai prielan
kiai rašo apie Japoniją, per- 
statydama jos valdžią ir po
litiką rusifiline, gi dabarti
nį Mikadą Mutsuhito paly
gina su Petru Didžiuoju... 
j Koksai

ša abudu susitarę netik kad mas!

- tai kariuo-

neišrišti parlamento, bet 
imti persekioti senaturkių 
partiją, kuri sėjanti nesuti
kimus visoj valstybėj. Pra
dėta tardymai.. Imta ieško
ti to laiško autoriai. Kuomet 
tasai laiškas perskaityta 
parlamente, atstovai baisiai 
įnirtę, ir nekurie jų pareika
lavę autorius kuosmarkiau- 
siai nubausti.

Iš kitos puses vyriausybė 
sumanius išleisti" šiokius to
kius gyventojams palengvi
nimus ; visupirmu bus leista 
rengti viešieji susirinkimai, 
kuriuose kalbėtojams busią 
galima kritikuoti pati vy
riausybė.

Abelnai manoma, kad ta
sai visas dalykas užtrauks 
ant Turkijos krizį.

susibičiuoliavi-

SUFRAGISTĖS ASQUI- 
THĄ SUSIRGDINO.
Premieras Asquith — ra

šoma iš Londono — iš Ir- 
landijos Londonan sugrįžęs 
išbalęs ir sunervuotas; tą 
ligą jam įvariusios sufra- 
gistės; o pastarosios ėmu
sios labai atkakliai kovoti 
už savo teises. Aut kiekvie
no žingsnio premierą perse
kiojančios.

Štai sufragisčių pasielgi
mas :

Privertė apleisti vieną 
maldnamį Londone, kur jis 
norėjęs į publiką kalbėti.

Apmušė jį bankete pas la
dy Glencoe.

Karaliaus gimimo dieno
je stengėsi jam nudraskyti 
epoletus.

Premierui nukakus Irlan- 
dijon, moterįs jam surengu
sios taip vadinamą kačių 
muziką.

Dubline į jį paleista kir
vukas, o paskui mėginta pa
gimdyti gaisras teatre, ku
riame jis rengėsi sakyti kal
bą.

Pirm išvažiuosiant iš Du
blino viena sufragistė ant 
premjero metus miltų mai
šelį.

Pagaliau jam sugrįžus 
Londonan ant geležinkelio 
stoties vieną sufragistė pri
šokus ir teškus jam veidan.

Ir tai nuolatos. Dabar 
premieras susirgęs nervų li
ga ir be detektyvų niekur 
neišeinąs.

KAS KALTAS GINKLA
VIMUISI?

Viešoji Vokietijos opinija 
labai ramiai užsilaikanti 
akyveizdoje Anglijos karo 
laivyno padidinimo. Berly
no laikraštija nieko tokio 
neužmeta lordo Churchill 
kalbai, tik tvirtina, kad Vo
kietija nesanti kalta, kad 
nūdien valstybės ant van
dens ginkluojasi.

“Vossische Zeitung” tvir
tina, kad Vokietijos karo 
laivynas imta didinti delei 
Morokko reikalų, kuomet už 
tą šalį ilgas laikas derėtasi 
su Francija.

Tasai už Morokko nesuti
kimas pamokė vokiečius, 
kad laivyno padidinimas y- 
ra geriausias būdas savo ga
lybės palaikymui. Pagaliau 
tasai pats dienraštis ant 
klausimo “kas kaltas gink
lavimuisi?” atsako: Juk ne 
Vokietija išgalvojo dread- 
noughtus ir povandenines 
valtis”

PASIKĖSINIMAS ANT 
PREMIERO.

Irlandijos mieste Dubline 
andai butą sensacijinio at
sitikimo nukeliavus ten Ang
lijos premierui Asquitui, 
kur norėjęs tenaitinei pub
likai pakalbėti apie “home 
rule”. Kuomet premieras su 
savo visa partija buvo besi
artinęs į vieną viešbutį, ko
ki tai moteriškė, regis, su
fragistė, pasislėpus ant pa
šalinio namo stogo, paleido 
į premierą kirvuką.

MIKADO MIRĖ.

Pereitą panedėlį mieste 
Tokio pasimirė garsus pa
saulyj Japonijos ciesorius, 
paprastai vadinamas Mika
do, Mutsuhito. Miręs Mika
do buvo 123 Japonijos cie
soriumi. Gimęs 1852 metais 
Kiote, pirmbuvusio cieso
riaus Komeo antrasis sūnūs, 
kuris 1867 metais mirus tė
vui užėmė sostą. Vedė vieno 
“samurajaus” (aristokrato)' 
dukterį, dabartinę našlę-cie- 
sorienę Hehuako. Sosto in-* 
pėdiniu paliko mirusio Mi
kado trečias sūnūs Yoshihi- 
to, kuris gimęs 1879 m., ve
dęs kunigaikščiutę Sabako. 
ir šiandie turįs tris berniu
kus.

Miręs ciesorius Mutsuhito 
yra sutvėrėjas dabartinės 
galingos Japonijos. Buvo 
žmogus nepaprastai energiš
kas, mokytas, tolerancijinis, 
pavaldinių mylimas. Jis nu
suko ragus Rusijai. Jam 
yra dėkingi ir lietuviai, neš 
jis savo karu Mandžurijoje 
daug prisidėjo prie lietuvių 
spaudos atgavimo Rusijoje.

Kirvukas kritęs ta r pan 
premiero ir jo pačios, tuo- 
jaus nusiritęs toliau ir su
žeidęs poakį irlandui pat
riotui Redmond. Moteriškė 
tečiau neareštuota reikalau
jant premierui.

Paskiau premieras rengė
si laikyti prakalbą teatre 
Royal, bet viena nesuimta 
sufragistė tyčia pagimdžius 
gaisrą teatre. Nors nuo to 
gaisro nuostoliai buvo men
ki, bet tas aiškiai liudija, 
kaip tai Anglijos moterįs 
atkakliai kovoja už savo 
teises.

ANGLIJA IR VOKIETI
JA.

Anglijos parlamento že- 
mesniajame bute andai im
ta perkratinėti karo laivyno 
sąmatą. Lordas Churchill 
išaiškino Anglijos ir Vokie- 
tijos laivyno padėjimą. Tas 
visas dalykas štai kaip per- 
sistato:

Didžioji Britanija karo 
laivynui šiemetai išleidžia 
$225.000.000, o sekančiais 
metais dar daugiau, po
draug padidindama laivyno 
personalą. 1914 metais 'Vo
kietija įleis vandenin du 
šarvuočiu ii* du skraiduoliu, 
o Anglija keturis šarvuočius 
ir aštuonis skraiduolius. 
Tasai laivyno didinimas tu
rėsiąs testies ir ateityj.

Taigi nesama baimės, kad 
Vokietijos karo laivynas 
imtų virsi] ant angliškojo.

Iš berlyno gi pranešama, 
kad Vokietija karo laivyno 
reikale jokiuo budu neužsi-> 
leisianti Anglijai.

Guyaquile, pietinėj Amej 
riko j, atjausta smarkus že-* 
mės drebėjimas, kuris bai
siai pergazdinęs visus gy
ventojus. Nuostoliai tečiau 
nėra dideli.
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VILNIAUS KUNIGŲ SE
MINARIJOJE LIETU

VIAI KLIERIKAI NYK
STA.

Seniau, prieš keliolika 
metu, Vilniaus katalikų ku
nigu seminarijoje bent pusė 
auklėtinių budayo lietuviai. 
Tuomet dar maža tebuvo 
girdėti apie > lietuvių atgij i- 
mą, ir tie patįs lietuviai 
klierikai išeidavo iš semina
rijos lenkų patriotais. Len
kinimas minių ėjo senovės 
taku, dar pačių sulenkėjusių 
ganytojų greitinamas. Bet 
netrukus po to virto kita 
gadynė; Pamažėle ėmė kru
tėti ir Vilniaus vyskupijos 
lietuviai ir jų krutėjime pri- 
teko pirmutinė rolė lietu
viams kunigams, patiems 
nebenorėjusiems tapti etno
grafijos medžiaga lenkų tau
tai ir žadinusiems sodiečius 
lietuvius pakilti iš tautino 
miego. Nebėr gera! Lenky
bės sergėtojai pamatė pavo
jų lietuvių kuniguose, Tai 
tuojau atsiliepė ir pačioje 
seminarijoje. Po truputį ė- 
mė mažėti kas metai lietu
vių klierikų skaičius- Dabai’ 
ant pusantro šimto auklė
tinių Vilniaus seminarijoje 
bėra 23 lietuviai, taigi tik a-

lirantui nereikia mokėti 
ietuviškai, bet lenkiškai — 
kaip gi nemokėjus. Gal lie
tuvių kunigų nėra išėjusių 
ikademijos, kurie tiktų pro
fesoriais? Kaip parodo ru- 
bricėlė, lietuvių kunigų Vil
niaus vyskupijoje ne mažes
nis nuošimtis, kaip lenkų-

Bet lenkų kunigų skaičius 
Vilniaus vyskupijoje didina
mas lietuvių kaštu ne vien 
per seminariją. Prie kūn. 
Michalkevičiaus jau bent 
keli lenkai kunigai, jų tarpe 
ir kun. Cėraskis, priimti iš 
vetimų vyskupijų: 4 iš Len
kijos (jų tarpe ir kun. Ce- 
raskis), du iš Žemaičių vys
kupijos (iš jų vienas —kun. 
Cerankevičus). Tuo tarpu 
lietuvio kunigo iš kitų die
ceziją nė vieno nepriimta.

Jei taip toliau eis, tai po 
keliolikos metų Vilniaus 
vyskupijos lietuviai bus ga
nomi lenkų atėjumų kunigų. 
Jau ir dabar daugelyje mi
šriųjų parapijų sėdi lenkai 
kunigai, kurie nemoka lietu
vių kalbos ir nelaiko reika
lingu jos mokyties.

Kieno prievolė yra pasirū
pinti, kad šioje vyskupijoje 
nepristigtų lietuviams lietu
vių kunigų? Aišku kieno...

paliko birželio 12 d. Tą die
ną jis įsakė susirinkti ir a- 
bieju pusių ingaliotiniams.

V. D. 
J. K.

RŪDIŠKĖS, 
Trakų apskr.

Sekmadieni, birželio 17 d. 
buvo sušaukti parapij inįs 
pasitartų apie bažnyčios 
statymą. Žmonių susirinko 
nęperdaug. Buvo keli ko
miteto nariai ir geležinkelio 
stoties viršininkas, kurį kle
bonas buvo nusuntęs prie 
bažnyčios steigė joKueevi- 
čiaūs. Stoties viršininkas, 
klebonui gi rdinty papasako
jo susirinkusięms-žincmėms, 
kad Kucevičius taip jam 
sakęs: “Boki ksiądz Žemai
tis tu będzie, moja-noga tu 
nie stanie”. (Kol Čia- bus 
kun. Žemaitis, aš žingsnio 
čia nežengsiu). Juk kun. 
Žemaitį siuntė į Rūdiškes 
vyskupijos vyriausybė ir 
davė valdžią statyti bažny
čią. Jos įsakymų turi klau-

kai*to, rodos, kad tai tie trįs 
valstiečiai kalti esą, kam 
reikalavę . padidinti algos, 
nes žydai ^sutiko už mažes
nę. Bet toliau ir pasirodė 
žydų gudrybė, o Malėtų val
stiečių tamsybė ir kvailu
mas. Žydai inatydami, jog 
paštu gerai uždirbsią, surin
ko visus seniūnus su rinkti
niais, gerai prigirdė ir davė 
kyšių. Girdė ir kyšius, dali
jo ne patįs žydai, bet jų a- 
gentai: Alijokas ir kiti. A- 
lijokas atvirai klausinėjo 
seniūnų, kiek kuris turi rin
ktinių, kad jis žinotų, kiek 
reikės degtiiiės ir kyšių. Žy
dai, prigirdę seniūnus su 
rinktiniais, pareikalavo pa
didinti algos, nes “mums, 
sako, reikia duoti raštinin
kui,-seniūnui, vaitui ir rink
tiniams ”. - Tamsus žmonės, 
prigėrę degtinės ir gavę ky
šių, su noru sutiko išpildyti 
žydų reikalavimus ir atida
vė paštą, vietoj trijų metų, 
šešeriemsr Saviemsiems pa
reikalavus pridėti truputį

—Cery in Madraen (Wi».) State Journat,

Dėdė Samas — olimpinis žaislininkas.

pie šeštą dalį. Kas bus jei 
ir toliau lietuvių seminaris
tų eis mažyn? Vilniaus vys
kupija liks be lietuvių kuni
gu

Kame- priežastis? Kodėl, 
sakysime, Peterburgo kata
likų seminarijoje yra dau
gybė lietuvių? Juk jiems 
daug arčiau Vilniaus semi
narija, be to, dar kiekvie
nam lietuviui kunigui malo
niau būti tarp savųjų, negu 
išėjus mokslą Peterburgo 
seminarijoje paskui keliauti 
Rusijos gilumon ar Siberan. 
Šiek-tiek suprasime, jei ar
čiau įsižiūrėsime į Vilnių. 
Štai šiemetai, kiek mums te
ko sužinoti, per antruosius 
Vilniaus seminarijos egza
minus iš 15 lietuvių aspiran
tų tik 1 tebuvo priimtas, tuo 
tarpu iš 75 lenkų — 38. Iš
vertę tai nuošimčiais gausi
me, kad lenkų 50 nuošimčių' 
išdavė egzaminus, lietuvių 
tik septyni nuošimčiai. Ar gi 
gali būti, kad lietuviai sep- 
tynius kartus butų menkiau 
ųž lenkus pasiruošę egzami
nams, kad lietuviai septy- 
nius kartus butų menkesnio 
gabumo už lenkus? Priešin
gai, vidurinėse mokyklose 
matome lietuvius geriau 
mokantis už lenkus, lietu
viai kunigai geriau moka 
rusiškai už lenkus kunigus, 
tai reiškia, kad lietuviai, 
stodami seminarijon, bent 
rie blogiau už lenkus moka 
rusų kalbos, kurioje daž
niausia aspirantas suklum
pa. Lotynų kalba lietu
viams ir ne sunkus dalykas, 
tai pripažįsta ii* gimnazijų 
mokytojai.

‘ Tat kame priežastis, kad 
tiek maža lietuvių teišlaiko 
egzaminus Vilniaus semina
rijon?. .. Šiemetai jų keturi 
čia teįstojo. Prieš septyne
rius metus buvo išlaikęs eg
zaminus J. B-tis, bet jo se
minarijos vyresnybė nepriė
mė, sakydama, kad nebesą 
yietos. Kadangi jis darba
vosi „Vilniaus Žinių“ re
dakcijoje, tai sutrukdytas 
dar metus ten prasėdėjo ir 
jau kiton seminarijon važia
vo duotų egzamino.

'Visi privalomųjų dalykų 
profesoriai Vilniaus semina
rijoje lenkai. Įstojant as-

Bet musų teisė yra ištirti 
arčiau priežastis, kodėl kas 
metai lietuvių klierikų skai
čius eina mažyn ir pašalinti 
tas priežastis. Negalime į 
tai ramiai žiūrėti, ypač ma
tydami, kaip kunigai iš sve
timųjų vyskupijų importuo
jami padidinti ir be to dide
liam lenkų kunigų skaičiui.

V.

MUSNINKAI, VIL
NIAUS APSKR.

Kun. Valavičius birželio 3 
d- buvo įsakęs iš sakyklos 
kad parapijonįs išrinktų iš 
kiekvieno kaimo po 2 ūki
ninku ir kad tie išrinktieji 
kartu su dvarininkais susi
rinktų pas jį Musninkuose 
birželio 5 d. lenkų ir lietuvių 
sąrašui padaryti. Paskirtoje 
dienoje susirinko klebonijos 
kieme dauguma parapijonių 
išrinktųjų, o dvarponio ne
buvo nei vieno. Kunigas 
apskelbė susirinkusiems pa- 
rapijonims, kad dvarponių 
ir nereikią, jei tie neatėję į 
susirinkimą. Tada žmonės 
ėmė paeiliui rašyties vieni 
lietuviais, kiti lenkais. Ra- 
šantics iš lenkų pasigirdo 
šauksmas, reikią paimti pa
galį ir mušti lietuvius, kam 
jie nesutinką įvesti Lenki
jos.

Pasibaigus surašui, lietu
viai ii* lenkai turėjo išrinkti 
po 3 vyrus, kad jie peržiūrė
tų surašą, jį patvirtintų ir 
pasirašytų po protokolu. 
Lietuviai išrinko šiuos savo 
ingaliotinius: Vincentą Du- 
bietį, Mikalojų Jurkūną ir 
Juozapą Kanclerį; lenkai iš
rinko taip-pat 3 savo inga
liotinius.

Kaip jau buvo rašyta 64 
„Vilties” numeryj, pas mus 
Musninkuose iš senovės vi
sos pridedamosios pamaldos 
būdavo lietuviškai laikomos. 
Dabar lenkai pradėjo reika
lauti kad butų perpus. Lie
tuviai su tuo nesutinka. 
Taip ir anie trįs lietuvių iš
rinktieji ingaliotiniai nesu
tiko su tokiuo lenku reika
lavimu ir prašė klebono su
statyti protokolo, jog lietu
viai nori, kad viskas kaip 
buvę pasiliktų lietuviškai. 
Kun. Valavičius protokolo 
nerašė ir šį klausim* išrišti

syti kunigas, o ne Kucevi- 
čių.

Klebonas liepė žmonėms 
susirinki kitą kartą.- Tada 
rinks naują komitetą.

Po susirinkimo Zeronių 
Kročunukas ir Vitkevičius 
šaukė, kad klebonas lietu
viškomis pamaldomis su- 
biaurinęs jų statytą koply
čią.

Kucevičiai ir kiti endekai 
pyksta ir ant vyskupijos 
valdytojo kun. Michalkevi
čiaus, kam išleidęs cirkule- 
rą apie lietuvių pamaldas 
bažnyčioje.

Jau sulaukėme lietuvio 
vargonininko. Šis rasi padės 
mums vargonais giedoti. 
Senasis, pradėjus lietuviš
kai giedoti, tuojau sustoda
vo.

algos, buvo jiems tai sunku, 
o žydams už degtinės lašelį 
ne tik padidino algą, bet dar 
ir padaugino valdymo me
tus dvigubai. Juozas Pipi
ras, pamatęs toki keistą pa
sielgimą, norėjo vienas pa
imti, už praėjusių metų algą, 
bet jam nedavė, nes daugu
mas rėkė: “Ką mes iš jo tu
rėsime”. Ir nedavė jam.

K. B.

Vladas Ueevičius, vedusis, 
26 metų. Paliko pačią su 
dukterim 4 metų. Vietą tu
rėjo prie miesto durnos, al
gos gaudavo 40 r. per mėne
sį. Prie nusižudymo jį pri
vedė girtybė.

IMMIGRANTŲ REIKA
LUOSE.

.................. ........................................................................... V -

Ten buvęs.

PANAIKINTOS DRAU
GIJOS.

Šiomis dienomis Senatas 
svarstė vidaus reikalų mi- 
nisterio reikalavimą panai
kinti Vilniaus gub. valdybos 
nutarimą, kuriuo ji leido 
steigti šias Vilniaus lenkų 
draugijas ir įstaigas: Širdies 
Jėzaus namai“, „Šv. Anta
no namai“. „Šv. Magdale
nos prieglauda“ ir kitos. 
Ministerio nuomene visos 
tos įstaigos esančios tikybi
nės ir dėlto turėjusios būti 
tvirtinamos vidaus reikalų 
ministerio. Senatas vidaus 
reikalų ministeriui pritarė ir 
tų draugijų įsteigimą panai
kino.

SKAPIŠKIS, EŽERĖNŲ 
APSKR.

Nors Skapiškiu parapija 
visa lietuviška, visoje para
pijoje nerastum jokio žmo
gaus, nemokančio lietuviš
kai, bet ir čia vis dėlto neap- 
seinama be lenkiškumo. 
Skapiškio miestelyje yra se
nas misijos kryžius, kurį ne
senai pataisė ir prikergė 
lenkišką parašą: „Pomnik 
po otbytej wielkiej missij 
w roku 1855 ir t.t.

P. Klimka.

MALĖTAI, VILN. GUB.
Birželio 11 d. Malėtų val

sčiuje buvo sueiga del pašto 
išnuomavimo. Iš valstiečių 
atsirado trįs žmonės, kurie 
buvo norėję drauge paimti 
paštą: Žvynis iš Oktapolio, 
Siamukas iš Kalzių ir Vai- 
tėnas iš Ažubalių. Tie vals
tiečiai reikalavo padidinti 
jiems algos, sueiga griežtai 
atsakė—ne. Tuomet žydai 
(Gordones ir Epšteinas), 
kurie seniau turėjo paėmę 
paštą,' sutiko už praėjusių 
metų algą toliau laikyti. Iš

J
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KAREIVIAI IR TIKĖJI
MO MOKYMAS.

Karo mihisteris buvo iš
leidęs kitkart įsakymą, kad 
kariuomeiiės mokyklose ka
reiviai ne stačiatikiai butų 
mokomi tikėjimo tiktai ru
sų kalba. ' Prieš tą įsakymą 
smarkiai protestavo Lucko- 
Žytomieriaus katalikų vys
kupas kun.Niedziaikovs- 
kiš. Tą protestą vos šiomis 
dienomis svarstė Senatas ir 
nutarė jo nežiūrėti. "

VEIVERIAI SUV. GUB
Šiemet Veiverių mokyto

jų seminariją pabaigė: Mi
kas Baliunas, Jonas Brazai
tis, Jonas Butkus, Jurgis 
Dargis, Juozas Geniušą, 
Ričardas Cržibauskas, Jo
nas Kinas, Zigmas Mickevi
čius, V. Mička, Kazys Motu
zą, Aleksandra Osmolskis, 
Zigmas Ostrovskas, Vincas 
Ožkinis, Jonas Skržitulskis, 
Vincas Srinoginis, Stanislo
vas Šileika, Kazys Uzas, Ni- 
kodimas Vakulavičius ir 
Česlovas Vitkauskas. Iš jų: 
Baliunas, Mickevičius, Mič- 
ko, Osmolskis ir Ožkinis pa
baigė pasižymėdami ir gavo 
dviklasės pradinės moky
klos mokytojų atestatus.

Iš visų pabaigusiųjų 15 y- 
ra lietuvių, 2 rusų, 1 lenkas, 
1 vokietys. Lietuviais vadi
nu visus tuos, kurie mokėsi 
lietuvių kalbos. Vienam 
mokiniui del ligos baigia
muosius ekzaminus atidėjo 
rudeniui-!i-

Įstojamieji ekzaminai į 1 
kursą bus rugpiučio 8 d. (s.

Pr.

VARNIAI, TELŠIŲ AP.
Senovėš Varnių katalikų 

kunigų semiHnrijos rūmai 
ir visa žemČ yra šiandien 
Telšių stačiatikių brolijos 
nuosavybė. Dabar brolija 
rūpinasi inkurti tuščiuose 
buvusios katalikų seminari
jos rūmuose mergaičių mo
kytojų seminariją. Girdėt, 
kad vyriausybė esanti pa
lauki'tam sumanymui-

KAUNAS.
Birželio 21 d. vakaro 7 

vai. nusižudė su vitrivolija

Pagelbinė Liet.Immigran- 
tams šelpti Sąjunga Phila- 
delphijoj, Pa., Liepos 14 d. 
turėjo susirinkimą, kurio 
protokolą žemiaus paduo
dame

1) Mitingą atidarė prez. 
kun. J. Kaulakis. Protoko
las perskaitytas ir vienbal
siai priimtas-

2) Atstovės Z. Baranaus
kienės raportas priimtas. 
Atkeliavo į port šios ypa
tos: Marė Olevičiutė pas 
pusbrolį Joną Novicką, 1224 
Alabama avė., Sheboygan, 
Wis.; Marė Balsiutė, pas se
serį Mačiūnienę, 440 N. Da
rien st., Philadel., Pa.; An
tonina Grumodienė, su duk
terimis sušelpta pinigiškai 
ir valgis duota; pasiųsta pas 
vyrą, 448 Derbon avė., Kan
kakee, Ill.; Natalia Masule- 
vičiutė, pas vaikiną Juozą 
Grigaliūną, Box 774, Teatta, 
Pa.; vyriausybė suturėjo. Y- 
ra po Sąjungos priežiūra. O- 
na Žukauskienė su 4 vai
kais sulaikyti del ligos, pa
gijus, pasiųsti pas tėvą, 1069 
Taylor st., Chicago, Ill.; An
tonina Ignatavičiutė ir Ona 
Valančiūtė važiavo pas gimi
nes, valdžios suturėtos, kuri 
reikalavo ištyrimo; paliktos 
iki laikui po Sąjungos prie
žiūra; Marce Drauguvienė 
su sunum 16 m., trachomą 
;urėjo, todėl sulaikyta; mo
lina pasiųsta ligonbutin, pa
gijus, nusiųsti kur keliavo. 
Apolonia Rainienė, duota 
>2.00, valgis 50c., telegramas 
50c., pasiųsta pas vyrą. 164 
— 45th. court, Chicago, Ill.; 
Anastazija Glaudeliutė va
žiavo pas seserį, 1416 Baim- 
4 ridge st., Phila., Pa.; Vin
cas Burgis pas pusbrolį, 233 
N. Clarion st., Phila., Pa-; 
Petras Prakopa, pas dėdę,' 
1636 Wood st., Phila., Pa.; 
Barbora Stukaitė, pas pus
brolį Kazį Mačiūną, 417 S. 
Paulina st., Chicago, Ill. Del 
daidingo antrašo neatrasta. 
Barbora Vienuliutė važiavo 
jas pusbrolį L. Intas, Box 
601 Melrose Park, Chicago, 
Ill. Abi randas po nr. 1227 
So. 2nd st, Phila., Pa- po 
jriežiura Sąjungos. Kotrina 
Beršaitė važiavo pas pažįs- 
;amą Jurgį Baryšą, 435 N. 
Oth st., Phila., Pa.; Andrius

Draugva, Box 83, Sumson,

Pa.; Sofija Geraminienė va
žiavo pas pusbrolį Praną 
Umižą, 4459 Wood st., Chi
cago, Ill; Antanas Stanke- 
viče, jam duotas $1.00 ant 
kelio ir pasiųstas pas pus
brolį, 821 W. 34th st., Chi
cago, Ill. Minėtos ypatos bu
vo aprūpintos Sąjungos.

3) Z. Baranauskienė atsi
sako nu atstovavimo, nes ji 
nori algos padidinimo $5.00 
mėnesiui.

4) Nutarta kreiptis į vi
sas dr-jas, kad prisiųstų de
legatus susirinkimai! ap
svarstymui visokių reikalų 
ir atstovės įnešimo.

5) Iždininkui S. Maukui 
užmokėtas metinis procen
tas už padėtą kauciją $3.50 
ir visų metų išlaidoms 75c.

6) Atstovės alga ir išlai
dos $42.75.

7) Šios draugijos paauka
vo Sąjungai: Dr. šv. Cicili- 
jos$2.00; Dr. šv. Kazimiero 
$6.00; Dr. Algierdo Uzarų 
$9.00; Dr- Kriaučių $2.00: 
V- Stankeviče iš Waterbury, 
Conn.; prisiuntė Dr. šv. Jur
gio gvardijos $5.00 ir Dr— 
stės Saldž. Širdies Jėzaus 
$10.00; Kybartas F. iš Chi
cago, Ill. prisiuntė: Draugi
jos Klerkų $5.00 ir smulkes

nių aukų nuo sekančių na
rių: Z. Mickeviče aukavo $1| 
po 50c.: P. Kybartas, V. Ky< 
shonas, O- Kažauskis, C. 
Kinderis, P. Jecius, A. 
Liekis, A. Tupikaitis, P. 
Steponaitis; po 25c: A. Juo- 
zaičiutė, P. J. Meškeris, V. 
Makoveckts ir A. Martin- 
kus. Petras Ajauskas su
grąžina paskolą $10.00; A- 
polonia Rainienė prisiuntė 
skolą $4.00, Įplaukė iš lai
vakorčių ir pašportų $8.00- 
Iš bankos išimta $100.00.

Įplaukė viso $167. Išlai
dos buvo $47.00.

Sąjunga taria širdingą a- 
čių aukavusiems.

Pasėdis užbaigta.
Jonas J. Sodeli, pr.-r.

Visokiais reikalais mel
džiame kreiptis į centrą.

Viršaičių antrašai:
Kun. J. Kaulakis, prez. 

333 Wharton st.
J. Bekauskas, vice-prez. 

1939 Mifflin st.
J. Hodell, prot. raštin.

316 Earp st.
J. Lukoševiče, fin. rašt. 

434 Tree st. -
S. Maukus, išdininkas 

463 N. 9th st.
Visi iš Philadelphia, Pa'

Labai linksma knyga 
HUMORAS 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 
irpasargų, nei visose virtuvių knygose Ir tt,

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei minutos, bei 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 centų, 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 
už 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
3244 So- Morgan Street Chicago, 111.

Kas atsiųs gaus taj juokingą kny&ą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.
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i AMERIKOS ŽINIOS
Prigavimų už $120.000.000

Washington. Kaip gerai 
pačta galima visokius apga- 
vinėjimus plėtoti, parodo 
atsiųstas abelnąjam pačtos 
prižiūrėto j ui Hitchcock
raportas, kur aiškiai nuro
doma, kad tuo keliu perei
tais metais neteisių inplau- 
kų buvo $120.000.000. Toji 
suma perviršina anų metų
iš tokių pat šaltinių inplau- M£iklemaną vėliaus rado Ri
ka s aut $50.000.000.

Užsiimančiu asmenų to
kiais apgavinėjimais per 
pačtą suareštuota 1.063, ku
riuos už panašius darbelius 
areštavo pačto viršininkai. 
Paeina jie iš visų Valstijų 
kampų ir įvairiausių profe
sijų žmonės. Ten esama ver
telgų, amatninkų, politikie
rių, milijonierių ir elgetų. 
452 iš jų apkaltinti, kiti lau
kia dar teismo.

Raportas paduoda, kad 
toki apgavikai daugiausia 
atidengdavo visai neesamas 
kasyklas, parduodavo vais
tus su visai 
ypatybėmis ir 
kusius laukus 
ro lotus. Tai 
kriminalistų.

Seniaus draudžiama bū
davo tokiems prigavikams 
savo siuntiniam pačto nau- 
doties; bet jie permainyda
vo savo pavardę, firmą ir 
vėl paprastą amatą varyda
vo. Dabar pačtų inspekto
riai rūpinasi išrasti būdą, 
idant visuomet tokius pri
gavikus galima butų patrau
kti teisman ir suteikti tin
kamą bausmę.

negalimomis 
niekam neti- 
arba net eže- 
kliasa gabiu

Senų merginų priešas.
Grand Junction, Colo. Pas

torius Elmer W. Huffner 
savo pamoksluose labai bar
davo senas merginas, kad 
jos neišteka, o tik žaidžia su 
šunimis, katėmis, paukšti- 
mis ir nuošaliai gyvena. S11- 
lyg minėtojo pastoriaus, mo
teris neištekėjus ligi 30 me
tų niekam nesanti verta.

Toki pamokslai supykino 
labai milijonierką merginą 
Oną Gould, kuri parašė pas
toriui išmėtinėjantį laišką. 
Tame laiške milijonierką 
pažymėjo, kad jaigu nebūtų 
turtingi! senų merginų, tai 
ir pastoriai neturėtų ką vei
kti, nes jos užlaiko bažny
čias ir steigia visokias mo- 
kslaines. Jaigu tokios mer
ginos butų ištekėjusios, 
tai tuos pinigus butų 
vyras paėmęs ir gailiašir- 
dingiems reikalams netekti!. 
Pastorius taip to laiško iš
sigando, kad atsisakė nuo 
pastorystės.

Apie siuntinius.
Washington. Po mėnesio 

suvirsimi ginčijimosi paga
lios pačtų senatorihis komi
tetas sutiko priimti pačtos 
biudžetinį bilių. Tame biliu- 
je yra taip-gi pačtos siunti
nių projektas, apie ką ilgus 
laikus gana smarkus buvo 
ginčai. Sulyg to projekto ša
lis busianti padalinta į ke
lias dalis. Pirmoje dalyje, 
turinčioje 50 mylių ilgio, 
bus mokama 5 centai nuo 
pirmojo svaro ir po 3 centus 
nuo kitų svarų; paskutinėje 
dalyje, turinčioje 1.800 my
lių ilgio, bus mokama 12 
centų' nuo svaro. Siuntiniai 
neturėsią būti sunkesniais, 
negu 11 svarų.

Tasai bilius pinigiškai iš
neša $262.000.000

Padegė namą.
Pittsburgh, Pa. Koksai tai 

William J. Winkleman, 45 
metų amžiaus, padegė savo 
namą, kuomet visa jo šei
myna miegojo, ir pabėgo. 
Aplinkiniai gyventojai greit 
ugnį pamatė, pašaukė ug
niagesius ir spėjo tad iš de
gančio namo išgelbėti visus 
saldžiai miegančius žmones.

verview parke pasikorusį. 
Pasikorė petnešomis ir jau 
nuo trijų valandų buvo ne
gyvas, kuomet jį "atrado. 
Turbut žmogelis proto su
mišimą gavo iš susirūpinimo, 
kad darbo neteko. ;

Musių naikintoja.
St. Louis, Mo. Čionai bu- 

vo apgarsinta musių, naiki
nimas, už ką atsakanti mo
kestis buvo paskirta. Musių 
naikinime atsižymėjo Grace 
Gossreau, kurį gavo pirmu
tinę dovaną $25.00 pinigais. 
Musių naikinimo sezoną už
baigė liepos 24 dieną ir pa
sirodė, kad minėtoji mergi
na užmuštų musių turėjo 
839 paintus. Gavo jinai pir
mutinę dovaną ir $83.90 kai
po už darbą atlyginimą. 
Skaitė po 10 centų už pain
ią.

Kardinolo gimimo diena.
Baltimore, Md. Liepos 23 

dieną kardinolas Gibbons 
apvaikščiojo 78 metu sukak
tuves. Panašiai kaip kad 
anais metais, išskyrus kuo
met Europoje buvo, savo gi
mimo dieną praleido pas sa
vo draugą vietoje Carroll 
County. Daugybė atsiustu 
toje dienoje laiškų ir teleg
ramų parodo, kad senelis 
kardinolas yra gerbiamas ir 
turi pas žmones didelę sim
patiją.

Kardinolas jaučiasi visiš
kai sveikas ir spėjama jam 
dar ilgas gyvenimas. Lai ra
mus buna j'o gyvenimas!

Morgan sugrįžo.
New York. Aną dieną mi

lijonierius Morgan laivu 
“Olympic” sugrįžo iš Euro
pos. Europoje atlankė cieso
rių Williama, buvo Egipte 
ir didesniuose Europos mie
stuose.

Londone nupirko vazoną 
už $200.000. Tąjį vazoną pa
dirbo garsus skulptorius 
Benvenuto Cellini šešiolik
tame šimtmetyje. Nupirko 
nuo Siligman and Co. fir 
mos, kuri yra nupirkus, kuo
met parsidavė barono Adol
fo de Rotschild turtai.

Morgan turbut išvažiavo 
Europon, kad nebūtų pašau
ktas tyrinėjimuose plieno 
trusto, kur jisai veda finan 
sinę kontrole. Dabar jau tie 
tyrinėjimai užsibaigė, tad 
ramiai grįžta atgal.

Reikalauja darbininkų.
Joliet, Ill. Nors kada pra

deda ir darbininkų nepri 
tekti. Ligi šiolei tokių atsi
tikimų retai būdavo. Šioje 
vietoje dejuojama taip gi 
delei darbininkų stokos. Sa 
koma, galėtų iškarto kele
tas šimtų darbininkų gauti 
sau užsiėmimą. Delei darbi
ninkų stokos turėjo uždary
ti patkavų ir uknolių dirb
tuvę. Ne tik darbą supran
tančių darbininkų, ii’ papra
stų darbininkų negauna. 
Tuom tarpu reikalaujama 
čia apie 500 darbininkų. .

UŽLIEJO KASYKLAS.
• ■ • ; l*i> I.

Žuvo arti 60 asmenų ir tiek 
pat sužeista. I ;r 1 

•’ : .-i.

UNIONTOWN, PA., LIEPOS 34 jįį,

Nepaprasta ištiko čionai 
anglių kasykloje katastrofa. 
Apskaito, kad žuvo nuo 40 
yg 60 darbininkų ir tiek pat 
sužeista. Priežastimi tokios 
katastrofos yra. vanduo. 
Plyšo debesys, iš ko taip 
smarkiai pasipylė vanduo, 
kad į inažą valandėlę viskas 
buvo vandenyje. .

Vanduo įsigavo požemiu.
Pakilus tokiam nepapras

tam tvanui, vanduo įsigavo 
Superba No. 2, prie Evans 
stoties į anglių kasyklas. 
Gretai užliejo visus požemi
nius perėjimus, taip kad po
rintieji išsigelbėti turėjo 
vandeniu bristi ligi kaklo 
arba plaukti. Darbininkai 
tuomet buvo 4.000 pėdų to-, 
lumoje nuo išėjimo vietos. 
Turėdami tokį prieš save 
tolumą sunku buvo išsigel
bėti, galėjo tik iš didelio 
vargo kaikurie gerai žinan
tieji takus ii* gerai mokan
tieji plaukti išsprūsti lau
kan. Pribuvo greitai nelai- 
mingiemsiems pagelba, bet 
maža iš to gero buvo. Suti
ko jau jie negyvus darbinin
kų kimus vandeniu plaukio
jančius.

Daugiausia lietuviai.
Paprastai musų žmonės 

Amerikoje daugiausia.užsii
ma anglių kasimu, tad ir 
šiose kasyklose musų tau
tiečių buvo nemažai. Galima 
tad drąsiai sakyti, kad di
desnė nelaimingųjų dalis y- 
ra lietuviai.

H. C. Frick Coke Compa
ny firmos kasyklose, pusė 
mylios nuo Superba, taip-gi 
pasirodė vanduo, kur dirbo 
100 darbininkų, bet čia tik 
žuvo tris, kiti-gi spėjo išsi
gelbėti.

Pačios ir vaikai bėdoje.
Tose vietose vien tik gali

ma išgirsti šauksmus ir

Nežmogiškumo auka.
Macon, Ga. Dėlto kad 

sūnūs Vogt Dozier įsimylė
jo į Essie Carter, tėvas, W. 
S. Dozier, žvėriškai sukapo
jo minėtąją merginą. Du 
vyru laikė ją, o penkiolika 
vyrų stovėjo iš šalių su re
volveriais, idant apsaugoti 
nuo norinčiųjų mergaitę 
ginti, kuomet W. S. Dozier 
mušė.

Du kartu Essie Carter bu
vo perspėta kad išvažiuotų. 
Pirmą kartą išvažiavo, an- 
trą-gi — nepaklausė. Užpuo
lė ją lovoje gulinčią vakare, 
pusnuogę išsitraukė ir pra
dėjo mušti. Sumušė taip, 
kad mergele guli ligonbuty- 
je ir nuolatos ko vaja su mir- 
čia.

Toksai atsitikimas sukėlė 
didelę sensaciją, kadangi ta
me dalyvavo prakilnus ap
linkiniai žmonės. Visi , jie 
patraukti atsakomybėn.

Mergelė Carter tvirtina, 
kad tankiai pinigiškai su
šelpdavo jaunąjį Dozierą. 
Sako, kad ir dabar jisai tu
rįs keletą jos diamentinių 
žiedų, kuriuos ji davė, idant 
užsistatytų ir skolas savo iš
mokėtų.

Kaip tad pasitaiko už sa
vo gerus darbus bei prakil
nius jausimus kentėti ne tik 
dvasioje, bet ir kūnų. O gal 
reikės ii; su šiuo pasauliu

TU H'J 
verksmus nelaimingųjų mo
tinų su vaikų pulkeliais, ku
rių maitintojai žuvo. Kažku
rios motinos turi po devy
nis vaikus, o liko be duonos 
kąsnelio. Sujudinanti buvo 
regykla tų moterių, kurios 
prievarta norėjo įsigauti ton 
vieton, kur jų, _ vyrai žuvo 
ir ten kartu su anais keliau
ti į amžinąjį gyvenimą.

Visa apylinkė vandenyje.
Tasai debesų plyšimas, 

kuris buvo priežastimi tos 
baisios katastrofos, pasiekė 
taip-gi Pittsburgo visą apy
linkę, išnešančią 40 dv. my
lių. Į keletą minučių visa 
žemuma buvo vandenyje. 
Žemesnės vietos visiškai bu
vo užlietos, o nuo augštes- 
niųjų kuliais vanduo ritosi, 
griaudamas ką tik ant kelio 
patiko. Daug kasyklų van
duo užliejo, daug kitokių 
j eibių pridarė, o, gal šimtai 
šeimynų liko be pastogės. 
Nuostolius apskaito j šimtus 
tūkstančių dolerių. Užlieto
sios vietos yra sekančios: 
Brownsville, Pa., .Washing
ton, Connelsville, Dunbar ir 
Pittsburg.

Vis tai vietos, vkur dau
giausia anglių kasyklos. 
Viename Brownsville, Pa. 
dirbo suviršum 500 žmonių, 
bet visi spėjo išsigelbėti. 
Washingtone Bessner Coke 
Co., firmos kasyklose dir
bo 75 darbininkai, iš kurių 
keli tik susižeidė. Connels
ville suviršum . 50 ■, šęiųiynų 
liko be pastogės.. Dunbare 
vanduo taip .smarkiai bėgo, 
kad nešė didelius su savin J 
akmenis ir užvertė jais gat
ves. Geležinkeliai tose vieto
se didžiai sugadinti.

Pittsburge jau antrą kar
tą panaši nelaimė atsilankė. 
Nuostoliai labai dideli kaip 
čia, taip ir kitose vietose. 
Kasyklose negalima bus dir
bti kokią 60 dienų.

atsiskirti. Nestebėtina, kad 
vienas atsiranda koksai bar
baras, bet kad tam pritaria 
daugiau ir dar prakilnių as
menų, tai ištiktųjų stebėti
na!

Anglijos vyriausybė jau 
seniau nusprendžius apgin
kluoti uostą Aleksandrijoje, 
Egipte. Visokie darbai paty
lomis jau pradėti. Ateičiai 
apsisaugojama.

Vokietijoj valgomų 
dūktų brangumas nuolatos 
kįląs vis augštyn; labixu 
šiai pabrangus mėsa. Ir 
Amerikoje tasai produktas 
darbininkus baigia smaugti. 
Bet kaip vienur, taip ir ki
tur valdžios iš to nedaro sau 
nieko. .

pr j-

Salos Hondo šiauriniuose 
pakraščiuose (Ispanijoje) 
smarkus lietus pagimdęs po- 
tvinį; sakoma, potyinyj žu
vę arti 400 žmųnių. JLauk m- 
se jeibės labai didęįės.

Manzanillo, Meksike, ne
senai pasimiręs turėdamas 
185 metus amžiaus nekoksai 
Jose Calvario. Pati vyriau
sybė tą dalyką pdtvirt'na, 
kad miręs senelis buvo gy- 
męs 1727 metais; Buvęs 
niausiąs žmogus visame 
sviete-

S. L. P. D. A. PRANEŠI
MAS. .

Liepos 7 dieną Luzerne, 
Pa. buvo trečias pagelbinių 
draugijų susirinkimas. Su
sirinkimą atidarė preziden
tas Jonas Vabalas. Į sekre
torius išrinkta Joną Kučins
ką, į maršalkas — J. Gerei- 
tauską, į mandatų bei įneši
mų peržiūrėjimui komisiją: 
Fr. Varašką ir Joną Rigelį. 
Į susirinkimą atsilankė šių 
draugijų delegatai:

Iš Luzerne, Pa.: šv. Petro 
ir Povylo draugijos — Jo
nas Vabalas, šv. Jurgio — 
Jonas Rigelis, šv. Jono 
Krikštytojo — Juozas Ge- 
reltauskas, Politikos Kliu- 
bo—Audrius Vaitulionis. Iš- 
SWoyersville, Pa.: šv. Bene
dikto — Mykolas Janulevi- 
čius, šv. Martyno — Jurgis 
Antanaitis, Politikos Kliu- 
bo — Mykolas Janulevičius. 
Iš Edwarsville, Pa.: šv. An
tano Jonas Kučinskas, 
šv. Izidoriaus — Jonas Ta- 
mialis ir Pranas Varaška, 
Politikos KHubo — Petras 
Jaraška ir Pr. Petrauskas. 
Iš Wilkes-Barre, Pa.: Lietu
vos Sūnų — Antanas Sta
naitis ir Kazimieras Šerga- 
lis.

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

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

Kviečia Komitetas: 
Jonas Vabalas—prezid.

7 Webster Str.
Luzerne, Pa. 

Jonas Kučinskas — raštin.
238 Slocum Ave.

Kingston, Pa.
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WHEREWATER ENTERED MINE

Regykla Pennsylvanijoje, kur lietaus potvinis užliejo 
Superba anglekasyklą. Apie tai plačiau aprašyta ži
niose iš Amerikos.

Rusijos vyriausybė nu
sprendžius kelias Suomijos 
dalis, ypatingai kelias sa
las, prijungti prie Peterbur
go gubernijos. Biurokratų 
toksai pasielgimas aiškiai 
liudija jų prakeiktus tiks
lus.

Iš Lima (Peru resp.) ra
šoma, kad miestą Piura ap
lankęs smarkus žemės dre
bėjimas.-Miesto dalis paver
sta į griuvėsius. Artesnių 
smulkmenų trūksta.

kadPasklydęs gandas, 
Rymo policija susekusi suo
kalbį prieš Italijos karalių. 
Suokalbiui priklausę anar
chistai. Daug pastarųjų 
areštuota.

Ispanijos vyriausybė iš- 
naujo ėmus bijoties revoliu
cijos ; po visą šalį sukosi 
revoliucionieriai agitatoriai 
ir taiso antivaldiškas de
monstracijas. Nesenai m. 
Barcelona revoliucionieriai 
pasikėsinę ant Ispanijos ka
raliaus tetos gyvasties, iš- 
ku, kad auti Valdiško j i parti
ja veikia. Baugu ir pagalvo
ti, kas gali tenai atsitikti.

Paryžiuje viešįs žinomas 
keliu amerikoniniu laikraš
čių leidėjas ir politikas. W. 
R. Hearst. Jisai Francijos 
laikraščiuose dabar skelbiąs, 
jogei savo laikraščiuose ne- 
remsiąs demokratų partijos 
prezidento rinkimais, ka
dangi demokratai kongrese 
nepatvirtinę biliaus, kuriuo- 
mi buvo reikalaujama padi
dinti karo laivynas, kuris 
Suvienytoms Valstijoms e- 
esąs labai reikalingas. Be to 
jis į demokratų partiją ne
atkreipiąs domos, nes ji e- 
santi be žymės.

Sujungtos ligos.
Išdirbę j as buvo užklaus

tas per vieną draugą, kad 
paaiškintų, kodėl Trinerio 
Amerikoniškas Eliksiras 
Kartojo Vyno rekomenduo
jamas kaipo gyduolė didžiu
moj ligų? Išaiškino jam, kad

flOODATU^O

jis atras kiekvienoj medika- 
liškoj knygoj apie gydymą 
ligų, kad inusų gyduolė yra 
vartojama daugumoj nega
lėjimų, kur tie patįs sympto- 
mai apsireiškia. Gydytojas 
stengiasi išvalyt kūną, su- 
drutinti ir sureguliuoti gro- 
muliavimą. Trinerio Ameri
koniškas Eliksiras Kartojo 
Vyno tą viską atlieka. Iš
varo iš kūno visus nevalu
mus ir sudrutina žarnas. Su
mažina prietvarą ir kitus jo 
painumus, kaipogalvos skau
smą, pražudytą apetitą, iš
pūtimą, skausmą ir dieglį. 
Palengvina gromuliavimą, 
išvalo kraują, sumažina 
reumatizmą ir neuralgiją. 
Sudrutina kūną ir panaiki
na nerviškumą ir nemiegą. 
Aptiekose ir pas Jos. Tri- 
ner, 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill.

I
 Labai gražus keturiose spalvose 

Jubilėjinis paveikslas
KOVA TIES
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Didumo 11x24 coliai.
Šilas 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. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
Parsiduoda labai plfllal. Perkant “Ka
taliko” redakolĮoĮe, ant vietos, pa
veikslas lešuoĮa tik 25c. Su prlslun- 
timu In kitu* miestus, 30c. žlpen- 
tams, Imant daup, nuleidžiama 60 
nuošimtis.

Užsakymus su p’nigais siųskite 
“Kataliko” išleistojo vardu:
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i J. M. TANANEVICZE 
t 3244 S. Morgan SI., CHICAGO, ILL.
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| MOTERIŲ SKYRIUS. |
Delko tada yra varto

jami svaiginanti gėrimai? 
Pirmiausioj vietoj, gal dėl
to, kad tūli žmonės mėgsta 
skonį, nors grynas alkoholis

VAIKIU AUKLĖJIMAS 
JAPONIJOJE.

MAISTINĖ HYGIENA.

(Žodelis lietuvėjns šeiminin
kėms).

(Tąsa).
Katras maistas turi Medin
gus musų sveikatai sudėti

nius?
Atsakę ant klausimo: 

“Katras maistas turi gerus 
ir naudingus musų sveika 
tai sudėtinius?”—atsakyki
me ant šio klausimo: “Kat
ras maistas turi blėdingus, 
pavojingus musų sveikatai 
sudėtinius?”

r Maistai, kaip antai: ka
va, arbata, vynas, alus, dek- 
tįnė ir sodos vanduo, vra 
netikrieji maistai, kenkian
ti, kaip dvasiškoms, taip ir 
fiziškoms žmogaus kūno pa
jėgoms. Bet kadangi gana 
didelė liaudies proporcija 
yra pats aklai įsitikrinus ir 

’ tikrina, kad augščiau minė
ti skystimaiyra tikriausiais, 
geriausiais ir labiau sustip
rinančiais organizmą mai
stais, todėl idant nurodyti 
tų žmonių klaidingą persi
tikrinimą, pakalbėsiu apie 
tuos, taip neva tamsių žmo
nių vadinamus, maistus pla
čiau.

. Arbata. — Arbata yra su
taisoma iš krummedžio ea- 
melia tltea, kuris daugiau
siai yra auginamas Chinijoj. 
Japonijoj, Indijoj ir Brazi
lijoj.

Pas chinus arbata yra ži
noma nuo neatmenamų lai
kų. Europoj arbatą pradėta 
vartoti tik pabaigoje 16 
šimtmečio. Taigi, jaigu kas 
mano, kad arbata yra labai 
naudingas ir reikalingas 
sveikatai gėrymas, tai pasi
rodo nenumanąs nieko ne 

' tik apie chemišką arbatos 
susidėjimą, bet ir nežinąs, 
kad praėjo daugybė amžių 
ir be jos labai lengvai ap
siėjo.

Chemiškos arbatos dalis, 
kurios daugiausiai veikia 
ant žmogaus organizmo, yra 
teinąs arba kofeinas. Apie 
kofeiną štai ką sako profe
sorius Virchow: “Mes 
nors sykį priėjom prie tei
sybės, kad kofeinas (akti- 
viškiausias arbatos ir kavos 
elementas) yra ne kas dau
giau ar mažiau, kaip tik 
tvirtas pąakstintojas ner
tų systėmos.” Apie teiną 
štai ką sako dr. V. Kudir
ka: “Teinas priguli prie 
smarkių nuodų, maž ką men
kesnių už striclminą ir 
morfiną. Priėmimas iki 5 
gr. neturi jokios ant žmo
gaus intekmės; daugiau už 5 
gr, — apima galvą, bet 
greit vėl pereina; nuo dides
nės duosnės skubina pulsas, 
apima galvą, dreba kojos ir 
rankos.”

Geriantieji arbatą pir
miausiai jaučiasi jausliais, 
smagiais, bet vėliaus su
snūdusiais; mat, feino vei
klumas atsiliepia ant gal
vos smegenų, — iŠ pradžių 
padilginant, o paskui mal
šinant. Mes nekartą esame 
patėmiję, kad žmogus, nu
ilsęs,pavargęs, jaigu išgeria 
arbatos, tai jaučiasi links
mesniu, šnekesniu, bet po 
kiek laiko susnudusiu, ypač, 
jaigu daugiau geria.

Daug žmonių labai klįsta 
manydami; kad arbata yra 
gera, kaip maistas, kadangi, 
jei iš pritaisytos arbatos 
gėrimui išskirti vandenįj 
cukrų ir pieną, tai joje nie

ko nebeliktų, kaip tik nuo
dai. Todėl dar atmenant, 
jog šiandien tyrų arbatos 
lapų negalima gauti, bet vi
sada su priemaišomis, butų 
labai išmintingu daiktu su
siturėti nuo perdidelio ar
batos gėrimo.

Kava. — Kava yra sutai
soma iš, taip vadinamo, ka
vos medžio coffea, kuris pir
miausiai buvo žinomas Abi
sinijoj, vėliaus Indijoj ir 
Brazilijoj'.

Kaip arbatos veikliausio
ji, ant sujudinimo nervų, 
chemiška sukrautinė yra 
teinąs, taip kavos — kofei
nas. Bet, kad apie kofeiną 
jau pirmiau kalbėjome, tai
gi nėra reikalo atkartoti.

Kava, kaip ir arbata nė
ra jųkis muistąs, bet tik ne
išmintingųjų žaislinių įran
kis. Mat, nors šioj eroj gy
venanti žmonės skaitosi ci
vilizuotais, bet. labai tan
kiai prisilaiko mažų vaike
lių įpročių. Ir taip, kaip 
mažuliai myli visokius nuo
dingus — by tik saldžius 
saldainius — taip didžiu
liai, anais neapsileizdami, 
mėgsta visokius gėrimus, by 
tik tie yra sutaisyti pir
miausiai su kokiomis kar; 
čiomis, nuodingomis žolė
mis, o paskui pasaldinti...

Kava, jaigu yra netvirta, 
t. y. ne juoda, ji netaip 
daug kenkia žmogaus orga
nizmui, bet juoda kenkia 
gana daug. Mažiems vai
kams vienokia ar kitokia 
— abidvi kenkia.

Alkoholis. — Alkoholis 
yra tyrąSj permatomas sky- 
•stimas$ išvaizdoje laliai pa
našus vandeniui, ’bet veik
mėj, kvapsnyj ir rezultar 
tuose — labai, skirtingas. 
Štai: a).uostant vandenį 
negalima patirti jokios 
kvapsnies, kadangi alkoho
lį — aštrią smarvę; b) pa
degus vandenį, jis nedegs, 
kadangi alkoholis degs ga
na smarkiai.

Visi svaiginanti gėrimai: 
dektiuč, vynas, alus, — yra 
nuodingi, nes visi turi alko
holio.

Dektinė turi (langiaušiai 
alkoholio, net 50%, vynas it
alus biskį mažiau. Bet vis- 
tiek ar šie svaigalai turi 
mažiau ar daugiau nuodų, 
t. y. alkoholio, — visiškai 
negalima rasti juose nieko 
tokio, kas butų reikalingu 
nors vienam žmogui. Vyras 
ąr moteris, vaikinas ar mer
gina, jaigu nori būti svei
kais dvasiškai ir fiziškai, 
laimingais ir naudingais 
draugijai, — turi šalintis 
nuo panašių svaigalų.

Užbaigiant apie alkoholį 
veržiasi man klausimas: Ko
dėl žmonės geria alkoholį? 
Juk jis neturi jokių maisti‘ 
nių_ medęgų, bet priešingai 
nuodus. Žinoma, dauguma 
tamsių žmonių mano, kad 
svaginanti gėrimai priduo
da kunui šilumą ir tvirtu
mą; vienok drąsiai galimą 
sakyti, kad keletą išleistų 
centų ant šmotuko duonos 
daug daugiau pagamins, ku
nui šilumos ir tvirtybės, ne
gu keletą dolerių ant alko
holinių gėrimų. Beto, tūli 
mano, kad alkoholiniai gėri
mai, kąip tai alus, apgesina 
ištroškimą;_ bet jei ir taip, 
tai tik todėl, kad jis turi 
daugiausiai vandens. Van
duo vienas, grynas gali daug 
geriau užganėdinti ištroško 
sį, negu alus; ir tai be jo
kiu iškaščių.

suteikia susijudinimą bei, 
kaip girtuokliai sako, buk
lumą, žinystę, narsumą, etc. 
Man sakė ne vienas girtuo
klis : “Tamstele, kaip aš at
sikėlęs iš ryto išmetu smič- 
kę, tai rodosi, kad aš viską 
žinau... viską galiu. Galiu 
ir dainuoti, ir kalbėti, ir ra
šyti straipsnius, eiles... Ir ga
las žino ko aš tada nega
liu... O jaigu da alaus kelej 
tą stiklinių, tai tada... tada 
aš esu 4 ir solistas, ir orato
rius, ir net pdietą^^..^*“

(L •.. ... :

Išteisybės alkoholiniai 
gėrimai sujudina žmogų, bet 
reikia atminti, kad taip sųf 
judinti žmonės visiškai nu! 
stoja nuovokos ir kartais 
negana, kad. berodydami 
vo apkvaitusi išmintingu? 
ma ir buklumą. —išsidau- 
žo rankąs, kojas, dantis; su
siskaldę galvas; išsibado 
kis, bet ir- galą. , pasidaro. 
Antraip-gi imant, gal todėl 
yra vartojami svaiginanti 
gėrimai, kad didėji dalis 
girtuoklių negali pergalėti 
bei pamesti j kirų įprotį. 
Juo labiau,,kad girtuokliai 
yra begalo įsitikėję į sa?ve 
ir į savo padarytus pienus. 
Pabandyk pasakyt girtuo
kliui, kad jo padirbtieji pie
nai lankyti smukles ir Ši
tokius nepadorumo lizdais 
yra netiko, tai. jis tuoj tatė 
išvadins “durnium”, “mela
giam” Taip į save tikinti 
žmonės inkunija alkoholiui 
apetitą, o kądą pąpašus ape
titas gilai įleidžia šakųis, 
tada nelengva jį. išnaikin
ti’. Bet nė vienas negali .Im
ti liuosas nuo to kenksmin
go apetito, kaip tas, ’ kuris 
nekadW 
alkoholinių gėrimų. * f

— Taigir: knrie ir kurios 
dar neragavote tų:.syą;igalų 
nė neragaukite^ O:. kurie!, -ir 
kurios jau raga vote : ^ ir j . ra
gaujate, tai kuogreičiausiai 
nustokite, jaigu norite būti 
išmintingais, laimingais 
žmonėmis.
Kaip reikia priruošti mais

tą naudojimui?
Kadangi jai? patyrėme į- 

vairiausias maisto ypatybes 
bei sudėtinius, taipgi, kurie 
iš jų yra reikalingi musų 
kunui, kurie ne, taigi dar 
lieka sužinoti, kaip juos rei
kia priruošti (sutaršyti) 
va 1 gymui. La bai ankstybuo
se amžiuose, kada žmonės 
maitinosi tik rastais;ir ža
liais daiktais, - priruoši- 
mas valgio, kaip antai;: vi
rimas, kepimas, šųtinimas. 
jiems buvo visiškai nerei- 
kalingas; bet šiaųdįęir sun 
ku surasti žmogų,-kuris mai
tintųsi nesutaisytais y val
giais. Beto, tų jąikų yžmo 
nės nereikalavo turėti tam 
tikrą valgymo paprotį: jei 
jiems pavykdavo užmušti 
žvėrį, arba pagauti žuyį, tai 
jie valgė gana daug, jei ne, 
tai pabūdavo be jokio val
gio nors keletą dieni t; Musų 
eroje taip daryt i negalima. 
Deltogi, neužtenką žinoti: 
kas yra maistas j iš ko jis 
susideda; kam reikalingas; 
kuris tikras, kuris ne, bet 
yra reikalinga žinoti fąįpgi: 
kaip reikia surasti tą mais
tą valgymui; kaip ir kada 
jį valgyti bei išsidirbti tam 
tikrą valgymo paprotį.

(Dar bus). <

Japonų laikraštis “Meki” 
paduoda indomų nekokios 
japonės Oorakį aprašymą a- 
pie vaikų, auklėjimą Japoni
joje. Ar. bėdinas, ar turtin
gas, kiel^yienas “žydinčios 
vyšnios įsalyj” susilaukęs 
kūdikio — tai laiko už svar
bią dangaus dovaną ir to dė
lei Japonijoje visi vaikai yra 
gerbiami ir vaikų amžius 
skaitomas laimingiausiuoju. 
Tenai nėra jokių draugijų 
vaikų apsaugojimui, ty. glo- 
bėjimui ir tik visa eilė popu- 
lėriškų patarlių patvirtina 
suaugusių. nėapribuotą mei
lę link vaikų. Štai viena tų 
patarlių kaip skamba: Vai
kai— tai geležinis ryšys 
tarp moteries ir vyro”. Ki
ta vėl: “ V alkai nekuomet 
nėr. alkani”,' : i.--i. ' r. ■
Mažas jajmiiųkas turi bai

mingą prigimti.
Nežiūrint* tos visos laimės, i 

mažas jąp.onųkas turi bai
mingą prigimtį.. Mažos j 
mergaįtęs .yrą pripratintos į 
kam iiors būti. paklusnioj 
mis, klauso visuomet kadir, 
savo brolių. Ryte vaikai: 
užsikėlę tųdjąųs bėga pass 
savo gimdytojus, lenkia: 
prieš anuos sąvo, mažas gal-i 
vėlos kūonejlig pat žemei' 
ir klausią: “Ar mielas tėve-i 
lis (mamai) šiandie jaučiasi 
sveikas?”!. ' J

Pirm .yaįgysiant prie sta
lo vąikaiiirąą į. rankas peilį; 
arba šakųtęs, ir prieš gimdv-į 
tojus palankia galvas; be toj 
nei yąįgyti nepradeda.

Pirm išeisiant mokyklon,- 
vąikai. sųldąnpia , prieš mo- 
tiną., Tėyukąšeipąnt iš na- 

vaidai; ;jį..palydi net. į 
prięąngį^Jr^.ten prieš .išei- 

ž^^n^alvas

— Tegu .tavų. Pievas ve
da!... Sųgęįšk laimingai ir 
greitai!. .. ; .... ;

Mažų mergaičių šventė.
Mažų mergaičių didi šven

tė kovo 3 dieną. Tai lėlių 
iškilmybė, įvesta viešpatau
jant ciesoriui Bielastui, 572 
metais pirm Kristaus. Tą 
dieną surengiama lėlių paro
dos ir teatrėliai, kuriuose 
perstatoma puikiai apsitaisę 
ciesorius 3 su ciesoriene, jų 
ministerial, rūmų tarmų ir 
kiti garsus iš Japonijos his- 
torijos vyrai. Iš tų teatrė- 
liuose nriniaturinių persta
tymų mažos mergaitės mo
kinasi ciesoriaus dvaro cere
monialų,. o kadangi į visa at
kreipia savo, domą — tuose 
perstatymuose pamato taįp- 
pat ir tai, kas reikalinga šei
mininkei namų vedimui.

Bernaičiai pratinami būti 
paklusniais.

Pripratimas prie paklus
nybės ir atsižadėjimas sa
vęs, bernaičiui labai reika
linga toji ypatybė ateičiai, 
ypač gi šeiminiškame gyve
nime, kuris kartais turi sa
vo juodąsias puses. Tankiai 
kadangi pasitaiko, kad vai
kai, paeinanti iš legitimuo- 
tos pačios, bendrai auklėja
mi su pašalinių (netikrų) pa
čių vaikais ir tai tokius au
klėja legitimuota (tikroji) 
pati. Šita moteris įstengia 
savo gražiu apsiejimu už- 
trinti tarp vaikų jų teisotą, 
ar neteisotą paėjimą. Aiš
ku, kokio tai reikia iš mote
ries pasišventimo ir savo 
priderystėi atsidavimo!

Valstija visiems gyvento ■ 
jams yra įsakius vaikus- 
leisti mokyklon ligi 16-kos 
metų jų amžiaus. Dvi va- 
laiidi -Savaitėje mokykla pa
švenčia vaikus mokinti mo
rališkumo/

Mokslui knygas parenk? 
ir patvirtina apšvietimo mi
nisters. Moklyklose svar
biausi daiktai mokinama se
kanti: Vaikų meilė, p i mi
tą kūną gerbimas, meilė ir 
Įfąklusriunias ciesoriui, at
leidimas, dora, dėkingumas, 
taupumas, seneliams gailes- 
tirigUmąs, išmintingas apsie
jimas su pavaldiniais, drau
giškos formos, priderystės 
iš atžvilgio į artymus, dievų 
meilė,7 tėvynės meilė, rūpės* 
tingumas; drąsa ir t. p.

Draugijinių priedermių 
" .mokslas.

Pąsfąraišiais laikais į mo
kslo eilės įvesta keliolika 
valandų išguldymas apie 
“draugijines priedermes”, 
apie rinkimus parlamentan 
ir gminan, apie įstatymų 
gerbimą, ' apie santikius 
žmogaus link gamtos, apie 
pridėtinės vyriškio, mote
riškės ir t. p.

Apart to bernaičiai lavi
nasi gimnastikoje ir kituose 
Sportuose.

Mergaitės, kurios Japoni
joje abelnai visai jaunos iš
eina už vyrų — mokinasi 
siūti, valgius gaminti, jei jos 
nėra augštesnės bajorijos 
dukterimis, nes pastaroj 
šioms naminiai darbai žinoti 
nėra reikalinga.

Namų šeimininkės Japo
nijoje kadangi yra atsakan
čiomis už visų šeimynos na
rių drabužių stovį. Šeimi
ninkė priversta drabužius 
prižiūrėti, juos netik siūti, 
bet ir taisyti, lopyti. Motinos 
savo dukteris moko, idant 
jos moteryste nesidžiaugtų 
kaipo kokiuo rojumi, bet 
moterystę laikytų rimtu dai
ktu, su sunkiausiomis prie
dermėmis.

| Real 
J Estate

I1 Skyrius Į
Užganėdintas pirkėjas, I 

tai geras apgarsinimas. .' ■ 
Pasiremdami ant to principo, I 

Įmes darome Real Estate biznį s 
jau per kęlioliką metų. B
Kiekvienas biznis reikalauja 1 

tinkamo prižiūrėjimo ir vedimo, ■ 
to paties reikalauja ir Real Estate 1 
biznis, o kad tą atlikti tinkamai, I 
reikia padėti dikčiai darbo, ener- 1 
gijos ir supratimo. M

MES esam pardavę šimtus B 
■ properčtų, kaip tai: - Namų, Lotų f 
1 bei Farmų ir kiekvienas, kuris B 
Įtik pirko ką nors per musų ban- S 

ką, yra pilnai užganėdintas, o jei-1 
igų žmogų užganėdini, tai jis re-■ 

komenduoja ir kitiems. K

Į
 MES turime daug properčių s 
ant Bridgeport o (centras lietu- ■ 
vių Chicagoj) ir kitose lietuvių 1 

apgyventose vietose. - ffMES greičiausiai apeiname ir g 
gauname ant pardavimo “Bar- ■ 
gain’us” (pigumus), tai tokiu bu-1 
du galime parodyti jums tokias g 
propertes, kokių jus norite.- B 

MES nieko neslepiam nuo pirkėjo, bet pasako- S 
me . apie propertę taip, koki ji yra: jeigu yra gera, ■ 
tai sakome, kad gera; o jeigu prasta, tai sakome, ■ 
kad prasta, tokiu budu pirkėjas gauna rodą tokią, B 
kokią mes sau duotume. g

JEIGU NORI PIRKTI kokią nors propertę B 
PIGIAI, tai atsilankyk į musą banką, o mes jums ■ 
parodysime tokių properčių, kokių tik jus norite, ■ 

REIKALAUJANT, PASKOLINAME PINIGŲ ■ 
ANT PRIEINAMŲ IŠLYGŲ. g

JEIGU NORI, KAD JŪSŲ UŽMANYMAS g 
IŠSIPILDYTŲ, TAI ATSILANKYKITE Į B

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

Tikrieji filosofai ir gar
sus mokslo žmonės buvo dar 
garbingesni savo apsėdi
muose ir darbuose.

Bernaičių šventė.
Bernaičių šventė yra ap

vaikščiojama gegužio 5 die
ną, atminčiai savažudystės 
vieno patriąrko, kuris pirm 
poros tūkstančių metų nusi
žudė i^. nusiminimo, jogei 
Japonijoje ėmę niekyn eiti 
gyventojų papročiai. Iškirp
ti iš pęperio ar audeklo ka
rosai, pritvirtinami ant il
gų smaigų ir vėju plevėsuo
jami. )Carosas yra simbo- 
las spėkos ir veiklumo, drą
sos ir išlaikymo. Jis yra sa- 
murajųs-kariauninkas tarp 
visų žuvų. “Jei karosas su
gaunamą, ir norima piauti, j is 
tuomet nei nepasijudina, tik

Iš meilės.
— Gangreit mano vyras 

mirė, ir aš nenoriu daugiau 
gyventi! Eisiu paskui jį!

— Bijokis Dievo! Duok 
jam nors kapinėse ramiai 
pagulėti.

Teatrėlyj.
— Delko už scenos nuo

latos taip smarkiai barški
nama? Juk tas nėra reika
linga.

— Tas labai reikalinga. 
Tas daroma todėl, idant pu
blika nesumigtų.

Išaiškino.

Rusijoje tomis dienomis 
susekta suokalbis prieš tenai 
viešintį Japonijos diploma
tą kunigaikštį Katsura. 
Suokalbiui priklausė kore- 
onai.

Franc i jos minister ių ta
ryboje prezidentas Fallieres 
pasirašęs po įstatymų pro
jektų reikale paskolos mies
tui Paryžiui — 200 milijo
nai frankų, kurie turėsią but 
sunaudojami pigių namų 
statymui.

su atsidavimu ir vertybe 
laukia sau neišvengtinos 
mirties. Bernaitis nuo tos 
žuvies inokosi visokių jos 
ypatibių ir apart to susipa- 
žindina su tautos karžygio 
darbais pirm poros tūkstan
čių metg«

Vaikas: — Tėveli, šian
die mokytojas mokykloje 
mums pasakojo, jogei esama 
žmonių, kurie valgą ugnį. 
Ar tai galimas daiktas?

Tėvas (alkoholikas): — 
Rasi... Juk yra tokių žmo
nių, kurie geria vandenį.

Nėra pasaulyje tokio au
klėjimo, kad vynuoges pri
verstų augti ant obels, o že
muoges ant dagio. Panašiu 
budu nė vienas žmogus ne- 
gal peržengti savo prigimi
mo ribų.

Albanijoj sukilimai plati
nasi ; patvirtinta seniau 
pranešta žinia, kad albanai 
Kossovo vilajete paėmę iš 
turku tvirtovę Pristina. Tur- 
kijos premieras tomis die-1 
nomis keliausiąs į Albaniją 
ir mėgįsiąs padaryti santai
ka su tenaitiniais gyvento
jais. •

Reggio del Emilia (Italė 
joje) socialistai italai atlai< 
kę savo metinį kongresą, ku
ris nusprendęs iš partijos 
prašalinti socialistus parla
mento atstovus: Bisolati, 
Cambrini, Bonoini ir Po-1 
dreca už tai, kad jie neprieik 
taravę parlamente dabartį* 
niam karui, kad dabartinį 
karalių sveikinę po nepasi* 
sekusiam pasikėsinimui ifl 
kitokius pasielgimus^ prie* 
šingus socialistų norams.

s . ‘t t . .. ...
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Iš Lietuviškų Dirvų. |

*ą. Rockford, Ill.
Šis miestelis gana puikus 

savo išvaizda, ypač vasaros 
laike; nes gana skaitlingas 
visokiais medžiais, ir žoly
nais, —- vienu žodžiu, — čia 
Žmogus gyveni, kaip rojuje... 
t Lietuviai čia kas-kart žy
miai dauginasi. Iš to yra 
gana aišku, kad apie porą 
metų atgal, čia lietuviai tu
rėjo tris draugystes: šv. 
Mykolo pašelpinę, “Šokių 
Kliubą”, (dabar tas pats 
Kliubas vadinasi “Lietuvių 
Piliečių Kliubas” ir yra pa
šelpimų) ir socialistų kuopa. 
Šiandien jau turi šešias, ty. 
dar trįš priaugo: TMD. kuo
pa, Simano Daukanto pa- 
šelp. dr-tė, ir Mokslo •ieško
tojų dr-tė. Taipgi ir parapi
ja susitvėrė, norint maža, 
kurios klebonu yra kun. Ma
linauskas. Parapijos reika
lai nekaip eina, priežastis: 
klebonas niekaip ne 
nori taikintis su parapijos 
komitetu. Parapija neturėjo 
vargonininko, atvažiavo var
gonininkas, žmogus gerai su
prantantis savo darbą; tas 
žmogus darbštus surado gie- 
dorius ir jau bažnyčioje gie
dojo ; bet kunigas pasakė, 

.kad vargonininko jis nerei
kalaująs, ir štili vieną ne- 
dėldienį pasisamdė kokius 
anglus grajinti ir giedoti 
per mišias.

Čia pat reikia priminti, 
kad tarpais bažnyčion atsi
lanko ir musų cicilikučiai, 
vienok nėra juokingesnio 
daikto, kaip kad iš šalies 
matyti juos klūpant per pa; 
kėlimą Hostijos. Mat, kada 
visi klaupiasi, tai ir jiems 
sėdėti ausįs rausta; tad 
klauptis nori ir ne, antgalo 
apsidairę, kad visi klupo ir 
jie atsitupia, susiriečia. O 
kas juokingiausia, kad, pri
siskaitę “Keleivio” su “Ko
va”, įpuolę vargšai į abejo
jimą ir patįs sau neužsiti- 
kėdami, nežino į katrą pusę 
palties.

Trumpakelnis.

Kenosha, Wis.
Jau šeši metai kaip dar

bai taip gerai be’ėjo kaip 
šiemet. Iš kitur pribuvę 
tuoj gauna darbą kaipo vy
rai taip ir merginos. Dar
bų yra visokių. O pagal dar
bų ir uždarbiai. Oras nakti
mis visados ataušta, nes 
miestas stovi ant ežero 
kranto, ir užtai gerai gali
ma naktimis išsimiegoti.

Parapija per pusmetinį 
susirinkimą nutarė ant ru
dens lietuvišką mokyklą 
atidaryti. Mokyklai namą 
turi gražų, tiktai mokytojo 
neturi. Gerai butų, kad ir 
vakarinę lietuviai mokslai- 
nę turėtų, nes daugumas iš 
Lietuvos pribuna ir nemokė
dami angliškos kalbos turi 
niekiausius darbus dirbti ir 
tai už mažą užmokesnį. O 
pramokę kalbos galėtų gau
ti gerus darbus pasirinkda
mi.

Parapija šiemet turi daug 
išlaidų, nes bažnyčios, mo
kyklos ir namo deda naujus 
stogus už $1.440. O dar iš
davė malevojimo bažnyčios 
iš vidaus ir visų budinki} iš 
lauko pusės kontraktą už 

... $1.010.
į- Merginų Draugystė Ne

kalto Prasidėjimo buvo su- 
--įmaniusi padaryti pikniką 

20 liepos, ir jo pelną skyrė 
įsteigimui šaletinių altorių. 
Bet tą dieną baisiai lijo ir

turėjo atidėti ant kitos die
nos. Vaikinai, nenorėdami 
merginoms pasiduoti, irgi 
susirinkę nutarė laikyti pik
niką 4 rugpiučio, o jo pelną 
paskirė išmalevojimo baž
nyčios. Apart to visi lietu
viai aukoja kiek išgalėdami 
pataisymui stogų ir malevo
jimo.

Parapijos komitetas labai 
storojasi ir susirenka žėdną 
savaitę, o kitoje net ir porą 
sykių apsvarstymui parapi
jos reikalų.

Teodoras Kučinskas, Val
paraiso studentas, renka ži
nias apie Kenosha lietuvius 
Kun. Kaupui paduoti rei
kale enciklopedijos. Pora 
vertelgų atsisakė apie save 
žinias suteikti, nežiūrint į 
tai, kad apie rinkimą žinių 
buvo bažnyčioje minėta.

Pernai miestas atėmė iš 
Ašmių šeimynos vaikus . ir 
padavė valstijos globai. Šie 
met užsipuolė ant Kazimie- 
ros Mikalauskienės su pa
našiu tikslu. Bet miesto ro- 
doje atsirado daugiaus ka 
talikų, kurie išsuko ją nuo 
to, tiktai jinai 25 liepos iš 
Kenosha, Wis. policijos li- 
džiama turėjo išvažiuoti pas 
savo vyrą į Kauno gub., Tel
šių apskritį, Lieplaukės pa
rapijos, į Našokuočių kai
mą. Su ja išgabeno tris jos 
dukteris: Kazimierą 9-nių 
metų, Barborą 8 m. ir Oną 
7 m. Mikalauskienė miestui 
į akį įkrito iš atžvilgio gir
tuokliavimo ir prostitucijos^

“Kataliko” Skaitytojas.

mis nekuomet neužsiima. 
Jaigu apie tokius darbus 
girdisi, tai aišku, kad ne ge
ras katalikas, bet pirmeivis 
arba žengiantis į pirmeivių 
vėžes. Biaurius dalykus ga
li pildyti tik pirmeiviai, ku
rie į Dievą netiki ir amžino
jo gyvenimo nepripažįsta.

Tokiam žmogui skirtumo 
nėra ar gyvuliškas ar žmo
niškas gyvenimas, nes jis 
savęs neišskiria iš gyvulių 
eilės. Visai kas kita su ka
taliku. Jis turi Dievo meilę, 
Jo prisibijo, kuris liepia 
gražiai žmoniškai gyventi. 
Katalikas turi vadovus-ku- 
nigus, kurie mokina gerai 
gyventi ir eiti žmoniškomis 
vėžėmis. Už tai pirmeiviai 
kunigų neapkenčia, kovoja 
prieš juos bei prieš tikėji
mą, idant galėtų liuosai pa
našiais ar dar bjauresniais, 
kaip Gurkliutės, darbais at
sižymėti. .

i ' ? .

Katalikas.

Juozas R. paeina iš Vil
niaus gubernijas; seniaus 
buvo sulenkėję^, bet pasta
raisiais laikais mylėjo lietu
vystę, ir lietusių kalbą. Lai
kraščių neskaitė,'3 nes alko
holis to jam neleido.

Povilas V.
. ffc! —

Severos gyduoles pagelbės jums, jeigu jas pavartosi! priešai 
ligų, kurioms jos yra skirtos. Kuomi sergi?

Nieko įstabaus

Lewiston, Me.
“Keleivio” 29 numeryje 

koksai tai p. J. K. užsipuo
la ant manęs, buk neteisin
gą žinutę parašiau apie 
Marės ir Onos Gurkliučių 
juodrankišką pasielgimą. 
Tai yra tikra žinutė bei tei
sybė, kui ią plačiai ir anglų 
laikraščiai pažymėjo. To
liau p. J. K. užmeta tt^n, 
buk aš nesupratęs ant Wi- 
pų parašų ir tad maniai!, 
kad ten apie Gurkiiutes ra
šoma, o tuom tarpu ten už
draudimas s]liaudyti šaly- 
gatvėmis. Perdaug p. J. K. 
į gatves įsigilinęs, kad tik 
gatvių kampus mato, o kur 
kitur jų nepastebi. Nema
niau visai apie gatves ir 
stebiuosi, kaip tad p. J. K. 
suprato apie gatves. Buvo 
pažymėta in* net paveikslai 
nupiešta ant laikraščių, 
taip sakant, kampų.

Prie kokios pirmeivių or
ganizacijos priklausė Gur
kliutės man nerupi, bet kad 
buvo pirmeivės tai faktas. 
Musų pirmeivių svarbiausiu 
dalyku yra išjuokti tikėji
mą, bjauriai apšmeišti ku
nigus. Tą jų profesiją pa
tvirtina jie patįs laikraš
čiuose ir įžengusieji į tokią 
profesiją didžiuojasi iš to ir 
vadinasi pirmeiviais. Prie 
tokių žmonių profesijos pri
klausė ir Gurkliutės. Kad 
jos pirmeivių bandos, patvir
tina “Keleivis” ir “Laisvė”, 
kurie, rašydami apie muš
tynes kur atsitikusias, pažy
mi, buk minėti peštukai ar 
kitokį piktadariai esą ge
rais katalikais, prie šiedvie- 
jų-gi jokio pažymėjimo ne
padėjo. Drąsiai galima sa
kyti, kad tokių laikraščių 
pažymėjimai apie kokių ten 
peštukų gerą katalikystę 
yra visiškai melagingi. Ge
ras katalikas girtuoklyste, 
paleistuvyste ar muštynė

Dalton, Ill.
Karų dirbtuvės darbinin

kai susilaukė gero išlaimė- 
jimo. Reikalavo nuo darbda
vių pakėlimo mokesties į va
landą 2 centu ir veltui trūkį 
nuvažiuoti į darbą. Tas vis
kas pasisekė laimėti, nes 
pirmininkas darbavosi kuo- 
geriausia ir vedė darbinin
kus išmintingai. Jis nenuil
stančiai darbavosi darbinin
kų naudai, neatsižiurėjo į 
kitų išjuokimus, kurie ty
čiojosi iš jo darbo, bet drą
siai žengė pirmyn pakolei 
neišgavo iš darbdavių suti
kimo ant darbininkų paduo
tų išlygų. Mes tad visi dar
bininkai tariame širdingą 
“ačiū” musų nenuilstan
čiam pirmininkui .Adolfui 
Kainaverčiui ir jo padėjė
jui Stanislovui Valackui.

Dabar mes gauname į va
landą 27 centus, dirbame 10 
valandų į dieną. Musų pir
mininkas lietuvių labui ne
sigaili pasišventimo ir su
teiks kiekvienam darbinin
kui norinčiam darbą gauti 
pagelbą. Galima atsišaukti 
prie jo šiuo adresu: A. Kal- 
navertis, 10751 Michigan 
Ave, Roseland, Til. A. Kal- 
navertis yra jaunas dar vai
kinas ir nesigaili lietuvių 
labui dirbti, tad galima tikė-i 
ties ateityje gausių jo darbo 
vaisių. - ■

Darbininkai C. E. J.

LAIŠKAS REDAKCIJOM.
Liepos 13 dieną sėzdamas 

į laivą New Yorke, siunčiu 
paskutinį šioje šalyje atsi
sveikinimą broliui ir kitiems 
giminėms Chicago j e gyve
nantiems. Siunčiu taip-gi 
padėkonę visiems pažįsta
miems bei giminėms už pa
lydėjimą Chicagoje į gele
žinkelio stotį. Gana ilgoką 
laiką gyvenau Chicągoje, 
buvau “Kataliko” skaityto- 
jum ir toliau juo noriu pasi
likti. Rengiantis į kelionę 
visus reikalus atlikau “Ka
taliko” spaustuvėje bei te- 
naitinėje bankoje, iško esu 
užganėdintas ir dėkingas. 
Visą laiką Chicągoje buvi
mo priklausiau prie šv. My
kolo parapijos, North Side. 
Likitės sveiki visi giminės 
ir pažįstami.

Su pagarba
Juožas Valulis.

PRANEŠIMAS DAILI 
DBMS.

Turiu tikras mio seniau
sių laikų lietuvių kankles, 
kurios atvežtos iš Lietuvos. 
Lietuvių kanklės yra dvejo
pos : mažesnės’ i^ri1i2 stygų, 
didesnės — 18 stygių, forma 
tas-gi tas pats. Jaigu kas iš 
dailidžių norėtų pamatyti, 
lai atvažiuoja pas mane, o 
aš parodysiu. Kurie-gi nega
li atvažiuoti, tegul atsiun
čia $5. tai' duosiu hiipiešti ir 
jų paveikslą atsiųsiu. Lietu
vių kanklių už2 jokius piiiV 
gus Amerikoje neį^nittfa 
gauti nusipirkti-

A. ^lamiškis.

Brooklyn, N. Y.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

p. Perkūno Kulkai iš So. 
Omaha, Nebr. —T Tamstos

kad jaučiatės negerai ir esate nusidėvėję, jeigu 
savo viduriams leidote nusilpnėti, ir virškinimą 
turite blogą ir kenčiate nuo užkietėjimo. Vienok 
kam reik jums taip kentėti, jeigu

SEVEROS
SKILVINIS KARTUMAS

[SEVERĄ’S STOMACH BITTERS]

gali kiekvienoj valandoj išvesti jus ant sveikatos 
kelio. Žmonės vartoja jj nuo trisdešimties metų, 
atsitikus stokai apetito, nerviškumui, vėjams, už
kietėjimui, dispepsijai ir abelnam nusilpnėjimui, 
kas viskas paeina nuo silpnų vidurių—ir pasek
mės visados yra geros.

Sekąptie laiškai yra prisiųsti savonoriai ir verti skaitymo 
l." i v t. i ■ " ' ' r ’ ' . *

Florida, N. Y.

Ponia -Biiudwika Walencie-rašo:

” ' “Vartojau' Severos Skilvinl Kartumą ir galiu jj pa
tarti-kiekvienam. Ta gyduole labai man gelbėjo.

$1.00

Rockfall, Conn.
P-as Adam Wolka rašo;

“Nuo daugelio metų kentėjau nuo įvairių vidurinių 
sujudimų ir niekas man negelbėjo, pakol Severos Skil- 
vinio Kartumo nepradėjau vartoti. Persitikrinau, kad 
tai yra puikus sustiprinantis vaistas.

Drugys “Szieninis
yra liga, apsireiškianti paprastai vasaros pabaigoj, arba rudenį, o jos 
priežastimi yra, rodosi, belekiojančios ore dulkės nuo žolynų, rugių, 
miežių ir kitokių javų. Kaikurie žmonės gauna nuo to Kataro kvėpa
vimo kanaluose, 
prie astmos, tai 
namas

Jeigu turite niežimą nosyj, gerklėj 
nemislykit ilgai, tik pradėkit vartoti

ir akyse, jeigu 
gyduoles vadi-

Severos Mostis nuo Kataro
[Severa’s Cotarrh Balm]

Parsiduoda visur aptiekose. Neimkite kitokių. • Jeigu Jųsų aptiekorius neturėtų, 
rašykit mums. Nurodymai lietuvių kalboj. Gydytojo patarimas uždyką.

i 1A/- E* Crurn* Cn cedar lupios

Greitai.
Vaikas (Įbėgo verkda- 

mas saliunan): — Eikš, tė
vuli, greitai namo — motina 
numirė!

Tėvas: — Taip?..- po 
šimts pypkių. Saliuninke, 
įpilk man dar stiklą alaus.

Auklėtojas — ne valdinin
kas, o jei jis valdininkas — 
tai ne auklėtojas.

Vaikai privalo išmokti 
kalbėti, mokytojas — nuty
lėti. Bet šie ir pastarasis 
privalo išmokti klausytis.

Kuomet mokytojas per
daug kalba, tai vaikai mas
to ir permažai išmoksta.

Taupykite vaikų ašaras, 
kad jie galėtų jas lieti ant 
jūsų kapo.

Kad gera šaknis, tai ir 
vaisius bus geras-

Cokeburg, Pa.
Darbai pas mumis eina 

gerai ir iš kitur atvažiavęs 
lengvai gali darbą gauti. 
Tik daugumas bijosi čionai 
apsigyventi, nes dirbama sU 
lempukėmis, kas lengvai ga
li sukelti gazų eksplioziją.

Liepos 14 dieną ištiko pa
sibaisėtina tragedija. Jau
nas, 27 metų, lietuvis Juo
zas R. pasikėsino atimti sau 
gyvastį. Toje dienoje buvo 
kokio teh gudo vestuvės, kur 
atsilankė Juozas R. ir gero
kai įsitraukė. Taip smagiai 
įsigėręs išdalino visus savo 
pinigus tarp svetimtaučių. 
Parėjęs namon, apsvarstė, 
kad jis dirbąs kitiems, o ne 
sau; pradėjo keikti Dievą ir 
šventuosius; pagalios išsiė
mė revolverį ir šovė sau į 
burną. Išgirdę jo riksmą, 
subėgo žmonės, pašaukė gy
dytoją, kuris apžiūrėjęs nu
siuntė Pittsburgan į ligon- 
butį. Susižeidė mirtinai, ne
žinia ar pasveiks. Juozas R, 
reikia žinoti, buvo didelis 
alkoholikas ir tad tik per 
girtybę susilaukė tokio atsi
tikimo. Ot tai vaisiai gir- 
tuoh^stės smako!

korespondencija naudos ne
atneš, bet blogo padarys. 
Gei-iauslaikraščiuose negar
sinti, o tik tokiems ponams 
duris parodyti, kad toliaus 
gėdos nedarytų. Ta kores
pondencija netilps.

p. J. Šeporaičiui iš Wil
kes-Barre, Pa.. — Tamstos 
korespondencija netilps ir 
paaiškinimo nebus, nes sun
ku suprasti ką Tamsta no
rėjai pasakyti ir taip gi nė
ra prirodymų.

p. Lukšių Juozui iš Nor
wood, Mass. Tamstos 
straipsnelis apie bažnyčias 
netilps. Reikia skirtis nuo 
airių, idant nuo ištatitėji- 
mo lietuvius sulaikyti, ką 
lietuviškos bažnyčios pilnai 
suteikia. Jaigu už kiekvieną 
bažnyčion nuvažiavimą rei
ktų mokėti 15c., ti/i susidė
ti} tiek, kad galima' ‘butų an
trą bažnyčią užlaikyti. Lietu
viai bažnyčių clar / perdaug 
neturį ir spėkas neardo, nes 
tik prie kelių' šimtų šeimy
nų yra bažnyčia, o prie ma
žiau jos nesimato? Kitatau
čiai daugiau bažnyčių turi.

KLAIDOS ATITAISY 
MAS. -

Korespondencijoje iš St. 
Louis, Mo., atspaudintoje 
“Kataliko” 30 numeryj; įsi
skverbus žymi klaida: tenai 
paminėta užuot šv. Juozapo 
dr-jos — šv. Jurgio dr. 
Draugijos šv. Jurgio vardu 
čionai visai nėra.

; Cicilikas.

y^^y.Z?

Mi

Photos by American Press Association.

Benamės moteris su vaik liais. Potvinis suardė joms namus. Tas atsitiko Po 
sylvanijos valstijoje.
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darbininkai yra laimingi, 
kaip juos perstato vyriausy
bė. O vertėtų, kad kas per
statytą ir ahtrąją medalio 
pusę.

*❖ *
Mėsininkai ir brangumas.
Girdime vyriausybės opi

niją apie mėsos brangumą, 
girdime konsumentą ir f ar
ine rią rugones, bot labai re
tai tenka išgirsti pačių mė
sininkų nuomonę tame klau
sime. Vieno amerikoniško 
laikraščio reporteris aplan
kęs New Yorke nekokį tai 
mėsininką ir uždavęs jam 
kelis klausimus mėsos bran
gumo reikale. Mėsininkas 
pasirodęs labai nuolankus 
ir mylintis tokius klausimus 
gvildenti, žinodamas gana 
gerai, kad tąja savo kalba 
neatmainysiąs dalykų sto
vio, žmones be mėsos apsiei
ti negalį,ir už aną mokėsią 
visuomet tiek, kiek mėsi
ninkas norėsiąs.

Šis mėsininkas ėmęs re
porteriui tvirtinti, kad tu
rįs tikrą simpatiją ir sąjaus- 
mą bėdiniems žmonėms, no
rintiems valgyti mėsą, bet 
galintiems naudoties tik ar
šiausios rąšies kiauliena, gi 
apie jautieną arba avieną 
— negali but nei kalbos.

Toliaus mėsininkas štai 
ką išplepėjo:

“Kiauliena gardus valgis, 
bet nuolatinis aną naudoji
mas gali subjaurinti gyveni
mą. Yra atsitikimų, kad ne- 
kurie žmonės kelis mėnesius 
paeiliui maitinasi kiaulie
na, kaipo pigesne mėsa, ir 
kurios galima daug suvalgy
ti. Vasaros metu valgant 
nuolatos kiaulieną galima 
susirgti.

“Bet ar žmogus, turintis 
šeimyną, o uždirbantis sa
vaitėje kaip tik 'dešimts ar 
dvyliką dolerių, gali pirk- 
ties avieną, ar jautieną, mo
kėdamas 30 ar 40c. už sva
rą? Tas tiesiog negalimas 
daiktas darbininkui žmogui.

“Be mėsos apsiėjimas, ku- 
riuomi konsunaentai grasia 
mėsininkams, pastarąją vi
sai nebaugina.

“Daržovės ir visokie že
mės vaisiai taippat brangus 
ir iš ją pataisyti pietus be 
mėsos atsieis daug brangiau.

Taip pasakoja mėsinin
kas. Pasirodo tas, kad mė
sininkai žmonių vargo ne
paiso, by tik sau turėjus ge
rą pelną. Jie nesibijo nei 
boikoto, nei žmonių rūstu
mo, gerai ' žinodami, kad 
žmonės be mėsos negali ap
sieiti. Panašiai elgiasi visą 
tautą mėsininkai. Iš tokio 
mėsininkų pasielgimo gali
ma išvesti du dalyku, kad 
jiems nulaužius ragučius: 
darbininkams reikalas įsi
kurti visur kooperatyvines 
mėsinyčias ir agituoti pla
čiai, idant didesni miestai 
įsigytu nnosavias gyvulių 
skerdyklas ir miesto val
dyba reguliuotą mėsos kai
nas kaip tai daroma Euro
poje. Kitokio išėjimo nėrę. 
Nūdien darbininkus mora
liškai ir medžiagiškai smau
gia galiūnai ir mėsininkai.

wg t.LĮ~-V0 i

Redakcijos Patemijimai.
Darbininkai prie Panamos 

kanalo.
Kaip rašoma iš Culebra, 

Panamos kanalo (perkaso) 
juostos, nūdien prie to ka
nalo dirba 35.000 darbinin
kų. Tokios skaitlingos dar
bininkų minios prie vieno 
darbo dar nėr A pažymėta 
svieto historijoje.

Kuomet Egipto faraonai 
statė piramidas, prie to dar
bo buvo užsiėmę 20.000 dar
bininkų.

Statant šv. Zofijos bažny
čią Konstantinopoly j turėjo 
užsiėmimus 10.000 darbinin
ku. Ir tuomet darbininkai 
prievarta buvo varomi dar
ban ir dirbant be pasigailė
jimo mušami.

Šiandie darbininkai, dir
banti prie Panamos, visuo
met gali pamesti darbą, jei 
tasai kuriam nepatinka, vie
nok jie darbo neapleidžia, 
kadangi už darbą gausiai 
mokama ir su jais žmoniš
kai apsieinama.

Tos visų darbininkų armi
jos užveizda yra pulkinin
kas C. A. Devol. Jis ne tik
tai darbininkus nusamdo, 
bet pataiso jiems pastogę ir 
išmoka algas.

Išpradžią, kuomet pradė
ta tiesti Panamos geležinke
lis, kontraktoriai darban 
parsitraukdavo chinus, bet 
šitie nuo nesveiko oro sirg
davo ir kaip musės krizdavo, 
ty. mirdavo... Franci j a ki
tados Panamos kanalui kas
ti parsitraukdavo darbinin
kus iš viso svieto, bet jų 
daugumas žuvo nuo geltono
jo drugio, o kiti išbėgiojo.

Suvienytos Amerikos Val
stijos pirm kanalo kasimo 
tą vietovę padarė sveika, 
panaikino įvairių ligą perus 
ir kitokias priežastis ir šian
die tenai darbininkų yra pa
kaktinai, patįs darban siū
losi.

Paprastieji darbininkai 
susideda daugiausiai iš ispa
ną, italą, nigerią, o iš Euro
pos yra arti 5.000 žmonių.

Gi amatninkai — tai dau
giausiai amerikonai ir sam
domi betarpiškai darbo biu
re, Washingtone. Daugumas 
ją turėjo išlaikyti tam ti
krus kvotimus.

Paprastiems darbinin
kams už devynias darbo va
landas mokama nuo 90c. lig 
$1.80. Amatninkams-gi mo
kama, abelnai imant, po 
$150 mėnesiui ir 6 savaites 
vakacijų kas metai suteikia
ma.

Nežiūrint karščių, balti 
žmonės taip kaip ir juodi 
lygiai gali dirbti. Ligos ir 
mirtįs tarp darbininkų pa
sitaiko, bet aną skaitlius 
daug mažesnis negu Suvie
nytose Amerikos Valstijose. 
Svetimžemiai darbininkai, 
kaip pav. gyventojai Jamai
kos, Barbados ir k. uždirba 
dusyk tiek daugiau, kiek ga
lėtų jie uždirbti savo tėvy
nėje, o ir patįs amerikonai, 
sakoma, pakakinti savo 
“jobais”.

Tos visos žinios semiama 
iš valdišką pranešimų ir, 
mums regis, ne taip jau tie 

taigi kompanijos delei ją 
netenka, mažiausia $25.000.- 
000 vieneriais metais. .

Metai į metus ant geležin
kelių žųsta nuo 5.000 lig 10.- 
000 valkatų.

Geležinkelių kompanijos 
delei tų nenaudėlių turidide-. 
liūs nuostolius, nes tankiai 
jie pagimdo gaisrus ir tuo 
budu sutrukdo traukinių ju
dėjimą ir t. p.

O tie nuostoliai kompani
joms kas metai vis didinasi, 
kadangi augant gyventojų 
skaitliui, auga podraug ir 
valkatų skaitlius, nesą 
jie suimti policijos labai 
lengvai baudžiami.

Kadangi valkatos, abel
nai, daro daug nuostolių ne
tik geležinkelių kompani
joms, bet ir visai valstybei, 
taigi draugija “The Prison 
Association of New York” 
pastaraisiais laikais ėmė rei
kalauti valkatų tvarkymui 
tam tikro federalinio sky
riaus arba departamento, 
kurį turėtų palaikyti vals
tijos savo lėšomis ir 
kuris kiek galint užsiim
tų valkatų naikinimu, Vi- 
supirmu kreiptasi į gele
žinkelių kompanijas, idant 
anos jokiuo budu veltui val
katų traukiniais nevežiotų. 
Kuomet valkatoms bus aš
triai uždrausta geležin
keliais keliauti,, kuomet 
už tokius ir kitus pra-; 
sižengimus jie bus smar
kiau baudžiami, jų eilės 
greitai sumažės ir daugu
mui jų atsinorės tinginiauti. 
Juos badas prįvers savimi 
apsirūpinti.

Yra žinoma, kad daugu
mas ir lietuvią yra pavirtę 
valkatomis ir veda niekšiš
ką liglaikinį gyvenimą. Tai 
tik apsileidimas ir, beviltis 
tokius nenaudas?gimdo. -

♦ **
Naujas “literatūros žie

das”.
Susilaukėme naujo lietu

viško laikraščio. Juo yra 
“Vakari; Varpas”, leidžia
mas kas dvi savaiti nekokio 
C. Pasnoko, So. Omaha, Ne- 
br. Kad žmogus griebiasi 
ne savo amato — tai tikrai 
juokinga ir pikta. Panašius, 
bet dar ir geresnius, laikraš
čius moka išleidinėti ir J. 
Baronas. Štai koksai “Va
karą Varpo” uždavinis:

“Kelti dailė, paragiti mu- 
u jaunimą, pri Michanikisz- 

mo,. Supažiti su S. Valstijų, 
tiesoms, kastentucija, angli
škai bei liętuviškai- Vaikus 
Amerikos, lietuvią supažin- 
ti! su savo tėvą tauta isto
rija nusidavimais.
Kad mus Jaunumėnė gereau 
supras kad ir mes turim 
tautos, garbė.
Suprasdamas garbė ir meilė 
savo prigymtos kalbos, kur 
motina! sterble darba dyrb- 
dama mažiti lietuviškai nu- 
tildi su motinišku balsu! o 
tas skambėjo, lietuviškai”.

Pasakysime, kad tokie 
raštai ir laikraščiai žemina 
musą tautą.

Ir valkatos Ims kontroliuo
jami

Amerikos geležinkelių 
kompanijos metai j metus 
praranda milžiniškas pinigą 
sumas delei valkatų, taip 
vadinamą “trampą”, kurie 
po visą Ameriką geležinke
liais keliauja veltui, be jo
kio užmokesčio. .

Tokių dyką keliauninkų 
.geležinkeliais metais išve- 
žiojama koks pusmilijonas,

Darbo vadovai pas politi
kierių.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas, Samuel 

kitais tos pačios organizaci
jos lyderiais į Atlantic City, 
N, J., kur aplankęs tos vals
tijos gubernatorių, demo
kratą Wžlsoną, nominuotą 
demokratų konvencijoje 
kandidatu į prezidentus. 
Gompers Federacijos vardu 
išreiškęs pagirimą demokra
tų platformai, priimtai Bal- 
timorės konvencijoje, neš 

toji platfqrina;uesą turint 
savyje pasgkniibgiausin d; 
bartinėse sąlygose darbi 
klausimą išrišimą.

Gomper^ kafbėdamąs su 
gub. Wilsonu taip toli nu- 
zenge, kad pažadėjo apdirb
ti viršuj minętoj dvasioj 
specialį adresą demokratų 
partijai Federacijos vardu.

Panašus Gomperso apreiš
kimas ir prisilaižymas yra 
visai netaktiškas, kadangi 
Darbo Federacija nėra joki 
politinė organizacija ir užtai 
Gompers galt gauti nuo sa
viškių taip vadinamą “pak- 
šį” nosin. Taip ir bus.

* * .

Pagelba bedarbiams.
Socialistas kongresmanas 

Victor L. Berger, nesenai 
kongresan įnešęs bilią, ku- 
riuomi norima išrišti bedar
bės klausimą. Tam tikslui 
valdžia turėtą sutverti spe
ciali kapitalą, iš kurio pas
kui skolintą pinigus vie
šiems darbams valstijose, 
pavietuose ir miestuose. Tu-, 
rint pinigą, atsirastą daug 
viešąją darbą ir bedarbiams 
butą darbas.

“Kaip greitai atslinks 
pramonės krizis, nežinau”— 
tvirtina Berger. — “Žinome 
gana gerai, kad laike krizio. 
1907 metais valdžia* gelbėjo 
turčius; vienam Morganui 
paskolino* ’ $42.000.000, ku
riuos tasaiimiįijonierius  išda
lino po 6%; taigi žmonią vie
šais pinigais padidino savo 
turtus. f; .

“Visados turime aplink 
du milijonu bedarbių, o sun
kesniais laikais tasai? skait
lius pasididina lig,--keturių 
milijoną, r Jei valdžia mie
lai- gelbsti milijonieriams ir 
bankeliams, taikodri-pega- 
lėtą tps malonės padaryti 
bedarbiams?' .

“Kova” nebus atgaivinta.
Šiomis dienomis “Viltis” 

pranešė, kad dailininko 
Rimšos “KoVa” nebusian
ti atgaivinta, nebusianti su
lipinta, kadangi visos dalys 
esančios perdaug sudaužy
tos. O tam' tikslui jau buvo 
parinkta ir auką. Dabar tas 
visas aukas “Viltis” 
ria perlieti kun. Tumo 
dan, rytiečiams šviesti.

* **
Lietuviai ateiviai.

Sulyg immigracijos biuro 
skelbimo, šią metų gegužės 
mėnesį lietuvią į Suvienytas 
Amer. Valstijas atkeliauta 
1.871. Tuo pačiu laiku Eu
ropon 
viai.

pata- 
fon-

iškeliavo 545 lietu-

* *
*

Ir vėl auką rinkti.
Lietuvią Mokslo Dr-ja sa

vo paskutiniame susirinki
me Vilniuje, nusprendžius 
pasiąsti į Ameriką atstovus 
auką rinįjąf... Aukos busią 
renkamos,.Tąutos Namams, 
kokie steigiama Vilniuje.

* m *
• H r*

Darbiąinką atstovas.
“Laisvę” J kongresmaną 

teergerį, J žinomą socialistą, 
vadina Stačiai darbininkų 
atstovu! Gaila dar, kad Ber
ger nėra “Laisvės” atsto
vu.

Knygos yra tankiai lygi
namos su draugais. Bet iš 
musų draugų tarpo neper
maldaujama mirtis rauja 
geriausius ir tikriausius; 
kas link knygų, tai laikas 
blogesnės užprašą; o geres
nes apvalo. )

APIE SKAITYMĄ

Musą laikuose skaitymas 
;apo svarbiausiu civilizaci
jos Veiksniu, kultūros bei 
progreso pamatu ir viso 
dvasiško žmonijos gyveflimo 
pamatu. Jąigu galima šian
dien butą žmonijai atimti 
mokėjimą skaityti^ tai jos 
dvasiškas gyvenimas gah 
greit sugrįžtą į barbarizmo 
stovį. Iš to išeiną,- kad 
kiekvienas žmogus, jaigu no
ri savo žmogiškoj vertybėj 
augŠčiaus pakilti, jaigu nori 
žengti sykiu su laiko pažan
ga ir dalyvauti dvasiško gy
venimo judėjime, jokiuo bu- 
du negali apsieiti be skaity
mo.

Skaitymas tai yra mokslas. 
Juk mokslas yra ingauna- 
mas skaitymu. Visi, taip 
sakant, einantieji mokslus 
ne ką kitą veikia, kaip tik 
skaito ir stengiasi ką per
skaitę atsiminti. Jie turi 
tik mokytojus-vedėjus, ku
rie neimpila mokslo į galvą, 
bet tik nurodo ką skaityti 
ir kaip sunkesnius daiktus 
suprasti. Vadinasi, skaity
mas svarbią gyvenime rolę 
lošia. Jis žmogui atidaro 
akis, parodo kelią ir suleng
vina nešti šio gyvenimo naš
tą. Skaitymu svarbumą ir 
naudingumą galima gerai 
įsivaizdinti iš kaikuriu šio 
gyvenimo pavyzdžią. Taip 
paimkime viso pasaulio ger
biamą buvusį Suvienytą 
Valstiją prezidentą Lincol- 
ną. Ištikrąją tasai didis 
žmogus savo mokslą ingi jo 
vien skaitydamas raštus ir 
knygas. Nebaigė jis net vi
dutinės mokyklos; pradinėje 
mokykloje vos išmoko skai
tyti ir rašyti, _ ir tuo pasi
naudodamas, pašventė toles
niame savo? gyvenime kiekn 
vieną atliekamą valandėlę 
skaitymui. Jis pažino mok
slą tiek, kad tapo vienu 
garsiausią advokatą, gabiau-, 
siu kalbėtoju ir išmintingau- 
siu prezidentu, kokius ši šalis 
bent kada yra turėjus. Stu
dijuodamas mokslininką ir 
tos dvasios žmonią veikalus 
patsai pasiliko vienu žmo- 
niškiausią ir kilčiausią vi
suomenės vadovu. Panašią 
pavyzdžią rasime ir dabar
tiniame gyvenime. Kiek tai 
yra žmonią prakilniai išsi
lavinusią vien tik skaitymu.

Kaip matome, skaitymas 
gyvenime svarbią rolę lošią. 
Turėtų rodos, kiekvienas tą 
rolę gerai suprasti ir į savo 
gyvenimą įvykdinti. Jaigu 
mes pažvelgsime į savo tau
tos gyvenimą, pamatysime, 
kad skaitymas visai silpną 
rolę lošią. Silpną rolę lošią, 
nes mes patįs neleidžiame 
jam mumyse įsigyventi. Lie- 
tuvią tarpe skaitymo mylė
toją nei pusės nerasime. 
Didesnė lietuvią dalis nesu
pranta skaitymo naudingu
mo, paniekina jį, o daugu
mas net stiklą alaus augŠ
čiaus už skaitymą stato. Ap
gailėtinas dalykas. Mes, 
lietuviai, esame atsilikę nuo 
kitą tautą ir dabar tik pra
dedame kilti ir žengti pir
myn. Idant galėtume kitas 
tautas prisivyti ir stoti ei
lėje apšviestefeniųją tautą, 
privalome kuostropiausiai 
šviestis, kas atsiekiama skai
tymu. Tai-gi skaitymas tu
ri musą tarpe kuolabiausia 
plėtotis ir privalo būti kiek
viename liuosame laike my
limiausiu užsiėmimu. Nors 
dabar yra lietuvią tarpe ne- 
atjaučiančią skaitymo nau
dingumo, bet ateityje toji 
dovana, galima tikėties, iš
siplėtos pas visus, nes juk 
kiekvienas trokšta žengti 
pirmyn.

Kįla dabar klausimas, kas 
reikia skaityti? Esti žmonės 
kurie skaito tik laikraščius, 
kad pakakinti savo papras
tą žiflgeidumą, kad sužinoti 
kasdieninio gyvenimo apsi
reiškimus, kad matyti jo 
judėjimą ir padilginimus; 
esti taip-gi žmonės, kurie 
tikrą skaitymo naudingumą 
mato vien knygų skaityme. 
Abelnai imant, mėgstantis 
skaityti randa naudą kiek
vieno rašto skaityme: ar tai 
bus knyga, ar laikraštis; tik 
reikia pažymėti, kad ne iš 
kiekvieno laikraščio ar kny
gos žmogus gali turėti nau
dą.

Didelė musų tautos žmo
nių dalis esti neapsišvietus 
ir neturi pamatinių gyveni
mo pažiūrą. Reikia tad*tai 
žmonijai pirmiausia suteik
ti stiprų pamatą arba pa
žiūras, apšviesti ir išdirbti 
kritišką protą. Norint tą vi
są žmogui suteikti arba ap
šviesti, reikia teikti geras 
ištikimą autorių knygas, lai
kraščius. Tokias knygas 
žmogus skaitydamas gali 
susilaukti proto apšvieti
mo.

Pakilus musą tautai iš 
miego, atsirado daugybės 
rašytojų. Kas tik moka už 
katro galo plauksnos' nusi
tverti, platina savo pažiū
ras. Popera kantri, pake
lia visokias pažiūras; tuš
čias ir žmonijai bledingas. 
Visas tas pažiūras žmogui 
reikalaujančiam apšvietimo 
skaityti tikrai neapsimoka 
it net blėdinga, nes neduoda 
tikro apšvietimo pamato.

Tuščias yra tvirtinimas, 
buk visi laikraščiai geri, vi
sos knygos geros ir naudin
gos kiekvienam žmogui. 
Praktika parodo, kad taip 
nėra. Mes, lietuviai, ypatin
gai daug turime šiukšlių, 
kurią skaitymas tik laiko 
be naudos yra leidimas, o 
net apšvietimui bledingas. 
Toli neieškoję, paimkime 
musų socialistų ir laisvama
nių laikraščius. Ar-gi ten 
galima rasti kas naudingo? 
Jokiuo budu. Ten rasime 
tik tuščius svajojimus, šmei
žimus, melus, koliojimus ir 
t.t., . Tik melai, svajonės, 
šmeižimai, žmogui negali 
būti naudingi! O dar sa
vo svajonėmis apsuka galvą 
žmogui, suvadžioja ir darosi 
apšvietime kenksmingais. 
Skaitymas tokių laikraščių 
tad yra laiko gaišinimas ir 
patiems žmonėms kenki
mas. Laikas yra brangus, 
tad kam gaišinti jis, skai
tant tuščius laisvamanių bei 
cilikų plepalus? Ar negali
mą nuo darbo laiką sunau
doti gerų raštų skaitymui 
bei išmintingi} žmonių su 
tikromis gyvenimo pažiūro
mis nuomones peržvelg
ti?

Supraskime tad gerai 
skaitymo naudingumą, įsi
vaizdinkime blogą raštų 
skaitymo kenksmingumą ir 
atminkime, kad perspėjan- 
tieji blogus raštus neskaity
ti, nenori atitraukti nuo 
skaitymo, bet parodo tikrą 
prie apšvietimo kelią ir sau
goja nuo savo raštais bloga- 
darių inkandimo ir dvasios 
sužeidimo. Skaitykime nau
dingus apšvietimui raštus, 
o ne ėdikų bei laisvamanių 
nuodelius.

Narkuną Konstantinas.

Tikras darbas ir būtinai 
liuosas (nes kitokio darbo 
negali būti) turi tokią svar
bą gyvenime, kad be jo gy
venimas nustoja savo kai
nos ir vertės.

ISLANDIJA.
Tarp Anglijos ir Ameri

kos yra didelė sala vadina
ma Islandija. Islandijoje di
desnę metų dalį šalta ir ma
rėse pilna ledą. Pietinėje 
Islandijos dalyje yra šiek- 
tiek šilčiau. Čia nuolat iš 
vakaru bėga marėmis, kaip 
kokia didžiausia upė, bėga 
marių didžioji vilnis Gol- 
fštremas. Vanduo toje ma
rių upėje yra šiltas ir bėga 
net nuo Pietinės Amerikos, 
nešdamas iš Amerikos- per 
marias sienojus-šiekštas, 
kelmus ir visokius plaukian
čius daiktus. Tas Golfštre- 
mas duoda daug šilumos.ne 
tik Islandijai, bet ir visai 
Anglijai, Švecijai. Golfštre- 
mo šiluma pasiekia ir Lietu
vą.

Islandijos šiltesnioji da
lis yra labai graži. Krantai 
labai aflgšti. Daug akmeni
niu kalnų. Nesuskaitoma 
daugybė visokių paukščių 
pripildo orą savo rėksmu. 
Pasikėlę nuo kalnų, kaip de
besys koksai, rodos, užden
gia saulę. Salos viduryje 
yra kalnai, kur ant viršū
nių sniegas ir ledai nenyks
ta. Saulelei sušildžius, le
dai ir sniegas ant kalną 
pradeda tirpt ir tada van
duo, nešdamas didžiausius 
nuo kalnų ledus, smarkiai 
bėga marėsna. Ir ne tik šal
tis su ledais čia viešpatau
ja. Ugnis. nenori pasiduoti 
ir likti be savo valdžios.

Yra čia daug ir taip vadi
namų “Ugninių kalnu” vul
kanų, kur iš žemės kelias 
ugnis, išmezdama sėrką ir 
durnus, kaip iš kokios be- . 
dugnės didžiausios gerklės. 
Arti prie tokių vulkanų kal
nuose negalima ir prieiti. 
Sėrka užmuša kvapą, ugnis 
gali sudeginti.

Yra ir tokių čią vietų, 
kad iš žemės augštyn muša 
vandeni.

Gal atsėjo-kur matyti di
delėse versmėse ir pas mus, 
kaip vanduo sukasi net aug- 
tyn pašokdamas. Taigi Is
landijoje vanduo muša la
bai augštai, bent 20 sieksnią 
kai kada. Tokias vietas Is
landijoje vadina geizerais. 
Vanduo geizeruose yra šil
tas, dažnai net karštas. Gei- 
zeras nevisada muša. Bent 
kelias valandas gali visai 
būti ramu. Tik kaip kokie 
perkūnai po žeme sutren
kia ir matai didžiausi van
denio stulpą, kurs pasipilia 
mažutėliais lašeliais, kaip 
sidabrinėmis dulkvtėmis. 
Nespėjo vienas nukristi, iš 
žemių su trukšmu kelias 
kitas ir tai dar didesnis ir 
taip pasikelia keletas stul
pų. Dvi-trįs minutės ir vėl 
ramu. Tokių geizerių ant 
žemės yra nedaug. 1

Žemė bloga; mažai kas 
auga. Yra čia dėlto arklių, 
galvijų ir avelių. Namai is- 
landiečių akmeniniai. Islan
dijos gyventojai užsiima 
daugiausia medžiokle (pa
le vo j imu) ir žuvų gaudymu. 
Labai daug parduoda iš čia 
pūkų. Islandiečiai yra švie
sus žmonės. Nemokančių 
skaityti ir rašyti tarp jų 
nėra. Nors ir šalta Islandi
ja, vienok ją begalo myli, 
kaipo savo tėvynę.

Savo auklėtinį reikia taip 
mokinti, kad jis išmoktu 
pats save pažinti, išmoktą 
gerai gyventi ir gerai nu-t 
mirti. į

Mokytojas turi didžiau
siai saugotis, kad iš pirmo: 
karto nebauginus vaiką: paą 
kui jau tą dalyką labai sun* 
ku pataisyti.
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4*^ KATALIKAS

TORTUROS RUSIJOS 
KALĖJIMUOSE.

fe’’

Vos tik suspėjo nutilti į- 
niršimo balsai prieš kalėji
mų valdybą už kalinių tor- 
turavimą Pskovo kalėjime, 
kad tuo tarpu apturima ži
nios apie panašias kalinių 
torturas ir iš Oriolo. — “L. 
Aveniev” paduoda plačias 
žinias apie Oriolo kalėjime 
sąlygas iš jauno žmogelio 
lupų, kuris po dviejų metų 
kalėjimo Oriole pražilęs ir 
pasidaręs besveikačiu sene
liu. Minėtame kalėjime nie- 
negirdima nei apie vir
šininką, nei apie pagelbinin- 
ką, visakuo valdo vyresny
sis sargas — feldfebelis su 
savo vienu draugu. Pasta
rasis esąs užveizda kalėj i- 

' mo dirbtuvių. Kuomet kalė- 
jiman prisiunčiama nauja 
kalinių partija, priimant jie 
“del pavyzdžio” mušami, 
juo labiau nenusižeminusie- 
ji, kurie iš veido nepatinka 
feldfebeliui, o labiausiai žy
dai. Kaliniams žydams vi- 
supimiu antausiai apdaužo
ma. Ir nelaimė tam, ka
tras po tokianTapdaužymui 
ima protestuoti, arba kadir 
puse -žodžių atsiliepia.. Sar
gai tada puolasi ant tokio 
drąsuolio ir muša taip, kad 
jam netenka “pasitaisyti”, 
turi neatbūtinai mirti.

Kameron įsiveržia 5-6 sar
gai, buk tai kratos darytų.

— Išsirengti! — suskam
ba paliepimas.

Nelaimė tau, jei nužvelgs, 
kad tavo drapanose stoka 
nors vieno guziko... Apdau
žys tave kumštimis, o jei dar 
atsiliepsi arba suriksi, išves 
tave į karidorių ir tenai 
taip apkuls, kad savo jėgo
mis kameron jau negalėsi 
sugrįsti; turi tave kiti kali
niai, sargams liepiant įneš
ti.

Kai kada ieškoma prie
žasčių mušimui.

— Kam čionai turi du 
guziku?

— Vyresnis sargas liepė 
prisiūti.

— Nulupk jam vieną! 
■— prisako vienas sargas an
tram.

Prasideda mušimas... 
Kreipiasi į kitą.

— Delko turi tiktai vieną 
guziką? <

Apkvaišintas tuo, ką pirm 
valandėlės matė, kalinvs ty
li...

— Prisiūk jam!
Vėl muša. ..
O štąi kitoki regykla.
Karidoriuj susirinko sar

gai ir ginčinasi...
— Ne, Stepanov, vienu 

smūgiu neparmuši kalinio 
N.

— Parmušiu!
— Ne, ne, tau tas nepasi

seks ...
— Kaip Dievą myliu, 

parmušiu.
— Matysime.
Atidaro kameros duris.
— N., išeik į karidorių.
Kalinys išeina. Sports- 

manas sargas teškia, jam 
kumščia tarpakin.

Kalinys, tuos dalykus ži
nantis, tuojaus krinta ant 
aslos, nors ant kojų dar ir 
galėtų pastovėti, — bet to 
“trikso” nežinantis, laikosi 
ant kojų, o tada sargai vie
nas paskui kitą ima jį malti 
ir-spardyti, taip kad kalinys 
daugiau jau ir nebatsikelia.

Kalėjime viešpatauja ka
ro tvarka. Sulyg komandos 
išeina eilėmis iš kamerų... 
Eidami taiko žingsnius. Ne
laimė tokiam, kuris ima ne 
paskirta koja žengti, arba 
kareiviškai nepasisuka.

Ant paklausimo, delko 
kaliniai nesuorganizavo ben-

- J. • •

dro protesto, pasakojantis 
kalinys karčiai nusišypsojo. 
Kiekvienoj kameroj tarp 
kalinių randasi 2-3 provo
katoriai. Apie nekalčiau
sius kalinių tarp savęs susi- 
uešimus tuoj aus pranešama 
valdybai ir kokios išeina iš 
to pasekmės, galima supras
ti iš sekančio atsitikimo.

Pas kalėjimo viršininką 
atvesta keli kaliniai, kurie 
pabaigę terminą nešioti pan
čius.

— Liepiu jus... — iškil
mingai apreiškė viršininkas. 
— Bet elgkitės gerai... 
Gražiai pasielgė ? —- klausia 
atsisukęs vyresniojo sargo.

— Taip yra... Visi tie, 
katrie prastai elgėsi, jau 
randasi... kapuose.

Retkarčiais kaliniai nega
li susilaikyti nuo įniršimo. 
Buvo atsitikimai, kad žen
giančius į kamerą sargus 
pasveikinta šauksmu:

— Ką, budeliai, atėjote 
musų kraują gerti?

Nuvedama tokius tam tik
rai! karceran ir iš tenai re
tas kuris sugrįžta.

Buvo naivų, kurie skun
dėsi viršesnei valdžiai delei 
kankinimų, skundėsi proku
ratoriui ir gubernatoriui. 
Buvo net tokife, kurie pa
siuntė su nusiskundimais 
laišką Oriole gyvenančiam 
didkunigaikščiui Mikolui A- 
leksiejevičiui, bet toksai 
pasielgimas kalinių padėji
mą dar labiau paaršino. Iš 
kiekvienos kameros šaukta 
tardymams provokatoriai, 
bet kadangi pastarieji nuty
lėdavo, tai visas dalykas nu
mesta gurban.

Nieko negelbėjo nei sava- 
žudystės. Daktaras, juoda
šimtis, išduoda savo spren
dimą, kad kalinys miręs na- 
turališka mirtimi — ir vėl 
nieko nėra. .

■Vasaryj š. m. kalinius ap
lankė vyriausios kalėjimų 
valdybos viršininkas Chru- 
lev. Atsirado drąsuolis, ku
ris viršininkui pasiskundęs. 
Apleidžius viršininkui kalė
jimą tasai kalinys taip su
mušta, kad palikta vos pus
gyvis ir nugabenta ligonbu- 
tin.

Oriolo kalėjime tą barba- 
rinį sistemą palaiko ir for
muluoja vyriausias sargas— 
feldfebelis.

—- Elgkimės suvoriškai: 
keturis užmušime, penktą 
išmokįsime!

Formula gana aiški, taip 
kad nei komentarijai nerei
kalingi.

KAPINYNAI.

Palaidotas žemėse žmo
gaus kūnas ar sparčiau ai’ 
lėčiau ima puti. Visokerio
pos bakterijų rųšįs tuoj po 
mirties apninka negyvėlį ir 
ardo jį į sudėtines dalis, iš 
kurių jis buvo susidaręs. 
Ardymo ir naikinimo proce
se dalyvauja beto visokios 
rnusios ir vabzdžiai. Pas
kiau, jei numirėlis gauna iš
džiūti, puvimas kiek apsi
stoja, ir kūnas pradeda pa
mažu trūnyti, nebeišduoda- 
mas smarvės.

Kapinynų tyrinėjimai pa
rodė, jogei biaurus lavonų 
kvapas esti tik pirmaisiais 
mėnesiais po palaidojimo, 
kuomet kūnas sparčiausia 
pūva. Po pusės metų, kai- 
kada ir daug anksčiau, kva
pas pradeda eiti mažyn, po 
metų gi nekiek ir bežymu. '

Lavonų irimas daug pri
dera nuo kapų žemės ypaty
bių. Jei žemė smiltinga, žvy-

riuota, puri, išviso tokia, kad 
oras lengvai pereina per jos 
tarpus (vadinamas “pd- 
ras”), tai puvimas eina 
sparčiai. Vaikųlavonai vi
siškai suįra per 3—4 metus, 
užaugusių per 5—7 metus. 
Molingoj, susmekusioj žemėj 
puvimas užsitraukia daug il
giau. Beto lavono irimas 
pridera nuo palaidojimo gi
lumo. Viršutiniai žemės 
sluogsniai orui geriau pri-. 
einami, sparčiau ventiliuo- 
j'asi ir pertai lavono puvi
mą pagreitina. Giliai žemė
se, kur oras mažai arba vi
sai neprieina, bakterijos ne
gali tarpti, be jų gi nėra pu
vimo. Sausoje smilčių že
mėj be karsto (grabo) la
vonai įra greičiau, drėgnoj 
gi žemėj, priešingai, kars
tas įrimą pagreitina. Nu
mirėlio drabužiai sausoje 
vietoj puvimui nekenkia, 
drėgnoje — užlaiko, nes ne- 
perleidžia oro.

Nevienam gali kilti klau
simas, ar labai kapinynai 
užteršia orą, žemę ir vande
nį puvimo produktais? '

Aklinai uždarytuose skie
puose arba bendrose duobė
se, kur sumesta vienon krū
von daug numirėlių, gali, 
žinoma, tirščiau prisirinkti 
kenksmingų dujų, kurios 
ant sykio žmogų užnuodija. 
Bet paprastai tokių sąlygų 
nesti. Lavonų puvimo dujos 
gaminasi pamažu, oras že
mėse ir antžemės labai jas 
praskiedžia, pertai aplinki
niams gyventojams kapų o- 
ras visai nekenksmingas. 
Angliarugščio dujų kapiny
nuose, pasak mokslinių ty
rinėjimų, ne daugiau, kaip 
kitose tirštai apgyventose 
vietose (pavyzdžiui, mies
tuose). Kartais, teisybė, ka- 
pinyhas atsiduoda speeiališ- 
ku kvapu, bet tik tada, jei 
bekasant duobe, užeina vie
tą, kur seniau palaidoti nu
mirei iai nesubaige gal utinai 
puti. Žodžiu sakant, jei tik 
kapinynai ne perlabai pri
kimšti, oro visiškai jie ne
teršia, nes kenksmingų du
jų tur ne daugiau, kaip ki
tos žmonių apgyventos vie
tos.

Tinkamai kapinynus už
laikant, numirėliai neteršia 
nei žemės. Gatvių, rinkų ir 
kiemų žemė nesulyginamai 
daugiau turi savyje azoto, 
amoniako, angliarugščio ir 
visokių organiškų sąjungų, 
negu kapinynų žemė. Tok
sai palyginamas kapinynų 
žemės švarumas pareina iš 
to, kad numirėliams išlėto 
įrant, organiškos sąjungos 
visiškai paspėja žemėse su
sigerti ir galutinai iširti į 
sudėtines savo dalis. ^Kas 
kita gatvės, rinkoj ir kitos 
vietos, kur daug maišosi 
žmonių ir gyvulių.' Ten že
mė nuolatos teršiama viso
kiais organiškais produk
tais, kurie iširti nebespėja. 
Gyvas žmogus daug dau
giau teršia žemę, negu nu
mirėlis; gyvas per dieną 
tiek išmeta pūvančių orga
niškų produktų, kiek numi
rėlis beirdamas jokiu bu- 
du negali atiduoti žemei.

Įvairiose vietose (Mask
voje, Budapešte, Drezdene) 
buvo tyrinėjamas kapinynų 
šulinio vanduo ir pasirodė, 
jogei juose amonijaus, azo
to rūgščių, chloro ir orga
niškų produktų neikiek ne 
daugiau, kaip miestų šuli
niuose; priešingai, kai-kur 
kapinynų šulinių vanduo la
bai tyras ir gardus (Va- 
gankovų ir Danilovų šuli
niai Maskvoje). Lavonai ka
puose perlabai išlėto įra,

kasdien ištirpsta? vandenyje 
permaža organiškų irimo 
produktų, kad gilėtų užkrė
sti giliuosius vandens šluog- 
snius. Pagalios'pati žemė 
puikiausiaiJ ’ užlaiko (filt
ruoja) sunkiuosiusi irimo pro
duktus, pakoijnį visai nęsu- 
įra į galutinius elementus 
(dalis). . '

Svarbus kįla klausimas, 
ar negali pereiti į vandenį 
ar orą ligadares bakterijos, 
kaip antai tifo, džiovos, cho
leros ir kitos? Teisybė, tyri
nėjimai parodė, jogei jos 
gan ilgai gali būti gyvos 
žemėse ir net dauginties te
nai (pavyzdžiui, stabo ir Si
biro žaizdos bakterijos), bet 
dalykas tame, kad ligadarės 
bakterijos, pasekusios į že
mę, greit nustoja savo ašt
raus nuodingumo, greit men
kėja. Žemėse yra daugybė 
kitokių rūšių bakterijų, su 
kuriomis ligadarėms sunku 
vesti konkurencija del mai
sto, kadangi temperatūros 
ir kitos sąlygos joms, pratu
sioms gyventi gyvame kūne, 
nepatogios. Pakilti į orą ar
ba pereiti į vandenį bakte
rijos irgi negali del filtruo
jamų žemės ypatybių. Ir iš
viso niekas ligšiol dar nepa
sergėjo, kad tie, kurie gy
vena šalę kapų, sirgtų ko- 
kiomis-nors ligomis daž
niau, negu visi kiti tos vie
tos žmonės. ■ Didesniuose 
miestuose ant pat kapinynų 
stovi namelis, įkuriame nuo
latos gyvena sargas su šei
myna. Ir, žiūrėkite, gyvena 
visai geroje sveikatoje. Tin
kamai prižiūrimi ir užlaiko
mi kapinynai visuomenės 
sveikatai visai nekenkia.

Kapams geriausia tinka 
sausi kalneliai prie žvyro ar 
smėlio, nes pėr, tokią žemę 
oras pereina diuosiaupfcjhla
vonų irimas neina sparčiai; 
smėlis greit džiūsta po lie
taus, ir apačios gi taip-pat 
drėgmės netraukia. Kas ki
ta molinga žemė: ji oro ne- 
perleidžia, puvimą užlaiko, 
užtat kapiniams visai netin
ka. Molio priemaiša prie 
žvyro nekenkia, nes jis ge
rai sugeria puvimo produk
tus! Jei vieta lygi, kalnelių 
nėra, vanduo gi gali visuo
met, arba nors laikinai, pa
siekti lavonus, tai prieš da
rant kapinynus reikia toji 
vieta nusausinti giliomis 
grabėmi s (ravais), kurios 
galėtų vandenį nutraukti. 
Tinkamiausis duobės gilu
mas 2% aršino arba ir ma
žiau. Tokio žemių sluogsnio, 
gulinčio ant karsto, visai 
užtenka, kad puvimo dujos 
pilnai susigertų, neišeida- 
mos į paviršių. Kuo giliau 
numirėlis palaidotas, tuo 
mažiau prieina prie jo oras, 
tuo lėčiau jis pusta Ir įra; 
priešingai, negiliose duobė
se kūno irimas eina labai 
greit. Vaikų lavonams už
tenka mažesnio gilumo. Ben
dros duobės bent keliems la
vonams kapinynų higijenos 
žvilgsniu neleistinos, nes 
normališkas trini o procesas 
užsilaiko, žeidė“1 nebespėja 
sugerti puvimo produktų, 
užsiteršia. ‘ Tolumas vieno 
kapo nuo kith tifri būti 1% 
aršino; vaikų kapai gali bū
ti perpus tankiau.

Jei kapinyaasfiie virš nor
mos pripildytas, tai gyvena
mosios trobos sveikatos žvil
gsniu drąsiai gali būti sta
tomos šalę kapinyno. Jokio 
pavojaus užsikrėsti nėra. 
Tik jaigu kapinynas pervirš 
prikimštas ir lavonai nebe
spėja suputi, tai gali duobes 
kasant kilti nesmagus nu
mirėlių kvapas, gadinantis 
Oro tyrumą.

Vadinamasai “kapinis pe
riodas”, tai yra laikas, per 
kurį numirėlių kūnai visiš
kai supusta ir toje pačioj 
vietoj1 galima vėl išnaujo 
laidoti, labai nevienodas. 
Čia, kaip matėme, susiduria 
daugybė įvairių, sąlygų, nuo 
kurių pridera lavono irimo 
greitumas. Anksčiau per 10 
metų atnaujinti lai do j imu 
betgi negalima.

Pietų Europoje ir Ameri
koj didesniuose miestuose, 
kur žemė labai brangi, o nu
mirėlių daug, lavonus degi
na tam tikrose krosnyse, va
dinamose Tcrematorijomis. 
Jose karštis taip didelis, 
kad per 1*4—2 valandas iš 
lavono belieka keletas sva
rų pelenų; lavonas dega 
skaisčia liepsna, kaip'zvakė. 
Kremątorijos betgi platina
si ne perdaug sparčiai. Vie- 
n:f, toks numirėlio kūno nai
kinimas/yra priešingas su
sidariusiai krikščionių tra
dicijai, pagal kurios žemei 
atiduodama tai, kas yra iš 
jos išėję. Antra, krematorijų 
intaisymas labai brangus. 
Trečia, kriminalinės teisės 
atstovai tam yra priešingi, 
nes randasi pavojus, kad 
per kremtitorijas gali būti 
kartais užslepiamos arbh 
supainiojamos žmogžudžių 
pedsakos, kurių paskui, ne? 
šaut lavono, sekcija patik
rinti nebegalima. Pagalios, 
kaip augščiau matėme, ge
rai intaisyti ir tinkamai už
laikomi kapinynai niekam 
negręsia jokiu pavojum.

Dr. K. J. “Š."

RODYS APIE LIETUVĄ 
PAVEIKSLUS.

Augščiau kultūroje paki
lusios tautos turi kėliau jau
čiu žmonių"ih grupų; kai$ 
tai: apšvietos ratelių, pra- 
kalbininkų, lekcijų skaity
tojų, teatrališkų grupų or
ganizatorių, dailės paveiks
lų platintojų ir kitų įvairių 
liaudies švietikų. Mes kol- 
kas keliaujančių kulturne- 
šių dar neturime. Kaip kada 
vienas kitas pradeda pasi
leisti į musų viengenčius ar 
tai su prakalbomis, ar pas
kaitomis, bet tankiausia už
sibrėžia siaurų pažiūrų rė
mus musų visuomenės dir
voje ir taip neranda užuo
jautos, parėmimo ir prisiei
na išsižadėti keliavimo ta
kelio. Bet gyvenimas nesto
vi ant vietos, juda, kruta, 
kaip pavienių tautų, taip ir 
visos žmonijos reikalavimai 
kasdien gema nauji; ir tie 
žmonės laimingi, kurie pa
spėjo žengti kartu su pro
gresu, nes kitaip buna iš
stumti iš progreso rato pa
žinties ir gerbūvio, — turi 
pranykti. . '

Žiūrint į musų pačių kul
tūros krutėjimą, kartais 
džiugina spartus apšvietoje 
kilimas ir atsirandantieji su 
nenuilsimu žmonės, kurie 
trokšta musų tautos pakili
mo. Bet dažnai geri norai ir 
troškimai tūlų musų vien
taučių palieka plačiai visuo
menei nežinomi ir nepažįsta
mi. Čia turiu mintyje, kad 
musų visuoriienė viską nori 
gauti dykai, neatsižvelgiant, 
kad keliaujantiems kultur- 
nešiams reikia taippat gy
venti, pavalgyti, apsirengti 
ir tt. Beabejonės ateityje ir 
musų visuomenė pažįs kul- 
turnešių triūsą ir pastangas.

Nukrypau truputį nuo te
mos, nes eina man apie žmo
nes, kurie rengiasi rodomais 
paveikslais atnešti lietu
viams naudą. Nemanau , čia 
teikti jiems pagarbos žodelį,

nes žmonės patįs, pamatę 
jų padėtą triūsą, suteiks už
sipelnomąjį vainiką.

Lietuvių visuomenei jau 
gerai yra žinomas “kinema- 
tografistas” p. A. T. Račiū
nas, kuris jau nuo kelių me
tų užsiiminėja rankiojimu 
paveikslų apie Lietuvą ir 
lietuvius ir jų perdirbimu 
iliustruotus kinematografi- 
škus.paveikslus, kurie dailės 
srityje užsipelno pagarbos 
vertę, ką publika taip-gi iš
reiškė ir p. Račiūnas už triū
są liko gausiai apdovanotas. 
Apart paveikslų apie Lietu
vą, p. Račiūnas turi suren
gęs arti šimto historiškų pa
veikslų iš seniausių laikų, 
prie ko surengta paskaita.

Teko man sužinoti iš tikrų 
šaltinių, kad p. Račiūnas už
leidžia visus paveikslus 
dviem asmenim, ,• kuriuodu 
sutarė būtinai per žiemos se
zoną atsilankyti į lietuvių 
kolionijas, rodydami minė
tus paveikslus. Žingeidumo 
delei pastebėsiu tuodu važi
nėto ju: p. A. P. Kvederas, 
žinomas dailės mylėtojas ir 
vienas iš garsiausių lietuvių 
dainininkų bei pianistų, ir 
jo bendras p. J. M. Danie
lius, žinomas lietuvių dirvo
je. veikėjas ir uolus kultur- 
nešis, gerai išsimokinęs pa
veikslų rodymą. Abudu iš 
New Yorko. Apart minėtų 
paveikslų rengia gana gra
žių deklemaci jų bei dainelių. 
Reikia tik palinkėti pp. Kve- 
derui ir Danieliui gero pasi
sekimo, pradedant tąjį dar
bą. Nauda žmonėms bus ge
ra iš tų vakarėlių. Tai svei
kas užmanvmas.v

Kiek pastebėjau, tai lie
tuvių gyvenimas ir historija 
bus aiškinami prie paveikslų 
ir gyvu žodžiu, tad kartu 
žmonės pamatys ir pasimo
kys. Tai bus naujas švieti
mo būdas.

Tai pagailėčia 
Savo vyrelį. 
Kad kietai guli 
Žeme prislėgtas, 
Saulės nemato .. * 
Ugninio rato, 
Anei žvaigždelių 
Klaidžių ugnelių, 
Anei negirdi, \ 
Kaip mano širdį 
Skausmai, lyg peiliai, 
Varsto, negaili, 
Ir kaip vaikeliai 
Tavo mažučiai —r 
Nurimt negali...
Vai, kad aš bučia ’ 
Girios paukštelė — 
Tai aš nuskrysčia 
Su gaidiagysčia 
Į svečią šalį, 
Kur saulė šviečia 
Dieną, naktelę, 
Tai negirdėčia 
Jųjų verkimo, 
Vai, tai manyčių — 
Gal jie*nurimo, 
Gal atsikėlei 
Is šalto kapo — 
Ir mus seklyčioj 
Kaip kitkart vėlei 
Tai linksma tapo... 
Vai* prasiskirki, 
Siera žemelė, 
Ką taip gyventi — 
Numirti velei!

Verkia našlelė, 
Verkia jaunoja, 
Gailią jos raudą 
Tai vėjai gaudo, 
Bet jiems vis stoja... 
Verkė varguolė, 
Verkė ligtolei, 
Kol iš verkimo 
To nenurimo: 
Auta kalnelio, 
Po jovarėliais, 
Naujas kapelis 
Veja apžėlė...

Liudas Gira.

Lietuvis.

NAŠLELĖS RAUDA.

Ne vėjai ūžė, 
Ne šiaurus putė, 
Ir ne giružė 
Verkė, dūsavo — 
Tai tiktai savo 
Skusdama dalią, 
Verkė jaunoj a, 
Verkė našlelė - 
Verkė raudojo 
Gailiai begalo... 
Lupos nubalo 
Veidai pagelto — 
Skausmas užgulė —

— Vai, tu, Dievuli, 
Kuo prasikaltau, 
Kuo prasikaltau 
Ašai taip baisiai?! 
Už ką taip smarkiai 
Likimas teisia, 
Už ką taip smarkiai?! 
Vai, tu, vyreli, 
Mano mieliausias, 
Tavo draugelė

- Ašaroms prausias — 
Vai, bent žodelį 
Manin pratarki, 
Paguoski širdį, 
Kad vargas virgdi — 
Paguosk varguolę! 
Kaip ligitolei 
Guodei ne sykį! 
Vai, tai, vyreli, 
Vai, kam apleidai?! 
Ašaroms vilgai 
Man baltą veidą ?! 
Nepasiilgai?!
Niaugi vaikelių 
Vai, paprašyki 
Gerą Dievulį, — 
Tai gal nors sykį 
Tave atleistų, 
Kad pamatyčiu 
Veidelį skaistų, 
Baltoj seklyčioj, 
Tai. pamylėčiau 
Mielą svetelį,

&Ž-.

Valdiškai apskelbta, kad 
Franci jos premieras Poin
care rugpiučio 3 dieną iš 
Franeijos iškeliausiąs Kron- 
štatan, kur susitiksiąs su 
Rusijos užsienių ministerių 
Sazonovu. Rugpiučio 10 d. 
ministeris Poincžire aplan
kysiąs carą, paskui su Izvol- 
skiu keliausiąs Maskvon.

Iš Taliuailo (Meksike) ra
šoma, kad valdiškoji armija 
tose apylinkėse buvusi susi
rėmusi su revoliucionieriais, 
kurie likę sumušti. Valdiš
koji armija nuolatos žen
gianti pirmyn ir šiais lai
kais yra pasiekus Pedema- 
es; revoliucionieriai gi vis 

traukiasi tolyn. Gyventojai 
pastarųjų pasirodymo labai 
bijosi, nes jie pakeliui plė
šianti mantą.

Visoj Šveicarijoj, o ypa; 
tingai pietiniuose Alpuose 
didelės vėtros ir lietus - yra 
padarę labai daug jeibių; 
sugadinta keliai, nunešta, 
arba sugriauta tiltai, klo
niuose pasidarę potviniai ir 
visur oras atvėsęs. Tas pat 
atsitikę ir Lvavo apylinkė
se ir kitur dar. Ir Ameriko- 
; e šiemet visur plačiai siau
čia smarkios vėtros, gim
dančios potvinius. •

Chinų republikoninės ka
riuomenės vadai andai Pe
kine turėję savo susirinki
mą ir nusprendę prašyti 
prezidento Yuan Shi Ka jaus, 
xad jis kuogreičiausiai išrei
kalauti! pas Tautos susirin
kimą pripažinti ir patvir
tinti dabartinį ministerių 
kabinetą ir jei jis, preziden
tas, to neatsieksiąs, jie pa
tįs stengsis viešpatystes 
reikalus sutvarkyti, būtent 
paskirti dabartinį preziden- 
;ą respublikos diktatoriumi.

.-J? • W
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(Tąsa):
Taigi, arklio bailumas tvyro jo pirmykštybės pri

gimty. Kadangi jis išpradžią buvo buriniu gyvuliu, 
tai nuo to paeina jo kitas paprotys, kuris dažnai bū
va raitininkui pražūtingas, t. v. prisiplakimas, arba 
nenoras nuo kitu arklių trauktis. Tuo patim yra išaiš
kinama ir kita aplinkybė, kad arklys poroje daugiau 
wali pavežti negu vienas.

x SKYRIUS XXX.
Taip vadinamieji kaikurių graužikų žaislai.

Sunku tikėti, kad tai butų žaislai.
Kaikurie gyvuliai, ypatingai kaikurie graužikai 

turi keistą papratimą ties savo olomis visokius daiktus 
rinkti. Labiausiai šita ypatybė atsižyi sibyrinė žvyne 
Ir amerikinė viskača. ■

Apie pastarąjį graužiką mes randame pas Brėmą 
‘tai ką (t. II, psl. 65f):

“Panašiai aguračajui jie neša į savo olas visokius 
daiktus, kuinuos randa išėję ganytis, lyg kad sakytum 
jiems šitie daiktai žaislais butų. Šitai ties jų olomis bū
va suvilkta kaulai, karvių mėšlas ir pamestieji daiktai, 
kuifie jiems visai jokios naudos neatneša, ir gaučosai, ho
nors pašigedę, eina pas ^viškačerosus”, kad ten pames
tąjį daiktą suradus. Iš savo olų vidaus gyvūnai rūpes
tingai išmeta visą nereikalingą, podraug ir savo tėvų

Kadangi varnos ir šarkos parodo ypatingą pamė- 
uaitintis aštrum meto laiku, dar nesužinota.”

Kadangi varnos ir šarkos parodo ypatingąpąmė- 
gimą žibančiij daiktų, tai yra suprantamas Brėino ma
nymas, kad čia kalba eina apie žaislus. Bet nieks 
gi tikrai nelaikis karvės mėšlą žaislu, kuris patrauktu 
akis savo žėrėsiu. Todėl čia turi būti kita priežastis, 
tuomi labiaus, kad viskačos priklauso prie skaičiaus gy
vūnų, pas kuriuos svarbiausią rolę vaidina.uoslė ir į 
kuriuos, todėl, blizgą daiktai nepadaro jokio įspūdžio.

Raktas šitam keistam papročiui jieškotinas jų gy
venimo bude.

Apie jį Bromas rašo šitaip:
“Per dieną — skaitome tik-ką nurodytoje vietoje

— visa šeimyna guli, pasislėpusi oloje; saulei nusilei
džiant išlenda vienas gyvūnas, kitas, sutemus gi priešais 
olą susirenka maž-daug apidigtė draugė. Ji labai rūpes
tingai tyrinėja, ar viskas ramu, ir ilgai švaistosi arti 
olos, pirmą negu ėjus maisto jieškoti. Tąsyk gąlim^mą- 
tyti, kaip jų šimtai žaidžia tarp savęs ir gana'
iėti jų kriugimas, panašus į kiaulių kriugimąe 
kas labai ramu, tai drauge eina maisto jieskotrjr jai 
tinka, viskas ėdamas, kas tik papuola. Žolės, šaknys ir 
dėvės, žinoma, padaro svarbiausią jų maisto dalį; bet jei 
irti yra laukai, tai gyvuliai eina į juos ir padaro ten 
žymius nuostuolius. Eidami ganytis jie taipgi yra bai
siai atsargus: niekuomet neatsitinka, kad jie kuomet 
užmirštų „save nuo* pavojaus apsaugoti. Vienas paskui 
kitą jie pasistiepia ant pasturgaliniij kojų, gerai pri
siklauso ir prisižiūri nakties tamsumai. Prie mažiausio 
sušiuršėjimo jie leidžiasi bėgti ir su didele paskuba, 
garsiai žviegdami, puolasi atgal į savo olas. Jų baimė 
yra tokia didelė, kad jie ir tąsyk dar žvengia ir rėkia, 
kaip laimingai savo olas pribėga.”

Taigi, įsivaizdinkime sau padėjimą graužiko su 
jautria uosle, bet silpnomis akimis, kuris atsižymi ypa
tingu kvailumu, kuomet jis išnetyčių pastebi daiktą, 
kurio jis negali gerai ištirti. Visupirma jis nubėgs savo 
olon. Bet badas ne tėvas ir už kokios valandos jis ve' 
apžiūri tą nemalonų, pašalinį daiktą. Tas nekruta; nors
— lai tas bunie raktų pundelis — turi didžiausio jo prie
šo, žmogaus kvapą. Antgalo, gerą valandą palaukęs 
graužikas slenka vis arčiaus ir beveik parbaigtas bado 
įsitikrina apie daikto nepavojingumą. Argi ne pilnai su
prantamas dabar, gyvūno žvilgsniu, jo noras surinkti 
vieną vietą tuos daiktus, kurie jam tokią didelę baimę 
padaro, kad jie daugiaus nedarytų jam tokių nesmagu
mų?

kišęs ar galvą, arba uodegą, kuomi j 
gelio kitų banginių. Atsitinka net, 
vieku iššoka ant vandens paviršio; atkartoja tą^u, tris 
kartus pavymui, o paskui ilgam paneria gilumom Jei jį 
ilgai persekioja^ arba kvaršina, tai jis net slapias atsi
stoja vandeny, iškišęs galvą; kad apsižvelgi .aplinkui, 
arba gula gulsčias ant vandens ir vartosi nub šono ant 
šono. Žaizdamas jis pakelia tai vieną, tai kitą $peką ii 
smarkiai muša jais į vandenį, arba taip smai^iąį pliauk
ši į vilnis, kad pliokšmas girdėt labai toli; prieto -ant 
vandens paviršio iškyla augštos, putojančios vilnys, ku
rios giedrose dienose yra matomos per 10 jūrinių mylių 
ir esti banginių gaudytojams ženklu, kad ten yra ka- 
šalotas. Paprastai toki smarkus milžino pasikrutinimai 
priskaitoma jo besistengimams nusikratyti kankinan
čius jį parazitus: bet ant kašalotą retai tebūva tie gyvū
nai parazitai, kurie tokiomis aibėmis gyvena kitų ban
ginių odoje, ir todėl reikia manyti, kad jis tokias gim
nastikas daro geram upui užėjus”.

Vadinas, Brėmas pats skaito negalimu, kad parazi
tai verstų jį taip keistai elgtis. Kaip mažai pamato 
mes turime sakyti, jog visi suaugę.šunes serga šlapimo 
pūslės slogomis, taip mažai galime taipgi prileisti, kad 
visos* banginių mainos visą Savo gyvenimą nuo parazi
tų kenčia. ..... . “ : - •

Jaigi. šokinėjimas iš -vandens yra' priemėiie susiži
nojimui tarp savęs; tai .jų pasielgiamas yra= labai tiks
lingas; -Visai sutinkamai:su jiį jautria: j ausie yra tas fak
tas; -kad ’ žuvėdrai užtūpus banginiui aut nugaros, jis 
tuojaus paneria po vandeąiu. ;• ■ • •

Kaipo prastą prileidimą- priveski čia šitą, pažiūrą. 
Apie banginius pasakojamaJ&rią kartais, kad jie su no
ru seka paskui laivą. Taip, pa v., Brėmas- tvirtina, kad 
1850 m. didelis banginis per 24 dienas sekė arti laivę 
‘Plymouth” ir jokiu badu negalima buvo jp-nUVyti Šalin 
Ar nėra ir čia jautri uoslė išaiškinimu šito keisto ban 
ginio pasielgimo? Gal, laivas, kuris gi turi tam tikrą 
panašumą Į didėlį banginį, savo nuolatmiir1-judėjimu 
sukėlė malonų jausmą —. kaįpir kutulį pas sekusį ban- 
riirį ir ta aplinkybė, privertė jį ilgą laiką; laiyp laikytis.

Dovanos! - Dovanos!
Dovanos susideda iš visokiu brangesnių knygų 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 knygų.

• štai dovanas sekančiai išskirstom:

'“Kataliko” Agentai

SKYRIUS XXXI.
Banginių iš vandens šokinėjimas.

Jei išdėta devynioliktame skyriuje nuomonė apie 
tai, kad visi ilgai gyveną vandeny padarai, k.v. žuvys 
ir banginiai neturi girstės, tik neapsakomai jautrią jau
sią, yra teisinga, — tai daugelis jų pasielgimų, atrodan
čių keistais, darosi visai suprantamais. ; -

Matant ramiai plaukiojančių žuvų * pulką veržte 
veržiasi į galvą mintis, kad jų uodegos judėjimai yra 
daromi netik plaukimo tikslu, bet ir susižinojimui (?) 
tarp savęs. - ■ ■ ■ --

Su užtenkamu tikrumu galima sakyti,. kad „bangi
nių šokinėjimas iš vandens, apie kurį visi gamtininkai 
vienu balsu praneša, kaipo apie šitų gyvulių savotišku
mą, galima išaiškinti šitaip: . ’.

Taip va Bromas rašo apie kašalotą: '
“Jį galima — skaitome t. III, psl. 665. y-Į,’jau ištolo 

pažinti pagal jo pasikrutinimus. Kaip jis plaukia .ra
miai, tai be trukšmo slenka vandens paViršųi; kuomet 
gi jis skubinasi, tai taip uodegą męįaau^į-y-3a/if..^ėmyfl-,< 
kad jo galva tai iš vandens iškyla, tai giliąi Rasinėm 
žemyn. Neretai jis atsistoja vandeny stačias, augštai iš

DALIS 4. a >
Plėtojimosi teorijos patvirtinimai.

SKYRIUS XXXII. <.:i
Ar paukščiai užuodžia? ,

Didžiuma išdėtą čia aiškinimą gana susitaiko su 
teisingumu mano ginamos teorijos, tvirtinančios, kad 
gamtoje yra pamatinis dėsnis: juo geresnes, ąkys, juo 
prastesnė uoslė, ir antraip. , ..... .

Aišku, kad reikia išdėti visos tos aplinkybės, ku
rios kalba už šitą teoriją ir prieš ją. Kad pkukščią yra 
geros akys, tai su tuo susitaiko kuone visi, ^igi sutin
kamai su augščiau iŠdėtiį dėsniu, 
uostas.

Manymas, kad varna užuodžia parako kvapą šau
tuve; apie kurio teisingumą daugumas ‘ medžioklinįnką 
neabejoja, yra klaidingu išvadų iš visai teisingo savaimi 
patyrimo, kad gudrus paukštis palekia daug^ankščiau, 
priė jo ėjus su šautuvu, kaip su lazda. Kadangi medžio- 
klininkai paprastai kuone išimtinai turi reikalą su gy
vuliais, turinčiais puikią uoslę, k. v. šuo, lapė, briedis, 
lūšis, zuikis, ir tt., tai tas klaidingas išvadas yra visai 
be pamato. Tokiij klaidingą išvadą mes galim sutikti 
labai daug. Taip va žmonės tiki, kad putpelinis vanagas 
pavirsta gegute. Bet vienas gamtininkas, atvirkščiai, 
tvirtina, kad jis pats matęs, kaip putpelinis vanagas 
užpuolęs gegutę. Buvimas vienu ir tuo patim laiku dvie
jų gyvūną atmeta galėjimą keistis, užpuolimas gi paties 
ant savęs, tik kitoje lytyje,yra visai nesuprantamu. Kaip 
gi šitas manymas atsirado? Štai kaip: įiutpelinis vana
gas pavasarį išlekiamo gegutė atlekia; rudenį įvyksta 
atvirkščiai.

Tas, kas pasakojama'apie varną, taipogi yra pasa
kojama ir apie, kirlį, apie kurį dar Plinius sako, kad jis 
puikiai užuodžia. Šita pažiūra buvo ginama pačią įžy
miausią gamtininką iki paties pereito metašimčio. Brė
mas priešinasi jai, atsižiūrėdamas nuo visai teisingą pa
matą. - . '

A’ienas geras gyvulių tėmytojas, su kuriuo aš kalbė
jausi apie paukščią uoslę,' tvirtino, kad paukščiai turį 
gerą uoslę ir tam jis privedė tokį pamatą. Jo gimtinėje 
buvo paprotys Senus šunis virti, kad iš ją tauki; pada
rius tepalą ratams tepti. Atmatas, ypatingai kaulus, iš
metus laukan, nepereidavo pusės valandos*, kaip apie 
jas susispiesdavo kokis šimtas varną. Šitą apsireiškimą 
sekas išaiškinti išimtinai geru paukščią užuodimu.

Ir čia visai tikslingi patyrimai davė priežastį klai
dingiems išvadams. Kad varnos, kaip ir apskritai visi 
paukščiai, turi geras akis, tai su tuo visaP šiiiankama. 
Varnos, kaip žinoma, mėgsta tupėti augštuose vietose, nuo 
kurią joms atsiveria platus horizontas. Nuo teą jos žiu
ri, ką ją draugės veikia. Kaip tik jos išvysfa,šKad viena 
varna kur nors greitai lekia, tai joms nebe "pamato tuo
jaus duktelio, kad ji mato kuo pasip(*lnytic.ir, kaip be
matai, leidžiasi paskui ją. Joms greitai bel^kiąąt, pati
ria tai kitos, kurios, skatinamos tą pačią minčių, prisi
deda prie ją, ir tt. Tokiu budu mes turimejlahąi prastą 
išaiškinimą didelio varną susirinkimo vienon vieton 
trumpu laiku.

Kad paukščią, ypatingai varną, uoslė nieku nėra ge
resnė už žmogaus uoslę, tai galime parodyti visa eile 
prirodymą. Kaip mes, pav., žinonie, kad lapo-, turi pui
kią uoslę. Labai tiesiu budu, nes ji padaro tą, kas mums 
yjsai nėra manytina ir tą galime išaiškinti tik jos puike 
tįpslė. Lapės, pav., iškasinėjo lavonus tokiose vietose,

(Toliaus bus).

Kas prisius $3.40 •
Bus pakvitavotas ant cielų metų už “Katalikų” ir gaus 

knygų Sveikata arba Tiesus ir Trumpas Keliąs į Sveikatų. Pamati
nės žinios iš Anatomijos, Fiziologijos ir Hygienes Rankvedis Pradi
nėms Mokykloms ir Plačiajai Liaudžiai Žinios. Sutaisė Dr. A. L. 
Graičųnas. Šis pirmas lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas 
pagal Europos ir Amerikos garsių daktarų ir'profesorių. Sveikata 
— veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais šimtais aiškii] pa
veikslų apie žmogaus kūno sudėjimų ir kitokių. Sveikatos apdarai 
drūti, stori, antgalvis paauksuotas, knygos spauda aiški. Toji auk- 
•io knyga Sveikata lėšuoja $2.00, taigi viso labo vertės yra $4.00.

Kas prisius $2.80
Bus pakvitavo  tas ant cielų metų už “Katalikų” ir gaus nau

jausių knygų: Vienatinis Savo Busies 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
gai ištarimas.; Tolia aš seka Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fo- ’ 
netišku ištarimu. Čionaiš surinkta svarbiausi žodžiai, koki tik nau
dojami kasdieninėje kalboje. Pagalios talpinasi pasakaitės ir Les- 
mitt id Reading, delei geresnio išsilavinimo angliškoje kalboje. O 
prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori palikti Jungti
nių Amerikos Valstybių Piliečiais. Kiekvienas lietuvis atvykęs į ši
tą šalį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis tieso
mis šito krašto ir.tblesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas su- 
plementas prie knygos yra labai naudingas dėlei 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 prisius $2.25
Bus pakvituotas ant cielų metų už “Katalikų”, ir aplaikys 

tekančias 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 kal
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 
atgabena žmogui rūkymas ir alkoholiški gėrimai. Pusi. 23. Knygu
tė lėšuoja 10c. 3) Kaip Atsirado Jungtinės Amerikos Valstijos. 
Aiškiai parodo, kokios kolienijos buvo pirma ir kaip iš jų susitvė
rė šiandieninės Jugtinės Valstybės. Pusi. 35. Knygutė lėšuoja 10c. 
4) Katorgom Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Parašė P. 
B. Aprašo, kaip Muravjovas be jokios mielaširdystčs kankino ir 
žudė nekaltus žmones arba varė juos Sibyriun. Pusi. 18. Knygutė 
lėšuoja 10c. 5) Katoržninkas. Labai daili apysakaitė. Parašė Br. 
Vargšas iš-šių dienų, atsitikimų Lietuvoje. Pusi. 36. Knygutė lėšuo
ja 15c, 6) 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 įvairių puikių pasiskaitymų ypatingai apie Lietuvos 
vargus ir visokias nelaimes. Skaitytojas atras labai daug geniališ- 
kų minčių apie vargdienių padėjimą. Pusi. 50. Knygutė lėšuoja 
15c. 8) Knarkia paliejus. Komedija 1-me akte. Sulyg lenkiško su
taisė Gineitis. Pusi. 26. Knygutė lėšuoja 10c., taigi viso labo vertės 
yra $3.20. v . •

Kas prisius $2.00 —
z Bus pakvitavotas ant cielų metų už “Katalikų” ir gaus kny

gų: Dangus. Pagal K. Flammarion parašė P. Brandukas. Su pa
veikslėliais. Astronomija — mokslas apie pasaulį. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir kokia įt< ' 
Knyga yra moksliška, didelės 
taigi viso labo vertės $2.75.

Kas prisius $2.00
Bus pakvitavotas ant 

knygų: Lietuvaitė. Apysaka
Labai puiki apysaka iš gyvenimo Lietuvių Lietuvoje apie pusėje 
devyniolikto amžiaus. Skaitydamas šių knygą ne tiktai ką sma
giai praleisti laiką, bet dar Įgysi sau naudų ir apsipažįsi su gyve- 
nymo'budu musų senukų. Pusi. 296. Lietuvaitė lėšuoja drūtuose ap
daruose 75c., taigi viso labo vertės $2.75.

Kas prisius $2.00
Bus pakvitavotas ant cielų metų už “Katalikų”, ir gaus 

knygų: 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 svetimi], 
kalbų. Labai užimanti knyga. Pusi. 216. Knyga lėšuoja 75c., taigi 
viso labo vertėsu$2.75. x

Kas prisius $?00
Bus pakvitavotas ant cielų metų už “ Katalikų ”, ir gaus 

knygų: 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 čielų metų už “Katalikų” ir gaus kny

gų : Ciecorius Domicijonas ir Kasėjai Katakumbose. Istoriškas ap
sakymas Laikuose Krikščionių Persekiojimo. Pagal lenkų kalbų 
parašė P. B. Labai puikus aprašymas apie persekiojimų pirmuti
nių krikščionių Ryme, viešpataujant ciecoriui 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 
65e., taigi viso labo vertės yra $2.65.

Kas prisius $2.20
Bus pakvitavotas ant cielų metų už “Katalikų”, ir gaus 

labai naudingų knygų: 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 
dovanų nors kokią, visada prie dovanų gaus ant cielų metų laikraš
tį “Katalikų”.

Po apturėjimo pinigų tuojaus išsiunčiant reikalaujaiifias knygas, 
ir laikraštį. ■' ' ’ - '

Rašykit ant sekančio antrašo: - . -

<J. M. TANANEVIČIA, 
I24&53 SO. MORGAN ST.,

.turi viena ant kitos, 
vertės. Pust^TO. Knyga lėšuoja 75c.,

eieh] metu už “Kataliką”, ir gaus 
Juozapo Kvietkovskio. Guldė P. G.

AND. JUREVIČE.
Musų keliaujantis agentas.

LEWISTON, ME.
Kazys Vilaniškis, Box 36.

CICEBO. ILL.
A; K. Boekus, 
F. A. Golubickis, 
M. Szarka,

CHICAGO, ILL.
Jonas - Budreckis, 4535 Hermitage Av. 
P. Monkus, 2345 W. 20 St. .
Jonas A. Bimkus, 708 W; 17th St.
M. Andručkeviče, 1521 N. Ashland Av. 
V Stulpinas., : 921 — 33rd P7 • 
Dora. Venekus, 3222 Auburn Av. 
Jos. Braknis, 3327 Lowe Av.
Jos. Kulis, 3255 S. Halsted St..

* * Antros ’ ’ Draugijos Skaityk’ a 
3149 So. Halsted St.

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

GRAND BAFIDS, MICH.
V. Stasėviče, ' " 1351 Hamilton St.
Jonas Brazaitis, 581 Broadway St.

TOBONTO, CANADA,
P. * " ------------ ------

1318 So. 49 Ct.
1412 — 49 th Av.

1410 — 49th Ct.

A. Capas. 246 Bellwood ■ Aire. 
BBOOKTON, MASS.

P. Malkinis, 35 Arthur
John Bamansuekas, 135 'James

BAYONNE, N." J.
J. Zujus, 500 Broadway

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

0EEVEEAND, OHIO.
Szukis, ” 211S St. CUir Av.

CAMBBlDGE. mass.
P. B^rtkeviče, 877 Cambridge St.

BVMFOBD, MAINE.
Jonas Kalvelis. 222 Pine

ST CHABLES, ILL.
8. Kiela, 575 W. 6th

WOBOHESTEB, MASS.
M. PaltanaviSe, 15 Millbury

SWOYB8, PA.
G, K. Antanaitis, P. O. Box

BBOOKLYN, N. Y.
Babast. Valantinas, 370 Humbold
J. V. Lutkauckaš, 120 Grand

SCEANTON, PA.
Petrikis, 1514 Boss Av.

Bigrys. 1213 Philo St.
FOBEST CITY, PA.

Daikas. P. O. Box 453

W. LYNN, MASS.
Waieenavicze, 26 Biver St.

PLYMO JIH,'PA.
Poteliunae, 345 E. Biver St.

s DU BOI8, PA.
J. Kizelis, 401 So. Av.

WATEBBUEY, CONN.
CL. Kazemekas, 785 Bank 

--- - ;
WOBCESTEB, MASS.

J. Vieraitis, 107' 8. Harding
M. Paltanaviie. 15 Millbury

BOCH38TEB, N. Y.
A. Kasparas, 19 Stoke
Jos. Biekis,

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

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

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevieze, 255 Wallace

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Sabaliauckas, 28 Murduck

WILKtiS-MABKK, PA.
Kaz. Kučinskas, 141 Park Ave.
A. šeškeviče, 501 New Grant St.
W. Adominas, 34 Logan St.
J, Kučinskas, 238 Slocum Av,

.. J. Naujokaitis, 45 Planch St-, 
Commercial Bd. East, 
LONDON ENGLAND.

John Skinder, B. F. D. N. L Box 35 A. 
CLINTON, IND.

M. K. Vilkevičia, i 
Jos Kulis,

Keliaujantis Agentas.
MELBOSE PAEK, ILL.

Zimaučius, Box 432.
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J.
KELIAUJAT* XJU3 AUKNT4J3 NAUJO
JE ANGLIJOJE IB APIBLINKĖJB, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 249 W. 4ti St.

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.;
LAWEENV^ MASS? ’ 1

A. F. Svirta, 31 Union St.
A. Bamanoski, 99% Oak

LOWELL, MASS. .
L. Stakeliunas, 69 Charles

PHILADELPHIA, PA. 
V. Kairys, - 322 Wharton

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

ELIZABr.1 FOBT, S?. J. 
D. Boczkus, 211 — 1st

BBOOKTON, MASS.
B. P. Miszkims Co., 25 Arthu
John J. Boman, 185 Ames

BROOKLYN, N. Y.
A. Plaehocky, 87 Grand

Juozapas Ambraziejus

SO. BOSTON, MASS. 
Gendrolis, 224 Arherus

PULLMAN, ILL. 
Jonas Žalys, 114 E. 107 St,

:*Et*'*7 NOEWOOD, MASS.
J. Pakarklis, 23 Dean St.

CHIC AGOJE, ILL.
' tI. X Tananeviče 670 W. 18 St, 

A r9 1 i f I Kaitis, 1607 N. Ashland Av*
CHIC A vi U, Al 111. j Jm. Kraknia, 301# Parnell AW

et

et

et

ėt. 
et

et
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et

K et
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w ---____
DR. J. L. ABT

Pasekmingiauaiai gydo visokias vyriA 
kas. moteritkaa ir vaikų ligas.

VALANDOS:
Nuo 8 iki 11:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 

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

DR. "?BKPH U ABT, 
1888 8o. | v-Jad SL Chicago, UL 

TeLš^one Canal 37

“Steger’io Idėja Pijantį 
Pardavinėjimui”.

Pamatine permaina geru Pljanu Pardavinėjimo.

A B U ir karštu va
ndeniu šildymo 

į 1 ietaisų :vedimas 
ii pataisymas.

J. H. OLSON

|-^ ...

4012 
State Street 
T cl.Oakland 1441

********¥*****************
* Telefonas Yards 1532 į

* DR. J. KULIS *
Lietuviu Gydytojas, ir Chirureas. žfr

* 3255 So. Halite* St., Chicago, Illinois. *
Ž PRIĖMIMO VALANDOS: 5
m ■ Nuo 9 ryto iki 12: 6 Iki 9 vakare. jt
* Nedel. nuo 9 iki 12 popiet: nuo 6 iki 8va’:, jį 

. *************^************

Russian - American Line
Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas
koliuos ir Amejikos 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

Russia rugp.—10, — 1912
Kursk — Rugp. 24 1912
Czar (naujas—rugsėjo 7, — 1912
Del smulkesnuių žinių kreipkitės 

prie musų agentų arba prie pačių 
perstatytoji).

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

GARY
INDIAN!.

Puikiausia vieta užeigos dėl lietuvių, ir 
kurie atvažiuoja iš kitų miestų suteikiu 
teisingiausias rodąs ir patarimus kono- 
geriausiai norintiems pirkti propertes, 
kaip tai: lotus arba namus, prašom pir
ma pasirodavit su cianim, nes esmu se
niausias gy ventojas iš lietuvių ir Idcni- 
ninkas sovo namo

FEANCšSZKUS JONAITIS '
Užlaikau saitą skanų alų, kvėpencius 
Havanos cigarus, seną skanų degtinę, net 
ir iš senio krajaiis. Turiu puikią svetai
nę del balių, del visokių mitingų ir susi
ejimų.

FRANK JONAITIS
1109 Madison St., Gary, Ind.

Telefonas 1813

Szitas naujas pienas — “Steger’io Idėja”—bus priimtas tūkstančiu pi- ’ 
Janų pirkėjų. Jeigu sykį jums-isaiškinsime apie tai.jus busite-laljai - 
užinleresuoti.

Per “Steger’io Idėja jus gausite geriausią progą ir didžiausį užganėditfi- 
tng ant jūsų pinigų. *.. * s

KAIP INGYTI ATSAKANTI PI J ANA?
Yra labai daug mažos vertės instrumentų, pert at labai lengva kiek vie- i 

nam, apart eksperto, padaryti klaidą. Todėl r.ėra*priežaslięs^ ,l-:ad 
jus negalite gauii geriausią pijaną, už kainą kurią jus noritA iri'okėtr. ’

Per “Steger’io Idėją” jus galėsite pamatyti* skiruirr ė pijantį fr perši tik
rinti su atsargumu kuris iŠ tų, kuriuos jus žiūrėjote, atneš jums ųį.. 
ganedinančius rezultatus gerume ir dailume, muzikali-ko pasilinks-. 
minimo, o podraug ir ilgą tarnavimą. -•
Ištirkite **8tėgėf’io Idėją Pąi’davhiėjiniiii Pijantį’* ‘;

jeigu įns esate užinteresuoti pirkime Pijano*
Spręsk pats san, nepirk pijaną be apsvarstymo, ką fa nepaprasta^ '•-'♦Ste- 

gerio Idėja” jums reiškiasi- ką jums gali padaryt i.
Mes pavartojame tą pieną vien del to, kad per ilgą laika teikti geriaųšją , 

užganėdinimą mnsų'pirkčjui, ir suprantamas dalykas geriatisfą tiž-i ' 
ganOdinimą mums patiems. ’ .

Steger & Sons Pijanai ir Katuraiiški Pats-Grajinanti Pijanai yra ,ątsi‘-. . 
žymėjg savo puikiu topu geru subudavojimu ir dailiu darbu.

Mes jaučiamės, kad nei joks pardavėjas negali kalbėti tiek daug apie 
musų pijantis, kad užganėdintas pirkėjas Nei joks kerikibpis'hėbuttp 
galėjęs davėsi mus į tokią šaką biznio ir nebūtų padar§s,Steger & , 
Sons fabrikus didžiausius" imt pasaulio.

IŠPILDYK ŽEMIAUS PADĖTĄ KUPONĄ.
Yra tai svarbu kad jus žinotumėte visas smulkmenas apio ;'i’ir?minetę 

pardavinėjimo propoziciją. Pristatys jums atsakantį insl'r.nJnentątA'J 
tas suteiks jums amžinąjnuzikališką pasilinksminimą,ir ųžga,n eilinį-;

it

Nėra nieko paslaptingo. Tai yra aiškus paprastas pienas. ' ftėisk'ite" 
mums apie tai jums išaiškinti, ypatiškai ar per laiškus. Hplėškite' 
kuponą ir prisiųskite munis. _ ;... ... ,

i '• • • ■ ’ • • - c *

STEGER ® SONS PIANO MFG. CO.. l>ept.16.3
STEGER BUILDING, CHICAGO : ? <

Ponai:— ■
Prisiuskite man iszaiszkinima aj>jo Stegęrio hjeja Pijanti Pardavinėjimui

Vardus...........................................    -.......................... .......

Gat\ e...................... ........................................... .i.......'................ .
Miestas..........................................   Valstija..........................................

Steger & Sons Pijanai yra žinomi visur kaipo švelnaus tono 
jr atsakančio subndąvojimo.

Stager
. z ■ * ' ESTABLISHED 1879 , . ...

Piano Manufacturing Company ’ 
STEGER BUILDING

N. W. Cdrtrer Wabash and Jackson Blvd.

tfVDAI ID linTEDVQ Rodančios musu Spell n Ml In mUlEHID cialistu ir gaukite X Ray 
. ..... 1 " 1 ====: egzaminą ir rodą dykai.

Musų tikslas
Išgydyti jus ir 

kad 
butumet išgydyti, 

arba pi
nigus sugražinsim

Musų kainos:
Gydymas 

pradedant nuo 
10 doleriu 

suteikiant ir gy
duoles.

1N Klauskit
ChopenlOc 
cigarų, peš 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK 
ndirbSjt'.s

$934 Be. Paulina lt, Chicago, UL 
Phone Yards 4154.

LIGOS. KURIAS MES PASEKMINGAI IŠGYDOME.

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

Jaigu tu ėsi pavargęs ir nuilstantis iš ryto, neramus naktyj, svaigstąs, susi
raukęs arba nulindęs, turi galvos skausmą, nugarkaulio, pamėlynavusius paakius, 
nudiegimus žemyn ir augštyn nugarkaulio, plakimą širdies, išbėrimus, naktinius 
prakaitavimus, skaudamas ir nuilstančias strėnas, nutrotytą svarumą, žudymą at
minties, nusilpnėjusius vidurius, apsireiškimus odos (skuros) ligų, TAI TU NE
ATBŪTINAI REIKALAUJI MUSU GYDYMO TUOJAUS. Neatidėliok ant toliaus 
ir nelauk kol tapsi neišgydomas, bet tuojaus atsilankyk i 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 .- .-•T

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 

i tas ant 20 metų, 
r paauksuotas du- 
I beltavi lukštai 
į puikiai visaip iš

marginti, gerai 
laikų laikanti, la- 

_ _ __ blausiai naudoja
mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Speeijališkas pasiulijimas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo, 
mokėk nei cento, 
ketum $35.__ 14k.
gelis dovanai prie 

EXCELSIOR
904 Athenaeum Bldg, Chicago, UI.

PROFESSOR DeJOHN’S MEDICAL INSTITUTE
UNINC.

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

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

Jei nepatiks, ne- 
Už jį. kitur ne

paauksuotas lencin- 
laikrodėlio.
WATCH CO,

Jūsų Namuose

John Cochinsky 
LAWYER

Lietuvy. Advokatas
69 W.Washlngton St, Room 1610 

CHICAGO
Atlieku visokios legališkus reikalus at

sakančiai, ypatingai susižeidimo ii kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų irkri- 
minaUikų bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo Ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir tt. Lietuviai, kurie turite kokį 
legaliikų reikalų, staliaukite pas tautietj. 
£ Ofiso vai,: nuo 9 ryto iki 5 po pietų. — 

Gyvenimas:
2316 W. 23rd Pl, Chicago, I1L

Gyvenimo vai.: nuo 7 iki 9 vakaro.

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

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

- , ?j' -

KATAI.iKAS
■, - —— ------------------------------ . • ■ • -s

Kiekvienas žmogus privalo
^žihotultaip užlaikyti savu svuikatą.^

Sutaisė Dr. A. L. Graičuuas.

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

Toji aWsu SVEIKATA lėšuoja tik $2.00 su prlsiuntlniu.

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.

PLUM BERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atliėka ir savo darbą gvarastuoja.
3252 Emerald Avenue * - Chicago, Ill.

. >-i-iTelephone Yards 4527.

3 ’ 7 ? ’‘Telephone Yards 3547

kontraktierius ;

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atliekų kuoveikiauaiai.

939-83riPl. - v . r Chicago, III.

S £K 20 metų senas laikraštis g

| “LIETUVA
Išeina kas Petnyčia Chicago, Ill. w 

E "u- Hj SI Laikraštis, “Lietuva”, 8 puslapių, didelio K
M formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai- R 

. M »pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil- 4 
i A pas naujausių ir tikriausių žinių ii Lietuvos, A. K 
i 0 merikos ir yiso pasviečio, ypač iš didžiausio svie- 0 
n te.miesta iChicagos, kuriame gyvena apie 60.000 K ||; w I
Id “Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai- 
S stijuose Šiaurines Amerikos: — *
■ė Metams $2.00, pusei metų $1.00.
n Kanadoj ir Mfcxike:—: < m

Metams $2.50, pusei metų $1.25. ;
Rossijoj, Lietuvoj, ir kitose užrubežinčse vieš

patystėse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50. 
Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per 

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

n A. OLSZEWSKI,
J 3252 So. Halsted St., Chicago, Ill.
M RAŠYK taefans, o gpiusl vien, “Lietuvei” numerj ant pažiūros dykai.

Metams $3.00, pusei metų $1.50

Vienatine Lietuviška Aptieka ant Bridgeporto

' CHICAGO, ILL, Tel. Yards 695
Užlaiko visokias geriausias gyduoles krajavas ir užrubežines, kvepalus ir gy
dančius muilus. Taippat savo labaratorijoj išdirbame geriauses gyduoles nuo 
nuospaudų (corns), nuo kosulio, proškas nuo galvos ir pilvo skaudėjimo, nuo 
kojų šutimo Trejanką ir daug kitokių. Lietuviai visokiame reikale kreip- 
kitcš į lietuvišką aptieką, atsilankykite ar per raštą patarnausime sanžiniskai 
ir maloniai.

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

“SAULE”
’ *•>? L*t' •J«, • vYra TAI VIENATINIS lietuviu laikraštis 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ir, į, ANT NEDĖLIOS , 

išeina kas utarnlnkas Ir petnųGia.
1X1 i

-------------- — PRENUMEĘATA KAŠTUOJA: ------------- -------

AMERIKOJ f n>«ams $2.50
(pusei matų $1.25EUROPOJ TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

v (joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. Sšuth III., . Mahanoy City, Ps

Ar.mokate Anglišką kalbą?^
9 Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietnviskai-Angliškos Kalbos Rankvedls bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiška Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiui 4 Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. 4 Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. „4 Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. 4 Otonais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. 4 Pagalios tal
pinąs! trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. 4 O Pr‘a kmrgos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtinių AmenkosJTalstybių Piliečiais. 4 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......................$1.25
Gražiais audimo apdarais  ............. $1.50
Užsisakant “Rankvedį”, reikia drauge ir pinigus siųsti per pačto Mo

ney Orderį arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

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

. *»

—-•■r- —

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
, KRAUTUVE ANT BRIDGEPORT©

Jonas Budrikas
Savininkas

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

Užlaiko krafatuvę vyriškų apredalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų siutų. Taba" 
ką ir cigaretus išsiunčiame visosė dalyse Amerikos.

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

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

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

$15.00
Lenciūgėlių, laketų, žiedų, špilkų, kolonikų - 

šukų ir_tt. Yra daug gatunkų iš ko pasiskirti.
fiT Šliubiniu žiedų litaraS*indedu už dyką.

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

K. J. FILLIPOVICH
7 General Agentas y

Apsaugos gyvastiesįr, taupinimę pinigų .senatvei. 
Apsaugoja namus ir fdrriieius'nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ūt; jotus Chicagoj , ir 
Gary, ind. už labai žemas kainas, taipogi' parsiduoda 
farinas labai pigei. Kolektuoju bilus visokios nota
res, taipogi prisiunčia kamarninkus del išmieravimo 
lotų ir farmų. Imu visokias provas '■ civilrias ir • kri- 
minališkas ir priduoda goriausiem < advokatams. .Rei
kalauju agentų Chicagoj. ’ Mokantiems " rytams 
raštų geras uždarbis.

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

33rd St., Gyvenimo adresas: 82o W. 34th St.
TELEPHONE DROVER 2250.

858 W.

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

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

kia šviesą, tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chicagos.

Jus galit turėti jūsų namų, arba šapų pritaisy
tų su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų 
pačių supratimų už mažų mokestį pridėtų prie mi- 
terio bilos.

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

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 Sb. Michigan Blvd.
„ f Randolph 3341
Phones: j Autom 64612

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektrikų del 
šviesos ir pajiegos.

Moterys
Čodyklte Pinigus, Laiką ir Sveikatą. 

Nesikaukykite vasaros karščiuos 
su neparankiu senovišku prosu, 
nusipirkite Naujos Gadynes 
Prosą, kuris šildo savyje.

Snprosinsite į pusę laiko, su 
smagumu. Nereik bėgti nuo pe
čiaus pas stalą ir atgal, nesude- 

1 ginsi drapanų. Šilumą galima re
guliuoti. Galima vartoti: viduj, lauke. 

l ant porčiaus, kalloneje. Visada gatavas
k ir pilnai gvarantuotas, pigus, ir svarus.

Rašykite, o gMisite pifhį aprašymą.
Agentams geras pelnas.

The J. Ilgaadas Noielty Co.
1841 S. Hilsted St. Dept. 1 Chicago

........ *
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išdžiūvusiameDaržas79.

Singapore, In-palocių,80.

87.

88.

98.

99.
baž-

kryžių7.
veidą8.

jo ne-9.
nukry-

11.

CHICAGO,14.

21.

22.
(erų,, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
plauučių, ' -dies, reumatizmo, užnuodl-23.

24.

25.

Ne-
Telephone Canal 2118Mano apginėjas.

26.

28.

31.

82.

L.

Skaitykite "Kataliką41.

1.45.

»354.

55.

56.

57.

58.

59.
Ville-60.
Ville-61.

Monte62.

42.
43.

12.
13.

16.
17.
18.
19.
20.

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

mo
ji*

gatunko pa-
Kaina 25c.

pa
ir

Patkavinis vandenskri- 
ožinės salos. (Horse Shoe

Su-
Lie-

81.
82.

29.
30. ........ $1.00 

be paveiks-.

“Tėve musų, kuris esi danguo
se“.

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį l vy-

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

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

CHICAGO, ILL.
8FECIJALI8TA8 LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IB PRIL GIM
DYMO.

Waltz, Two Stop Ir kitokių.
Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj, 
Prof. Julius kaip iszmokioa, tai niekas 
taip negali iszmokint niekur kitur.

„ PROF JULIUS SILSKO
Ž 2119 S. Halsted St Chicago, Ill.
* Phono Canal 37G2
****»*******4-4-************

I bft. A. LEONARDAS JUŠKA f 
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

1749 So. Halsted St., Chicago, Illinois.
PRIĖMIMO VALANDOS: 

Nuo g ryto iki i r: po piet nuo 3 iki 5 ir 
vakare nuo 7 iki 9.

ENTIRELY NEW

V

LOXOL

S3

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurių norime ištisą 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 puikiam 
šia dovana merginai arba vaikinui. 
Toki stereoskopa mergina gavusi, vi
sada laikys atminti kaipo didžiausią 
dovaną ir kada tik per jas pažiūrės, 
visada atmins jos prisiuntėją.

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

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

no
Labai tankiai tenka girdėti tą žodį “gelbėkit”.—■Taukiai pasi 
taiko, kad ateina žmogus be rankos ar kojos, moteris be vyro, 
vyras be moteries ir tt. Visi skundžiasi, kad vargingame 
padėjime, bet pažiurėjus gilaus į dalyką, tuojaUs pamatai, kur 
yra nelaimės šaknis. Kaip jau žinome, Chicago© y¥£ apie 60 
tūkstančių lietuvių; suprantamas tad dalykas, kąd iš tokios 
sumos daugybe dirba visokius pavojingus darbus. Atsitikus 
kokiai nelaimei, mus žmonės pripratę kreiptis prie karčemnin- 
ko patarimo pasiklausti; na o karčemninkas moka su tokiais 
žmonėmis pasielgti. Chicagoje dabar priviso taipgi visokios 
rųšies advokatėlių ir visokių privedėjų prie provų, kurie, išgir
dę apie kokią nelaimę, tuojaus puolasi kaip katinas prie pelės, 
prie nelaimingo žmogaus ar tai į jo stubą, ar į ligonbutį ir vi
sokiais budais inkalbinėja 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 kišenilis. 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, bardamas 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 pagęlbos kitų,' o tas jo gerasis privedėjas prie 
prbvos ir advokatėlis uliavoia su vargdienio pinigais. Gyven
damas Chicagoje per kelioliką metų mačiau įimtus tokių atsi
tikimų, ir kad padaryti galą tokiems skriaudikams, privedė- 
jams prie provų, pasirengiau patarnauti kiekvienam lietuviui 
ar lietuvei nelaimei ištikus.Ištikus kokiai nelaimei, saugoki
tės tų pri vedėjų prie provų; atsilankykite į musų ofisą, mes 
jums suteiksime draugišką patarimą ir pasakysime, ką jus tu
rite daryti, vienu žodžiu apsaugosime jus nuo išnaudojimo. 
Jeigu jus turite ar reikalaujate advokato pagęlbos, tai pirma 
kol ką darysi ateik, arba rašyk pas mus, o meš patarhausime 
jums visai DYKAI. Mes darysime taip, kad. žmogus gautų 
atsakantį atlyginimą už pražudytą kūno dalį ar sveikatą, kad 
paskui nusipirkęs kokį namą ar biznį, galėtųTaimirngai užbaig
ti savo gyvenimą. Meldžiame guodotinų skaitytojų pranešti 
apie tai ir kitiems, idant visi žinotų prie ko kręiptis Sįi viršrni- 
nėtais .reikalais; -Kurie nofite, kad jusu prova nenueitų nie-

■ kžiš..kreiplJllŠs ra*': s y

= CORK TIP =
ĮDOMUS

YPATINGI

Skliautas Settinio Severo, Ryu: „ 
Italijoj. T "' .
Koloseumas, Ryme, Italijoj.
Nesenai atkastas paloeius, Pomp< 
jo, Italijoj. _ ~
Senatas ir Kanalas, Milane, Itali 
j°j- ... T.Kelias Šv. Juozapo, Venecijoj, Ha 
lijo).
tarimas karvelių ant pleciaus San 
Marco, VeŠečijoj. - " ,, ,
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj. 
Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare.
Oeeaninis pakraštis, parodantis ke
lio užuolanką, Algiere.
Gėrymo fontanas ir gatvė Sename- 
Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometonų bažnyčios Gamoa EI 
Ain.
Mahometonų bažnyčia Sultano Haj* 
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipte.- 
Pyramidos- 
rint nuo 
Egipte. 
Arabija, 
upės- take. 
Inėjimas į

.... Turgaus diena Singapore, Indijoj. 
Tautiškasis greitasis trūkis, Sin
gapore, Indijoj.

S3. Policijos stacija Hong Konge, Chi- 
nijoj. ’ . 'r

84. Žibinčius Hong Konge, Chinijoj. ,
85. Chiniečių vienbudriniai laivąi 

įplaukoj Hong Konge, Ghinijoj.
86. Gražusis kelias Shanghai, Chini- 

joj- ? - I-
žvilgis ant viesos turgavietės, 

Shanghai, Chinijoj., 
Tautiškas priešpiečių namas ant 
salos Java. ■ ■'■■■ - . ■ ■

89. Tokyo, Japoni jęj.. Iriso gražybės 
laukai.

90. Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 
tiškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime.

91. Junįtų,žinyčia Honmoku. .Yokoha
ma, Jąponi joj.

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

93. Yokohama, Japonijoj. Kriauklinių 
žuvių pardavinėtojaus stotis.

94. Paroda ugnagesinių atletų, Yokoha
ma, Japonijoj.

95. Yokoham:,, Japonijoj. Kvietkų 
daržas.

96. Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jaunų gerbėjų Matsuri pro
cesijoj.

97. Japonijoj vaikai, nešanti pokylinį 
Matsuri altorių, Yokohamoj. 
Matsuri pokylis, muzikas pastotas 
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 žinyčią, 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- 
nyčies.

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

110. Hawaiški mokyklos kūdikiai.
111. Paimu daržas ant kranto Mono- 

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

lu, Hawaii. ' " • :
113 Hawaiska moteris, gaudanti Pee- 

beai, mažiukę kriaukinę žiuvaitę
114. Chiniečiai renkanti ryžius, Ha- 

wai.
115. Gyvenimas Hretorijoj, Pietinėj 

Afrikoj.
116. Inplauka ir plaukianti laivų tai

symo dirbtuvė Valparaiso, Chile.
117. Jamaieos Broorkline gatvė, Port 

Antonio.
118. San Francisco gatvė, Mexico City.
119. Didysis pliacius, Mexico City.
120. “Jojimas šėnimis“.
121. ’j
122. Kalėdų rytas.
123. -----

78. r ir Arabų vilija^ žiu- 
Ghizeh keiio, Kaire,

CIGARETAI
satino

iš
TURKIŠKO

SUMAIŠYMO

TINKA
VISIEMS

RŪKYTOJAMS

5c. UZ 10

NUOSTEBUMAI

PAUKŠČIAI 
ir 

KVIETKOS 
KIEVIENAM 
BAKSELYJ

Cigarettes

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. Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus 1—ž 
nyčioje.

4. Kristus
lejaus. 
ną.

5. Kristus
6. Judošius

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

Jėzus ramina moteris, kad 
verktij. .

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.
Regykla šiandieninio Betlejaus.
Kaip šiandien Išrodo Stainelė, km 
rioje Kristus gimė..
Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma
rijos.
Bažnyčia budavota ant grabo šv. 
P. Marijos.
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai 
žmogus ’

SERIJA II.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek 
veikslėlių ką pirmutinėse serijose, 
štai ką juose galite pamatyti:

Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorų krovimas į di

delį oceaninį laivą.
New York. Pilies daržas (Casttie 
Garden).
Boston.
Atlantic 
maryj.
Niagara, 
tys nuo 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

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

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

■» Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

pėdų augščia, Yosemite, Cal.
88. Motina girių, 68 pėdas apėmio. 

Yosemite Klonyj, Cal.
89. Magdelenos Kolegija, Oxford, An

glijoj-40. Airija. Killarney, pilis Ross.
Inėjimas į Muckross Klioštorių, 
Airijoj.
Šiaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka- 

. tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.
Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 
bleucą. jut Rheino upės.

46. Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

47. Stockholmas. Karališkas palocius.
48. Švedija. Ant kelio j Odde.
49. Švedija. Lejono pilie, Goteborge.
50. Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

nuo Chamonix.
51. Thun, Šveicarijoj.
52. žuvinis kiemas, Alhambra, Granu 

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

ryžiu j. Franci jo j.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran
ci jo j.
Palociai tautų ant upės Sekmos. 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj.
Des Shamps Elysees, Paryžiuje, 
Francijoj.
Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.
Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj.
Laivų užplauka ir ežeras, 
france, Francijoj.
Carniehe kelias ir ežerėlis 
farnche, Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.

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

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

65. Didžioji galerija Colona paloeiuje, 
Ryme, Italijoj.

124. Pagalvėlių karė.
125. šėrimas kačiukų.

Teleskopas ir 109 virš paminėtų 
paveikslėlių kaštuoja ................. $3.00

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

25 paveikslėliai iš Jėzaus gy
venimo ............................

Pats vienas teleskopas 
lėlių kaštuoja $1.00.-

SERIJA III.
Susidedanti iš 12 maišyto 

veikslėlių pundelyje, 
už pundelį.

šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, beveik vis kitokį paveikslėliai, 
tai yra maišyti iš visokių gatunkų. 
Juose yra: gražiausių miestų, bažny
čių ir kitų bagotų triobesių paveiks
lai, taipgi ir komiški paveikslėliai, ši 
serija yra gera tiems, kurie nori pi
nigus užčėdyti, nes ji kaštuoja tiktai 
25c., o joje galima tiek daug pama
tyti kaip ir serijoj I.

SERIJA IV.
12 taippat maišyto gatunko paveiks

lėlių pundelyje. Kaina 50c., už 
pundelį.

Šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti ga
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.

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. T AN ANE VICE
3249-53 S. Morgan St.

Chicago, Hl.

J. M. Tananevičio 
klausdarry^Jiiozo Sziiko 

3249-53 Š. Morgan St., Chicago, III

vorflumm & MM 
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave,
6235 So. Halsted St.

s- ...

Telephones Seeley 3029
Telephones Normai 2617

ILLINOIS
‘ ii

PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS 
PABANDYK BAKSELĮ IR PERSITIKRINK PATS 

Satino paukščiai ir gėlės padaro puikias 
pagalves 

. LOhlLunnO CO.

W.‘Pulinan 1178, arba W. P.
Lietuviška Registruota 

AKUŠERE
I ELEON. S. SUTKUVIENĖ
I 339 Kensington Ave.
■' Kensington, Ill.

jį ************4-4-************
•Iif MOKYKLA ŠOKIU.

. I.1 ‘ **
t1 *
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Daktaras ? S. įWissig
IS SENO KBAJAUS.

Bu geriausia pasekme gydo visokias krcniškas ligas vyrų Ir 
terų, kad ir užsisenėjusiąs. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas j j o 
jumis apžiūrės ir pasistęngs pagelbėt. '

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo aptiskos.
Pirma rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 *vte ir nuo A iki 8:30 vakare, 

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

L DYMO.
1 Gydau privatiškas ligas vyrų ir mo- 
.■ terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
J plauučių, ’'-dies, reumatizmo, užnuodl- 

jimą kraujo ir ligas akių, ausų, nosįės 
1' ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

**************************I

4£®ism.

DR. RICHTER'S
Pain Expeller

Or, Richter's galingos externa 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu« 
matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 
Sttenų Degimą, Strendieglis ir . v 
Neuralgijos

Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą. 
Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji
mą kaklo. Trukdo nuo krąjo sukepimą 
ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
skaudėjimą it dautų.gėlimą. Gepamirš- 
kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
su pečėtim pūkeliuose;

25c ir 50c. užbutelį.

F. AD. Eichter & Co
American House

74*80 Washington St New York

The American Life 
Insurance Company of Illinois 
Po priežiūra Valstijos rando 

$100.000.00
sudėta Illinois Valstybes kasoje.

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami, 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG.

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

NAUJOS KNYGOS “KATALIKO“ 
SPAUDOS.

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

2. DEGTINĖ-NUODAI, pagal N. N.
- Raštu parašė S. Kaimietis.' šita 
yra labai naudinga knygelė kiek
vienam perskaityti. Iš senų-seno- 
vės girtuoklystė skaitėsi biąuria 
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 4ocnos spaudos knygų.
Siųsdami pinigus adresuokite: 

| JONAS M. TANANEVIČIA,

*
% *

4*** -**************************

Tel. Lawndale 3670

W. POLCYN
MASON CONTRACTOR

Daroą atlieka visose daly
se miesto. Taipgi pastatė 
J. M. Tananevičio Bankos 

‘ namą. Darbą atlieka kogo- 
riausiai.

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

Stogai I S va bu visiems, kurie turi 
■ gerus namus, o blogus stogus.

Stogas tai svarbiausia namu da
lis, nes jeigu stogas sugadintas, tai 
visas namas greitu laiku grius. Pra- 
neszkit mums, jei stogą reikia taisy
ti. Dengiame stogus pigiai iręrerai. 
dirbame pigiai ir gerai vandeniu dū
das, lekszt-us stokus liejamo smala ir 
kitus panaszius atliekame darbus. 
Pranęszkite mums telefonu arba lai- 
szkeliu, o atsiusime musu reprezei); 
tauta. Geriems gyventojams darome 
ant iszmokeszcziu.
THE BEST RGOFINi C0

E. Nowicki, Vedėjas
1222 Noble gatv*, orie Division 

Telefonas Mon oe 4536

Apsaugojam nuo Ugnies
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 

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

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

LIETUVYS NOTARAS.
Išdirba visokius Kejentališkus do

kumentus, paveizdan: Doviernastis; 
Testamentus; Bill of Sales; Kontrak
tus; Notas; Affidavitus ir visokius ki
tus raštus, koki tik Rejento arba “No
tary Public“ skyriuje daromi, 
teikia patarimus reikaluose dalių 
tuvoje ir kituose dalykuose.

Kreipkitės į . -
TANANEVICZ SAVINGS BANK,

8249-53 So. Morgu St., Chicago, HL 18240-53 So. Morgan St., Chicago, IU.

R® tiz garbę pranešti visiems tautiečiams, kad įsteigiau graną dirbtuvę. Kainos pigiausios. Gavau 
progą prigulėti prie dideles kompanijos, tad galiu parduoti kaip aš noriu, ne sulyg jos valios. Dėlto, 

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

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

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

PAUL A. MAŽEIKA, 23h'i5caagourn avenue Tel. Yards 1138 
ILLINOIS.
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ADMI1. BTRAOUA LIET. TEATEAL, 
PRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA 0V. 

MARTINO.
Petr. Andrejauekas, Pirai., 

918 — 33rd St.
į Stan. Stonevicze, Vice-prez., 
r" 3206 Auburn Ave.

■ Ant. Kasparas, Prot. Raštin., 
3416 Auburn Ave.

Dom. Kadzekski, Fin. Rasti., 
1900 W. 17th St.z_

Mart. Kadzievski, Išdininkas, 
3118 W. 20th St.

REŽISIERIUS TEATRU, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

3244 S. Mrgan St.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 

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

č 4527 Marshfield Ave. 
•' Mot. Randis Pagelbininkas, 

4521 S. Marshfield Ave.
’aulius P. Baltutis, Prot. Raštin., 

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius.

- ' 4513 S. "Wood St.

-°MINISTRACIJA D. L. K. VY- 
UJTO POLITIŠKO KLIUBO.

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

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

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.
KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 

MINDAUGIC.
\ J. V. Zachareviče, Prez., 

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

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

3244 So. Morgan St.
Sun. M. Kraučuuas, Kapclonas, 

32nd PL and Auburn Avi.
ADMINISTRACIJA DR-STĖ3 &▼. 

JUOZAPO 'AIM. 8M.
Juazapas l'alandauckas, Prez., 

4513 Hermitage Ave.
Ant. Petrokas, Vice-Prozidentas, 

1819 W. 45-th St.
Juozapas Palėkus, Prot. Rašt. 

4559 So. Hermitage Av.
Juoz. Volskis, Raštin. Finansų, 

4524 S. Wood St.
Stan. Anučiauskis, Išdininkas, 

4617 S. Hermitage Ave.

ADMIN7 3TRACIJA L. I5. Ų. 
KLIUBO.

LEE PARK, WlIKi-S-BARRE, PA. 
Adomas čikanauskas, Pirrisčdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 luee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,

• R. F. D. No. 1 Box 171.

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

Draugysčių Reikalai.
TEM.YKITB

LIETU VIAI!

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda labai pigiai saliunas, 

Lietuveis apgyventoj vietoj. Prie
žasties pardavimo savininkas urnai 
turi apleisti šią šalį ir keliauti 
uą tėvynę Lietuvą. Todėl kas 
norą į ta biznĮ eiti gera proga,
rlnti pirkti tegul atsišaukia po šiuo 
antrašu:

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

įse. 
turi 
No-

Y, IND.

. • ‘KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
. Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.
ADMINISTRACIJA DP-STĖS 

MATEUŠO APAŠTALO. 
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

918 — 33rd, St.
inUnas Mazelaufkis, Pagebininkas,

3244 S. Morgan St.
Nikodimas Overlingas, Rašt. Prot-

3245 S. Morgan St.
Antanas Kasparavičių Rašt. Fin., 

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Birus, Išdininkas, 

918 — 33rd Street.
Ignacas Brazuuskis, Knygius, 

3220 Illinois Court.

ŠV.

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistute” Paskolijimo ir Būdavo- 

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

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

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

•Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau
siu būdas del sučėdijimo pinigą.Į

ši Df-ja (Spulka) yra . seniausia 
iš visą lietuvišką Spulką Chicagoje.

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

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gą del pirkimo arba statymo namą, 
ant pirmo mergišiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimu visą popierų. ' '

Su guodoue,
Be n. Butkus, Prezidentas, 

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

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

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

su

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

2200.

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

ŠV. MYKOLO DK-Sl’ES WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras x-iiecK.au, Prezidentas, 
462 E. South St.

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

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

Kfizim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-mas, 
96 Logan St.

if. gus Liaukua, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Su.

1 Juozas šnipas, Kasierius,
f 386 New Gro.e Si

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE, PA. 
Laukus, Prezidente®, 
425 S. Grant . t. 

Staneika, Viee-prezid., 
57 Oak Lane.

Pieėkis, Prot. Sekr., 
462 E. South St. 
Daukšys, Kasierius, * ; 
18 N. Meade SV

V. Adomynės, I Finansų Sekr., 
34 Logan St.

J. Anekaitis, II Fin. Sekr., 
New Grovd St.

J.

7.

S.

j.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
IRDIES V. JĖZAUS DRAUGUOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

Ant. Mosteika, Protokolą Raštin.,
821 — 33rd PI. -

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSI! JBE GVARDIJOS DIDŽ.
L. KUNG. VYTAUTO, ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OF LAKH.

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St. .

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

3. J. Keperša, Nutarimą" Raštin.:
4644 So. Paulina St.

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

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

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

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.

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

J. Ridikas, Kasierius, »
3200 Illinois Ct.
M. Kadzievskis,

3118 W. 20th St.

; ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŽV. JURGIO R. ir K.

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Ave. _

Joe. Gurinskas, Pagelbininkat, 
r . .3347 Auburn Ave.

Ign. Mateliams, Prot. Raštin., 
4424 -So. . 49 Ave.,- Cicero IH.
J. S. Palyanskas, Fin. Raštin., 

3325 S. Morgan St.
.Vine. Stankus, Tšdininkas, 

2934 — 29 St.

TŽMYKIT LIETUVIAI! 
' TAUPYKITE PINIGUS!
“Lietuva” Paskolijimo ir Namą 

Statymo Draugija (Spulka).
35 Serija prasidės utarninke Rugpiu

čio 6 dieną 1912 m. Susirinki, 
mai atsibuna kas Utarninkas 8tą vai. 
vakare Dom. žemaičio s-, etninėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akciją ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius į eaiaitę, galima 
sučėdyti pinigus del tavo ateities 
Kožna akcija užsibaigia už 6% metą 
ir atneša $100.90.

Todėl kviečiame Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Dra- rija (Špilka) 
po priežiūra valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ar.t -It'ngvą 
lygą del pirkimo arba budavejimo
nu ant ->"r:n.> morgičiaus (Martsage) 
su peržiūrėjimą visą į opierą.

Si. gucdone,
Kaz. Katutis/ Prezidentas, 

7$0 W. 18 St.
J. P. Ewaldas, Sekrėfori is, 

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

Mykolas J. Tananevicze, 
670 W. 78 St.

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

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda visai pigiai gera, tvirta, 

su naujais pakinkymais bogė. Kam rei
kalinga. atsišaukite pas

J. /.Žukas,
3391 Auburn Av. 

(29-30.31.1. ' Chicago, HI.

Lie-

i»-
Na-

Gerą turi progą, kas nori ingyti lie
tuviu ir lenką dalyje grosernę ir bu- 
černę. Pramonė išdirbta. Turiu čiapat 
keturis" namus po 5 šeimynas, kurie vi
sada perka toje vietoje, tad" kost’.nnie- 
geromis ir pageidaujamomis išlygomis 
rią neknome-t riestokuos. Parduoda su 
Gali pirkti namą su bizniu. Delei 
stokos sveikatos esu priverstas parduo
ti. Atsišaukite.

K. Czapek, *
4424 S. Wood St.

Chicago,' II).
2200.

Kasinr.

PIKNINKAS!
Parengė Liet. Pasil. Draugiškas 

Kliubas. Iš Indiana Harbor, Ind. Ne- 
dėlioj Rugpiučio (August) dieną 
191^‘Darže Povylo Karecki^^6‘>8 W. 
123rd; st., iVeštpulluMm, IRi^Krąsidės 
12 vai. per pietus. Įžanga 25c porai. 
Bus graži muzykė.

KOMITETAS

Parsiduoda labai pigiai penkiems 
kambariams rakandai. Noriu greitai 
parduoti ir išvažiuoti Į Lietuvą. Atsi-; 
šaukite šiuo adresu:

Petras Rimkus 
942 —32 PI.

,< Chicago, III. rp, 
(30—^31—32) :

DIDELIS METINIS PIKNINKAS
Su išlaitnėjimu $5.00 Aukso Plunk

snos ir Moteriško Pocket Book vertės 
$5.00 Draugystes šven. P. M. Razan- 
cavos Panų ir Moterų atsibus Nedėlio
ję, 11 d. Rugpiučio (Aug,). 1912 in. 
Bergman's Grove (Darže,) Riverside, 
Ill. Prasidės Otą valandą iš ryto. In- 
žanga 25c. Ypatai.

šiuomi apznainilnani, kad atsibus 
puikus PIKNINKAS 11 d. Rugpiučio 
(Aug.), 12 m., Bergmann’s Grove 
(Darže). Kviečiame visuomenę be 
skirtumo, kaip jaunus, teip ir senus 
atsilankyti, kur galimą labai linksmai 
laikas praleisti, gerai pasišokti, nes 
bus puiki muzika. Širdingai kviečia.

KOMITETAS.

Parsiduoda puikus saliunas, gyvuo
jantis jau 24 metai, lietuvių ir len
kų apgyventoje vietoje, greta di
džiausios lietuvių bahkos. Parsiduoda 
visai pigiai, nes kitą biznį Įsitaisiau. 
Ypač lietuviams puiki proga. Kas no
rėtų 
kite

puikiausi saliuną Ingyti -atsišau- 
šiuo adresu:

3247 So. Morgan str.
Chicago, Ill.

((30—31—32)

31-32

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Povylo Vozbuto, kuris

Lietuvos išvažiavo gegužio mėnesyje, 
žinios jokios neturiu apie jį. Gal nu
važiavo pas brolį į Bostoną. Kas ži. 
note meldžiu pranešti šiuo adresu-:

Albertas Rupšis
3314 So. Morgan str. 

Chicago, Ill.

iš

Mes Jonas ir Antanas Urbonai, pa- 
ieškome savo brolio Povylo Urbono, 
kuris jau 16 metų kaip Amerikoje. 
Pirmiausia gyveno Scranton, Pa., o 
(iabar girdėjome buk esąs ITttsburrgh, 
Pa. Paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pavieto, Namakšeių parapijos, Uni
kalių, kaimo.. Jisai pats ar kas ži
note malonėkite pranešti.

Jonas t’rbonas • 
f. Bok 76 .

Marquette, III.
(30—31—32) \

Paieškau savo brolių Vitauto ir 
Vincento Peleckių. Paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Triškių parapijos. 
Seiliaus gyveno Chicagoje, o dabar ne
žinau kur.

Meldžiu pranešti šiuo adresu:
Mr. John Peleckis

S9 Pardee Str.,
New Haven, Conn.

Paieškau savo brolio Igno Kazlaus
ko. Paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav. 
Ligninų parapijos, Arinonąięių kaimo. 
Jeigu kas žinote ar jisai pats, praneš
kite šiuo adresu:

Mi‘. Uolnf Kazlauskas -
327 — loth. Avė.

Newark, N. Y.

Parsiduoda pieno krautuvė ir sykių 
valgomųjų daiktų sankrova. Labai ge
roj vietoj, tarpe lietuvių ir kitoniškų 
tautu. Savininkas nori, kad atsirastų 
geras suprantamas lietuvis ir pirktų 
šitą biznj. Atsišaukite po antrašu.

1951 Canalport Ave.
Chicago, III.

(31-32-33)..

Parsiduoda bučernė ir grosernė, ge
roj vietoj, daugiausiai tarpe lietuviu. 
Noriu parduoti greitai Ir persikelti į 
kitą vietą, kadangi nupirkau sau lie
tą ir noriu statyti namą. Atsišaukite i 
“Kataliko"’ Red.

31-32-36.

Parsiduoda saliunas labai geroj vie
toj, apgyvento j lietuvių ir lenkų. No
riu parduoti greitai .ir pigiai ir par
davę važiuoti į Lietuvą. Atsišaukite 
PO antrašų.

1404 — 4Sth. Avė.
Cicero. III

31-32-33

Parsiduoda geroj vietoj gi’osernė ir 
bučerne. Biznis gerai išdirbtas. Vieta 
apgyvSita lenkų, lietuvių bei kitų tau
tų. Tai gera norinčiam, biznio vieta. 
Platesnėms žinoms atsišaukite šiuo a- 
dresu:. H ; ■.

Misievicz and Koszis ' 
Indiana Harbor, Ind.

. 31-32-33 . . .

•r1’
Parsiduoda gera grosernė lietuvių 

apgyventoje vietoje. Biznis gerai iš
dirbtas ir sekasi puikiai. Vieta ant 
Halsted gatvės netoli 17 gatvės. Atsi
šaukite šiuo adresu:

1703 S. Halsted Str.,
Chicago, Ill.

Parsiduoda geroj vietoj grosernė. 
Biznis eina pasekmingai. Atsišaukite 
norintieji šiuo adreau<; :•

A. Novak
1511 »o. Caat?al Pk. Avė.

Chicago, IU.
si /

- ' .r įloti
Aiškinttskaitytojams apie Gary, Ind., užimtų perdaug vietos 

ir laiko, pasulfygajne 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 kįfa augštyn, tai daugumas agentų pasinaudodami iš to 
kilimo, pardavinėja lotus priemiesčiuose Gary, už augštas kainas in- 
kalbinėdami pirkėjams, buk tose vietose bus kada dideli namai, biz
niai ir bus brangios vietos. Meldžiame godotinų skaitytojų atkreipti 
atidą į tai, kad pastaruoju laiku mes apsiėmėme pardayinėti žemę 
pačiam viduryje Gary miesto ir padarėme.sutartį su L. A. Bryaų, 
Įjūris valdo pusę Gary. Jeigu norite pirkti žemę Gary, tai atsilan
kykite į musų banką, mes jums parodysime geriausias vietas Gary. 
Mes turime Gary-’keli$ šimtus lotų ir namų ant Broadway ir ne toliau 
kaip 3 ar 4 blokus nuo Broadway į abi sali, o Broadway yra svarbiau
sia gatvė Gary. Kadangi Gary dabar priviso visokios rųšies agen
tėlių ir kompanįjęlių žemės pirkimo ir pardavimo ir jie nepaiso ant 
žmogaus gero, "tai mės pasirengę esame kiekvie"nam lietuviui patar
nauti. Jeigu pirlęsite per musų banką, tai ližčėdysite pinigų ir gau
site geresnes vietas. Atsiminkite tuos žodžius, nes tai tikra tiesa. 
Galite pirkti ir ąnt 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- 
oijas irtt. Meldžiame godotinų skaitytoji^ pasakyti apie tai ir ki
tiems, kad visi žinotų.

J. M. Tananevicze 
3243-53 S. Morgan St,, Chicago 

JOSEPH SZUKAS, Agentas.

tfli A *!>

43čias pusmetinis išmokėjimas nuošimčio
musu BiHikinūim P^piirtanieiite.

Nuošimčiai bus mokam1 nuo l d. Liepęs. Tas psts bus mo- 
kama depoMtoriams kada jiems 'baž" parankiau atsilankyti.
Nauji depežlcriai dedanti pinigus r.uo 15 d. Liepos, gaus 
nuošimtį nąb l.-mos dienos Liepos.-

INDUSTRIAL SAVINGS BANK
J 2007 Blue Island Ave.

Atdara vakarais Ttriae c?ug:SUf kaip
cue 6 iki 8 vai. £ iSS: . - - - x - ..luilicr.as dolenų

(Dr, G. M. Glaser
J. W» Zacharewicz 1 į

W

NOTARAS
namus ir padiroa visuskItokius 
legaEskus dokumentus. Ameriko- 1 
niškua ir Europiškus, Ase kuruoja , 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skoliną 1 
pinigus,(dit pirmįi morgičiaus. (

Kreipėtės prie fautieceio kuris* yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa- I 
tarnavima. Frieszai Sav. Jnrgib baau. 3 
911 W. 33rd St. Tel Yard 5423 i

elephone Yards 2750

“KATALIKO” IŠLEISTOS KNYGOS 
ARBA KNYGOS SAVOS SPAUDOS.

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

wni -
• RANKVEDŽIAI.

1. SVEIKATA ARBA TIESUS IR TRUMPAS KELIAS Į SVEIKATA. 
Pamatinės žinios iš Anatomijos, Fizijologijos ir Hygijenos. Rank- 
▼edis Pradinėms Mokykloms ir Plačiajai Liaudžiai Žinynas. Su
taisė Dr. A. L. Graičunas. šis pirmas lietuvių kalboje sveikatos ži
nynas parašytas pagal Europos ir Amerikos garsią- daktarą ir 
profesorių. SVEIKATA — veikalas didis, turi 339 puslapius, su 
keliais šimtais aiškią paveikslą apie žmogaus kūno sudėjimą ir 
kitokią. Kaina drūtuose apdaruose .......................................... $2.00,

VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKOS KALBOS ’ 
RANKVEDIS BEI ŽODYNĖLIS LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS su 
Fonetiškų Ištarimu ir Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiu. Sutaisė S. P. Tananevičia. (Antra laida su pataisymu)." 
Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje-del išsimo- 
kymo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra paran
kiausias lietuviams, neą^pirmoje vietoje telpa žodžiai, paskui angliš
kas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su fonetiškų ištarimu. čionais 
surinkta svarbiausi žodžiai, kokie tik naudojami kasdieninėje kal
boje. Prie galo telpa pamokimas tiems, kurie nori pasilikti 
“Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiais” i- “Lessons in 
Reading”, prie dabartinio apsunkinimo gavime pilietišką poperą, 
atneš didelę naudą kiekvienam, norinčiam palikti piliečiu. Pusi.
240. Kaina .,............................. . ............. ’............................. ............... $1.29
Drūtuose apdaruose .............................................................. ..'............. $1.50

PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS 'KALBOS BANKVEDĖLIS, Pasimoky- 
mui Skaityti, Rašyti ir Kalbėti angliškai. Sutaisė S. P. Tanane
vičia šis pradinis Rankvedėlis parengtas naudai tą, kurie nori 
trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susikalbėti kasdieniniuose 
savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina .................... . ................. .. ... 26a

TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA del Lietuvišką Mo
kyklą šiaurinėje Amerikoje. Pagal Stuobrį ir kitus parengė S. P. 
Tananevičia. Pusi. 102. Kaina ....... ............................... . 36a

5. NAUJAUSIAS LIETUVIŲ LEMENTORIUS arba Skaitymo ir. Ra
šymo Pradžiamokslis Lietuvių Parapiją Mokykloms šiaurinėje Ane- 

r rikoje. Pagal Damijonaitį ir kitus parengė S. P. Tananevičia.
Pusi. 84. Kaina drūtuose audekliniuose apdaruose ................ . 25a

2.

3.

4.

RYMO-KATALIKIŠKAS DIDESNYSIS KATEKIZMAS dėl Lietu
višką Mokslainią Amerikoje. Parašė kun. J. Deharbe^D. J. Ge
riausias, nes labai suprantamas, kad ir mažiems vaikams Katekiz
mas, parankiausias lietuvių pradinėms mokykloms. Pusi. 199. 
Kaina drūtuose apdaruose ..........     3oc.

NAUJA CHRESTOMATIJA dėl Lietuviškų Mokslainią Amerikoje. 
Dalis I. Parengė B. Brandukas. ši knyga yra geriausia skaitymui 
šiek tiek pramokusiems skaitytų nes joje telpa trumpos, gerai su-' 
prantamos jaunam protui pasakaitės. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose .................................. "•................................................................ Sbc.

8. NAUJA KNYGA dėl Lietuvišką Mokslainią Amerikoje. Dalis IL 
Parengė P. Brandukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos la
bai paranki mokiniui jau pramokusią skaityti ir rašyti vaiką. 
Telpa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose ap
daruose ...........................................................................................  35c.

6.

9. NAUJA SKAITYMUI KNYGA Lietuviškoms Mokslainėms Amerikoje. 
Palis III. Su paveikslais. Tai yra trečia Chrestomatijos dalis, 
arba tolesnis lavinimasis jau mokantiems skaityti vaikams arba ir 
suaugusiems. Joje telpa daugiau 'mokslišką apsakymą ir eilių. 
Pusi. 138. Kaina drūtuose apdaruose ............................................. 5ou

žinom! apreiškia pagodetsl vlauo- 
meniai. jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport© praktikuojant psr 20. 
metų, perkėliau savo ofisą Ir gyveni-

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

Mano ofisas-aprūpintac nar auslate 
budais gydymo. Visus ligonius steąg- 
slnos! užganėdinti kaip Ir HgšoL Pisi- 
tikėdamaa, jog gerbiame publika Ir to- 
liuus mane rems, estu namie ant kiek
vieno parrikplavinto dieną ir naktĮ. 
Ealu specialistas Ilgose valkų, moterų 
ir vyrą ir užsendlntose Ilgose. Darau 
visokią operaciją- Liekuosi pagarba

Dr. G. Glaser

?|«J m<j j aavoloeirą šamą *pa numena

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynąi 

ir ruginę degtinę, p egiarai tai net 
Iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine, delei veselijų ir kitokių su
sirinkimų.

3149 South Morgan Street
Kerte 82-ros gatvės.

10,L ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valančauskas. Trečias su pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai aiškiai ir kiekvienam supranta
mai aprašyta visa istorija nuo sutvėrimo pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. Pusi. 180. Kaina drūtuose apdaruose ................... ..

BELETRISTIKA.
11. AMALUNGA ARBA TYRO DUKTĖ. Labai graži apysaka apie

baltieidžius ir indijonus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina ....................................... *........... ......................... '
Tą pati su audeklo apdarais ................................. ......... . ......... .............

12. ANTRAS KRIKŠTAS. šią laiką apysaka. Parašė Br. Vargšas.
Labai žingeidi apysaka apie padėjimą šią dieną Rusijoje ir buvusią 
revoliuciją. Pusi. 83. Kaina ............................................... .. 25c.
Ta pati apdaryta........ . . .................................................... ............. 50c.

13. APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai norintiems suprasti teisybę. P. B. 
šioje knygelėje aprašo kokį pavoją atgabena žmogui rūkymas ir 
alkoholiški gėrymai. Fusl. 23. Kaina .......................  10c.
APSAKYMĖLIAI. Keturi puikus apsakymėliai: 1) Teismas. 2) 
Neišmiegotas Motiejienės miegas. 3) Iš senovės Egypto padavimą.
4) Ar atsimeni? Pusi. 75. Kaina ......................................................... 15c.

14.

T. BADAVICZIA
936 W. 33rd St. Chicago,

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

L E V E S K I O
Prekybos ir Kalbų

$ * * * * $ * % * * % * *
* * * *
i * * * * ** * *

MOKYKLA
Atsidaro Rugp.-Aug. 5, 1912

Mokinama:
1. Pritaisomas (pradinis) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Ame

rikos pieną.
3. Prekybos Kursas pagal Rusi

jos Pieną.
(del manančių grįžti Lietuvon).

Kalbos:
Lietuviška, Angliška. Vokiška, 
Rusiška, (pagal norą ir lenkiška) 
Del smulkesnių žinių kreiptis ypa- 
tiškai arba per laišką, šiuom. ant
rašu: G. J Lereskisti Vedėjas Mo- 
kyklosį 310G Š0. Hplsted Street. 
Chicago, 111. j: c

- t
***#**********##*****:**»* 

f k.

URRA

VISI

PAS

| Juozapą Ridiką į 

i 3253 Illinois Ct. korto 33 g. | 
'į Szaltas Alus, gardi Ariel- J 
» ka, kvepenti Havanos ,Ci- S Z garai. Turiu didelį salį r S J dėl mitingų, vešeliją ir tt." fi 

S TELEPHONE WrDS 2716 : 1

Išgydysiu Jus 
in NUO PASLAP* 

■ TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
ęvarąnt uoju 

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

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asz 
VĮMjtoju ir fab
rikuoju pats 
save medicinas 
priprovas k u- 

Specialistas kuris rias asz pats 
iszgydo ko kiti negali, 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. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lietuviszkai.

Western Medical Institute
1S27 Blue Island Are., 2 lnb. virszuj Ban- 

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

Vai. 8 r. iki 8:30 v., nedel. 8 r. iki!2d'ien

Po
SHE FALCON CIGAR FACT.
vardu SAKALAS Cigarą Fabrikas

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

4644 So. Marshfield Av., 
Chicago, Hl.

Tel. Yards 175

**************************
*
*
*
*i
Bonsas viršuj AptieKos

15 metų vienoje apygardoje.
W ************************:

DR. O. C. HEINE
DENTISTAS

Kamp. 31mos jr Halsted gatvių 
Ofisas viršuj Aptiekos

*

ABELLS
W Mrasrhl Bells * a»selalty.

pamaldų į požeminius urvus, katakumbomis vadinamus, kurie ir 
šiandie dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina ....................  35c.
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš amerikoniško gyvehimo.
H. Sienkievič. \ Išguldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai juo
kingas aprašymas apie užsidėjimą vieno Amerikos miestelio. Pusi.
32. Kaina .................................................................................................... 15c.

16. BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė Vaikas. Labai užimanti
šią dieną atsitikimą apysaka, verta perskaityti kiekvienam lietu- 
viui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina ......................................................... 15c.

17. OIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖJAI KATAKOMBOSE. Isto
riškas apsakymas Laikuose Krikščionių Persekiojimo. Pagal lenką 
kalbą P. B. Labai puikus aprašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui Domicijonui. Aprašyta, 
kaip pirmiejie katalikai, vengdami persekiojimą, susirinkdavo ant

Ta pati apdaryta ........................................................................................ 65c.
18. DANGUS. PAGAL K. Flammarion parašė P. Brandukas. Su pa

veikslėliais. Astronomija — mokslas apie pasaulį. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jbs eina ir kokią įtekmę turi viena ant kitos. 
Knyga yra moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kaina .. .............. ; 60c.
Ta pati apdaryta ..... ......................'.............     75c.

15.

GELŽKELIS. Pagal svetimus rašinius parašė K. Stiklelis. čia19.
labai aiškiai parodyta išradimas pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 
kliutįs, kokias turėjo jo išradėjas. Pus. 21. Kaina .......................... 10c.

20. GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle
lis. Joje telpa keliolika puikią tėvynainišką eiiią garsaus musą 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina ........................................................    10c.

21. HUMORAS IR SATYRA Lietuviams Laisvo Laiko Praleidimui ir 
Saldiems Juokams. Surinko Juoką Mylėtojas. Pusi. 158. Kaina file.

. Apdaryta ...........................7........................................................................ 71:1c.

22.GULIVERO KELIONES į nežinomas šalis. Vertė P. Žemutis. Yra 
tai labai puikus ir juokingas aprašymas apie atsitikimus keliau
jant po išsvajotas šalis. Užimanti ir podraug pamokinanti knyga. 
Su paveikslėliais. Pusi. 98. Kaina .........................................    4J)c.
Apdaryta .....................  (i^J,

23. GYVENIMO GABALĖLIAI. Joje telpa 13 Įvairią puikiu pasiskai
tymą ypatingai apie Lietuvos vargus ir visokias nelaimes. Skaity
tojas atras labai daug genijališką minčių apie vargdienių padėjimą. 
Pusi. 50. Kana ..... .............................................................................. 15c.

24. KABALAS, arba Salamono Buklumai ir Planetos. Ateities prana
šavimai su pagelba stebuklingojo planetos ratelio ir kviečio grū
delio. Pusi. 26. Kaina tiktai . . ..................................................... 15c.

25. KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš
kiai parodo, kokios kolionijos buvo pirma ir kaip iš ją susitverė 
šiandieninės Jungtinės Valstybes. Pusi. 35. Kaina .....................  10c.

26. GRAUDUS VERKSMAI, arba pasibudinimas prie apmislyjimo Kan
čios Viešpaties Jėzaus Kristaus. Pusi. 20. Kaina .................. 15c.

27. 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. Kaina .. 10c.

KATORŽNINKAS. Labai daili apysakaitė Br. Vargšo iš šią dieną 
atsitikimą Lietuvoje. Kaina .............................'............................... ioią

LIETUVAITĖ. Apysaka Juozapo Kvietkovskio. Guldė P. G. 
Labai puiki apysaka iš gyvenimo Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de
vyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią knygą ne tiktai ką smagiai 
praleisi laiką, bet dar įgysi sau naudą ir apsipažįsi su gyvenimo 
budu musą senuką. Pusi. 296. Kaina 
Su apdarais ................................................

28.

29.

50c.
75c.

15c31. MAGDALĖS MABIJA. Labai puikus aprašymas. Pusi. 75. Kaina

!. MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juokingas aprašymas kelionės į Pary
žių ir atgal Mikalojaus ir Glapiros«I\anovj. Parašė N. A. Leikin. 
Išguldė Magnus Parvalkietis. Labai juokingai aprašyta prietikiai 
jaunos rusi} poros, keliaujančios užsienyje," o nežinančios svetimą 
kalbą. Labai užimanti knyga. Pusi. 216. Kaina ...................   50e.
Ta pati apdaryta ................................................... -.. ..................... 75flt

JONAS M. TANANEVICIA,
3249 53 SO. MOBGAN ST., CHICAGO, ILL.
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Kalbos darkytojai.
Nedėlioję, liepos 21 dieną 

1912 m., išėjau iš bažnyčios 
(šv. Kryžiaus) ir matau ant 
kampo sustojusius kažką 
veikiančius žmones. Priėjau 
pasižiūrėtų.. O . skaito kokį 
ten apgarsinimų ir vienas 
kito klausinėja, ką tas reiš
kia, nes niekas negali su
prasti. Žingėidii buvo ir 
man patirti, kas per apgar- 
siniinai, kad žmonėms rašy
ti, o žmonės negali, suprasti. 
Po teisybei, skaičiau ir aš, 
bet taip-gi ne ką supratau. 
Paduosiu žodis į žodį visų 
apgarsinimų. Apgarsinimas 
kažkokioj spaustuvėj at- 
spauzdintas. Ant vienos 
pusės anglų kalboje yra 
taip: Serial 39429 Purity 
guaranteed. Saentaras Reen
force Tonic. Medicin Co. E- 
dical Laboratory Office 46- 
14 So. Wood st. hours eve
ry day from 8-12. 1-5. 6-10 
yards 6333 Chi, ill 
joseph B....... .. pro”
taip-gi paduotas jo paveik
slas; Ant antros pusės ran
dame “lietuviškai” sekan
čiais žodžiais: “gadotina pu
blika naxdokites iš naxia 
išradimą grai Waistu. salu- 
taras stomach Bittres Wai- 
stas. kuris gidą žmogaws su- 
striprina pihvali padeda 
sugramulot prašalina kar
ščiavimo uzketeimo nepria- 
nmus atsirūgimus, gal was 
skawsma wemima nervišku
mą neuralgias, salutaras 
BLOT purifiei švaistas ku
ris taisa cistia stiprina ir di
dina krwia ir prašalina uz- 
trucijmo krauna ir visus ne
smagumus ir isnajkina sim- 
to ligų, sustiprina sistemų 
nervu priveria spėkas wi- 
sam arganizmaj, Tonic Se- 
xul Debility Orgens. wais- 
tas gidą stiprina Litiskus 
arganus nuslabnejs žmogus 
ant litisku arganu navdoda- 
mas šita waista paleka lai
mingas zenotas wiras už ta 
1000, padekawoniu ira na
uda išradimą wajstaj pritai
kinta del kek venos ligas.

ejkalavkit knigu uz dika 
mokslas ape swejkatu navi- 
jau sia isra”

Kaip tad, skaitytojau, pa- 
'tinka toksai apgarsinimas? 
Norint apgarsinimus ar ki
tokius dalykus atsispauzdin- 
ti, juk tik Chicagoje yra ga
na lietuviškų spaustuvių, 
kurios atsakančiai atlieka 
darbą ir musų gražios kal
bos nedarko. Paimkime kad 
ii* “Kataliko” spaustuvę; ji 
labai gražiai atlieka darbą. 

. Tai-gi kam kreiptis prie 
kokių ten žydų, kurie tik 
kalbą išbiaurina? Prie to 
galima suprasti koks tai ga
li būti toksai žmogus lietu
viu, kuris kalbos savo 
nemoka, o taip iš apgarsini
mo atrodo. Laikas jau 
mums lietuviams susipras
ti ir atsiminti, kad tokie 
darbai visus lietuvius žemi
na.

gonininkai ant kranto, gra
žiais medžiais apaugusio, .šv. 
Juozapo'upės, po kuplu ų- 
žūblu laikė posėdį. Kadangi 
•jniėris šio suvažiavimo bu
vo sutverti Vargonininkų Są
jungos kuopų ir.tuomi padar 
ryti lengviau prieinamąjį 
apylinkės vargonininkams 
veikiantį skyrių, todelei :su 
sirihkimas vienbalsiai, pri
pažinęs jos reikalingumų, 
sutvėrė, gyvuojančios Var
gonininkų Sąjungos kuopą ir 
pavadino ją: “Chicagos A- 
pygai-dos Kuopa Sąjungos 
Liet. Vargonininkų Ameri
koj”. Ši Kuopa, kad ir tu
rės savų valdybų, laikys po
sėdžius ir tt., vienok ji nebus 
atskira draugija, bet tiktai 
skyrius Sąjungos irgkuopa, 
darydama nuolatos susinė
simus su Sąjunga, svarstys 
įvairius paliečiančius ben
dro veikimo klausimus. Pirm. 
sėdžiu kuopos išrinktas p.
A. Lementas, varg. Diev^ 
Apveizdos par., 668 W. 18th. 
Str., pirm, pagelbininku iš
rinktas p. Niekus, varg. šv. 
Mykolo parap. 1644 Waban- 
sia Avė., iždininku — p. 
Daukša, varg. Šv. Kryžiaus 
par., 4615 S. Paulina St., 
raštininku -— J. Charžaus- 
kis, varg. Aušros vartų par. 
2323 W. 23 PI.; ir knyginin
ku — p. B. Janušauskas, 
varg. Šv. Jurgio par., 3144 
Auburn Avė. Visi iš Chica
gos. Paskui kuopa nutarė 
surengti bendromis spėko
mis koncertą apie Kalėdas, 
kurio direktoriumi išrink
tas p. Pocius, vargom Visų 
Šventų par., 10806 Wabash 
Ave. Tolimesniam kuopos 
susitvarkymui pripažinta 
reikalingumas taisyklių bei 
įstatų, dėlto VisUpirifiu nu
spręsta kreiptieši į Sąjun
gų, idant ji prisiųstų savo 
taisykles ir nuomonės išreiš
kimus. Ant galo, kad pasi
dalinus su draugais savo in- 
gytomis žiniomis, trįs var- 
gon ininkai perskaitė, priren
gę tam tikslui savo refera
tus. P. Pocius nupiešė isto
rijų apie vargonus; J. Char- 
žauskis skaitė apie grynai 
bažnytinį giedojimų ir mu
zikų. P. Daukša — apie cho
ro vedimą. Ant užbaigos 
padainavo hymną “Lietuva 
tėvynė”. Apie naudą, kokią 
suteiks kuopa Sąjungos 
Liet. V argonininkų Amerikoj 
prigulintiems prie jos ir iš
vien veikiantiems toje pla
čioje musų dirvoje, maliau, 
kad aiškinti jau nėra reika
lo, nes jau kiekvienas iš mu- 
ų draugų vargonininkų šian
diena supranta, kad. Vieny
bėje — Galybė”. Todėl tiki- 
miesi, kad artimoj ateityj vi
sos Chicagos apygardos 
vargonininkai susispies į šią 
sutvertąją kuopą. Įstatai 
savo laike bus išsiuntinė+i 
visiems Chicagos apylinkės 
vargonininkams.

Kuopos raštininkas,
J. Charžauskas.

jama pervažiavus skersgat
vį sustoti. Šis įstatymas ap
saugos nuo daugelio ant 
skersga t vi ų atsitinkamų j ų 
nelaimių.

Užpuolė policistų.
Policistų Edward Weber, 

kuris motorcikliu važinėjo 
ir sulaikydavo persmarkiai 
anų dienųsmarkiaiapdaužė. 
automobiliais lakstančius, 
Matė : jisai keturis žmonės 
greit automobiliu važiuojan
čius irpasileido juošvyties. 
Kuomet anuos sulaikė, pri
važiavo šeši vyrai kitu au
tomobiliu, grieb ė p olicistui 
už apykaklės ir pradėjo 
daužyti. Atėmė revolverį, 
lazdų ir gerokai apkulę pa
leido. Vėliaus atvažiavo We
bbrio draugai ir Suareštavo 
jau jo sulaikytus žmones, 
užpuolikai-gi sėdo į automo
bilį ir pabėgo savais ke
liais.

nuo vietos. Šerifui Zimmer 
praneša, kad nesenai jie ty
čiojosi iš chiniečio Choo Foo 
Horn, kuris yra kaltinamas 
už žmogžudystę. Anų dienų 
buvo minėtojo chiniečio tei
smas. Prižiūrėtojai vedė jį 
su tomis ceremonijomis, 
kaip kad prie kartuvių ve
da ir net chiniečiui pasakę, 
buk jau veda jį pakartų. 
Chinietis buyo įsitikrinęs, 
kad ištiktųjų veda jį pakar
tų ir kad jau paskutinė jo 
gyvenimo valanda artinasi. 
Koki tuomet jo jausmai tu
rėjo būti! Tuom tarpu ne pa
karti, bet teįisman nuvedė, 
kur nuteisė chinietį 20 me
tų kalėjiman; Sako, kad ka
lėjimo prižiūrėtojai ir pa
čiame kalėjime tankiai jam 
pasakodavo, buk jį pakarsiu.

Išgirdęs šerifas Zimmei’ 
tokius juokus, pradėjo tyri
nėjimus ir manoma tokhi 
žvėriškų juokų tvėrėjus tin
kamai ‘apdovanoti”.

Lietuvis.

Vargonininkų Sąjungos 
kuopa.

Įvykęs Chicagos Vargo
nininkų suvažiavimas vasar
namiuose darbdraugio p. 
Lemonto, Sodus, Michigan, 
kaip jau buvo minėta “Lie
tuvos” ir “Kataliko” lai
kraščių numeriuose, tęsėsi 
visų savaitę. Liepos 9 ir 10 

, dienų buvo surengta du kon
certu pasilinksminimui esan
čiųjų ten per vakacijas ir 
susirinkusiųjų ant to laiko 
svečių. Liepos 12 dienų var-

Karų reikaluose.
Miesto taryba pagalios iš

leido įsakymų, idant visi 
Chicagps karai sustotų prieš 
skersgatvius. Seniaus karai 
visada sustodavo pravažia
vus skersgatvį, išskiriant 
kaikurias mieste vietas ir 
kur skersgatviu taip-gi eina 
karų linija, dabar-gikiekvie
noj e vietoje sustos tik pri
važiavus skersgatvį.

Toksai miesto taryboš įsta
tymas senai buvo pageidau
jamas, nes seniaus tikrai ne
išmintingai buvo, praktikuo-

Nelaimingas atsitikimas.
Aną kartų darė naujai in 

taisytu ugniagesių vežimu 
bandymus. Po dviejų valan
dų bandymo užsibaigė nelai
mingai. Ugniagesių yyre . 
nįsis, Frank Haering, liko 
užmuštas, o John P. Geary 
mirtinai sužeistas ir valanda 
nuo valandos laukia mir
ties.

Automobilinis vežimas 
važiavo North Clark gatve. 
Ant Schreiber ii’ Clark gat
vių kampo pateko į dviejų 
karų tarpų, kurie visų ve
žimų y t silkę suplojo. To
je katastrofoje nukentėjo 
minėtieji ugniagesių na
riai.

Kova socialistų su policija.
Pereitą nedėldienį ant 

Congress ir State gatvių 
kampo daugybė susirinko 
žmonių, kur vienas socialis
tas rėksmingoje prakalboje 
dergė policiją. Tos prakal
bos klausė taip gi policistas, 
Mikas Cleary. Tuom tarpu 
ant kampo karčemoje paki
lo trukšmas; Cleary pasis
kubino ten ir, radęs besipe
šant kokį tai Tony Mastan- 
drow_ socialistą su karče
mos tarnautoju, tuoj minė
tąjį socialistą suareštavo. 
Kuomet-gi su savo areštąn- 
tu policistas išėjo laukan, 
Mastandrow atsišaukė į 
žmonių minią, idant jį gel
bėtų. Keletas asmenų šoko 
prie policisto, pastarasis 
pradėjo miklinti savo lazde
lę, jam į pagelbą atėjo juo- 
dveidis darbininkas John 
Armstrong, Abudu stengėsi 
jraskirti sau kelią ir įsigau
ti į karą. Pagalios policis
tas su areštantu įsigavo ka- 
ran, bet Armstrong liko mi
nioje. Pradėjo jį spardyti, 
daužyti ir tik atbėgus dar 
dviem policistam pasisekė 
pusgyvį jį ingriebti karau. 
Įnirtus minia šoko prie ka
ro, pradėjo akmenimis lai
dyti, lazdomis daužyti ir no
rėjo ant vietos užmušti po- 
licistus bei Armstrongą. 
Tuom tarpu atvažiavo 50 
policistų, prasidėjo tikros 
muštynės, kur buvo girdė
tis šaudymai, bet dėl pagaz- 
dinimo; policistų-gi lazdos 
dirbo gana smarkiai. Paga
lios pasisekė minią išvai
kyti ir keletą asmenų sua
reštuoti. Pasekmės neperar- 
šiausios, keletas policistų 
bei žmonių lengvai sužeista, 
tik Armstrong daugiausia 
nukentėjo.

Iš pavietinio kalėjimo.
Pavietinio kalėjimo pri

žiūrėtojai dirbdavo sau žvė
riškus iš kalinių juokus, ųž 
ką, jaigu taip ištiktųjų bu-

28-tos kp. TJ M. D. piknin- 
kas.

28-ta kp. T. M. D., kuo
met parengdavo bent kokios 
rųšies vakarėlius — visuo
met nusisekdavo. Bet pasta
ruoju laiku lietus, sustabdė 
išvažiavimų į miškus. Todėl 
“pikninkas” atsibuvo p. 
Meldažio saleje, liepos 28 d. 
Vakarėlyj dalyvavo į 40 as
menų. Susirinkusieji gėrėjo
si iš tokio puikaus parengto 
vakaro ir visi svečiai buvo 
užganėdinti, s Po vakarienės 
buvo surengtas trumpas 
programas per 28-tos kp. 
pirmininkų J. J. Biežį, su 
deklemacijomis, kalbomis 
ir monologais.

PADĖKOS LAIŠKAS.
P-nui j. M. Tananevičiai, 

H‘Kataliko, leidėjui, s
■ e.-.- i -i G Chicago, UI.

Gerbiamasai Tamsta: —
Prisiunčiu b skolų už 

aplaikytas knygas, > kurias 
taip greitai prisiuntėt, nes 
išrašiau panedėlyje po piet, 
o seredoj ant-pietų jau ap- 
laikiau. Chicago-gi nuo Do- 
noros yra atstu apie 500 su- 
viršum mylių. Už tai ištariu 
širdingai ačių ir patariu vi
siems lietuviams reikale 
kreipties prie “Kataliko” 
leidėjo, pas kurį ras grei
tų ii* sąžiningą patarnavi
mų.

s Su tikra pagarba
M. J. Kazėnas.

dayp,. turėtų .būtiprašalinti)

AR NORITE GYVENTI 
SAVO LOCNAME NAME?

Jaigu norite, tai atsišau
kite prie mus, o mes suteik
sime rodą, kokiu budu su 
mažais pinigais galima in
gyti sau locną namų.

Delko mokate randą? Juk 
tie pinigai pražūva; nesu
grįš. Pirkite sau locnų na
mų, o mokėdamas mėnesi
nius randos pinigus turėsi
te savo locnų namų. Mes 
turime daugelį namų ant 
pardavimo.

Jaigu nesmagu gyvent 
mieste, pirkite ; farmų. Mes 
turime ant pardavimo far- 
mų visose valstijose.

Nesibijokite, kad turite 
permažai pinigų nupirkti 
namų arba farinų, mes pa- 
skolįsime, nes mes skolina
me pinigus visiems ant pir
mo mortgage, c

Jaigu nori apsaugoti nuo 
ugnies savo namų, fomi- 
čius arba kitus kokius daik
tus, atsišauk prie mus, nes 
mes reprezentuojame ge
riausias apsaugojimo (In- 
curance) kompanijas.

J. M. TANANEVIČIA,
3249-53 S. Morgan St.,

I * Chicago, Ill.

> V

"Sipkorles ir Pinigu Siuntimas"
V

Dabartines šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 
H yra sekančios:

Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 43.00 
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 45.50 
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, tegul, eina 9. d. 43.00 
North German Lloyd iš Bremen ptr Baltimore, eina 12 d. 
Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 d.
Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d.

43.00 
43.00 
40.50 
45.00 

. 41.00
43.00 
41.00 
41.00 
41.00 
41.00

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 
41.00 
36.00 
33.00 
35.00 
37.00
35.00 Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d. 
35.00 Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. 
40.00 Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas 
35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
35.00 American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 

.33.00 Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 
33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Montreal, eina 8 dienas

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

W Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaetu.

Rublių $ c Rublių S c Rublių $ C Rublių $ c
1 .52}^ 29 15.23 57 29.93 85 44.63
2 1.05 30 15.75 58 80.45 86 45.15
3 1.58 31 16.28 59 30.98 87 45.68
4 2.10 32 16.80 60 31.50 88 46.20
5 2.63 83 17.33 61 32.03 89 46.73
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 . 47.25
7 3.68 35 18.38 63 33.08 91 47.78
8 4.20 86 18.90 64 83.60 92 48.30
9 4.73 87 19.43 65 34.13 93 48.85

10 5.25 88 19.95 66 34.65 94 49.38
H 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 35.70 96 50.40
18 6.88 41 21.53 69 36.23 97 50.93
14 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 37.28 99 51.98
16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 78 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50
19 9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00
24 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.00
25 18.13 53 27.83 81 42.53 900 468.00
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50

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:

J. M. Tananevičia*“*
3249-53 S. Morgan St., Chicago," Ill.
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