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I Politiškos Žinios. 1

MIR?S JAPONIJOS CIE-
• y SORIUS.
Mikailas Mutsiihito, išbu

vęs 44 metus Japonijos val
dovu, liepos. 29 dieną anks
ti ryte savo rūmuose m. To
kio -numirė.' Tuoj aus sostą 
apėmė jo sūnūs Yoshihito, 
Haru-No-Miya.

Mutsuhito, šimtas dvide
šimts pirmasis Japonijos 
ciesorius iš tos pačios dina
stijos, valdovas gal ąugš- 

’čiausias savo dvasia iš da
bartiniu visu svieto monar
chu, apleido šį svietą labai 
ramiai. Keliolika valandų 
buvo be žado, o ciesorienė 
našlė, kunigaikščiai ir visas 
dvaras, taippat ministerių 
kabinetas, visą laiką išbu
dėjo prie mirštančio valdo
vo. Aplinkui rumus susirin
ko minia žmonių, liūdnai 
laukdama žinių apie savo 
brangaus valdovo sveikatos 
padėjimą. Visi žinojo, kad 
padėjimas esąs be išėjimo, 
kad ciesoriaus mirtis — ne
atbūtina; tečiau kiekvienas 
pavaldinis troško prailginti 
Mikadui gyvastį, žinant ga
na gerai, kad jam pasimirus 
ir Japonijos likimas turės 
pasukti naujais bėgiais.

Ciesoriui mirtis grasė nuo 
liepos 19 d.; valdovas kentė
jo nuo nephritis (inkstu už
degimas), negalėjo nieko 
valgyti. Kaip paprastai to
kiuose atsitikimuose sergan
tis prieš pat galą pajunta 
pagerėjimą, bet netrukus 
prisiartina mirties valanda 
ir visos kančios pasibaigia. 
Daktarai, ištyrę ligos stovį, 
pramatė tą nepalaimą ir a- 
pie tai tuojaus pranešė dva
rui ir ciesoriaus šeimynai. 
Publikai ligos padėjimas 
huvo pranešamas tam tik
rais biuletinais, tatai prieš 
rumus dienomis ir naktimis 
stovėjo 10 tūkstantinė mi
nia laukdama vis naujesniu 
pranešimii. Kaip labai pa
valdiniai mylėjo savo valdo- 
dovą, liudija faktas, kad 
prieš mirsiant ciesoriui nak
čia ties rūmais atrasta jau
no žmogaus lavonas, o ki
šenių) korčiukė su praneši
mu, kad denatas pašvenčius 
savo gyvastį, idant tuomi 
prailginus sergančiam Mi
kadui gyvenimą. Jaunikai
tis papildęs saužudystę.

Kuomet miniai pranešta 
apie ciesoriaus mirtį, minia 
sopulingai nulenkė žemyn 
galvas, bet neišreiškė nera
mybės ; japonų tauta turi 
konstituciją, savo spėkoms 
visuomet užsitiki ir žino, 
kad sosto inpėdinis be jokių 
rūpesčių apima valdžią. Ka
dangi miręs ciesorius jau 
nuo seniaiį heužsiimdinėda- 
vo viešpatystės reikalais, fa
lai inpėdinystės klausimas 
išlaiko buvo kuogeriausiai 
sutvarkytas.

Tuo tarpu ministerių ka
binete nebusią pilių permai
nų, kol nesugrįšiąs iš kelio
nės premjeras markizas Sai- 
onji. Taippat pasiųsta de- 
peša kunigaikščius Katsu
ra, viešinčiam Peterburge, 
kuris tuojaus iškeliavo na
mo. Katsura užimsiąs pre
mjero vietą, kaip nori to 
Mikado inpėdinis, nes jis 
daugiausiai rūpinasi Japo
nijos finansų stoviu, kuris 
esąs šiais laikais bene ap
verktinas, ir tik vienas Kat
sura tegalįs viską sutvar
kyti.

Naujas ciesorius Yoshihi- 
to antrytojaus apleido To
kio rumus, kur mirė jo tė
vas, ir iškeliavo į savo re
zidenciją Aoyamoje. Pirm 
išvažiuosiant turėjo konfe
renciją su premiero padėjė
ju. Naujo ciesoriaus vieto
vė busianti mieste Taisei.

Tuojaus busiąs sušauktas 
parlamentas, ministerial in- 
duosią savo rezignacijas ir 
ciesorius pasirinksiąs nau
jus kabinetan sąnarius.

Ciesoriaus vainikavimas 
atsibusiąs Kyote, kur lai
dojama mirusieji ciesoriai.

Miręs ciesorius Mutsuhi- 
to savo tėvynei nepaprastai 
daug prisitarnavęs. Jam 
viešpataujant Japonija per 
40 metų tą viską atsiekė, 
prie ko Europa rengėsi šim
tus metų. Jam viešpatau
jant Japonija paliko galin
giausi tarp svieto viešpatys
čių.

Kuomet miręs ciesorius 
1867 metais po savo tėvo už
ėmė sostą, Japonijoje val
diškas surėdymas buvo se
nas. Nebūta visoj šalyj nei 
telegrafų, nei geležinkelių, 
nei garlaivių. Jis inkurė 
pirmutinę karo mokyklą. 
Kuomet pravesta pirmuti
nis geležinkelis, prietarin
gi japonai sukėlę revoliuci
ją ir tik miręs ciesorius sa
vo taktišku pasielgimu ir 
apsiejimu šalį numalšino. 
Neužilgo apleistą šalį išto
bulino taip, kad nūdien sa- 
vo civilizacija pralenkė ir 
Europos pirmeilines valdy
bes. Jis trumpu laiku atli
ko tikrus stebuklus. Ir ti
krai jis galima pavadinti 
“Didžiuoju”. Jo dinastija 
ėmus pradžią 700 metų prieš 
Kristų. Jam valdovaujant 
labiausiai Japonija atsižy
mėjo supliekant kailį Rusi
jai Mandžurijoje 1904—1905 
m. Už tai Japonija užsitar
navo nemirtiną garbę.

Japonijos komisija, atvažiavus į San Frąnci^o^'k’ur parinksią busimoj^parodoj~
1915 metais japonų skyriui vietą. Jųš’.syėikina San Francisco majoras.

žinėtų į visas puses. Jie taip 
pasielgė todėl, kad kasyklų 
savininkai nepildo jų reika
lavimų. Senatoriaus Maniu- 
chino revizija daug indo- 
maus surado. Pasirodė, išti
ktųjų darbininkai nebuvo 
kalti riaušėse, visas laikas 
buvo ramus ir šaudyta į’ 
juos be jokios priežasties. 
Spėjama, kad ir augštieji 
valdininkai bus patraukti 
atsakomybėn. Nors, kaip ki
ti spėja, visi Manįuchino 
darbai niekais nueis, nes 
augštieji Peterburgo valdi
ninkai pasirįžo panaikinti 
visą Maniuchįno darbą. Mat 
jie bijo, kad Maniuchinas 
savo darbu neiškiltų ir kitų 
augštųjų valdįninkų-biuro- 
kratų nenustumtų nuo jų 
vietų. Kiti vėl spėja, kad 
Maniuchinui duos darbą už
baigti ir tyčia aikštėn viską 
iškelti, kad tokiuo budu pri
sigerinti žmonėms, o prisi
gerinus laimėti rinkimus į 
ketvirtąją durną.

Žmonės mat įpranta,į 
kad toji durna yra’tilc nuo
gas humbugaš, daugiau nie
ko.

ŽINIOS IŠ RUSIJOS.
Lenos kasyklose, vėl užgi

mus neramybė. Nešęnai visi 
Lenos kasyklų darbininkai 
pareikalavo su jais atsiskai
tyti, paliuosuoti juos ir nu
vežti į artimiausią geležin
kelio stotį, iškur jie ir išva-

Rinkimai dumon prasidės 
tik rudenį. Visi prie to ruo
šiasi,: ypač-gi dešinieji ir 
valdžia. Dešinieji tai daro 
atvirai, nes jų niekas ne
persekioja. Valdžia šiaip ar 
taip nori į rinkimus padary
ti intekmę. Taip, padėkime, 
Jekaterinoslavo gubernato
rius pašaukė pas save žydų 
dvasiškį ir pasakė jam, kad 
jaigu žydai rengsis prie rin
kimų, tai jiems busią blogai. 
Ypač stropiai busimaisiais 
dumon rinkimai^ rūpinasi 
popai., šiaipgi žmonėms rin
kimai kai kur visai nerupi. 
Kremėnčugo mieste per dvi 
savaiti tik vienas žmogus 
pranešė, kad jis norįs rinki
muose dalyvauti.

Pasimirė admirolas Du
basov, garsus krau^ęris, re-- 
voliucijos malšintoms, Jis 
revoliucijos metu nuramino 
Černigovo, Kursko, Polta
vos ir Orio gubernijų gyven
to jūs. Maskvai sukilus prieš 
carizmą, jam paliepUs . su
šaudyta mažiausiai porą tū
kstančių revoliųęioi^erių.

“ • j
Rusų laikraštis 1^^iet’r 

pataria biurokralanfe r Visai 
panaikinti Suomijoje.suo
mių senatą. Spalių 14 d. 
šiais metais turi but patvir
tinti suomių šeinio narių in- 
galiotiniai. Tai^i ‘‘Šviet” 
pataria daugiau tų ingalio- 
jimų netvirtinti, o visas ta
me senate svarstomas by
las perduoti Peterburgo tei
smo rūmams ir Rusijos se
natui. - - /r

Tuo keliu noripią Suomi
ją šurUsifikuoti: - ? ' . - -

' ■ ii * šiTifliso teišmo rumai svar
stė Piatigorske 500 valstie
čių bylą; visi jie buvo kal-

kirtę geh. Safoųoyo mišką. 
Teismo rūmai patvirtino, ą- 
pygardos teismo hutarimą, 
kuriuo 500 valstiėčių'bUvb 
nuteisti astuoni

"'buvo
...........____ „ mėne
siams kalėjimo ir užmokėti
Safbnovui atlyginimo 5.000
rublių. . '7 į | X
' ’ ■ * -r - '"' įr ? '

PdhtūgžilijosRespublikos 
;yriaušybėS išižų^nėjo • •Vi- 
•oms viešpatystėms notą, 
riiriaja profįetiioj^ prieš 
Ispanijos pasielgimą, tąik

į pastaroji paremianti Portu- 
; gal i jos monarchistus, lei
džianti jiems savo ribose 

i' rinkties ir iš tenai su gink
lais užsipuldinėti ant-Portu
galijos. Tą notą visi Europos

• dienraščiai atkartojo, žino
ma, išimant kai kuriuos val
diškuosius. Savo proteste 
Portugalijos vyriausybė pa
žymi, kad ji jau nesykį bu
vo reikalavus, pas Ispaniją 
permainyti savo stovį... Gi 
Ispanijos valdžia visuomet 
atsakydavus, kad ji tuos pa
reikalavimus jau-jau pildan
ti, bet tie visi pažadėjimai 
nuėję vėjais ir monarchistų 
ginkluotas veiklumas nesu
laikyta.-.
- Ką į tą protestą atsakys 
viešpatystės, nežinia, bet 
yra žinoma, kad visos mo
narchijos kreiva akimi žiuri 
į Portugalijos respubliką, 
taigi greičiausiai tos respu
blikos valdžia nesulauks sau 
širdingo prielankumo.

. Evore susekta monarchis
tų suokalbis, prie kurio pri
klausę žymesni gyventojai. 
Nesenai Mont Suajo apylin
kėje valdiškieji raiteliai tu
rėję kruviną susirėmimą £U 
monarchistais, atėjusiais iš 
Ispanijos. Tų monarchistų 
vadas, Evoro arcivyskupo 
svainis, suimtas. Tarp suim
tųjų susekta keli kunigai. 
11 monarchistų užmušta.

Cabeceiras de Basto pa
karta -10 monarchistų suki
lėlių. Be to areštuota 15 ku
nigų, kurie rėmė mbnarchis- 
tus. .-r . r

Bellos , privatiniuose na
muose padaryta krata ir 
areštuota keli tenaitiniai 
aristokratai.

TURKIJOJE REVOLIU
CIJA.

Turkijos sostainėj Kon- 
stantinopolyj liepos pasku
tinėmis dienomis buvo> užgi
mus politinė revoliucijia. ir 
per 14 valandų sau priešin
gos partijos kovojo ant gat
vių. Konstantinopolio dalyj, 
kur gyvena . turkai, krito 
daug žmonių. Politinėms 
partijoms vadovavę armijos 
oficieriai, taigi gyvuoją da- 
leidimas, kad tie judėjimai 
esąs pirmas žingsnis prie 
abelnos revoliucijos, kurios 
tikslui yra prašalinti nuo so
sto dabartinį sultaną ir pa
varyti šalin jaunaturkių ad
ministraciją.

Turkijos valdžia, jauna- 
turkiai, žinomas dalykas, vi
sas depešas, Siunčiamas už
sienin, prisakė aštriai cen
zūruoti, taigi iš ten ir viso
kie pranešimai labai skys
ti ir nieko svarbaus nepasa
kanti.

Europos diplomatai tečiau 
su atsidėjimu tėmija į viso
kius Turkijoje nepaprastus 
atsitikimus ir laukia pava- 
rymo nuo sosto sultąno, nes 
tuomet ne vienam būtų gali-

PASIRENGIMAS KA 
RAN.

ma pasipelnyti.’

NAUJAS TURKV KARO 
MINISTERIS.

Kuomet jaunaturkių pa
kviestas Mazim paša atsisa
kė užimti karo ministerio 
valdvictę, ministerių taryba 
vakuojamon vieton pavadi
no Osmaną basą. Šitas senis 
apsiėmė būti karo ministe- 
riu.

Naujas karo ministeris 
politiniuose rateliuose lig- 
šidl visai nėra žinomas, ka
dangi jis politika neužsiim- 
dinėjo. Tečiau jis yra tobu
las kareivis ir, kaipo 4-to 
korpuso komendantas, savo 
korpuse invedęs tvarką ir 
paklusnumą, ko kitur visai 
neatsiekta, taigi delei tų jo 
ypatybių jam ir pavesta ka
ro ministerio valdviete.

Osman basa yra totorius, 
taigi jis paprastai tuo vardu 
ir vadinamas.

Naujas Japonijos cieso
rius Yoshihito tomis die
nomis prieš ministerių ir 
kitų valdininkų forum pa
sakė savo pirmutinę sosto 
kalbą. Savo kalboje pažy
mėjo, kad jo tėvo mirtis vi
same sviete pagimdė įspū
dį ir liūdnumą, bet jo pra
dėti didieji darbai jokiuo 
budu negali but sutrukdo
mi. Prašė visus darbuoties 
ne tik Japonijos tautos la
bui, bet ir visos žmonijos. 
Aišku, kad naujas cieso
rius yra pažangus žmogus.

Reno provincijoje, Vokie
tijoje, andai pasimiręs kar
dinolas Fisher, Koelno ar- 
čivyskupas, gimęs 1840 me
tais, o į kardinolus paskir
tas 1903 metais. Tai buvo 
didis darbininkų mylėtojas 
ir užtarėjas.

Svietas ginkluojasi.
Visas Europos kontinen* 

tas ir Britanijos salos šiais 
laikais pakeičiama į vieną 
ginkluotą stovyklą. Dvi val
stijų sistema: trisantarvė ir 
trečiųjų susipratimas su vi
somis savo kaimynystėmis 
ir visa antraeilių santarvių 
sistema padaro dvi galingi, 
pirm to nekuomet Europoje 
nematomi ginkluoti stovy- 
kli. Milžiniškas skaitlius ka
reivių ir karo laivų, kas įei
na tan žaislan, perauga la
biausiai išbujojusią musų 
vaidentuvę.

Milijonai ir milijonai stor 
vi vieni priešai kitus,

Ginkluota sandara yra 
tiktai nuduota ramybė Vie
špatystės jau dabar vienos 
kitas silpnina milžiniškomis 
išlaidomis militarizmo tik
slams ir lektiniauja tarp 
savęs, kad tik daugiau turė
jus gerai išlavintos armijos 
ir karo laivų. O tas viskas 
veikiama vis tautų vardu. 
Nereikia apsivilti: stovime 
strateginio padėjimo pilna
tyj, priešai mus akis vysto
si armijos, apie kokias musų 
tėvams, protėviams ir pirm- 
takunams nei nesisapnavo.

Du milijonu kareivių pasta
tys Austrija.

Tikrai tame ginklavimosi 
retėžyj paskutinė rinkė nu
kalta Austro-Vengrijoje. 
Kariškieji įstatymai užgifti 
Vienos parlamente ir Ven
grijos seime likosi ciesoriaus 
patvirtinti, su ta j a valanda 
Austro-Vengrijos monarchu 
ja susilygina su galingiau
siomis ginkluotų jėgų orga
nizacijomis.

Du milijonu kareivių pas
tatys Austro-Vengrijos mo
narchija. Du milijonu išla
vintų kareivių, apginkluotų 
sulyg paskutinių reikalavi
mų, aprūpintų visakuom, ką 
naujos gadynės karo techni
ka išradimų ir pagerinimų 
srity j ligšiol galėjo išdoroti. 
Nuo 1889 metų Austro-Ven
grijos armija pirmusyk iš- 
naujo likosi perorganizuota, 
nuolatinė armija padidinta 
70.000 kareivių, įvesta pėsti
ninkams dviejų metų tar- 
nysta, o raiteliams — trejų 
metų. Šalies apgynimas pa
keltas dvigubai. Ligšiol Au
strijoje šalies apgynimui 
buvo reikalaujama 45.000 
kareivių, dabar-gi tasai kon- 
tigensas padidintas lig 106.- 
000 kareivių. Taisoma milži- 
iiiška nuolatinė armija, auga 
milžiniškos lėšos tos armijos 
užlaikymui, valstija kaip 
Austrijoje, taip ir Vengri
joje spaudžiama kareiviško
mis sunkenybėmis. Senas 
ciesorius eina asmeniškai 
padėkoti ministeriui premie- 
rui, sergančiam gr. Stu- 
ergkh, už armijos skaitliaus 
padidinimą. Panašaus de- 
monstracijinio atsitikimo 
dar nekuomet nebūta. Regis 
'Tąsa ant 3-čio puslapio)
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DIDŽIOJI ŠIAULIŲ GE
GUŽINĖ.

Atvykęs Šiauliuosna nu
einu pirmučiausia į “Var
pą”. Visi juda, skubina, 
kiekvienas vis savo darbu 
užsiėmęs. Knygynas pavers
tas į dailininkų dirbtuvę. 
.Visur išmėtyti dažai, įvai
rus dailininkų prietaisai. į- 
rankiai. Tai, matai, vis 
“Skirmundai”.

Jau apie 7 vai. pradeda 
rinktis ties liaudies audito
rija žmonių būreliai. Pasi
taiko iš įvairių Šiauliii apy
linkės kampelių. Bet ir iš 
toli, net iš Vilniaus.

Labai iškilmingai visiems 
apreiškia, kad lošimas pra
sidėsiąs lygiai 8^, nei mi
nutės nevėliau! Bet visgi 
šiauliečiai, kaipo geri “pa- 
trijotai”, pradėjo lošti va
landa vėliau.

Nesu teatrų ir teatralinių 
veikalų žinovas, taigi ir kri
tikuoti nesiimu. Į mane vis
gi pats veikalas abelnai pa
darė neblogą įspūdį. Gana 
turiningas, grynas, gerai lo
šiant ir šį tą pataisius butų 
ko pasižiūrėti. Siužetas im
tas iš kruvinos lietuvių ir 
kryžiočių kovos laikų. Bai
giasi Grunvaldo apgalėjimo 
atbalsiais.

Anot autorės, veikalas pa
rašytas pagal chronikerio- 
istoriko pasakojimų.

Šiaip ar taip, “Skirmun- 
da” visgi papildė musų ne
turtingą scenos veikalų re
pertuarą.

Paskui Petrauskas.Tiems, 
kurie jo nebuvo girdėję, iš
rodė scenoje svetimas, nepa
žįstamas. Tečiau pirmieji jo 
dainelių žodžiai padarė jį 
artimu, mylimu, savo žmo
gumi, tartum senai žinomu 
ir brangiu.

Publika ploja, šaukia, vi
sas teatras net dreba.

— Jis geras, kas tai sako. 
Jo ilgai nereikia prašyti.

Ir tas “geras” vėl ir vėl 
dainuoja.

Dainuoja gi paprastas lie
tuvių liaudies daineles. Vi
siems suprantamas, visiems 
žinomas, bet klausai jų at
sidėjęs.

Ant rytojus, beskęsdami 
smėlyse, nukeliavome į A- 
leksandravos dvarą geguži
nėm

Kitaip aš sau tą geguži
nę buvau įsivaizdinęs, Tai 
maniau sau, turbut kur tai 
gojely j-miškely j, žalioje pie
velėje, linksminasi-džiau- 
giasi susirinkę žmonės.

Paprastas kliuonas ir me
deliais papuoštas klojimas. 
Viduryj klojimo grindįs šo
kiams, muzika, bufetas, a- 
lus...

Kelioms valandoms pras
linkus, gegužinė jau visoj 
galybėj — šokiai, žaislai, su
temus gi fejerverkas.

Buvau kur tai girdėjęs 
tikrai stebuklingą pasaką a- 
pie Šiaulių gegužinę — Ly
gybė kuodidžiausia, jokio 
skirtumo, pasipuošusios po
nios, blizgantieji-žybantieji 
ponai su pilkserinėgiais šo
ka, flirtuoja, bičiuliuojasi.

Klausiau, stebėjausi ir 
svajojau pamatyti tokį ne
paprastą negirdėtą-neregė- 
tą apsireiškimą.

Dabar gi štai atsistojęs 
nuošaliai, žiuriu-stebiuos į 
tą pasaką gyvenime.

Klojime šoka lengvutės- 
skaistutės panaitės ir ponai
čiai. Kartais ten matytis 
rimtas, drūtas ponas arbapo- 
nia. Dažnai-dažnai čia skam

vis

ant 
apipo-

ba lenkų kalba. Šokiai 
‘aaugštesnio styliaus”.

Čįa-pat prie klojimo 
kliuono susidaręs “ 
aių” ratas. Šokiai ir šiokie 
ir tokie, kalba daugiausiai 
lietuviškai.

Toliau nuo klojimo tre
čias šiaip sau “apsitrynu

sių” žmoni ii ratas. Kalba 
tik lietuviškai. Kaikur tame 
rate suziba-sublizga gimna
zisto kepurės žvaigždė.

Pabaigoje gi, prie tvoros 
“Raulų” būrelis trepsi kokį 
tai šokį. Jie ir savo armoni
ką atsinešė.

Tai štai kaip pasakos gy
venime išrodo!

Betgi Šiaulių gegužinė tu
ri savo svarbą.

Juk tai Šialių apylenkės 
lietuvių metinė apžvalga. 
Čia kiti atvažiuoja ne tik 
prasivėdinti, bet ir dvasios 
atgaivinti, smagenų paju
dinti, žmonių pasižiūrėti ir 
savęs parodyti, šioto naujo 
užgirsti. Šiaulių gegužinė 
šiauliečiams tai tas pats, kas 
ir Liet. Mokslo Dr. suvažia
vimas.

Petras.

NAUJAS LAIKRAŠTIS.
Vilniuj nuo sekmadienio 

pradėjo eiti naujas rusų 
kalba laikraštis “Bielorus- 
skij Viestnik”. Kol kaš jis 
eina kas savaitė, toliau žada 
virsti dienraščiu. Yra tai 
“Baltarusių Draugijos” or
ganas. Koks tos draugijos 
‘1 baltarusiškumas ’ ’, skaity
tojai gali spręsti nors ir iš 
to, jog tūlą laiką jos pirmi
ninku buvo žinomas juoda
šimtis Solonevičius ir orga
nu “Bielorusskaja Žizn” 
persikeitusi į “Sievero Za- 
padnaja Žizn” ir galop išsi
danginusi iš Vilniaus 
dinan.

Gar-

UKMERGĖ.
Vyrų privatinėje gimna

zijoje paliuosuojama kele
tui mokytojų vietos: rasų 
prancuziĮ ir lietuvių kalbos, 
geografijos ir prigimties 
mokslo. Kartais gali atsitik
ti, kad kuris nors jų pasi
liks, nes jie'ms duoda laiko 
ligi liepos 15 d. Butų gerai, 
kad nors vieną vietą paimtų 
lietuvis mokytojas, kurs ga
lėtų ir lietuvių kalbos pamo
kinti, nes j au antri metai kaip 
neišguldoma. Lietuvių kal
bos mokytojui yra paskirta 
algos 30 rb. kas mėnuo. Lie
tuvių mokinių gimnazijoje 
yra apie 45 žmonės, o sulen
kėjusių ir-gi nemažai rastų
si.

J. Gut.

SKAISGIRIS 
(Šiaulių pav.).

Miestelis nedidelis, turi
me dvi aludi, manopolį ir 
tris krautuves, kurių dvi žy- 
dii ir viena lietuvio. Be to 
yra ir mokykla, mokytojas 
lietuvis. Laikraščių ateina 
nemažai: “L. Uk.” 12 egz. 
“L. Ž.” 2 egz., “Vien.”. 4 
egz., “Vii”. 1 egz., ir da ki
tų. Apšvietimas žmonių ne
menkas, bet girtuokliauja 
gerokai. Tiktai gaila, kad 
niekas pas mumis nei many
ti nemano apie lietuvių va
karus. Visgi reikėtų nors 
jaunuomenei sukrusti.

Meilutis.

DOTNAVA 
(Kauno pav.).

Donatnavos dvare viduti
nės ūkio mokyklos ramus 
tebestato. Prastiems darbi-

pinkams mokama mažiausia 
70 kap. dienai. To darbo dir
btų yra atvaryta iš Šiau
lių kalėjimo 50 kalinių. A- 
pylinkiniai valstiečiai ir-gi 
užsidirba: renka iš savo lau
kų akmenis ir veža staty
mui, mokama po 2 kap. nuo 
pūdo, o už suskaldytus po 3 
kap. Priėmimo., vietoje ak
menis sveria 'draugė su veži
mu, už kurį atskaita.po 15 
pūdų.

0 Jaunas, Mėnulis.

(Kauno gufe^.2
Birželio .16 d. 3 ,tąl. po 

pietų Pakarklių kaime išti
ko . gaisras: šudėge'l šešios 
trobos. Ugnelė iškiloJŠ grin- 
čios kame kūrenosi krosnis.

Musų apylinkėje šiemet 
javai, o ypač žieminiai, išro
do labai geri. Ūkininkai do
bilus ir šieną pjauna.

Jaunas Mėnulis.

PILIES KALNO GRIU
VĖSIAI. ......

Archeologijos komisijos 
nariai patyrė, jog Pilies kal
no bokšto apačioj pradėjo 
griūti murai. Todėl manoma 
dabar apžiūrėti visus Pilies 
kalno griuvėsius ir jei bus 
reikalas, visus tuos griuvė
sius tinkamai pataisyti. 
Laukiama tik atvažiuojant į 
Vilnių inžinieriaus archeolo
go Houvaldo.

MOTERŲ-MOKYTOJŲ 
SEMINARIJA.

Gerokai senai Telšių sta
čiatikių brolystė prašė vy
riausybę pavelyti atidengti 
Varniuose moterų-mokyto- 
jų seminariją. Varniuose 
brolystė turi dideliausius 
ramus, kurie atateko jai po 
sukilimų. Tuose gi rūmuose 
ligi sukilimui buvo kunigų 
seminarija. Vyriausybė, gir
di, žadanti išpildyti brolys
tės norus.

DARBININKŲ TRŪK
STA.

Nuolatos skundžiasi musų 
ūkininkai ir dvarininkai, 
kad jiems darbininkų trūk
sta. Tą patį prisieina ir da
barties, pačioje vasaros dar- 
bimetėje, pakartoti. Kiek
vienas jieško vietos, kur 
jam geriau, o darbininkai, 
kur didesnes algas moka. 
Daugelis mūsiškių darbinin
kų išvažiuoja svetur, vieni 
jurėmis-marelėmis keliauna, 
kiti vasarai išsidangina Lat
vijon, Rusijon arba Vokieti
jon. Taigi nemažai reikės 
musų dvarams ir sodžiams 
pavargti, visviena be darbi
ninkų algos pakėlimo neap
sieis.

KRAKINAVA 
(Pan. pav.).

Birželio 13 d. musų mies- 
telyje ir apylinkėje ištiko 
smarkus lietus ir ledai, ku
rie buvo vištos kiaušinio di
dumo. Ledai taip išmušė ja
vus ir daržoves, kad nėra ko 
ir laukti jų pasitaisymo. Be 
to ledų teko paragauti gy
vuliams ir naminiams pauk
ščiams. Tikrai nežinia, ar 
daugeliui lauką pagadino le
dai, bet visi aplinkiniai u- 
kininkai dejuoja.

VIDUKLĖ '- 
(Reseinių pav.)'.

Pas mus vasarai išaušus 
prasidėjo gegužinės vietinės 
“inteligentijos”. Inteligen
tija susideda iš keleto len
kų ir sulenkėjusių, lietuvių 
ir tokių, kurie save vadina 
lietuviais. Gegužinės atlie
kamos visai nauju budu: 
prasideda iš vakaro ir tęsia
si visą naktį, paskum gegu-

... ... /

New Yorko jvr.ijo.3 yr.rė? dirbama milžiniškas karo laivas “New York”. To 
laivo matomi dar tik vieni grobai. Atsieisiąs $10 milijonų dolerių.

žininkus traukia į ataugą 
vežimastsu alumi. Užgirdę 
muziką;susirenka iš apylen
kės jaunimas pasižiūri, kaip 
“ponai” šolda ir geria. Kal
ba visi,-lenkiškai ir rusiš
kai, noįss išskyrus veiną ru
są, visi (supranta lietuviškai, 
o nesuprantančių nei lenkiš
kai, nei rusiškai didžioji pu
sė susirinkusiųjų. Bet reikia 
pažymėti tų “inteligentų” 
santykius su lietuviais. Lie
tuviai gegužės 27 d. buvo 
padarę gegužinę, tai musų 
“bajorėliai” papirko muzi
kantus, kad jie neitų griež
ti. Visgi jaunimas susirinko, 
pašoko, pažaidė ir saulei lei- 
dantis išsiskyrė į visas šalis 
dainuodami. Vienas muši; 
“bajorų” paklaustas, delko 
nebuvo lietuvių gegužinėje, 
atsakė, kad žmogus “inteli
gentas” su siuvėjais negalįs 
šokinėti. Tas “inteligentas” 
beveik visai nemoka rašyti 
nei skaityti.

Aš-Pats.

VILNIAUS GENERAL
GUBERNATORYSTĖS 

PANAIKINIMAS.
Valstijos Taryba priėmė 

Durnos peržiūrėtąjį įstaty
mo sumanymą apie Vilniaus 
general-gubematorystės pa
naikinimą. Tą sumanymą 
turi da patvirtinti caras. 
Taigi šį kartą turbut jau su
silauksime galutino Vilniaus 
general-gubernatorystės pa
naikinimo.

ŽAGARĖ
(Šiaulių pav.).

Birželio 17 d. buvo suren
gtas lietuvių vakaras. Buvo 
atvaidinti trįs veikalėliai: 
“Likimo gausme”, “Tarnas 
įpainiojo” ir “Aš numiriau.”

Ir štai kokio paprasto to 
vakaro aprašymo galima bu
vo laukti:

Vaidinimas pavyko pusė
tinai, žmonių ir-gi pakakti
nai prisirinko. “Pavargėlių 
šelpimo draugijai”, kurios 
naudai vakaras buvo įreng
tas, atliks į 50 rub. Tečiau 
teatleidžia man skaitytojai, 
jeigu apie Žagarės vakarą 
esu pasiryžęs šiek-tiek pla
čiau pakalbėti. Apie tokių 
vakarų-spektaklių reikšmę 
dažnai būdavo rašoma, taigi 
čionai primįsiu tiktai svar
biausius vaidinimo uždavi
nius, kurių kiekvienas rim
tas vakarų įrengėjas priva
lytų nepamiršti: estetikos 
jausmo tobulinimas, pasau
lėžvalgos praplatinimas, į- 
vedant žiūrėtojus į svetimą 
jiems sferą. Be to mums, 
lietuviams, išpultų ir kalbos 
vaidinimuose pamokinti. Šis 
pastarasis uždavinys ypač 
labai yra reikšmingas vieto
se, Lietuvos pakraščiuose 
gulinčiose. Taigi Žagarės 
vakarų rengėjams reikėtų 
didesnę domą atkreipti į 
kalbos taisyklingumą ir at
skirų žodžių gerą ištarimą, 
nes didžiuma vaidintojų taip 
“lai vilo j a*5’, jog nieko nesi
skiria* nuo visai arba mažai 
teskaitancio žagariečio.

Žagarėje ir jos apylinkėse 
pastaruoju laiku labai yra 
prasiplatinę naminiai šeimy
niški vakarėliai. Todėl Žaga- 
garėje taisomieji vakarai di
desnėje scenoje ir šiek-tiek 
labiaii prityrusių vaidintojų 
turėtų būti kiekvienu atž
vilgiu pavyzdžiu minėtiems 
naminianis spektakliams. 
Tokių naminių vakarėlių 
rengėjai, matydami gerą 
rimtų scenos veikalų vaidi
nimą, girdėdami gražią lie
tuvių kalbą, daug ko galėtų 
pasimokinti. Šiuo atžvilgiu 
birželio 17 d. paminėtasai Va
karas scenos mylėtojams la- 
baį mažai ką nors gero tega- 

Įėjo suteikti, nes vieną net 
trįs menkos vertės veikalė
liai. Išskiriant pirmą “Liki
mo bausmė”, kuriame da y- 
ra šiokia-tokia prasmė, liku
sieji du gali būti priskatyti 
prie taip vadinamo “šlamš
to”: tai yra veikalėliai, ku
rių tikslas su j udinti žemosios 
rųšies jausmus, kas, žinoma, 
ir pasiekiama, nes didoka 
salės dalis plojo atsidė
jus. Butų buvę daug geriau 
pastačius vieną rimtesnį 
veikalą, o publikai nuramin
ti, kuri nesugeba rimto vei
kalo suprasti, butų pakakę 
paimti da vieną nors ir iš tų 
trijų veikalėlių. Nuolatinis- 
gi abejotinų veikalų staty
mas tiktai tvirkina publiką 
ir užkerta kelią rimtesnių 
vekalų vaidinimui.

Pasibaigus vaidinimui 
vienas vakaro įrengėjų pra
nešė, kad atvykęs iš Rygos 
L. J akavičius pasakysiąs 
keletą eilių arba monologų, 
nepamenu. Na, manau sau, 
nors dabar teks išgirsti ką 
nors rimtesnio nuo visuome
nės veikėjo, laikraščio leidė
jo-

Štai pakyla uždanga, išei
na drūtas, kunigiško veido 
vyras, ir sudėjęs rankas ant 
krutinės su tikru amerikie
tišku aplombu sušunka: 
“Jakavičius... iš Rygos!”. 
Na ir pradėjo savo monolo
gus kalbėti. Kad nebūčiau 
viduryje sėdėjęs, tai po pir
mam monologui bučiau lau
kan sprugęs: Viskas be 
prasmės, šlykštu: Rodos, pa
sakotojas norėjo žmonių 
tamsumą ir nesusipratimą 
pajuokti, bet jo monologuo
se pasakojamieji atsitikimai 
taip perdėti, taip labai mu
sų žmones žeminanti, jog 
visai nesinorėjo juoktis. Be
to tas burnojimasis ir tie 
šlykštus išsireiškimai vis-gi 
išsaukė salėje nesubrendu- 
sio jaunimo klegėjimą. Štai 
vieno “monologo” turinys: 
girtuoklis iš smuklės išėjęs 
ir į stulpą užsigavęs, mano, 
jog jis yra namie ir jį pati 
“per mordą” muša! Ir dau
gybė kitų panašios rųšies 
žodelių Rygos “svečias” 
“lavino” Žagarės publiką. 
Bet kame-gi reikėjo tos šly
kštynės; vaidinamų veikalų 
menkumas, rasi, prie to pa
drąsino. Seniau Žagarėje 
lietuvių vakaruose visuomet 
pasirodydavo choras, kuriuo 
net svetimtaučiai latviai ir 
žydai ateidavo pasigėrėti. 
Juk net du choro vedėju 
Žagarėje yra: vargonininkas 
ir vietinis mokytojas. Tečiau 
choras L. Jakavičiumi ir jo 
monologais buvo pakeistas. 
Vakaro įrengėjai, rasi, ir ge
riausių norų buvo žmonės,

tečiau atvaidintais veikalais 
ir monologais parodė, ant 
kokio išsilavinimo laipsnio 
jie stovi ir koki jų siekimai 
tokios rųšies darbe.

Žiūrovas.

JŪŽINTAI.
(Zarasų pav.).

Musų parapija gryna lie
tuvių. Gali eiti skersai ir iš
ilgai — nerasi nei vieno ūki
ninko, kalbančio namie tik
tai lenkiškai. Tiktai dvari
ninkų kokios trįs šeimynos 
moka ir kalbasi tarpe savęs 
lenkiškai. Bet jie moka ge
rai ir lietuviškai šnekėti. Sa
vo dvaruose su šeimyna tik
tai ir sušneka lietuviškai, 
nes darbininkai kitaip ne
supranta. Betgi bažnyčioje 
musų klebonas nenustoja sa
kyti lenkiškų evengelijų, ra
si, vengdamas dvarininkų 
pykčio. Bet gali būti, kad 
senu papratimu skaito, nors 
klausytojai nelabai klauso 
lenkiškos evengelijos ir nie
ko nesuprasdami pradeda 
slinkti laukan. Butų laikas 
nustoti skaityti pas mus len
kų kalba evengeliją.

“Liet. Žin.” 

VABALNINKAS. 
(Pan. apskr.).

Aukso vestuvės. Birželio 
24 d. per šv. Jono atlaidus 
per sumą buvo nepaprastos 
vestuvės — tai Remeikių so
džiaus Kazimiero ir Barbo
ros Sklenių jubiliejinės ves
tuvės, arba paminėjimas, 
kaip jiedu 50 metų gyvena 
moterybėje. Su gražiomis 
bažnyčios apeigomis kuni
gas davė jubiliatams palai
minimą ir inteikė gražias, 
kryžiais paženklintas, laz
das. Seneliu sėdėjo tam ty
čia padirbtose kedėse. A- 
peigų metu nuėmė senelių 
fotografiją. Po visų apeigų 
klebonas, kun. Miežinis, pa
sakė iškilmei pritaikintą pa
mokslą. Po pamaldų jubilia
tai lazdomis ir kėdėmis vė
žini, išvažiavo namo į savo 
Remeikius. Ten susirinkę 
giminės ir jaunimas gražiaį 
pasilinksmino. Apsėjo be 
stipriųjų gėrimų.

Pėregrinus.

PLUNGĖ.
(Kauno gub.)'.

Kunigaikštienės Oginskie
nės Plungės dvaro kirmįs 
visai baigia miškus ėsti. 
Vienur sveikų medžių beli
ko apie 8—9 nuoš., o kitur 
tik 2—3 nuoš. Daug kirmi
nų matyti negyvų, gal būti 
kad jiems maroskrinta. Per
nai metais kirmįs daugiau 
ėdė egles, o šiemet — pušis. 
Netoli miško gyvenantieji

ūkininkai šaukia, kad ir so
dnus pradėjo ėsti tie patįs 
kirminai.

Plungės lepšis*

PASVALYS.
(Panevėžio apskr.).

Musų apylinkė kurį laiką 
labai džiaugėsi turėdami lie
tuvį gydytoją dr-ą Bacevi
čių, kurs buvo grįžęs iš A- 
merikos ir sąžiningai gydė 
čia ligonius, kurie veržte 
verždavosi, razdami tikrą 
pagelbą. Ypač operacijos 
puikiai sekdavosi d-rui Ba
cevičiui. Ne vienam be Ry
gos vilties nebebūdavo išsi
gydyti, o tuo tarpu Bacevi- 
vičius dailiai atlikdavo gan 
painias operacijas. Aplinky
bių priverstas, jis apleido 
Pasvalį, palikdamas čia gra
žiausi atminimą.

Antras jau mėnuo, kaip 
atvažiavo į Pasvalį vėl gy
dytojas, žydas Lunc’as, kurs 
jau čia seniau buvo dakta
ravęs. Del menko pasiseki
mo jis buvo išsidanginęs iš- 
Pasvalio, bet kviečiamas žy
dų vėl grįžo į Pasvalį, nes 
čia gydytojui labai patogi 
vieta. Tečiau jis daktaras 
nelabai giriamas: žmonės, 
labiau susirgę, kreipiasi ne 
į jį, bet kur kitur.

Sveikata.

KAVARSKAS.
(Ukmergės apskr.). -

Į šv. Jono atlaidus Kavar
ske suvažiuoja daugybė žmo
nių. Kavarskas pritraukia 
tiek daug žmonių savo ste
buklinguoju vandeniu. Šie
met ir aš panorėjau pamaty
ti to stebuklingojo vandens. 
Tas vanduo netoli nuo baž
nyčios. Nueinu, o gi žiuriu 
— daugybė žmonių tam pa
versmyje mazgoja kojas, 
rankas, akis ir geria. Juk tai 
labai lengva užsikrėsti lim
pamomis ligomis, ypač tra
choma. Vieni mazgo j asi,pra- 
sikasę duobelę, kiti atėję tą 
patį vandenį geria. Daugu
mas tų, kurie mazgoja akis, 
greičiausiai turi trachomą, 
nes jų akįs raudonos, blaks
tienos pritrauktos. Gal ir ge
rai mazguoties tuo vande
niu, tik reikia, kad kas iš
aiškintų, kaip reikia elgties, 
kad vieni kitų neužkrėstų.

P. A—lis.
“Viltis”.

Parke.
— Reikia neatbūtinai Huim 

ti išmaldą šitam driskiai, s
m Delk'o neatbūtinai!
— Turi baisiai didelei 

kumštis, ir jei supiktų, 
lėtų mus apmušti,

.■sjW-a- z;..
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ĮJįamerikos žinios]
Aldermanų papirkimai.
Detroit, Mich. Aną diem, 

policija suareštavo miesto 
tarybos sekretorių ir aštuo
nis aldermanus. Jie yra kal
tinami už priėmimą kyšiu 
ir net rupinimąsį už pini
gus parduoti savo balsą bei 
intekmę, kuomet buvo per
vedama nutarimai kaslink 
“Wabash” geležinkelio sa
vasties Detroite. Kalbama, 
kad dar trumpame laike 
areštuosią kokius šešis. Pa
pirkimui suareštuotųjų su
naudota $3.700, kuriuos iš
dalinta nuo $100 lyg $1.000.

Thomas Grinnan, miesto 
tarybos prezidentas, buk ga
vęs $1.000. Jis miesto poli
tikoje nuo kelių metų buvo 
žinomas kaipo “honest 
Tom”, dėlto toksai atsitiki
mas daugelį nustebino.

Jau seniau buvo girdėties 
apie aldermanų papirkimus, 
bet vis negalima buvo tikrai 
sužinoti. Pagalios burmist
ras Thompson pasiryžo nuo
dugniai viską ištirti. Daly
kas buvo pavestas garsia
jai William J. Burnso agen- 
cijai. Visa pieno vedimą 
paėmė detėktivas J. B. Bre- 
nnon. Aldermanų ištyrimui 
buvo vartojamas aparatas 

— perimantis kalbą, kuris vė
liaus viską gali žodis į žodį 
išduoti. Su tokiu aparatu 
galima lengvai melą atsekti. 
Taip-gi pavartota paženk
linti pinigai, kuriuos visuo
met žinantis gali atskirti.

Visas tyrinėjimas taip ty
kiai buvo vedamas, kad al- 
dermanai ligi pat suareš
tavimo apie pavojų nei ne
manė. Vadinasi kyšiai Ame
rikoje irgi ne paskutinę vie
tą užima.

Ekspliozija kasyklose.
Wilkes-Barre, Pa. South 

Wilkes-Barre Colliery 5 Le
high W.-B. Coal Co. kasyk
lose buvo didelė ekspliozija. 
Užmušė tris mainierius ant 
vietos, o keturis išėmė pus
gyvius, bet iš jų trįs mirė, 
liko tik vienas. Staiga iš- 
girdusios moterįs apie tokį 
atsitikimą, subėgo didelia
me skaitliuje, raudodamos 
vyrų ar draugų savo. Buvo 
tai graudingas reginys.

Iš pavardės galima sprę
sti, kad žuvo vienas lietuvis, 
kiti-gi lenkai. Kasyklos ran
dasi po miestu, tad subėgo 
miesto valdininkai apžiūrė
tų ar negręsie pavojus. Prie
žastis tos ekspliozijos esanti 
nepastebė j imas prisirinku
siųjų gazų, kuriuos šūvis už- 
legė.

Atsikėlė iš numirusių.
Baltimore, Md. Vienas jū

rių kapitonas, Peter Pryal, 
sukėlė netikėtą sensaciją — 
jisai paskelbė, kad Balti
more j e ant gatvės susitikęs 
ii* kalbėjęsis su “Titanico” 
kapitonu Smith, kuris, kaip 
žinoma, nuėjo ant marių du
gno. Pryal su Smithu buvę 
geri pažįstami. Pasišnekėję, 
bet Smithas pasakęs: “Mel
džiamasis, Pryal, labai ne
turiu laiko, skubinuos su 
reikalu; gal kitą kartą pa
simatysim.” Tą pasakęs ir 
nusiskubinęs. Pryal sako, 
kad Smithas kokiu nors bu- 
du yra nuo “Titanico” išsi- 
gelbėjęs.

Kardinolo ir Rockefellerio 
byla.

New York. Teismas nagri
nės neužilgo ir nuspręs kas 
ištikrųjų yra savininku 52 
akrų žemės Pocantico Hills, 
kurį plotą ligšiolei valdė J. 
Cusani. Keletą savaičių at
gal ingavo tą žemės plotą už 
$45.000 kardinolas Farley 
ir, kaipo prezidentas “Ka
talikų Misijonierių Draugi
jos”, toje vietoje rengėsi 
įsteigti misijonierių semina
riją. Keletą dienų vėliau tą 
pačią žemę nupirko už $60.- 
000 Rockefeller. Dabar vie
nas ir kitas tos žemės yra. 
savininku, tik nežinia ka
tras, dėlto teismas nagrinės 

leido tą dalyką ir galutinai nūs- __ _ „__ .. .
prieškuniginį laikraštį “Du- pręs. |dymų, nei maisto.

Laikraštį nubaudė.
Cleveland, Ohio. Areštuo

tas garsus lenkų kunigas 
.Mlynarczyk, ' kuris

■howny Mlotek”. Skundė jį 
:rasa už nešvarius ant ku- 
dgų užsipuldinėjimus bei 
Šmeižimus. Mlynarczyka 
teismas pasmerkė metams į 
kalėjimą.

Iškilmingas pranešimas.
Washington. Rugpiučio 1 

dieną buvo iškilmingai pre
zidentui Taftai pranešta 
apie republikonų partijos 
nominayimą jo į Suvienytų 
Valstijų prezidentus. Visa 
iškilmė atsibuvo Baltųjų 
Namų rytų salėje. Su pre
zidentu kartu buvo jo patį 
ir sūnūs Karolius.

\ ardau iškilmės komite
to prakalbėjo į Taftą sena
torius Root, išreikšdamas jo 
kandidavimo į prezidentus 
teisumą ir reikalingumą. 
Paskui kalbėjo Taftas, pa- 
brieždamas keletą Suvieny
tų Valstijų labui punkte- 
lių ir atsišaukė į visus, idant 
vienytųsi delei konstituci
jos apgynimo ir Valstijų la
bo.

Iškilmės pertraukose grie
žė muzika. KinematografL 
niai operatoriai visą tą iš
kilmę atmušė paveiksluos- 
na.

Vėtros.
Cadillac, Mich. Žmonių 

kuopelė Lake Parke vietoje 
turėjo privatišką pikniką. 
Išviso jų buvo apie 28 asme
nis. Užkilo smagi su perkū
nijomis vėtra ir trenkė į vi
durį jų kuopelės. Perkūnas 
sutirpino šaukščiukus ir su
gadino visus valgymui prie
taisus. Iš žmonių nieko 
smarkiai nesužeidė. Vienam 
kėlės drapanuoše skyles 
pradegino, kitą pritrenkė 
smarkokai, kad pusgyvis 
gulėjo porą valandų. Šiaip 
nieko ypatingo neatsitiko.

Gladwin, Mich. Čia perė
jo ciklonas ledų, kuris gana 
plačiai sunaikino javus. Nuo
stolių padarė už $250.000. 
Iš žmonių daugumą sužeidė.

Užmušė policistą.
Detroit, Mich. Koksai tai 

Fred Milme užmušė policis
tą. Robinsoną. Robinsonas 
apkaltino Fredą Milme už 
vogimą automobilio, už ką 
pastarasis išsiėmė revolve
rį ir šovė į policistą, paskui- 
gi Miline leidosi bėgti, bet 
jau pervėlu buvo, pakliuvo 
į kito policisto rankas. Iš 
pradžios Miline nenorėjo 
ant jokių klausimų atsakyti. 
Iškrauščius jo kišenius, ra
do pas jį revolverį ir pri
rengtų kulipkų magaziną.

Robinsoną nuvežė į ligon- 
butį, kur tuoj pasimirė. Ku- 
lipka perėjo jam per širdį.

Nelaimingas važiavimas.
Toledo, O. Čia ant gele

žinkelio Michigan Central 
ištiko didelė nelaimė. Grei-1 
tasai traukinis užvažiavo 
ant automobilio, kuriame 
buvo devyni asmenis. Šeši iš 
jų tuoj aus ant vietos žuvo, 
o du didžiai susižeidė Auto
mobilis sutruko į šmotelius, 
taip kad juo daugiau nega
lima bus važinėti. Priežasti
mi tos nelaimės yra neap
sižiūrėjimas, tad ir nepaste
bėjo atbėgančio traukinio. 
T o j e. katastrofoj e žuvo visa 
italo Cosino, iš Michigan, 
šeimyna. :

Katastrofa ant vandens.
Montreal. Garlaivis Em

press of Britam” aną suba- 
tą susimušė su anglis vežan
čiu laivu “Helvetia”. Susi
mušimas taip buvo smarkus, 
kad laivui “Helvetia” pra
mušė šoną ir tuoj tas nus
kendo. “Empress of Bri
tain” taipogi pusėtinai suga
dintas, bet išlengvo gali dar 
važiuoti, tad ir patraukė į 
artymiausiąją sausą vietą. 
Ant “Empress of Britam” 
laivo buvo 700 žmonių, ku
rie važiavo Europon. Pakilo 
tarp žmonių didelis truku
mas, bet pasisekė visą tą nu
tildyti ir žiAones nuraminti. 
Į pagelbą likusiam laivui 
atplaukė ‘ ‘ Lord Hratcona ’ ’ 
ir “Cruiser”.

Iš žmonių niekas nežuvo. 
Kad ir greitai “Helvetia” 
laivas nuskendo, vienok taip 
mikliai suteikė to laivo 
žmonėms pagelbą, kad kiek
vieną pasisekė lengvai per
gabenti ant likusiojo šiek- 
tiek sveiko laivo.

“Empress of 
plaukia atgal prie 
bai lėtai, lydi jį 
“Pretoriau” laivas. Tos ka
tastrofos priežastimi esanti 
didelė migla, taip kad nega
lima buvo nieko matyti. Ge
rai dar kad nepertoliausia 
nuo kranto tas atsitiko, 
keliasdešimtis mylių.

Britain” 
krašto la- 
atplaukęs

tik

Prie
Laiškas butelyje.

Pawtucket, R. I. 
krašto Block Island juroje 
priplaukė butelis, kuriame 
indėtas blankietas nuo ki- 
birkštinių telegramų su ke
liais žodžiais ir majoro Ar
chibald© Butto pasirašymu. 
Archibaldas Butt buvo ka
ro pa-iimtiniu prie Tafto ir, 
kaip žinoma, buvo ant “Ti- 
tanico”, kuomet tasai sken
do Atlantiko vandenyje.

Ant minėtojo blankieto 
sekantieji yra žodžiai”: Ba
landžio 16 dieną, ant marių. 
Pagelbos — ant tropto — 
Titanic skęsta ~ Be vandens 
ir maisto — Majoras Butt”.

Tai paskutiniai Butto pa
rašyti žodžiai, jaigu jie iš- 
tikrųjų autentiški.

Pabėgėliams pagalba.
Washington. Iš EI Paso, 

Texas atsiuntė apie 20 tele
gramų į senatą, kuriuose pa- 
1 ėgusieji iš Meksiko meldžia 
bent kokios pašelpos. Butas 
priėmė seneto rezoliuciją, 
idant teikti bėgantiems iš 
Meksiko kariškas būdas ir 
maistą. Karo departamen
tas rūpinasi, kad paskirtų 
bėgantiemsiems nuo revo
liucijos savavališkumo ame
rikonams $100.000, kurie liko 
iš aukų skiriamų Mississi
ppi upės potviniui. Iš St. 
Louis jau išsiuntė 1.000 bū
dų. - ; .. ...

El Paso, Texas. Šioje vie
toje yra jąų pabėgėlių. apie 
1.200 asmenų. ■' 
tai vaikai ir moterįs. Daugu į 
mas iš jų neturi nei apsirė-

Skruzdžių galybė.
Cincinnati, Ohio. Kon- 

traktoriai, statantieji augš- 
tus namus, vadinamus “U- 
nion Central Life Insurance 
Company”, sulaikė visą to 
namo darbą,'-kadangi po 
fundamentais1U atrado du 
skruzdėlynu. ’’Pamatė juos 
tik jau gerokai namą pradė
jus statytį. Kontraktoriai 
svarsto kokiu budu visas 
skruzdės išnaikinti taip, kad 
jos negalėtų išsiskirstyti, i- 
dant vėliaus nekenktų gy
ventojams. Keletas jau pa
vartota išnaikymui būdų, 
bet vis dar nepripažinta at
sakančiais. Darbininkai 
tuom tarpu švenčia.

Valparaiso, Ind. Skruz
džių išnaikinimui pavartota 
visa elektros jėga, kas pen
kiom valandom sustabdė ka
rų vaikščiojimą. Tai skruz
džių galybė!

Šulerio nužudymas.
New York. Jau trįs sa

vaites praslinko nuo Rosen
thal nužudymo, bet to dar
bo aidas vis dąr besitęsia. 
Tame nužudyme yra inpai- 
nioti kažkurie policijos val
dininkai, tad tyrinėjimas vi
siems yra žingeidus.

Iš ligšiolaikinių tyrinėji
mo sužinota, kad policijos 
valdininkas Bęcker reikala
vo Rosenthalio nudanginimo 
ir kad šuleris Rose kolektuo- 
davęs jam paskirtąją pini
gų sumą, kuri pereitais me
tais išnešė $2.400.000. Tie 
pinigai būdavę išdalinti tarp 
keturių su Beckeriu valdi
ninkų, kurie iš gautųjų pi
nigų duodavę dar kitiems 
ii- taip buvus sutverta visa 
papirkimų systema. Valdi
ninkai, gavę tpku| pinigų 
sumą, viską ūžtrindavo ir 
šuleriai savo amatiĮ drąsiai 
bei liuosai galėdavo vary
ti.

Rosenthal pagalios pradė
jo viešai kalbėti apie polici
jos susinešimus feu šuleriais. 
Becker tame daugiausia in
teresuotas pasiryžo kaip 
nors Rosenthalio burną už
čiaupti. Vertė jisai visus šu- 
lerius tuomi apsidirbti, nes 
kitaip uždarysiąs visas šu- 
lerystes. Rosenthalio nužu- 
dytojams buvo paskirta $2.- 
000.

Žadama Beckerį smarkiai 
nebausti, jaigu išduos kitus 
policijos valdininkus, kurie 
tuose darbeliuose dalyvavo, 
ypatingai jaigu bus augštes- 
nieji valdininkai.

Anglijos parlamento ko
misija sulyg žinomo “Tita
nico” nugrimzdimo galuti
nai išdavė savo ištarmę. Iš
tarmėje pažymėta, kad ka
tastrofa atsitikus iš per- 
greito laivo plaukimo, be to 
mažai butą ant laivo pagel- 
binių valčių. Daugiausiai 
kaltinama laivo “Califor
nia” kapitonas, kuris bu
vęs arti ir turėjęs ąįgnalus, 
tečiau nenorėjęs nelaimin
guosius keleivius > .gelbėti. 
Visi kiti, ypač, kompanijos 
direktorius Ismąy, išteisina- 
mL n. g

Ant salos I’oi'tp-R ico ėmęs 
platinties tifus ~ (šiltinė); 
be to kai kuriose vietose ir 
džuma siaučianti./

HJ'- įk

Anglijos uostų darbinin
kų straikas dar nėra pasi
baigęs. Nesenai darbininkų 
vadai tečiau strajką buvo 
atšaukę, bet 3Q.000 darbi- 

Dąugiausją ninku susirinko ir nuspren- 
b J toliau ttraikuoti. Sako-

į?p. vądai juos norėję par-Į O santaika Turkijos su I- 
luoti. įtalija vis dar tolinama ir

WfcjjL. — LU JI T,JĮ lĮTI
KANSAS GtTY r

Iš orlaivių parodos Kansas City mieste.

PASIRENGIMAS KARAN.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
randasi priežastis, kad Aus
tro-Vengrija taip greitai su
skubo padidinti savo nuola
tinę armiją. Vokietijos par
lamentas į kelias valandas 
priėinė bilių apie armijos 
padidinimą; prieš tai nesi
priešino nei socialistai; ne
būta nėi'kokių diskusijų.

Keturis milijonus kareivių 
stato Vokietija.

Keturis milijonus karei
vių pastato Vokietija pasi
taikius, karui. Šeši milijonai 
išlavintų kareivių stos į 
kiekvieną pakvietimą, kuo
met vyriausiojo vado prisa
kymas pašauks anuos ka
rau. Tai armija taip didelė, 
kad negalima įsivaizdinti 
jos skaitlingų judėjimų pa
sekmių. Nekuomet histori- 
joje jokis vadas neturėjo sa
vo komendoje panašaus mil
žiniško skaitliaus žmonių. 
Nežinia kaip vienas komen
dantas tokią armijų galės 
suvaldyti, kuomet prisieis 
išdavinėti anai įvairių-įvai- 
riausius įsakymus, kad pa
laikius anoje šventą paklu
snybę ir visuotiną tvarką. 
Bet yra žinoma, kad prisiė
jus mobilizacijai viskas yra 
surengta viskas turi but su
tvarkyta į kelias dienas. Prie 
to reikia pridurti, kad apart 
milžiniškos Austrij os-Ven- 
grijos-Vokieijos šešių - mili
jonų armijos randasi vis dar 
galinga Italijos armija ir 
karo laivynas, ir kad prie- 
teliški santykiai su Balkanų 
viešpatystėmis pakvies ly
gia dalimi veikti keturių 
šimtų tūkstantinę armiją 
Rumunijos, o rasi dar ir 
Bulgarijos. Apart to ir Tur
kija, nežiūrint dabartinio 
karo stovio su Italija, tuo- 
jaus po padarytai santaikai 
galės visuomet išskleisti ne
mažas kariškas jėgas Azijo
je. - -

Abelrio karo išsiveržimas 
artimas. 

kiekviena to atidėliojimo 
diena nuolatos didina abelną 
nebviltį ir grasia svieto 
santarvei.

Visi apsireiškimai aiškiai 
liudija, kad mes žengiame į 
labai neramuosius laikus ir 
laukiame svarbių. ir nepa
prastų atsitikimų, kurie vie
šiu žygiu gali pakeisti dabar
tinį Europos politinį stovį. 
Žinomas dalykas, ant to ne
galima statyti jokių vilčių, 
bet nėra draudžiama apie 
tai tikrai viso dalykų stovio 
žinoti. Karas — didis ir bai
sus žodis, visuomet kiekvie
ną žmogų supurtantis; o re
tkarčiais tasai žodis yra ma
giškas, suteikiantis tai vie
nai, tai kitai tautai laisvę. 
Karas gali but netolimoj a- 
teityj, negu mes impratę e- 
same manyti.

Kariški pasirengimai ap
dirbti.

Kariški pasirengimai ap
dirbti su’ visomis smulkme
nomis. Kokios spėkos ims 
veikti ir kokioj vietoj iš- 
sigirs pirmas šūvis, to nie
kas negali pramatyti. Te- 
čiau yra tikrai žinomą, kad 
ar ant juros, ar ant sausže- 
mio, visuomet karo veikmė 
turės pasiekti Rusiją, o po
draug ir pačią Lietuvą, kuri 
bus liudininke baisiausių 
kraujo praliejimų.

Karo ženklai patėmijami 
ne tiktai parlamentų užgiri- 
muose ir matomuose besi- 
ginklavimuose. Tie ženklai 
patėmijami ir kur kitur, kas 
reiškia besiartinančią audrą. 
Čia kalbama apie viešųjų 
poperių kursą, kuris nuolat 
krinta žemyn. Tik pramonės 
poperiij kursas kįla aug- 
štyn. Mat reikia ginklių, rei
kia amunicijos, fabrikos die
nomis ir naktimis traška, 
taigi iš to pramonei darosi 
didis pelnas ir akcijos (po- 
peros) savo kaina kįla vis 
augštyn. Tai vis spekuliantų 
darbas.

Vis tai ženklai kad arti
nasi kritiškas laikas. Arti
nasi visam svietui krizis. 
Prieš audrą visuomet esti 
ramu ir smagu.

. ... X .s ,. •,
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Nepageidaukime staigių 
sviete perversmių, nes stai
gus darbas nėra naudingas. 
Gerbūvis galima atsiekti tik 
evoliucijos keliu.

Italijos skraiduolių eska
dra, patrol iuojanti Raudo
nosios jūrės pakraščius, su
bombardavo ir sunaikino vi
sus Turkijos uostus Hodei- 
da, Arabijoje.

Francij'os mieste Tulone, 
ligonbutyje St. Maudrier, 
kareiviškas daktaras Re- 
gault padaręs pats sau ope
raciją nuo “inguinal hernia” 
kairėje pusėje. Operacija 
besitęsus 1 vai. 15 minučių 
ir, sakoma, pasisekus.

Serbijos caras ukazu su
šaukė visus savo šalies re
zervistus į prasilavinimus. 
Kareiviai sušaukti 20 die
noms, o oficieriai 6 savai
tėms. Pasirodo, kad Serbija 
daro demonstracijas, tik,ne
žinia prieš ką.

*
Buvęs Portugalijos kara

lius Manuelius ir Orleano 
kunigaikštis nūdien apke
liauja Šveicariją. Šveicari
jos policija juodu kelis sy
kius areštavo, manydama, 
kad tai esanti Paryžiaus 
garsieji plėšikai. Ir tik pa
rodžius legitimacijas jied
viem leista keliauti toliau.

*
Rusija iš Chinų pareika

lavo atlyginimo už užmu
šimą 100 Rusijos pavaldi
nių 
nubaudimo 
sija savo 
prasitaria, 
vyriausybė 
svetimžemių apsaugoti, tai 
ji pati ten įvesianti tvarką. 
Rusija pati betvarkėje skę
sta ir dar pas kitus drįsta 
reikalauti tvarkos. Tikras 
juokas.

Turkestane, taippat 
kaltininkų. Rū
toje pasargoje 
kad jei Chinų 

negalėsianti

*
Indomią ištarmę nesenai 

prisaikintųjų suolas išnešė 
kas link žmogžudystės Aus
trijos sostainėje Vindabona 
(Viena). Nekoksai J. Haas, 
keliaudamas geležinkeliu, 
vagone nušovė savo pačią, 
o paskui pats pasikėsino 
ant savo gyvasties, bet pa
sveiko. Teisme jisai aiški
nosi, kad savo pačią nušo
vęs iš meilės, nes negalėjęs 
žiūrėti į jos kankynes, kad 
toji sirgus nepagydoma li
ga. Pasiremiant gydytojų 
liudijimais, kad jo pati tu
rėjus mirtiną džiovą, teis
mas žmogžudį paliuosavo 
nuo atsakomybės ir tik už
dėjo pinigišką bausmę už 
neleistą revolverio nešioji
mą. Svietas daug stebisi iš 
tokios ištarmės.
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MOTERIŲ SKYRIUS

MAISTINĖ HYGIENA. labai apsirinka geizdami 
——---- turėti kuo daugiausiai viso

kių maisto rųšių vienam pa
valgymui, kadangi tas neat
neša jų kunui naudos, bet 
priešingai, pastumia sveiką 
kūną į sunykimą. Perdaug 
priimnus skonis, kurį įvai
rus valgių skyriai gali pa- 
gąminti, padrąsina valgyti 
dauginus negu kūnas, reika
laują; su sykiu panaikina 
sveiką apetitą. Žmogus, ku
ris išleidžia daug pinigų į- 
vairiėms valgiams, visados 
apturi mažiaus smagumo, 
negu tas, kuris maitinasi 
gana paprastai.

Laikai del valgymo. '2---; 
Daugiaušiaį^žjnonių,. g^re- 
naučių šitoj šalyj, valgo tris 
kartus dienoje. Nekurtose 
šalyse yra paprasta valgyti 
keturis arba penkis kartus, 
bet yra šalių, kur žmonės 
valgo tik du arba vieną kar
tą dienoje. Nors kasžin- 
koks butų musų paprotys, 
bet šitame atžvilgyje mės 
turime valgyti tiktai pažy
mėtais laikais; taip kad pil
vas turėtų progą ne tik re- 
guliariškai dirbti, bet ir pa
silsėti.

Mes dažnai girdime, kad 
cukrinė (saldumynai) yra 
blėdinga, nors esame persi
tikrinę, kad cukrus yra. la
bai naudingas maistas. Blo
gos pasekmės yra ne su cu
krine, bet su musų nepro
tingu jos vartojimu, nes jai- 
gu mes turime cukrinę savo 
savastyje, tai ją valgome 
per visą dieną laikydami 
pilvą bepertrukio prie dar
bo. Šalep to, priimnumas 
skonio, kokį' įtari ttiukrinė, 
pakursto mus valgyti per
daug; ir todęl reikia daug 
nukęsti nuo persivalgymo li- 
gos. Nekurie iš musų, ypa
tingai priaugantieji, myli 
valgyti cukrinę be mažiau
sio perstojimo; toks neiš
mintingas įpratimas yrą ti
krai kenksmingas pilvui. Jo- 
kiuo budu negalimą užsilai
kyti geroje sveikatoje pate
lei — pakolei nėra duoda
ma pilvui ir kitiems virini- 
m6 (nuilsto) organams pas
tovus laikas pasilsėti taip 
gerai, kaip ir dirbti.

Nors pusryčiai yrą labai 
svarbus valgis, bet jie turi 
but: lengvi arba maži. Pas 
ųeluuiuos žmones, ypatin
gai tarp lietusią,.jįhąi išsi< 
platinęs .“ tpriitfe valgyt# 
daugiau pusryčiais negu 
pietumis. Toks žmonių nesu
sipratimas tankiai pagimdo 
galvos skaudėjimą, nublan- 
kimą ir silpnumą prieš vi
durdienio valgį. Vaisiai, 
avižų košė, arba ir kitokie 
javiniai maistai ir kiauši
niai su duona pataiso ge
riausius pusryčius. Nėra ge
resnio gėrimd, kaip grynas 
vanduo. Pienas gali būti ge
riamas, bet reikia atminti, 
kad jis yra lygus maistui, 
deltogi negali atlikti užduo
ties gėrimo arba vandens. 
Labiau pastiprinanti val
giai turi būti naudojami vi
durdienyje arba pabaigoje 
dienos. Truputis maisto 
pirm einant gultų yra labai 
naudingas ir gelbsti sma
giau pasilsėti. Stiklas karš
to pieno, imant tiktai einant 
į lovą, yra geriausias vais
tas del paprasto budru
mo. . .....

Apetitas kaip vadovas. — 
Kada mes reikalaujame 
maisto, tad jaučiamės alka- 

- jau-

(Žodelis lietuvėms šeiminin
kėms).

(Tąsa).
Valgymo paprotys.

Neišmintingas paprotys 
atžvilgyje valgymo ir gėri
mo, — yra labąi didelis ak
stinas, pastumiantis žmo- 

jgaus kūną į daugybę pavo
jingų ligų. Skilvio nemali- 
maš, kuris yra taip papras
tas, tankiai gali būti daug 
lengviau išgydytas per per
mainymą papročio valgymo 
ir gėrimo, negu per vartoji
mą nors geriausių vaistų.

■ ' *^.u 
troškis atsiranda pas mus 
tada, kada vadovas-apetitas 
gamtiškai duoda žinoti rei
kalą valgymo ir gėrimo. Jei 
mes sektumėme apetito no
rus, visados būtumėme gero
je sveikatoje^ Diduma žmo
nių, ypač priaugantieji, 
(vaikai), neatkreipia ati
dos į gamtos įstatymą, bet 
daro savotiškai,'.X y« valgo 
tada, kada yra noras paė
jęs ir geria tada,/kada ttaš-

(konfiti Z//

1. Sti
klas karšto; pieno.

Visi -paminėtieji valgiai 
yra ganą pįaųs ir turi dau- 
giausia maįfįngųjų medžia-
SU* n, šn

*jg ^Mrbus).

ra pamatu kasdieninių ne
sveikumų. /f Si
j Mes turime valgyti, kad 
užganėdinti Waisto reika
lavimą, lairis~irpstreiškia 
musų kūne. Bęne vienas, ku
ris tęsia valgymą ir taigą; 
kada kūnas yra pakaktinai 
paėmęsi maisto, — peržengia 
sąžiniško SMi/

■• .fj . / r

DEGTINĖ — NUODAI. '
’ , —- ■■

Nuo senų. ; laikų girtybė
skaitėsi nuodėmė ir buvo

Atsdkomas valgymo papro
tys.

Daleiskime, susieina išj- 
vairių šalių svieto būrelis 
jaunų žmonių, kurie būti
nai turi atsilankyti į pa
silinksminimo vietą ant 
šviežio oro. Jųjų užkandžio 
gurbai kiekvienas talpįs at
skirus valgius. Amerikoniš
kas žmogus, turės dvi rieku- 
ti duonos su šmočiuku mė
sos, taipgi saldžius pyra
gaičius; vokietys, ruginę 
duoną ir kilbasą; chinas, tū
lus daiktus, padarytus iš ry
žių; eskimas žuvį arba 
šmotą ronio, — kiekvienas 
bus priminiai, sveikai besi
maitinantis, jei till pakak
tinai turės savotiško mais
to. Dar kitoje prasmėje, 
galima pasakyti, kad daugy
bė įvairių maisto rųšių yra 
pažymėtinai susirišę su į- 
pročiu ir klimatų.

Mes labai klystame many
dami, kad būtinai privalomu 
valgyti tik mums įprastus 
maištus, kadangi galima 
prisitaikinti kuone prie vi
sų maisto rųšių, bile tik tie 
maistai yra maitingi ir pa- 

f siduodanti skilvio malimui. 
ŽČNors mes gana daug turime 

įvairių maistų ir iš jų gali
me pasirinkti labiau pagei
daujamus, vienok yra išmin
tingiausia ii* parankiausia 
išpildyti, — pritaikinti sa
vo apetitą prie visokių mai
stų, by tiktai jie yra mai- 
tingi. Mes ypatingai turi- 
me apsisaugoti nuo musų! 

.pačių pasi velijimo, tapti 
sukontroliuotais vien tik 
per paragavimą, kadangi 

r didžiausia maitingo. maisto 
•dalis neturi taip priimnaus 
( skonies, kaip kad jątųririiai- 
sto dalis visiškai- nemaįtin-: 
go arba neatnešančio jokios 
musų kunui naudos. Delto- 
gi, nereik pasiduoti, kad į- 
protis kontroliuotų mus, 
bet kad įprotį kontroliuotu
me mes.

Lėšos. — Žmonės su ma- 
--■•žais. inėjimais daugiausia 

•maitinasi vientik krakmo
liniais maistais, kaip antai: 
duona, ryžiais, bulvėmis.... 
dėlto, kad tokie maistai yra 
visiškai pigus. Bet verta 
žinoti, kad mes negalime 
gyventi maitindamiesi vien 

• tiktai krakmolu ir cukru
mi; mes būtinai turime 
maitinties ir baltryniniais 
bei proteininiais maistais, 
kaip antai: kiaušiniais, pie
nu, miltais. Tas nesunku 
išpildyti, kadangi daug pro- 
teininių maistų, kaip tai pu
pos, suris, žirniai, turi ma
žą kuiną ir prieinami netur
tėliams. Paprasti pietus, 
susidedanti iš duonos, svies
to, pieno, sūrio ir trupučio 
vaisių, yra daug geresni, 
negu dideli su skaitlingais 
valgiais. Daugumas žmonių

ta priežasčią kąsdktayBta li- 
gų. Geriausias būdas apsi
saugoti nuo. pęrsiyalgymo 
yra šitąs: sustok valgyti 
taip greitai, kaip tik prade
di jaustis, kad maistas nėra 
taip skanus, kaip buvo vos 
pradėjus valgyti; nevalgyk 
patelei, iki pradėsi jausti, 
kad pilvas jau yra pilnas. 
Jaigu išsidirbsi šitą įprotį, 
suprantama, jog lygiai ne
nukentės! nuo permato ar 
perdidelto valdymo, kadanT 
gi tik tiek valgysi, kiek bus 
priimnu.

Užsiganėdininidš ~ valgy
me. — Sena pątarlė sako, 
“Juokis ir augk riebyn?’, y- 
ra sakymas su SVėikU'-pl’otu. 
Geras upas ir fiaSilinksml- 
Uiinas tiktai pagėlbSri'^įie- 
titui ir žiėbČib^iftiul.’l<ada 
mes dalyvaujame linksmo
je draugijoje, kuri randasi 
ąpie stalą valgymo'Tžįkė, 
vi^šida jaučiaui^<į5riinines- 
riį maisto Žkbhf,' negu7 kad 
valgy tume ^šavo' ?rnSmuose) 
nors tiktai lygų maistą? Mi
nėtas pasigėrė jirias- yra pa
naikintas daugelyje namų,

ir per nepąsekiųingą. įprotį 
“ryti nesukraiH^H*^’?’valgį, 
kuris turi būti sukramty- 
tas kuogeriaųsiai ir tik ta
da nurytas. Nesukramtytas 
gerai maistas, negali atneš
ti musų kunui jokios nau
dos, kadangi virinimo (mai
sto) organai gali sutarpinti 
tik gerai sukramtytą mais
tą; užtaigi reikia stengtis, 
valgyti palengvėlia, bet ūž
tą i sukramtyti gerai. ii. 
|(griausi laikai del valgy- 

Mes gerai elgtunąĮ-

lti; kada — vandens 
čiamės ištroškę. Alkis ir

vyrų, - ;bet ? seniaus , žmonės 
nekuomet '. taip negirtuo
kliavo, taip kad daban De
šimta dalis Europos gyven
tojų dieną-naktį dirba, prą^ 
kaituoja pagaminimui ir iš
platinimui degtinės nuodų; 
dirba tik tam, kad sunaikyt 
savo sveikatą, kad ištuštinti 
savo kišenę (ir prikimšti sa
vimi ir sąvo vaikais elgetea
ming, prieglaudas,, ligonbų- 
čius, bepročių namus, pasi
taisymo įstaigas ir kalėji
mus. Per-dešimtį metų A- 
merikos Suvienytose Valsti
jose išgerta degtinės daugiau 
kaip už ^/2 bilijonus (bili- 
jonas^l.OOO milijonų); pra
žuvo nuo degtinės 3 milijo
nai žiųoniu; į prieglaudas 
patalpintą apie 100 tūkstan
čių vaikų j 150 tūkstančių

las perpūva — ir pasidaro 
alkoholis. Nors ir vadina tą 
puvimą “išsivaikščiojimu”, 
bet ištikrųjų, kaip sakoma, 
“ar biesąs ar velnias ” tai 
vis viena.

Nevalyta degtinė turi sa
votišką kvapą ir dar kenks- 
mingesnė,nesjoje yra krak
molinis spiritas.

Yrą žinoma, kad nėra nei 
yięno vyno, butelio, kurs ne
būta} atmieštas, ir gryną vy
nuogių vyną sunku gautiir už 
kas-žin kokią kainą: labai. 
abejotina, kad butelis net po 
6 yub. butų neatmieštas Ten 
įit^ąugą. vynuoges, iš jų 
spaudžia. ir dirba vy ną ir 
J^d\parjiiodant butų skais
tesnis, tai jį gražiai nudažo. 
Daugelį vyno rųšių nudažo 
įąbąi nuodingais dažais. Pa
tįs užsieniniai pardavėjai gi 
riasi sąvo apskelbimuose,

ir į darbininkų namus, nųp 
muštynių ir ugnies padary
ta už l^.ipilijonų rub. nupą- 
tolių; pąsįliko apie 200 tūk
stančių pąšįių ir netoli mili
jono našlaičių. , r

Pami^tp^is skaitlinės suJ 
visai menkas pąlyginant su 
tikrųįjį^tykų. stoyiųį nes 
ne y^į^^tikimai buvo uz- 
rasomi!7Jj^u- paimsime ti- 
krasiąs^-skaitlines kitų šą-i 

jn-irodynipi^/tai jos pasiro
dys kųpkąp. "didesnės. Taip 
Berlyne, ijs ,100 prasjkaltimų 
70 padąjytą .per degtinę, 
ĄnglijojeJs lOO — 80, o yi-: 
soje į&eyma^jdje iš 100-42 
prasikaltimą!. padaromi bę- 
pagiriojant/Nėžžurint į taį<

kliu KskaįČių ir pagal skąi-i 
eių išgertosios degtinės uži
ma tarp „Europos valstijų 
paskutinę vietą, vienok skai
čius mirusiųjų nuo degtinės 
siekia lig 102.000 į metus; 
vienok labai abejotina, kad 
ir toji skaitlinė butų tikra,: 
nes daugelis mirčių nuo deg-

dažais, kad jų nieks jckiuo 
budu negalįs atitikti. •At
mieštus vynus pirmiausiai 
galima pažinti iš to, kad jie 
greitai rūgsta ir per tai juo
se atsiranda kenksminga 
spirito, rųšis. Gydytojų pa
tariama kaipo vaistai—kon
jakas ir kitos rųšies degti
nės vra daromos iš blogo, 
antru kartu perrugusio vyno 
ir J dideliai kenksmingas 
žmonių Sveikatai; jų kenks
mingumas da labiau pasidi
diną, kuomet į jas ineinaspi- 
rįtas, riciną ir šilvasaris 
(vitriolius). Kenksmingiau
sias .iš .visų yra spiritas, da
romas iš radzinkų, kuriuomi 
paskui atmiešiami vynai. 
Rusijoje vynuoginio vyno 
neturima kur dėti; daugybė 
jo eina , į užrubežius vien 
dėlto, kad jį, ten perdažius 
ir užnuodijus, sugrąžinti at
gal padidinus jo kainą ir 
kenksmingumą kuone šimtą 
kartų. Nesenai Paryžiuje 
ištyrė vyną; iš 670 butelių 
vyno paimtų nuo įvairių pir-} 
kliu 548 buteliai pasirodė 
blogais, kenksmingais žmo-; 
nių sveikatai. - :

Čion neprošalį bus' pami-l 
įėjus, kad skaidrius vanduo, 
tai geriausią vaistas, kurį 
iškart galima duoti kas ket
virtis valandos po šaukštelį, 
o paskui kas valanda po 
Stiklelį.' Tik būtinai reika
linga, kad geriąs degtinę 
nustotų gerti, o priprastų 
gyventi be degtinės. Kad už
slopinti degtinės norą, li-

1"> 1Real
Estate
Skyrius

gyti sekančiais laikais: -
1. Pusryčius ant šešių iš 

ryto.
2. Pietus ant dvylikos vi- 

dudienyje.
3. Vakarienę ant šešių 

vakare.
Priimant .maistą atsa

kančiais laikais, musų pil
vas galėtų būti įkaitomas 
prie , taip pastovaus-darbo, 
kaip ir prie pasilsio^^,..

Reikalingiausi maistai. ~ 
Nemažinus išmimiugai elg- 
tumėsi, jėfįripratytiime val
gyti sekančius maistus:—/'

P«ąryčįa»ąs.;;;.^;
1. Vaisiai: 2,/Gerai išvir

ta avižinė 
šiniai 4
Sviestas. 6. Stiklas pieno.
7. Puodukas kokao,; ,

. Pietums. 3.
Sultis (grayy)., 4, Daržovės. 
5. Duona.1 6:/ Prievalgis: 
(kiaušinienė, karavosšaknų 
pudingas, ryžių pudingas, 
duo^ps pudingas). 7. Valį- 
duo. .'

Vakarienei. V Bulvės su 
Smetona. 2.Eardina; 3:Duo-

košė. 3. Kiau-
Dnona. 5.

tinęs lieka. niekam nežino- -goniui duoda stiklelį van-
mos... . ; ,r

Daugelis Ėgų, kurios ran-;
dasi nuo vartojimo degtinės; 
jaunystėje, būva- ankstybos! 
mirties ■ pjci^ąstimi; kartaįs; 
rodosi, kad- ta mirtis atsi-l 
randa nuo kitoniškai įgytų- 
ligų, bet arčiau prisižiūrėjęs! 
pamatai, kad ji buvo tik nuo: 
vartojimo degtinės; žinoma,) 
kad žmonės geriantieji daz-; 
niau suserga ir miršta, kaip: 
ne vartojąritiė-ji svaiginančių; 
gėrimų, Nora geresnjo kaiji 
degtine .y^sto, kuris taip) 
greit galėtų žmogų pražudy-t 
ti, nėra tvirtesnių nuodiji 
kurie nejučiomis, b'et' 
staigu ||.uzytų ir ardytų visą, 
kas yrą genesnio žmoguje.

Koki|' tik paimsime, aif! 
t ~ x_~ 1“’; 7 ■ -Af
gryna, af iš yy nuogių

dens ir sako: “Tu patsai su
pranti, kad degtinės gėrimas 
yra blogu daiktu, -tu sergi 
nuo Jos, štai vaistai — iš
gerk ir busi sveikas!”.

1 Užganėdintas pirkėjas, 
| taigerasapgarsinimas.
■ Pasiremdami ant to principo, 

’ 1 mes darome Real Estate biznį 
B jau per kelioliką metų.

_ ■ Kiekvienas biznis reikalauja 
I tinkamo prižiūrėjimo ir vedimo, 
į to paties reikalauja ir Real Estate 
I biznis, o kad tą atlikti tinkamai, 
I reikia padėti dikčiai darbo, ener- 
1 gijos ir supratimo.
I ‘ MES esam pardavę šimtus'
■ properčių, kaip tai: - Namų, Lotų ) 
Į bei Farmų ir kiekvienas, kuris

Įtik pirko ką nors per musų /ban
ką, yra pilnai užganėdintas, o jeį- 
-J gų žmogų užganėdini, tai jis r&J 

I koniėnduoja ir kitiems. |
MESturime daug properčių 

ant Bridgeport© (centras lietu- j 
vių Chicago}) ir kitose lietuviui 

■ apgyventose vietose. j
J M ^MES greįčįausįąiąpeimw ir. 
1 gauname ant pardavimo “Bar-į 
Į gainus” (pigumus), tai tokių bu^Į 
■ du galime parodyti jums tokias i 
1 propertes, kokių jus norite. 15
M : • ■ MES nieko neslepiam nuo pirkėjo, bei pasako- j
S ;me apie propertę taip, koki ji yra: jeigu yra gera, j 
■ tai sakome, kad gera; o jeigu prasta, tai sakome, i 
■ kad prasta, tokiu budu pirkėjas gauna (rodą tokią, ! 
■ kokią mes sau duotume. / j
B JEIGU NORI PIRKTI kokią nors propertę f PIGIAI. tai atsilankyk į musų banką, o mes jums 
■ parodysime tokių properčių, kokių tik jus norite, j 
1 " REIKALAUJANT, PASKOLINAME PINIGŲ 
Į ANT PRIEINAMŲ IŠLYGŲ. ‘

■ JEIGU NORI, KAD JŪSŲ UŽMANYMAS j 
B IŠSIPILDYTŲ, TAI ATSILANKYKITE Į ’

I Jono M. Tananeviczio Banką |
I 3249-53 S. Iforgan Street, 9519*50, ILL '

tai bus *iš javų padirbta —’
ne-; 

gryna, vis yiena, ji kenks-; 
minga sveikatai užtat, kad jo
je yra alkonolis; jis daro į; 
žmogų tokią, intekmę, kaip; 
supuvęs '/Valgis; gėrimas; 
degtinės atneša tokią, blėdį, 
kokią atneštų išgėriis tiek 
pat puvėsių. Alkoholis deg
tinėje — tai tikri puvėsiai,, 
pilnoje to ''žodžio prašm6je; 
puvėsiai; degtinę, kaip žino
me, dirbu iŠ rugių, bulvių ir:

t
v 
t

’Mokslas yra tvirčiausias 
visuomenes gėroves pama

sugig ties savo rūmais nušilo
' »tŲ tais* “Ancients”,f. i ’ -■ ’
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Š Lietuviškų Dirvų. |

V Reading, Pa.
Readingo miestelis yra 

gražūs ir švarus, gatvės pla
čios, gražiai medžiais 
apaugusios, kurie va
saros metu labai gražiai at
sižymi savo maloniai iš
skleistais lapeliais. Namu 
nėra labai augštą, augš- 
Čiausias tai ant 9 gyveni
mą. Bažnyčią R. Kataliką 
yra penkios, tik tarp ją lie
tuvią nėra. Lietuviai glau
džiasi prie lenku ir ją ma
lonės reikalauja savo dvasi- 
niems reikalams atlikimui. 
Yra susitvėrus parapija po 
šv. Antano globa, bet tuomi 
ir viskas užsibaigia. Lietu
vią nedaug, sunku kas ge
resnio ir nuveikti. Po teisy
bei galima butu ir daugiau 
kas padaryt parapijiniuose 
reikaluose, kad vienas kito 
susiklausytu ir daugiau ru- 
pintąsi, bet pas mumis tur
but laukiama, kad kas ki
tas rūpintųsi.

Kunigas negali musu rei
kalais rupinties, nes savo 
neturime, o tikkun. J. Dum
čius iš Minersville, Pa. kar
tą į mėnesį atvažiuoja dva
sios reikalus aprūpinti, bet 
vienam dvi parapijos aprū
pinti stačiai negalima. Į su
sirinkimus nemylime visi 
susirinkti, nes kaikurie pri
gijo, kad nereikėtu eiti pus- 
dolerią rinkti parapijos rei
kalams: buk veltui čevery- 
kai dįla. Mat, Amerika ne 
tokia šalis, kad veltui bis- 
kį pasidarbuotu. Tankiai 
sakoma: mes čionai bažny
čios nesulauksime, sulauks 
Vaikai ar vaiką vaikai. Jai
gu mes nesidarbuosime, ne- 
sidarbuos vaikai ir taip ne
kuomet negalima bus čionai 
lietuviu bažnyčios regėti.

Jaunimas seniaus čia pa
vyzdingai gyveno, bet pas
taraisiais laikais pradeda 
žlukti žemyn. Merginos 
krypsta į nepageidaujamą 
pusę ir dora pradeda gesti. 
Dora — tai auksas merginų 
tarpe, kas turėtą būti labai 
branginama. Tas pats tinka 
ir berneliams, nes ją pirmu
tinė iškrypimo vėžė.

Readingo Jaunikaitis.

susilauksiine, nes jisai patsai 
pasakė: jaigu bažnyčia sta
tysite, tai aš' sau keliauju. 
Gėda mums, lietuviams, ne
turėti bažnyčios; o tik ko
kioje ten žydvietėje skiepą 
turime, kuris irgi skolose 
paskendęs.

Geriausia mums lietu
viams atsiskirti nuo seno
sios parapijos, sutverti nau
ją, gausime gerą kunigą ir 
bus viskas kuopuikiausia. 
Pastatysime gražioj vietoj 
bažnyčią ir susivienysime 
kaip vienos motinos vaikai. 
Dabar-gi tik bredame to 
skiepo skolose, kuris mums 
kenkia turėti atsakąntesnę 
vietą bei bažnyčią.

Dirbkime tad worceste- 
riečiai kuogeriausia ir pra
šalinkime visus negerumus.

Parapijonas.

and

Thomas, W. Va.
Šitas miestelis tai turbūt 

bus daugiausia visoje W. 
Virginijoj lietuviu apgyven
tas. Čia yra lietuviu parapr- 
ja su savo tautos kunigu. 
Katalikiškąsias draugijas 
net tris turime. Šiaip viskas 
butų gerai, kad tik apšvie
time lietuviai kiltu augštyn; 
dabar-gi tas labai žemai 
stovi. Laikraščiu ir knygą 
skaitymo vertės -mūsiškiai 
nesupranta ; tik kur kelintą 
rasi beskaitantį. Daugiausia 
lietuviai garbina čia alko
holį. Tas tai svarbią vietą 
lietuviu tarpe užima. Neat- 
sižiuri, kad girtuokliauda
mi nuodina savo gyvenimą, 
vargina save ir visą šeimy
ną, o naudos iš to jokios 
neturi. Rodos, reikėtų su
prasti ir pamesti tą kenk
smingą paprotį.

Joe Rolandas.

vius Chicagos apylinkėj gy
venančius ir iš kitu mieste- 
lią, o ypatingai draugystes. 
Apart tą draugysčią, ku
rioms išsiuntinėjau laiškus 
su užkvietimu, taipogi už- 
kviečiu per laikraštį visas, 
kurios laiško negavo dėtai 
nežinojimo vyriausybių ad
resą. Del draugysčių, atva
žiuojančią iš Chicago, bus 
parengtas specialinis trau
kinis, kuris išeis 7 vai. ryte 
iš stoties Baltimore
Ohio, ant Harrison ir 5th 
avė. Traukinis sustos 
26 ir Western avė., ant 47- 
tos ir Harvey arba Foenix. 
O grįš atgal į Chicago 10 
vai. vakare. Draugystėms 
prisiusiu tikietus už dyką 
su pagrįžimu sulyg skait
liams sąnariu, važiuojančią. 
Meldžiu iš laiko pranešti 
maždaug apie sąnariu skai
tliu, idant žinočiau, kiek ka
ru (vagonu) užsakyti. 
Draugystės, neapturėjusios 
tikietu nuo manęs, ypatiš- 
kai galės gauti ant trauki
nio. Prezidentas apie tai tu
rėtą pasirūpinti. Ypatos ne
prigulinčios prie draugys
tės, jaigu norėtų važiuoti, 
gaus special excursion tikie
tus su pagrįžimu už 30 cen- 
.tą. Tikietus galima bus gau
ti J. M. Tananevičiaus ban
ke, ant Bridgeport©; ’ J. J. 
Elias banke, arba pas zak
ristijoną šv. Kryžiaus para
pijos, ant Town of Lake; 
pas zakristijoną parapijos 
Apveizdos Dievo, ant 18-tos, 
arba taipogi ant traukinio. 
Pasinaudokite gera proga, 
nes turėsit 2 dienas švenčių, 
sušelpsite savo brolius lietu
vius Chicago Heights, pa
dėdami mums apvaikščioti 
taip brangu atsitikimą del 
katalikiškos širdies ir po
draug pakvėpuosite gražiu 
ir tyru oru.

Su godone 
Kun. Juozapas Klonauskąs.

ant

Worcester Mass.
Liepos 7 dieną atsibuvo 

žv. Kazimiero lietuvią pa
rapijos susirinkimas. Bet 
tokius susirinkimus negali
ma pavadinti susirinkimais, 
kadangi juose nieko nau
dingo nenuveikiama. Klebo
nas neduoda niekam kalbė
ti ir kas tik jam nepatinka 
neleidžia išaiškinti, nors ir 
žmonių naudai tas eitu. Pa
rapijoms iš tokio susirinki
mo didžiai neužganėdinti ir 
teikė klebonui pusėtinai “pi
pirą”, net visaip išvardin
dami.

Ateinantį nedėldienį at
keršijo klebonas per pamok
slą, net pavardėmis kaiku- 
rius įšaukė ir išvadino visai 
netinkamais žodžiais. Ro
dos, nepriderėtą klebonui 
taip elgties, turėtą gražiau 
apsieiti ir daugiau žmonių 
gerove rupinties.

Klebonas mums yra rei
kalingas ir jį turime užlai
kyti, bet tik ne tokį klebo
ną, kaip dabar. Mums rei
kalingas naujesniu laiką 
kunigas, kuris musą nepra
vardžiuotu ir lietuviu kalbą 
gražiai vartotu be visokią 
ten “loską” “pavidnasčią” 
ir tt. Taip-gi jaigu mes šitą 
kleboną turėsime, tai ne- 
kados save bažnyčios ne-

Worcester, Mass.
Vasara iš pradžios pasi

rodė pas mumis gana sausa, 
nelijo keletą savaičių ir vis
kas apdžiuvo. Pastaraisiais 
laikais lietus atgaivino vis
ką vėl gražiai. Iš dideliu 
karščių daugelis žmonią sir
go, ypatingai kūdikiai.

Darbai eina neperkokiau- 
sia, nes vasaros metu kai- 
kurios dirbtuvės vakacijas 
laiko. Vienok darbą galima 
ir kur kitur sugriebti.

Musu mieste jau geležin
kelį iškėlė augštyn, kur tik 
dabar eina kelias — pada
ryta tiltai. Po tais tiltais 
pradėjo atsirasti plėšiku. 
Štai aną kartą vieną žmogų 
užpuolė, atėmė $30 pinigais 
ir užmušė. Vieną, žmogžudį 
tuoj pagavo, kuris turės ir 
kitus išduoti.

Worcesterio lietuvią dir
va plati, tik nėra kam jinai 
dirbti. Visuose dalykuose 
esama apsileidę ir už nieką 
laikomi. Kaip dvasiškuose, 
taip ir tautiškuose reikaluo
se mes miegame.

Lietuvis.

Chicago Heights, Ill.
Jau ištisi metai praslinko 

kaip Chicago Heights užsi
dėjo lietuvią šv. Kazimiero 
Karalaičio parapija. Per tą 
laiką liko pastatydinta nau
ja bažnyčia mūrinė, kurios 
pašventimas atsibus 1 die
ną rugsėjo, 1912m., vienadie- 
na prieš “Labor day”, 10 va
landą ryto. Apeigas atliks 
pats Jo Aiy] i staArci vysku
pas Quigley, kurio priėmi
mui bus surengta draugys
čių iškilminga paroda, Dė- kuriems ir kaip kada pras- 
lei tos progos laikau sau už tai sulošti, bet ne visi ir ne 
garbę užkviesti visus lietu- visada. Jaigu iš to atęvil-

VARDAN TEISYBĖS.
“Kataliko” 30 numeryje 

tilpo p. J. J. Z. straipsnis 
“Daugiau Teisybės”, kuria
me teisina Lietuviu Jauni
mo Ratelį. Sako, buk p. Gai
dys, rašydamas apie L. J. 
Ratelį, nepagyrė, bet pa
peikė. Ten buvo išsireikšta, 
kad L. J. Ratelis yra aug- 
ščiausios spėkos ant Town 
of Lake; su tuomi-gi jokiu 
budu negalima sutikti. To
linus p. J. tT. Z. sako, kad 
pirmiausia susitvėrė L. J. 
Ratelis ir pradėjo lietuvius 
judinti iš miego. Teatrališ
kas Kliubas “Lietuva” val
dišką pripažinimą gavo vė
liau, bet veikė kur kas pir
miau už L. J. Ratelį. Tuo
met Kliubas lošė komedijas 
ir dramas ne savo vardu, 
bet pašelpimą draugiją var
du, o juk tik tą reikia į skai
tliu paimti. Juk tik be for- 
mališkos valdžios patvirti
nimo, tarpu savęs privatinį 
susirišimą negalima atmes
ti ir tuomet atliktuosius 
darbus paniekinti. Paimki
me 1909 metus, o ten paste
bėsime minėto Kliubo dar
bus: sulošė šv. Politaiis, 
šv. Stanislovo gyvenimus, 
Betlejaus stainelė, Degtinės 
varytojas, Audra giedroje, 
Kauno pilies išgrovimas ir 
tt.

Neina man kuęioji drau
gija pirmiau susitvėrė, bet 
kuri geriau savo užduotį at
lieka; P. J. J. Z. tvirtina, 
buk “Lietuvos” Kliubo na
riai prastai'lošia ir yt avių 
būrys atrodo. Pasitaiko kai-

gio pažiurėsiūiė į' L. J. Ra
telį, tai rasime tą Ūvęįią dar 
daugiau, o nėt’ rasime mė- 
dinią lošėju, kurie yt kokis 
stabas ant šclhoš' stovi. Tą 
kiekvienas matė“ ją lošimuo
se. Bet aš nešūkaū, kad jie 
visi toki, kaip1 lygiai ir p. J. 
J. Z. negali ant “Lietuvos” 
Kliubo pasakyti. Mes, lie
tuviai, nesame artistais, 
tad ir klaidu gali pasitai
kyti. Ateityje gal ir mes su
silauksime didelio artizmo.

Labai melagingą faktą p. 
J. J. Z. paduoda, buk Kliu- 
bui gavėnioje lošiant mažai 
žmonių susirinko, 6 lošiant 
vėliaus L. J. Rateliui, nors 
lijo, buvo pilna salė. Tai 
visiškai priešingai buvo; ką 
paftvirtina, kad Kliubui lo
šiant už tikietus surinkta 
$107.50, reiškia .žmonių bu
vo daug (L. J. Ratelio at
skaitoje pasirodo, kad iš ją 
.tuomet surengto vakaro gry
no pelno buvo $75. Dėlto 
turėjo kur kas inėjimu dau
giau būti, negu Kliubui lo
šiant, kad tiek gryno pelno 
galėjo likti. Red.). Taip-gi 
Kliubo lošimas žmonėms pa
tiko ir visi užganėdinti. Vi
sai kitaip buvo per L. J. Ra
telio lošimą. Pirmą aktą 
dar nieko sau sulošė, bet to- 
liaus visai prastai. Žmonės 
taip nekantravo, kad paga
lios išėjo laukan ir tik ligi 
galui kokie 50 asmenų teli
ko. Publika iš neužganėdi
nimo labai neramiai užsilai
kė. Ar-gi tas gali gerumą 
liudyti?

Kad L. J. Ratelis yra lai
svamaniškas, tai tikra tei
sybė. Dailė ir muzika gali 
nieko bendro neturėti su 
“politinėmis” pažvalgomis, 
bet tas nereiškia, kad L. J. 
Ratelis nieko su tuomi ben- 
ro neturi. Jaigu L? J. Rate
lio didesnė nariu dalis lai
svamaniai, tai ir visos drau
gijos pakraipa ton pusėn 
važiuoja. Viešuose susirin
kimuose L. J. Ratelio nariai 
šmeižia kunigus, tikėjimą, 
tikinčius žmones išjuokia 
visaip išvardydami. Kartą 
šv. Kryžiaus parapijos mo- 
kslainėje susirinkime vie
nas narys uždėjo kepurę ant 
šv. Onos stovyloš su pajuo
kime sakydamas: kad nesu
šaltų. Ir daugiau rasime 
faktu. Ar tai ne laisvama- 
nybė? Dėlto kas negera tai
sykime ir kartu vienykimės, 
kad ką gero padaryti ir lie
tuvių labui nuveikti.

Lietuvis.

Sulig tūkstančių žmonių Sėveros vaistai yra geriausi.

| Kiekvienas žmogus
' to

• o

$
o ypatingai tas, kuris jau puses amžiaus su
laukė, turi saugotis jąknų ir inkstų ligos. Pri
selinti prie tavęs ji gali, kad tu mažiausiai jos 
lauki,o tąsyk tavo gyvenimas bus pilnas skau
smu ir kančių ažuot linksmo ir vilties pilno sto
vio, kuriuomi sveiki žmonės turėtu gėrėtis.

# Saveros Vaistas Inkstams Ir Jaknoms 
(SEVER’AS KIDNEY and LIVER REMEDY)

užves tave ant sveikatos ir laimes kelio. Jis 
užlaikys tą taip svarbių organų veiklumą svei
ku ir suteiks daugiaus naudos negu koks kitas 

vaistas. Kaina 50c. ir $1.00

$

$

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Lietuvis, Chicago. —Tam
stos straipsnį sutrumpino
me ir šiek-tiek sušvelnino
me. Perilga, bet podraug 
tuščia polemika, kuri neap
eina plačios visuomenės, 
perdaug skaitytojus erzina 
ir iš to niekam gero neišei
na. Manome, pakaks kas pa
rašyta ir tuomi norėtumėm 
tuos ginčus pabaigti.

J. A. Kelley.—Kad Lietu
vią Dainininką Draugija 
pasivadinus angliškai: “Li
thuanian Musical and Son
gers Club”, tai tas nereiš
kia, kad ji neturėtu but lie
tuviška. Ant “čarterio” ra
si kitaip ir nebuvo galima 
pažymėti kaip tik angliškai. 
Juk ir Tamstos pavardė ne
gali mus pertikrinti, kad 
Tamsta esi anglas.

Klem. Daugimintas. — 
Tamstos rašto negalima į- 
skaityti, todėl ir nežinoma, 
kas tuo reikalaujamą.

M. J., New Haven, Conn. 
Tokjais dalykais, kas prie 
kokios parapijos priguli, ar

Vielų Sukryžiavimas ■■■ 
Nerviškumas

Jauslus žmogaus kūno nervai yra lyg tikros 
telegrafines vielos. Zinai kas atsitinka, kada 
vielos susireplioja. Nervų suirimas yra prie
žastim nerviškumo, aržaus padėjimo, nemėgio, 
nuolatinio neramumo ir užsikarščiavimo stovio.

Severas Nervotonas
(SEVERAL NERVOTON)

atgaivyna ir nuramina nervus, grąžina galėji
mą miegoti ir apsaugoja nuo praiadimo svei
katos. Kaina $1.00

to 

to

$
Severos vaistus pardavinėja kiekvienas aptiekininkas. Neimk kitokių. Jai tavasis aptiekinin- 

flį kas ne&aIst,i i*ž £aut'> rašyk tiesiog į mus. Kas reikalauja gydytojo
ŪYį patarimo gauna jį nemokamai, parašęs į: >

W. F» Severą Co. CEDAR RAPIDS 
IOWA

kokią tikybą išpažįsta, “Ka
talikas” neužsiimdinėja. 
Tam tikslui yra specialiai 
laikraščiai.

Nekurtems New Haven o 
lietuviams. — Mieliausieji 
ir gerbiamieji atleiskite, kad 
mes nenorime maišyties į 
tenaitiniu lietuviu reikalus, 
nes jei pradėtumėm rašyti, 
tai nesurastumėm nekuomet 
nei galo ir daugumai prisi
eitu kraustyties teisman iš- 
siteisinimui. —

LIETUVIU RYMO KA
TALIKŲ PILNŲJŲ BLAI
VININKŲ AMERIKOJE 
SUSIVIENIJIMO ANT

RASIS SEIMAS

atsibus 23, 24 ir 25 dieno
mis rugpiučio (august), 
1912 m., Chicago, Ill., Visą 

Šventą parapijoje.
Šiuomi pranešama Ger

biamąja! Visuomenei ir vi-

soms L. R.-K. P. B. A. S. 
kuopoms, kad antrasai sei
mas liko perkeltas savaite 
pirmiau, negu buvo pagar
sinta seniau ir pakviesta 
per laiškus, būtent ant 27, 
28 ir 29 d. rugpiučio š. m. 
Seimas perkeltas ankščiau 
tqdel, kad 27, 28 ir 29 rug
piučio Gerbiamoji Chicagos 
Dvasiškų a yra pakviestą į 
diecezijos rekolekcijas, taigi 
dabar seimas turės atsibūti 
23, 24 ir 25 d. rugpiučio.

Piln. Blaiv. Sus-mo cent
ro valdybos ingaliotinis.

V. J. Kovas, 
Centro sekretorius, 

17 Congress avė., Waterbu
ry, Conn.

PAKVIETIMAS SEIMAN.

Gerbiamieji Broliai, Lie
tuviai Katalikai!

Atsišaukiame šiuomi į 
Jus, nuo augščiausijo lig že
minusiojo luomo, nuo se-

niausioj'o lig jauniausiojo, 
į visus brolius ir seseris. 
Meldžiame atkreipti dęmą į 
išsiplėtojusią musu tautoje 
nelemtą pražūties veikmę, 
girtybę, kuri taip atkakliai 
žudo musu brolius, slopina 
musu tautą, lietuviu tarpe 
didina skurdą, vargus ir vi
sokias nelaimes, ypatingai 
išeivijoje, Amerikoje.

Kviečiame tatai visus vie- 
nyties Pilną Blaivininką 
eldijon, suvienytomis spė
komis stoti į eiles, kad pas
kui butą galima pasekmin- 
giau kdvoti su musą priešu 
alkoholiu I

Ton kovon kviečiame vi
sus, kas tik atjaučia tai mu
šti broliu gerovei, kurią al
koholis stengiasi panaikin
ti.

Kviečia bendran darban

Centro valdyba.

MUSU- KOSTUMIERIAMS| B| 1*1 U o V- llUd 1 VPllLKlAI’lO BB | ■ ■

Dykai! $25 Harmony Betrubinė Kalbama Mašina Dykai.

■ HARMONY BETRUBINE KALBAMA MASZINA. MODELIS 12.
9

Su Harmony Kalbama Mašina jus galite turėti Grand Opera Komišką Operą ar Dramą savo namuose ir tokiu 
pat budu, kaip yra dainuojama ir lošiama teatruose po didelius miestus. Jus galite reproduktuoti visas populia- 
riškas Dramas ir baladas, taipgi Beno ir Orkestros Muziką ir linksmintis keliaujančių dainininkų lošimais ir juo
kingais pasakojimais, jeigu jųs^turite Harmony Kalbamą Mašiną. Jus galite turėti visą šokimui muziką, kokios 
tik norite be samdymo ir iškaščių Orkestros ar Beno, nes su pagelba Harmony Kalbamos Mašinos jus galite grajy- 
ti bile kokį šokį, kokis tik yra kompozituotas, kaip tai visus Valcus, Two Step, Polka Kadrilius ir tt.
Harmony Mašina turį visus geriausius, vėliausius pagerinimus. Paimkim tik vieną naują pagerinimą, Tono 
Alkūnę. Harmony mašinai yra pritaikinta pajtentuota sutvarkoma Tono Alkūne, kur visai nauja ir originališka 
tik pas mus. Tono Alkūne tinka Harmony Mašinai išduoti tą aiškų malonų toną, kuris padaro Harmony Mašiną 
mylimiausia.

Skrynute Harmony Mašinos turi colių apačioj, ir yra 7 colių augščio, padaryta iš ąžuolo, vaškinis
nudirbimas.

Mašinerija Harmony Mašinos turi daug visai naujų pagerinimų, kurių kito išdirbimo mašinos visai neturi, gali 
but užsukama laįke grajyjimo

Harmony Mašina yra dirbama per amatninkus augščiausio laipsnio praktikoj, kurie dirba Kalbamas Mašinas 
per visą savo gyvenimą. ' —

Didžiausia atyda atkreipiama j dirbimą ir parinRimą tavoro vartojamo Harmony Mašinose yra absolutiškas 
tobulumas, kurį mes stengiamės pasiekti ir gauti, ir mes užtikriname, kad “Harmony” yra geresne mekanizme, 
švelnesne tone, švelniau einanti ir yra atsakantesne už kitokias mašinas.

Kada jau Harmony Mašina yra gauta ir vartojama per musų kostumierį, tai yra laipsnis užganOdinimo mums 
nemieruojamas vien doleriais ir centais, bet per tikrą pasilinksminimą, kurį mašina priduoda vartotojui.

KAIP GAUTI VIENA ISZ TU MASZINU DYKAI
Instrumentas tokio aukšto laipsnio, negali būti nupirktas niekur už mažiau kaip $25.00, o vienok yra duoda

mas Dykai musų kostumieriams—absolutiškai dykai.
Musų pienas, kuris duoda jums progą gauti Harmony Kalbamą Mašiną Dykai yra toks: — duoti jums ku

poną su kiekvienu pardavimu, kaipo tai, už 5c pirkinį, mes duosim jums už 5c. kuponą, už 10c. pirkinį gausite už 
10c kuponą ir tt. Juš laikykit juos,—kada jus turite kuponų už $35.00 atneškite juos mums ir išmainykit 
ant Harmony Kalbamos Mašinos absolutiskai dykai. Jus nemokėsit nei vieno cento už tą Harmony Be- 
triubinę Kalbamą Mašiną. Mes duodame jas už dyką vien, kad apsigarsinti savo biznį ir padidinti prekybą.

Dalinimas, tų Kalbamų Mašinų nepakels prekių ant tavoro, nei jokioj šakoj biznio, mano krautuvėj. Vi
sas tavoras, kurį perkate pas mane, aš stengsiuosi duot jums geriausį, kaip kur nors kitur.

_ Aš užkyiečiu visus specijališkai atlankyti mano krautuvę ir išgirsti kaikurias puikias dainas grajinamas ant 
virsmineto instrumento ir apžiūrėti tas namų linksminančias Dainuojančias ir Kalbamas Mašinas.

Adolfas Z. Zacharewicz
-—,-----užlaiko -------------

Skrybėlės, Czeverykus, Vyriškus apredalus — Taipgi Siuvėjas, Išvalo ir Taiso.
2336 S. Oakley Ave., kampas 23 Pl., CHICAGO, ILL. x
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[gMkcijos Patemijimai
Kas yra Woodrow Wilson? '

Dabartinis demokratų 
partijos kandidatas į Suvie
nytų Valstijų prezidentus, 
Woodrow Wilson, politika 
užsiimdinėja nelabai senai. 
Pirm poros metų jis nebuvo 
girdėtas politinėse sferose. 
Tuomet Wilson buvo tiktai 
prezidentu Princentono, N. 
J. universitete.

New Jersey valstijoje per 
keliolika metų valdininkavo 
republikonai. 1910 metais 
vienas iš demokratinių “bo
sų”, James Smith, nuspren
dė atimti iš republikonų vi
sokią valdžią. Kad atsiekus 
tasai tikslas, nuspręsta pa
ieškoti tokio žžmogaus, ku
ris politiniuose rateliuose 
nebūtų buvęs dar žinomas, 
ir tą žmogų pastatyti kan
didatu į gubernatorius. Pat
sai Smith perdaug visiems 
buvo žinomas ir žinota aiš
kiai, kad jis trustų yra re
miamas, by tik norėtų pri
imti bent kokią valstijoje 
valdininko vietą.

Smith pasirinko Wilsona, 
kurį lygia dalimi ir buvęs 
New Jersey gubernatorius 
Harvey pripažino geriausia 
medžiaga politikierystei, ir 
abudu su Smithu pradėjo a- 
gituoti, idant Wilson butų 
išrinktas New Jersey guber
natoriumi.

Wilson mielai sutiko pa
sirodyti politinėj arenoj, 
prasidėjo smarki kampani
ja. New Jersey valstijos gy
ventojai ilgus metus kentė
jo del valdininkų papirki
mų ir politinių “bosų” šei
mininkavimo, taigi troško 
šiokios-tokios atmainos. Ka
dangi Wilsono niekas nepa
žinojo, taippat neteko išgirsti 
apie jo susinešimą su Smi
thu ir Harvey, buvo manyta, 
kad Wilson palikęs guber
natoriumi tuoj aus panaikp- 
siąs politikierių korupcijas 
ir padarysiąs bent kokias 
valdyme reformas.

Taigi Wilson ir išrinktas 
gubernatoriumi.

' Bet patsai Smith su Wil- 
sonu labai apsivylė, nes šis, 
palikęs gubernatoriumi, pa
sitraukė šalin iš paties Smi- 
tho globos ir patsai paliko 
demokratų “bosu”.

Renkant senatan senato
rių, Wilson užuot remti Smi- 
thą, parėmė Jamesą Mar
tin ir pastarasis paliko se
natoriumi. įnirtęs Smith" 
tuokart Wilsona įskundė už 
nedėkingumą ir apskelbė, 
kad ačiū jo pastangoms Wil
son buvo išrinktas guberna
toriumi.

Politikieriai iš Smitho ne
laimės ėmė juokties, tuo tar
pu milijonieriai suprato 
Wilsono gudrumą ir prie jo 
ėmė gerinties.

Wilson palikęs guberna
toriumi nieko tokio didelio 
daikto neatliko. Tiktai kelis 
savotiškus įnešimus legisla
ture je “pervarė” ir už tai 
apturėjo “reformatoriaus” 
vardą, paskui važinėjo po 
šalį ir apie save daug pasa
kojo. Trustai patyrė, kad 
Wilson yra gudrus, o kaipo 
su tokiuo viskas galima ra

miai atlikti, galima susitai
kinti, tatai jis nūdien demo
kratų partijoje ir remiamas.

Iš to visko aišku, kad 
Wilson yra paprastas ame
rikoniškas politikierius ir 
jei jam šiemet pasiseks lai
mėti — palikti prezidentu, 
jis tautos padėjimo neper
keis, nes tokiam žmogui ru
pi tik savieji reikalai.

* * *
“Injunction” prieš miestą.

Kad bėdiniems gyvento
jams palengvinus nusipirk
ti ledo už prieinamą kainą 
vasaros karščių metu, mie
sto Schenectady, N. Y. ma
joras Lunn, socialistas, pe
reitą žiemą įsakė iškirsti 
2.000 tonų ledo ir sukrauti 
miesto sandeliuose, o šiais 
laikais, kuomet ledo trustas 
pakėlė ant ledo augštas kai
nas, majoras įsakė miesto 
valdininkams savo ledą par
davinėti be jokio miestui 
pelno. Trumpu laiku par
duota 500 tonų ir patsai 
trustas delei tos konkuren
cijos buvo priverstas par
davinėti ledą pigiau. Mies
te karščių metu pasidarė 
tikroji geradarybė, nes bė- 
diniausi žmonės galėjo pasi
naudoti ledo šmoteliu.

Bet prieš tokį be tam ti
kro leidimo “biznio” vedi
mą pakilo ledo trustas, ty. 
fabrikantai su pirkliais. 
Tame reikale teisman įneš
ta skundas ir pareikalauta 
“injunction” (teismo už
draudimas) prieš ledo par
davinėjimą kokiuo ten ma
joru, veikiančiu miesto var- 
du. Skunde buvo pažymėta, 
kad miesto “carteris” drau- 
džiąs miestui versties tokio
mis pirklybomis.

Viršesnio teismo teisėjas 
Whitemeyer ledų trušto rei
kalavimą pripažino “teisiš
ku” ir išdavė reikalaujamą 
“injunction”. Be to teisėjas 
nusprendė likusį miesto le
dą parduoti licitacijos ke
liu. Miestui teismo nuspren
dimas prisieina išpildyti, o 
trustas išnaujo plėš gyven
tojus.

Tai matote koki čia, Ame
rikoje, tvarkąjr kokie teis
mai. Viskas 
tų rankose.

tano kapitališ

retes-

Rotschildo 
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DAR ŽODELIS APIE 
VALPARAISO.

KIEK YRA SVIETE MI- 
LIARDIERIŲ.

ar statant padaryta toki 
keista klaida.

Jei vienam seimui mili
jonai išleidžiama — tai ver
čiau laikyti seimus dusyk 
kas šimtas metų.

Kaip ten nebūtų, bet mu
sų opinija palanki 
niems seimams.

*
* * • 

Matęs “Titanico” kapitoną.
Tokią keistą žinią rašo 

laikraščiai iš Baltimore, 
Md. Dalykas persistato se
kančiai :

Nekoksai Peter Pry ai vie
ną dieną (tai butą bene 17 
d. liepos) vaikščiodamas 
Baltimorės gatvėmis, pama
tęs einantį nugrimzdusio 
“Trtanico” kapitoną Smi- 
thą, kuris, kaip žinoma, nu
skendo sykiu su laivu, Jis 
buvęs apsitaisęs civiliško
mis drapanomis ir nešęs dvi 
valizas. Pryal pirm kelioli
kos metų su kapitonu Smith 
draugavęs. Jis norėjęs kapi
toną gatvėje pasivyti, bet 
tasai iš jo... pasprudęs ir... 
iškeliavęs į Washingtona.

Nėra dvvu. Vasaros metu 
laikraštijoje pasirodo dar 
indomesnių sensacijų ir non
sensu.

* *
Norima seimas laikyti 

du metai.
Susivienijimas Lietuvių 

Amerikoje paskutiniame sa
vo seime pakėlė klausimą, 
ar nebūtų tinkamiau ir nau
dingiau, kad . seimai bu
tų laikomi ne kas metai, 
kaip ligšiol buvo, bet kas 
du metai. Seimo delegatų 
didžiuma panorėjo seimus 
laikyti kas du metai. Ka
dangi tokios atmainos sei
mas negalėjo be visų Sus
ino narių sprendimo įvykin
ti, tatai tą klausimą paves
ta išrišti referendumui.

Dabar “Tėvynėje” skaito
me, kad centro valdyba ne
užilgo žadanti apskelbti re
ferendumą taiųr tikslui. Nė
ra abejonės, kad kuopos ii’ 
visi nariai pareikalaus sei
mo kas du metai jau vientik 
del perdidelių kuopoms kas 
metai lėšų, kokias turi pa
naudoti siunčiant seiman 
atstovus.

O nekoksai “Darbštuolis” 
“Tėvynėje” apie tas lėšas 
rašydamas pažymi, kad vie
nas seimas, neskaitant ren
gėjų triūso ir išlaidų, apsiei
na S. L. rA. kuopoms, cen
trui ir delegatams arti $3.- 
000.000. (Trįs milijonai do
lerių)!

Ar su tais “milijonais” 
norima iš narių pasityčioti,

kas

Žmogus, kuris nori šį-tą 
kitam paaiškinti, pirma 
pats nuodugniai turi žino
ti apkalbamąjį dalyką, nes 
kitaip labai lengvai gali 
nuslįsti nuo teisybės vėžių. 
Inteligentiškas asmuo ne- 
kuomet nedrįs kalbėti apie 
bile kokį daiktą, kurio jis 
nuosekliai pats nepažysta, 
kadangi bijosi atsakomybės, 
jaigu ne prieš ką nors, tai 
bent prieš savo sąžinę. Te- 
čiaus, ant nelaimės, atsiran
da tokių žmonių, kurie savo 
žodį laiko visai niekniekiu 
ir be mažiausio apsvarsty
mo kalba, aiškina be jokios 
nuovokos; apie ką kalba, ot, 
bile netylėti. Pastarosios 
rūšies žmonių pavidalai ne
mažai ir pridaro nelemtų 
trukšmų, kas daugelį įveda 
į bereikalingus nesusiprati
mus.

Štai Valparaiso universi
tetas yra daugumui musų 
viengenčių žinomas, kadan
gi jame jau nuo keletos me
tų randasi nemažas būrelis 
lietuvių-mokinių. Vieni žmo
nės atsineša su pagarba prie 
šios įstaigos, nes jie apkai- 
nuoja mokslo svarbą, kuo
met antri žiuri per juodus 
akinius, ir, beabejonės, bal
tas daiktas išrodo juodu. 
Kad žmogus gali ir žiuri iš 
visų pusnį į kiekvieną apsi
reiškimą, tai taip ir reikia; 
bet kad nupiešia neteisingo
mis spalvomis, tai to niekas 
negali užtylėti, nes tai yra 
nenaturališka ir dėlto prie
šinga sąžinei. Čia neturime 
mintyje apginti šią Inokyk- 
lą, tečiau esame priversti 
atsakyti į neteisingus užmė- 
tinėjimus ir kad neperdėjus, 
atsakome už kiekvieną žodį 
čia ištartą. •

Pirma, randasi -žmonių, 
kurie užmeta, kad ši mokyk
la neturinti universiteto 
vardo ir kaipo toki negali 
atsakyti savo tikslui. Pa
vyzdžiu p-nas P. Mikolainis 
per 27 S. L. A. seimą štai ką 
pasakė: “Kad šis universi
tetą® negali susilyginti net

• su High School ir, kad to
• universiteto studentų nepri-
• leidžia prie~kvotimų augš- 

tesnių mokyklų”. ~ Pagal
’ Suvienytų Valstijų teisių 
, kad turėjus bile ko-būti.

kiai mokykla, universite
to vardą/ reikia gauti iš 
valdžios tam tikras leidi
mas. O norint J gauti pasta
rąjį, reikia atlikti universi
teto pareigaš. Ši mokykla 
kaip tik tą’ visą ir turi Įe- 
gališku budu ir beabejonės 
drąsiai vadinasi universi
tetu, nes tokiuo yra. To- 
liaus, mokinys pabaigęs 
High School kaip ponas pra- 
sėd dar porą metų, kad ga
vus laipsnį • B. S. Bet šis 
laipsnis tik tėra abelnas mo
kslas, norint-gi užbaigti ko
kią mokslo šaką, sakysime 
mediciną, dar reikia 4 metus 
pasimokinti. Prie kvotimij 
visose mokyklose reikalauja 
ką žinai, jaigu nori išlaiky
ti, o ne kokioje mokykloje- 
esi buvęs. Taigi šis p. Mi- 
kolainio užmetimas yra, ma
tomai, ant greitųjų išmes
tas, nes ir šio paprasto daly
kėlio nežinota.

Dar sakoma, kad šio uni
versiteto laipsnius (credits) 
nepriima kitos mokyklos. Į 
tai atsakome parodant ke
letą pavyzdžių: Harvard’©, 
Chicagos, Johns Hopkins, 
Baltimore universitetai, ku
rie yra pirmieji Suvienytose 
V alstijose universitetai,
šios mokyklos laipsnius no
riai priima. Kitus ųeužsi- 
moka nei minėti. Taigi iš šio 
atžvilgio Valparaiso univer
sitetas susilygina su kitais. 
Dabar, žingeidu žinoti, ką 
užmetė j ai atsakys į augš- 
čiaus minėtus teisius žo
džius.

Antras užmetimas, kad iš 1 
religiškų -mokinių išeina di
deli laisvamaniai. Į tai tu
rime pasakyti darau pabrie- 
žimu, kad iš šios mokslainės 
iš tarpo lietuvių-mokinių iš
eina didesnis skaitlius į ku
nigus, negu kokios kitos pro
fesijos, proporcionališkai i- 
mant. Iš antros-gi pusės, čia 
mokinio niekas nevaržo jo 
religiškuose persitikrini
muose ir neišmokyto  j ai, nei 
pats prezidentas neklausia, 
kokios religijos esi arba 
prie kokios partijos priklau
sai, o tik klausia ar lekcijas 
žinai ir ar morališkai užsi
laikai. Šių dviejų mokyklos 
principų neišpildžius, pra
šalina iš savo ribų. Taigi 
mokinys gali būti pasekėju 
kokios tik jis nori ręįigijos 
ir priklausyti prie jam pa
geidaujamos partijos arba 
visai nepriklausyti nei prie 
jokios — tai mokinio priva- 
tiškas dalykas.

Viešus šokius ir saliunų 
lankymą mokykla visai už
gina, ir jaigu kas pradeda 
šias vietas lankyti, tai be
žiūrint pasijunta išrašytas 
iš mokyklos. Toliaus, čia 
mokinys yra žinomas ne pa
gal apsirengimą arba jo tur 
tingumą, o pagal atlikimą 
savo lekcijų,. Iš šios pu?ėy 
turi privilegiją didesnę už 
kitas mpkyklas.

Svetimtaučių akyse Val- 
paraiso“U’nijjersitetas pirm- 
takaujafk.i^s sekančiuose 
dviejuose' atžvilgiuose: pir
ma, y raitam tikras skyrius 
mažai mokantiems anglišką 
kalbą; jantra, galima daug 

enti. Kur Chi-pigiau 
cagos.
$500, c^a^rardo — $1.000 
į metus, šjčia galima pragy
venti už $250 ir net pigiaus, 
nes dalį savo išlaidų galima 
kartais uždirbti. Profeso- 
riai-gi taippat geri kaip ir 
kitose mokyklose.

Kiek mokinių šičia buvo, 
nei iš vieno neteko išgirsti 
rugojimų ant šios mokyklos, 
bet pilnai užganėdinti sten
giasi kuoilgiausiai joje pra-

siekus. Pastarasis elemen
tas ir duoda mokyklai ge
riausią reputaciją.

Norint pabaigti kokią 
nors mokslo šaką, reikia tu
rėti tam tikrą prisirengimą, 
be kurio negali gauti diplo
mo. Čia vargiai užsimokėtų 
minėti šioje mokykloje iš- 
guldomas mokslo šakas, nes 
perdaug vietos užimtų, vie
nok paminėsime keletą laip
snių, kuriuos universitetas 
duoda: B. S., A. B., A. M., 
M. S., Ph. D.; M. D, D. D. 
S.; L. L. B.; B. C.,.C. E.; 
Ph. G., Ph. C.; B. O., M. O. 
ir kitus. Tokiuo budu iš šių 
laipsnių yra geras pasirin
kimas, o tik reikia mokin
tis. Norintieji ir norinčios 
dauginus sužinoti, galite 
kreiptis laišku indedant už 
2 centu krasos ženklelį že
minus paduotu antrašu į bi
le katrą mokinį arba tiesiog 
lietuvių knygyno vardu, ..jai- 
gu neturite pažįstamų; no
riai bus suteiktos platesnės 
žinios.

Sekantis mokslo metas 
prasidės rugsėjo 17, 1912 m. 
Lietuvis ir lietuvaitė galite 
drąsiai važiuoti šion moky
klon, bile norite šį-tą išmo
kti, o nebusite suvadžiotais.

Nors į šį universitetą lie
tuviai pradėjo važiuoti vos 
pirm kokių šešių metų, te
čiau jau nemažus vaisius iš
davė. Iš čia jau turime ke
letą profesionalistų ir šiaip 
jau inteligentų, kurie kitus 
šviečia: pa v. Leveckis turi 
Chicagoje savo mokyklą už
sidėjęs, kurioje nemažai jau
nikaičių randa progą švies
tis. Liaudies ir bažnytinėse 
mokyklose mokytojauja 
p.p.: Greičius, Lauraitis, 
Leščinskas, p-lės Karanau- 
Skaitė,' Gaizaitė ir kiti. Taip
gi randame šiaip jau svie
tiškų veikėjų, kaip tai: Ba
lutis, Ramanauskas, Liut- 
kauskas, Laukis ir daugel 
kitų. Tai Valparaiso moky
klos auklėtiniai, kurie vi
suomenės yra broliai ir ku
rie šiaip jau jai yra labai 
reikalingi. Jaigu koks vie
nas iš būrio atsiranda tru- 
kšmą keliantis, tai mes už 
jį neatsakome, nes vargiai 
kur but galima kviečius ras
ti be jokios dirsės, kuri už
kenkia geram grudui augti.

Čia dar turime priminti, 
kad mums, lietuviams, dar 
viena privilegija randasi. 
Tai lietuviškos klesos, ku
riose išguldoma musų pri
gimta kalba. Mokyklos val
dyba, mat, yra lietuviams 
prielanki ir tokiuo budu pir
miesiems mokiniams pasise
kė inkurti lietuviškas kle- 
sas, kurias kiekvienas lietu
vis ir lietuvaitė be jokių iš
laidų gaii lankyti. Be to dar 
randasi abelna mokinių taip 
vadinama Literatūriška 
draugystė, prie kurios pri
klauso beveik kiekvienas lie
tuvis. Prie šios draugystės 
randasi nemažas musų kny
gynas, į kurį pareina beveik 
viši iš S. V. lietuviški laik
raščiai ir daugel iš Lietuvos. 
Palaikymui šio knygyno 
karts-nuo karto gauname 
pašalpą iš S. L. A., taipgi 
ir šiemet gavome $25, už ką 
tariame nuoširdų ačiū. Pa
tį knygyną didina mūsų re
dakcijos, ypač p. Olševskis, 
kuris dažnai prisiunčia po 
egzemplidrį savo leidinių, 
už ką labai esame dėkingi. 
Taipgi butų labai malonu, 
kad ir kitos. redakcijos au
kotų po egžempliorį savo 
leidinių, nes joms nepadary
tų jokio nuostolio, kuomet 
mums tas labai daugel rei
škia, Taipgi reikia redak
cijoms ačiū ištarti už laik-

tui juos gauname; tikimės, 
kad ir toliau taippat siun
tinės.

Lietuviškos klesos, kny
gynas ir Literatūriška drau
gystė mus visus netik drau
giškai riša į vieną krūvą, 
bet ir duoda progą savo li
teratūroje lavinties, nes sa
vaitiniuose dr-stės susirin
kimuose esti įvairus bei pa
mokinanti programai. — 
Dar vienas svarbus dalykas 
— tai sulaikymas nuo su- 
amerikonėjimo. Čion atva
žiuoja nemažai pusiau  jan
kių, bet išbuvus tūlą laiką 
lieka tikrais lietuviais ir 
daug žadančiais ateityje. 
Jaigu ne tas, tai jie jau se
nai butų buvę jankiais, ką 
randame kitose mokyklose, 
kur nėra bendro susiriši
mo. Tas visas, galima saky
ti, ir sugrąžįs visuomenės 
aukas.

Užbaigiant pasakysime: 
Jaigu nori už sulyginamai 
nebrangiai išmokti ar pa
baigti kokią nors mokslo 
šaką, važiuok Valparaiso 
universitetan, nes nesigai
lėsi, o tuo tarpu ir su savo 
rašliava bei literatūra ne
mažai susipažįsi..

Su tikra pagarba 
Literatūriškos Dr-tės L.

V. U. vardu:
St. Biezis.
J. Kinčius.

Lithuanian Library, 
751 Cyrus st. . 
* Valparaiso, Ind.

IŠ POPEŽIAUS GYVENI
MO-

Pastaraisiais laikais buvo 
pasklydus žinia, kad pope- 
žiaus sveikata išnaujo paar- 
šejus. Tos paskalos tečiau 
phsirddč neteisingos', kadan
gi popežius jaučiasi kuo- 
geriausioje sveikatoje. Pa- ; 
dagros (kraujo sukrekėji- 
mas) atakai, kurie seniau 
tankiai pasitaikindavo, da
bar sumažėjo ii' tame nema
toma jokio pavojaus. Jei po- ' 
pežius retkarčiais nusiskun
džia ant savo silpnumo, y- 
patingai po sunkiam ir in- 
temptam dienos darbui, nė
ra tame nieko tokio ypatin
go ir stebėtino, jei atkrei
psime domą į jo-senatvę, į 
77 metus amžiaus.

Popežius myli draugiją, 
dailę ir muziką. Po dienos 
užsiėmimų mielai su saviš
kiais kalba apie bėgančius 
reikalus, politiką ir dailę. 
Popežius myli labai anksti 
rytmečiais kelties. Atlaikęs 
mišias suvalgo pusryčius, 
susidedančius iš kiaušinio 
ir kružikėlio pieno, paskui 
priima pas save savo priva
tinius sekretorius, monsig- 
norus Bręssano ir Pescini, 
kad su jais apkalbėjus bė
gančius reikalus. Pagaliau, 
jei diena yra giedri, išeina 
pasivaikščioti -arba išvažiuo
ja trumpam laikui po Vati
kano daržus. Sugrįžus pope- 
žių aplanko valstybės sekre
torius, kardinolas Merry del 
Vai, su kuriuomi popežius 
atlieka viešuosius reikalus. 
Toji konferencija visuomet 
tęsiasi dvi valandi, paskui 
gi suteikiama visiems au
diencijos.

Antrą valandą po pietų 
popežius mažam ratelyj sa
viškių artimųjų valgo pie
tus: sriubą, mėsos kepsnį ir 
daržoves; be to dar išgeria 
stiklelį lengvo vyno, vadina
mo Chianti. Po pietų vėl 
nusiduoda į Vatikano dar
žus. Sugrįžęs lig vėlam va
karui # sutvarko privatines 
korespondencijas, paskui 
podraug su seserimis suval
do vakariene ir netrukus se-

Daug rašoma ir kalbama 
apie amerikoniškus milijar
dierius. Kalbama taippat ir 
apie Europos milijardierius. 
Kiekvienas be sąmonės at
kartoja žodį — milijardie
rius, visai neatkreipdamas 
domos į tai, kas yra tikrai 
milijardas, kokią jis milži
nišką krūvą pinigų perstata 
ir koks jis yra intekmingas 
ir galingas. i ;

Laikraštyj “Prancūziškas 
Ekonomistas” žinomas ra- 
šėjas Paulius Leroy Beau
lieu parašė į tą temą sekan
čias pastabas:

Tankiai kalbama apie mi
lijardierius. Sviete gi ištei- 
sybės randasi labai mažai 
milijardierių. Žmonės, ku
rie turi milijardus, galima 
suskaityti ant vienos rankos 
pirštų. Ankštai imant, svie
te gyvuoja tik trįs milijar
dieriai. ~ .

Turtingiausiu yra žibalo 
pramonininkas Rockefeller, 
beabejonės turtingiausias 
žmogus sviete. Jo turtas iš
neša penkis milijardus fran
kų. Svarbiausiuoju jo turty- 
bės šaltiniu yra žibalo pra
monė, podraug su visokiais 
perdirbimais, kaip tai pa
rafinu, benziną, mažut ir 
kitokie aliejiniai tepalai, 
neskaitant paties žibalo 
(naftos). Bet milžiniškos 
inplaukos, kokias tasai tur
čius iš pramonės apturi, to
kios didelės, kad už anas 
Rockefeller įstengtų supir
kti visus geležinkelius, ang
lies, geležies, vario kasyk
las, o net galėtų savastin 
paimti viešbučius ir valgy
klas.

Antruoju milijardierių, 
kuris turi vieną milijardą 
frankų, yra plieno karalius 
Carnegie. Jis tiktai papras
tas milijardierius, kadangi 
metų eilėmis nuolatos dali
na ir dalina savo milijonus 
visokiems labdaringiems ti
kslams. Jei ne toji filan
tropija, Carnegie taippat 
šiandie turėtų kelis milijar
dus, kadangi, ir jis turi mil
žiniškas kas metai inplau- 
kąs.
Europoj nėra milijardierių.

Tuo tarpu Europoje nėra 
nei vieno milijardieriaus. 
Seniau regis 
bankinis namas 
milijardą.* Bet 
bankinio namo 
mirus seniui 
padalintas tarp namiškių 
dalimis, milijardas susiskal
dę į milijonines dalis.

Fancuziško ekonomisto 
nuomone, taippat ir Azijo
je nerasi nei vieno milijar
dieriaus. Anais laikais tvir
tinta, kad garsus Chinų val
stijos vyras, Li-Cung-Cang 
buvęs milijardierium. Jo pi
nigai turėję but panaudoti 
kasyklų pramonei Kaipin- 
ge. Bet paskiau pasirodė, 
kad tos kasyklos buvę ver
tos ne daugiau 80 milijonų 
frankų. Jamgi mirus, Chinų 
valdžia ėmė tvirtinti, kad 
minėtos kasyklos esą val
stijos savastimi.

Kuomet tikrų milijardie
rių sviete randasi tris, tai 
pusmilijardierių ir, taip va
dinamų, bertaininių milijar
dierių rasis sviete ne dau
giau šimto. Tų turčių lygia 
dalimi esama Europoj in 
Amerikoj.

Mokytojų armija, tai vie
natinė aimi j a, kurią civili-

i

ka atsilsio laikas,
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Kataklizmai ant Joviso.
Aplink 10 valandą vaka

re pietinėj dangaus dalyj 
pasirodo puiki žvaigždė, 20 
sykių skaistesnė už kitas vi
sas didesnes žvaigždes.

Tai planetų karalius, Jo- 
vis, sunkiausias už visas ki
tas saulės sistemos planetas 
sykiu paimtas, 120 sykiij 
sunkesnis už musų žemę.

Baisiausi kataklizmai.
Ant to tolimo milžiniško 

svieto dabar veikiasi bai
siausi kataklizmai (didelė 
viską naikinanti pervers
me), akyveizdoj kurių že
mės tvanas, didžiausi žemės 
drebėjimai ir didžiausi ug- 
nekalnių išsiveržimai yra 
tik vaikiškais žaislais.

Astronomai apie tai paty
rė iš atmainų, kokios jau 
ištisi metai patėmijama ant 
planetos paviršaus.

Jovis, matomas net per 
nedidį žiūroną, išrodo apsu
ptas visa eile baltų juostų, 
besitęsiančių išilgai ekvato
riaus. Tos juostos, panašios 
į debesius, skrieja aplinkui 

_ planetą nelygiu greitumu ir 
nuolatos keičia savo pavy
dalą ir spalvą. Tų juostų ju
dėjimai mokslininkus prive
dė pri hipotezes, kad Jovi
so paviršius esąs dar skys
tas ir dabar tasai paviršius 
taigi ima aušti, tverties, taip 
sakant, kietėti. Sukietėjimas 
užims šimtus tūkstančių me
tų.

Raudonas taškas ant Joviso.
Dar didesne Joviso ypa

tybe yra ant jo pa viršaus di
delis raudonas taškas. Tasai 
taškas guli ties ekvatoriumi 
ant šiaurinio puskamuolio; 
taškas platus apie 14.000 
verstų, o ilgas bus gal 41.- 
000 verstų. — Viešpatauja 
daleidimas, kad tasai raudo
nas taškas, turintis nuolati
nį pavydalą, yra didesnis už 
mus žemės visą paviršų, tai 
tveriantysis ten kontinentas, 

" mūsiškai sakant, sausžemis, 
ant vienos vietos skystime 
nepastovintis. Pirmiau jis 
plaukiojęs vienoj ir toj pa
čioj vietoj, bet bus jau vie- 
neri metai, kaip jis ėmęs 

. smarkiai plaukti į vakarus.
Sulyg astronomų apskaity
mų tasai taškas dienoje nus- 
lenkąs aplink 100 verstų.

Milžiniškas kontinentas
.%• plaukia.

Milžiniškas kontinentas, 
savo didumu lygus musų že
mei, plaukia skystu Joviso 
paviršiumi greitumu 3.000 
verstų mėnesyje! Į kur jis 
plaukia? Iš kokios tai prie
žasties? Kokie tie ant Jovi
so kataklizmai, jei tasai 
kontinentas be tikslo neži
nia į kur plaukia?

SIMAS SU R AULU NUTRENKĘ1 PR APULTIN TRAUKINIO TARNĄ.

Mokslas į tuos klausimus 
dar nesurado atsakymo. Ant 
Joviso viešpatauja tverian
tis chaosas. Jovisą apsiau
čia 8 mėnuliai, kurių keturi 
susekta pastaraisiais keliais 
metais. Astronomai su di
džiausia doma tėmijasi į ka
taklizmą ant Joviso. Gal jie 
bus liudininkais atskilimo 
nuo planetos paviršaus nau
jo, didžiausio mėnulio? Kas- 
žin?

Toki observacija mokslui 
butų neapsakomai naudinga, 
turėtų didelę reikšmę, ka
dangi ligšiol nematyta nei 
vieno nuo planetij atskylan
čio mėnulio.

VILNIAUS GENERAL
GUBERNATORYSTĖ. 

Kaip žinoma, Vilniaus ge- 
neral-gubernatorija panai
kinta. Štai jos visa histori- 
ja:

Augščiausiuoju paliepimu
1794 m. spalių 30 d., Lietu
vos, Lyvžemės ir Įgaunijos 
general-gubernatoriui Riep- 
ninui, Lietuvos kunigaikš
tystė (tuomet prijungta prie 
Rusijos) tapo padalinta į 
tris dalis. Tų dalių centrais 
paskirta Vilnius, Gardinas 
ir Kaunas arba Kėdainiai. 
General-gubernatoriaus bu
veinė paskirta Gardine.

Augščiausiuoju paliepimu
1795 m. gruodžio 14 d., Lyv
žemės, Įgaunijos, Slonimo ir 
Vilniaus general-gubernato
riui Riepninui, Lietuvos 
kunigaikštystė padalinta į 
dvi guberniji. Tų gubernijų 
miestais paskirta Vilnius ir 
Slonimas.

Augšč. paliep. Senatui 17- 
96 met. rugpiučio 8 d., in- 
kurta Vilniaus ir Slonimo 
inpėdininkystės (namiestni- 
čestva). Centrai lieka tie 
patįs — Vilnius, Slonimas.

Augšč. paliep. senatui 17- 
96 m. gruodžio 12 d., iš vir
šiau minėtų dviejij guberni
jų padaryta viena — Lietu
vos gubernija.

Augšč. pal._ senatui 1801 
m. rugsėjo 9 d. Lietuvos 
gub. vėl buvo padalinta į 
dvi guberniji: Vilniaus ir 
Gardino (vieton Slonimo).

Augšč. paliep. 1842 m. 
gruodžio 18 d. šįaur-vakarų 
kraštas liko padalintas taip, 
kaip tebėra ligi šiolei. Bals
togės apskritis (prijungtas 
prie Rusijos 1807 m. spalių 
15 d. sulig Tilžės sankalbio) 
buvo panaikintas ir prijung
tas prie Gardino gub. Nau
jai sudaryta Kauno guber
nija.

Augšč. paliep. 1863 m. ba
landžio 30 d. prie Vilniaus 
general-gubematorystės pri
kergtos tapo da šios guber
nijos: Vitebsko, Mogilevo ir 
Minsko.

1869 m. Vitebsko, Mogi
levo ir Minsko gub. liko vėl

išskirtos is Vilniaus gene- 
ral-gubematorystės.

Išviso nuo 1794 m. iki 19- 
10 buvo 23 general-guber- 
natoriai. Pažymėtini:

Pirmas Vilniaus gen.-gu- 
ber. Mikalojus Riepnin, My
kolas Muravjovas, nuo 1—V» 
1863 m. iki 17—IV—1865 m. 
Kastantas fon-Kaufman,nuo 
17—IV1865 m. iki 9—X— 
1866 met. Petras Orževskis, 
nuo 1—I—1893 m. iki 31— 
III—1897 m. Petras Sviato- 
polk-Mirski, nuo 9—V—19- 
01 iki pradžios 1904 m. A- 
leksandras Freze, nuo 12— 
X—1904 m. iki 16—X—19- 
05 m. ir pagalios paskutinis 
Kastantas Kšyvicki, nuo 19_ 
XII—1906 m. iki 11—III 
1909 m.

Nuo 1909 m. iki pastara-, 
jam laikui niekas nebuvo 
paskirtas. , . .

Vilniaus gen gub. turtas: 
patįs rūmai, kanceliarijos 
ir tarnautojų namai. Beto 
da Užvingis ir Botanikos 
sodnas.

Vieta, kur dabar gen.-gub. 
rūmai, Olgerdo laikais, pri
gulėjusi Gaštoldui. Jis pas
tatęs čia medinį vienuolyną 
ir bažnyčią ir pavedęs pran- 
čiškonams vienuoliams (jų 
buvo pakviesta 14 žm.). 
Greitu laiku lietuviai tuos 
vienuolius nužudė.

XIV amžiaus gale vysku
pas Andrius Vasilo toj vie
toj pastatė romus, kuriame 
iki 1792 m. ir gyveno Vii-1 
nihus vyskupai.

Kuomet Lietuva buvo pri
jungta pine Rusijos, tie rū
mai buvo valdžios konfis
kuoti ir versti gen.-gub. gy
venti. Juose gyvendavo ir 
carai, kada apsilankydavo 
Vilniun. 1832 m. tie rūmai 
buvo atnaujinti. Tuomet 
rūmų sodno dalis ■ tapo iš
skirta ir pataisytas dabarti
nis Muravjovo piečius. 1903 
m. rūmai vėl buvo atnaujin
ti ir ilgu karidorium sujung
ti su gen.-gub. kanceliari
ja.

Rūmų kambariai maži ir 
žemi. Antrame gyvenime 
carų kambariai. Labai gra
ži taip vadinama “Baltoji 
salė”. Rūmuose yra ir sta
čiatikių koplyčia. Kur dabar 
gen.-gub. kanceliarija, se
niau, XVI amž. gyveno je- 
zavital. Kiek paskiau čia bu
vo dvas. seminarija, o šali
niuose namuose buvo “po
piežiaus aliumnatas”, ku
riuo vardu ir dabar .tie na
mai vadinasi. Šių namų ar
chitektūra labai graži: apa
tinis gyvenimas apsuptas 
kolionadomis po skliautais 
ir sudaro tartum galeriją, 
kuri užsiliko išdalies ir iki- 
šiolei. Čia karidoriuj buvo 
pakabinti popiežių ir žymes
nių dvasiškių portretai. Da
bar šis namas (prie Dvor- 
eovos No. 4) priguli Vil
niaus kapitulai. Kada patįs

rūmai buvo^pwwjsti gen.-gub — SKERSTUVĖS, 
tai iš seminarijas buvo pa
daryta gem-gub. kancelia
rija. Kanceliarijoj yra labai 
turtingas taip. c vadinamas 
“slaptas aijehyyas”, kuria
me randasi daug medžiagos 
iš Lietuvos diistprijos.

Gen.-gub.- kanceliarijos 
valdininkams . gyventi na
mai yra prie Didžiosios gat
vės prieš šv, Jono bažnyčią. 
Tie namai seniau buvusieji 
universiteto ir pagalios me
dicinos — chirurgijos aka
demijos namai. Čia buvo di
delis knygynas, skaitykla, 
operacijoms salė. Penkio
se didelėse . salėse buvo 
iritaisyti mechaniški pečiai 
medicinos ir chemijos ban
dymams daryti. Žemutiniam 
gyvenime ikišįolei da užsili
ko 7^ arš. augšeio kolon
uos, ant kurių kabo antrasai 
gyvenimas. Tuose namuose-' 
gyveno žinomasai botani
kos prof. Jundzilas ir prof. 
Bekin, lenkij poeto Slovac
kio patėvis. 1843 m. tie na
mai buvo atpirkti iš medici
nos kolegijos už 20.000 rb. 
ir intaisyti gyvenamieji bu
tai.

“Užvingio” dvaras prigu
lėjo jezavitams, kuriems 
paaukojo jį Stan. Radvila 
XVIII amž. pradž. jezavitai 
pastatė čia puikius rumus 
1774 m., kada jezavitų orde-. 
nas (1773m.),tapo panaikin
ta s, šie rūmai ir dvaraspateko 

{Vilniaus vysk/.Massalskiui 
už 60.000 auksinų. Paskui 
“Užvingis” prigulėjo gr. 
Zubovui. 1801 in. jį pirko 
Viln. gen.-gub. Benigse- 
nas, kurs pardavė jį carui 
Aleksandrui I už 12000 čer
voncų. 1829 metais “Užvin
gis” tapo pavadintas caro 
dvaru ir pavestas gen. gu
bernatoriams.>J‘i •

1880 metaiš’^Užvingyj” 
pradėjo statyti vasarna
mius. Dvaras dabar išnuo- 
muojama.

Botanikos sodnas irgi se
iliau buvo universiteto, o labai patriotiškas daiktas, 
paskui medicinos-chirurgi
jos akadeihijos savastis. 
Sodne intasytose oranže- 

‘ rejose buvo apie 3.700 viso
kių rųšių ir apie '3000 veis
lių augalų. Botanikos sod
nas buvo užveistas vien mo
kslo tikslu.

Kada 1841 m. Vilniaus u- 
niversitetas ir akademija 
buvo panaikinti, Botanikos 
sodrias caro paliepimu tapo 
pavestas vidaus reikalų mi
nisterijai.

Augalai leista buvo paim
ti Kijevo ir Dorpato univer
sitetams be jokio užmokes- 
nio. Iš 6.700 augalų tų uni
versitetų buvo paimta 1294; 
likusieji buvo išparduota.

Po to tas sodnas buvo pa
vestas caro rūmų žinybai.

Dabar tame sodne yra Šu
mano kafešantanas, teatras 
ir už upės bajorų kliubas.

Japonijoje yra užsilikęs 
senas paprotys skrosti sau 

I pačiam pilvą. Ta barbariška 
operacija vadinasi “Hara- 
kiri”.

Kas tikėtų, jog Japonija, 
toki šviesi valstybė, tebetu
ri nežmoniškij papročių? 
Juk jos civilizacija yra 
šiandien pasiekusi j>atį aug- 
štąjį apšvietimo laipsnį, ji 
eina kartu su Europa ir A- 
merika. Turi parlamentą, 
turi geležinkelių ir telegra
fų, turi gimnazijų ir univer
sitetų, turi daugybę fabrikų. 
Arsenalai yra pilni ginklų, 
kareiviai išmankštinti kuo- 
puikiausiai, kaip tai parodė 
karas su Rusija. Tečiau 
skrodžia sau pilvą arba dėl
to, kad nubaudus pačiam sa
ve, arba kad davus pavyzdį 
.vyresnybei.

Tai tiesa, tas biaurus pa
protys nėra teikiamas vals
tybės įstatymais, bet ne
pranyksta lig šiai dienai, y- 
pač tarpu augštesniųjų luo
mų ir tarpu kariuomenės. 
Pirm 25 metų jis tikdavosi 
viešai, ministerių ir diplo
matų akivaizdoje.

Japonijos kareivis ir ba
joras laiko garbe persiskros- 
ti pilvą. Rusijoje Ir kitur 
didelius nusikaltėlius karia 
ir šaudo, bet neliepia pa
čiam pasikarti ar nusišauti. 
Japonams išrodo nepadoru 
žmogaus žudyti, jie sako esą 
kurkas padoriau, jei nusi
dėjėlis pats nusižudo, nerei
kia nė budelio samdyti.

Harakiri yra daroma ši
taip. Paima aštrų peilį ir 
išlengvo piauna sau pilvą, 
pradėjęs nuo kairės dešinėn 
taip,, idant užgriebtų ir žar
nas, paskui, žinoma, miršta 
baisiausiuose sopuliuose. 
Taip pasielgęs,' esi narsus: 
vyras, augštinamas ir garbi
namas visoje šalyje.

Ponų vaikams kalte kala 
nuo mažumės, jog Harakiri

jog reikią visad būti prisi- 
ruošusiam persiskrosti sau 
pilvą, kuomet tik pareika
laus vyresnybė. Jei vaikas 
verkia užsigavęs, motina jį 
pertaria: “Tu, sako, kvai
liuk! ko bliauni del niekų. 
Kaip gi išturėsi, kad reiks 
Harakiri daryti”.

Tūlas Japonijos raštinin
kas štai ką pasakoja.

Buvusiu du broliu Sako- 
nas 24 metų, Naiki 17. Juo
du užnjušusiu aficierį už sa
vo levo įžeidimą. Teismas a- 
bu pasmerkęs myriop. Bet 
palikęs liuosą valią patiem 
dviem nusižudyti Harakiriu. 
Nelaimė, buvęs inpainiotas 
ton bylon ir pats jaunėlis 
brolis, Khasimaras, 8 metų 
vaikas.

i

Kuomet prokuroras suso
dinęs visus tris eilioję, Sa- 
konas sakąs Khasimarui: 

“Tu skroskis pirmasis, nes 
man svarbu žinoti, ar esi vy
ras, ar bailys”. Khasimaras 
atsakęs: “Aš niekad neesmu 
regėjęs, kaip pilvą skrodžia- 
si. Skroskita judu pirma, 
aš skrosiuosiu paskui”. Sa- 
konas taręs: “Puikiai! Esi 
vertas musų tėvo garbės”. 
Tada jaunėlį pastatę vidu
ryje ir liepę mokyties, kaip 
pačiam pasipiauti. “Tik, sa
ko, nekišk peilio pergiliai, 
kad neišvirstum augštelnin- 
kas. Pasilenk priešakiu ir 
turėkis už kelių. Nebūk bo
ba, nebijok mirties. Jei iš
karto nepavyktų, nieko ne
laukęs trauk peilį skersai 
pilvo antrą sykį. Dieve lenk! 
nesvyruok.” Kol vyres
niuoju broliu pasiskerdę ir 
kol mirę kančiose, jaunėlis 
gerai žiūrėjęs. Kaip buvo 
žadėjęs, galop ir pats pasi- 
piovęs.

Anglas Miffordas sakos 
pats buvęs liudytoju, kaip 
1877 m. vienas Japonijos 
valdininkas daręs sau Hara
kiri. Baisu buvę žinoti.

1891 m. pulkininkas Ok- 
hara Takeosi persiskrodė 
sau pilvą mieste Tokio at
sistojęs ant savo tėvų kapo. 
Mirdamas paliko raštą, ku
riame sako savo mirtimi 
protestuojąs prieš rusus, no
rėjusius užgriebti Šiaurinę 
Japoniją. Nelaimingas ma
nė, jog geras pavyzdis nebu
siąs be vaisių.

Kuomet 1896 m. Rusija, 
Prancūzija ir Vokietija ne
leido Mikadui — Japonų 
ciesoriui — užvaldyti chinų 
provincijos, Liao-Doun, 43 
oficieriai perskrodė sau pil
vus dėlto, kad negalėjo žiū
rėti į savo tėvynės nužemi
nimą. Del tos priežasties 
dainiai iškilmingai apdai
navo drąsuolius.

Nėra abejojimo, jog Ha
rakiri buvo madoje ir Man- 
džurijos karės laukuose, kuo 
nemaž stebėjos rusų kariuo
menė ir visas pasaulis.

Mes prikišame stabmel
džiams japonams biaurų pa
protį, Harakiri. Bet ir japo
nai gali prikišti mums krik
ščioniams irgi ne geresnį pa
protį — dvikautynes (due- 
lį). Ištiesų, kuo duelis yra 
prakilnesnis už Harakirį? 
Ten žmogus pats nusižudo, 
o čia kitas tave nužudo be 
jokio teismo.

• J. Gerutis.

Geras vyras.
Vienas ponas, matydamas 

bėdiną moteriškę, ištisią 
dieną sunkiai dirbant, 
paklausė jos, ar ji yra naš
lėj

— Ne, ponuli — atsako 
moteriškė — turiu vyrą, bet 
jis toksai yra geras, kad per 
dienas sėdi prie krosnies ir 
sielvartauja, kad aš turiu 
taip sunkiai dirbti.

įlA TAU tik > 
u2kan<ms,o Ptrt- 

rs6us patiksi 
KRISDAMAS _AMT y

mulo ir Simo. 
NkT KIRKTAS,TElOIH- 
GAS TRŪKIO <

TARNAS.

Straipsnyje “Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Susivie
nijimo Reikale”, tilpusiam e 
“Kataliko” 30 numeryje, į- 
siskverbė didelė klaida, bū
tent: lietuvių Katalikų 
moksleivių Amerikoje susi
važiavimas (seimas) atsibus 
ne rugsėjo (September) 23, 
24, ir 25dieną, bet rugpiučio 
(august) 23, 24 ir 25 dieną.

Lit. Kom.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.

Makedonuos miestelyj 
Kočana ant turgavietės pa
mesta pragaro mašina,- kuri 
plyšdama 12 žmonių užmu
šus ir tie-pat sužeidžius. 
Piktadariai nesuimta.

Meksike amerikonai labai 
persekiojami. Daugumas jų 
bėga į Texus. Jie visi įnirtę 
ant dabartinės Washingto- 
no vyriausybės, kad pasta
roji už juos neužstojanti. Už 
tai daugiausiai kaltinama 
prezidentas Taft. Meksiko 
revoliucionieriai tiesiog pa
virtę profesionaliais plėši
kais.

Čenstakavo lenkų vienuo
lyne gema tiesiognepaprasti 
dalykai. Dar nepamiršta 
garsaus Macocho darbai, o 
nūdien iš vienuolyno gremi- 
ališkai išvaryta penki klie
rikai. Jie nenorėję gražumu 
apleisti vienolyno ir tan da- 
lykan turėjo įsimaišyti svie
tiškoji vyresnybė. Lenkai 
užsikrėtę nemoralybe.

Iš Brazilijos sostinės Bio 
Janeiro praneša, kad tenai 
ant geležinkelio Central 
Brazilian susimušę du trau
kiniu ir didis skaitlius ke
liauninkų užmušta.

Anglijos sosto inpėdinis, 
Vali jos kunigaikštis, andai 
apleidęs Paryžių ir iškelia
vęs Londonan. Paryžiuje jis 
mokinęsis teisingai ištarti 
francuziškus žodžius. Iške
liaudamas 1.000 franku pas
kyręs studentu draugijoms 
Paryžiuje ir 4.000 frankų 
apleistoms moterims.

Pekinas, Chinai. Dr. 
George Ernest Morrison pa
skirtas teisišku patarėju 
Chinų respublikos preziden
to Yuan Shi Kajaus. Paskir
tas penkeriems metams. 
Morrison yra Londono dien
raščio “Times” korespon
dentu Pekine.

Konstantinopolyje gauta 
žinia, kad Albanijoje suki
limas vis labiau besivys
tantis. Daugumas Turkų ka
riuomenės palaikanti alba
nų šalį. Turkiją laukiąs kri- 
zis.
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ivąrbą medžiojant paukščius. Todėl ir pylinkybė 
priešinasi tam, kad pas paukščius yra smagiai išsipla- 
tojusi uoslė. - | ? t; |

Toliaus, visi gyvuliai su gera uosle turi drėgnas 
šnervės. Ta aplinkybė neliko be ganitininkiį-pą^'miijimo. 
Brėmas apie taį sako: “Pažymėtina drėgnos! nosys, ir 
;t.” Paukščiai paprastai neturi drėgnų, tuo^iirgį labiaus 
pajudinamų nosių; pas juos šnervės dažniausiai yra 
sausos. į

Toliaus man norėtųsi atkreipti atidžia į šitų daly
tų. Pas visus gyvulius, kurie turi getų uoslę, nosis vi
suomet parengta, vadinas, jie visuomet gali ja pasinau
doti ir tolydžio ja naudojasi. Nejaugi tas atsitinka ne- 
;yčia, kad pienžindžiai su gera uosle tolydžio naudojasi 
savo nosia, apuOstydarni viskų, ypatingai gi kitus gy
vulius, kuomet paukščiai niekuomet nedaro? Aš neži
nau, kaip tas atrodo, kitiems, bet aš, anaiptol, negaliu 
paskaityti to netyčiais.

Kaip šuniui smagu nosį’prie žemės prilenkti! Stam
besnieji gyvuliai, k. v. arkliai, briedžiai, taipgi ją leng
vai prie žemės prilenkia, turėdami ilgus kaklus. Įsivaiz
dinkime dabar nelemtą paukščio padėjimą, jam, taip 
kaip šuniui, ar lapei, vis Savo nosį prie žemės laikyti, 
pėdų beieškant. Aišku, kad paukščiams tas butų negali
mu.

Dar pažymėtinas yra šitas dalykas. Visi su gera 
uosle gyvuliai porojimosi laiku išduoda savotiškus kva
pus. Pas paukščius to niekuomet nėra.

Ant galo nurodysiu dar į šitą;
Viliolas sutaisomas gyvuliams turintiems gerą uos

lę, kaip va šunims ir kitiems, turi būti be žmogaus kva
po, arba, jis reikia užslopinti kokiu kitu kvapu, sakyki
me, silkės kvapu. Kadangi kurmis, pav., mato labai pra
stai ir todėl turi puikią uoslę, tai spąstus kurmiams 
pirmiaus ištrinama pastipusiu kurmiu. Jei paukščiai 
taipgi gerą uoslę turėtų, tai ir su jais taip-pat reikėti] 
elgtis, vadinas, kilpų negalima butų paimti grynomis 
rankomis, tik reikėtų imti su pirštinėmis, arba viliolą 
reikėtų apkvapsninti kokiu kitu kvapu. Bet ar tas yra 
reikalinga? Visai ne. Rizental turi tikrą tiesą sakyda
mas: kilpų kvapsnijimas visai nereikalingas.

Iš viso augščiau pasakyto su pilna tie^a galima iš
vesti, kad paukščiai, turėdami geras ąki^ turi menką 
uoslę. Todėl nėra nieko stebėtino tame, jei vienas pri
jaukintas sakalas, kurį turėjo zoologas Libe, liaką pa
laikydavo mėsa. Šuo tokio apsirikimo niekuomet 
nepadarytų.

Tokiu budu aš pilnai sutinku su Oskaru Hornu. 
kad visos žinios apie vėjo krypsnio svarbą medžiojant 
paukščius yra paremtos klaida. Bet šitas dalykas reika
lauja tūlo apribojimo tik ne del uoslės, bet del klausos. 
Kaip žinome, vėjui pučiant trenksmas su veju "eina grei
čiau, kaip prieš vėją. Tokių budu medžioto jas laukda
mas visai gali nepaisyti iš kur vėjas pučia, medžiodamas 
gi su šunim jisai del šunies turi laikytis prieš vėjų. Va 
delko tikrų pamatą turi nurodymas tokio sodraus gy
vulių tyrinėtojo kaip Oberlender, kad medžiotojui rei
kia taikytis prie ulbančios tetervos prieš vėją. Bet jam 
tas darytina ne dėlto, kad teterva užuostų, tik dėlto, kad 
su vėju visokis trenksmas greičiaus paukštį pasieks. 
Tiesa, ir Oberlender pabraukia geras žąsų akis esant.

Martesonas savo knygoje “Wald, Wild und Jagd in 
den russischen Ostseeprovinzen” taip-pat nurodo į gerą 
slankų regėjimą. Vienoje vietoje jis tarp kitko sako: 
“Yra žinoma, kad antys mato ir girdi gerai, bet kad jos 
turėtų gerų uoslę, tai aš abejoju.” . - ■

Vienintėlifti paukščiai, kurie padaro įspūdį bbuk jie 
gerai užuodžia, tai, — neskaitant kėvi — juodasis straz
das, pilkoji slanka ir paprastas garnys.

Apie juodąjį strazdą tvirtina Rote. Kadangi juo
dieji strazdai yra randami dabar ir didesniuose miestui) 
se, tai kiekvienas lengvai gali persitikrinti, ant kiek 
šitas tvirtinimas yra klaidingu. Kartų kartus tas pauk
štis pakelia lapus vieną po kitam ir neranda nieko, kas 
yra prirodymu, kad jis naudojasi akimis. Nei su vieni: 
gyvuli,u turinčiu gerą uoslę, nei su šunim, nei su kiau
le, ir tt. neatsitinka taip, kad jis jieškotų veltui ten, km 
jis ką užuodė. Kiek pasilavinus lengvai galima surasti 
tos vietos, kur sliekai yra randami pagal išmatų krūvas 
ir kitus ženklus. Pagal šituos ženklus ir slanka, tai} 
kaip genys, lengvai gali surasti sau maistą, bet ne su 
uoslės, bet su akių pagelba. '•

Šituomi taipgi yra išaiškintinas tas faktas, kad pau
kščiams taip lengvą! galima svetimi kiaušiniai padėti 

' Dar nesenai laikraščiuose Imvo indėta žiiAa, kad viena 
( varna netik išperėjusi viščiukus, kdriai koks juokdarys 

buvo kiaušinius sumainęs, bet dar kasdiln aįjžiurūda- 
, vo vištakiemį, kad sužinojus kaip jos augintiniams ve- 
, dasi.

Sulyg augščiau minėtos priežasties šitas atsitikimas 
( visai yra galimas; gi atsiminkime apie kiaušinius ančių. 
; fazanų, ir tt., kuriuos išperi višta.

Kiekvienam paukštininkui, apsipažiųųsiam su ka- 
naraičių gyvenimu, yra gerai žinoma, kad šitoms pro- 

. tingoms paukštelėms galima padėti kiaušinėliuš iš dram 
blio kaulo ir jos taip pat rūpinasi jais, kaip ir tikraisiais 
kiaušiniais. Ant galo visiems yra žinomas dalykas, kad 
gegutės kiaušinius išperi kiti paukščiai.

Garniams nekartą atiminėta jų kiaušiniai ir dėta jų 
vieton ančių ar žąsų kiaušiniai. Bet ar tiesa, kad garnys 
paukšteliams išsikalus su pasibaisėjimų savo lizdą ap
leidžia ir savo draugę nužudo už jos ištikimybės laužy- 
mą, tai yra kitas klausimas.

Apie vieną pagautą apuoką Neumeyeris pasakoja 
šitaip:

(Tąsa).
kur žmonės visai netikėjo, kad ten jų butą. Šitas gyvu- 1 
lys pragarsėjo net tuo, kad jis atkasa užmušikų aukas, 

v girioje užkastas.-Jei varna tokią jau uoslę turėtų, kaip 
lapė, tai būtinai turėtų ne kartą atsitikti, kad ji tupėtų 
tose vietose, kur yra lavonai užkasta ir bandytų prie jų 
prisigriebti, kapstydama žemes. Bet ar bent sykį kas 
panašaus matyta? Kiek aš neklausinėjau medžioklinin- 
kų ir kitų žinunų, visuomet gaudavau užginamą atsaky
mą, skaityti gi apie tai man taipgi niekuomet neteko.

Energišką skelbiamos mano pažiūros apgynėją, aš 
be Oskaro Horno, radau dar profesoriaus Marškelių as
menyje, kuris apie tai sako taip:

“Užuodimo pajautimas — rašo jis savo knygoje 
“Gamtininko vaikštynės” — pas visus paukščius išpla- 
totas labai silpnai; dažnai jo visai nebūva. Tam yra įvai
rios priežastys. Paukštys yra oro gyvūnas, jis nepririš
tas prie žemės; jam gi pasikėlus oran, galima apmatyti 
didelį plotą nuo tokios augštybės, iki (kuriai gali prieiti 
tik šviesos spinduliai, bet anaiptol ne kvapingos kūno 
dalelės. Šviesa sujungta tik su eferu, sklaidosi lygiai į 
visas puses, kvapas gi stovįs ant materi j alinių dalelių ir 
susidedąs iš daiktybės turi tam tikrą^varumą ir sveriasi 
daugiau žemyn. Čia prisideda dar viena aplinkybė, ati
manti visokią vertę įžymesnei uoslei pas paukščius. Di- 

. džiumas paukščių, užsiėmusių maisto jieškojimu, yra 
greitame judėjime: savo lėkime, kuris yra sujungtas su 
oro priešinimosi pergalėjimu, ji padaro, žiūrint pagal 
lėkimo greitį, daugiaus ar mažiaus įžymia oro srovę 
viršui savo kūno, einančią nuo priešakio į užpakalį ir 
tokiu budu kvepiantis-daiktas del smarkaus judėjimo 
nesuspėja padaryti tinkamą veikmę į užuodimo organą. 
Tokiu budu užuodimo išdirbimas pas paukščius negalėjo 
toli pasiekti. Pas dieninius paukščius, svarbiausiu pa
jautimų organu, su kurio pagelba jie susineša su oruti- 
niu pasauliu, yra akys, o po jų pagal svarbumą seka 
ausys.”

’ Nors aš pilnai sutinku su garsaus zoologo išvadai s, 
vienok negaliu jo išvadų pripažinti tikrai teisingais. Kad 
išplatotas užuodimo pajautimas neturėtų vertės paukš
čiams, — tai aš visai nenorėčiau sutikti. Jei varna ga
lėtų užuosti po» sniegu lavoną, kurio ji nemato, tai tas 
tikrai jai neikiek nepakenktų. Kaikurie kiti užmetimai 
paaiškės iš žemiaus paduoto.

Brėmas gynė nuomonę apie gerą varnų ir vanagų 
uoslę, bet jis prideda prie to šitą išlygą: “Tarp paukš
čių mes turime jau daug atstovų, turinčių gerą uoslę, 
nors pasakojimai apie varnas ir vanagus, kurie esą už
uodžia maitą ir kitus stipriai atsiduodančius daiktus per 
daugelį mylių, paremti neužtektinais ir klaidingais pa
tyrimais.”

Gailėtis reikia, kad Brėmas nepamini paukščių, ku
riems jis gerą uoslę pripažįsta. Jis priveda labai protin
gus aiškinimus apie užuodimo nebuvimą pas varnas ir 
vulturus. Apie pastaruosius jis sako:

“Kadaise manyta — skaitome t. IV ant psl. 482, — 
kad tik vienu užuodimu vulturai pasinaudoja maitos 
jieškodami; mano tardymai, patvirtinti kitų tyrinėtojų 
patyrimais, intikino mane kitaip. Kaikurie tyrinėtojai 
skaitė turį tiesą manyti, kad vulturas gali maitos kvapą 
užuosti per visą mylią ir taip daug pripasakojo apie tai 
pasakų, kad tiesiog norėjo intikinti lengvatikius žmones, 
buk vulturai mirštančio mirtį pajaučią. Mano gi tardy
mai intikino mane tame, kad vulturai nusileidžia ir ant 
visai šviežios, jokio dvoko neišduodančios stipėnos, 
kad jie net prie smarkaus vėjo sulekia iš visų pusių, vie
nam grobinį pamačius, o ant uždengtos maitos lekia tik 
tąsyk, kaip ji jau anksčiau yra varnų ir kranklių surasta, 
kurių susirinkimas jų domą atkreipia. Todėl aš manau 
turiu pilną tiesą sakydamas, kad geriausiu ir svarbiau
siu vulturų pajautimu yra regėjimas ir tik geros akys 
padaro jų gyvenimą galimu.”

Kad Brėmas pats nesutinka su tuo, buk varnai ge
rą uoslę turi, aiškiai patvirtina šitie jo žodžiai (iį. IV, psl. 

-469).
“Pasakojama — sako mano tėvas, — buk varnai 

už kelių mylių užuodžia maitą. Nors ir labai aš abejoju 
apie varno uoslės jautrumą, man atrodo netikimu šitas 
prisiverstinis tvirtinimas, sumušamas jau patim varno 
pasielgimu. Arčiaus prisižiūrėjus lengva patirti, kad 
varno skraidymai atsižymi tam tikru dvejojimu. Jis 
kuone kasdien aplekia didelį plotą, tikėdamas ką nors 
surasti. Iš to yra aišku, kad varnui reikia būti arti mai
tos, kad ją surasti, arba bent užeiti ant oro srovės, nuo 
maitos dvokiamos. Jei varnas galėtų maitą užuosti už 
mylios, tai jis ištolo lėktų prie jos tiesiog. Pirma negu 
nutupus, varnas visuomet turi aplėkti aplinkui pasi
rinktą vietą, o tas parodo, kad jis -gali pajausti įvairius 
daiktus tik tam tikru kvypsniu ir vargiai už kelių my
lių. Kiekvienas varnus pažystąs patvirtins šituos žo
džius, nors mano tėvo ginama nuomonė ir yra atmeta
ma Naumano.

Tas visai sutinka su mano apgynama čia pažinia. 
Aš tik norėčiau pridėti dar šitas buitis.

Prie gyvulio, turinčio gerą uoslę, galima prisiartin
ti tik einant prieš vėją. Kaip, mes nematome, kas.* dedasi 
už musų pečių, taip briedžiai, lušai ir zuikiai negali 
užuosti medžiotojo, einančio prie jų prieš vėją. Bet as 
niekuomet nemačiau kad vėjo krypsnis turėtų kokią

Dovanos! - Dovanos!
Dovanos susideda iš visokiu brangesnių knygų ir ti suteikia

mos tiems, kurie ant cielų metu užsirašo “Katalikų” ir už jį iškal- 
no užmoka. Lietuviams gera proga! Tegul kiekvienas iš to_nau
dojasi! Turės ir laikraštį ir knygų.

- štai dovanas sekančiai išskirstom:

(Tulia :v

Kas prisius $3.40
- Bus pakvitavo  tas ant cielų metų už “Kataliką” ir gaus 

knygą Sveikata arba Tiesus ir Trumpas Kelias į Sveikatą. Pamati
nės žinios iš Anatomijos, Fiziologijos ir Hygienes Rankvedis Pradi
nėms Mokykloms ir Plačiajai Liaudžiai Žinioj. Sutaisė Dr. A. L. 
Graičunas. Šis pirmas lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas 
pagal Europos ir Amerikos garsių daktarų ir profesorių. Sveikata1 
— veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais šimtais aiškių pa
veikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir kitokių. Sveikatos apdarai 
drutij stori, antgalvis paauksuotas, knygos spauda aiški. Toji auk
so knyga Sveikata lėšuoja $2.00, taigi viso labo vertės yra $4.00.

Kas prisius $2.80
Bus pakvitavotas ant čielų metų už “Kataliką” ir gaus nau

jausią knygą: Vienatinis Savo Busies Lietuviškai-Angliškos Kalbos 
Bankvedis bei žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų ištari
mu ir Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. (Antra 
laidar.su pataisimu). Yra tai praktiškiausias Bankvedis lietuviškoje 
kalboje -del išmokymo gerai skaityti, rašyti ir ištarti angliškus žo
džius. Jisai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
lietuviški žodžiai, o paskui angliškas teksas, o'trečioje eilėje teisin
gas ištarimas. Toliaus seka Žodynėlis Lietuvi^ai-Angliškas su Fo
netiškų ištarimu. Čionais surinkta svarbiausi žodžiai, koki tik nau
dojami kasdieninėje kalboje. Pagalios talpinasi pasakaitės ir Les
sons in Beading, 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 tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas su- 
plementas prie knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietu
vio, kuris norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos Piliečiu. Rankvedžio 
apdarai drūti, stori, knygos spauda aiški. Pusi. 240. Toji knyga 
Rankvedis lėšuoja $1.50, taigi viso labo vertės yra $3.50. ,

Kas prisius $2.25
“ Bus pakvituotas ant cielų metų už “Kataliką”, ir aplaikys 
sekančias knygutes:

1) Praktiškas Angliškos Kalbos Bankvedėlis, 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 25e. 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 kolionijos 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 mielaširdystės kankino ir 
žudė nekaltus žmones arba varė juos Sibyriun. Pusi. 18. Knygutė 
lėšuoja 10c..; 5) Katoržninkas. Labai daili apysakaitė. Parašė Br. 
Vąrgšaš iŠ šių dienų atsitikimų Lietuvoje. Pusi. 36. Knygutė lėšuo- 
ja lSe. 6) Graži Dovanėlė Lietuviams Artojams/ Eilės. Parašė K. 
Stiklelis. Joje telpa keliolika puikių tevynainiškų eilių, mūsų po- 
etoKį 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 paliepus. Komedija 1-me akte. Sulyg lenkiško su
taisė Gineitis. Pusi. 26. Knygutė lėšuoja 10c., taigi viso labo vertės 
yra $3.20.

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

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

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

knygą: Lietuvaitė. Apysaka Juozapo Kvietkovskio. Guldė P. G. 
Labai puiki apysaka iš gyvenimo Lietuvių Lietuvoje apie pusėje 
devyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią knygą ne tiktai ką sma
giai praleisti laiką, bet dar įgysi sau naudą ir apsipažįsi su gyve- 
lymo 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 “Kataliką”, ir gaus 

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

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

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

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

gą: Ciecorius Domicijonas ir Kasėjai Katakumbose. Istoriškas ap
sakymas Laikuose Krikščionių Persekiojimo. Pagal lenki} kalbą 
parašė P. B. Labai puikus aprašymas apie persekiojimą pirmuti
nių krikščionių Ryme, viešpataujant eieeoriui 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 
iče., taigi viso labo vertės yra $2.65.

Kas prisius $2.20
Bus pakvitavotas ant cielų metų už “Kataliką”, Ir gaus 

labai naudingą knygą: Pajauta Lizdeikos Duktė arba Lietuva XIV 
Met ašim ty j, 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 “Kataliką”. ‘
. Po apturėjimo pinigų tuojaus išsiunčiam reikalaujamas knygas 
Ir laikraštį.1 '

■ Rašykit ant sekančio antrašo: >
* J. M. TANANEVIČIA,

J249 t>3 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

AND. JUREVIČE.
Musą keliaujantis agentas. .

LEWISTON, ME.
Kazys Vilaniškis, Box 36.

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

ILL.
1318 So. 49 Ct.

142 2 — 49 th Av.
1410 — 49th Ct.

CHICAGO, ILL.
Jonas Budreckis, 4535 hermitage Av.
P. Monkus, 2345 W. 20 St.
Jonas A. liimkus, 708 W. 17th St.
M. Andruškeviee, 1521 N. Ashland Av. 
V Stulpinas., 921 — 33rd 17
Dom. Venckus, 3222 Auburn Av.
Jos. Braknis, 3327 Lowe Av.
Jos. Kulis, 3255 S. Halsted St..

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

Jonas Visockis. 8132 Vincennes Rt.
Jci.n Dabulskis, 262 So. Morgan St.
Vine. Linka, 1834 Blair Ave.

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

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

BROCKTON, MASS.

R. P. Meškinis, 35 Arthur St.
John Rainanauekas, 135 Jamer St

BAYONNE, N." J.
J. ZujuB, 500 Broadway St.

SO. OMAHA, NEBE.
P. Vjsrsacki, 261 So. 33rd St.

CLEVELAND. OHIO.
P. Szukie, 21 IS St. Clair Av.

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

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine St.

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

WORCHESTER, MASS.
M. Paltanaviče, 15 Millbury St.

SWOYRS, PA.
G. K. Antanaitis, P. O. Box 22.

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

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

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

W. LYNN, MASS.
W. Waicennvicze. 23 River Bt

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

DU BOIS, PA.
V. J. Kizelie, 401 Bo. Av.

WATERBURY, CONN.
E. CL. Kazemekss, 785 Bank St.

WORCESTER, MASS.
J. Vieraitis, 107 8. Harding Bt. 
1£. Paltanaviče, 15 Millbury St

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, 19 Stoke St.
Jos. Rickis, 781 Cliford Av.

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

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

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

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

WxLK±:»-babbk, PA.
Kaz. Kučinskas, 141 Park Ave.
A. Seškeviče, 501 New. Grant Bt.
W. Adominas, 34 Logan St.
J, Kučinskas, 238 Slocum Av.

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

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

M. K. Vilkevičia,
< Jos Kulis,

Keliaujantis Agentas.
MELROSE PARK, ILL.

J. Žūnančius, Box 432.
KELIAUJAM XUS AUKS TtS NAUJO
JE ANGLIJOJE IB APIELINKeJE, 

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

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
. LAWRENuL, MASS.

A. F. Svirta, 31 Union St.,
A. Ramanoski, 99% Oak St.
i-------------------------------

LOWELL, MASS.
L. Stakeliunas, 69 Charles 8A

PHILADELPHIA, PA.
V. Kairys, 322 Wharton St.

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

ELIZAB~T FORT, I?. J.
D. Boczkus, 211 — 1st Bt.

BROOKTON, MASS.
B. P. Miszkinis Co., 25 Arthu St.
John J. Roman, 135 Ames SA

BROOKLYN, W. Y.
A. Plachocky, g7 Grand SA

Juozapas Ambraziejus

SO. BOSTON, MASS.
J7. Gendrolis, 224 Arhėrus BA

PULLMAN, ILL.
Jenas Žalys, 114 E. 107 SA

“ Norwood, mass.
JT. Pakarklis, 23 Dean SA

OHICAC1OJE, ILL.
*. J. Tananeviče 670 W. 18
. K. Kaitis, 1607 N. Aehlanj AW

Jos. Hraknis, 3019 Parnell AW

8



KATALIKAS

DR. J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo visokias vylUi* 

kas, moteriikas ir vaikę ligas, 
VALANDOS:

Nuo 6 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki E po 
pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare, No- 
flSlicmis nuo 8 iki 10 ryte.

DA. TSEFH L. ABT, 
1838 So. f '-sSSed St.. Chicago, UL 

Telį&one Canal 37

“Steger’io Idėja Pijantį 
Pardavinėjimui”.

Pamatine permaina geru Pijanu Pardavinėjimo.

4012
State Street

_ H jl.Oakland 1441

ABU ir karštu va
ndeniu šildymo 

y i i e t a i s ų ’’vedimas 
ii j įtaisymas.

d. H. OLSON

Kiekvienas žmogus privalo
^žinoti kaip užlaikyti savo sveikatą.^

Sutaisė Dr. A. L. Graičuuas.

SVEIKATA' arba tiesus i r trumpas kelias į sveikatą. 
Šis pirmas lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal 
Europos Ir Anierikos garsių daktarų ir profesorių veikalus. 
SVEIK AT A—veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais 
šimtais aiškių Spaveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir t t

Toji aukso knyga SVEIKATA lėširoja tik $2.00 su prisiuntima.
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.

Ar.mokate Ariglišką kalbą?
Q Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. Yra tai praktiškasKaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. Yra tai praktišl 
RANKVEDIS dėl išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžjus. Ę 
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodži 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. „Ę Toliaus seka 
Žodynėlis Lietnviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. <J Pagalios tal
pinami trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje, O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Ju^tinių Amerikos^Valstybių Piliečiais. Ki ekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą sali privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

. $1.25
. $1.50

*>S******>K**#*************X
* Telefonas Yards 1532 *

* DR. J. KULIS *
* : Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *
* 3265 S*. Halsted St., Chicago, Illinois. *
® - PRIĖMIMO VALANDOS: 5
S Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare. ja

Nedel. nuo 9 iki 12 popiet; nuo 6 iki 8vak. £.
* *************************

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

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

dam:) 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 Binulkesnuių žinių kreipkitės 

prie musų agentų arba prie pačių 
perstatytojų.

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

INDIANA.

britas naujas pienas — “Steger’io Idėja”—bus priimtas tūkstančių pi
janu pirkėjų. Jeigu sykį jums išaiškinsime apie tai,jus busite labai7' 
užinteresuoti. ' •’ ■

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

KAIP INGYTI ATSAKANTI PU ANA? -J. 
Yra labai daug mažos vertės instrumentų, pert at labai lengva kiekvie

nam, apart eksperto, padaryti klaidą. Todėl nėra priežasties, kad 
jus negalite gauti geriausią pijaną, už kainą kurią jus norite mokėti.

Per “Steger’io Idėją” jus galėsite pamatyti skirtumą pijanu ir persitik
rinti su atsargumu kuris iš tų, kuriuos jus žiūrėjote, atneš jums už
ganėdinančius rezultatus gerume ir dailume, muzikališko pasilinks
minimo, o podraug ir ilgą tarnavimą.
Ištirkite “Steger’io Idėją Pardavinėjimui Pijanu”

Į jeigu jus esate užinteresuoti pirkime Pijano.
Į Spręsk pats sau, nepirk pijana be apsvarstymo, ką ta nepaprasta ‘‘Ste- 

gėrio Idėja” j ums reiškia‘ir ką jums gali padaryti.
Į Mes pavartojame tą pieną vien del to, .kad per ilgą laiką teikti geriausią
S užganėdinimą musų pirkėjui, ir suprantamas dalykas geriausią už- 
į ganėdinimą mums patiems.
Į Steger & Sous Pijanu! ir Naturališki Pats-Grajinanti Pijanai yra atsi- 
| žymėję savo puikiu tonu geru subudavojimu ir dailiu darbu.
Į Mes jaučiamės, kad nei joks pardavėjas negali kalbėti tiek daug apie 
I musų pijanus, kad užganėdintas pirkėjas. Nei joks kenkimas nebūtų
! galėjęs da vi st irus į tokią šaką biznio ir nebūtų padaręs Steger &
į Sons fabrikus didžiausius’' ant pasaulio.
j IŠPILI) Y K ŽEMI AUS PADĖTĄ KUPONĄ.
į Yra tai svarbu kad jiįs žinotumėte visas smulkmenas apie viršmMiėtą 
I pardavinėjimo propoziciją. Prista’ys jums atsakantį instrumentą, o 
Į tas sutelks jums amžiną muzikališką pasilinksminimą ir užganedini-
3 ma.į
| A’čra nieko paslaptingo. Tai yra aiškus paprastas pienas, Leiskite 
į mums apie tai jums išaiškinti, ypatiškai ar per laiškus. Išpleškite. 
g kuponą ir prisiųskite mums.

Telephone Yards 3547

kon traktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rdPl. Chicago, III

riVI^ A I C->ET Jaigu nori gauti gerą 14k. aukso pri- 4^25 Lr I IV./AU piktintą (Gold Filled) laikrodėlį su
gvarancija ant 25 m. tai rašykite pas 
mus, o dasižinosite kaip lengvai tą ga- 

i j limą padaryti. Išriškite šitą pozelį,tai
I yrą, imkite numerius iš pirmo langelio

ir sudėkite antram langelį, taip kad 
I I skaitant iš visų pusių išeitų lygiai 15.

1 1 8 2
6 1 3 4
7 | 9 5

Prisiųskite išrišimo num., jaigu bus gerai sudėta, tada gausite .kreditavą čekį 
ant $25.00 katras bus geras dėl nupirkime vieno laikrodėlio, retežėlio ir kom- 
poso iš musų katalogo. Atsiųskite markę ant nusiuntimo kaštų. Adresas:

LENOX WATCH COMPANY, 52 uNlw fe S.V1 15

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.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

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

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

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

Išsiunčiame drabužius ir į kitus miestus.

Puikiausia vieta užeigos dėl lietuvių, ir 
kurie atvažiuoja iš kitų miestų suteikiu 
teisingiausias rodąs ii- patarimus kono- 
geriausiai norintiems pirkti propertes, 
kaip tai: lotus arba namus, prašom pir
ma pasirodavit ’ fu _ianim, ries esmu se
niausias gyventojas iš lietuvių ir locni- 
ninkas sovp namo

FRANCŠSZKUS JONAITIS
Užlaikau saitą skanų alų, kvepencius 
Havajios cigarus, seną skanę degtinę,net 
ir iš Seno kr‘a jaus. Turiu puikią svetai
nę del balių, del visokių .mitingų ir susi
ejimų. ,

FRINK JONAITIS
1109 Madison St., Gary, Ind.

Telefonas 1813 ' ..

STEGER ® SONS PIANO MFG. CO,
STEGER BUILDING, CHICAGO

Ponai
Prisiuskite man iszaiszkinima apie Stegerio Idėja Pijanu Pardavinėjimui

Vardas...................................................................................................

Dept. 108

9 g

S 20 metų senas laikraštis g 

. “LIETUVA” I
Gali ė..
Miestas Valstija.

Išeina kas Pčtnyčia Chicago, IIIi ’. f'

Steger & Sons Pijanai yra žinomi visur kaipo švelnaus tono 
ir atsakančio snbudavojimo.

.Suqci* & Sotis
! established 1879

Piano Manufacturing Company
STEGER BUILDING

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

MVDftl ID BinTEDVQ Rcdaukltes musu Spell H Al In mulcnlo cialistu ir gaukite X Bay 
=== egzaminą ir rodą dykai.

2 
URRA

VISI <

PAS J
■ 1

e
Juozapą Ridiką \
3253 Illinois Ct. kerte 33 g. ‘t

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

TELEPHONE YARDS 27:6

Musų tikslas:
Išgydyti jus ir 

kad 
butumet išgydyti, 

arba pi
nigus sugražinsim.

Musų kainos: 
Gydymas 

pradedant nuo 
10 doleriu 

suteikiant ir gy
duoles.

Laikraštis, “Lietuva”, 8 poslapių, didelio K 
m formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai.

pina raštus geriausių raštininkų hr visuomet pil- 4 
A nas naujausių ir tikriausių žinių iŠ Lietuvos, A- K 

merikosdii viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie- jS 
K te miesto CbOT^goSr, kuriame gyvena apie 60.000 K 
Ii Hetiiviu ųr.tųri šimtus visokių pašelpimų, teatra- S| 
M liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių. M
Ed “Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai- 
SI stijuose šiaurinės Amerikos: — S
■h Metams $2.00, pusei metų $1.00. kd
O Kanadoj ir Mexike:— m
■ Metams $2.50, pusei metų $1.25. B

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

g Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
M Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siąsti per 
M pačto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleisto- » 
H jo rankų, adresuojant šiteip:

K Ą. OLSZEWSKI, fi 
g 3252 So. Halsted St., Chicago, 111. B 

RAŠYK taojaus, o gausi vieną “LletuvM" nuraerĮ ant pažiūros dykai. nr

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

$15.00
Lenciugeliij, laketų, žiedų, špilkų, kolonikų 

šukų ir_tt. Yra daug gatunkų iš ko pasiskirti. 
Sliubinių žiedų litaras indedu už dyką.

P. K. BBUCHA8
3248 S. Morgan St. CHICAGO, ILL.

Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BABTKOWIAK
Išdirbėjia

<934 So. Paulina St.. Chicago, m 
Phone Yards 41L4.

LIGOS. KURIAS MES PASEKMINGAI IŠGYDOME.

Chroniškas Nervu ligas, kaipo Kraujo užnuodysimą, žkrofulos skaudulius, 
Patrūkimą, Išbėrimą, Nuhfgimą, Raudonąją Gyslą, Pilvą, Kepenys. lukštus, Pūslė, 
Negromuliavimą, Reumatizmą, Nemigą, Nervų Nusilpnėjimą, Paralyžių, lakumotora- 
takiea, Silpnumą ir visas kitokias kankinančias ligas.

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

PROFESSOR DeJOHN’S MEDICAL INSTITUTE
UN1NC.

3009-31 E. 92nd StM c o r. Commercial Ave.* So. Chicago, Ill.
Telephonas 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 pas mus atsilankiusiems.

Vienatine Lietuviška Aptiekaant Bridgeport©

PI.
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 šutinio Trejanką ir daug kitokių. Lietuviai visokiame reikale kreip
kitės į lietuvišką aptiekti, atsilankykite ar per raštą patarnausime sanžiniškai 
ir maloniai.

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

• Vyriškas arba 
moteriškas ' laik
rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas dii- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 
laiką laikanti, la
biausiai naudoja

mi keliauninkų, šeirio turi daboti lai- 
!ūą. Speeijališkaa pasiūlijamas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. U. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne
mokėk nei cento. Už jį kitur mo 
ketum $35. 14k. paauksuotas lenciū
gėlis dovanai prie laikrodėlio.

EXCELSIOR WATCH CO., 
804 Athsnasum Bldg., Chicago, Ill.

"SAULE”
t: ■■[<> '

YRA TAJ: VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Įželita kas utarninKas ir petniĮGia.
—------- — Prenumerata kaštuoja?-------------
AME MK,t)J $2.50

tPusel matų $1.25
KTTPOPOT fRosijoj h* Lietuvoj $3.50, Angli-LLIIULUJ ljoj .r gkotijoj 15š Prusuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vicar numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & fio» 
520-522 W. Soirth *11,, ■ Mahan*)' fiii), Pa. į
ų . .. r : -■ Jd

868 W. 33rd

General Agentas
Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. 
Apsaugoja namus ir f orinčius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose,. parduodu namus ir lotus Chjcagoj ir 
Gary, ind. už labai žemas kainas, taipogi parsiduodu 
farmas. labai pigei. Kolektuoju bilas visokios notu- 
ros, taipogi prisiuučiu kamaminkus del išmieravimo 
lotų ir farmų. Imu visokias prevas ei vilnas ■ ir kri- 
minaiiškas ir priduodu geriausioms advokatams. Rei
kalauju agentų Chieagoj. Mokantiems vyrams 
raštą geras uždarbis.

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

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

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 namą, arba šapą pritaisy
tą su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų 
pačių supratimą už mažą mokestį pridėtą prie mi- 
terio bilos.

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

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd.
„ ( Randolph 3341
Phones: į Autom 64612

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 
šviesos ir pajiegos.

Moterys4
Čedykite Pinigus, Laiką ir Sveikatą. 

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

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

Agentams gera* pelną*.

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1«41 S. Halsted St. Dept. 1 Chicago
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STEREOSKOPAI.

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

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

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

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

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

nčleje.
2. Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

4. Kristus ant svodbes, Kanoj Gali
lėjaus. Permaino vandeni į vy
ną.

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

Kristų žydams.
7. Simonas pagelbsti Kristui kryžių

nešti.
8. šventa "veronika apsiuosto veidą 

Kristui.
9. Jėzus ramina moteris, kad jo ne

verktų.
10. Jėzus prie kalno Golgotos, nukry- 

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

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

kalno Golgotos.
14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 

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

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

rijos.
22. Bažnyčia budavota ant grabo šv. 

P. Marijos.
23. Kaip šiandien išrodo Kristaus gra

bas.
24. Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 

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

žmogus’’.
SERIJA II.

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

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

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

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

maryj.
31. Niagara. Patkavinis vandenskri- 

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

32. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

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

34. Moki indijonas uamieje.
35. Moki indi jonų gyvenimas.
36. Sioux indijonų vadas, He-No- 

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

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

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

glijoj-
40. Airija. Killarney, pilis Ross.
41. Inėjimas į Muekross Klioštorių, 

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

tedra.
44. Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nės pilies.
45. Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 

bleaeą, int Rheino upės.
46. Švedija. Stockholmas nuo vandens 

pusės.
47. Stoekholmas. Karališkas palocius.
48. Švedija. Ant kelio į Odde.
49. Švedija. Lejouo pilis. Geteborge.
50. Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

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

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

ryžiuj, Francijoj.
54. Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran- 

cijoj.
55. Paloeiai tautų ant upės Seinuos 

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

Francijoj.
57. Des Shamps Elysees. Paryžiuje, 

Francijoj.
58. Didžiosios operas palocius, Pary

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

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

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

farnche, Francijoj.
62. Pajūrinis kraštas Casino, Monte 

Carlo.
63. Vatikano daržas ir šv. Petro ka

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

ro katedros.
65. Didžioji galerija Colona paloeiuje, 

Ryme, Italijoj,

56. Settinip Seyęro,
Itąliioj.

67. Kolosėumas, Ryme, Italijoj.
38. Nesenai atkastas palocius, Pompe- 

jo, Italijoj.
39. Sen.atas ir Kanalas, Milane, Itali-

70. Kelias Šv. Juozapo, Venecijoj, Ita
lijoj. , . c

71. šėrimas karvelių ant pleciaus San 
Marco, Venecijoj.

72. Kelias Šv. Andriejaus, Venecijoj, 
Italijoj.

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

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

Kaire, Egipte.
76. Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamoa EI 
Ain.

77. Mahometoni; bažnyčia Sultano Ha
san, -žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipte. .. - .

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

79. Arabija. Daržas ’ išdžiūvusiame 
upes take.

80. Inėjimas į palocių, Singapore, In
dijoj. - T ... .

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

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

nijoj.
84. Žibinčius Hong Konge, Chinijoj.
85. Chiniečių vienbuoriniai laivai 

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

joj.
87. Žvilgis ant viešos turgavietės, 

Shanghai, Chinijoj.
88. Tautiškas priešpiečių namas ant 

salos Java.
89. Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 

laukai.
90. Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 

tiškų lotus kvietkų pilname žy-. 
dėjime.

91. Junitų žinyčių Honmoku. Yokoha
ma, Japonijoj.

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

93. Yokohama, Japonijoj. Kriauklinių 
žuviu pardavinėtojaus stotis.

94. Paroda ugnagesinių atletų, Yokoha
ma, Japonijoj.

95. Yokohama, Japonijoj. Kvietkų 
daržas.

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

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

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

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

100. Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

101. Japoniškas žvejys prieplaukoj, 
Yokohama.

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

Japonijoj.
104. Kyoto, Japonijoj. Kigomizų ži- 

nyčia.
105. Auksinis pavilionas ant ežero 

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

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

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

binčių prie Kasuga-No-Myia ži- 
nyčios.

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

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

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

lu, Hawai.
113 Hawaiška moteris, gaudanti Pee-

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

wai. -
115. Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj 

Afrikoj.
116. Inplauka ir plaukianti laivų tai

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

Antonio.
118. San Franeisco gatvė, Mexico City,
119. Didysis pliacius, Mexico City.
120. “Jojimas šėnimis’’.
121. Mano apginėjas.
122. Kalėdų rytas.
123. “Tėve musų, kuris esi danguo

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

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

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

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

Pats vienas teleskopas be paveiks
lėlių kaštuoja $1.00.

SERIJA m.
Susidedanti iš 12 maišyto gatunko pa

veikslėlių pundelyje. Kaina 25c. 
už pundelį.

šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, beveik vis kitoki paveikslėliai, 
tai yra maišyti iš 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 užeėdyti, nes ji kaštuoja tiktai 
25c., o joje galima tiek daug pama
tyti kaip ir serijoj L

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 teleskopų, 
cai 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. TANANEVIČE
3249 53 S. Morgan St.

Chicago, Ill.

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. Su
teikia patarimus reikaluose dalių Lie
tuvoje ir kituose dalykuose.

Kreipkitės į
TANANEVICZ SAVINGS BANK, 

8249-53 So, Morgas St, Chicago, HL

KATALIKAS

r

Ne-
*

mo
jis

MOKYKLA ŠOKIU.
Waltz, Two Step ir kitokių.

Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj, 
Prof. Julius kaip iszmokiua. tai niekas 
taip negali iszmokint niekurkitur.

PROF. JULIUS SILSKO 
2119 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Phone Canal 3762

K*

%*
*^*******^****************

**************************
Telephone Canal 2118 <

į BR. A. LEONARDAS JUŠKA |
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

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

Nuo 9 ryto iki 11: po piet nuo 3 iki 5 ir 
vakare nuo 7 iki 9.

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

J. M. Tananevičio Ofisą
klausdami Juozo Szliko

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

1859 W. Chicago Ave, Telephonas^Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Motinai 2617

CHICAGO, ILLINOISŽ .. Ih i?

Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
Iš SENO KBAJAUS.

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

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

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

The American Life 
Insurance Company oLĮllinois. 
Po priežiūra -Valstijos rando 

$100.000.00 
sudėta Illinois Valstybes’ kasoje. 

Visokį apsaugojiriio gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

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

Skaitykite “Kataliką
NAUJOS KNYGOS “KATALIKO’ 

SPAUDOS.
1. IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI 

arba Atėjimas ir Gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Teatri- " 
nis vaidinimas su gaidomis. 'Su- ’ 
dėsė V. Juozas K...S. šis vadina- ._ 
mas “IŠGANYMO APSIREIŠKI ... 
M AI’ ’ turi savyj dešimtį skyrių 
su , 32 atidengimais, ty. pradedant ?: 
nūo Zakarijo, Šv. Jono tėvo,'1ig-" 
Jėzaus kristaus į dangų užžengi
mo. Pusi. 105. Kaina ....... 75c.
Apdaruose .................................... $1.00

I. DEGTINfi-NUODAL pagal N. N. 
Raštu parašė S. Kaimietis. Šita 
yra labai naudinga knygelė kiek
vienam perskaityti. Iš senų-seno- 
včs girtuoklystė skaitėsi biauria 
yda bei nuodėme, kurią .pranašai 
ir galvočiai peikė bei su panieki- 
kinimu apie ją atsiliepdavo} bei 
nekados senovės laikuose žmonės 
taip nebegirtuokliąvo 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- r 
kais prieglaudas, ligonbučius be- 

. protnamius, kalėjimus ir priveisti • 
dar tarpu savęs visokių ligonių ■■ 
bei elgetų”. Kaina........... .... 10c.
Agentai gauna 50 procentą ant iriu- 

sų loenos spaudos knygų.
Siųsdami pinigus adresuokite:
. JONAS M. TANANEVIČIA,5- 

8249-53 So, Morgan St, Chicago,' IU.

2.

YPATINGI
CIGARETAI

iš
TURKIŠKO 

SUMAIŠYMO

TINKA
VISIEMS

RŪKYTOJAMS

OR NEW

CIGARETTES
t Ift

= cotrk tip =
ĮDOMUS

, satino

NUOSTEBUMAI

PAUKŠČIAI 
ir 

KVIETKOS 
KIE VIENAM 
BAKSELYJ

C0RKT1

Cigarettes

5c. už 10 
PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS 

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

pagalves 
P. LOR1LLARD CO

W. Pulman 4178, arba 659 W. P. f
Lietuviška Registruota 

AKUŠERE 
ELEON. S. SUTKUVIENĖ 

339 Kensington Ave. 
Kensington, Ill.

**
*******
* „
************4-4-************

$ *
* * 
$
*

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

CHICAGO, ILL.
SFECUALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IR PRIE GIM
DYMO.

Gydau privatiškas ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
plauučfų, ,'X:’ -dies, reumatizmo, užnuodl- 
jimą kraujo ir ligas akių, ausų, nosįes 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

* *
*****

. Tel. Lawndale 3670

W. POLCYN
MASON CONTRACTOR

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

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

Mes Vėjuojame į visas dalis miesto 
Įima pašaukti dieną arba naktį.

, !u.. ■ ' - ■ •

P. A. MAŽEIKA
Savininkas

3315 AUBURN AVENUE,

.PAIN-EXPELLEn
t Keg.US.Pat.oif. i
49% ALCOHOL
EAiBICHTER&Co

215 Pearl St r.

DR. RICHTER'S
Pain Expeller

Dr. Richter's galingos externa' 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

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

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

25c ir 50c. už butelį.

F. AD. Richter & Co, 
American House 

74-80 Washington St. New York

Svarbu 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 ir gerai, 
dirbame pigiai ir gerai vandeniu dū
das, leksztus stokus liejame smala ir 
kitus panaszius atliekame darbus. 
Pranęszkite mums telefonu arba lai- 
szkeliu, o atsiusime musu reprezen
tantą. Geriems gyventojams darome 
ant iszmokeszcziu.
THE BEST ROOFINS CO.,

E. Nowicki, Vedėjas
1222 Noble gatve, prie Division 

Telefonas Mon-oe 4536

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3352 Emerald Avenue - - Chicago, DI.

Telephone Yards 4527.

AUBURN AUTO GARAGE
Uždejome naujos mados Auto

mobilių biznį.
Galima pasisamdyti visokios mados Automobilius 

del pagrabų, vestuvių, krikštynų, taipgi pasivažinėti. 
Mes parsamdome Automobilius už numažintą kainą.

ir miestelius aplink Chicagą. Mus ga 
Su godone

Tel. Yards 1138

M. DREIVISZIS
; ■ President

CHICAGO, ILL.
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ADM1Č. STRACIJA LIET. TEATRAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA 8V. 

MARTINO.
Petr. Andrejauckas, Pirm, 

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

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

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

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

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

3244 S. Mrgan St.

PASARGA; “Už konespondeiieljšB, 
apgarsinimuą "Kataliko’* Redakcija 
neatsako ”«

Draugysčių Reikalai.

* Reikalinga JM 
klą prlij pešimo 
būti švkrf, greit 
kalbų. Gerai mei 
ils if yieta. . ..

3239 So. Halsted Stft 
Chicago, Ill.

angliška 
užmokes-

ADMINISTRACIJA DB-STES SV. 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Raudis Pagelbininkas, 

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

3249 S Morgan St. 
Jurgis Brazauckas, Pin. Rast., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

■Į- 4513 S. Wood St.

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

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

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

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

j 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.
Kun. M. Kraučuuas, Kapclonas, 

32nd Pl. and Auburn Avi.

TEMYKITE 
GBk LIETUVIAI!

TAUPYKI! PINIGUS!
“Keistuto“ 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 Hinois Court, kampas 33čios 
gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
cijų. Akcijos užsibaigia už 6Į4 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100.00

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

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

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

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

Su guodone, •»;*
Ben. Butkus, Prezidentas, 

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

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

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

Reikalingas bučerfs į lietuvių koo- 
perativiškos bendrovės krautuvę, kuris 
mokėtų tą darbą ir turi būti apsipaži
nęs su prekėmis. Gera vieta, gera mo
kestis geram žmogui. Atsišaukite tuo- 
jaus ant šio adreso:

Lithuanian Mercantile Company.
A. M. Ruchas, U- į 

Secretary,. - 
1126 State St,

DeKalb', 111.

Paieškau savo draugo Jono Dem- 
kaus. Paeina iš Kauno gub., to pat pa
vieto, Skirsnemunės par., Kaniūkų 
kaimo. Antrą kartą atvažiavo Ameri- 
kan. Malonėkite pranešti šiuo adresu: 

K. A. Vasiliauskas
3249 So. Morgan St.

Chicago,! Ill

2200.

Paieškau Antano Stankevičiams ir 
Zigmo Michailionio. Paeina iš Vilniaus 
gub., Trakų pav., Nedzlnglų Vai., Ka- 
mis'arkos sodžiaus. Jau senai kaip 
merikoje. Malonėkite pranešti šiuo 
dresu:

Jonas Pigogas
327 River Str.

Paterson, N. J.

a-

Parsiduoda btičernė ir grosėrhS, gB- 
roj vietoj, daugiausiai tarps lietuvių. 
Noriu parduotu gretai it persikelti į 
kitų vieta, kadaug 
tą ir noriu staįyti 
“Kataliko” Red,

. 31-32-38. 1-Jž

Parsiduoda labai pigiai geroje vie
toje Balionas, Savininkas važiuoja į 
Europe, tad naudokite gero pirkimo 

nupirkau safl Ho- proga, Atsišaukite šiuo adresu.
šamą. ’Atsišaukite | ’ 1020 So, Canal Str.

• i . Chicago, DL
'Atsišaukite |

32-33-84,

Parsiduoda gėypj yietoj grosernė ir 
bučernė. Biznis (gerai išdirbtas. Vieta 
apgyventa lenkų.plefuvių bei kitų tau
tų. Tai gera normom biznio vieta. 
Platesnėms žinoma atsišaukite šiuo a- 
dresu:

Misievicz and Koszis
Indiana Harbor, Ind,

31-32-33

Parsiduoda trįs karietos bei tur
kliams pakinkalai. Parduodu už visai 
numažintą kainą. Atsišaukite iš visur, 
d busite tikrai tuo pirkimu užganė
dinti. Parduodu, nes automobilinius 
vežimus įsteigiau.

P. Mažeika 3315 Auburn Av, 
- Chicago. Ill.

32-33

“KATALIKO” IŠLEISTOS KNYGOS 
ABBA KNYGOS SAVOS SPAUDOS.

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

1.

Parsiduoda labai pigiai penkiems 
kambariams rakandai. Noriu greitai 
parduoti ir išvažiuoti į Lietuvą, 
šaukite šiuo adresu:

Petras Rimkus
942 —32 PL 

Chicago, I1L 
(30—31—32)

Atsi-
Parsiduoda keturiems kambariams 

forničiai (naminiai rakandai). Noriu 
išvažiuoti į kitą miestą. Atsišaukite 
šiuo adresu:

3302 Union Av.
2nd. floor, Rear.

Chicago, Ill.
32-33-34

2.

Parsiduoda pulkus saliunas, gyvuo
jantis jau 24 metai, lietuvių ir len
kų apgyventoje vietoje, greta di
džiausios lietuvių bankos. Parsiduoda 
visai pigiai, nes kitą biznį įsitaisiau. 
Ypač lietuviams puiki proga. Kas no
rėtų puikiausi saliuną ingyti atsišau
kite šiuo adresu:

3247 So. Morgan str.
Chicago, Ill.

t (30—31—32)

Labai pigiai parsiduoda lotas ir na
mas, vieni metai tik kaip statytas. Ne
toli' lietuvių šv. Kazimiero vienuoly
no, tarpe 64 ir 65 gatvių, penki blioka 
į vakarus nuo Western Ave. Kaina 
$1000. Atsišaukite šiuo adresu: 

Jonas Vaitkus 
6411 So. Washtenaw 

Chicago, Ill.
Av.

3.

RANKVEDŽIAI.
SVEIKATA ARBA TIESUS IR TRUMPAS KELIAS Į SVEIKATĄ. 

Pamatinės žinios iš Anatomijos, Fizijologijos ir Hygijenos. Rank
vedis Pradinėms Mokykloms ir Plačiajai Liaudžiai Žinynas. Su
taisė Dr. A. L. Graičunas. šis pirmas lietuvių kalboje sveikatos ži
nynas parašytas pagal Europos . ir Amerikos garsių: daktarų ir 
profesorių. SVEIKATA — veikalas didis, turi 339 puslapius, su 
keliais šimtais aiškių paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir 
kitokių. Kaina drūtuose apdaruose ................... ........................ .. $2.0o.

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, nes pirmoje vietoje telpa žodžiai, paskui angliš
kas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. Toliau s seka 
žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su fonetiškų ištarimu. Cionais 
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 pilietiškų poperų, 
atneš didelę naudą kiekvienam, norinčiam palikti piliečiu. Pusi.
240. Kaina .......................................................................................... $1.25.
Drūtuose apdaruose ............................................................................... $1.50.

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

—
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ADMINISTRACIJA DB-STĖ3 ŠV. 
JUOZAPO ‘AIM. SM. 

Juazapas l’alandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Ant. Petrokas, Viee-Prezidentac, 
1819 W. 45-th St.

Juozapas Palekas, Prct. Rašt.
4559 So. Hermitage Av.

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

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

ADMIN? GRACIJA L. I. U. 
Kf.TI I kO

LEE PARK, W1I.KLS-BARRE, PA. 
Adomas Cikanauakas, Pirrmėdū, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St.
Juozas Adonzinas, Prot. Sekr, 

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

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

TĖMYKIT LIETUVIAI: 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

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

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

Todėl kviečiamo Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš- 
b'gM del pirkimo arba budavojimo Na- 
nų ant p’r.-nj morgičiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų jopierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prczidc-ntas, 

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

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

Mykolas J. Tananevicze, Kasier. 
670 W. 18 <4t.

NARIŲ DOMAI!
Liet. Teat. šv. Martyno dr. ant pusme

tinio susirinkimo nutarė, kad kiekvie
nas narys privalo paimti po vieną 
tikietą ant laikrodėlio išlaimėjimo iki 
rugpiučio 1S d. To nepadarius reikės 
pas fin. raštininką užsimokėti po 50c. 
Tikietas galima gauti: A. J. Kasimras, 
3416 Auburn Ave.,'K.1 Stulga, 4^Į^r.So. 
Wood Str. ir “Kataliko”- ofise Z. 
Kadzevskis. Su godone

32 KOMITETAS.
SUSIRINKIMAS.

šv. Stanislovo draugija turės savo 
mėnesinį susirinkimą nedėlioj, rugpiu
čio 11 dieną, šv. Kryžiaus imi ra pi jos 
svetainėje, 46 ir Wood gatvės, 1-iuą 
valandą po pietų. Bus leidžiamas iš- 
laimėjimui laikrodėlis. Kiekvienas są
naris privalo ateiti ir atnešti tikietą. 
Taip-gi daug svarbių dalykų bus svar
stoma.

Paul P. Baltutis — rašt. 
3250 Union Av.

Paieškau Boleslovo ir Jono Tatunų, 
Pranciškaus štraidaičio, Prano. Mar
kūno. Pirmiaus gyveno turbut Broo
klyn. Paeina iš Kauno gub, Vilkmer
gės pav, Taujėnų vai. Malonėkite 
pranešti šiuo adresu:

Mr. Povylas Markūnas
101 Bellow Str.

McKees Rocks, Pa.

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

1951 Canalport Ave.
Chicago, Ill.

(31-32-33). .

Parsiduoda geroj vietoj saliunas. 
Noriu parduoti greitai. Atsišaukite 
šiuo adresu:

John Zuziak
671 W. 12 Str.

Corn. Union 
Chicago, Ill.

2200.

4.

5.

TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA del Lietuviškų Mo
kyklų šiaurinėje Amerikoje; Pagal Stuobrį ir kitu# parengė S. P. 
Tananevičia. Pusi. 102. Kaina .............      35c.

NAUJAUSIAS LIETUVIŲ LEMENTORIUS arba Skaitymo ir Ra
šymo Pradžiamokslis Lietuvių Parapijų Mokykloms šiaurinėje Ame- 
rikoje. Pagal Damijonaitį ir kitus parengė S. P. Tananevičia. 
Pusi. 84. Kaina drūtuose audekliniuose apdaruose ........................ 25c.

• ‘KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsedia, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.
ŠV.

Paieškau savo švogerio Antano Sa- 
katausko. Paeina iš Suvalkų gub., Vil
kaviškio pav., Keseuiškių kaimo. An
trą syki atvažiavęs Amerikon gyveno 
Bostone. Jis pats ar kas žinote, malo
nėkite pranešti šiuo adresu: 

Mr. Vincas Dumczius
P. O. Box 6S7

Westville. Ill.

ADMINISTRACIJA DP-STES 
MATEUŠO APAŠTALO. 

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

AnUnas Mazelaufkis, Pagebininkaa,
3244 S. Morgan St.

Nikodimas O vertingas, Rašt. Prot,
3245 S. Morgan St.

Antanas Kasparavįčie. Rašt. Fin, 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Hlinois Court.

JV. MYKOLO DH-SXBS WILKES- 
’ BARRE. FA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras PiiecKas, Prezidem as, 
462 E. South St.

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

Vincas Adominas, Prot. Sekr., 
34 I x>ga n St.

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

bu Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Sv.

Juozas šnipas, Kasierius, 
386 New Gro.e Si

Paieškau savo brolio Stanislovo Pik- 
tuno. Paeina iš Kauno gub., Vidu- 
klių parapijos. Metai jau kaip atva
žiavau Amerikon ir jo ieškau. Malo
nėkite pranešti šiuo adresu:

Antoni Piktune
c—o M. Šnekia r 

Box 78 
Thorpe. Wis.

32-33-34.

Paieškau savo brolio Alek andro Po- 
viliaus, 22 metai kaip Amerikoj, ginlė- 
jau kad gyvena Illinois valstijoj, paeina 
Kauno g,, Saulių pav. Radvil skių par-, 
apie 00 m. Jeigu kas apie jį žinotų, 
duokite žinia ant s sers adreso:

Johanna Jenuški
718 W. 18th St., Chieag ’, 111.

ANT PARDAVIMO

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE, PA.
J. Laukus., PrezideitCn, 

425 8. Grant . t.
7. Staneika, Vice-prozid., 

57 Oak Lane.
Pieckis, Prot. Sekr., 
462 E. South St. 
Daukšys, Kasierius, 
18 N. Meade S’.

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

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

J.

ft
J.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.. 
. Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 

843 — 33rd St.
Jonas Bagdonas, Vice-prezi., 

3236 So- Morgan St.
Ant. Mosteika, Piotokolų Raštin., 

821 — 33rd Ph
Vine. Grigaliūnas, Finansų Raštinink., 

1906 So. Union St.
Jonas Bijanskas, Iždininkas, 

840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNG. VYTAUTO, ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE.

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

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

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

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

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

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

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 DRAUGYSTES 
šV. JURGIO R. ir K..

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Ave.

Joe. Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 Auburn Ave.

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

3325 S. Morgan St.
▼Ine. Stankus, Išdininkac, 

2934 — 29 St.

DARYKITE DABAR!
Musų depozitoriai gauna 3 proc. metams, kuris yra mokamas pirmą 
dieną Sausio ir Liepos. Pinigai padėti prieš 10 d, mėnesio traukia 
proc, trap p rmos d, Pradėkit pasidėti šiądien kad ir su 1 dolier u.

INDUSTRIAL savings bank
2007 Blue Island Ave.

Atidaryta Subatos vakarais 
nuo 6 iki 8 valandai.

22 met i b znijc.
V sos kalbos kalbamos.

Dr. G. M. Glaser

PIKNIKAS.
šv. Roko draugija rengia rugpiučio 

1S dieną puikų metinį pikniką. Bus 
įvairių žaislų ir šokių. Muzika veda
ma gabaus smuikininko F. J. Jariacko. 
Piknikas atsibus A. Zopelio darže, .Su
mmit, Ill. Pradžia 9 v. ryte.

Dešimta gryno pelno dalis yra ski
riama vlešąjam knygynui, 2242 W. 
Pl. Chicago. UI. Kviečiame visus 
šliaukyti kuoskaitllngiausia.

PASARGA. Važiuokite iš visur
gi Archer Avė: paskui Archer Limits 
karais ligi stočiai; iš ten Joliet karais 
ligi Summit, Ill.

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

Mik. Adomaitis 
4845—W. 14 str., 

Chicago, Ill.

Conipnny
lleguliariška Pąsįjįįgrinč Linija :ąfp
NEW YOH K ir ROTTEXBAM.

Gerinusi I aiv i — Rniiningi kambariai 
lliiri uni be»ie iaest tis—Geras Valgis 

Aus rijos.Hungarijos i Rusijos 
pasažier ai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos por Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar inform: cijos kreipkitės

Uranium Steamship

Šluotai aprelškiu pagodotal visuo
met) lai. Jog Ssu _ "2 '
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
metų, per!.61iau----- ------ ‘
mą į savo locną

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

Mano ofisas aprūpintai uuv auslate 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir UgšoL Pasi
tikėdamas, jog gerbtam? publika ir to- 
liaus matu rems, estu namie ant kiek
vieno pa’.■“iki. -avimo dieną ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų Ir užsendintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi »a pagarba

Dr. G. Glaser

seniausias gydytojas

savo ofisą ir gyrenl- 
nazną po numeriu

(30—31—32)

13 Broadway, - New York
J. V; Zinner & Co.,

140 N. Learborn St., Chicago. HL
Arba pas mus agentus kurie randa

si visur Suvienytose Valet ijose.

3149 South Morgan Street
Kertė 32-ros gatvūe

23 
at-

li

DIDELIS METINIS PIKNINKAS
Su išlaimejimu $5.00 Aukso Plunk

snos ir Moteriško Pocket Book vertės 
$5.00 Draugystės šven. P. M. Razan- 
cavos Panų ir Moterų atsibus Nedėlio
ję, 11 d. Rugpiučio (Aug,). 1912 m. 
Bergman’s Grove (Darže,) Riverside, 
Ill. Prasidės 9tą valandą iš ryto. In- 
žanga 23c. Ypatai.

šiuomi apznaiminam, kad atsibus 
puikus PIKNINKAS 11 d. Rugpiuč-io 
(Aug.), 12 m, Bergmann’s Grove 
(Darže). Kviečiame visuomenę be 
skirtumo, kaip jaunus, teip ir senus 
atsilankyti, kur galima labai linksmai 
laikas praleisti, gerai pasišokti, nes 
bus puiki muzika. širdingai kviečia. 
31-32 KOMITETAS.

IŠKILMINGAS PIKNIKAS!
su išlaimejimu Albumo, sieninio laikro
džio ir bronzalieto, parengtas Lietuviškų 
Kriaučių Kliubo savit. pašei ros, NedE- 
lioj, 11 rugpiučio, 1912, pradžia 9 vai. 
ryto, Schuth’s Darže, Riverside, Ill. 
Inžatiga 25c porai. Visi lietuviai ir 1 e- 
tuvaites yia kviečiami atsilankyti ant 
šio pikniko, nes tai bus linksmiausias 
piknikas ir kas tik bus galima komite
tams padaryti del atsilankusių idant 
juos užganėdinti, bus padaryta. Daižas 
yra visiems jau žinomas kaipo su dide
liais medžiais ir pavėsiais, kur žmogus 
gali pas Iseti ir tyru oru pakvėpuoti.

Davažiuoti galima bile karais ar Gar- 
lieid el-veiteriu iki 48 Ave. ar Douglas 
Park eleveiteįiu iki :2nd Avė. o nuo ten 
L-iGrange karais iki Bergman’s Grove ir 
2 blokn pėsti į šiaurę.

PAIEŠKOJIMAI
Reikalinga mergina arba našlė prie 

grįčios (stūbos) darbo. Darbą ' turi 
suprasti. Vieta ilgam laikui. Apie už
mokestį sužinokite laišku. Atsišaukite 
šiuo adresu:

Plus Adomaitis
654 W. German Str.

32-33-34 Baltimore, M. D.

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

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

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

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

Jonas Urbonas
£ox 76 .
Marquette, IU.

(30—31—32) ' . ' . ... \ 'M .

-------------------------------- -------- ;--------

Parsiduoda saliunas labai-geroj vie
toj, apgyventoj. 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

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

K. Ccapek, . .
4424 S. Wood St.

Chicago, HL

; J. W. Zacliarewicz
i NOTARAS
į Ištiria abstraktus perkantiems 

namus ir padirba visus kitokius
1 legališkus dokumentus, Ameriko-
I niškus ir Europiškus, Asekuruoja 

namus nuo ugnies ir ciklono atsa
1 kančiose kompanijose ir skolina
i pinigus ant pirmo morgičiaus.

Kreipkitės prie tauticczio kuris yra
I atsakantis o visados gausit teisinga pa* 

tarnavima. Prieszaį Szv. Jurgio bazn.
* 911 W. 3 5 rd St; Tel Yard 5423

išgydysiu Jus 
■ E J NUO PAŠLAPINU Ui TINGU LIGŲ.

Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 

**•!•!'!- ■ -l!-•■•■ ..... dysiu jus an
• • jjMMfafrnr... visados. Aęvarant uoju 

kiek vien amu 
r a n e d i n ima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
pydysiu jus uz 

S8I& i • •• ■ pigiau i r ge-riau, negudak- 
tarai mieste, 

kurie turi mo-» 
auksztas 

randas ir turi 
hrdidelius iszka- 

szczius. Asz 
f vartoju ir fab-...a* Tikuoju pats

• - savo medicinas
priprovas k u- 
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas

iszsigydyti Ir būti sveiku. Bodą 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

1827 Blue Island Ave., 2 lub. virszui Ban- 
kos, prie 18tos gatves, Chicago, Ill.

DR.’ RENFER, Specialistas.
Vai. 8 r. iki 8:30 v., ncdel. 8 r. iki 12 dien

Specialistas kuris 
iszgydo ko kiti negali.

elephone Yards 2750*
Pirmos KlesOs Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynui 

ir ruginę degtinę, o egiarai tai net 
iš pat Kauno, o 

.svetaine, delei 
sįriiikimų. - ‘į.

T. RA!

to turiu didelę 
į ir kitokių su-

JCZIA 
936 W. Chicago.

RYMO-KATALIKIŠKAS DIDESNYSIS KATEKIZMAS dėl Lietu
viškų Mokslainių Amerikoje. Parašė kun. J. Deharbe,D. J. Ge
riausias, nes labai suprantamas, kad ir mažiems vaikams Katekiz
mas, parankiausias lietuvių pradinėms mokykloms. Pusk 199. 
Kaina drūtuose apdaruose ...................................................................... 35c.

7. NAUJA CHRESTOMATIJA dėl Lietuviškų Mokslainių Amerikoje.
Dalis L Parengė B. Brandukas. Ši knyga yra geriausia skaitymui 
šiek tiek pramokusiems skaityti, nes joje telpa trumpos, gerai su
prantamos jaunam protui pasakaitės. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose .............................z....................................................................... 35c>

8. NAUJA KNYGA dėl Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. Dalis II.
Parengė P. Brandukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos la
bai paranki mokiniui jau pramokusių skaityti ir rašyti vaikų. 
Telpa joje apysakėles ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose ap
daruose .........    s®0,

9. NAUJA SKAITYMUI KNYGA Lietuviškoms Mokslainėms Amerikoje.
Dalis III. Su paveikslais. ' Tai yra trečia Chrestomatijos dalis, 
arba tolesnis lavinimasis jau mokantiems skaityti vaikams arba ir 
suaugusiems. Joje telpa daugiau moksliškų apsakymų ir eilių. 
Pusi. 138. Kaina drūtuose apdaruose .................................................... 50c.

6.

10. 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 Ugi pradžiai krikš
čionybės. Pusi. 180. Kaina drūtuose apdaruose ...................... 40c.

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

baltveidžius ir indijonus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina .........................................................     25c.
Ta pati su audeklo apdarais .........     50c.

12. ANTRAS KRIKŠTAS. Šių laikų apysaka. Parašė Br. Vargšas.
Labai žingeidi apysaka apie padėjimą šių dienų Rusijoje ir buvusią 
revoliuciją. Pusi. 83. Kaina ................................................................ 25c.
Ta pati apdaryta ........................................................................................... 50c-

13.

14.

15.

16.

17.

, APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai norintiems suprasti teisybę. P. B. 
šioje knygelėje aprašo kokį pavojų atgabena žmogui rūkymas ir 
alkoholiški gčrymai. Pusi. 23. Kaina .............    10c.

. APSAKYMĖLIAI. Keturi puikus apsakymėliai: 1) Teismas. 2) 
Neišmiegotas Motiejienės miegas. 3) Iš senovės Egypto padavimų.
4) Ar atsimeni? Pusi. 75. Kaina ........................................................ 15c.

pamaldų j požeminius urvus, katakumbomis vadinamus, kurie ir 
šiandie dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina ............................. 35c.

APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš amerikoniško gyvenimo.
H. Sienkievič. Išguldė Lapšaus Vaikas.’ Antra laida. Labai juo
kingas aprašymas apie užsidėjimą vieno Amerikos miestelio. Pusi.
32. Kaina .......................................................      15c.
BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė Vaikas. Labai užimanti 
šių dienų atsitikimų apysaka, verta perskaityti kiekvienam lietu- 
viui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina ........................................................ 15c.
CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖJAI KATAKUMBOSE. Isto
riškas apsakymas Laikuose Krikščionių Persekiojimo. Pagal lenkų 
kalbą P. B. Labai 'puikus aprašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui Domicijonui. Aprašyta, 
kaip pirmiejie katalikai, vengdami persekiojimų, susirinkdavo ant

18.

19.

20.

21.

Ta pati apdaryta ....................................................................................... 65c.
DANGUS. PAGAL K. Flammarion parašė P. Brandukas. Su pa
veikslėliais. Astronomija — mokslas apie pasaulį. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir kokią įtekmę turi viena ant kitos. 
Knyga yra moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kaina ................. 60c.
Ta pati apdaryta ...........................   75c.

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

GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle
lis. Joje telpa keliolika puikių tėvynainiškų eilių garsaus musų 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina ................................................................ 10c.

HUMORAS IR SATYRA Lietuviams Laisvo Laiko Praleidimui ir 
Saldiems Juokams. Surinko Juokų Mylėtojas. Pusi. 158. Kaina file. 
Apdaryta ...................................................................................................... 7«>C.

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 ............................................. 4!)c.
Apdaryta ........................................................................-.............................. 6!>c.

23. GYVENIMO GABALĖLIAI. Joje telpa 13 įvairių puikių pasiskai
tymų ypatingai apie Lietuvos vargus ir visokias nelaimes. Skaity
tojas atras labai daug genijališkų 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.

**********:I-*’* ******** ****** ft********* ******* ft
ft *

t********* į I * * f * i * * * t ** * t ** **t*

Po

MOKYKLA
Atsidaro Rugp.-Aiij

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 kreiptisypa- 
tiškai arba per laišką, šiuom ant
rašu: G. J. Leveskis, Vedėjas Mo
kyklos, S1O6 8o. Halsted Street. 
Chicago, Iii.

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

5, 1912

*
*

THE FALCON CIGAR FACT, 
vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas 

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

4644 So. Marshfield Av., 
Chicago, Hl.

Tel. Yards 175

* ************************** **----— ~ ------------ "*******
*************************;

DR. O. C. HEINE
DENTISTAS

Kamp. 31mos ir Halsted gatvių 
Ofisas viršuj Aptiekos

- 15 metų vienoje apygardoje.

* 
* 
# ** 
I

25. KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš
kiai parodo, kokios kolionijos buvo pirma ir kaip iš jų susitvėrė 
šiandieninės Jungtinės Valstybės. Pusi. 35. Kaina .....................

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

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.

10c.

15c.

28. KATORŽNINKAS. Labai daili apysakaitė Br. Vargšo iš šių dienų 
atsitikimų Lietuvoje. Kaina ........................................................

29. 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 musų senukų. Pusi. 296. Kaina ................................................
Su apdarais ..................................................................................................

31. MAGDALĖS

50c.
75c.

15c.MABIJA. Labai puikus aprašymas. Pusi. 75. Kaina 

UŽSIENYJE. Juokingas aprašymas kelionės į Pary
žių ir atgal Mikalojaus ir Glapiros Ivanovų. Parašė N. A. Leikin. 
Išguldė Magnus Parvalkietis. Labai juokingai aprašyta prietikiai 
jaunos rusų poros, keliaujančios užsienyje, o nežinančios svetimų 
kalbų. Labai užimanti knyga. Pusi. 216. Kaina ........................   50c.
Ta pati apdaryta ....................................................................................... 75c.

JONAS M. TANANEVIČIA,
3249 53 SO. MORGAN CHICAGO, ILL.

32. MŪSIŠKIAI
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fe VIETINES ŽINIOS. Į
Nesiduokim e apgauti. [kitaip negali, tai nors steig

dami .'kitokias bažnyčias, 
kad taip atitraukti nuo. ti
kros šviesybės,' nuo tikro 
mokslo ir stumti žmogų 
tamsy besna. '•

Bukime išmintingais, ne- 
siduokime mes, lietuviai,; 
apsigauti visokiems cicili-į 
kams bei laisvamaniams ari 
ba norintiems sau biznį pa
daryti.. kokiems ten sinu- 
klininkains. Stokime j visi 
vienybėn, o tuomet niekas 
.musų nėįVeiks: Mes/ katali
kai, turime Savo bažnyčią; 
kam eiti ten, kur tik musų 
vardo šmeižimas ir melų 
platinimas yra viršų paė
męs.

Lietuvis. '

Ant Town of Lake ren- 1 
giama yra sutverti neprigui- 
mingą bažnyčią/kurį užma
nymą padavė vienas smu
klininkas ir keletas jo šali
ninkų, dėlto kad nenori pri
gulėti prie šv. Kryžiaus Ry- 
mo-Katalikų lietuvių baž
nyčios. Dabar tasai saliunin- 
kas vaikščiojapolietuvių ta
utiškas draugijas ir kalbina 
prisidėti prie tveriamosios, 
parapijos, iš ko narių tarpe; 
kįla vaidai bei nesutikimai. 
Noriu tad atkreipti ddmąį 
tokios neprigulmingos para
pijos naudingumą. Tame bus 
inpainiotos, žinoma, tik tau
tiškos draugijos, nes katali
kiškosios draugijos nesiduos 
savęs apgauti ir bus visuo
met užganėdintos iš tikros 
Rymo-Katalikų Bažnyčios.

Nepriguįmingoji parapi
ja jokios naudos neatneš, 
bet dar sudemoralizuos, su- 
pykdįs ii* išplėš tautiškų 
draugijų narių sudėtus cen
tus. Prie tautiškų draugijų 
priklauso visokių pažiūrų 
žmonės. Tos draugijos visai 
nesirūpina tikęjimiškais rei
kalais, tad kiekvienas lietu
vis gali ten prigulėti. Rasi
me ten katalikų, gerų žmo
nių, bet ir niekam netiku
sių. Jaigu katra iš draugijų 
prisidės prie neprigulmin
gos bažnyčios, turės šelpti 
ją darbu ir pinigais. Toksai 
pasielgimas bus neteisingas 
nariams, ten prigulintiems, 
geriems katalikams, kurie 
užlaiko vieną bažnyčią ir iš 
tos yra užganėdinti. Ver
čiant juos aukoti neprigul- 

Imingai, jų neprijaučiančiai 
bažnyčiai, darysis didelė 
skriauda. Taip-gi skriauda 
tiems, kurie visai nepriklau
so prie katalikų bažnyčios, 
nes jie nenori nei prie kito
niškos bažnyčios, priklau
syti kadangi sulyg jų nuo
monės yra nereikalinga. 
Kiekvienas turi valią, ką 
nori — daro, o jaigu bus 
priverstas, ant jam nereika
lingo tikslo mokėti, darysis 
niekšybė, žmogaus valios 
suvaržymas. Toki priešingu
mai bus, jaigu draugija nu
tars mokėti iš išdo neprigul
mingos bažnyčios įsikūrimui, 
arba jaigu privers narius su
dėti paskirtą mokestį, ir vie
name ir antrame atsitikime 
bus tuščias pinigų aikvoji- 
mas prieš gerų žmonių valią. 
Neprigulminga bažnyčia yra 
nereikalinga kaip katali
kams, taip ir tautiečiams, ir 
jos steigimas bei draugijų 
pritarimas ne naudą na
riams atneš, bet blėdį. Kils 
vaidai, nesutikimai ir žmo
gaus išdan sudėto skatiko 

-- išaikvojimas ant vėjo bei 
pagalios draugijos suardy
mas ar bent susilpnėjimas. 
Dėlto draugijų viršininkai 
privalėtų gerai tą apšvarsty- 
ti, paimti į galvą, kad į su
sirinkimus tik dalis narių 
teateina, užkrovimas tad 
susirinkime nesantiems ant 
sprando nereikalingos mo- 
kesties bus didžiai neteisin
ga. Taip-gi sąnariai privalo 
tą gerai atsvarstyti, kad ne- 
apsigautų balsuodami ir ki
tų nenuskriaustų.

Steigimas neprigulmingų 
bažnyčių yra aklas lenkų 
sekimas. Kam mums sekti 
bloguose lenkus pasielgi
muose ir klausyti kokio ten 
smuklininko? Žinoma, musų 
laisvamaniams ir cicilikamš 
tas patinka dirbti. Jiems ne
rupi apšvietimas, bet tik ti
kėjimo išrovimas. Jaigu

Malonus atsilankymas.
Pereitą nedėldienį atsi

lankė į šv. Kryžiaus parapi
ją Tėvas Kazimieras kapu
cinas. Pasakė gražų pamok
slą: ragino žmones prie ap
švietimo, Dievo ir artymo 
meilės, laikraščių bei knygą 
gerų skaitymo; tik liepė 
neskaityti kokių ten šlamš
tų, kurie išplėšia iš žmogaus 
dorą, atima žmogiškus jaus
mus ir atitolina nuo apšvie
timo. Geras laikraštis ir ge
ra knyga žmogų pamokina, 
bet blogi tik protą aptem
dina. Visi su užganėdinimu 
klausėsi jo pamokslo ir šir
dyje kiekvienas jautėsi pa
kakintas, nes tikrai teikė 
žmogui tą, kas yra reikalin
ga. Lai Dievas jį užlaiko il
giausius metus, kad galėtų 
platinti žmonijos tarpe tikrą 
apšvietimą ir mes dar kartą 
galėtume sulaukti jo bran
gaus žodžio. " " * >

• Lietuvio.

švietimo. Bi*aidžiadąmas 
žmogus girtybėje turi brai
džioti ir šio gyvenimo pur
vynę. Kad Roselando lietu
viai pradeda atjausti gir
tybės biaurumą, parodo pe
reitojo nedėldičnio diena. 
"'T*. ’ • . F * ’ •. - f r ‘ .

Rugpiučio 4 dieną ;klebo- 
nas užmanė blaivininkams 
įsteigti pasiįnikšminimą, i- 
dant tuomi visus* sutraukti 
krūvon, sužadinti į brolišką 
meilę ir sustiprintLyienybes 
ryšį.- Žmogus,- būdamas tarp 
savųjų kokiame - rw>rs tinką 
mame pasilinksramimę, Su
gauna energijos, stiprybes 
ir dvasia veržiasipirmyn 
veikti, atlikti prakilnų kokį 
darbą. Panašių’jausmų su
žadinimui ir~buvo įsteigta s 
priėbažny  tiniame darželyj e 
blaivininkų piknikas. Susi
rinko gana diktokas žmonių 
būrelis: vyrų moterių, mer
ginų bei vaikų ii* prasidėjo 
visokį tautiški žaislai. Kas 
ką žinojo, kas kur yra regė
jęs ar žaidęs ką tinkamo^ pa
aiškino kitiems ir visi kartu 
linksmai bandė pildyti už
manytąjį žaislą. Linksma 
buvo kiekvienam ir galėjo 
jaustis,.kaip kad savo myli
mojoj tėviškėje tarp gimi
nių bei numylėtų draugų.

* ‘ Kataliko ’ ’ piknikas.
Utarninke, rugpiučio 13 

dieną, yra rengiamas “Ka
taliko” bei bankos darbinin
kų privatinis piknikas. P- 
nas Jonas M. Tananevičius, 
“Kataliko” leidėjas ir ban
kos savininkas, užmanė vi
siems savo įstaigose dirban
tiems darbininkams suteik
ti vieną liuosai pasilinksmi
nimui dieną, idant visi 
kartu galėti} sau draugiškai 
pasilinksminti, tyro oro pa
kvėpuoti bei vienybės ir 
draugiškumo ryšį sustiprin
ti. Minėtoje dienoje visi 
darbininkai išvažiuos toli 
kur už miesto į miškus ir 
ten sau visą dieną praleis 
Kelionė atsibus gerais, sma
giais automobiliais. Tos die
nos didesnę lėšų dalį apsii
ma ant savęs patsai savinin
kas. Banka-gi toje dienoje 
nebus uždaryta, nes pakeis 
kasdieninius darbininkus 
vienas iš pašaliečių.

V Pastojus saulutei sviesti, Už
sižibino prirengtas tam gra
žias žibintuves ir vėl links
mas klegesys tęsėsi. Paga
lios pasipylė smagios tau
tiškos dainos, kuriose liejo 
kiekvienas savo jausmus ir 
žadinosi meilė prie tėvynės, 
prisiminė malonus jaunys
tės dienų įspūdžiai. Reikia 
pažymėti, kad visą laiką 
su žmonėmis dalyvavo vie
tinis klebonas, linksmino 
visus ir suteikė dar geres
niam palinksminimui gra- 
mafoninę muzykę.

Tokie pasilinksminimai 
mums, lietuviams, yra di
džiai pageidaujami. Čia 
žmogus jautiesi, kad esi 
tarp savųjų ir turi pilną tau
tiškų jausmų užganėdinimą. 
Geistina butų, kad visi lie
tuviai sekti; Roselando blai
vininkų pavyzdį, o ypatin
gai Roselando neblaivinin- 
kai lietuviai, išsižadėtų gir
tuokliavimo piknikų ir stei
gtų panašius naudingus pa
silinksminimus.

Matęs.

Blaivininkų piknikas.
Roseland, Ill. Vietinės 

lietuvių parapijos klebono 
kun. Serafino, triusu yra 
sutverta Pilnųjų Blaivinin
kų draugija. Minėtoji drau
gija matomai stiprinasi ir 
galima tikėties, kad ateity
je toji išganinga dvasia a- 
pims visus lietuvius. Rose
lando lietuviai, yt mėnulis 
naktį sklaido tamsumus, 
sklaidys ateity j e savo pavyz
džiu girtybės tamsumus 
taip visų Amerikos lietuvių, 
nes turi gerą vadovą, geri! 
pritarėjų, kurių balsas ne
tuščiai skamba, bet atsiran
dą daug širdžių prijaučian
čių bei .balsą suprantančių. 
Be blaivybės nėra galybės 
ir vienybės, o be tų dviejų 
nėra pažangumo arba ąp-

“Bull moose”.
Panedėlyj prasidėjo nau

jos politinės partijos, kurią 
pulk. Roosevelt sutvėrė, tau
tinė konvencija. Toji pro
gresyvinė partija pasivadi
nus “Bull moose” (briedis). 
Konvencijoje dalyvauja ir 
patsai Roosevelt. Suvažiavę 
arti pusantro tūkstančio 
delegatų. Konvenciją atvė
rė senatorius Dixon. Liglai- 
kiniu vedėju išrinkta A. J. 
Beveridge. Sutaisyta plat
forma esanti labai pažangioj 
dvasioj; pripažinta ir mote
rims politinės teisės. Ar toji 
naujoji partija turės pasi
sekimą, parodys ateitis, ~

mylias, kartais 30 mylių. 
Pirmose dienose maitinosi 
labai silpnai,; paskui-gi val
gė kur tik ką sugriebė. Pe
rėjo per New York, New 
Jersey, Pennsylvania, Ohio, 
Michigan ir Illinois, provin
cijas.

Sugavo ant stogo.
Plėšikas Harry Broad su

sipažino su ■ turtingu malū
nininkų iš Khox, Ind., Geor
ge L. Guyartt. Abudu aplan
kė keletą galiūnų ir grįžo 
namon. Staiga plėšikas išsi
traukė revolverį ir riktelėjo 
Guyarttui “augštyn ran
tas”; pastąrasis-gi vieton 
rankas kelti, kirto anam Į 
žandą. Visa’ tragedija bai
gėsi tuom, kad plėšikas di
džiai apdaužė Guyarttą, atė
mė pinigus įr leidosi savais 
teliais. Vipriok pasisekė 
tam tai pamatyti tą atsitiki
mą ir pranešti policijai, ku-; 
ri tuoj paskui sekė plėši
ką. Matydamas, kad jau 
jam prastai; įšoko į viena 
namą ir ten iužsikraustė ant 
stogo. Policistams lendant, 
ėmė šaudyti. Tuomet vienas 
iš policistų, užkabinęs ant 
pagalio kepurę, vis kyščiojo 
aukan, plėšikas kaskart 

šovė. Kuomet jo šūviai išsi
baigė, policistai užlipo ant 
stogo ir suėmė.

KATALIKAS
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*Sipkortes ir Pinigų Siuntimas1^
Pieno klausimas.

Jau keletą kartą buvo 
kalbama apie pieno atveža
mojo Chicagon nevalumą ir 
iš to ligų praplėtojimą. Aną 
seredos dieną susirinko ta
me interesuotieji bei daugy
bė pašalinių į ratušą, kur 
pieno klausimas buvo svars
tomas. Savo kalba atsižymė
jo D-ras Abtas, kuris aiš
kiai nurodė^ kad nesveikas 
pienas įsigauna miestan tik 
per miesto 'darybos neran
gumą, kuri nesirūpina iš
duoti tam tikrų nutarimų 
ir taip apsaugoti žmones 
nuo daugelio ligų.

Galutinai paaiškėjo, kad 
20 nuošimtis farmerių at
siunčia nesveiką pieną ir 
kad būtinai miesto taryba 
privalo išduoti gelbstinčius 
tame įsakymus. Nutarta tad 
kreipties į miesto tarybą ir 
priversti ją aprūpinti tin
kamai tame žmonių reika
lavimus.

Nebūkite mokytojais tik 
savo naudai — iš visos ga
lės stengkitės vesti pirmyn 
ir kitus žmones.

Dabartines šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 
. - yra sekančios:

Į krajų. - Čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krajaus.
$36.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.00 

33.00 
41.00 
36.00 
33.00 
37.00 
37.00 
35.00 
32.50

$42.20 Cunard Line iš Libavos į New Yorką, 
40.00 “ ---- ----- * - —
35.00 
35.00 
33.00 
33.00

Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d.
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d.
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d.
North German Lloyd iš Bremen per 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.
Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d.
Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. 41.00 I 

$40.00 
40.50 
41.00 
41.00 
41.00 
41.00

43.00
45.50 '
43.00
43.00
43.00
40.50
45.00

Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas
White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d.
White Star Dominion iš Hamburg per Montreal, eina 8 dienas

Apart šitų kalnu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku Citizens 
popleru, 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: 
ir Tilžės 
$5.20 
$4.85 
$6.95 
$6.90

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

Eydkunų.
$5.25
$5.00
$7.10
$7.05

RUBLIU KAINOS

Pėsčia į Chicago. « .
Kokia tai Clara Mitchell 

į 37 dienas pėsčia atėjo’, iš 
New Yorko į Chicago. Tąja 
savo kelione norėjo jinai pa
rodyti, kad moteris be jokių 
ginklų gali atlikti ilgą ke
lionę niekeno neskriaudSa- 
ma, kad visur ras prijau
čiančių žmonių, kiirie; per
sergės nuo bent kokių neriia- 
lonumų ir suteiks' Wikalih- 
gus patarimus bei pagelią, 
ir kad nereikia iškalno pa
siskirti „atlikti kiekvienoje 
dienoje tinkamą mylių skai
tlių bei ląikytįs pasiskirtos 
dįjetos. Keliaudami ji kar-

Amerikos pergalė.
Amerikos atletai išėjo 

pargalėtojais didžiausiame 
skaitliuje Olympijosgėmiuo- 
se Stokholme, norint ten bu
vo susirinkę smarkiausi at
letai iš viso pasaulio. Šitoj 
šalyj daugiausia atkreipta 
atyda. prie mankštymosi, 
del išdirbimo drąsos bei 
ištvėrimo galėjimuos. Apart 
šito, yra paženklinta del at
letų dieta, deb sudrutinimo 
jų muskulų ir nervų siste
mos. Anie yrą išmėginami 
visaip ir kada jau buna pri
rengti, tai tos dalys kūno 
yra matomės, kurios reika
lauja pagerinimo. Kožnaš 
tur gyventi: taip, kadangi 
musų gyvenimas reikalauja 
varžimų. Jai gir musų šutai- 
symas, Imsi: ženklina musų 
sveikatą, yra ne tvarkoj, 
mesnegalime ją pataisyti su 
kituom kuom, kol mes ne
pradėsime vartoti American 
Elexir Karčiojo Vyno. Jisai? 
sutaisys musų kimo surėdy
mą, išgydys prietvarius, au
drutis muskulus dr nervus.' 
Pas aptiekorius. Jos Trine?/ 
1333—1339 So/ {Ashland 
avė., Ohicago2 Įll« ’

O* Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

Rublių $ c Rublių J c Rublių S c Rublių S c
1 •52h 29 15.23 57 29.93 85 44.63
2 1.05 30 15.75 58 30.45 86 45.15
8 1.58 31 16.28 59 30.98 87 45.68
4 2.10 32 16.80 60 31.50 88 46.20
5 2.63 33 17.33 61 32.03 89 46.73
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25
7 3.68 85 18.38 63 33.08 91 47.78
8 4.20 36 18.90 64 83.60 92 48.30
9 4.73 37 19.43 65 84.13 93 48.85

10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.38
U 5.78 89 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 35.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93
14 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 37.28 99 51.98
16 8.40 44 28.10 72 87.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50
19 9.98 47 24.68 75 89.38 300 - 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 78 . 40.95 600 312.00
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00
24 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.00
25 13.13 53 27.83 81 42.53 900 468.00
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulid, 
taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šipkorčių j kitus miestus, rašykite mums j kur norite išva
žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų metus, 
o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jūsų 
šipkortes kogreičiausiai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šitaip:

I J. M. Tananevičia
v <3240-53 S. Morgan St., Chicago, III

y.
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