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Suvienytos Amerikos Val
stijos į Haiti pakraščius pa- 
siunčiusios karo laivą.

Snores
Arėto ir

šią savaitę tęsiasi;' 
ir milicijos.
manevruose bu^iš

Connecticut© valstijoj 
20.000 regulerinęs armijos 
cieriai lakūnai. Šituose

kių partijos kOmitęfo žymes- 
Ar ji^ tuoj aus 

ir neži-

Kaina matams:
Amerikoje $2.oo Į Užsienį $3.00

ISPANIJA IR PORTU 
GALU A.

greitu laiku manąs šį mies
tą apleisti ir su savo šta
bu persikelti į kur kitur.

Amerikiečiai iš Meksiko 
nuolatos būriais keliauja į 
Suvienytas Valstijas, ka
dangi jiems grasia tikras 
pavojus.

konine kariuomene. Portu 
gali jos respublikos vyriau

sybė ir, abelnai, visi repu- 
blikonai rustinasi netik ant 
Ispanijos vyriausybes, bet 
ir ant pavienių ispanų, gy
venančių Portugalijoje. Ten 
gyvenanti ispanai bijosi pri
sipažinti ispanais esą, nes 
pramato pavojų.

Gi Ispanijos vyriausybė 
apreiškia, kad ji laikanti 
pasieniuose kariuomenę ir 
gaudanti monarchist©s, te
čiau tenai kariuomenės pa
laikymas jai daug lėšuojan- 
tis. Už kariuomenės palai
kymą Ispanija reikalaujan
ti atlyginimo ir jei Portuga
lija atsisakysianti tai dary
ti, Ispanija netik prašal
sianti nuo pasienio savo ka
riuomenę, bet dar paleisian
ti suimtuosius ir ligšiol ne
laisvėj' laikomus Portugali
jos monarchistus. Be to Is
panija teisinasi, kad jai ka
riuomenė reikalinga vidu- 
riniems šalies reikalams, to
dėl sienos sergėti ilgiau ne
galėsianti.

Tie nesutikimai gali pa
gimdyti dar aršesnes pasek
mes.

HAITI PREZIDENTAS 
UŽMUŠTAS.

Parako sprogimas sunaiki
na tumus ir užmuša 400 

žmonių.

vi 40 dienoms.
Nesutikimai išėjo iš to, 

kad parlamentas randasi 
jaunaturkių rankose, o da
bartinis miništerių kabine
tas parinktas didumoj iš se- 
naturkiu.

bourne. 1911 metais to mies
to pienų sutaisymui ap
skelbta konkursas ir tainė 
konkurse pirmą dovaną, 
1.750 svarų sterlingų, gavo 
iš Chicago, »I11. architektas 
Griffith. Sulyg išdirbto pie
no miestas turėsiąs tris 
centrus, kurie paskui pada
linami į penkias kuopas: 
valdiškieji bustai, gminų bu
stai pramonė, svetimų vieš
patysčių reprezentantų bus
tai ir pagaliau fabrikinė 
miesto dalis su priemiesčiais. 
Tos visos miesto dalys busią 
sujungtos tiesiomis plačio
mis gatvėmis, papuoštomis 
medžiais. Kapitelius stovė
siąs ant kalvos ir iš visų 
miesto dalių busiąs mato
mas. Visi bustai manoma 
statyti iš betono, naujau
siu stilium — taip bent pa
taria architektas Griffith.

Ar tasai priimtas pienas 
bus išpildytas ir kaip grei
tai, tuo tarpu dar nežinia, 
tečiau žinoma, kad Austra
lija liks Suvienytomis Val
stijomis.

Žilcovas, be to, sunkiai su
žeistas netyčia paklydusia 
kulipka artilerijos kapito
nas Skopin, sunkiai sužeisti 
vienas artileristas ir 11 su
peni, iš kurių du mirė.

Caro įsakymu liepos 6 d. 
kapitonas Žilcovas už nepa
prastą pasižymėjimą pakel
tas papulkininku.”

Tiek rašo valdiškas laik
raštis, bet visame tame ra- 
šinyj nei puse žodžio nemi
nima to saperų maišto prie
žastis ir ar maištan buvo 
intraukti oficieriai. Juk 
maištas be priežasties ne
galėjo iškilti. To viso epilo* 
gas toksai: oficieriai gaus 
paaugštinimus, lojališkieji 
kareiviai caro padėkonę, o 
gal dar ir degtinės po pus- 
kružikėlį, o maištininkai da
limis bus sušaudyti, o dali
mis išvaryti katorgom

Panašus maištai Rusijos 
kariuomenėje tankiai atkar
tojami, bet apie juos užty
lima. Bet kokiuo tikslu ši
tą kareivių maištą valdžia 
išvilko aikštėn, tai visai ng- 
ra aišku.

Na, kuomet nors ir cariz
mui prisiartįs galas.

TURKIJAI ARTINASI 
TEISMO DIENOS.

Kaip pačiame Konstan
tinopoly j, taip ir visoj Tur
kijoj kaskartas vis aršiau 
veikiasi. Jaunaturkių par
tija nusprendžius išrištą 
dabartinį parlamentą su
šaukti Andrianopolin ir te
nai laikyti savo posėdžius. 
Gi dabartinis kabinetas ap
skelbė karo stovį Andriano- 
polyj, Solonike ir Smirne. 
Pasakoja, kad Turkijai na
minis karas esąs neišveng- 
tinas; galimas daiktas dar 
ir tas, kad gali sostan su- 
grįšti buvusis sultanas Ab
dul Hamid. Su sukilusiais 
albanais taippat pertraukta 
visokios tarybos; Turkija 
vis labiau ritasi prapultin 
ir regis jai nebus jokios pa- 
gelbos. Visa šalis stovi kaip 
ant kokio ugnekalnio.

“Kataliko” spaustuvėje spaudinasi viso
kios knygos, konstitucijos ir tt. Darbas 
atliekamas labai puikiai, greitai ir pigiai. 
Užsirašant “Kataliką” siųskit prenume
ratą arba laiškus sekančiu antrašu:

JONAS M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.

Santikiai tarp Ispanijos 
ir Portugalijos delei monar- 
chistų nuolatinio judėjimo 
ima vis labiau irti ir nežinia 
dar kaip gali pasibaigti. Is
panija, kiek yra žinoma, 
Portugalijos monarchistus 
toleruoja, leidžia jiems lais
vai savo teritorijose gink- 
luoties ir neprotestuoja net, 
kuomet tie apsiginklavę pe
reina PortugaUjos sieną ir

Haiti respublikos prezi
dentas Leconte pereitą sa
vaitę užmuštas, kuomet jo 
rūmų rusyse sprogo tenai 
sukrautas nežinia kokiam 
tikslui parakas ir kitokį 
sprogstančioji medžiaga. 
Kadangi rūmai buvo medi
niai, tatai gaisras tuojaus 
viską sutruškino. Bumų 
gruvėsiuose taigi pražuvo ii 
prezidentas; jo visa šeimy
na, sakoma, paspėjhs išsi
gelbėti. Kadangi šiais lai
kais respublika Haiti buvo 
besirengus karan su respu
blika San Domingo, tatai 
toki tragiška prezidento 
mirtis sostinėje Port au 
Prince pagimdžius maiša
tis. Apart karo respublikai 
Haiti grėsė revoliucija. Ta- 
gi dabar nežinia kaip ten 
gali išeiti. Pasakojama, kad 
prezidentas Leconte k rites 
nuo savo priešų suokalbio.

Nuo sprogimo ir gaisre 
pražūta apie 400 žmonių, 
daugumas sužeista, kadangi 
apart rūmų nuo trenksmo 
aplinkinių namų daug su- 
grauta.

Haiti kongresas tuojaus 
surengė specialų sesiją ir 
liglaikiniu prezidentu išrin
ko buvusį viešųjų darbų mi- 
nisterį Tancude Auguste. 
Mieste Port au Prince ap
skelbtas karo stovis.

Žuvęs prezidentas buvęs 
mulatas ir turėjęs 50 metų. 
Jis prezidentystę buvo ap
ėmęs su revoliucijos pagel-

Tuo tarpu šalies gilumo-- 
je padėjimas esąs be atmąil 
nos, valdiškoji kariuomenę 
grumiasi su sukilėliais : M 
gen. Mena nei nemanąs už
sileisti. Z ' ■.« f

Vidurinės Amerikos ręs* 
publikose per dienų dienas 
nėra ramybės. Ten revoliu
cijos nuolatos gemsta, jei ne 
ten, tai kitur. O kovojama 
daugiausiai vis už preziden
tystę, už augštesnes valdvie- 
tes, žodžiu sakant, už savo 
“aš”. . ?
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IŠ RUSIJOS.
Rusijos kariuomenės laik

raštis “Ruski Invalid” ra
šo tokią žinią iš Taškento: 
“Liepos 1 d. (seno kaleii- 
dor.) 8 vai. 30 min. vakare 
pirmojo ir antrojo Turkes
tano saperų batai i jono sto
vykloje, Troicko sodžiuje 
prie Taškento, kareivių bū
rys apie 100—150 žmonių, 
susirinkę prie stovyklų, 
šaukdami “ura” ėmė be 
tvarkos šaudyti oran. Įsiti
kinę, kad prie jų daugiau 
niekas neprisideda ir kad 
bėga oficieriai, pradėjo šau
dyti į stovyklas. Prieš maiš
tininkus pirmi išėjo antro
jo Turkestano saperų bata- 
lijono kareiviai, vedami ka
pitono Žilcovo, kurie savo 
šūviais nustūmė maištinin
kus atgal. Netrukus prie Žil
covo būrio prisidėjo kiti sa- 
perai, kurie pasiliko ištikimi. 
Tuo tarpu pranešė apie tai 
kitoms kariuomenės dalims, 
kurios stovėjo prie Troicko 
sodžiaus. Maištininkai, tan
kiai šaudydami, puolėsi ant 
besiartinančių Šiaulių. Šiau
liai taippat ėmė šaudyti ir 
privertė maištininkus išsi
blaškyti, paskui, be vieno 
šūvio, žaizdami himną “Bo- 
že, caria chrani”, nuėjo į sa
perų stovyklą ir drauge su 
kazokais ją apsupo. Auštant 
ėmė grįžti į saperų stovyk
lą iš visų pusių išsisklaistę, 
kilus riaušėms, kareiviai, iš 
kurių tuojau atiminėjo gin
klus ir areštavo. Išviso Šiau
liai, kazokai ir tvirtumos 
artilerijos kareiviai suėmė 
ligi 170 žmonių, iš kurių ne 
visi dalyvavo maište, bet 
buvo pabėgę iš stovyklų, pa
būgę šaudymo ar norėdami 
dalvvauti maište, arba neži- 
nodami, kas daryti.

Antryto j aus, liepos 2., tvar
ka stovykloje buvo vėl pa
daryta, saperų stovyklą ap
supo Šiauliai ir kazokai. Iš 
saperų atėmė ginklus ir ati
davė juos laikyti Šiauliams. 
Kiti kareiviai, kurie čia bu
vo žiūrėti saperų darbų, pa
liko ištikimi prisaikai ir 
malšino maištą.

Turkestano kariuomenės 
viršininkas, gavęs pirmą
sias žinias apie maištą, nu
siuntė tenai ]širmojo korpu
so viršininką, generolą Koz
lovskį. Antrytojaus, liepos 
3 d., kariuomenės viršinin
kas pats atvyko ir patyrė, 
kad vėl visa tvarkoje. Be- 
malšinant maištininkus ka
reivius, buvo užmuštas pir
mojo Turkestano saperų ba
talijom) štabs-ka piton as
Pochvisniev, sunkiai sužeis
tas to paties batalijono po- 
ručikas Šadskis, antrojo sa
perų batalijono sunkiai su
žeistas poporučikas Krasiv- 
skis, poporučikas Košiniec, 
kurie netrukus mirė ir len
gvai sužeistas kapitonas

Sultano dekrete pažymė
ta, kad parlamento atsto
vai turinti apkalbėti ir iš
rišti kelis konstitucijinius 
klausimus ir paskui ramiai 
sau išsiskirstyti, kadangi vi
siems pasibaigę mandatai; 
Po trijų mėnesių busią ap
skelbta nauji parlamentai! 
rinkimai.

Paskiau pasklydo žinia, 
kad kabinetas įsakęs .areš
tuoti buvusį vidurinių rai- 
kalų minister! Tąlaatą be- 
j'ą, buvusį finansų minister! 
Džavidą beją ir iš jauuatur-

KONSTANTINOPOLYJ 
KARO STOVIS.

Tomis dienomis Turkijos 
sultanas išleido specialinį 
dekretą, įsakydamas palei
sti dabartinį Turkų parla
mentą. Taip nusprendė mi- 
nisterių kabinetas, kuriam 
parlamentas išreiškė, neuž- 
sitikėjimą, ir privertė sul- 
taną išleisti minėtą dekreęą. 
Pasirodžius sultano dekre
tui, parlamentas susigriebė 
ir išreiškė kabinetui užsiti- 
kėjimą, tečiau sultaiias vis- 
vien savo dekreto neatšau-

nius narius, 
bus suimti, ligšiol 
nia. ■

Konstantinopoli^* gatvės 
pilnos kariuomenės, kadan
gi pramatoma mięsstė riau
šės. Parlamentas Mygi- ap- 
Šiąustąs kariuomenes, nes 
abelnai manotaaj kl^'parla- 
mento atstovai / 
klausyti sultano Ji 
nenorės skirstytieš.

Miništerių kabinetas be 
to nusprendęs apšaukti

IŠ NICARAGUA SUIRU
ČIŲ.

Respublika Nicaragua pa
suko ant naujų bėgių vidu
rinės Amerikos respublikų 
santikius link Suvienytų 
Amerikos Valstijų. — Ni
caragua valdininkai maty
dami, jog negali savo vidu
rinių priešų-sukilėlių apga
lėti ir apsaugoti Suv. Vals
tijų piliečių, kreipėsi pas 
“Dėdę Šamą” su prašymu, 
idant pastarasis jiems pri
siųstų armiją ir karo laivy
ną su tikslu numalšinti su
kilėlius ir nuraminti sykį 
ant visados sukilėlių vadą 
generolą Meną.

“Dėdės Šamo” nereikėjo 
ilgai prašyti. Nuo karo lai
vo “Annapolis” išlipo tuo
jaus 100 jūreivių ir nusida
vė į miestą Gorinto, kur at
radę visuotiną gyvenimo ra
mumą. Jie tenai saugosią 
amerikiečių reikalus.

Suvienytų Valstijų pa
siuntinys Weitzel pareika
lavo pas sukilėlių vadą Me
ną tuojaus atiduoti trans
portinius amerikiečių lai
vus, kuriuos nesena i buvo už
griebęs. Jei jis nepaklausy
siąs, tada amerikiečiai įsi
kalusią jam į kudlas.

Respublikos prezidentas 
Diaz be to pareikalavęs iš 
Suvienytų Valstijų daugiau 
kariuomenės ir tą jo reika
lavimą pasiuntinys Weitzel 
paremia su .tąją mintimi, 
kad didesnis “Dėdės Šamo” 
kariuomenės skaitlius be 
ginklų . šalį nuramįsiąs ir 
sukilėliai bijosią kibties 
prie amerikiečių manto.

AUSTRIJOS KARO PLE
NA!. . .

Rusijos dienraštis “Novo
je Vremia” andai nupiešė 
laipsnišką imperializmo iš- 
sivystimą Austrijoje, o to 
imperializmo svarbiausiąja 
tampra paskaitė dabartinį 
sosto inpėdinį Franą Ferdi
nandą. Kas tiesa pastarai
siais laikais inpėdinio po
litika daug pralaimėjo, kuo
met miništerių kabinetas at
metė naujų kąnuolių artile
rijai reikalavimą, bet, imant 
abelnai, negalima užginti, 
jogei Austrijos karo rate
liai neturėtų pasisekimo sa
vo siekiniuose.

Tie patįs karo rateliai 
yra sumanę sudaryti antrą 
karo laivyno eskadrą ant 
Viduržeminės jūrės. Taigi 
tame atžvilgyj “Nov. Vre
mia” išreiškia persitikrini
mą, kad tie Austrijos pie
nai susidursią su kliūtimis, 
kurios prirodysią imperija- 
listiškų spėkų silpnumą Au
strijoje.

Rusijai neparankus 
trijos ginklavimasis.

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS < 
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NAUJOS SUVIENYTOS 
AUSTRALIJOS VALSTI

JOS. J
Penktoj' svieto daly j, Aus

tralijoj, imta ruošines prie 
svarbaus ir milžiniško dar
bo. — Iš dabartinio Austra- 
lijos kontinento sumanyta 
sutaisyti Suvienytas Aus
tralijos Valstijas, nes vei
kiai ingautų nepriklauso
mybę, kaipo respublika ir 
nemažą rolę atloštų® svieto 
politikoj. Pilni geros valios 
ir besirūpinanti Austrai i j j, 
gerMuviu dabartiniai to 
kontinento ^valdininkai jau 
sumanė toms naujom? Vals
tijoms pastatyti sostinę, 
naują miestą* panašiai Su
vienytų Valstijų Whshing- 
tonui. Tasai miestas busiąs 
..^statytas ant-trijų kalvų Lten ima pešties su republi 
tolumoje: 75 mylios nuo Si
dney ir 300 niylių nuo MeL?
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MEKSIKO SUKILĖLIAI 
LAIKOSI.

El. Paso, Tex. — Meksi
ko sukilėliai pastaromis 
dienomis išlošė gan žymų 
mūšį. Iš valdiškos kariuo
menės atėmė kanuoles, gin
klus ir amuniciją, kurią mi
nėtoji kariuomenė iš jų bu
vo paėmus ties Oilos nela
bai senai.

Sukilėliai užpuolė valdiš
kuosius ties Caralitos, kuo
met pastarieji buvo mėginę 
juos atkirsti nuo vyriausio
jo vado stovyklos Juareze. 
Mušis tęsesis porą valandų 
ir ant galo valdiškieji tu
rėjo pasitraukti su dideliais 
nuostoliais.

Sukilėlių vadas Orozco e- 
sąs vis dar Juareze, tečiau

-
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Severos naminiai vaistai sutaisomi pagal 
išmintingiausias formulas.

LIESNISTVOS VAL.
(Naumiesč. pav.)

Birželio 26 (liepos 8)’ d. 
buvo valsčiaus sueiga. Mūsi
škiai valstiečiai taip sunkiai 
pajudinami, kad pilnateisė 
sueiga pasisekė sušaukti tik
tai iš trečio karto ir tai pa- 
grąsinus šaltąja už neklau
symą. Tą dieną buvo vals
čiaus taupoimai-skolinamori 
sios kasos revizija. Revizi
ja pasibaigė paprastu patik
rinimu vedamųjų knygų. A- 
tlikus kasos reikalus, tuo
jau buvo pradėta sueiga, ka
me pirmininku buvo vaito 
kandidatas Stankevičius. 
Jisai pasiūlė įvesti tvarką, 
kaip butų pasekmingiau at
likti sueiga. Be to buvo pa
tarta gerai išsiaiškinti pa
keliamus klausimus, o nė 
vien spręsti riksmu: sutin
kame, arba ne. Daugumą 
pradėjo rėkti, kad nereikią 
jiems tų pramanymų — pir
ma puikiai eidavo, girdi, su
eigos, tai ir toliau gali būti“ 
taip. Matyti rėksniai norėjo 
greičiau pasiliuosuoti namo; 
Pagaliaus s^vąrkos panašu
mas buvo įvestas. To- 
liaus buvo paduotas suma
nymas bausti nelankančius 
sueigų po rublį ir surinktus 
pinigus padalinti dalyvavu
siems, kas sueigos buvo pri
imta. (Kiekvienas žmogus 
privalo atlikti visuomenės 
priedermes dykai. Taigi tas 
pabaudas reikėtų kitaip su
vartoti! Red.).

Paskui buvo pakeltas mo
kyklų klausimas (mokyklų 
musų valsčiuje išviso ketu
rios). Vokiečiai buvo prašę 
direkcijų paskirti jiems e- 
vangelistą mokytoją. Direk
cija buvo paklaususi, kuri iš 
valsčiaus mokyklų norėtų 
turėti evangelistą mokyto
ją. Sueiga nutarė, kad jiems 
evangelisto mokytojo visai 
nereikią. Ant galo nutarė 
statyti namus visoms moky
kloms vienu kartu, kadnerei- 
ktų mokėti nuomos, Vienai 
mokyklai jau statomas, na
mas (Keturnaujėnuose).Bu
vo keli mažesni klausimai, 
taipgi nutarta šiemet baigti 
kelius taisyti. Tvarkos sto
kos, ar valstiečių nerangu
mo delei, visi klausimai bu
vo rišami apyčiupai ir di
džiausiu riksmu. Pade n re 
kada pasiūlė sumanymą, su
eigų nelankančijų bausti po 
rublį, buvo vien girdėti bal
sai: tai ant naudos girtuo
kliams, turtingesnieji visa
da neis, jiems lengva užsi
mokėti, reikia bausti sėdė
jimu. Ir niekas nepaaiškino, 
delko toks baudimo būdas 
butų geresnis, o ne toks, ku
ris lengviau įvykdomas, ir 
del ko.

Pakėlus evangelisto mo
kytojo klausimą pasidarė 
didžiausias nesusipratimas. 
Vieni rėkė, kad tas labai ge
rai busią, nes vaikai pramo
ksią vokiškai kalbėti, kiti 
ėmė rėkti, kad turi išsimo
kyti tie patįs mokytojai vo
kiškai ir tegul mokįs vokiš
kos kalbos visose mokyklo
se, o tretiems pasirodė, kad 
vokiečiai dabar nepriimami 
į mokyklas, ir jų, girdi, 
skriausti negalima, mes jie 
taipogi neša mokyklų išlai
das. Pastarieji nedaug ir 
teklysta. Kaip girdėti, vo
kiečiai nelabai leidžia savo 
vaikus į esančias mokyklas, 
norėdami jas boikotuoti. 
Paklausti vokiečiai, kaip 
jie paaiškina savo reikala
vimą, taipogi tik rėkavo, 

kad jie esą nuskriausti, kad 
jų vaikai turį būti vokiškai 
mokinami, kad lietuviai ta
msuoliai — nenorį įsileisti 
į mokyklas vokiečių kalbos, 
kuri visame mieste vartoja
ma ir t. Taip vokiečiai rė
kavo, bet to nežiūrėjo; - ar 
galės jų dauguma naudoties 
tokia mokykla, nes jie’ Lies- 
nitsvos valsčiuje gyvena la
bai išsiskirstę, o valsčius tu
ri ilgio apie tris mylias. 
Taipogi vokiečiai neatsakė, 
kurioje mokykloje norėtų 
turėti ėvangelistą mokytoją. 
Toki nesusipratimai pasida
ro nuo to, kad paaiškinimo 
trūksta. Mokyklų statymą 
taipogi lengvai * nusprendė : 
nepasiklausė nei kiek pinigų 
išviso reikės sudėti, nei kiek 
valdžią prisidės, ar neišrasti 
budo, kuriuo rasi, pigiau at- 

T k e
mi
šri 
lai

seitų ' pastąymas. 
lengvai- atliekami 
sprendimai dažnai 
vedžioja, ir po
kui nutarusieji gailestauja, 
sakydami, “kad butume ži- 
noję, jog taip bus, niekad 
nebūtume sutikę”. Paskum 
paprastai-bijoma -ii- tokių 
nutarimų, kurie aiškiai nau
dą rodo.

Užtai pakėlus kokį nors 
klausimą sueigoje, negali
ma spręsti iškarto — su
tinkame arba ne, bet rei
kia įsitikrinti, išaiškinti, 
kaip tas nutarimas reikės 
pildyti, tada kaip jis apsi
reikš. Tūliems sėdint už sta
lų popieryje puikiai taisosi 
keliai, lengvai statosi mo
kyklos ir daug da kas leng< 
vai darosi — reikia tiktai 
išgauti sueigos mis’prendi- 
mas. Bet gyvenimai! kariais 
visai nelengvai vykdoma. 
Sueigose visada reikia įsiti
krinti, ar neverta kas patai
syti paduodamuose sumany
muose. Kaimynas.

KURŠĖNAI 
(Šiaulių pav.).

Niekur, turi būti, nėra to
kio kampelio,, pamirštos vie
tos, kaip Kuršėnai. Kiekvie
ną vasarą (kaip ir ištisus 
metus.) čionai tylu. Doro pa
silinksminimo, jei ir norė
tumei, čionai nerasi. Tiesa, 
yra keli vyrukai, kurie norė
tų ir mano surengti chorą, 
lietuvių vakarą, bet nėra ve
dėjų, nėra net-gi padoraus 
vargonininko. Taigi laukia
me ir sulaukti negalime gerų 
žmonių.

A. Vijurkas.

LIETUVIŲ KALBA VIL
NIAUS MOKYKLOSE.

Birželio 25 d. 9 vai vakarą 
“Rūtoj” buvo susirinkęs 
būrelis žmonių aptarti lie
tuvių kalbos mokymo rei
kalus Vilniuj. Dalyvavo iš 
“Rūtos” D. Malinauskas, 
Č. Lendsbergis, iš Vilu. Liet. 
Savitarp. Paš. Dr. d-ras A. 
Vileišis, iš L. M. Dr. J. Vilei
šis, iš“Vilties”—J.Kubilius, 
iš “L. Ž.” F. Bortkevičienė, 
iš “L. U.” P. Ruseckas, iš 
“Bendrijos” M. Sleževičius, 
ir dr. A. Jurašaitis, B.Žilins
kas. J. Rimkus ir Patum- 
sis. J. Vileišiui papasakojus 
lietuvių kalbos mokymo 
stovį Vilniuj nuo 1906 m. i- 
ki pastarojo laiko, susirin
kusieji 
Vilniuje 
mokymo
turi rūpintis lietuvių kal
bos mokymo reikalais Vil
niaus vidutinėse mokyklose 
ir apskritai norinčiais, mo-

nutarė: sudaryti 
“Lietuvių kalbos 
komitetą ’ ’, kurs

reigoš šitbkiosjrūpintis, 
kur reikėšj įšgauti Jani ti
krus leidimus lietuvių kal
bos mokyti, sužinoti, ko
kioj mokykloj įr kiek yra 
mokinių norinčių lietuvių
kalbos mokytis ; išsiderėti iš 
mokyklų vyresnybės pato
gių lietuvių kalbai valandų: 
jei galima, pasirūpinti gauti 
iš privatinių mokyklų pini
gų pašalpos; sujieškoti mo
kytojų; rųpintįsyįry miesto 
mokyklomis, kur yra lietu
vių; taisyti tam tikrus lietu
vių kalbos kursųsy-susitarti 
ir susinešti su visomis mok
slo įstaigomis Vilniuj, kad 
šios žinotų; kur; į ką reikia 
kreiptis lietuvių kalbos mo
kymo reikalais^ rinkti lėšų 
per laikraščius, kreiptis į 
lietuvių draugijas-ir šiaip į 
visokias įstaigas^-

Komitetui įsakyta, kiek 
galima dažniau ir nemažiau 
dviejų karių-į metus, skelb
ti laikraščiuose-ineigų ir iš
laidų apyskaitas, o taip-pat 
ir apie patį mokymo stovį. 
Surinktus: pinigus nutarta 
laikytį Komereijos banke. 
Komitetą®'' turi -nemažiau 
dviejų karių į metus šaukti 
visuotinus draugijos atstovą 
s usirinkimušf-o reikalui pa
sitaikius ir dažniau. Lygiai 
gali pareikalauti iš pildomo
jo komiteto sušaukti susi
rinkimą kurį -nork< draugi-

Pildomasis komitetas nu
tarta sudaryti iš 3 narių ir 
2 kandidatų.

Komitetai! išrinkti: D. 
Malinauskas, D-ras A. Vi
leišis, M. Sleževičius; J. Vi
leišis ir kun. P. Kemėšis.

Pagalios nutarta atlygin
ti g. J. Kairukščiui už mo
kymą 1911-12 mokslo me
tais, paprašius1 iš jo prane
šimo apie /lietuvių kalbos 
mokymo stovį minėtais me 
tais.

P. S. “Lietuvos Žinių“ 
Redakcija pilnai pritarda 
ma tam naudingam ir būti
nam reikalui, kviečia visuo
menę, kiek kas gali, dėti au
kas"! ietu v ių kalbos mokymo 
reikalams Vilniaus moky
klose. Aukas galima siųsti 
ir per “L. Ž.” redakciją.

RUSŲ LIETUVIŲ ŽODY 
NO REIKALINGUMAS.

Metus žvilgsnį į musų ver
stinę literatūrą, paregėsime, 
jog dideliausis nuošimtis — 
vertimai iš rusų kalbos. Tai 
reiškia, kad rusų., kalba 
mums kuoprieinamiausia už 
visas kitas, dargi, lenkiška 
Pažiurėjus vertimuosna, re
gime, kad vertimas kartais 
skiriasi nuo origin j Kas 
atsitinka ne del nežinojimo 
rusų ar lietuvių kalbų, bet 
del nevienodo žodžių reikš
mės supratimo ir vertimo 
Jei mes užkimšime šią spi’a- 
gą, t. y. išleisime rusų lietu
vių žodyną, tai išdalies jau 
pasieksime kalbos vienoju 
mo. Kįla klausimas, kaip šį 
Žodyną išleisti? Mano nuo
mone, tai darbas r.c pavie
nės ypatos, o kolektyvis. Gi 
kolektyvis todėl, kad pasi
tarus keliems galima rūpes
tingiau ir sąžiningiau viską 
atlikti. Galėtų tai pasiimti 
ant savęs susitvėrusi prie 
Draugijos kalbininkų komi
sija. Pridursiu, kad dirbti 
nereikės jai vienai. Šiame 
atsitikime ši komisija kreip 
tusi visuomenėn, kad ši pa
dėtų rinkti medegą. Daugu
ma moksleivių dažnai turi 
sąsiuvinius, kuriuose rašo 
rusų ir lietuvių kalboms žo
džių reikšmės. Jie tai ga
lėtų ir prisiųsti šiuos savo 
lapus tai komisijai.^ Kad 
moksleiviai (kaikurie) to-

kius sąsiuvinius tur, aš ne
abejoju nes prisėjo kaikur 
matytį ĮTaip pat panašaus 
žodynu leidimu rūpinasi ir 
g. P. Kraųčunas, gyvenantis 
Marijąmpolėje. Jis jau tur 
pririnkęs didelį medegos 
pluoštą. Gal, pagarsinus 
reikalu, sutiktu atsiųsti.

Antra, toksai žodynas pa
gelbės ir rusams; norin
tiems pažinti musų kalbą. 
Ir mes sulauktume gero ru
sų-lietuvių žodyno. Atlikus 
šį darbą, but galima išleisti 
panašius žodynus ir kitomis 
kalbomis.

Jei panašų žodyną išleis
ti neapsiimtų kalbininku 
komisija, tai priseitn lauk
ti gerų norų žmonių, kurie 
apsiimtų tai išpildyti. Mi 
žu sutiktų ir g. P. Kraučii- 
nas; tuomet visą esančią 
rankose medegą siųstiur e 
jo vardu. Išleidimui bus gali
ma pagarsint prenumeratą, 
nors tam nelabai tetikiu. Pri
tyręs esu, kad užsiprenume
ruos desėtkas, kitas ii tiek 
Tik čia turėtų būti išimtis. 
Yra apsčiai vertėjų iš ri sų 
lietuvių kalbon, kurie gal 
ir pritartų. Galop mažu but 
galima gaut iš kokio nors 
fondo prie mokslo Draugi
jos.

MOTERIŲ PALIKIMO 
(NASLEDSTVO) TEISIŲ 

PRAPLATINIMAS.
Biržulio 3 d. š. m. caras 

patvirtino durnos ir Valsti
jos Tarybos įstatymo suma
nymą apie praplatinimą mo
terų teisių, palikimų srity
je.

Sulig naujo įstatymo, jei 
tėvai mirdami ir jokio testa
mento [.nepaliko, visas jų 
;urias,-išskyrus žemę, gulin 
čia užvpi^sjtų ribų•»(vadinas,, 
išskyrus dvarų ir šiaip že
mę sodžiuje), bus dalinamas 

i ygiai visiems mirusiųjų vai
tams be lyties skirtumo 
(vyrams ir moterims).

Ikišiolei, jei tėvai nepada
rydavo testamentų, buvo 
atpenč: bemažko visas tur
tas tekdavo sunams; dukte
ris tegaudavo: nejudamojo 
;urto vos 1-14, o judamojo 
Vs dalį,

Žemė gi (dvaruose ir šiaip 
sodžiuj) mirusiųjų vaikams 
jus šitaip dalinama: sesuo, 
esant broliui, gaus ne 1-14 
nejudamojo turto dalį, bet 
1-7, taigi dvigubai daugiau, 
negu ikišiolei kad buvo.

Pagalios da viena labai 
svarbi naujiena. Ikišiolei iš 
dėdžių ir tetų turto-paliki- 
mo seserįs, esant broliams, 
nieko negaudavo.

Dabar gi ir iš dėdžių, ir 
iš tetų , seserįs gaus paliki-, 
mus lygiai su broliais, to- 
domis-pat teisėmis kaip iš 
tėvo ir motinos.

Tokiu budu palikimų 
srityj nors iš dalies mote
ris sulaukė lygių sau teisių 
su vyrais.

Kad. ir ne pilnai praša
linta, bet .visgi žymiai suš
velninta tįęk metų tvėrusi 
moterų^ir vyrų nelygybė pa
likimus gaunant.

•n ;q
NUO TELŠIŲ PADANGĖS.

Pra ėjusieji metai čia bu
vo sunkus: del didelio už- 
džiovinimo pražuvo vėlyves- 
nis vasarojus, nežėlė pievos, 
užtat šį pavasarį buvo sun
koka ir su grūdais ir su pa
šaru. Trūkstant pašaro, at
pigo gyvuliai, daugeliui ūki
ninkų sirgo ir nyko karvės; 
pašaras ne tik pabrango, bet 
ir už pinigus ne yisur buvo 
galima jo gauti. Sėjos metu 

javų kainos baisiai pašoko 
■ sėmenų pūras inSjo į 12 rub.

miežių į 3 r. 80 k., avižų — 
į 3 r. Anksti šiemet pasirodė 
pavasaris, bet jis užvylė — 
prasidėjo didelės šalnos, ku
rios gana ilgai neleido ga
nyklai paželti ir trukdė ru
giams augti. Orui atšilus, 
žinoma, viskas pasitaisė. Be 
paskiau dviem atvejais dide
liai smarkus lietus pridarė 
nemaža eibių: daug kame 
vasarojų išnešė, visur gi vė
lyvesnįjį labai užplakė, vie
tomis (apie Viešvienus) net 
ledai rugius apipląkė. Lai
mė, kad paskiau buvo ma
žesnių lietų, kurie žemę at- 
vilgdė ir paminkštino. Ne
maža skriaudos pridarė čia 
ir perkūnija: padarė gaisrų, 
žmonių nutrenkė, telegrafo 
stulpų apiplėšė, po miškus 
medžių užvartaliojo. Tve
ruose perkūnija trenkė į 
bažnyčios bokštą, apdraskė 
balkius, bet bažnyčios ne
uždegė. Bet, apskritai i- 
mant, metai nebus prasti: 
rugiai apygeri, ankstyvasis 
vasarojus geras, šieno pri- 
.žėlė. Tik plėšimuose (dir
vonuose) bus javai menkes
ni, ypač prie slėnių.

Priminus Tverus, negali
ma nepažymėti, kad kun. 
dekonui Niunevičiui labai 
ja tinka senybinės gįesmės: 
čia tebegiedama suplikaci
jos su “macnais, nesmeriel- 
nais, pavietrėmis ir Vaino
mis”. Keista, kad kun. de
kanas, siuntinėdamas ki
tiems vyskupo aplinkraši- 
čius, pats jų arba neskaito, 
arba tyčia nepildo.

— “Liet. Ž. ”76 numery
je, “Kas mums rašoma” 
skyriuje A. Butrimas daug 
niekų pripasakojo apie Tel
šius. Iš kur atsirado “Tel
šių pliumpio” vardas —- ne
žinau, ir A. B., matomai ne
žino, bet kas tik jam pa
kliuvo, “pliumpiais” piktai 
išvadino. Taigi jam atsakau:

Ūkis apie Telšius nėra pa
vyzdingas, bet nėra galuti
nai nupuolęs. Pažangą .čia 
trukdo prastas susisiekimas, 
stoka geležinkelių. Minera
linės trąšos ir kiti perka
mieji dalykai čia brangus, 
nes juos reikia iš toli gaben
ti (nuo Telšių lig Mažeikių 
yra apie 7 mylias). Parduo
damieji gi ūkininkų produk
tai apmokami Telšiuose 
menkai. Telšiuose yra net 
savotiškas saikas ir svaras: 
pūras -— 30 gorčių, svaras 
— 48 lutai. Tad ūkininkui 
sunku versties. Darbininkų 
taip pat stoka — dauguma 
jų vis traukia į Ameriką.

Dvarininkai ir bajorai, 
kurie vadina save žemaičiais 
namie, yra žemaičiais ir kle
bonijose.

Telšių aplinkio žmogus.

GIRTYBĖ IR APŠVIETA 
KAUNO GUBERNIJOJE.

Žmonėms statoma moky
klos, daroma paskaitos, pa
dedama ūkę vesti, taip sa
kant — skiepijama jiems 
geresnis gyvenimas, o tuo 
pat laiku gėrimas naikina 
kiekvieną gerą darbą. Nuva
žiuok į kokį nors miestelį 
musų gubernijos ir kiekvie
name atrasi dešimtimis ali
nių, vieną-dvi iždo degtinės 
krautuvi — monopoliu ir ke
letą traktierių “su stiprių 
gėralų pardavinėjimu”. Vi
sos tos “įstaigos” goresniuo
se miestelio namuose, dide
liais šviesiais langais ir bal
tomis sienomis su gražiai 
mąleyotpnris iškabomis. Bet 
pabandyk tame pat mieste-

lyje surasti mokyklą ir pri
sieis tau užkaisti. Paimkim 
pavizdžiui kad ir Rumsiškio 
miestelį. Purvinas nuskur
dęs žydų miesčiukas. Nuoša
liai siauroje gatvelėje bai
lingai prisiglaudusi stovi 
menkutė mokykla, kimšte 
prikimšta vaikų, o miesčiu
ko viduryje, ties rinka, gra
žiuose namuose rado sau 
vietą iždo degtinės krautu
vė — monopolis, 15 alinių ir 
traktierius su stiprių gėra
lų pardavinėjimu.

Kas per nauda iš to, kad 
vienas kitas vaikas prasimo
kius skaityti ir rašyti, jei 
neišmoks nei savy7 j e nei ki
tuose žmogų pagerbti, jei jis 
mato vien begriuvinėjančius 
ir besivoliojančius purvyne 
girtuoklius ir kvėpuoja oru, 
degtinės garų prigėrusiu.

Šią žiemą dirbant ir ve
žant Rumšiškyje mišką be
veik kiekvienas valstietis 
uždirbdavo į dieną nuo 3 
iki 6 rub., bet užuot tuos pi
nigus sunaudojus ūkei page
rinti, beveik jie visi girtuok
liavo per ištisą žiemą, mies
telyje tik ir būdavo girdėt 
dainuškos. Galų gale kru
vinu prakaitu uždirbti pini
gai sulindo į kišenius gud
rių karčemninkų.

Vos-vos sugeba sodiečiai 
kaip višta savo koja pakra
pštyti savo pavardę, na ir 
paskaityti vieną kitą žodį 
spauzdintą. Tokių, kurie su
gebėtų gerai parašyti ir pa
skaityti knygas, nedaug te
suras!. “Kam mums tas mo
kslas, kad duonos nėr na
mie”, teisinasi daugelis. Ir 
jie nemeluoja. Duonos nėra, 
bet užtat duoninis skystimė
lis — degtinė randasi beveik 
kiekvienoje grįčioje.

Gyventojų girtybė naiki
na visus geresnius gyveni
mo diegus. Musų miesteliuo- 

’se, padėkim, neretai galima

Skausmas
koks nebūk, kur kada nebūk veikiai numalši
nama arba prašalinama

Severus Gotliardinili Aliejum
* (SEVERA’S GOTHARO OIL)

Orutiniam vartojimui, intrinant arba užpilant ant 
aprišalo.

Šitas laiškas gera valia
prisiųstas, vertas paskaityti. Kaina 50 centų.

’’Severos' Gothardinis aliejus geriausias už visus tepalus. Iš
gydė man rankas, nes baisų skausmų turėjau pečiuose. Iš- 
vartojus dvi bonki mano rankos yaa sveikos; (laitu vasaky- 
te aleivienam, kad Severos Got hardinis Aliejus yra tikriau
siu vaistu kiekvienam kėni ščiam.”

Stan. Pacholski, Union City, Mlcb.

Severos Gyvasties Balsamas
.(SEVERA’S BALSAM OF LIFE)

yra pamatu sveikatos atastatymui. Vienas ymiš po 
kiekvienam valgiui, imant tūlą laiką, prašalina pap
rastus virškinimo organą suirzimus sugrąžina jak- 
notns ir žarnoms sveiko ir normalio veikimo jiegą, žo
džiu, — užtikrina žmogui sveikatą.

Kaina 75 centai.

Moterims
Reikalaukite musų knygelės “Sveika
ta Moterims”. Dykai kada neparei
kalausi.

Visi Severos Vaistai pardavinėjami ap'tiekose. Žiūrėk, ar 
Severos vardos yra ant kiekvieno vaistų pakelio, kurį perki. 
Jai tavo aptiekininkas negaji parūpinti, rašyk tiesiog į:

W. F. Severą Co. cewZpids

I

matyti tokius dąugreiškian- 
čius parašus ant iškabų “a- 
linė grafienės Zubovienės”, 
“traktierius su teise parda
vinėti stiprius gėralus gra: 
fo Tiškevičiaus”, “alinė gra 
fo Totlėbėno”.

Skaitai ir savo akims itę--. 
tiki. Galimas daiktas, kad 
tie grafai visiškai nežiną, 
kad esama tokiu iškabu, bet 
karčemninkai, be jokios ce
remonijos rodydami. į daug- 
reiškiančias iškabas, 
žmones-prasčiokusįgrafii. a- 
lines , ir traktierius ir nu
girdo juos. Nelaukiant gra- 
fų pagelios reikia patiems 
žmonėms gelbėties nuo ga
lutino suvargimo, per blai
vybę eiti prie žmoniškeMttiS* 
gyvenimo.

Tikras džiaugsmas.
— Iškur eini?-.r-v
— Iš telegrafo biuro.-
— Kam siuntei depešą?“'
— Pasiunčiau depešą su 

linkėjimais savo sužadėti
nei.

imti 
jai?

Gal ji sutiko greičiau 
šliubą, tai jai padėko-

— Priešingai, vakar su 
kitu susižadėjo, taigi už tą 
mane patikusią laimę buvau 
priverstas jai padėkoti.

Pas daktarą.
— Atvažiavau pas poną 

daktarą, nes mano boba iš
metė iš rankų kūdikį ir su
žeidė. ,

— Na, ir ką padarėte?
— Ką? nagi pirmiausiai 

suprantamas dalykas, išplie- 
kiau kailį bobai.

Kūdikis, kurs žaizdamas 
iki nuilsimo parodo savo 
veiklumą ir pastovumą, bū
tinai bus gabus žmogus.

Pasaulyje yra tik vienas, 
gero absoliutas 
valia.

tai gera
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Šeimyninių suiručių prie- 
žastįs.

Milwaukee, Wis. Gana 
indomias šeimyninių persis
kyrimų priežastis padavė 
tyrinėjimų valdininkas, Te
odoras Puls. Jisai išranda 
tris priežastis, kurių delei 
vyrai apleidžia savo pačias.

Sekančios esančios prie- 
žastįs: girtuokliavimas, tan
kiausia abiedviejų; gyveni
mas drauge pačios motinos, 
ir pagalios pačios nevalu
mas. Teodoras Puls tas prie
žastis, kaipo to tyrinėtojas, 
esąs gerai ištyręs ir jų tei
singumui pilnai įsitikrinęs. 
Jeigu tik ateina pas jį pati, 
skuzdamosi, kad ją vyras 
pametė, pirmiausia klausia, 
ar nevartoja katras iš jų 
perdaug alkoholio. Jeigu 
priešingą gauna atsakymą, 
klausia, ar negyvena kartu 
josios motina. Jeigu ir tas 
ne, tai klausinėja apie vis
ką, kas namų tvarkos lytisi. 
Prie to priklauso žinojimas 
virtuvės darbus, švarus vai
kų užlaikymas, namų švaru
mas ir pačios pasirėdymas, 
kuomet vyras pareina iš dar
bo.

“Beveik visados — sako 
Puls — minėtų priežasčių 
vieną atsiranda persiskyru
sių tarpe. Vyrai, kurie aplei- 
džiapačias, beveik visados de
juodavo, kad namie j e neva
lumas viešpatauja, pati val
gių nemoka pagaminti, jos 
motina neramumus kelia. 
Girtuokliavimas dažniau pa
sitaiko vyrų tarpe”.

Persiskyrimų daugiausia 
pasitako keturias dešimtuo
se vyro metuose; maždaug 
tarp 37 ir 43 metų. Jeigu 
šeimyniniame gyvenime y- 
ra koki negerumai, tai jie 
tais laikais labiausia išsipu
čia ir išeina aikštėn. Dėlto 
pataria Puls moterims, kad 
jos tais laikais labiausia 
stengtųsi vyrams intikti, pa- 

Wstengti pritraukti prie sa
vęs vyrą ir inkvėpti tankes
nį namuose buvimo norą; 
laimė-gi tolesnio gyvenimo 
tokioms moterims bus užti- 

. .Iiiinligracijos priešai nemie- 
ga-

Washington. Ką tik im- 
migracijos bilius, kuris rei
kalauja tinkamo immigran- 
tų išauklėjimo, neįsigavo į 

programą ir taip butų 
buvęs tuoj svarstomas bei 
balsuojamas. Repr. Gardner 
iš Massachusetts, didelis im- 
migracijos priešas, pasinau
dojo reprJ-Manna neapsižiū
rėjimu, kuris daboja tą bilių, 
idant neįsigautų į svarsty
mų programą. Visą Gardne- 
rio rūpestį sugadino repr. 
Roddenberry, kuris nesu- 
prazdamas išsyk dalyko, ne
paklausė Gardnerio patari
mo, ir taip pasisekė išgel
bėti minėtąjį bilių.

Reikia žinoti, kad agita
cija immigrantų suvaržy
mui tęsiasi jau nuo Cleve
land© laikų, bet niekuomet 
:aip arti balsavimų nepriė- 
o, kaip kad šiuomi kartu.

Jemokratų kampanijos tur
tas.

Washington. Norman E. 
Mack, demokratų komiteto 
pirmininkas iš prezidenciali- 
lės kompanijos 1908 metais, 
liudijo senatorių komitetui, 
įrnris Clappo vedamas tyri
nėja’1 kompanijų turtus. Iš
reiškė, kad 1908 metais de
mokratę kampanija turėju
si $600.01)0, kuriuos sudėjo 
apie 100.000 asmenų, maž

daug po $6 kiekvienas. Su
dėtieji pinigai atskirų as
menų po $1 lig $10 esą daug 
geresni ir prangesni, negu 
didesnėsės aukos. Tais me
tais daugiausia davė Char
les Murphy — $10.000 ir se
natorius Clark iš Monta
na — $4.000. «,

Nuo korporacijų, pinigų 
visai nepriėmė. Dėlto ir at
metė $5.000 “Colonel” Guf- 
fy iš Pennsylvanijos auką, 
nes reprezentavo gažinį 
trustą. Vėliaus tik ant savo 
atsakymo Mack tą auką pri
ėmė.

Defįeitai New Jersey valsti
joje.

New York. Po ištisų me
tų tyrinėjimų specialis in- 
vestigatorius, James Came
ron, padavė aukščiausiojo 
New Jersey teismo nariui, 
teisėjui Swayse, raportą, ku
riame išrodo, kad Hudson 
paviete valdininkus- slegia 
didelė vagisčių dėmė. Vien 
tik St. M. Egano biure esa
ma deficitų už $63.858. To
liau pabriežia daug pavieti
nių valdininkų, kurie išsiė
mė jau už kelių mėnesių iš 
pavieto kasos sau algos Pat
sai pavieto supervizorius, 
kuris prižiūri pavieto išlai
das, yra išsiėmęs už 18 mė
nesių algą iš anksto.

Tai tau ir tvarka valdžios 
tarnautojų tarpe.

Jūreivių reformos.
Washington. Pasiunti

nių butas priėmė galutinai 
Wilsono bilių, kuriuo panai
kina priverstiną jūreivių 
tarnavimą ant Suvienytų 
Valstijų prekių laivų ir ant 
užrubežinių laivų, kurie s(o- 
vi šios šalies uostuose. Se
natas tam biliui taip-gi y- 
ra prielankus.

Jau dvidešimts metų pra
slinko kaip norėta tas bi
lius įvesti, bet vis nepasise
kdavo. Tokį sumanymą pa
davė Tarptautinis Jūreivių 
Susivienijimas Amerikoje 
ii’ atkreipiama ypatingai, 
kad jūreivius sulyginti su 
kitais darbininkais, išliuo- 
suoti iš vergijos stovio, taip 
kad parduotų tik savo dar
bą, o ne podraug ir kūną. 
Taip-gi tuomi norima page
rinti jūreivių stovį bei ap
saugoti geriau nuo nelai
mių.

Pulkininko saužudystė
Phladelphia, Pa. Areštuo- 

tasai New Yorke pulkinin
kas, Gibbons Grav Corn- 
well, nusižudė, važiuodamas 
kartu su konštėbeliu į Phi- 
ladelphiją, traukinyje-. Pul
kininkas buvo kaltinamas už 
pasisavinimą $100.000. Kuo
met Cornwell sužinojo apie 
tą dėmę, atsisakė nuo pul- 
kininkystės ii’ pabėgo. Buvo 
jisai Pennsylvanijos tauti
nės gvardijos pulkininku.

Suradus minėtąjį pulki
ninką New Yorke, konštė- 
belis vežė jį Philadelphijon. 
Bevažiuojant pulkininkas 
nudavė buk miegąs, idant 
taip nukreipti konštėbelio 
atydą. Kad geriau butų mie
goti, išsiėmė iš krepšiuko 
paduškaitę, o kartu, konš- 
tėbeliui nepastebint, išsiė
mė ir revolverį. Išėmęs re
volverį, apsižiojo jo liaupelį 
ir iššovė. Kulipka perėjo per 
smegenis ir pulkininkas tuoj 
pasimirė.

Išgirdę pulkininko drau
gai ir šeimyna apie tokią 
nelaimingą jo užbaigą, pa
siryžo išgelbėti nors vardą I si vaikščiotų išėjo sau penki
nuo suteršimo. Kad ir Corn-1 asmenis, Neįėjo jie geležiu- mą išduoti.

well nusižudė, vienok jo 
teismas buvo rengiamas. De
legacija nuo šeimynos bei 
draugų atėjo teisman ir pra
nešė, kad pinigai busią su 
grąžinti pilnai, lai tik panai
kina pulkininko teismą ir 
nešmeižia jo vardo. Abelnas 
pulkininko deficitas išneša 
$300.000. Teismas, žinoma, 
ant to sutiko.

Maloni ištarmė.
Atlanta, Ga. Plačiai ži

noma Philadelphijos drau
giškuose rateliuose moteris, 
Daisy Opie Grace, buvo kal
tinama už stengimąsi savo 
vyrą nužudyti, idant taip 
gauti jo apsidraudimą $25. 
000. Josios vyrą iš ryto rado 
lovoj e peršauta, iš ko likogy- 
vas, tik kūno dalis Supara- 
ližuotą buvo. Vyras kaltino 
moterį, buk ji j ė revolveriu 
jį peršovė. ■ e - :

Tardymai tesėsi ilgai. 
Vienok jokių prirodymų ne
galima buvo surasti, kurie 
tikrai ją apkaltintu. Vyrui 
sunku buvo tikėti, nes jisai 
jos neapkentė. Daisy Opie 
savo apsiginime kalbėjo 
drąsiai be suklupimų. Paga
lios pripažino teismas ją *- 
sančia nekalta. Kilo prie
lankiųjų tarpe džiaugsmas. 
Vyras jos neužganėdintas 
iš tokios ištarmės ir reika
lausiąs atsiskyrimo. . ;

Išskyrė pašalines valstijas.
Washington . Pagalios 

senatas priėmė rezoliuciją, 
kurioje neleidžia svetimų 
valstijų korporacijoms in- 
gauti žemės savasties vaka 
rų šalyje, nes ten yra tinka
mos vietos karo tvirtovėms, 
iš ko galėtų būti Suvieny
toms Valstijoms kenks.nin- 
ga. Minėtos rezoliucijos 
savimai buvo paslaptį Pri
imta 51 balsu prieš 4 bal
sus.

Priežastimi tokios rezoliu
cijos yra kilęs gandas, buk 
Japonija rūpinosi i niauti 
prie Magdalena inpįaukosi 
vietas ir ten padaryti cen
trą kariškų judėjimų.

Sėnatorius Lodge tvirti
na, kad tokia rezoliucija yra 
didžiai pageidaujama, ypa
tingai kad rengiama greiW 
laiku atidaryti panamos ka
nalą, kuris turi būti liuesas 
nuo svetimų intekmės.

Pasibaisėtinas pasielgimas.
Washington, Pa. Nepa

prastas atsitikimas buvo 
čionai su aštuoniolikos me- 
tų mergina, Cecilija Funk. 
Mergelė išėjo iš ryto į dar
bą ir daugiau negrįžo. Dir
bo ji stenografistės darbą. 
Nesulaukdamas tėvas savo 
dukters, pranešė policijai i1 
patsai kartu pradėjo ieško
jimą.

Visam ieškojimui dau
giausia patarnavo merginos 
numylėtasai šunelis. Eida
mi šuns pėdomis, išėjo į lau
kus, kur grabe j a rado minė
tos merginos kūną. Sukru
vinta, ligi mėlynumų sudau
žyta, rankomis užlaužtomis 
užpakalin, vienoj turėjo nu
žudytojo nektaizos šmotelį. 
Iš mėlynųjų plėmų matyt, 
kad žudytojas pasmaugė ir 
tai kairiąja ranka. Polici-: 
ja pradėjo tyrinėjimus. Dau
giausia bus areštuojami 
vienrankiai ir tie, kurie dau
giausia viską veikia kairią
ja ranka.

Prigėrė.
Merrill, Wis. Du asme

niu prigėrė Minocqua upėje, 
kuomet bėgantis traukinis 
nustūmė juos nuo tilto. Pa-

kelio tiltu pereiti per upę, 
liet neapsvaršte, F£ad gali 
juos užklupti &fit Bito trau
kinis. Taip ir atsiliko. At
bėgo traukinis, siekė iš jų 
du ir nustūmė upėn! Prigėrė 
nustumtieji tuojau^, nes pa- 
gelbos nebuvo.

Herling, UI. 'Penkioli
kos metų vaikinas, -Jurgis L. 
Wittaher, prigėrė Gren upė
je. Žuvavo jisai kartu su tė
vu luotelyje. Neatsargiai 
pasisvėrė į vieną pusę, nus
tojo lygsvaros ir inkrito 
vandenin. Nemokėdamas 
vaikinas plaukti turėjo žūti 
vandenyje. Tėvas žiurėjo 
kaip jo sūnūs kovoja su vil
nimis ir skęsta, bet pagelbė
ti taip-gi negalėjo, nes irgi 
plaukti nemokėjo. Taip tad 
žuvo akyse tėvo nelaiminga- 
sai vaikas. ■

Apverktinas pasilinksmini
mas. -

Madison, Wis. Labai tra
giškai užsibaigė pėnkių jau
nų asmenų pasilinksmini
mas. Smarkiai važiuodami 
automobiliu pataikė į tele
grafinį stulpą, iš ko du mir
tinai užsimušė, kiti-gi di
džiai susižeidė, kurie taip-gi 
greičiausia nepoilgam atsi
skirs su šiuomi pasauliu.

Priežastimi tokios nelai
mės esanti girtuoklystė. Vi ■ 
si, mat, buvę smagiai įsitra
ukę, neiškiriant tfęr šoferio, 
kurio buvo autbmbbįlis. To
ji katastrofa ištiko ant W. 
Gorham gatvės. Atsimuši
mas taip buvo smarkus, kad 
automobilis sutruko į šmo
telius, o užmuštųjų! galvos 
visiškai sutrupintoš. Atsiti
ko tas visas jau po pusiau
nakčio. Vieninteliu katas
trofos liudininku buvo po- 
licistas, kuris pašaukė poli- 
cijinį vežimą irz gydytojus 
nelaimingų jų pagfelbon.

Nuostoliai delei šalčio bei 
lietaus. '

Grand Rapidš, Mich. Šal
tas oras ir dažni lietus 
Michigan provincijoje šiais 
metais šimtus' tūkstančių 
dolerių nuostolių pridirbo 
vasarnamiams prie Michi
gan ežero pakrantės. Judėji
mas ir biznis tuose vasarna
miuose visiškai apmirė ir 
skaitoma aršiausiais histori- 
joje. Kaikuriuose vasarna
miuose vien tik tarnautojai 
sau sportauja. Keletas ko
telių užbaigė vasaros sezo
ną pereitą savaitę.

Liepos lietus sugadino 
kviečius, kurių varpos arba 
supuvo arba perdygo. Ku
kurūzai taip-gi gerai neau
ga ir jų grudai busią visiš
kai menkučiai. Vaisių dar
žuose busią taip-gi nedaug. 
Palyginamai su kitais me
tais visiškai mažas nuošim
tis. ’ ’

ir' galutinai
atsiėktirezul-

Mėsos pabrangimas.
Washington. Kaskart kį- 

Tanti jaučių bei kitų gyvu
lių mėsos kaina atkreipė pa
galios federalinis valdžios 
atidžią. Ji tad gali'pasku
binti kongreso tėibie Reikale 
tyrinėjimus 
bent kokius 
tatus.

Prekybos . departamento 
agentai išsiuntiiMil fl'sbar į 
svarbiausius mėsos preky
bos centrus, kur* renka vi
sokias informacijas kas- 
link gyvulių pabrangimo. 
Dabartinė gyvulių kaina e- 
santi aukščiausia negu kuo
met nors buvo.

Teismo komitetas trumpu 
laiku rengiasi nutarti kuo
met svarstyti mėsos pabran
gino klausimą ir nusprendi-
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Demokratų partijos komitetas praneša gub. Wilsonui, kad jis yra pa
skirtas kandidatu į prezi dentus.

prekių kainą (tarifą), idant 
taip sulaikyti užrubežines 

, prekes ir neatimti darbo 
: nuo žmonių čia gyvenančių 
į bei tokias pat prekes išdir

bančių. Taftas ir.rebubli- 
konų partija tiki, kad var
tojamieji Amerikoje daik
tai turi būti išdirbami čio- 
naįtinių žmonių ir kad jie 
gautų užmokėti už tas iš
dirbtas prekes. Tas labai 
aišku. Jeigu tu darai pra
gyvenimą, leiskim, išdirb
damas kėdės ir gali par
duoti jas savo kaimynams, 
tai viskas bus gerai. Bet 
leiskim, išdirbtuvė tokių 
kėdžių Europoje atsiųs čia 
savo kėdės ir pardavinės 
jas pigiau, negu tu, tąsyk 
jau tu pragyvenimo negali 
padaryti ir turi išeiti iš 
biznio.

Prez. Taftas ir rebubli- 
konų partija sako, išdirb
tu vės Europoje neturi tei
sės atimti nuo jųsų kąsnio 
duonos ir jeigu kėdės iš 
Europos ateina čia, turi bū
ti augštos tarifos moka
mos, idant jas negalėtų čia 
parduoti pigiaus už tavą
sias. Suprantama, kad šis 
pavyzdys kėdžių rišasi su 
visokiais kitokiais išdirbi
niais visoj Amerikoj.

Demokratų partija, kuri 
nominavo į prezidentus 
Woodrow Wilson, nori nu
mažinti tarifą taip labai 
ant tų kėdžių ir ant kito
kių prekių, kad išdirbtuvės 
Europoje galėtų parsiųsti 
savo prekes Amerikon ten, 
kur tu turi savo biznį ir 
parduos savo kėdės pi- 
.giaus, negu tu. Be abejo
nės tas išvarys tave iš biz
nio.

Jeigu nori, kad neturė
tumei darbo ir kad tave iš
varytų iš biznio, tai bal
suok už Woodrow Wilson, 
demokratų kandidatą.

Jeigu nori turėti savo 
darbą ir būti savo biznyje, 
balsuok už William How
ard Taft, rebuplikonų kan
didatę

Nusižudė.
St. Louis. Jeffersono kliu- 

bo sekretorius Mikas F. 
Smith, kuomet išgirdo apie 
neperėjimą jo kanditaturos 
į kongresą,nusižudė, Anksti 
ryte rado jo kūną šaly gatvė
je ;prie minėtojo kliubo. Vi
sas paplūdęs buvo kraujuo
se, galva suskaldyta.

/Prieš nusižudymą nusipir
kę iš vaiko laikraštį, kur 
išskaitė, kad jo kandidatū
ra žlugo, nes kitas daug dau
giau balsų gavo. Pasiryžo 
tad vargšas nusižudyti. Kaip 
užmanė, taip' ir padarė.

Smithas jau ketvirtą kar
tą kandidavo į kongresą, 
bet vis jam nepasisekė. Šiais 
metais sti juo kandidavo Mi
kas J. 'MčGrath ir Valle 
Reyburn. Pastarasis gavo 
2.539 balsus, kuomet Smith 
gavo tik 140 balsų.

Apvogė krasas.
Herling, III. Dar nepagau

ti ligi šiolei-plėšikai aną die
ną apvogė čionaitinę krasą. 
Išryto atėję tarnautojai į 
darbą, rado visoje krasoje 
didelę netvarką. Apžiurėjus 
gerai turtus, pasirodė, kad 
stokuoja markių už $100 ir 
pinigų $25.

Virginia, Ill. Praneša čio
nai, kad naktį įsigavo vagįs 
į Bluff Springs, III. krasą. 
Pavogė $30 pinigais ir už 
kelioliką dolerių krasos žen
klelių. Užraktas nedegamo
sios krasos buvo numuštas 
ir krasa atidaryta.

Prieš plėšikus jau prade
da joki užraktai nelaikyti.

Delko lietuviai turi balsuo
ti už prezidentą Taftą?
Delei dviejų priežasčių 

lietuviai turi balsuoti už 
prezidentą ■ republiknnų 
partijos W. H. Taftą. Pir
miausiai dėlto, kad jeigu 
prez. Taftas vėl liks iš
rinktu, laikai bus geri ir 
visi turės darbus. Repu- 
blikonų partija visuomet 
laike aukštu užrubežinių
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Taftas vėl bus iš-

priežastis balsuoti 
Taftą, kad Wod- 

yra parašęs 
History of the

Kad republikonų partija 
nebūtų įsteigus visokias iš
dirby stes šioj šalyje, tai 
nebūtų buvę galima tau tu
rėti darbas ir užlaikyti ta
vo šeimyną. Republikonų 
partija nepaliauja steigus 
tas išdirbystes, duodama 
uždirbti tau ir kitiems; ir 
toliaus taip bus, jeigu pre
zidentas 
rinktu.

Antrą 
už prez.
row Wilson 
knygą: 
American People”, kurioj 
jisai sako, kad ateiviai iš 
Europos yra netikę ir ne
turį jokios energijos ir yra 
prastesni už chiniečius.

Woodrow Wilson sako, 
kad chiniečiai esą geresni 
darbininkai už immigran- 
tus iš rytinės Europos. Ką 
tu manai apie tai? Ar tu 
balsuosi už Woodrow Wil
son, kuris, sako, kad chi- 
nieti s yra geresnis žmogus, 
negu tu?

Woodrow Wilson mato
mai neapkenčia ateivių iš 
rytinės Europos, apart chi- 
niečių.

Prezidentas Taftas ap ■ 
sieina su visais, kaip tai 
Amerikonais ir ateiviais, 
lygiai ir nori perleisti tei
sę, idant prašalinti chinie
čius darbininkus. Kiek
vienas ateivis ukėsas turi 
balsuoti už Taftą į prc'.i- 
dentus.

Vokietijos presoje apsi
reiškus neramybė, kuomet 
Francijos premieras iške
liavęs Peterburgan. Tik tiek 
dar raminasi, kad šiemetai 
kaizeris matęsis su caru.

Chihuahua (Meksikas) 
gyvenanti japonai Meksiko 
vyriausybei perstatę oficia
li protestą prieš revoliuci
onierių plėšimus ir kitas 
niekdarystes. Tenaitinis Ja
ponijos pasiuntinys tą re' 
kalą asmeniškai tardąs.
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KATALIKAS

| MOTERIŲ SKYRIUS. J

MAISTINĖ HYGIENA. lio, nevirto bifštiko ir taip- 
------- gi šmotelį virto, jau priruos- 

(Žodelis lietuvėms šeiminiu- to stalan, persitikrįsime, kad 
kėms).--išvirtas bifštikas turės daug

(Tąsa).

Alkoholis ir grumuliavimas.
Nekurie žmonės bando 

paraginti grumuliavimo or
ganus įvairiausiais budais, 
bu sykiu gana blėdingais 
sveikam žmogaus organiz
mui. Daugumas net pasidi
džiuodami vartoja vyną, ma
nydami, jog tai geriausias 
vaistas nuo visokiu nesvei
kumą, nors ištikro reikia 
pasakyti, kad vynas nieko 
daugiau neturi, kaip tik 
nuodingą alkoholį ir van
denį. Yra didžiausias nesu
sipratimas vartoti alkoholį 
ir vandenį tokiam siekiui.

Daug yra tokią, kurie 
bevartodami alkoholinius 
gėralus del šitą ar kitokią 
siekią atsirdndą tokiame 
stovyje, jog be vartojimo al
koholiniu gėralu ją žlebčio- 
jimo organai nieką nevei
kia; jie palieka lygąs ar
kliui, kuris be botago nenori 
eiti. Vyriškis ar moteriškė, 
kurie nori būti sveikais ir 
turėti atsakančius žlebčio- 
jimo organus, turi būtinai 
nevartoti nė trupučio alko
holinių gėrimu, išskiriant 
tiek, kiek užrašo gydytojas 
nuo įvairių ligą.

Apetitas del alkoholio. 
Yra viena pas visus gerian
čius alkoholį charakteristi
ka, ką padaro juos tikrais 
alkoholio vergais. Jaigu 
žmogus valgo tik paprastus 
valgius, susidedančius iš 
krakmolinių, cukrinių ir 
baltryninių maistų, jis gali 
kartais ir persivalgyti, bet 
troškimą, idant vėl tai at
kartoti, — žodžiu sakant, 
nėpagamįs besotį apetitą, 
kaip tai padaro alkoholius, 
po kurio intekme papuolęs 
žmogus, lieka priverstas jį 
vartoti daugiau ir daugiau.

Kada jaunas vaikas iš
geria pirmą stiklelį alkoho
linių gėralų, jis purtosi ir 
nejaučia jokio priimnumo; 
bet jei jis bando gerti dau
giau — alkoholis jau buna 
jam skanesniu, o toliau 
taip jam pasidaro skaniais 
tie gėrimai, kad jis be jų 
negali būti, kaip žuvis be 
vandens. Išpradžią truputis 
alkoholio jam buvo pakak
tinai, bet nepoilgam jis gei
dė jo vis daugiau, ir galų — 
gale geidė tiek, jog nekados 
negalėjo save pakakinti, 
nors ir tolei gėrė iki parvir
to. Išeina, kad tas jaunas 
vaikas, būdamas sveiku ir 
laisvu, pastojo alkoholio 
vergu. Kad būti laisvu, 
stipriu ir naudingu žmoni
jai, — reikia visiškai nesi- 
pratinti prie alkoholinių gė
rimų.

Delko maistą reikia vir
ti? — Išvirimas beveik visų 
maisto produktų yra paran
kiausias ir geriausias vais
tas nuo visokią ligą. Visi 
augmenų maitingieji pro
duktai yra neišmintingų 
žmonių niekinami tik dėlto, 
kad tie patįs žmonės nesu
pranta, kaip tuos produk
tus sutaisyti bei priruošti 
valgymui. Didėji augalą da
lis, kaip tai daržovės, javai, 
vaisiai, reikalauja gero iš
virinto.

1. Virimas priduoda mais
tui priimnų skoni. — Pavyz
džiui paimkime šmotelį ža-

priimnesnį skonį ir kvaps
nį, negu nevirtas, nors tai 
bus tikrai tokia pat maisto 
medžiaga.

1. Virimas padaro maistą 
lengviaupasiduodančiu žlcb- 
čiojimui. — Pavyzdin, pa
imkime bulves; kaip žinome, 
jos talpina didelę sumą kra
kmolo, bet krakmolas yra 
taip uždarytas mažuose 
krepšeliuose, kad žlebčioji- 
mo sultįs negali sutarpinti 
tuos krepšelius ir tokiuo 
budu negali prieiti prie e- 
sančio juose krakmolo. Vi
rimas suminkština krepše
lius ir paliuosuoja iš ją 
krakmolą, kuris buna gana 
prieinamas žlebčiojimo sy
vams. Taigi visus maisto 
produktus, kurie turi krak
molo, reikia išvirti gerai.

3. Virimas išnaikina pa
razitus. — Nekurie maistai 
turi mažyčius gyvunukus, 
gyvenančius ant kitų gyvū
nų arba augmenų kūnų, va
dinamus parazitais. Pana
šus gyvūnėliai yra labai 
blėdingi, jei mes neatkreip
dami atidos į maisto gry
numą, suvalgome juos gy
vus. Nors visokios mėsos 
turi parazitų, bet kiauliena, 
kartais, turi taip pavojin
gus, kad jei jie gyvi patenka 
musų kunan, ■— užkrečia 
mirtinomis ligomis. Beto, 
kiauliena dar turi bjaurų 
parazitą, kuris, patekęs į 
žmogaus pilvą, išsivysto į 
stučkinę , -kirmėlę, .keletas 
pėdų ilgą. Karštis užmuša 
parazitus; todėl kiaulieną, 
labiausia kumpį, reikia 
valgyti gerai išvirtą. Jau
tiena ir avinčiėna, nors turi 
mažiau parazitų, vis-gi turi 
būti gerai išvirtos. Jau mi
nėjome, kad pienas yra la
bai išmintingu daiktu išvir
ti, arba kaip mes vadiname 
išutinti, nes tik tada jame 
išnyksta ligų bakterijos, jei 
jis turi bakterijas, t. y. ne
grynas. Vanduo, jei yra i- 
mamas ne iš atsakančio šu
linio, taip-gi reikia atvirin- 
ti. Taigi, virimo naudingu
mas yra tik tam, idant ap
saugoti musų kūną nuo vi
sokių ligų.

Pamatiniai virimo įstaty
mai. v

Yra tikri virimo įstaty
mai, kuriuos mes niekaip 
negalime išmokti vien tik 
besisukindami apie pečių 
arba ant jo kriokiančius 
puodus. Pirma, negu virėjas 
ar virėja gali turėti supra
timą, kaip reikia išvirti ir 
sutaisyti atsakančius val
gius, jis ar ji turi pilnai su
prasti visus maisto sudėti
nius ; turi žinoti kaip atskir
ti geruosius nuo blogųjų, i- 
dant sutaisyti valgiai nebū
tų iš nemaitingųjų maisto 
rąšią, bet iš maitingąją, — 
vienu žodžiu sakant, turi tu
rėti supratimą, kaip sutai
syti (priruošti) tokius val
gius, kurie atneštą naudą 
musų kunui.

Kadangi jau kalbėjome a- 
pie maisto kainas, jo ypa
tybes, sudėtinius ir veikmę 
į musą kūną, taigi dar 
lieka pasakyti kaip reikia 
tuos maistus sutaisyti, taip 
kad butų pilnai atsakanti 
“nešti stalan”. Šitas darbas 
guli vien tik ant virėją ran

ku, todėl jie ar jos privalo 
atkreipti didžiausią atidą į 
žemiau sekančius pamokini
mus, apeinančius pamati
nius virimo įstatymus. "

Medega ir uždaras.
Šitoje prasmėje žodis 

‘ ‘ medega” reiškia visus daik
tus, be kurių virėją ar virė
jas negali nei pradėti taisy
ti kokį-nors valgį. Uždaras 
gi yra dalelė tos pačios me- 
dęgos, tiktai vartojama kai
po prieskoniai arba pągar- 
dinimui visdkių yalgių: Tai
gi ir mylintįejjrš mėsa yra 
geriausias būdąs ją vartoti 
kaipo uždarą, žinomą^ vieto
je čystų taukų arba sviesto, 
labiausia del įvairių sriubų, 
kaip žemiaus parodysime.

Visokios sriubos susideda 
iš trijų skyrių, kaip antai 
tamsiai rausvosios sriubos 
yra tankiausiai daromos iš 
keptos mėsos; baltosios sriu
bos yra daromosysu trupu
čiu mėsos ir tokiais’ prideč- 
kais kaip pienas arba Sme
tona ; trintinėssriubos yra 
tirštos sriubosy ir tankiau
siai padaromos ir daržovių 
ir žuvų. Kadangi pas lietu
vius yra tankiausiai-varto
jamos baltosios ir trintinės 
sriubos, todėl čia ir paduo
sime keletą pavyzdžių■, kaip 
tas sriubas reikia sutaisyti 
arba išvirti. - — ■-ssv

SRIUBOS.
Patėmijimas:
Kadangi sriubos yra leng

viausiai sužlebčiojamos ir 
priduodančios didesnį apeti
tą, todėl jas reikia valgyti 
pirmiau, negu kitus valgius; 
sriuba turi būti vartojama 
kaipo įžanga pirm kiekvie
nų pietų.

Verdant sriubą reikia la
biau tėmyti, kad ji nepris
viltų (nepridegtų), nes tas 
yra labai kenksminga mu
są viduriams; yra geriausia 
sriuba virti ant silpnos ug
nies. Puodas turi būti ge
rai išbaltintas arba turintis 
gerą palyvą.

Tomačių sriuba be mėsos.
Medegos del šitos sriubos: 

dvylika šviežių tomačių; 
kvorta verdančio vandens; 
du cibuliu (svagunu); maža 
morka; pusė mažos ropės; 
dvi arba tris šakelės pet- 
ruškų, — viską sukapoti ge
rai ir virti valandą (60 mi
nučių). Kaip vanduo virda
mas pradės nykti, reikia į 
pilti daugiau ir tėmyti, kad 
visada butą lygus vandens 
saikas. Prieskonią reikia 
dėti: pilną valgomą šaukštą 
druskos ir cukraus, ir pusę 
valgomo šaukšto pipirų. Pil
ną valgomą šaukštą svies
to, tiek-pat Smetonos ir 
miltą, sumaišius ištar- 
pinti ir dėti į sriubą; 
viską virti penkias mi 
nutas; nusunkti (perkošti) 
per tam tikrą sietelį ir duo
ti stalan. Prie sriubos duoti 
džiovintus blynelius arba 
duoną.

Agota ŠA tok.
(Dar bus).

(“visokios žinios.
I—m Tį -,-rif IIĮ I II J II ĮI JI ■ ■ I

Liverpoolio miesto valdy
bai tomis dienomis praneš
ta, kad mieste apsireiškus 
džuma. Susirgęs ta j a liga 
kokis tai 7 metų vaikas.

Netoli Peterburgo ant u- 
pės Nevos vienos salutės vi
siškai sudegė caro Petro Di
džiojo rūmai; gaisro prie
žastis nežinoma.

yrj
Visose^Jlęfųsiko provinci

jose, kur tik., susekta bent 
koksai rfeyoiiųcijinis judėji
mas, apskelbta karo stovis.

Londono parlamentas per
traukė savo ’pbsėdžius ir su
sirinksią^ tik' lapkričio 7 d. 
š. m. 1

m ; ■

Anglijos ’vyriausybė pa
darius kontraktą su Marco
ni firma su tikslu pataisyti 
bevielio telegrafo stotis vi
sose Anglijos kOlionijose.

Italai pradėję sujungtas 
armijos ir laivyno operaci
jas su tikslu užimti didelį 
oazą Zaura, Tripolyj'. Tenai 
turkai su arabais, matomai, 
tvirtai laikosi.

Francijos mieste Nimes 
atsibuvusiame fiziologų 
kongrese profesorius Begoni 
išguldinėjo, jogei netolimoj' 
ateityj žmonės badą numal- 
šįsią ne valgiais, bet... elek- 
trikos srovėmis, kurios at- 
gaivįsiančios išbadėjusį 
žmogaus organizmą.

Chinų provincijoje Hu 
Pei, mieste Vu Gang karei
viai sukėlę’maištus del ne
išmokamų jiems šiokių-to- 
kių algų. Butą kruvinų susi
rėmimų su lo j aline kariuo
mene, bet smulkmenų sto
kim ja.

Dublino (Irlandijoj) to
mis dierioihiš atsibuvus ke
turių su’fragisčių byla, ku
rios nesenai norėjusios pa
degti teatrą “Royal”, kuria
me laikė kalbą Anglijos pre- 
mieras. Sufi’agistės atrasta 
kaltomis ir dvi anų pasmer
kta kalėjiman po 5 metus.

Austrijos karo ministeris, 
gen. Auffėnberg neatmaino
mai reikhladja Austrijos ar
tilerijoje reformų; priešin
gai gi jis norįs atsisakyti iš 
ministerio valdvietės. Jo 
reikalavimą tvirtai pare- 
miąs ir patsai sosto inpėdi- 
nis Frarias Ferdinandas.

Italijos presą pažymi, kad 
nežiūrint aštrios ištarmės 
ant kamoristų, toji slapta 
draugija išnaujo ėmus savo 
veikti ir'kasdiena patyria- 
ma naujds “ piktadarybės. 
Nėra lengva išnaikinti tų 
piktžolių šaknis.

Portugalijos vyriausybė 
Lizbone susekus naują mo- 
narchistų suokalbį prieš 
respubliką. Prasidėję areš
tavimai ir tardymai. Tarp 
kitko areštuota Londono 
laikraščių korespondentė, 
Alice Oram.

Transatlantinė kompani
ja “White Star” jau užsa
kius naują milžinišką gar
laivį pastatyti vieton žuvu
siojo “Titanico”. Statant 
prisakyta laikyties patari
mų komisijos, kuri tyrinėjo 
“Titaniko ” i katastrofą.
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Austrijos sostainėj' Vin- 
dabonoj) ties Ringstrasse 
gatve užgimęs smarkus gai
sras, kuris ilgokas laikas 
grasė piliesi teatrui. Kuone 
visai sddegė. barono Liebeno 
rūmai.’Ugnegesiai turėjo la
bai daug ddrbo kol apgesino 
smarkią: ughį.

Queenstown uostau, Ang
lijoje, tomis dienomis at
plaukus motorinė valtis 
“Detroit” su keturiais ke
liauninkais. Valtis buvus iš-
plaukus iš New Yorko. Per 
Atlantiką kelionė užėmus 
•21 parą. Kelionės pabaigoje
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pakilus ant okeano audra 
ir ko tik nenugramzdinus 
valties. Vis-gi nepaprasta ir 
indomi toki kelionė.

Londono viename prie
miestyje pastatyta keturi 
dideli hygieniški bustai, 
Skiriami pigiai darbininkų 
gyvenimams, ir su ta ja iš
lyga, kaip tik katro darbi
ninko šeimynoje gimsiąs kū
dikis, per tris mėnesius tai 
šeimynai leidžiama veltui 
gyventi namuose...

Persijos ęx-šachas, Maho
met-Ali-Mirza, gyvenąs mie
ste Šira, Tarsu kalnuose. 
Ant jo galvos buvo pasiųsta 
kareivių būrys po vadovys
te dviejų švedų oficieriu, 
tarnaujančių Persijos armi- 
jbje, tečiaus tasai būrys iš
vaikytas ir vienas'oficieras 
sužeistas.

Kruppo ginklų fabrikui 
(Vokietijoje) sukako 100 
metų nuo jo įsteigimo, tatai 
fabriko valdyba paskyrus 
14 milijonų markių dovanų 
savo darbininkams, kurių 
ten dirba 65.000. *Be to fir
ma paskyrus daug pinigų 
viešiems reikalams.

Londone nesenai atlaiky
ta kongresas su tikslu išras
ti būdą, kaip pagerinus (pa
tobulinus ) dabartinę žmo
nių rasę. Dr. Winslow tarp 
kitko susirinkusiems apreiš
kė, kad po 300 metų ant že
mės busią daugiau bepročių 
nei sveikų žmonių. Labai ne
mielas pranašavimas.

Statistika parodo, kad tik 
vienoj Francijos provincijoj 
per du mėnesiu išnaikinta 
milijonas paukščių. Toksai 
paukštelių naikinimas skau
džiai gali atsiliepti ant žem- 
dirbystė'š: Vienas statistikas 
sako, kad jie ant visos že
mės kokiuo nors budu liktų 
išnaikinti visi paukščiai, į 
devynis metus žemė neišduo
tų jokių vaisių.

Rusijos lakūnas Abramo- 
yič, lėkdamas aeroplanu iš 
Berlyno Peterburgan, Ka
raliaučiuje, kur buvo susto
jęs j Prūsų policijos sulaiky
tas, kaipo šnipas. Rasi jis 
buvo įskųstas. Policija jį 
iškrėtė, tečiau nieko nerado, 
bet pačiame aeroplane užti
ko kelis revolverius, sudė
tinį Šautuvą ir daug amu
nicijos. Visus tuos ginklus 
konfiskavo. Abramovič tvir
tino, kad jam, Peterburge 
esant, vyriausybė liepus pa
siimti ginklus, kadangi tu
rėsiąs lėkti per neapgyven
tas apygardas ir ginklai ga
li susigadyti. Ant tokio dic
tum visus ginklus jam su
grąžino.

Ant Turkijos ir Cernogo- 
rijos sįenos andai butą 
smarkių susirėmimų turkų 
kareivių su albanų sukilė
liais, kuriems gelbsti čer- 
nogorai. Cernogorijos regu- 
liarinė armija laikosi ra
miai išpatolo. Retkarčiais 
turkai vydami albanus per
žengia sieną, o tuokart čer- 
nogorai paleidžia darban 
artilerijos kanuoles.

Agadire (Morokko) te- 
naitiniai gyventojai nužudę 
kokį tai vokišką pirklį. Ka
dangi Agadiras priklauso 
Francijai, tatai pastaroji į 
to miestelio pakraščius pa
siuntė savo karo laivą ir 
prisakė bombarduoti mies
tą, jei to miesto gyventojai 
nenubausią žmogžudžiu

Real
Estate
Skyrius

1 Užganėdintas pirkėjas, 1 
| tai geras apgarsinimas. I 

I Pasiremdami ant to principo, I 
Į mes darome Real Estate biznį 9 
B jau per kelioliką metų. 1

k

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

MES esam pardavę šimtus B 
properčių, kaip tai: - Namų, Lotų f 
bei Farmų ir kiekvienas, kuris B 

Įtik pirko ką nors per musų ban- ■ 
ką, yra pilnai užganėdintas, o jei- I 

»gų žmogų užganėdini, tai jis re- ■ 
komenduoja ir kitiems. B

Į MES turime daug properčių s 
ant Bridgeport’o (centras lietu- ■ 
vių Chicagoj) ir kitose lietuvių 1 
apgy ventose vietose. BMES greičiausiai apeiname ir J 
gauname ant pardavimo “Bar-1 
gain’us” (pigumus), tai tokiu bu- | 
du galime parodyti jums tokias į 
propertes, kokių jus norite.

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

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

REIKALAUJANT, PASKOLINAME PINIGŲ j 
ANT PRIEINAMŲ IŠLYGŲ.

JEIGU NORI, KAD JŪSŲ UŽMANYMAS 
IŠSIPILDYTŲ, TAI ATSILANKYKITE Į

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

Berlyne pasklydęs gan
das, kad kaizeris Vilius iš- 
leisiąs uždraudimą duelius 
rengti kaip armijoje, taip ir 
karo laivyne. Peržengusieji 
tą įsakymą oficieriai busią 
prašalinti iš armijos. Se
niau Vilius tiems oficieriu 
dileliams vienok buvo labai 
prielankus, bet parlamentas 
papeikė jo prielankumą.

MAISTAS IR DŽIOVA.
Pamatas džiovos yra tai 

silpnas žlebčiojimas, kursai 
palenkia darbą su žlebčio- 
jimo gylė. Daktarai mėgina 
sujudinti ligoniui gerą ape
titą ir priversti organus į 
Jų regulerišką kasdieninį 
veikimą. Jie siunčia ligo

nius į sveikas, atgaivinančio 
oro šails, liepia sėdėti ant 
saulės, paliepia valgyti ska
nius ir drutinančius valgius 
ir užsilaikyti linksmai. Džio
va savo pirmam apsireiški
me yra išgydoma ir geriau
siu vaistu yra valgis. Dau- 
gėlij atsitikimu, patrotiji- 
mas noro valgio, yra pirmas 
ženklas tos bjaurios ligos. 
Šitas tur užtekti del visu 
pasimokinti, kurie antsyk 
trotija norą valgio. Geriau
sias vaistas ant to yra Tri- 
ner American Elexiras, 
Karčiojo Vyno. Jis išvalys 
vidurius ir užlaikys juos 
švariai, jis paragįs visus 
kūno organus prie darbo ir 
jis sudrutins nervus. Vaisti- 
nyčiose. Jos. Triner 1333-r- 
1339 So. AshWfid avė. Chi
cago, Ill.
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Iš Lietuviškų Dirvų

St. Charles, III.
Birželio 26 dieną buvo čio

nai surengtos prakalbos, 
kalbėjo koksai tai K. Šešto
kas, ‘‘Keleivio” ir “Kovos” 
agentas. Žmonių pilna buvo 
svetainė, nes kiekvienas no
rėjo išgirsti, ką cicilikas 
kalbės. Apie kalbą nėra ką 
nei minėti, nes visi cicilikų 
kalbas pažįsta. Po prakal
bi! stengėsi sutverti cicilikų 
kuopą, bet nepasisekė. Tei
sybė, iš poros šimtų žmonių 
surado dešimts vaikinu, iš 
kurių susitvėrė kuopą, bet 
tas ilgai neužsilaikys, nes 
tie vaikinai apsigavo. Šešto
kas rėkė, kad cicilikai tikė
jimo negriauna, vienok tik 
su kapitalistais kovoja, 
skriaudikus naikina, prie ko 
ir kupigus priskaitė; tad tie 

■>.. ."vaikinai, nieko blogo nema
nydami, prisirašė, bet suži
noję viską gerai atsitrauks 
nuo jų ir kuopa žlugs. Trįs 
metai atgal buvo susitvėrus i °
panaši kuopa, bet po mėne
sio laiko pairo. Čionai lietu
viai netamsųs ir visi geri 
katalikai, išskiriant kokius 
tris, tai cicilikams nėra vie
tos tamsumui platinti.

“Laisvės” 60 numeryje, 
straipsnyje “Turėkime vil- 

■ tį”, iš eilės užkabina ir St. 
Charles lietuvius, kad pasi
sekė inkišti kaikuriems “Ke
leivio” ir “Laisvės” prenu
meratą, buk tai esą “pagir
tini”, o taip-gi džiaugiasi, 
kad bažnyčios nėra. Čia K. 
Šeštokas didžiai klysta, nes 
lietuviai priklauso prie ai
rių bažnyčios; o kaslink pa
sisekimo inbrukti prenu
meratą tų šlamštų, tai tik 
dėlto, kad užrašinėjo už vie
ną doleri visiems metams, 
(nors jie ir tiek neverti), 

*». tai žmonės delei pigumo, ne
žinodami jų niekingumo, pa
bandė užsirašyti.

Iš laikraščių daugiausia 
pareina čia “Katalikas”, 
“Lietuva”, ir keletas egzem
pliorių “Vienybės Lietuv
ninkų” V.

*

Worcester, Mass.
Liepos 28 dieną šv. Jur

gio draugija parengė pikni
ką. Diena buvo graži, tad ir 
žmonių suvažiavo didokas 
būrelis. Linksminosi visi 
gražiai, tik į pabaigaiai- 
kurie su apsuktomis ma
kaulėmis pradėjo kauties. 
Draugijos viršininkai neleL 
do jiems mušties, tad nuėjo 
toliaus ir ten sulošė savo 
tragediją. Koks tad musų 
brolių neišmintingumas; 
vieton pasilinksminti, tyro 
oro pakvėpuoti, lieja savo 
kraują, daužosi, yt lauki
niai žvėris. Svetimtaučiai 
žiuri į lietuvius kaip į ko
kius nematytus sutvėrimus. 
Kur gi tau nežiūrės! Eina 
su pramuštomis galvomis, 
apdraskytomis ausimis bei 
nuskaldytomis nosimis. Gė
da tokiems musų tautos že- 
mintojams. Vis tai girtybės 
vaisiai. Jaigu ne girtybė, 
nebūtų tokių biaurių pase
kmių. Reikėtų draugijoms 
niekur tokių pragarsėjusių 
peštukų neleisti, kad tvar
kos nedarkytų.

Laikas, rodos, butų mums 
susiprasti ir nežeminti mu
sų tautos, bet gerais apsi
ėjimais kelti ją augštyn.

Naujas Reporteris.

Rockford, Ill.
“Kataliko” 30 numeryje 

pastebėjau p. Agm.Švogerio 
korespondenciją, kur priki

ša mums karklinių piknikų 
rengimą ir iš to merginų 
“bujojimą”. Teisybė, rengia 
karklinius čia piknikus, bet 
ne visi lietuviai, o tik kaž
kurie pavieniai vaikinai bėi 
merginos, nuo kurių ir mi- 
nėtasai korespondentas ne
siskiria su savo draugija. 
Apie merginų “bujojimą” 
tai tikras melas, stačiai 
merginų apšmeižimas. Šiais 
metais tokių korespondento 
pastebėjimų merginų tarpe 
visai nesiregi. Reiktų tei
singiau rašyti.

Karklinė Piknikienė.

Londonas, Anglija.
Liepos 7 dieną atsibuvo 

lietuvių parapijos bertaini- 
nis susirinkimas. Žmonių 
buvo pilnutėlė, salė. Prieš 
susirinkimą atidarant vieti
nis klebonas, kun. Matulai
tis, prakalbėjo į susirinku
sius, išreikšdamas, kad sep
tyni jau metai kaip gyve
nąs Londone. Per tą laiką 
prityręs visokių nemalonu
mų, kas sunku pamiršti. 
Tarp ko kitko pasakė, kad 
parapijonai yra išsireiškę, 
buk klebonas esąs negeras ir 
tt. “Pasiieškokit sau geres
nį — sako — o aš galiu iš
važiuoti kitur”. Toliau kun. 
Matulaitis priminė, kad no
rįs išvažiuoti ant kiek laiko 
pasilsėtų, bet tik pinigų ne
turįs, net skolos turįs apie 
40 svarų sterlingų. Pinigų 
savo esąs sukišęs į parapi
jos reikalus apie 200 svarų 
sterlingų, tik lyg šiolei apie 
tai parapijai neminėjęs.

Turiu priminti, kad kuj^ 
Matulaitis, kiek man žino
ma, yra visųgerbiamas. Jai
gu atsiranda koksai liežuv- 
neša, tai klebonas turėtų į 
tai neatsižiurėti. Šiame su- 
sirinkime klebonas nepasa
kė išvažiavimo laiko ant va- 
kacijų.

Pagalios kun. K. Matu
laitis perskaitė visų tų pa
vardes, kurie aukavo ant 
bažnyčios reikalų, jam ren
kant. Apleisdamas salę, rei
kalavo kokio ten atsakymo 
nuo parapijonų kaslink to
lesnio jo Londone apsiliki- 
mo.

Klebonui išėjus, prasidėjo 
parapijos reikalų svarsty
mas. Pirmiausia perskaitė 
protokolą, paskui kasierius 
išdavė atskaitą ir kiti daly
kai buvo svarstomi. Pasiro
dė, kad viskas tinkamai yra 
vedama. Buvo kalbama apie 
kleboną — visi pripažino jį 

už gerą kunigą, labai para
pijos reikaluose darbštų. 
Tečiaus atsirado užmetan
tieji, buk kun. K. Matulai
tis perdaug kišasi į biznius, 
bet nepasakė į kokius biz
nius. Vienas tik priminė 
apie‘Birutės’keptuvę, kam 
buk reikią girt latvį duonke
pį, kuris jokio sąryšio neturi 
su parapijos reikalais. Jai
gu kun. K. Matulaitis nebū
tų parapijonų kurstęs, tai 
po šiai dienai neturėtume 
savo keptuvės, arba taip 
naudingų patarimų neturė
tume, kurie visados ant ge
ro išeina. Tai koks čia į biz
nius kišimos?

Vienas iš kalbėtojų pasa
kė, kad kun. Matulaitis yra 
geras ir darbštus; tiktaituo- 
mi kaip kam galėjo įsipykti, 
kad savo staigiu rastumu 
užveždavo kaip kam kartais,, 
yt su “pančeka”. Galop nu
tarė, prieš' kun. K. Matulai
čiui važiuosiant ant vakaci- 

L

jų, surengti jam balių ir pel
ną paskirti klebonui ant ke
lionės. Taip susirinkimas ir 
pasibaigė.

Galijotas.

“ LAISVĖ” SUSIRŪPINO
*• z

“Laisvė” 60 numeryje, 
straipsnyje: “Garbus dūšių 
ganytojas”, aprašė apie kun. 
Gervicką, iš Grand Rapids, 
Mich. “Kiek tasai kunigas 
pridirbo blėdies del tikėji
mo tai sunku ir apskaity
ti.” Ir ištikro matyt, kad 
“Laisvei” sunku yra apskai
tyti, nes iš tiek daug blė- 
džių nei vienos negalėjo pri
rodyti. Toliau giriasi: “Nuo
latos gauname laiškus iš 
Grand Rapids apie kun. 
Gerveikio keikimus ir pra
našystes”. Tokio kun. Ger
veikio čia visai nėra; mat, 
“Laisvė” papratus melus 
skelbti, tai nei pavardės ku
nigo nebegali be klaidos iš
tarti ; iš kun. Gervicko pa
daro “Gerveikį”, o del pa
gražinimo ir keiksmus pri
deda. Kun. Gervickas nė kei
ksmais savo aveles skiria 
nuo bedievystės, bet jau
triais pamokinimais per sa
vo pamokslus, meiliais žo
deliais, idant nepasiduotų 
insitrauktiį tą baisią bedie
vystės vilnį, kurioje nustoj'a 
tikėjimo ir pasilieka kaip 
miško žvėreliai: jiems vis
kas valna daryti, kaipo pra
radusiam protą.

Pranašystė aiški kiekvie
nam gali būti, kaip kun. 
Gervickas pranašavo: “Su 
kuom draugausi, tokiu pats 
pasiliksi”. Kaipgi neatspėti 
tų, kurie draugauja su “Lai
sve”, kad jie yra socialistai, 
laisvamaniai ir bedieviai?

“Laisvė” džiaugdamos pa
niekina kunigą, grasinda
ma: /‘Aišku, kad panašus 
kapitalo bernas susilaukia 
paniekinimo iš visų šiek-tiek 
apsišvietusių žmonių”. Iš to 
aiškiai pasirodo, kad “Lai
svė”, negalėdama nusira
minti, išvadina kunigą “ka
pitalo bernu”, kuris savo 
uždarbį apverčia sušelpiami 
bėdinų vargdienių, ne tik 
savo parapijonų, bet ir kitų. 
Jis bėdinus moksleivius 
glaudžia pas save per va- 
kacijas ir šelpia juos. “Lai
svė” į tą šventą darbą kun. 
Gervicko žiūrėdama, pikti
nasi ir vadina kunigą “ka
pitalo bernu”, kuomet pati 
tuomi “kapitalo bernu” yra, 
nes iš kapitalo gyvuoja, iš
naudodama tamsius žmone- 
lius, skelbdama jiems ro
jų, jaigu tik neklausytų ku
nigų, tai yra pamestų tikė
jimą. Koks tai žmonių mul
kinimas !

Toliau “Laisvė” rašo: 
“Jisai nemato kitokių prie
šų, kaip tik socialistai.”Kad 
ištikro taip yra, nes socia
listai yra didžiausi priešai 
šv. katalikų tikėjimo. Argi 
rastųs ant svieto nors vie
nas socialistas prielankus 
šv. tikėjimui, butų dievobai
mingas ir tikintis į Dievą?

Kunigėlis gerai Suprasda
mas išaiškino tą, kas socia
listams nepatinka, užtat 
“Laisvė” pranašauja: “Ta
sai kunigo aklumas prives 
prie to, kad Grand Rapidso 
žmonės parodys ir jam kelią, 
kaip parodė kun. Matulai
čiui.” Ant to man patarnau
ja kun. Gervicko žodžiai: 
“Ne tas artojas, kuris pa
ėmęs arklą žiuri atgal, bet 
tas, kuris paėmęs jį varo 
pirmyn.” Kun. Gervickas 
išreiškė per savo pamokslus,
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-- ----------W ■—

kad jokių bauginimų nepai
so, o pildo tą, kų Dievas yra 
įsakęs.

“Laisvės” korespondentas 
P. Vandrauniųkas( rašo: 
“Musų klebonas į į kęlis me
tus daug žmonių galės į 
monkes paversti.: kas nedėl- 
dienį keikia socialistus ir jų 
laikraščius. Statosi mokytu, 
o neatskiria socializmo nuo 
tikybos”. Čia labai indomu 
pagal socialistų idealą. Jie 
skelbia, kad žmogus iš mon- 
kės išsivystęs, o dabar P. V. 
rašo, kad kun. Gervickas į 
monkes žmones paversiąs. 
Turbūt taip atsitiks su so
cialistais, nes jau jie toli 
atsitolinę savo mokslu nuo 
žmonijos ir gyvena taip be 
tikėjimo, kaip ir žvėreliai. 
Jie patįs prisipažįsta ly
giais gyvuliams netikėdami, 
kad žmogus turi nemirštan
čią dūšią. Su protu jau jie 
yra ligas monkėms, tik dar 
stokuoja išvaizdos, bet da
bar P. V. pranašauja ir tą, 
kad kun. Gervickas pavers 
į monkes. Žiūrėsime, kaip 
išrodys socialistai į monkes 
paversti. Apie keiksmus ant 
socialistų yra tikras melas. 
Kunigas ne tik nekeikia jų, 
bet dar pataria jiems, kad 
laikytųsi savo idealų, saky
damas: “jog dviem ponam 
negali tarnauti, tu esi socia
listas, netiki į Dievą, neklau
sai kunigo dvasiškų pamoks
lų, o ant bažnyčios i/' kuni
gų visaip plūsti. Ląike šv. 
mišių, atėjęs į bažnyčią,
dairaisi, kaip protą pame
tęs, vietoj maldos šaipaisi, 
o išėjęs iš' bažnyčios pikti
niesi, tai neik į bažnyčią, 
neduok pinigų ir tt.” Jie vie
nok ant kunigo vis rašo, kad 
kunigas neatskiria socializ
mo nuo tikybos. ,^įa. yra ne
tiesa, kunigas tikrai atski
ria socializmą nuo tikėjimo, 
ką matome iš “Laisvės” ko
respondento P. V., kad ge
riems katalikams liepia ne
draugauti šu bedieviais, ne
laikyti jų savo namuose ir 
neskaityti jų laikraščių. Ne- 
išpildantis to bus prašalin
tas iš parapijos ir atsaky
ta jam dvasiška pagelba/ 
Argi čia neatskirtas yra so
cializmas nuo tikėjimo? So
cialistams tikėjimo ir baž
nyčios nereikia, tai tegul 
atsiskiria nuo katalikų, o 
katalikai nuo jų, kad vieni 
kitiems nedarytų nuoskriau
dų.

“Laisvė” rašo, kad kores
pondentas praneša apie ko
kius tai “kunigo dalykė
lius”, bet nei vieno iš jų ne
pagarsino. Matyt, kad “Lai
svė” neužganėdinta iš savo 
korespondento, nes nieko 
ypatingo negalėjo išrasti, 
todėl prašo, kad Grand Ra
pids skaitytojai praneštų 
“visus kunigo darbelius.” 
Kode! taip “Laisvė” sten
giasi persekioti dvasiški ją? 
Ar suprantate, brangus 
skaitytojai? Jos tikslas yra 
platinti1 bedievystę, niekin
ti šv. tikėjimą ir bažnyčią; 
musų dvasiškija yra tai gal
va bažnyčios, kurioje tikėji
mo principai... -užsilaiko. 
“Laisvė” savo tikslą (bedie
vystės varydama, yenka sau 
melagingus faktus ant dva
siškuos nuo savorbedįeviškų 
pasekėjų. Iš tų faktų daro 
argumentus, kuriais, bjau
rindama dvasiškija, išveda 
tamsius žmonelius iš tikėji
mo ir padaro juos bedieviais. 
Baigdama savo straipsnį, 
atsiliepia į savo pasekėjus: 
“Rinkite faktus ir skelbki
te juos ir žinokite, kad mes 
neiname prieš tikėjimą ir 
bažnyčią, bet skelbiame ko

Copyright, 1912, by American Press Association.

Republikonų partijos komitetas, kuris oficialiai pranešė prezidentui Taftui 
apie jo paskyrimą kandidatu į prezidentus. Priešakyj matoma patsai prezi
dentas Taft.

vą tiems kunigams, kurie 
pardavę savo dūšią piktai 
kapitalo dvasiai.” “Laisvė” 
išreiškia, kad neina prieš 
tikėjimą ir prieš bažnyčią. 
Tai-gi ar duotų savo galvą 
už tikėjimą?

Taip veidmainingai “Lai
svė” renka sau pasekėjus, 
prisidengdama tikėjimu ir

Dykai! MUSU KOSTUMIERIAMS 

$25 Harmony Betrubinė Kalbama Mašina Dykai!

Adolfas L. Zactiarewicz 
' - ----------- užlaiko -------------

Skrybėlės, Czeverykus, Vyriškus apredalus— Taipgi Siuvėjas, Išvalo ir Taiso. 
2336 S. Oakley Ave., kampas 23 Pl., CHICAGO, ILL.

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 Haimony 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 patentuota 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 į dirbimą ir parinkimą 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 užganedinimo 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 kostumierlams—absolutiškai dykai.
Musų pienas, kuris duoda jums progą gauti Harmony Kalbamą Mašiną Dykai yra toks: —duoti jums ku

poną su kiekvienu pardavimu, kaipo tai, uz 5c pirkinį, mes duosim jums už 5c. kuponą, už 10c. pirkinį gausite už 
10c kuponą ir tt. Jus laikykit juos,— kada jus turite kuponų už $35.00 atneškite juos mums ir išmainykit 
ant Harmony Kalbamos Mašinos absolutiskaįdykai. 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 
viršmineto instrumento ir apžiūrėti tas namų linksminančias Dainuojančias ir Kalbamas Mašinas. •

bažnyčia, o kariaudama tik 
prieš jų vadovus kunigus; 
bet ar “Laisvė” išpildo tą, 
ką bažnyčia įsako ir ko ti
kėjimas reikalauja? Jaigu 
taip butų, tai leidėjai.“Lai
svės” tikėtų į Dievą, eitų į 
bažnyčią ir išpažinties, ką 
kiekvienas geras katalikas 
pildo, bet “Laisvė” iš to tik 

HARMONY BETRUBINE KALBAMA MASZINA. MODELIS 12.

piktinasi užsipuldinėja ant 
kunigų, neturėdama kuom, 
tai nors su kapitalizmu, į 
kurį taip labai “Laisvė’kyra 
įsitikėjus.

Šešupis.

Beprotystė tiesiog, tupint 
maža laiko, mokyti bereika
lingų dalykų.
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Komisijos tvirtinime yra 
daug teisybės.

* ** J-/
Darbininko šeimynos užlai-

Brangumo priežastįs.
JtIew Yorke tam tikroji 

valstijos paskirta komisija 
nesenai pabaigus tyrinėji
mus valgių brangumo klau
sime ir išnešus labai ori
ginal! savo nusprendimą. 
Komisija savo nusprendime 
sako, kad svarbiausiąja 
brangumo priežastimi — tai 
perdaug didelis skaitlius 
mažų sankrovėlių, kurios 
kenkia didelių sankrovų rei
kalams, o pačios savo savi
ninkams neneša jokios nau
dos, išėmus vieną užsilaiky
mą.

Komisija laikosi tos nuo
monės, jogei pridera remti 
didžiules sankrovas, kurios 
galinčios išmaitinti 25.000 
lig 50.000 žmonių, o tada 
pragyvenimas daug pigiau 
atsieitų, prekės butų geres
nės ir žmonės turėtų visuo
met sveikesnius valgius, nes 
miesto valdybai butų leng
viau tas neskaitlingas san
krovas kontroliuoti.

Taip dalykams stovint, 
komisija sumanius New 
Yorko valstijos legislaturai 
perstatyti savo projektą, su- 
lyg kurio butų galima sut
varkyti valgomų produktų 
didesnes ir mažesnes san
krovas.

Didelis skaitlius mažų 
grosernių, skaitome raporte, 
yra brangumo priežastimi iš 
sekančių atžvilgių:

1. Savininkai mažų gro
sernių, palaikomų kelioli
kos, ar kelių desėtkų šeimy
nų, perka prekes mažoj kie
kybėj, deloi ko daug bran
giau už anas užmoka.

2. Kas link pre.kių koky
bes, tai anos yra daug ar
šesnės nei didelėse sankro
vose, kur antsyk perkama 
tų prekių daugybė ir už a- 
nas pigiau mokama.

3. Patarnavimas daug 
brangiau atsieina, o tai to
dėl, kad mažos grosernės 
savininkas privalo nusam 
dyti mažiausiai du tarnu ir 
tiedu priverstu uždirbti 
tiek, idant patiems užsilai
kius, o tankiai kad užlaikius 
ir savas šeimynas. Gi pre
kių ir išvežtoj imas į konsu- 
mentų namus brangiau at
sieina, negu tiek atsieitų iš 
didelės sankrovos perka it.

4. Iš valdžios pusės prie
žiūra, ai’ prekės yra šva
rios ir sveikos, lešuoja taip- 
pat brangiau, kadangi to
kiai daugybei mažų sankro
vų reikalinga daugiau ins
pektorių.

Pasiremiant ant avgš- 
čiąu išdėstytų faktų, Neiv 
Yorko komisija išneša spren
dimą, kad gyventojams 
pridera remti tik didžiules 
sankrovas, o tuo budu pra
gyvenimas nuo 25 lig 50 
nuošimčių butų pigesnis, be 
to konsumentai gautų ge
resnius produktus. Tada di
delės sankrovos,kurios mai
tintų 25 lig 50 tukstmcių 
žmonių, suteiktų geresnį pa
tarnavimą ir reikalaujamus 
produktus pristatinėtų kon- 
sumentams i namus.

Tokiuo budu komis' ja iš
rišo brangumo klausimą.

Statistikos liudija,kadvi- 
dutinė amerikoniškų darbi- 
ninkų mokestis metais išne- 
šanti tik 516 dolerių, o tuo 
tarpu Chicagos tramvajų 
darbininkų unijos išrinktas 
komitetas ištyrė, kad darbi
ninko šeimyna, susidedanti 
iš penkių asmenų (tėvo, 
motinos ir trijų vaikų) sa
vo užlaikymui reikalauja 
metais mažiausiai $1.084.66.

Tramvajų darbininkų u-

bariais po $18 mėn.
Daktaras, ir vaistai
Mokestis bažnyčiai 
Teatras

nija, turinti 14.000 narių,
taigi ir pareikalavo sau mo-
kesčių pakėlimo ir savo rei-
kalavimus paremia faktais.

Vidutinės darbininko šei-
myiios išlaidos:

Kuras $42.00
Šviesa ir gazas 24.00
Rubai vyrui 70.00
Rubai pačiai 37.00
Rubai vaikams 30.00
Apautuvai visiems 31.75
Naminiai rakandai

ir skalbiniai 57.10
Duona 15.75
Mėsa 32.50
Bulvės 15.00
Cukrus 18.20
Arbata • 5.20
Kava 15.60
Daržovės 16.00
Sviestas, suris ii’

kiaušiniai 108.16
Vaisiai 13.75
Valgiai blešinėse 46.40
Unijon mokestis 12.00
Tramvajai 26.00
Papirai, druska, mui-

las. 7.25
Išlaidos šventėmis 8.00
Laikraščiai 3.00
Namai su 6 kam-

216.00 
20.00 
10.66 
2.00 
5.00

$1.084.66

skriadų atlyginimo, nes visi 
gerai žino, kad tie visi cici- 
likų per “Keleivį” rėksmai 
ir šauksmai, plūdimai ir iš- 
koneveikimai su durnais ny
ksta padangėse jr niekam 
neatneša perdidelės skriau
dos.

Taigi “Keleiviui” vertė
tų pirmiau pačiam į savo 
darbus pasižiūrėti, o tik 
paskui mokinti kitus eti
kos.

Kmi. Krasnickis “Kelei
viui” kitados tiek invarė 
baimės, kad jis. dabar kiek
viename kitų laikraščių sa- 
kinyj mato tik boikotui ir 
persekiojimus.

Pasitaisyk ir gyvuok svei
kas, niekas tavęs neperse
kioja!

500.000.000
300.000.000
250.000.000
250.000.000
200,000.000
200.000.000
150.000.000
150.000.000

~ Smulkesnės išlaidos
Sykiu

Taigi išlaidai dusyk dides
ni už uždarbį.

Iškur gi darbininkui imti 
tuos trukstančius pinigus, 
kas jam lieką susirgus arba 
sulaukus senatvės—apie tai 
nėra kalbos.

*
“Keleivis” ar tik neserga 

baimės manija.
Kad “ Keleivis’ ’ ėmė sirgu

liuoti baimės manija, tas ai
šku jau tik iš to, kad jis ki
tais kartais yra patėmijęs 
“Dagy j”, buk pastarasis 
perdaug šmeižiantis jį pa
tį, ty. ‘ ‘ Keleivį ’ ’, ir tik, gir
di, vertėtų tuos dalykus per
statyti krasos žinybai, o ta
da “Dagis” netektų, na, sa
kysime, kadir antrojo sky
riaus teisių krasoje.

Ir dar: “Drauge” nekok- 
sai p. K. Lietuvis, polemi
zuodamas su “Keleivio” ci- 
cilikais, yra tarp kitko pra
sitaręs: “Gėda lietuviams, 
didelė gėda tokius laikraš
čius skaityti ir dar pinigus 
mokėti”. Tame nekaltame 
prasitarime “Keleivis” ma
to sau boikotą ir už tai mė
gina grasinti rašytojams 
“džėla”.

Jei už “Dagio” satyrą ir 
p. K. Lietuvio prasitarimą 
rašytojams grasintų kokis 
nors pasmerkimas—tai pat
sai “Keleivis” už savo vi
sokius nepatinkami! asme
nų koliojimus ir šmeižimus, 
lygiu saiku imant, butų se
nai nusikraustęs kur į dau
sas, kad iš tenai jau dau
giau nesugrįžus ir nepikti
nus svieto. Juk “Keleivis” 
nuolatos visus šmeižia, o 
vienok jam niekas negrumo- 
ja teismu ir nereikalauja

* **
Turtingiausi amerikonai.
Privatinis turtas Suv. Val

stijose, ačiū laimingoms są
lygoms, prijaučiančioms 
milijonieriams,-, pastaraisiais 
laikais parodo nepaprastą 
priaugimą. Devynių asmenų 
privatiškose rankose guli 
$3.000.000.000 turto. Turtin
giausiais skaitosi sekanti de
vyni potentai:
J. Rockefeller $1.000.000.000 
A. Carnegie
J. P. Morgan 
W. Rockefeller
G. F. Baker 
J. B. Duke 
J. Stillman
H. C. Frick 
W. Vanderbilt

Nuo $3.000.000.000 inplau- 
kos, imant tiktai 5%, išneša 
metais $150.000.000. Tokių 
inplaukų devyni milijonie
riai negali išleisti pragyve
nimui, taigi jų kapitalas kas 
metai didinasi, nuošimtis 
nuošimtį gimdo.

O kiek randasi dar be ši
tų kitų menkesnių mil i j o- 
nierių, turinčių nuo 50 mili
jonų lig 150 milijonų tur
to?/

Aišku,> tų visų turčių in- 
plaukos tiesiog kolosališkos, 
neapskaitomos, taigi ir ne
stebėtina, kad jie valdo šią 
šalį,kontroliuoja visos šalies 
pirkly bą ir pramonę. Jie ta
tai ir padalina amerikoniš
ką visuomenę į du sau prie
šingu luomu — milijonierių 
ir vargdienių (skurdžių).

* ** * • ... -
Armijos ir karo laivyno už

laikymas. ‘ -
Suvienytų Amerikos Val

stijų gyventojai mano, kad 
militarizmo sunkenybes ant 
savo pečių velkančios išim
tinai tik Europos tautos. To
ksai amerikiečių manymas 
yra klaidingas, kadangi ne 
tik europėnai, bet ir ameri
kiečiai daug pinigų išmoka 
militarizmo užlaikymui.

Šitai iš kiekvienų trijų du 
doleriai, kongreso pažymia- 
mi, yra skiriami jau buvu
sių karų sąskaitoms, kaipo 
veteranams pensijos, arba 
busimiems karams.

Nuo 1897 metų arti $200.- 
000.000 išleišta išnešiojimui 
krasos siuntinių provincijo
se, $300.000.000 išleišta. pu- 
bliškiems būstams, o tuo pa
čiu laiku armijos ir laivyno 
užlaikymui sunaudota $2.- 
300.000.000. Jei tie pinigai 
butų išleisti geresnei komu
nikacijai, būtent vieške
liams ir tiltams, upių regu
liacijai ir kitokiems naudin
giems dalykams, šiandie 
provincijos butų pakilusios 
daug augščiau kultūroje.

Praėjusiais trimis dešimti
mis metais vienam karo lai
vynui išleista $1.600.000.- 
0Č0. Už pusę tos sumos butų 
galima padirbdinti 200.000

mylių geyo Įfelio, skaitant 
po $4.000 užmyliu.

Aišku |ąt, kad amerikie
čiai labai apsirinka many
dami, jogei jiems mijitariz- 
mas labą^,pįgįai apsieinąs.

■ PMJ* f r * - ■ /

Ateiviams palengvinimas.
Nesenai “Katalike” bu

vom atspauzdinę žinią, kad 
sekretorius Nagel išleidęs 
savo nusprendimą kas link 
įleidimo į Suvienytas Valsti
jas naturalizuotų piliečių 
vaikų be jokio anų valdiško 
kvotimo. Su tuo momentu, 
žinoma, vaikams ateiviams 
į čionai atsidarė plačiai ke
lias.

Sulyg sekretoriaus Na
gel’o nusprendimo, Suvie
nytų Valstijų naturalizuoto 
piliečio teisės pereina ir ant 
jo bemečių vaikų, norints 
tie vaikai ir nebūtų gimę A- 
merikoje ir čionai nekuomet 
nebuvę.

Jaigu tie vaikai yra pro
tiškai silpni, bepročiai arba 
serganti, nūdien jie įleidžia
mi Amerikon ir pavedami 
be jokio klausimo tėvui pi
liečiui. ;

Immigracijos įstatymuo
se tas sekretoriaus nuspren
dimas aiškiai yra pažymė
tas, tik kitais žodžiais, kad 
tuo tarpu immigracijos val
dininkai ligšiol tą punktą 
savaip aiškino ir tokiuo bu
du daug-piliečių vaikų su
grąžino ątgal į Europą. Da
bar sekretorius Nagel savo 
paaiškinimu prašalino tą 
valdininkų nesupratimą.

Reikia dar žinoti, kad 
sekretorius Nagel nėra šovi
nistas, jis prielankus atei
viams.

♦. *
■ ' * a.- . .

“Laisvės” leidėjai patrauk
ta teisman.

So. Bostono, Mass. “Lais
vės” leidėjai 62 numeriu sa
vo skaitytojams nusiskun
džia, kad jie patraukti teis
man p-no Ramanausko iš 
Lawrence, Mass už nešvarius 
prieš jį raštus. “Laisvėje” 
sakoma, kad p-nas Rama
nauskas prikibęs prie žodžių 
“juodašimtis” ir “gauja”, 
be to į pasakymą: “išmušti 
iš pozicijos”.

Išteisybės So. Bostono lai
kraščiai iškrypę iš laikraš
ti jos vėžių, jei žmonės nei 
į vienus laikraščius taip ne- 
kimba, kaip į South Bošto- 
niškius.

Ne, mielieji, ir Ameriko
je ribų perdaug negalima 
peržengti. Vadinti žmones 
caro bernais, juodašimčiais, 
plunksnos razbaininkais — 
tai piemeniškas darbas ir 
tas įstatymais draudžiama. 
Tokie apjuodinimai, tai ne 
republikonams parsidavi
mas, kaip “Laisvė” nuola- 
tas invardina “Kataliką”.

*
EucharfštiŽkas kongresas.

Eucharistiškas kongresas 
šiemet bus laikomas Austri
jos sostinėj Vindabonoj 
(Vienoj\ Nors kongresas 
prasidės rugsėjo 10 d., bet 
jau dabar yra pasiketinu- 
sių jame dalyvauti virš 17 
tukstari 
san iš Vi
ksią apie* 170.000 maldingų 
žmonių, dalyvausią be to 
10 kardinolu, kelios dešimtįs 
arcivyskupų ir vyskupų ir 
keli tūkstančiai kunigų. 
Rugsėjo 15 d. busianti dide
lė kongreso procesija Vin- 
babonos gatvėmis. Procesi
ja prasidėsianti iš šv. Ste
pono katedros. Daug daly
vausią ir svietiškų didikų.

Kongre- 
susirin-

_KELI ŽODŽIAI APIE 
VARGONUS.

(A. Pociaus paskaita, laiky
ta Chicagos vargonininkų 

susivažiavime). b

Šiandien, atsitikus pro
gai, smagų man su jumis 
pasidalinti tūlomis žiniomis 
apie (kaip yra sakoma) ins
trumentų karalių — vargo
nus. Nėra čionai mano no
ru plačiai kalbėti apie vi
sas vargonų ypatybes, nes 
tai užimtų perdaug laiko, 
bet noriu trumpai pasakyti 
mažiau daugiau, kokie var
gonai buvo senuose laikuose 
ir kokie yra dabar.

Trečiame šimtmetyj prieš 
Kristaus užgimimą jau grai
kai pradeda statyti vargo
nus. Nuo graikų paima var- 
gonųs romiečiai ir galop vi
sa Europa. Pradžioje vargo
nai buvo trijų rusių, taigi: 
“nešiojamieji” vargonai — 
maži, taip kad galima buvo 
grajyti, laikant juos ant ke
lių; “pastatomieji” — di
desni ir sunkesni, kartais 
vartojami bažnyčiose, ir “di
dieji” — dideli, garsaus bal
so, vartojami tiktai bažny
čiose.

Septintam šimtnietyj po
pelius Vitalianas patarė 
vartoti vargonus bažnyti
niuose giedojimuose, bet dė
lei stokos tobulumo, jie dar 
neatsakydavo visiškai vien
balsiam giedojimui. Vėliau 
Guido laikais, vargonai pra
deda eiti į madą; bet vis dar 
nėra būtinai vartojami baž
nytinėse apeigose. Vargonai 
anais laikais toli gražu ne
buvo tokie, kaip kad yra da
bar. Jie susidėdavo iš de
šimties arba daugiau tonų. 
Klevišai buvo nuo 4 iki 6 
colių platumo, taip kad var
gonininkui prisieidavo gra
jyti ne pirštais, kaip kad da
bar, bet kumščiomis arba ir 
alkūnėmis. Tokiu budu var
gonininkas galėdavo vartoti 
tik po du tonu. Vėliaus tapo 
padirbta taip vadinama 
“mikstūra”, t. y., kuomet 
grajytojas paspausdavo vie
ną klevišą, tai vargonai iš
duodavo intervalą grynos 
kvintos arba oktavos. Seno
vės vargonų balsas buvo 
toks garsus, kad galėjo gir
dėti jį visame mieste. Atė
nuose viena moteris apalpo, 
kuomet užgrajyta vargo
nais. Garsus vokiečių rašy
tojas Ambros sako: “Nėra 
ištirta, kaip žmogaus ausįs 
galėjo išturėti tokią muzi
ką”. Devintam šimtmetyj' 
Winčester’yje buvo pasta
tyti milžiniški vargonai.

Sulyg poeto Valstapo žo
džių tie vargonai turėjo 400 
dūdų, 26 dumples, prie ku
rių reikėjo 70 diktų darbi
ninkų (kai kur prie dump
lių vartodavo net arklius). 
— Ir tokie milžiniški vargo
nai išduodavo tik dešimts 
fonų* Du vargonininku turė
davo grajyti jais. Balsas jų 
buvo labaį garsus.

Laikui bėgant, kaip ir ki
ti visokie išradimai, taip ir 
vargonai tapo žymiai page
rinti. Štai 11 šimtmetyj 
Magdeburge buvo gana pa
gerinta taeviatura ir klevišai 
žymiai sumažinti.' Kiek vė
liaus, Bernhard, kilimu vo- 
kietys, išrado pedalus, kas 
labai patobulino vargonų 
grajimą. Anglijoj 1712 m. j 
buvo padirbta antroji kle- 
viatura, vadinama “Swell” 
(išpučiamoji).

Galop, tai vienur, tai ki
tur pradeda statyti vargo
nus su trimis ir keturiomis 
kleviaturomis.

Šiais laikais galima užeiti 
daug puikių ir didelių var-1- Nestatau aš geros bažny-

gomi. Prie didžiausiu Suvie- tinęs muzikos pirm viso ko, 
nytose Valstijose yra pris- bet tik sakau,' kad gražus 
kaitomi šie:

registr. dūdos 
Auditorium, Chicago

109 — 7124 
Trinity Church, Denver

1 67 — 4290
1 Woolsey Hall, New York 

78—4596
St. Bartholomew, New York 

98—5989
College of the City of N. Y.

70—3835
Beto, prie didelių vargonų 

dar yra priskaitomi šie: 
Orchestra Hali — Chicago; 
Trinity— Church & Chris
tian Science Temple — Bos
ton; Notre Dame — Mon
treal; Michigan University 
AMusic Hall 
Anuomet St. Louis parodoje 
buvo išstatyti didžiausi pa
saulyje vargonai. Jie turėjo 
140 registrų ir 10.059 dūdas. 
Dar nelabai senai buvo laik
raščiuose garsinama, kad 
vienh dirbtuvė pastačius di
džiausius pasaulyj vargo
nus. Tie. vargonai susidėjo 
iš 103 registrų, o dūdų vos 
1500. Paprastai vargonams 
ant 100 registrų yra skiria
ma nuo 6000 iki 7000 dūdų, 
kadangi kiekvienam regis
trui turi būti eilė dūdų per 
visą manualą. Tankiai var
gonų meistrai, norėdami dau
giau uždirbti, sujungia du 
registru prie vienos eilės 
dūdų, kas, žinoma, nei kiek 
nepadidina vargonų. Taigi 
vargonų didumas pridera ne 
nuo daugumo registrų, bet 
nuo daugumo dūdų.

Vargonai yra visokių rū
šių, kaip antai: _ 
Tracker action (suneriamie
ji šipuliais), 
Pneumatic action (pneuma- 
tiškieji), 
Electro Pneumatic (elektro- 
pneumatiškieji).

Geriausiais yra pripažinti 
“pneumatiškieji”, kadangi 
kleviatUra juose nepermai- 
no savo .sunkumo, ar graji- 
si vienu registru ar pilnais 
vargonais.

Vargonų balsai ir regis
trai yra padalinti į kęturias 
grupas, taip vadinamas: 
Diapason tone (diapozo- 
nas), 
String tone (styginiai), 
Flute tone (fleitiniai), 
Reed tone (liežuvėlių).

Taigi prisėdus prie var
gonų su kokiu 100 registrų, 
yra gana keblu jais valdyti. 
Vargonininkas turi žinoti 
būdą skambėjimo kiekvieno 
registro. Tenai rasi įvairių 
— įvairiausių kombinacijų; 
daugybė ten pakojų o kiek 
guzikėlių!----taip kad ma
žai suprantančiam lengva 
paklysti, kaip miške.

Nebereikalo tat yra sako
ma, kad vargonai tai visų 
instrumentų karalius. Tenai 
išgirsi ir smuiko balsą; žiū
rėk užgrajija, kaip fleita; 
tai vėl kap obojus (ragelis), 
tai kaip klernatas. Vienas 
žmogus, gerai valdąs vargo
nais, gali užrėžti, kaip kad 
visa orkestrą.

Galime ir mes pasididžiuo
ti. Turime Lietuvoje daug 
nemažų vargonų, kaip va: 
Kauno katedroje, Vabalnin
ke, Vilniuje šv. Jono bažny
čioje ir kitur. Tik gaila, kad 
Amerikoje mes, lietuviai, ; 
mažai, arba, tarsiu, visai ne
turime gerų vargonų. Čia 
statant naujas bažnyčias, 
mažąi atkreipiama atidos į 
vargonus. Kas-gi gali ge
riau sužadinti žmogaus jau
smus, patraukti jį -prie die
votumo, jaigu ne gražus gie
dojimas, gera muzika?

Cincinnati.

giedojimas patraukia dau» 
gumą žmonių.

Prileiskim, karės metu, 
vadas prieš mūšį savo karš
ta prakalba stengiasi sukelti 
dvasią kareiviuose; ragina 
juos būti drąsiais ir nar
siai kovoti už gimtinę šalį. 
Bet vado žodžiai mažą įspū
dį tedaro į klausytojus. Ka
reiviui kaž-ko nuliūdę, tar
tum, sunkus akmuo jų širdį 
yra prislėgęs. Mat vienam 
prisiminė senoji močiutė, 
gailiai raudojanti, ištęsda
ma savo vienintelį sūnelį; 
antram mylimosios dainelė, 
kurioj ji su ašaromis Dievo 
melst žadėjo, kad tik pa
grįžtų linksmas ir gyvas iš 
pirmų mušiu. Bet štai pasi
girdo trimito balsas; kape- 
lija griausmingai uždrožė 
maršą; kraujas užsidegė 
kiekvieno gįslose, gyvuliai 
— net ir tie pradėjo trepsė
ti, nerimauti. Kareiviai drą
siai eina į mūšį ir nesibijo 
mirti karės lauke.

Kad ir skęstant “Tita
nic ?ui”, kuomet orkiestra 
užgriežė “Nearer my God to 
Thee”, nelaimingieji hors 
ir stovėdami jau vandenyje, 
ramiai sau laukė, kuomet 
prarys juos bejausmis van
denynas ir nugramzdįs į gi
liąją bedugnę.

Muzika, giesmė stiprina 
žmogaus dvasią, švelnina jo 
sielą, ramina jį, taip kad net 
mirtis jam yra lengvesnė. 
Kaip yra malonu, kuomet 
prieš šv. Mišias visa bažny
čia, geriems vargonams pri
tariant, užgieda “Pulkim 
ant kelių, arba “Dievas 
musų gelbėtojas”. Tūkstan
čiai balsų tikinčiųjų ir var
gonai liedamies į puikią har
moniją, kįlą augštyn ir didi
na garbę Sutvertojaus. Mes 
lietuviai juk mėgstame dai
nuoti — giedoti. Nebereika- 
lo-gi garsus vokiečių rašyto
jas Goethe sako: “Lietuvių 
dainos, tai perlas poezijos.” 
Pažvelgtame į musų melodi
jas, kurių miškai savo ošimu 
mus išmokė dainuoti, juk tai 
neišsemiamas turtas musų 
tautos. Už tat nepriderėtų 
mums žiūrėti į savąją muzi
ką, kaipo į pabaigtą daly
ką, bet stengties kelti ją 
augštyn. Lai musų bažny
čiose skamba puikus var
gonai, lai aidas musų gies
mių—dainelių netilsta! Ta
tai sužadįs mumyse meilę 
Dievo ir tėvynės.

A. Pocius.

Kaip Stepukas norėjo pasi- 
liuosuoti nuo mokyklos.
— Šiandie negali eiti mo

kyklon, nes labai lįja — tarė 
tėvas savo šuneliui Stepu
kui.

— O rytoj, tėveli?
— Jei taip lis, ir-gi nega

lėsi eiti.
Antrytojaus buvo dailus 

oras, tėvas pakilo iš lovos, 
pasižiurėjo per langą ir ma
to — Stepukas kemša šu
niui į nasrus žolę.

— O ką tu čia taip anksti 
veiki? — paklausė jo tėvas. 
— Kam dabar tu šuniui 
duodi žolę.

— Nes girdėjau, tėvuli —* 
atsakė Stepukas —■ kad kuo
met šunes ėda žolę, tai turi 
lyti; taigi todėl duodu jam 
žolės, kad nereikėtų man ei
ti mokyklon. ; ....

Atsikirto.
C.: — Tamsta nesi toką 

paikas, į kokį panėši.
B.: — Tuo taigi ir skii 

riuosi nuo Tamstos.
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TURKIJA IR JAUNA- 
TURKIAI.

•sįi

I

.

neužilgo viskas nurimsią 
Tuomi gi tarpu Albanijoj 
nuolatos siunčiama karino 
menė, nuolatos m-inimoi 
naujos, sukilimo apimtos 
vietos. Kareiviai gi be pa
liovos bėga kalnuosna ir iš 
tenai siunčia kartu su alba
nais valdžiai reikalavimus: 
būtinai atstatyti ministerių 
daugumą, duoti visoms tau
toms autonomiją ir abelnai 
pildyti konstituciją. Be to 
reikia pažymėti, kad abel- 
nai (kurie padėjo jaunatur- 
kiams nuversti Abdulą-Ha- 
mid’ą nuo suosto) ir suki
lusieji kareiviai daugiausia 
tikri naujos tvarkos šalinin
kai.

Jaųnaturkiai gi štai ką 
daro: žada reformas šiokias- 
tokias padaryti, albanų mal
šinti nusiuntė gerai pasta- 
riemsiems pažįstamą Dža- 
vid’ą pašą, kuris praėjusiais 
metais albanus iškardino. 
Kareivijai išgalvotas nau
jas įstatymas, draudžiąs ka
reiviams kištis politikos rėte 
kaluosna (pastebiu tai, kad 
ir patįs jaunaturkiai kitą 
kartą tuo atžvilgiu buvo 
“prasikaltę” -— atsiminki
me jų ginkluotą karinį su
kilimą). -Maža vilties, kad 
paminėtos priemonės ką 
nors gelbėtų — jos naminių 
riaušių nenumalšins. Grei
čiausia gali atsitikti, kad 
jaunaturkius nuveiks nauja 
atskirų tautų liuosybės šali
ninkų srovė.

Kaip pasibaigs karas su I- 
talija, sunku spėti — dau
gelis priguli nuo kitų vals
tybių — ką jos pasakys.

Bet manau, kad tiktai op
timistai gali tikėti, jog ir šį 
kartą Turkija išliks gyva. 
O jei kartais Europai ir pa
sidabotų da kiek ją palaiky
ti, tai prie progos, žinoma, 
gerokai ją apkarpys.

tartum šilčiau, bet paskui 
šaltis ima vis labyn ir labyn 
krėsti; o išsiblaivęs — išsi
pagiriojęs jaučiasi, kaip bu
tą drugio krečiamas. Iš to 
jau matyti, kad degtinės šil
dymas visiškai apgaulingas 
ir suvisai trumpam laikui.

Girtuoklis jaučiasi, kaip 
jo veidas dega, visam kunui 
šilta, kaip jis tankiai alsuo
ja, kaip jo širdis smarkiau 
plaka, ir jis mano, kad tai 
gera. O jis nežino, kad 
tuomtarpu jo kūne kyla aud
ra. Kraujas, nenoroms in- 
traukęs į save degtinės, da
lyko kenksmingo ir suvisai 
jam priešingo, ima nerimas- 
tauti ir iš vidaus veržias prie 
odos, prie plaučių, prie ink
stų; jis stengiasi kuogrei- 
čiausiai išsiliuosuoti ar kvė- 
pudjant per burną, ai’ išsi
veržti kartu su šlapimu nuo 
tų svaiginančių nuodų. Pa
viršius kūno, tiesa, sušyla, 
bet užtat atšala kūno vidus. 
Todelei matome, kad dagti
nė laikinai sušildo tik odą, 
o sumažina viso kūno šilu
mą, užtat girtuokliai žiemą 
tankiau sušąlą, nekaip kad 
blaivieji žmonės.

Nuo nuolatinio apsigėri- 
mo ir girtuokliavimo krau
jas iš širdies greičiau at
plaukia ir išplaukia, o ji per 
tai tankiau plaka — muša, 
iš paskutinės dirba, ant galo 
pailsta, o nUo to prasideda 
širdies mušimo v liga; mat. 
kraujas nelygiai išbėgioja 
po kūną: tai perilgai už
trunka širdyje, tai pergrei- 
tai išsilieja iš ten. Plaučia’ 
stengiasi, stato visas pajė 
gas išginti iš kūno puvėsius, 
degtinę, iškvėpuoti ją per 
burną, bet nuolatinis intemp- 
tas darbas sumažina jų spė
kas, ir jie, tartum supratę 
savo silpnumą, numanydami 
nebegalėsią išvaryti iš kūno 
tų nuodų, pradeda vysti, 
paskui ateina uždegimas 
plaučių ir ant galų galo — 
džiova.

Del degtinės inkstai išski
ria šlapime daugiaus van
dens ii’ baltymo, o mažiaus 
kenksmingų dalių, kurios 
būtinai turi but prašalintos 
iš kūno; tos kenksmingosios 
aikvoja gana reikalingą fos
forinę rūgštį.

Kaipo bausmės už degti
nes per jas kūnas bereikalo 
dalįs gali užnuodinti kūną, 
nės gėrimą josios mylėtojai 
susilaukia liguisto ir neiš
gydomo persikeitimo šių kū
no dalių: širdies, plaučių, 
kepenų, inkstų, gįslų, gal
vos ir strėnų smegenų, pilvo, 
žarnų (grobų), kaulų, rau
menų ir įvairių jų ligų ne
galių. Paralyžius dažniausiai 
randasi nuo vartojimo deg
tinės. Girtuoklių kaulai pa
sidaro trapus, o perlužus 
jiems, sunkiai išgydomi. Su
sirgus staigiomis ligomis, iš

kė štai kame: Turkija tur
kams (kitos tautos, vadi
nas, po senobei tevargsta), 
nusiminimas ir... reformos. 
Senuos induos buvo supil
tas naujas vynas. Jaunatur- 
kiai savo veikimu, nelygi
nant, kaip dviveidis. Janu
są išrodė. Vienas veidas at
grįžtas Europos linkui tasąi 
veidas begalo lipšnus, ir 
čionai mokama puikiai pa-: 
kalbėti apie laisvę, lygybę, 
brolybę. Kas kita veidas, at
suktas Turkijos linkui: rus
tus, atšiaurus. Ir tiktai pa
žiūrėkime, ką veikia jauna- 
turkiai pačioje Turkijoje: 
pažadėtų reformų nematyti 
(kraštas, girdi, nenuriraęs), 
kitataučiai pasirodo seno
višku budu išnaudojami ir 
engiami, parlamento veiki
mas ir jo rinkimai tikra fik
cija (viską nutaria ir padaro 
“Vienybės ir Progreso” ko
mitetas), netinkami- atsto
vai laikraščių redaktoriai 
tupdinami kalėjimai), o kai- 
kurie jų užmušti ir t. t. Nie
ko stebėtino^ kad į nmatę 
jaunaturkių veikimą, tikri 
laisvės šalininkai pradėjo jų 
vengti, kaipo reakcionierių. 
Tam pasakymui patvirtinti 
paminėsiu sukilusių albanų 
ir kareivių reikalavimus, šie 
reikalauja: visų-pirma da
bartinio jaunaturkių jungo 
panaikinimo valdymo decen
tralizacijos, rinkimų liuosy- 
bės, tikybos liuosybes, da
bartinės valdžios atstatymo 
ir t. t.

Dabartinis Turkijos pa
dėjimas blogas. Italija var
dan žmonijos reikalų apskel
busi karą nori atimti, ir be 
abejonės atims, Tripolitani- 
ją. Italų kariniai laivai pa
sirodė Egėjaus jurose, ir di- 
desnėsės tų jųrų salos atsi
dūrė jų žinioje. Manoma, 
kad italai mėginsią pradėt 
karą ir Mažoje Azijoje, tuo 
tikslu esant rengiama ka
riuomenė. Be to, Arabija vi
sai atsiskyrė nuo Turkijos. 
Austrija kalena dantis ga
bena kareivius Padunojin ir, 
matomai, nori apimti Novo- 
Bazaro sandžaką, o kartais 
ir visą Makedoniją. Rusija 
taipogi gretinasi ir pusiau 
viešai pradeda kalbėti apie 
Dardanelų atidarymą. Visos 
Balkanų pusiausalio viešpa
tystės ir-gi nerimąstauja. 
Bulgarija noriai mėgintų a- 
pimti Makedoniją. Serbijai 
norėtųsi Senosios Serbijos, 
Graikijai vaidinasi Kreto 
sala, Juodkalnijai Albanijos 
geroka dalis. Tuomi gi tar
pu namie neramu, viskas ir
sta.

Truputį reikėtų albanų ir 
kariuomenės sukilimas pa
liesti. Turkų valdžia nuola
tos skelbia, kad sukilimas, 
girdi, mažinasi, kad, girdi, 
kaikurie riaušininkų reika
lavimai busią išpildyti ir...

kurią išgijimui reikalingas 
yra intemptas širdies darba
vimasis, geriantiems galima 
išanksto lemti blogą pabai
gą, blaivieji gi išgyja be*jo
kio gydymo. *

Jei tiktai kartais pagal
voji apie Turkiją ir prisi- ' 
meni jos padėjimą paskuti
niais laikais, būtinai prade
da vaidintis sekantis pavei
kslas.

Guli kaži-kokia liguista 
ir, regis, bemirštanti senutė, 
aplinkui gi pilna jos gimi- 
nių-giminėlių ir pretelių, ku
rie diena-dienon laukia tos 
senutės giltinės, belaukda
mi pradeda po truputį šei
mininkauti senelės buveinė
je ir išanksto taisosi pasi- 
draskyti tai’p savęs delei pa
liktų turtų. Bet senutė ne
miršta, giminės ima nekan
trauti.

Ir ištikrųjų paskutiniais 
laikais nemaža buvo kalbė
ta, ir laukta tos senutės 
mirties — Turkijos pabai
gos. Atsiminkime, nors tie
sa — gana seną, sumanymą 

• sutverti Vizantijos viešpa
tystę ir kitus Turkijos pa
dalinimo projektus. Bet vis 
jinai vargais-negalais išlik
davo gyva. Palyginti, kai
mynų pavydas tą išgelbėda
vo nuo išdraskymo. Tiktai 

- retkarčiais kurs gudresnis, 
kitoms valstybėms nejučio
mis, atgnybdavo Turkijos 
galeliuką ir vėl laukdavo 
geros progos. Tokiu budu 
buvo atgnybta Bosnija, Ger- 
cogovina, Egiptas, Tunisas 
ir t. t. Bet galutinio Turki
jos padalinimo visos didžio
sios valstybės vengė ir te
bevengia.

Stebėtinas kraštas. Kuo
met visose aplinkinėse vals
tybėse viešpatavo laisvė, 
kuomet visa žmonija žengė 
progreso keliais pirmyn, tuo 
laiku Turkijoje viešpatavo

nuo- 
be-

visus 
skur-

ermainų iš- S. L. R. K. P. D. A. 
PRANEŠIMAS.

i išsigerti; trii ir priežastį 
juranda, ’ Allot’ tos pasakos: 
‘kas nori1 šunį mušti, tai ir 
azdą randai” '!

Degtinė’ ir vynas patekę 
į pilvą taip ėlg&si, kaip nuo
dai, pereina per visas kūno 
dalis, kenkia joms darbuo- 
ties ir
eina iš kūno tokiais, kokiais 
į jį pakliuvo, nes kūnas iš 
jų niekuomi nepasinaudoja.

Žmonių tamsybė pagimdė 
tokią nuomonę, buk degtinė 
padedant valgį suvirškinti, 
ir nekuriu geria, kad ge- 
riaus galėtų valgyti. Ištik
rųjų pilvas duo degtinės 
nusilpsta ir lėčiau darbuo
jasi, nes visi žinom, kad iš
gėrus kelis stiklelius degti
nės—alkio beveik suvisai ne
jaučiama, ir atsiranda no
ras tik gerti. Užtat supran
tama, kad degtinė negali bū
ti maistingu dalyku ir suvi
sai klaidingai mano tie, ku
rie sako, kad degtinė reika
linga blogą maistą turin
tiems darbo žmonėms; ištik
rųjų gi degtinė da labiaus 
nusilpnina žmogų. Ta biauri 
ir pavojinga klaida yra ge- 
riančių žmonių pasiteisini
mu ir viena iš priežasčių iš- 
siplatinimo girtuoklybės.

Kaip žinoma, seilės pade
da ir palengvina valgio su
virškinimą, bet išgėrus 
kiek degtinės, burna prade
da džiūti, kaisti ir vietoje 
seilių burnoje pasidaro tirš
ta gleivė. Tąją gleivę deg
tinė perkeičia į uksuso rūg
štį, kuri patekus į pilvą, su
kelia ten skaudėjimą, kuris 
ir verčia vemti. Seniaus ma
nė, o kiti net ir dabar mano, 
kad nuilsusį žmogų degtinė 
pastiprina, bet žmogų deg
tinė taip pastiprina, kaip 
nukankintą “ nuilsusį ark
lį botagas, ■dfelel kurio kir
čių arklys priverstas temp
ti vežimą tolyn, bet galų ga
le, netekęs pajėgų, jis krin
ta ant vietos; tas pats buna 
ir su žmogumi, kuris nuolat 
ieško degtinėje pastiprini
mo. Tai tiesa, kad degtinė 
sumažina jausmingumą, nu
stelbia trumpąm laikui var
gus ir rūpesčius, bet išsipa
giriojus jie išrodo dar dide
sniais ir baisesniais. Valan
dai kitai numalšina alkį, nu
ilsimą, šaltį, bet bjauriau
sias paklydimas, kad degti
nė duodanti stiprybę ir mai
tinanti kūną. Alkis, nuilsi
mas ir kiti kūno pajautimai 
yra tam, kad apsaugoti mu
sų kūną. Ką mes darome, 
jaigu tuos jausmus atbu
kiname arba užslopiname 
savyj? Ugi mes panaikinam 
musų sveikatos ir viso kūno 
saugotojus. Visų yra sako
ma, kad degtinė žmogų su
šildanti ir buk nieks taip 
greit nesušildąs, kaip ji. Bet 
pritirta^ kad išgėrus kiek 
degtinės, iškart pasidaro

4-tą dieną 
buvo ketvir- 
draugi j jį m- 
Susirinkimą

ir nutarta užmo-

susirinkimas bus
8 dieną, 3-čią vai.

.•

■ J

Dr-jų Amerikoje. Paskui 
buvo nutarta, idapt kiek
viena draugija duotų lėšų 
pridengimui po 1 dolerį. 
Prie Susivienijimo gali pri
gulėti kiekviena draugija, 
by tik teises pildys. Nu
tarta 'duoti atspauzdinti su 
antgalviu S. L. R. K. P. D. 
A. 300 popierų irtiek.kon- 
vertų; taip-gi nutarta šitą 
pranešimą apgarsinti “Ka
talike” 
keti.

Kitas 
rugsėjo
po pietų, bažnytinėje salė
je, Wilkes-Barre, Pa.

Malonėkite visos vieti
nės ir aplinkinės draugijos 
dalyvauti šiame svarbiame 
pradėtame darbe; telymes- 
nės draugijos nors per laiš
ką lai prisideda. Butų ma
lonu, idant kiekviena drau
gija atsiųstų delegatą su 
mandatu.

Su reikalais kreipkitės į 
komitetą:

Jonas Vabalas — prez., 
7 Wabster st., Luzerne, Pa. 
Jonas Kučinskas — sekt., 
238 Slocum avė., Kingston,. 
238 Slocum avė., Kingston,

Rugpiučio 
Kingston, Pa. 
tas pagelbinių 
sirinkimas. 
atidarė prezidentas J. Va
balas. Į maršalkas išrinko 
J. Rigelį. Nutarta perskai
tyti pereito susirinkimo nu
tarimai. Priimta naujų 
šių draugijų mandatai ir 
delegatai: iš Wilkes-Barre, 
Pa. šv. Jurgio Kar. Ma
čiuli onis, šv Mykolo — • P. 
Zubrius; iš Luzerne, Pa. 
šv. Jono Krikštytojo — 
Petras Rigelis ir P. Žėkas, 
Politikos Kliubo —. J, Ur= 
banavičius. Kilo klausi-, 
mas kaslink susivienijimo 
vardo permainymo ir liko 
permainytas. Dabai1 ant 
visados bus toks vardas: 
Susivienijimas Lietuviu
RymorKatalikų Pagalbinių Pa.

Ieškant paguodos

DEGTINĖ — NUODAI.

(Iš “Ateitis”).

NE TAIP LENGVA PASIEKTI BALTIMORE

L-..* įi-

B* 

te 

‘V:

«■

ir tebeviešpatauja 
žmi valdžia ir 
širdiškai engia 
pavaldinius. Dvasios
das, kuriame amžių-amžius 
buvo paskendusi Turkija, 
tas nerangumas, kurs buvo 
apėmęs visą viešpatystę, su
ėdė ją, ji pamaželi pradėjo 
puti. Puvo ligi paskutinių 
laikų. Bet atsitiko stebu
klas. Trejetas metų atgal 
visas pasaulis sužinojo, kad 
Turkijoje atsitiko ginkluo
tas revoliucijonierių sukili
mas: “Vienybės ir Progre
so” komitetas ir kariuome
nė nuvertė Abdul-Hamid’ą 
nuo sosto. Visi manė, kad 
tuomi nuvertimu nepasi
baigs jaunaturkių kova su 
senobine tvarka. Buvo lauk
ta reformų, atmainų, Reik
davo tais laikais tiktai atsi
minti jaunaturkį, būtinai 
pradėdavo vaidintis laisvės 
šalininkas, kovotojas. Apsi
rikta. J aunaturkių politi
ka ii’ jų veikimas apsireiš-

Dąuguma žiuri' į degtinę, 
kaipo į vaistą; iš dalies, net 
ir negal kitaip žiūrėti, nes 
atsiranda tokie “gydyto
jai”, kurie pataria ligoniui 
prieš piet, ar po piet išger
ti po kiek degtinės ar vrino; 
toki “tariamieji gydytojai” 
visiškai nesupranta, kaip 
kenkia toks mandagus jų 
patarimas.

Pradėdamas nuo stiklelio, 
kartais toks ligonis' prieina 
prie stiklinės ir ant galo 
prie butelkos; tokiam žmo
gui degtinė pasidaro, tar
tum, būtinai reikalingu dai
ktu, be kurio negalima ap
sieiti, ir jisai paskui visiškai 
prasigeria.

Labai daug yra priežas
čių, delei kurių geriama deg
tinė : geria iš vargo, iš džau- 
gsmo, kad sušilti, kaipo vai
stą nuo įvairių ligų. Eas no

Sunkiai slegia mano širdį į 
Rūpesčiai, vargai,
Mano skausmo nieks negirdi, ; 
Nors kenčiu labai.

Jau išnyko man linksmybės 
Skaisčioji giedra, 
Tebeliko vien tamsybės, 
Ūžauja audra. ‘

Nes likimas nelaimingas
Vargina nūnai —
Mat kas silpnas ir vargingas 
Tas tur kęst čionai?!...
"’‘' Nevilioki gi tu, drauge, • 

Kenčiančio manęs, 
Mane sielvartai tesmaugia, 
Kas už mane kęs?!...

Man linksmybės šit nereikia 
Dvokiančios tulžia,
Del kurios neviens jau keikia 
Praeitį slapčia...

Nieks negal juk rast paguodos 
Braidžiodams purvuos;
Sunkus vargas, mintįs juodos 
Nieko nepaguos...

Kas tik nori sau ramybės,
Turi siekt augščiau, 
Ten vien ras vaistus kartybės, —» 
Nes bus kęst saldžiau...

Tat ir kogi man lindėti,
Kad nuožmus dar laiks, 
Juk tikrai varguos merdėti 
Visados nebreiks.

Štai šviesos žvaigždė jaut eka,
Sielvartas nuvys,
Mums parodys tirą taką, 
Kelią prablaivys.

Ir nuves į laimės šalį, 
Kur vargų nebus;
Vargšą žmogų juk tegali 
Nuramint dangus...

A. Jaunutis,

7
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BROOKLYN, n. Y.
A. Plachoeky, 87 Grand

Juozapas Ambraziejus

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

“Aušros” Draugijos Skaityk r. 
3149 So. ~ ~

Jonas Visockis, 
Jei.n Dabulskis, 
Vine. Linka,

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

P.

st.
IAS, VA-LA.VZ.
2119 St. Clair Av.

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

LOWELL, MASS. 
Stakeliunas, 69 Charles

PHILADELPHIA, PA.
Kairys, 322 Wharton

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

ELIZAB21T FORT, W. J.
D, Boczkus, 211 — 1st

BROCKTON, MASS.
B. P. Miszkinls Co., 25 Arthu
John J. Roman, 135 Aines

80. BOSTON, MASS.
K. Gendrolis, 224 Arherae

PULLMAN, ILL.
Jenas Žalys, 114 E. 107
** NORWOOD, MASS.
% Pakarklis, £9 Dean

OHICAGOJE, ILL.
JT. J. Tananeviče 
P. M. Kaitis, 
Jm. Hraknh

1351 Hamilton St. 
581 Broadway St. 

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

BROCKTON, MASS.

P. Meškinis, 35 Arthur
John Ramanauskas, 135 James

BAYONNE, N. J.
Zujus, 500 Broadway

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

CLEVELAND, OHIO. 
Szukis, ‘---- —------

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

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

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

WORCHESTER, MASS.
M. Paltanaviče, 15 Millbury

" SWOYRS, PA. _
G. K. Antanaitis, P. O. Box

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

SCRANTON, PA.
Petrikis, 1514 Ross Av.

Digrys, 1213 Philo St
FOREST CITY, PA.

Dzikas. P. O. Box 453

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

PLYMOUTH, PA.
Poteliunas, 345 E. River St

DU BO1S, PA.
J. Kizelis, 401 So. Av.

WATERBURY, CONN.
Ch. Kazemekas, 785 Bank

--------- Į--------  
WORCESTER, MASS. 

J. Vicraitis, 107 S. Harding
M. Paltanaviče. 15 Millbury

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

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

KENOSHA, WI8.
M. K. Petrauckas, 519 Hanson
Jonas Bagdonas, 106 Maple

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevieze, 255 Wallace

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

WŪjKKa-MA±CK±5, PA.
Kaz. Kučinskas, 141 Park Ave.
A. Seškeviče, 501 New Grant St.
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.

Zimančius, Box 432.
KELIAUJAM Tits AGENT ts NAUJO
JE ANGLIJOJE IB APIELINKĖJE, 

SO. BOSTON, MASS. 
Paul P. Mikaliauckas, 243 W. 4t: 8t>

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.

AND. JUREVIČE.
Musų keliaujantis agentas.

LEWISTON, ME.
Kazys Vilaniškis, ' Box - 36.

cicero, na.-.
A. K. Bočkus,
F. A. Golubickis,
M. Szarka,

CHICAGO, ILL.

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

1521 N. Ashland Av.
921 — 33rd P7

3222 Auburn Av.
3327 Lowe , Av.

3255 S. Halsted St..

Halsted St.
8132 Vincennes Rt.

262 So. Morgan St.
1834 Blair Ave.

/M

zDRrTTzELL.| riumi. Kiekviena valstija siūlytų jam Ui s- sumas I pinigų, kad jis eitų jų policijos tarnybėn, n^|’ jįs galėtų aeinkainojamus darbus ^ujreįkti prasikaltėlių’ beieškant. Keletas metų tam atgal, arti Beriamo atras- pagelbą netoli nuo tos vietos vandeny buvOs^ųiĮaiSta kutą moteriškės lavonas, jau gerokai sutrūnėję. Su šunies pagelba netoli nuo tos vietos vandenyj Bįiyb'/surasta no dalis, bet mėginimai žmogžudį surasti veltais. Žmbgui turinčiam gerą uoslę butii tik menkniekis su uoslės pagelba _ susekti, su kokiu žmogum užmuštoji drauge buvo. Karęjvis, darbininkas, apšviestas žmogus, kiekvienas turi savotišką kvapą, nes pastarasis retai tedirba tiek, kad sušilti ir prakaito kvapo nebuvimas šitam luomui yra labai pobudingas. Ant užmušimo vietos gulėjo apie dvidešimts apdegusių briežiukų; ir čia žmogus, kuris turėtų gerą uoslę,- galėtų pasakyti, kas buvo tas žmogus, paliečiąs pirštais brįežiukus. Ir taip lengva butij įsitikinti intarties tikrybėje.. Kadangi šuo be apsirikimo atskiria įvairių asmenų kvapus, tai ir žmogus, kuris turėtų šunies uoslę, užuostų kvapą ant užmušimo vietos ir apuostytų kiekvieną intariamą žmogų. Kuomet mes dabar stovime be išgalės mįslio aky- vaizdoje, tai žmogus su šunies uosle galėtu pasakyti mums su pilnu įsitikrinidfu: šitas ve žmogus buvo ant užmušimo vietos. Y'. ?Arba paimkime bylą, -kuri„ nesenai sujudino visą Vokietiją ir kurios pasekmė nepatenkino nei vieno, —; aš kalbu apie unteroficiero Marteno bylą. Ji atsėjo daugelį fukstančių markių, ir visgi šita paini ir kebli istorija nei kiek neaiškesnė. Kaip lengvai viskas butų ištirta, jei mes turėtume žmogų su gera uosle. Šautuvas, kuriuomi buvo nušautas rotmistras, pasiliko; reikėjo tik niekam nepaliesti iki sakas ateina. Šautuvas, kuris priglaudžiama prie kūno, tikrai turi turėti to žmogaus kūno kvapą. Žmogus su gera uosle su penkioms minu toms butų galėjęs pasakyti, ar Martėiias lietėsi šautuvo ar ne. - L r. . • - ;Tokis šitokio žmogaus sugebumas nepasiliktų užslėptu nuo kitų. Jis kas minuta pastatytai savo artimus į koktu padėjimą. Vienam jis pasakytų: “duok šian cigarą, aš užuodžiu pas tave kišeniuje”. Kitam tartų: “tu apsivilkęs svetimu fraku”. Trečiam r “tu šiandie savo virėją bučiavai”. Pačiai: “tavo brolis, kuriam aš uždraudžiau pas mus lankytis, šiandien buvo mano kambary, ir tt., ir tt. Priminsime dar taipgi/, kad pamestų daiktų suradimas tokiam žmogui butų tik menkais niekais. z/r./Tokiu budu nėra nieko lengvesnio, kaip parodyti žmogui, jog jis meluoja, sakydamas, kad jis turi gerą uoslę. Tam keliese susitarę, padėtų ant stalo jam nebūvant kokį daiktą, nešiojamą prie savęsp -t^.- raktelį, pinigą, ar ką kitą,tir pareikalautų nuo jo. 'kad jis tuos daiktus išdalintų tikriems savininkams; ŠiiniHi tas butu visai lengva; bet žmogus to tikrai nepadarytų.Nereikia dar ir to užmiršti, kad laukinių regėjimas ir klausomasis sugebumai —‘ kaip buvo jau nekartą pabraukta — paprastai yra perdedami dėlto, kad, sakykime, medžiojant jie su jų pagelba paniekia tokių išdavų, kurios mums rodo beveik negalimomis, kuomet ištiktųjų tame nieko ypatingo nėra. Ypatingai Wiss- mann atkreipia domą į tai, kad keleivis europietis iš- pradžių negali atsistebėti laukinių žmoniii išlaukinių pajautimų aštrumu, bet toliaus, kaip jis pats daugiau pamedžioja, tai pamato, kad tame didelę rolę vaidina papratimas.Pas laukinius žmones, kaipo ir pas paukščius, mes nerandame nei vienos tų žymių, kurios budiną gyvulį su gera uosle ir kurias aš išskaičiau tik ką buvusiuose skyriuose. Nosis pas juos nedrėgnesnė kaip pas mus, užuodimo organas pas juos peraugštai nuo žemės, kad jis galėtų tikti pėdų susekimui. Dar niekuomet neteko girdėti apie tai, kad kovojant su laukiniais žmonėmis reikėtų žiūrėti iškur vėjas pučia, kad priešas neužuostų.Su musų samprotavimais pilnai sutinka nesenai gautas pranešimas apie išlaukinius laukinių žmonių pajautimus. “Apie išlaukinių pajautimų aštrumą pas laukinius — skaitome tame pranešime — dažnai pasakojama indomųs dalykai, bet visas tas paremta pavieniais patyrimais, kuomet rimtai ir plačiai šitą klausimą tyrinėjant atjaučiama didelė truktis. Pirmas tokio ištyrimo nuopelnas priklauso Cambridge’o universiteto profesoriiui Heddonui, kuris 1898 — 1899 m. leidosi Australijon tyrinėti ir ilgą laiką išbuvo ant Torreso sąsiauros salų. Ant vienos tų salų jis intaisė savotišką laboratoriją savo tardymams, kurių išdavas^jis paskelbė nesenai Londono firmos Metuen Bendrijos išleistoje knygoje “Head-hunters”. Šita knyga nfeafea suvylė tuos, kurie buvo linkę laukinius žmones kiir kas augščiau statyti sulyg išlaukinių pajautimų aštrumo už europiečius. Regėjimo aštrumas, tiesa, pas juos viršijo vidutinišką europiečių regėjimo aštrumąj] b<$ nekaip daug ir Heddonas ateina prie pilnai priimtino išvado, kad privedami daugybės keleivių šito pajautimo aštrumo pavyzdžiai pas laukinius žmones parodo tiek, kad jię labai išvystę akylumą, kuris yra išeigaCilgos pažinties nedidelio juos apsiaučiančio ploto. GirdAjimo pajautimas tik pas nedaugelį salininkų buvo aUgščlau išvystytas kaip pas europiečius su jautria klausa; pas didžiumą gi salininkų klausa silpnesnė; vienok reikia pasakyti, kad visi tardomieji salininkai buvo narais, o šitas užsiėmimas, kaip žinoma, atbukina klausą. Jų uoslė buvo tardoma su valerijono ir kamparo tirpahj pagelba; čia laukimų jauslumas pasirodė nevienodu, bet apskritai nedaug žymesniu, kaip pas baltuosius ekspedicijos dalyvautojus.”(Toliaus bus).

t.
Dovanos! - Dovanos!

.f
Dovanos susideda iš visokią brangesnių knygą ir ti, suteikia

mos tiems, kurie ant cielą metu užsirašo “Kataliką” ir už jį iškal- 
no užmoka. Lietuviams gera proga! Tegul kiekvienas iš to nau
dojasi! Turės ir laikraštį ir knygų. 7 y

' Štai dovanas sekančiai išskirstom:

“Kataliko” Rentai

(Tąsa).“Žvėryne, Karllsrahe, apuoke kas metai dėjo po keturis kiaušinius. Sudėjus pirmą kiaušini ji tuojaus pradėdavo juos perėti ir perėjo su atsidėjimu iki galui.” Pirmais metais Neumeyeris jos kiaušinius apmainė keturiais anties kiaušiniais. Su paprastu uolumu ji tupėjo aiit šitų kiaušiniu dvidešimts aštuonias dienas ir turėjo laimę pamatyti, kaip iš jų išsirito keturi ančiukai; bet kaip tik jie pradėjo judintis, ji užkapojo ir juos vieną po kitam sulesė.Kadangi paukščiai priklauso prie skaitliaus tų gyvulių, pas kuriuos svarbiausiu pajautimu yra regėjimas, tai tuomi galima išaiškinti taipgi sugebamas greitai orientuotis, kuri mes pastebiame pas balandžius. Kaip vanagai ir varnai sulekia ištoli ant gardaus kąsnelio, kurį jie pamato savo smailomis akimis, taip ir krasinis balandys orientuojasi vien su akių pagelba. Ginčas išėjo ypatingai dėlto, kad mums žmonėms sunku yra įneiti į'gyvulio padėjimą. Kiekvienas žino, koks platus horizontas atsiveria akims, užėjus ant kalno, ar įlipus į bokštą. Atsižiūrint į puikų balandžių regėjimą, galima beveik tikrai sakyti, kad krasinis balandys, pasikėlęs giedroje viršui Berlyno mato netik Spree ir Gavelį, bet ir Elbą ir Odrą, o gal net ir jurą. Tokių budu didieji ežerai, upės, kalnai, girios ir tt. yra gerai žinoma visiems balandžiams, nes jie juos mato kuone kasdien. Todėl balandžiai dažnai leidžiama lakstyti ir todėl jie augštai iškilę migloms užkritus kelio neranda.
SKYRIUS XXXIII.Ar laukiniai žmonės užuodžia?Nesykį buvo minėta, kad ori elitiniai pajautimai pas pirmykštes tautas, k. v. pas indiečius, daug geriaus yra išvystyti, negu pas kulturinguosius žmones. Kušlas in- dietis yra didele retenybe, kuomet didelė moksleivių ar mokslininkų dalis turi silpnas akis. Skirtumas šitoje srityje tarp kultūrinių ir pirmykščių tautų priveda Hekkelį prie tos nuomonės, kad pastarieji turį tokius jautrius išlaukinius pajautimus, apie kuriuos pirmieji neturi nei supratimo, ir antraip, smegenų išsiplėtojimas pas kulturinguosius žmones pasiekia tokį didumą, kuris laukiniams nei į'galvą neateina. Jei taip yra, tai ar nėra aišku, kad pas laukinius esant tokiems ištobulin- žmonės su puikia uoslę“? Ir ištikro mes sutinkame tokį tiems išlaukiniams pajautimams, atsiranda tarp jų manymą daugelio keleivių. Taip štai Wood pasakoja apie Pietų Afrikos kafrus, kad jie turį tokią jautrią uoslę, kaip ir šunes, išmokinti žmones susekti." Kad ir kažin . kaip atrodytų šitas tvirtinimas galimu, vienok jis, kaip tuojaus pamatysime, yra klaidingas.* Man kartą bekalbant su vienu vokiečių mokslininku apie čia gvildomą dalyką, jis man pasakė, kad jo tėviškėje tikrai buvęs žmogus, kuris turėjęs puikią uoslę. Tas sužingeidino mane ir aš paprašiau jo papasakoti man nuodugniau apie šitą indomų žmogų. Bet iš jo pasakojimo aš galėjau tik tiek išvesti. Tas žmogus dažnai buvo variku medžioklėse ir kuomet kiti varikai norėdavę kokią vietą apleisti, sakydami, kad ten žvėris nėra, tai jis dažnai sakydavęs: “aš zuikį užuodžiu, eikite ten jį rasite”. Jo bandžiuliai jo paklausę ištikro kiekvieną kartą parodytoje vietoje razdavę zuikį.Šitą girdėdamas aš atsiminiau tokį atsitikimą. Karti} atėjo pas mane mano geras draugas ir leizdamos juokais pasakojo man apie klastą, kurią jis savo pažystamiems iškirtęs. “Vakar, girdi, ašz buvau paukščių medžioti ir gerai apgavau savo draugus. Aš pamačiau kad kurapkų pulkas nusileido į bulvęs. Papasakojęs savo draugams nebučiausius dalykus apie savo uoslę, kurių jie su neužsitikėjimu išklausė, aš pataikiau taip, kad mes užėjom ant tokios vietos, kur vėjas putė nuo paukščių pusės. Mano draugai buvo jau besirengią eiti toliau, kadangi nei vienos plunksnos nesimatė, bet aš juos sulaikiau sušukdamas: “pala, aš paukščius užuodžiu!” Visi nusikvatojo, bet aš išdidžiai žengiau nurodyton pusėn: kurapkos iškilo ir mes visi nušovėme po paukštį. Nuo to sykio mano uoslė mano draugams yra tikru dalyku”.Tikėti kito žodžiais yra geru daiktu. Bet kiekvienam yra aišku, kad mes be persitikrinimo patikėdami ne- bučiausiems dalykams tuojaus prieisime prie klaidingiausių išvadų.Kad pamatyti, jog žmogus neturi geros uoslės, nereikia didelio galvosūkio. Kame gi yra užuodimo sinte- zis? Be abejo tame: kaip visokis kūnas išleidžia spindulius, kuriuos suima akis, taip iš jo išeina taipgi dujos; kurios yra pastebiamos ir atskiriamos esybių su jautria uosle net ten, kur žmogus, su atbukusia uosle visai nieko neužuodžia. Kultūrinių žmonių užuodimasis suge- bumas yra labai įvairus: vienas užuodžia tik pačius x stambiuosius kvapus, kitas gali pagauti tokius kvapus, kurie anam visai neprieinami. Iš savo kūdikystės aš atmenu, kad aš dažnai inpykindavau musų tarnaitę tuomi, kad nuo pasivaikščiojimo su tėvais sugrįžęs šaukdavau: “Marijona, jūsų draugas kareivis čia buvo.” — “Kareivio kvapas lengva užuosti”.Taigi mes, žmonės, šį-tą galime užuosti, bet anaiptol negalime tarne susilyginti su ųoslingais gyvuliais.Jei žmogus turėtų tokią uoslę, kaip medžiojamasis šuo, tai nėra kalbos, kad jis neliktu tuojaus milijonie-

Kas prisius $3.40
Bus pakvitavotas ant cielą metą už “Kataliką” ir gaus 

knygą Sveikata arba Tiesus ir.Trumpas Kelias į Sveikatą. Pamati 
nes žinios iš Anatomijos, Fiziologijos* ir Hygięnos Rankvedis Pradi
nėms Mokykloms ir Plačiajai Liaudžiai Žinios. Sutaisė Dr. A. L. 
Graičunas. Šis pirmas lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas 
pagal Europos ir Amerikos garsią daktarą ir profesorių. Sveikata 
— veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais šimtais aiškią pa
veikslą apie žmogaus kūno sudėjimą ir kitokią. Sveikatos apdarai 
drūti, stori, antgalvis paauksuotas, knygos spauda aiški. Toji auk
so knyga Sveikata lėšuoja $2.00, taigi viso labo vertės yra $4.00.

Kas prisius $2.80
'■ Bus pakvitavotas ant cielą metą už “Kataliką” ir gaus nau

jausią knygą: Vienatinis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos 
Rankvedis bei žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų ištari
mu ir Kaip Tapti Jungtinią Amerikos Valstybių Piliečiu. (Antra 
laidą su pataisimu). Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje 
kalboje del išmokymo gerai skaityti, rašyti ir ištarti angliškus žo
džius. Jisai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
lietuviški žodžiai, o paskui angliškas teksas, o trečioje eilėje teisin
gas Ištarimas. Toliaus seka žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fo
netiškų ištarimu. Čionais surinkta svarbiausi žodžiai, koki tik nau
dojami kasdieninėje kalboje. Pagalios talpinasi pasakaitės ir Les- 
sons in Reading, delei geresnio išsilavinimo angliškoje kalboje. O 
priekalo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori palikti Jungti
nią Amerikos Valstybių Piliečiais. Kiekvienas lietuvis atvykęs į 4ši- 
tą šalį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis tieso
mis šito krašto ir. tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas su_- 
plementaš prie knygos yra labai naudingas delei kiekvieno liętu- . 
vio, kuris norėtą pasilikti Jungtinią Amerikos Piliečiu. Rankfedžio 
apdarai drūti, storį, 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 čielą metą už “Kataliką”, ir aplaikys 

sekančias knygutes:
l)5 Praktiškas Angliškos Kalbos Rankvedėlis, Pasimokymui 

Skaityti, Rašyti ir Kalbėti angliškai. Šis pradinis Rankvedėlis pa
rengtas naudai tą, kurie nori trumpu laiku pramokti anglišką kal
bą, susikalbėti kasdieniniuose savo reikaluose. Pusi. 63. Rankvedė
lis lėšuoja 25c. 2) Apie Rūkymą. Keli žodžiai norintiems su
prasti teisybę. Parengė P. B. Šioje knygelėje aprašo kokį pavoją 
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 ją susitvė
rė šiandieninės Jugtinės Valstybės. ’Pusi. 35. Knygutė lėšuoja 10c. 
4) Katorgon. Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Parašė P. 
B. Aprašo, kaip Muravjovas be' jokios mielaširdystės kankino ir 
žudė nekaltus žmones arba varė juos Sibyriun. Pusi. 18. Knygutė 
lėšuoja 10c.- 5) Katoržninkas. Labai daili apysakaitė. Parašė Br. 
Vargšas iš šią dieną atsitikimą Lietuvoje. Pusi. 36. Knygutė lėšuo
ja l|c. 6) Graži Dovanėlė Lietuviams Artojanjs, Eįl^. ^araš^K. 
Stiklelis. Joje telpa keliolika puikią tevynainiską eilią, musų po- 
etoK. S-. Pusi. 21. Knygutė lėšuoja 10c. 7) Gyvenimo Gabalėliai. 
Joje telpa 13 įvairių puikių pasiskaitymų ypatingai apie .Lietuvos 
vargus ir visokias nelaimes. Skaitytojas atra* labai daug geniališ- 
ką 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 cielą metą už “Kataliką” ir gaus kny

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

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

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

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

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

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

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

Kas prisius $2.00
-Bus pakvitavotas ant čielą metą už “Kataliką” ir gaus kny

gą: Cięcorius Domicijonas ir Kasėjai Katakumbose. Istoriškas ap
sakymas. Laikuose Krikščionių Persekiojimo. Pagal lenką kalbą 
parašė P. B. Labai puikus aprašymas Apie persekiojimą pirmuti
nių krikščionių Ryme, viešpataujant ciecoriui DomicijOnui. Ap
rašyta; kaip pirmiejie katalikai, vengdami persekiojimą, susirink
davo ant pamaldų į požeminius urvus, katukombomis vadinamus, 
kurie ir šiandie dar tebrandftsi Ryme. Pusi. 193. Knygutė lėšuoja 
35c., taigi viso labo vertės yra $2.65^

Kas prisius $2.20
Bus pakvitavotas ant cielą metą už “Kataliką”, ir gaus 

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

Augščiau minėtos prekės labai sumažintos ir kuris išsirinks iš tij 
dovaną nors kokią, visada prie dovaną gaus ant cielą metų laikraš
ti “Kataliką’.’.' 1 ■ ■

Po apturėjimo pinigą tuojaus išsiunčiam reikalaujamas knygas 
ir laikraštį.

Rašykit .ant sekančio antrašo : ?-

J. M. TANANEVICIA,
13249 b3 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

i&
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DR.J. L. ABT
Pawkmingiausiai gydo visokias vyrlS' 

kas, moteriškas ir vaikų ligaa, 
VALANDOS:

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki B po 
pietą ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
dėlicmis nuo 8 iki 10 ryte.

DR. ■^DHPH L. ABT,
1832 So. f ’2e<S St. Chicago, ŪL 

Tel^Sono Canal 37

d. H. OLSON
G g AEU ir karštuva- 

3 ndeniu šildymo 
prietaisų ;vedimas 
ii pataisymas.

4012
jį State Street

1 rl .Oakland 1441

*^************************
*
*
*
*
*
*
*
*
* S:
* *************************

. Telefonas Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 

8255 So. Halsted SU, Chicago, Illinois.
PRIĖMIMO VALANDOS: 

‘ Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare. 
Nedek nuo 9 iki 12 popiet; nuo 6 iki 8va?:.

* 
*

I
$

* 
7F

Russian - American Line
Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas- 
kolijos ir Amerikos be sustojimo jo
kiam tarpiniam p’orte.

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

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

Russia Bugpiučio 15, 1912.
Kūrsk Bugpiučio 24, 1912, 

Czar Bugsėjo 1, 1912
Del smulkesnuių žinių kreipkitės 

prie musų agentų arba prie pačių 
perstatytojų.

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

INDIAN!.
Puikiausia vieta užeigos dOl lietuvių, ir 
kurie atvažiuoja iš kitų miestų suteikiu 
teisingiausias rodąs ir patarimus kono- 
geriausiai norintiems pirkti propertes, 
kaip tai: lotus arba namus, piašom pir
ma pasirodavit su manim, nes esmu se
niausias gyventojas iš lietuvių ir locni- 
ninkas sovo namo

FRtNCšSZKUS JONAITIS
Užlaikau saitą skanų alų. kvepencius 
Havanos cigarus, seną skanę degtinę, net 
ir iš seno krajaus. Turiu puikią svetai
nę del balių, del visokių mitingų ir susi
ejimų.

FRANK JONAITIS
1109 Madison St., Gary, Ind.

Telefonas 1813

URRA

VISI

PAS

Juozapą Ridiką
3253 Illinois Gi. korte 33 g.

Szaltas Alus, gardi Ariel
ka. kvepenti Havanos (. i- 
gaiai. Turiu didelę salę 
del mitingų, veselijų ir tt.

TELEPHONE YARDS 2716

Klauskit 
Chopen 10c 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK
Išdirbs j.-.a 

4934 So. Paulina 4t„ Chicago, HL 
Phone Yards 41E4.

1M. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 

į tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beitavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 
laiką laikanti, la
biausiai naudoja- 

kurio turi daboti lai- 
Mes

mi keliauninkų, 
ką. Speeijališkas pasiulijimas. 

‘nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
.0. O. U. už $5.75 ir expreso kaštus 

Jei nepatiks, ne- 
Už jį kitur mo- 

paauksuotas lenciu- 
laikrodėlio.
watch co.,

Chicago, HL

’del peržiūrėjimo, 
mokėk nei cento.

‘kėtum $35. 14k.
gelia dovanai prie

EXCELSIOR
90-1 Athsnasum Bldg.,

John Cochinsky 
LAWYER

Lletuvya Advck»tas
69 W.Washington St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku vieokiUŠ legališkus reikalus at

sakančiai, ypatingai susižeiditno ii kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kri- 

Vninaliskų bylų. Taipgi peržiūrų abstrak
tas ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir tt. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautiety. 
a Ofiso vai.: nuo 9 ryto iki 5 po pietų.

Gyvenimas: e
2316 W. 23rd Pl., Chicago, Iii.

Gyvenimo vai.: nuo 7 iki 9 vakaro,

-

“Steger’io Idėja Pijantį 
Pardavinėjimui”.

Pamatine permaina geru Pijanu Pardavinėjimo

Kiekvienas žmogus privalo
žinoti kaip užlaikyti savo sveikatą.

į J w Sutaisė Dr. A. L. Graičtuias.

SVEIKATA arba tiesus ir trumpas kelias j sveikatą. 
Šis pirmais lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal 
Europos rir Amerikos garsių daktarų ir profesorių veikalus. 
SVEIKATA—veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais 
šimtais aiškių paveikslų apie žmogaus kimo sudėjimą ir 1.1

ToĮI juks^ knyga SVEIKATA Ičšuoja tik $2.00 su prisiuntimu.
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.

9
-

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

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Bankvedis bei 
Žodynėlis LietuVlškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Beading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. Q Yra tai praktiškas 
BANKVEDIS dėl išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius, ę Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuvlškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. Q Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pagalios tal
pinąs! trumpos pasakaites ir Lessons in Beading, dalei geresnio išsilavinimo 
Bliekoje kalboje. <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori

kti Jujrtinių Amerikos^Valstybių Piliečiais. 4J Kiekvienas lietuvis atvy- 
į šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 

šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Szitas naujas pienas — “Steger’io Idėja”—bus priimtas tūkstančių pi
jamų pirkėjų. Jeigu sykį jums išaiškinsime apie tai,jus busite labai 
užinteresucti.

Per “Steger’io Idėja jus gausite geriausią progą ir didžiausį užganedinl- 
mą ant jūsų pinigų. ‘

KAIP INGYTI ATSAKANTI PI J ANA?
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 pamayti skirtumą pijanų ir persitik
rinti su atsargumu kuris iš tų, kuriuos jus žiūrėjote, atneš jums už- 
ganėdinanč us rezultatus gerume ir dailume, muzikaiiško pasilinks
minimo, o podraug ir ilgą tarnavimą. " -
Ištirkite “Steger’io Idėją Pardavinėjimui Pijanų” 

jeigu jus esate užinteresiioti pirkime Pijano.
Spręsk pats sau, nepirk pijaną be apsvarstymo, ką ta nepaprasta <4Ste-~ 

gėrio Idėja” jums reiškia’ir ką jums gali padaryti.
Mes pavartojame tą pieną vien del to, kad per ilgą laika te kti geriausią 

užganėdinimą musų pirkėjui, ir suprantamas dalykas geriausią už- 
ganMinimą mums patiems.

Steger & Sons Pijami! ir Naturališki Pats-Grajinanti Pljanai yra atsi-
- žymėję savo puikiu tonu geru subudavojimu ir dailiu darbu.

. Mes jaučiamės, kad nei joks pardavėjas negali kalbėti tiek daug apie 
ihusi; pijantis, kad užganėdintas pirkėjas. Nei joks kenkimas nebūtų 
galėjęs davėsi mus į tokią šaką biznio ir nebūtų padaręs Steger & 
Sons fabrikus didžiausius’'ant pasaulio.

IŠPILDYK ZENIAUS PADĖTĄ KUPONĄ.
Yra tai svarbu kad jus žinotumėte visas smulkmenas apie viršminėtą 

pardavinėjimo propoziciją. Pristatys jums atsakantį instrumentą. 6 
tas suteiks jums amžiną muzikališką pasilinksminimą ir užganedini- 
ma.

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

Telephone Yards 3547

{3

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd PI. Chicago, III

$25 DYKAI $35 JK
1 I 8 | 2 ,
6 I 3 Į 4
7 Į 9 Į S

„ f nori gauti gerą 14k. aukso pri- 
pildintą (Gold Filled) laikrodėlį su 
gvaranėija ant 25 m. tai rašykite pas 
mus, o dasižinositejcaip lengvai tą ga
limą padaryti. Išriškite šitą pozelį.tai 
yra, imkite numerius iš pirmo langelio 
ir sudekite antram langelį, taip kad 
skaitant iš visų pusių išeitų lygiai 15.

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

LENOX WATCH COMPANY 52 Unew york’. N.eyart' 15

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

Ponai
Prisiųskite man iszaiszkinima apie Stegerio Idėja Pijanu Pardavinėjimui

Vardas...-..............................................  .....

Dept. 108

Gatve..
Miestas Valstija.

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

SMer ^Soiis
ESTABLISHED 1879 

Piano Manufacturing Company 
STEGER BUILDING

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

DARYKITE DABAR!

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

t Jonas M.8 Tananevičia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

Kaina popieros apdaruose. 
Gražiais audimo apdarais ■

$1.25
$1.50

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

3252-54 So. Morgan St. Chicago, Ill
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 j kitus miestus.

Delko turi nešiot seną ropę

Išeina kas Pčtnyčia Chicago, Ill

CHICAGO, ILL3248 S. Morgan St

I “LIETUVA 1
kad gali pirkti naują Gold Filled paauksuotą 
ant ŽO.metų gvarantuotą Elgin Laikrodėlį už

$15.00
Lenciūgėlių, laketų, žiedų, špilkų, kolonikų 

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

Musiį depozitoriai gauna 3 proc. metams, kuris yra mokamas pirmą 
dieną Sausio ir Liepos. Pinigai padėti prieš 10 d, mSnesio traukia 
proc? nuo pirmos d, Pradėkit pasidėti šiądien kad ir su 1 dolier u.

INDUSTRIAL SAVINGS BANK
2007 Blue Island Ave.

22 metai biznije. Atidary a Subatos vakara's
Visos kalbos kalbamos. nuo 6 iki 8 valandai.

B H Laikraštis, “Lietuva”, 8 praslapių, didelio
n formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai. 
I pina raštus geriausių raštininkų fcr visuomet pil- 

A nas naujausių ir tikriausių žinių iŠ Lietuvos, A. 
0 merikos if ’viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie- 
R te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
M lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra- 
E| liškų, bizniukų ir kitokių draugysčių.

J “Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Val
gį stijuose Šiaurinės Amerikos: — 
■k Metams $2.00, pusei metų $1.00.O Kanadoj ir Mexike:—
R Metams $2.50, pusei metų $1.25.H Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse vieš
oj patystėse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50. 
g Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
tp Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per 
Ld pačto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleisto- 
M jo rankų, adresuojant šiteip:

| A. OLSZEWSKI,
J 3252 So. Halsted St., , Chicago, III

RAŠYK ta.Jaas, o gausi vietų “Lietuvos” numeri ant pažiūros dykai,

K. J. FILLIPOVICH
General Agentas

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. 
Apsaugoja namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicago), ir 
Gary, ind. už labai žemas kainas, taipogi parsiduoda 
farmas labai pigei. Kolektuoju bilas visokios notu- 
ros, taipogi prisiunčia kamarninkus del išmieravimo 
lotų ir farmų. Imu visokias' provas civilnas ir kri- 
minališkas ir priduoda geriausiemj advokatams. Bei- 
kalauju agentų Chicagoj. Mokantiems vyrams 
raštą geras uždarbis.

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

33rd St., Gyvenimo adresas: 826 34th St.
TELEPHONE DBOVER 2250.

Apsaugojant nuo Ugnies
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 

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

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

Vienatine Lietuviška Aptiekaant Bridgeport©

F. A. POSZKAUS
3121 S. Morgan bt., kerte 31mo PI.

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

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metę 

Aprupinkit savo namą su 

Elektros Šviesa

VYRAI! Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu specijaiistu Cbicagoje, kuris 

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

Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas ęasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 

gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tąmista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, jgytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydy ti ir

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir Inkstų. 
Nemokėk už nepeeekminsą gydymą-N EI SŽC Y PO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų Ir

® Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gysla Uty- 
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
Sziapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos.
VISISZKO I8ZGIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo. o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok d.zo Rente- 
jimų. (RODĄ DOVANAI.) Kalbame Lietuviszkai.

D.r.ZINS, 183tSSCHICAGq
Valandos: Nuo 8 ryto Iki O vak. Nedalioms n tie c

ISgydo, kad botum sveikas

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)

DU-KART NEDEUNIS LAIKRAŠTIS

SAULE
m w w w « 

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

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

žž£, >■

YRA TAJ VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

d ii ANT NEDĖLIOS

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 3341Phones: į Autom 64612

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 
šviesos ir pajiegos.

Išeina Kas utarninkas ir petnyčia.

Rašyk tuojaus, o gausi numerj dykai.

5 528-522 W. South Ali latiiMl feW’

err- ----------------------------------------------

----------^—Prenumerata kaštuoja:--------------
AMERIKOJ ( metams $2.50

( pusei matų $1.25 
EUR0P01 TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-l joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

W. D. Boczkauskas & Co.
Mahanoy Oih, Pa

_______ - ......... -4. V-. ----- L............... .

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

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

Waltz, Two Step ir kitokių.
Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj, 
Prof. Julius kaip iszmokina, tai niekas 
taip negali iszmokint niekur kitur.

a PROF. JULIUS SILSKO 
Ž 2119 S. Halsted St Chicago, 111.
* Phone Canal 3762
***********»4"J-****»**»»»»*

**************************
£ Telephone Canal 2118

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
* 1749 So. Halsted St., Chicago, Illinois.
į’ PRIĖMIMO VALANDOS?

Nuo 9 ryto iki n: popiet puo 3 iki 5 ir
* vakare nuo 7 ik i. 9. 
**************************

70.

71.

72.

75.

77.

išdžiūvusiame79.

Singapore, In-80.

S3.

84.

91.

92.

93.

94.

95.

99.

kryžių

veidų

jo ne-

nukry-

‘.Telefonas Ganai 3263

Skaitykite “Kataliką

gatunko pa-
Kaina 25c.

73.
74.

Patkavinis vandenskri- 
ožinės salos. (Horse Shoe

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį į vy-

kelio, Kaire,

81.
82.

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

STEREOSKOPAI

78.

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

Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stereoskopai yra tai puikiau
sia dovana merginai arba vaikinui. 
Toki stercoskopa merginu gavusi, vi
sada laikys atminti kaipo didžiausių 
dovanų ir kada tik per jas pažiūrės, 
visada atmins jos prisiuntėjų.

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

Mes turimo 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 bu 22 pa
veikslėliais.

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

nėlėje.
2. Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus
lejauš.
ną.

Kristus
Judošius

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda 

Kristų žydams.
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.

Šventa VeroniKa apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.
Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.
Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 
Golgotos.
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.
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai 
Žmogus”.

SERIJA II.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 

lėlių bakselyja. Kaina $1.50 už 
bakselį.

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

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

Garden).
Boston.
Atlantic 
maryj. 
Niagara, 
tys nuo 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.
Kaskados ir pokylinė svetainė. L. 
P. Parodos 1904* m.

34. Moki indijonas uamieje.
35. Moki indijonų. gyvenimas.

Sioux indijonų vadas, He-No- 
Fraid.
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdų augščia. Yosemite, Cal. 
Motina girių, 68 pūdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj-
Airija. Killarney, pilis Boss.

12.

23.

24.

25.

29.
30.

31.

32.

33.

86.

37.

88.

89.

.)

66. Skliautas Settinio Severo, Ryme, 
Italijoj.

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

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

joj- .. . TKelias Šv. Juozapo, Venecijoj, Ita
lijoj- Šėrimas karvelių ant pleeiaus San 
Marco, Venecijoj.
Kelias Šv. Andriejaus, Venecijoj, 
Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare.
Oceaninis pakraštis, parodantis ke
lio užuolankų, Algiere. 
Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 
Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometonų bažnyčios Gamoa EI 
Ain.
Mahometonų bažnyčia Siiltano Ha
san/ žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipte.
Pyramidos ir Arabų vilija,_ žiū
rint nuo Ghizeh 
Egipte.
Arabija. -’•» Daržas 
upės take. 
Inėjimas į palečių, 
dijoj.
Turgaus diena Singapore, Indijoj. 
Tautiškasis■: greitasis trūkis, Sin
gapore, Indijoj. - 
Policijos- stacija Hong Konge, Chi- 
nijoj.
žibinčius Hong Konge, Chinijoj.

85. Gh-iniečių vienbuoriniai laivai 
įplaukoj Hong. Konge, Chinijoj. .

86. Gražusis? kelias Shanghai, Chini
joj- .

87.. _ žvilgis, ' ant - viešos turgavietės, 
Shanghai, .Chinijoj.

88. TautSkrra ■ 'priešpiečių namas ant 
salos Java. '

89. Tokyo,' Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai.

90. Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 
•tiškų -lotus kvietkų pilname žy
dėjime.
Junitų žinyčia Homnoku. Yokoha
ma, Japonijoj.

Yokohama,.Japonijoj, šiaučius dir
bantis lytines -kurpes. - - 
Yokohama, Japonijoj. Kriauklinių 
žavių- pardavinėtojais stotis. 

Paroda ugaagesinių atletų, Yokoha
ma, Japonijoj.
Yokoham:, 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.
Yokohama, Japonijoj. Daržovių 

pardavinėtojas, rodantis savo 
turtų.

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 pav.ilionas ant ežero 

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

Fuji, Japonijoj.
107. Teatro gatvė, ilgio vienų milių, 

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

binčių prie Kasuga-No-Myia ii- 
nyčios.

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

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

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

lu, Hawai.
113 HawaiSka 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, Chilo.
117. Jamaicos Broorkline gatve, Port 

Antonio.
San Francisco gatvė, Mexico City. 
Didysis pliacius, Mexico City. 
“Jojimas šėnimįs”.
Mano apginėjas.
Kalėdų rytas.
“Tėve musų, kuris eai danguo

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

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

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

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

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

Airijoj.
šiaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.

45. Vokietija. Laivas aploidžiantis Ko 
bleucą. int Rheino upės.

46. Švedija. Btockholmas nuo vandens 
pusės.

47. Stockholroas. Karališkas paloeius
48. Švedija. Ant kelio į Odde.
49. Švedija. Lejoao pilis, Geteborge.
50. Šveicarija. Mount Blauce žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj, 
žuvinis kiemas, Alhambra, Grana 
da, Išpanijoj.
Katedra Notre Dame, faskada. Pu 
ryžiuj, Franeijoj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran
ci joj.
Palociai tautų ant upės Seinam. 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Franeijoj.
Des Shamps Elyeees. Paryžiuje, 
Franeijoj.

58. Didžiosios operas paloeius, Pary
žiuje, Franeijoj. 
Tvirtynė šv. Jono ir 
seilles, Franeijoj. 
Laivų užplauka ir 
france, Franeijoj. 
Carnicho kelias ir 
farnche, Franeijoj. 
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.

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

64. Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pet
ro katedros.
Didžioji galerija Colona nalociuje, 
Ryme, Italijoj.

42.
43.

44.

51.
52.

53.

54.

55.

56.

57.

59.

60.

61.

62.

65.
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Katedra, Mar-

ežeras,

ežerėlis

Ville-

Ville-

Monte

GELBEK
Bt'.'S-Sj

Labai tankiai tenka girdėti tą žodį “gelbėkit”. TanEiarpasi- 
taiko, kad ateina žmogus be rankos ar kojos, moteris be vyro, 
vyras be moteries ir tt. Visi skundžiasi, kad esą vargingame 
padėjime, bet^pažiurejus giliaus į dalyką, tuojauspamataį. kur 
yra nelaimes šaknis. Kaip jau žinome, Chicagoje yr& a'pie 60 
tūkstančių lietuvių; suprantamas tad dalykas, kad iš tokios 
sumos daugybe dirba visokius pavojingus darbus. Atsitikus 
kokiai nelaimei, mus žmones pripratę kreiptis prie karčemnin- 
ko patarimo pasiklausti; na- o karčemninkas moka sii tokiais 
žmonėmis pasielgti. Chicagoje dabar priviso taipgi visokios 
rųšies advokatelių ir visokių privedėjų prie provų, kurie, išgir
dę apie kokią nelaimę, .tuojaus puolasi kaip katinas prie peles, 
prie nelaimingo žmogaus ar tai į jo stubą, ar j ligonbutį ir vi
sokiais budais inkalbineja žmogui, kad pasirašytų ant kokio 
ten popiergalio. Kada-gi jau sykį žmogus pasirašė, tai ir pa
vedė savo provą kokiems žydeliams—advokatams, kuriems 
visai nerupi žmogaus nelaime, bet kišenius. Pasigavę žmogų 
į savo nagus, jie daro taip, kaip jie nori, o ne taip, kaip turi 
būti. Paprastai sutaiko žmogų be jo žinios su kompanija už 
keletą ar kelioliką šimtų dolerių; praneša žmogui, kad kompa
nija siūlo du ar tris šimtus dolerių. Žmogus, būdamas nelai
mėje, sutinka ant tokių išlygų ir gavęs kelioliką dolerių, apsi
moka visus kastus daktarų ir t.'t., pasižiūri, kad neteko nei pi
nigų, nei sveikatos, palieka nelaimingi) ant visados ir privers
tas yra šauktis pageltos kitUi p,,tas jo gerasis privedėjas prie 
provos ir advokatelis uliavoja su vargdienio pinigais; ‘Gyven
damas Chicagoje per kelioliką metų mačiau gimtus 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 pageltos, .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- 
nOtais reikalais.^ Kurie norite^ >kad jūsų prova .nenueitų nie
kais, kreipki tCs ilt .

J. M. Tananevičio Ofisą
klausdami Juozo Szliko

3249-53 Š. Morgan St., Chicago, III

■ . ■

Worilunan & sielnM
■■ ■ . II ■ :

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

CHICAGO, ILLINOIS 
---------------- ----- --- ----------- i. 1-----------

entirely new

MJ CIGARETTES
= CORK TIP =

ĮDOMUS
YPATINGI

CIGARETAI
, satino

is
TURKIŠKO

SUMAIŠYMO

TINKA
VISIEMS cork n

NUOSTEBUMAI

PAUKŠČIAI 
ir 

KVIETKOS 
kievienam
BAKSELYJ |

I

RŪKYTOJAMS •Cigarettes

; •V*.!5c. UŽ 10 
PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS 

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

pagalvės 
P. LORILLARD CO.

118.
119.
120.
121.
122.
123.

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

lėlių kaštuoja $1.00.
SESIJA III.

Susidedanti iš 12 maišyto 
veikslėlių pundelyje, 
už pundelį.

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

SERIJA IV.
12 taippat maišyto gatunko paveiks

lėlių pundelyje. Kaina 50c., už 
pundelį.

Šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti ga
biausių artistų, brangaus darbo. Į 
juos žiūrint matai viskų 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-vienas Teleskopas užtenka 
siems.

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

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

JONAS M. TANANEVICE
3249 53 S. Morgan St. 

Chicago, Ill.

visokiems 
teleskopų,

LIETUVYS NOTARAS.
Išdirba visokius Kejentališkus do

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

Kreipkitės ;
TANANEVICZ SAVINGS BANK.

3249-53 So. Morgan St.. Chicago, Ilk

Su-

W. Pulman 4178, arba 659 W. P.
Lietuviška Registruota 
' ; AKUŠERE 

ELEON. S. SUTKUVIENE 
339 Kensington Ave.

Kensington, Hl.

************4-4-************
* MOKYKLA ŠOKIU. *
**
**
*

* * * 
*
* *

Daktaras S.
■ - ; Iš SENO KEAJAUS. "-S'

-- Su geriausia pasekme1 gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo
tery, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jj, o jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo sptiekos.
Pirma rodą . dovanai. -i
Valandos kasdien nuolOiki 12 ryte ir nuo 6 iki 8:30 vakaro, 

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

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

$100.000.00
sudėta Illinois Valstybes kasoje.

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami.
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG.

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

NAUJOS KNYGOS “KATALIKO’ 
SPAUDOS.

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

2. DEGTINĖ NUODAI, pagal N. N,
Raštu parašė S. Kaimietis. šita 
yra labai naudinga knygelė kiek
vienam perskaityti. Iš senų-seno- 
vės girtuoklystė skaitėsi biauria 
yda bei nuodėme, kurią pranašai 
ir galvočiai peikė bei su panieki- 
kinimu apie ją atsiliepdavo; bei 
nekados senovės laikuose žmones 
taip nebegirtuokliavo kaip dabar 
girtuokliauja. Dešimta dalis visos 
Euronos gyventojų "prakaite kak
tos ’ ’ dirba per dienas ir naktiSj 
kad padirbti, išplatinti ir išgydyti 
tuos nuodus — degtinę; dirba tik 
delei to, kad sunaikinti savyje jė
gą, ištuštinti kišenių ir pripildyti 
savais vaikais bei vaikų — vai
kais prieglaudas, ligonbučius be
protnamius, kalėjimus ir priveisti 
dar tarpu savęs visokių ligonių 
bei elgetų ’ ’. Kaina .. ..................10c.

mu-
bei elgetų ’ ’. . Kaina .. .......... ~ .
Agentai gauna 50 procentų ant 

sų locnos spaudos knygų.
Siųsdami pinigus adresuokite:

JONAS M. TANANEVIČIA,

Dr. F.F. Wisniewski
Ofisas 1266 Milwaukee Av.

CHIOAGO.ILL.
8FECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IB PRIL GIM
DYMO.

Gydau privatiškaa ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmų skilvio, inkstų, 
planučių, ?’-flies, reumatizmo, užnuodi- 
jimų kraujo ir ligas akių, ausų, nosįes 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

*
i DA. A, LEONARDAS JUŠKA I

t* a**

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.

DR. RICHTER'S
Pain Expel ler

Dr. Rlchter>s galingos externa' 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

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

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

25c ir 50c. už butelį.

F. Al). Richter & Co 
American House 

74-80 Washington St. New York

Stogai' Svarbu visiems, kurie turi 
gerus namus, o blogus stogus.

Stogas tai svarbiausia namu da«V* 
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 du- g 
das, leksztus stokus liejame smala ir 
kitus panaszius atliekame darbus. 
Prancszkite mums telefonu arba lai- 
szkeliu, o atsiusime musu reprezen
tantą. Geriems gyventojams darome 
ant iszmokeszcziu.
THE BEST ROOFING CO

E. Nowicki, Vedėjas 
1222 Noble gatve, prie Division 

Telefonas Monroe -1536

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3262 Emerald Avenue • - Chicago, Ill.

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.

Taipogi .parduodame naujus ir senus Automobilius, seni nuo $200 iki $500 
nauji nuO $900 iki $5000. Parduodame ant išmokėjimo ant gerų išlygų.
Mes važiuojame į visas dalis miesto ir miestelius aplink Chicagą. 
Įima pašaukti dieną arba naktį.

P. A. MAŽEIKA
3315 AUBURN AVENUE, Tel. Yards 1138

M. DREIVISZIS Mgr
CHICAGO, ILL

3249-53 So. Morgan St, Chicago, Dl. j

Mus ga
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KATALIKAS

ADMTL STRJ-CIJA LEET; TEATRAL. 
PRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO. 
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

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

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

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

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

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

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

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

J 4527 Marshfield Ave.
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

Draugysčių Reikalai.

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

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

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

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius,

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.
KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 

MINDAUGIC.
J. V. Zaebareviee, Prez., 

917 — J3rd St.
Martinas Kadzievskis, Sekr., 

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

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

32nd Pl. and Auburn Av.

AffirSi TEMYKITE 
LIETU VI AI!

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistute” Paskolijimo ir Būdavo- 

jimo Dr-stė (Spulka) No 1. /.-■-.
Nauja 45 serija prasidėjo ketverge 

rugpjūčio 8-tą dieną 1912 m. Susirn- 
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
3251 Hinois Court, kampas 33čios 
gatves.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
cijų. Akcijos užsibaigia už 6)4 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100.00

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos ’ (Spulkos), neš tai yra geriav- 
sis būdas del, ^ueėdijimo pinigų.

ši Dr-ja (Spulka) yra Seniausia 
iš visų lietuviškų Spulkų Chicagbje.;

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

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

Su guodone, '
Ben. Butkus, Prezidentas, 

843 W... 33rd. St.
J. P. Ewe Ida's, Šekre orius, y 

3236 S. Morgan St.
Phones:—Yards7 2716—Wabash JJ200. 

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

PAIEŠKOJIMAI
Reikalinga mergina arba našlė prie 

grįeios (stubos) 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.

Paieškau moters arba merginos del 
pridabojimo 2 metų vaiko. Mokes
tis $2.00 į savaitę, guolis ir valgis. 
Norinčios lengvos ir geros vietos- ma
lonėsite atsišaukti po šiuo antrašu:

V. Vilkevičienė,
3110 Emerald Ave, Chicago, Ill.

(33—34)

ADMINISTRACIJA LR-STfi.3 ŠV. 
JUOZAPO • AIM. SM.

Juazapas i'alandauekas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

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

Juozapas Palekas, Prot. Bast.
4559 So. Hermitage Av.

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

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

ADMINISTRACIJA L T-. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, W1T-KES-BARRE, PA.
Adomas čikauauskas, Pirrisedu, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St.
Juozas Adominas, Prot. Sekr, 

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

78 l^ee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,

Ž R. F. D. No. 1 Box 171.

tėmykit lietuviai:
TAUPYKITE PINIGUS!

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

35 serija prasidėjo utarninke Rug- 
piučio 6 dieną 1912 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas Stą vai. 
vakare Dom. šemaičio s v etninėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akeijoi kaina 25c, todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,1 mokant po kelius cen
tus arba dolerius i sa\aitę, galima 
surėdyti pinigus ■ del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 61/, metų 
ir atneša $100.00..

Todėl kviečiamo Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Dra rija (Spulka) yra 
po priežiūra valstijos Illinois .r yra 
vedama; pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant n’r-nu morgiėiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų f opierų.

Si. guodone, ' ’
Laz. Katutis. Prezidentas, 

710 W. 18 St.
J. P, Ewaldas, Sekretori is, 

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

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

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 į į, 
3249 So. Morgan St.‘<

_ Chicago, • JĮ1L
--------------;----------------------------lįĮ&į----- '

■ ■ S;' "i« '
Paieškau savo brolio Stanislavo Pik

tulio. Paeina iš Kauno gubj, Yidu- 
klių parapijos. Metai' jau kaip atva
žiavau Amerikon Ir jo ieškau. Malo
nėkite pranešti šiuo adresu: y į 

Antoni Piktune
e—o M. Sneidar ...

Box 78,... -.,1
Thorpė, Wls.

32-33-34. ' 77/-V

ANT PARDAVIMO;

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

Parsiduoda pigiai farma s.u budin- 
kais 40 akerių Michigan State. Far
ma randasi labai gražioj pozicijoj ar
ti vandens. Atsišaukite į J. M. Ta- 
uanevičio Banka, 3249-53 Sp. Mor
gan St, Chicago, Ill.

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

‘ 'KATALIKO ’ ’ KLIUBO
1 t ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsedis, '

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.
ADMINISTRACIJA DP-STĖS ŠV. 

MATEUŠO APAŠTALO. 
Petr. Andrejauckas, Pirm.,.

918 — 33rd St.
Antanas Mazelaurkis, Pagebininkas,

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

3245 S. Morgan St.
Antanas Kasparavičir, Rasi.. Fiu, 

3416 Auburn Ave. 
Kazimieras P. Sirus, Išdininkas, 

918 —- 33rd Street.
Ignacas Brazauskis, Knygius, 

3220 Illinois Court.
ŠV. MYKOLU LP.-STEM WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA.

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

Antanas šeškevišius, Viceprezidentas, 
501 New Grant tit.

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

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

įjMas Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 8. Grant Sv.

Juozas šnipas, Kaeiorius,
,>F 386 New Gro.e St

GVARDIJOS NARxzx—S.
Kiekvienas D. L. K. Vytauto Gvar

dijos narys, Town of Lake, turi da
lyvauti šv. Kazimiero ,'parapijos ba
žnyčios pašventinime,; kuris, atsibus 
nedėlioj, rugsėjo 1 dieną .1912 m., 
Chicago Heights, HL Visi nariai 
turi susirinkti ant pusės šešių j iš ryk- 
niecio. j- šv. Kg-žiaųs . parųpUj^ sve
tainę, :-kiir bus isįalinanii'.’-^k^tai va
žiuoti įraukiau ’ 7 :20 ' valandą;7 iš ry
to. Ant 47 ir: Western avė; sėsime 
į traukinį ir _ važiuosime . ligi . galui. 
Už nebuvimą bausmės $2;00.

Kiekvienas narys turi -būti su 
Gvardijos kepurę ir baltomis piršti
naitėmis; Gvardijos-g’i kareivai' uni
formoje. Su pagarba, ,

J. Klimas — prez.,
B. Keperša — sekr, 

(33—35') 4644 So. Paulina St.

Parsiduoda galiūnas 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

-Parsiduoda du • J^j;.. tarp 34 • ir 35 
gatvių. Atsišaukite- pas James Mul
len, 3445 So. Morgan St, Chicago, 
Illinois • -:

Parsiduoda gera vertelgystė. At
sišaukite šiuo adresu: 409 Milwaukee 
Ave. Chicago, Ill.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K.

V WILKES-BARRE. PA.
J. Laukus, Prezidenta.i,

425 S. Grant . t.
7. Staneika, Vice-prezid.,I 57 Oak Lane.
S. Pieckis, Prot. Sekr,

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

18 N. Meade Et.
V. Adomynas, I Finansų Sekr,

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

New Grove St

N.iRIŲ DOMAI!
Liet. Teatr. šv. Martyno Draugija, 

turės savo mėnesinį susirinkimą, ne
dėliojo, 18 d, Rugpiučio (Aug.), 1219 
m., l-mą vai. po pietų, Šv. Jurgio K. 
parapijos svetainėje, ant kampo 32 
Plac-e ir Auburn ^Ave. Kiekvienas 
narys privalo pribūti ant šio susi
rinkimo, nes bus labai daug svarbių 
reikalų ant apsvarstymo.

A. J. Kasparas, Prot. Rašt, 
3416 Aufcuryi Avė.

Parsiduoda buėernė ir grosernė, ge
roj vietoj, daugiausiai tarpe lietuvių. 
Noriu parduoti greitai ir persikelti j 
kitą vietą, kadangi nupirkau sau Uo
tą ir noriu statyti namą. Atsišaukite į 
“Kataliko" Red.

31-32-36.

Parsiduoda geroj vietoj grosernė ir 
buėernė. Biznis gerai išdirbtas. Vieta 
apgyventa lenkų, lietuvių bei kitų tau
tų. Tai gera norinčiam biznio vieta. 
Platesnėms žinoms atsišaukite šiuo a- 
dresu: ...

Misievicz and Koszis

PIKNIKAS.
Indiana Harbor, Ind.

31-32-33

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.. 

Benediktas Butkus, Pirmsedis, 
843 — 33rd St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

šv. Roko draugija rengia rugpiučio 
18 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 viešąjam knygynui, 2242 W. 23 
Pl. Chicago. Ill: Kviečiame visus at
silankyti kuoskaitlingiausia.

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

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 
šitą biznį. Atsišaukite po antrašu.

1951 Canalport Ave. - 
Chicago, Ill.

(31-32-33). .

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.
• L KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OP LAKE.

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

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

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

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

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

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

IŠKILMINGAS PIKNIKAS.
D. L. K. Algirdo Leb--Gvardijos 

draugija turės nedėlioję, rugpiučio 18 
dieną 1912 m., Bergmans Grove, Ri
verside, Ill.,' iškilmingą pikniką. Pra
sidės 9-tą vai. iš ryto. įžanga 25c. 
porai.

Visi jauni, viduramžiniai ir seni 
maloniai yra kviečiami atsilankyti į 
šį. gražų pikniką. Bus galima pa
kvėpuoti tyru oru, kas didelei žmo
gui pagerina svekatą ir atgaivina kū
ną. Galima bus puikiai prie geriau
sios muzikos pasišokt. Nepraleski- 
te šios geros progos.

širdingai kviečia visus
KOMITETAS.

Parsiduoda labai pigiai geroje vie
toje saliuuas. Savininkas važiuoja į 
Europą, tad naudokite' gero pirkimo 
proga. Atsišaukite šiuo adresu.

1020 So. Cąnal Str. - 
./Chicago, Ill.

32-33-34. '
■ • ■ Sr- ’-'į; ■ - -------------------------- :—\ ; —

Parsiduoda trįsl karietos; bei; . Ar
kliams pakinkalai.. Parduodu už visai 
numažintą kainą. Atsišaukite iš/visur, 
o busite tikrai tuo pirkimu užganė
dinti. Parduodu, nes automobilinius 
vežimus įsteigiau.

P. Mažeika 3315 Auburn Av. 
Chicago. Ill.

32-33

VYRiAUSYjįE SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ^! AMŲ SAVININKŲ. 

J; M. TanaBeviče, Pirmininkas, 
3244 S. Morgan St. 

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

3118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
£%. JURGIO B. Ir K. 

Kaz. Naugžemis, PirmsčdiS, 
3202 Auburn Ave.

Joe. Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 Auburn Ave.

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

3325 S. Morgan St._ 
Vine. Stankus, Išdininkaiį 

2934 — 29 St.

ŠEIMYNIŠKAS PIKNIKAS.
Nuoširdžiai užprašome visus Lietu

vius ir Lietuvaites ant musų puikaus 
šeimyniško pikniko (Basket Picnic) 
katras atsibus Nedėlioję, Rugpiučio 18 
dieną, 1912 m. Leafy Darže, willow 
Springs, III., prasidės piknikas 9-tą 
vai. ryte. Važiuodami į daržą imkite 
karą Archer Limits iki dipui, o nuo 
dipo paimkite karą į Joliet, tasai ka
ras davež iki pat daržui.

Įžanga kiekvienam dykai.
Su godonė, -- - -r *
Sąjunga Lietuvių Namų Savininkų

Chicago ja.

Parsiduoda keturiems kambariams 
fornlėial (naminiai rakandai). Noriu 
išvažiuoti į kitą miestą. Atsišaukite 
šiuo adresu:

3302 Union Av.
2nd. floor, Rear.

Chicago, Ill.
32-33-34

Ant pardavimo Bueernė ir Groser
nė. Biznis išdirbtas. Geri pinigai 
daromi. Aplinkui lietuviai gyvena. 
Priežastis pardavimo — nemokėjimas 
biznip ir darbo vesti. Pigiai parsi- 
duos. Atsišaukite' šiuo antrašu: A. 
Haramanskis. 1304 Hamilton Ave.

Rapid% MkK. j

i W . ............. . - . . ■

Aiškinti skaitytojams apie Gary,- Ind., užimtų perdaug vietos7 
r laiko, pasą(ky^|ine tik tiek, kad Gary, Ind. yra greičiausiai augan
tis miestas ant pasaulės, pagal savo senumą, turi 'daugiausiai fabri
kų, ir į trumpą laiką taps garsiausiu plieno miestu. Žemes vertė 
čia kas dieną kįla augštyn, tai daugumas agentų pasinaudodami iš to 
kilimo, pardavinėja lotus priemiesčiuose Gary, už augštas kainas ing 
kalbinėdami pirkėjams; buk tose vietose bus kada dideli namai, biz
niai ir bus brangios vietos. Meldžiame godotinų skaitytojų atkreipti 
atidą į tai, kad pastaruoju laiku mes ąpsiėmėme pardavinėti žemę 
pačiam viduryje Gary miesto ir padarėme sutartį su L. A. Bryan, 
kuris valdo pusę Gary. Jeigu norite pirkti žemę Gary, tai atsilan
kykite į musų banką, mes jums parodysirnė geriausias vietas Gary; 
Mes turime Gary kelis šimtus lotų ir-namų ant Broadway ir ne toliau 
kaip 3 ar 4 blokus nuo Broadway į abi sali, o Broadway yra svarbiau
sia gatvė Gary. Kadangi Gary, dabar ;pri viso visokios rųšies agen
tėlių ir kompariijėjių žemės pirk>mo ir pardavimo ir jie nepaiso ant 
žmogaus gero, >.tai iries pasirengę-esame kiekvienam lietuviui patar
nauti. Jeigu pirksite per musų M* nžčėdysite pinigų ir gau
site geresnes, vietas.. Atsiminkite tuos žodžius, nes tai tikra tiesa. 
Galite pirkti ir ąnt visai lengvų išniokesČių. Jeigu nori pirkti žemę 
Gary, tai kol ką^darysi, pirmiausia.atsilankyk. į. musų banką, o mes 
jums viską parodysim kaip ant delčią :ir'suteik$ifne visokias informa
cijas ir tt. Meldžiame godotinų-skaitytojų pasakyti apie tai ir ki
tiems, kad visi žinotų. . //'_/

J. M. Tananevicze
3249-53 S. Morgan St , Chicago.

JOSEPH SZLIKAS./tgePtas-
■ ‘ .,5-t ,J

Uranium Steamship
Company

Reguliariška Pasažierinė Linija tarp
NEW YORKHt ROTTERDAM.

Geriansi Laivai — Rnimingi kambariai
Marconi bevieline Stotis—Geras Valgis

Aust rijos.Hungarijos ir Rusijos 
pnsažieriai'įg^IŠ'važiuoti į visas 
dalis Rusijos" per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
CoiRpany

13 Broad way, - New York
J. V. Zinner ISL Co..

,14Q N- Deurborfl<5j,fc..„Chicago, 11^
Arba pas mus agentus kurie randa

si visur Suvienytose Valetijoso.

; J. W. Zacharewicz
: NOTARAS
i Ištiria abstraktus perkantiems ( 

namus ir padirba visus kitokius
1 legališkus dokumentus, Ameriko-
i niekus ir Europjškus, Asekuruoja 

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

Kreipkitės prie tautieczio kuris yra
) atsakantis o visados gausit teisinga pa- i 

tarnavima. Prieszai Szv. Jurgio bazn.
911 W. 33rd St. Tel Yard 5423 I

elephono Yards 2750
Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynąl 

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

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

Leveskio
Dienine ir Vakarine Mokykla.

■ Mokinama::----  _ —
1. Pradinis (Prirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amen, plianą,
3. Prekybos Kursąs pagal Rusijos plianą 

. (del manLietuvon).

Dr^jQ. M. Glaser
šiuoml apreiškiu pagodotal vlsuo- 

•meiifat.''"jbg ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
m.jtų, perkėliau savo ofisą ir įgyveni- 
mą j savo įoeną namą po numeriu -

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

Mano ofisas aprūpinta*, uai lustais 
budais gydymo. Visus ligonius steug- 
siuosl užganėdinti kaip ir ligšol. l’asl- 
tiKėdamaa, jog gerbiainr publika Ir to- 
Uz.ua mane‘rems, eaiu namie ant kiek
vieno par-ikslavimo dieną ir naktį. 
Estu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendlntoee ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi aa pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Keitė 32-ros gntvef.

t .. ---c.

Išgydysiu Jus inRfl NUO PAS LAPUI 3 Ui TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy * 
dysiu jus an 
visados. A 
įvarant uoju 

kiek vien am u 
ganedinima 
kuris atšilau 
kjs in mano o 
f įsa. Asz isz 
gydysiu jus uz 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai miesto, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Ase 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k u-

Specialistas kuris Pas asz . pats 
iszgydo ko kiti negali, importuoju.Dabar laikas 

iszsigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isz- 
egzaminavojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža nemo
kesni, pagal dusu iszgalejima. Netruk
dyk! bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lietuviszkai.
Western Medical Institute 

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

DR. RENFER, Specialistas.
Val.Br. Aki 8:30 v., nedol. 8r. ikil2dien

Pa
THE FALCON CIGAR FACT.
Vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas 

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

4.644 So. Marshfield Av, 
Chicago, Hl.

ir. TeL Yards 175

2. 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 Bankvedis 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. Toliaus 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 
Beading”, prie dabartinio apsunkinimo gavime pilietiškų poperų,- 
atneš didelę naudą kiekvienam, norinčiam palikti piliečiu. Pusi.
240.“ Kaina  ...............  $1.2o.
Drūtuose apdaruose ................................................................................ $1.50.

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

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

5. NAUJAUSIAS LIETUVIŲ LEMENTOBIUS 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«

6. RYMO-KATALIKIŠKAS DIDESNYSIS KATEKIZMAS dėl Lietu- 7
viškų Mokslainių Amerikoje. Parašė kun. J. Deharbe,D. J. Go
riausias, nes labai suprantamas, kad ir mažiems vaikams Katekiz
mas, parankiausias lietuvių pradinėms mokykloms. Pusi. 199. 
Kaina drūtuose apdaruose ........................................................................ 35c,

7. NAUJA CHRESTOMATIJA dėl Lietuviškų Mokslainių Amerikoje.
Dalis I. 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 .......................................................................................   350,

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 apysakėlės ir eiles. Pusi. 212. Kaina drūtuose ap
daruose ................r.............................................. 35c,

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

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 k’gi pradžiai krikš
čionybės. * Pusi. 180. Kaina drūtuose apdaruose .............................. 40c

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

balti eidžius 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 apjsaka apie padėjimą šių dienų Rusijoje ir buvusią 
revoliuciją. Pusi. 83. Kaina ....................................................   25c
Ta pati apdaryta ............................................................................................ 50c

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

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

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

15. A PSIRIKIMŲ 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.

16. BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė Vaikas. Labai užimanti
šių dienų atsitikimų apysaka, verta perskaityti kiekvienam liėtu- 
viui-tėvynainiui. . Pusi. 57. Kaina ..................    15c.

17. CIECORIUS DOMIOIJONAS IR KASĖJAI KATAKUMBOSE. Isto
riškas apsakymas Laikuose Krikščionių Persekiojimo. Pagal lenkų

< kalbą P„ R,xLabai puikus aprašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant. ciesoriui Domicijonui. Aprašyta, 
kaip pirmiejie katalikai, vengdami persekiojimų, susirinkdavo aut

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

• veikslėliais. Astronomija — mokslas apie pasaulį. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos -eina ir kokią įtekmę turi viena ant kitąs. 
Knyga yra moksliška didelės vertės. Pusi. 193» Kaina . . ....į 60c.

' Ta pati apdaryta ..................................................................... ..... 75c.

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

20. GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle
lis. Joje telpa keliolika puikių tėvynainiškų eiiių garsaus musų 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina ................r.............................................  JOc.

21. HUMORAS IR SATYRA Lietuviams Laisvo Laiko Praleidimui ir
Saldiems Juokams. Surinko Juokų Mylėtojas. Pusi. 158. Kaina fi'lc. 
Apdaryta ...........     Viic.

22. GULIVERO KELIONĖS į nežinomas šalis. Vertė P. žemutis. Yr»
tai labai puikus ir juokingas Aprašymas apie atsitikimus keliau
jant po išsvajotas šalis. Užimanti ir podraug pamokinanti knyga. 
Su paveikslėliais. Pusi. 98. Kaina ..............................    4?l>c.
Apdaryta ........................................................................................................ 6l»c.

23. GYVENIMO GABALĖLIAI. Joje telpa 13 įvairių puikių pasiskai
tymų ypatingai apie Lietuvos vargus ir visokias nelaimes. Skaity
tojas at^s 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.

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

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

27. KATORGON. Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Parašė 
P B. Aprašo, kaip Muravjovas be jokios mielaširdystės kankino ir 
žudė nekaltus žmones arba varė juos Sibyriun. Pusi. 18. Kaina .. 10c.

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 gyveninio
budu musų sehukų. Pusi. 296. Kaina .........................   50c
Su apdarais .................................................................................................... 75c

30. MALDOS GALYBĖ. Istoriškas piešinys IV šimtmečio. Lietuvių 
kalbon išguldė P. B.' Puiki apysaka iš gyvenimo pirmutinių krikš
čionių Rymo viešpaty bėję. Verta kiekvienam perskaityti. Pusi.
74. Kaina . ............................................................................   25c

31. MAGDALĖS MABUA. Labai puikus aprašymas. Pusi. 75. Kaina 15c

#************************m* ®****
*
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32. MŪSIŠKIAI 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

ŠALIKO” IŠLEISTOS KNYGOS 
ARBA KNYGOS SAVOS SPAUDOS.

Gera tprŲga del lietuvio-darbininko užsidirbti 
pinigus |iuf)qu laiku — pardavinėjant 
spaudos knygas.
iškalno $10.00, aplaikys iš musų knygyno $20.00 ver
tės knygų. Taigi naudokitės iš geros progos. Čionais 
žemiaus surašyti jų vardai:

kalbų. Labai užimanti knyga. Pusi. 216. Kaina .......................... 50c.
Ta pati apdaryta ........................................................................................ 75cu

33. MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pagal F. Hoffmoną parašė P. B. Pui- 
, kus aprašymas iš laikų Napoleono. Labai užimanti ir pamoki

nanti apysaka, verta perskaitymo kiekvienam. Pusi. 131. Kaina 30c.

sau 
musų locnos 

Kiekvienas žmogus, kuris prisius

RANKVEDŽIAI.
1. SVEIKATA ARBA TIESUS IR TRUMPAS KELIAS Į SVEIKATĄ. 

Pamatinės žinios iš Anatomijęs, Fizijologijos ir Hygijenoa. 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 12,00,

NAŠLAIČIAI arba paveikslas iš praeities. Vertė Artojas. Yra 
tai užimanti apysaka iš netolimos praeities. Žingeidus ir pamo
kinantis aprašymas, vertas perskaitymo. Pusi. 265. Kaina .......... 35c.

PLĖŠIKŲ LINDYNĖ arba Nunešta Duktė. Išguldė S. P. T. Joje 
aprašoma apie vieną lietuvę mergaitę, kurią žmogžudžiai buvo pa
vogę, o paskui išgelbėjo jos dėdė. Pusi. 38. Kaina................  20a,

PONAS TVARDAUCKAS, Garsus Burtininkas, Žingeidus, su įvairiais 
paveikslėliais, papasakojimas pagal surinktas liaudies legendas. 
Vertė B. Nevalgęs. Pusi. 110. Kaina ........   40c.
Ta pati apdaryta ..............................   65<ų

37, PAJAUTA Lizdeikos Duktė arba Lietuva XIV Metašimtyj, Isto
riškas Romanas. Sulietuvino Jonas Montvila, Pusi. 468, Kaina $1.00. 
Drūtuose apdaruose ................... ................................... ..

JONAS M. TANANEVIČIA, 
3249-53 SO, MORGAN ST., * ; CHICAGO, ILL.

35.

36.
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“Kataliko” darbininkų 
piknikas.

Šiame utarninke, kaip 
jau buvo paskelbta, atsibu
vo “ Kataliko” spaustuvės 
ir banko darbininkų pikni
kas. Dviem automobiliais 
visi darbininkai, o jų buvo 
keliolika, penktą valandą 
ryte su pačiu ‘‘ Kataliko ’ ’ 
leidėju, p. J. M. Tananevi- 
čiu, išvažiavo į užmiestį, į 
girias, ir tenai ištisią dieną 
turėjo progą tyru oru pa
kvėpuoti. Išrinkta patogi 
vietele palei upę ir tenai 
visai dienai apsistota. Pa
sirodė graži šeimynėlė, ku
rioje sutikimas buvo pa
vyzdingas. Po draugiškam 
pašnekesiui visi kelioms 
valandoms išsiskirstė; vie
ni nuėjo upėn maudyties, 
kiti luoteliais irstyties; luo
telius nusamdyta pas ap
linkinius fermerius. Dar 
kiti sėdo automobiliun ir 
aplinkui puikiais keliais 
pasivažinėjo, gėrėdamies 
dailiomis apylinkėmis. Li- 
klišieji gi sulipo ant kalvų, 
kokios ten supilta žmonių 
rankomis kasant kanalą, 
pro tenai praeinantį. E, tos 
kalvos kalvelės! Nuo anų 
viršūnių matoma plati, be
ribė apylinkė. Tiktai gerė- 
ties ir neatsigerėti, džiaug- 
ties ir neatsidžiaugti! Ša
lia tų kalvų visi darbinin
kai turėjo progą nusitrauk
ti fotografijas, kurios, kaip 
žadėjo “Kataliko” leidė
jas, bus indėtos “Katali
kai!”. Darbininkams toji 
gražiai praleista diena bus 
ilgai atmintina, kadangi to
li gražu sunku gauti pana
šią progą visiems vienu žy
giu ir vienon vieton susi
rinkti. -Pirm aštufinių va
kare du didieji automobi
liai visus parvežė į namus. 
Darbininkai labai dėkingi 
«avo geram šeimininkui už 
tą puikiai praleistą dieną, 
ty. už pikniką.

kus ir už poros bliokų paga
vo. -

Porelė ėjo sau rainiai na
mon. Vienas užpuolikų ne
gražiai išsireiškė apie tą 
moterį ir pradėjo užkabi
nėti. Vyras stvėrėsi pagel
ia on. Kitas tuomet užpuoli
kas dūrė jam peiliu ii* taip 
privertė atsitraukti nuo pa
čios. Tik aldermanams pasi- 
sekė pagelbėti: .ė.

Socialistai stengiasi strai- 
ką palaikyti, nes iš to turi 
naudą. Jie tik tokiu budu 
gali išparduoti savo neva 
laikraščius. Jie per straiką 
pasidarė sau kapitalą, nes 
pardavinėjo laikraščius po 
2 centu, buk tai straikerių 
naudai, tuom tarpu straike- 
riai neturėjo ką valgytų.

Pinigams dirbti mašinos.

Chicago turbut yra tinka-1 
miausia vieta “agentams” 
pardavinėti pinigų dirbimui 
mašinas, nes nesenai vėl su
gavo vieną tokį prigaviką. 
Federaliniai detektivai su- 
.areštavo kokį tai Steponą 
Dowe, gyvenantį ant Bridge- 
porto prie Illinois Court ga
tvės, ir pasodino kalėjiman 
už tai, kad pardavinėjo pi
nigams dirbti mašinas. Jo 
mašinos buvo pardavinėja
mos nuo $100 lyg $1.800.

Dowe, matyt, gerai supra
to mašineriją, nes jo maši
nos buvo gana išmintingai 
sudaryta. Iš vieno galo in- 
dėdavo keletą poperinių pi
nigų, iš kito-gi galo judė
davo poperos šmotelį. Pa
sukus mašinos rankeną, ji 
išmezdavo po vieną poperi- 
nį pinigą, o grynąją indėtą 
poperą pasilaikydavo vidu
ryje. Žmogus taip manyda
vo, kad ištikrųjų dirba pini
gus toji mašina. Pinigų dir
bėjas, žinoma, atsiims savo 
užmokestį.

Nušovė agentą.
Elektrotechnikas H. Smith 

aną dieną mirtinai nušovė 
elektrotechnikų imi jos a- 
gentą, J. H. Alanderį. Po 
nušovimui Smithas nuėjo su 
P. Goldėnu, kuris visą atsi
tikimą matė, į policiją ir 
pranešė, kad gindamas sa
vo gyvastį nušovė Alanderį.

' Smithas, užsilipęs ant ko
pėčios, dirbo, kuomet atva
žiavo automobiliu mihetasai 
agentas. J. H. Alanderis 
prade j o Smithą. visaip pra
vardžiuoti, keikti ir ant ga
lo nuvertė žemyn jį su ko- 
pėčia. Agento pagelbininkas 
Goldenui neleido eiti pagel- 
bon. Kuomet Alanderis už- 
sikėsė geležine lazda, Smi
thas šovė ir užmušė agentą 
ant vietos.

Smithas sakosi, kad Alan
deris nuo senai jam norėjęs 
atkeršinti. Kiti uhijistai pa
tvirtino Smitho prisipažini
mą.

Progresivinės partijos kon
vencija.

Trustai reikia siigniaušti 
įstatymais ir; juos laikyti 
ankštoje kontrolėje.

Pridera įsteigti tarpva^s- 
tijinę prekybos ir pramonės 
komisiją.

Priderančiai perrefor
muoti monetos systemą.

Platforma <1 didelę domą 
atkreipia į šalies pramonės 
besivystymą, bet dar dau
giau į apsaugojimą šalies 
natūralių turtją.

Visoj šalyj sutaisymas 
kuogeriausių kelių, kas ša
lį pakeltų kultūriškai.

Alaska turi but kuoge- 
riausiai išsivysčiusi.

Reikia gerinti visoj' šalyj 
vandeninius kėlius.

Svarbus daiktas išmintin
gai išnaudoti Panamos ka
nalą.

Tarifos reforma.
Platforma Į palaiko nuo 

paveldėjimų ii* turtų laips
niškas mokestis ii* mokes
tis už in plaukąs.

Immigrantuis globoje turi 
laikyti federaįinė valdžia.

Valdžia turi saugoti pi
liečius nuo visokių apgavys
čių.

Ir tt. tt.
y Et, žadama tikras rojus. 
Bet kad kiekviena partija 
Su prižadėjimais neištesi, 
tatai žmonės tiems visiems 
pažadėjimams ir netiki.
Į Kaip tai naujai partijai 
seksis, ateitis parodys.

Kaip kam nemalonumas.
Daugelis motinų skundėsi, 

kad jų dukterįs veda pas
laptingas su vyrais kores
pondencijas gelbstint vy
riausios krasos “General 
Deliveiy” departamentui. 
Dėlto krasos viršininkas, 
Campbell, išdavė naujus į- 
sakymus, kad nuo šios die
nos taip lengvai merginos 
laiški; negautų.

Kiekvienai merginai, rei
kalaujančiai prie “General 
Delivery” langučio laiškų, 
bus paduodama keletos 
klausimų formula, kurią 
tik išpildžius galės laišką 
gauti. Iš tų klausimų šie 
bus: Vardas ir pavardė, gy
venimo vieta, tėvų vardai ir 
delko laišką ima iš “Gene
ral Delivery” departamento.

Tai tikrai kaikurioms 
mergelėms nemalonus smū
gis.

Iš mokytojo vagis,
Jokūbas F. Guthrie, kuris 

pabaigė Armoiiro institutą, 
kaikurį laiką buvo Engle- 
woodo High School inokyto- 
jum; vienok, matyt, tas a- 
matas jam nepatiko, tad 
griebėsi prie* vagysčių. Da7 
bar žmogelis policijos ran
kose, kur prisipažino, prie 
visokių jo padarytų apga
vimų bei vagysčių. Tai tik
rai buvo tame amate išsila
vinęs vyrukas, kokio Chica
go dar nebuvo regėjus.

Iš brangesniųjų pavogtų 
daiktų policija surado jo na
muose pilnas devynias skry
nutes, kurių vertė apskaito
ma į šimtą tūkstančių dole
rių. Guthrie vis lankydavo
si pas turtinguosius Chica- 
gos gyventojus, kuomet jų 
namie j e nebūdavo. Taip-gi 
mokėdavo gražiai čekių pa
rašus padirbti ir taip yra 
gavęs vienuoliką tūkstančių 
dolerių.

Pagauti vagilių užsiėmė 
Pinkertono agentai ir jie nu
tvėrė jį karštai savo amatė- 
lį bevarant. Policija jam pri
skaito taip-gi paskutiniuo
sius nežinomus kieno pada
rytus plėšimus.

Pereitą savaitę Chicago  j e 
atsibuvo prigresi vinės par
tijos (“Bull Moose”) kon
vencija. Prasidėjo panedė- 
lyj, o pasibaigė seredos va
kare. Trukšmas mieste ne
buvo toksai didelis, kaip 
per senosios 
partijos 
tečiau konvencijos 
“Coliseume

Intariamas gaisras.
; Pereitą kartą prie W. 
Jackson bulvaro kilo nau
jame name gaisras. Bege- 
sinant vienas ugniagesių 
sunkiai susižeidė. Tariama, 
kad namą turėjo kas pa
degti, nes niekas jame dar 
nebuvo pradėjęs gyventi. 
Nuo naujojo namo ugnis 
pere j o į arty.mą j į, žmonių 
įgyvenamąjį namą. Ugniage
siams reikėj'os'net nuo tre
čiojo gyvenimo žmones neš- 
Įti.

Ugnis j eibių pridarė už 
$35.000. Tai jau trečias gai
sras šį mėnesį neužbaigtuo
se dar statyti namuose. Po
licija intaria, kad čia turi 
būti koks nors profesiona- 
lis padegikas, kuris tuomi 
mėgsta kam nuostolius da
ryti bei žmonių gyvastis at
iminėti. Prasidėjo smarkus 
ieškojimai bei padegikų 
gaudymai.

per liaudį liaudžiai.

Aldermanai policistais.

Laikraščių nešiotojų strai- 
kas.

Policija ne juokais pradė
jo naikinti moterių ant ga
tvių užpuolikus. Aną dieną 
net kelioliką vyrukų pasodi
no šaltojon, vis tai už užka- 
binėjimą merginų bei mo
terių ant 

Prie to 
prisidėjo 
Schaeffer
matė kaip ant North avė. ir 

. Cleveland avė. užpuolė jau
ną porelę, kuri grįžo vakare 
vėlai namon. Aldermanu šo
ko tuojaus vyties užpuoli-

gatvių;
prakilnaus darbo 
du aldermanu: 
ir Bauler. Juodu

Angliškieji laikraščiai 
praneša, kad laikraščių ne
šiotojų straikas jau kaipir 
užsibaigė. Sugrįžo darban 
aną dieną 400 nešiotojų.

Vaikai straikavb keletą 
mėnesių, parduodami tik so
cialistų laikraščius. Tų rau
donųjų laikraščių pardavi
nėjimas jiems visai neapsi
mokėjo, nes negalėjo išsi
maitinti. Abelname straike- 
rių susirinkime kaikurie 
kalbėtojų išmetinėjo uniji
niams vadams straiko tur
tų vogimą. *

republikonų 
konvenciją, 

salėje, 
/perdidelių

krįkštavimų butą.- Pulkinin
kas Roosevelt, tos partijos 
sutvėrėjas iškeltas į padan
ges. Kandidatu į preziden
tus, žinoma, vienbalsiai no- 
mihuotas Roosevelt, o į vice
prezidentus — Californijos 
gubernatorius Johnson.

Konvencijos pabaigoje 
perskaityta platforma, kuri 
iš nekuriu atžvilgių daug 
skiriasi nuo kitų partijų 
platformų ir labai indomi.

Štai svarbiausieji progre- 
sistų partijos platformos 
punktai:

Progresivinė partija pa
žymi, kad vienatiniai liaudis 
savimi gali valdyti ir toje 
dvasėje nori perrefomuoti 
šalies valdymą sulyg obal- 
sio:

Įžangoje platforma papei
kia senas partijas.

Pataria laipsniškai perre
formuoti konstituciją tikro
sios demokratijos dvasioje.

Visokios problemos, kurių 
valstijų jurisdikcija negali 
paimti į savo rėmus, turi 
but pavedamos federalinės 
valdžios jurisdikcijai.

Lygias teises politikoje 
su vyrais privalo turėti ir 
moterįs.

Visokį laike rinkimų ko
rupcija turi but panaikinta 
tam tikrais įstatymais.

Teismadarybė turi but 
perreformuota.

Santikiai draugijiniuose 
klausimuose, darbininkų gy
venime turi but perrefor
muojami. Fabrikams turi 
but įvesta įstatymdavystė.

Turi but įsteigta darbo 
ministerija.

Svarbi reforma farmerių 
santykių.

Pridera stoti kovon su 
brangumu.

Sveikumo globėjimas tu
ri but perreformuotas.

Dvikova.
Turbut neturėdami ką 

veikti Jonas Kalut ir Jonas 
Ciem sėdosi kortomis lošti. 
Iš pradžios tai vienam, tai 
kitam laimė nešė. Pagalios 
pradėjo geriau sekties Jo
nui Kalut, už ką antrasis 
pradėjo pykti. Iš piktumo 
perėjo į muštynes. J. Kalut 
išsitraukė revolverį, šovė 
keletą kartų į antrąjį,. pa-: 
taikydamas jam į šoną. Vi
sa tragedija atsibuvo pa
šautojo namuose.

Ant šūvio balso subėgo 
daugybė žmonių, bet šovi- 
kui vis-gi pasisekė pabėgti 
ir dar nėra >pągautu. Pa
šautąjį tuoj nuvežė ligon- 
butin. Gal pasiseks išgydy
ti.

Vis tai korteliu bei, žino
ma, degtinės ir alučio auka.

.. . > _

^Šipkortės ir Pinigų Siuntimas1'

RUBLIU KAINOS

■

Dabartines šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 
, yra sekančios:

Į krajų. • Čia paduodame kairią kelio per vandenj: Iš krajaus.
$36.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.00 
33.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 43.00 
41.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 45.50

36.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. 43.00
33.00 North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d. 43.00
37.00 Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 d. 43.00
37.00 Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 40.50 
35.00 Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d. 45.00 
32.50 Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. 41.00

$42.00 Cunard Line iš Libavos j New Yorką, $42.50
40.00 Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas 40.50
35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 41.00 
35.00 American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 41.00 
33.00 Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 41.00 
33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Montreal, eina 8 dienas 41.00

Apart šitų kainu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku Citizens 
popieru, turi mokėti $4.00 Head Tax.

Apart šitą liniją mes turime ir daug kitą j visas dalis svieto, jeigu reikalas 
parašyk iš kur i j kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

Kainos Europos Geležinkelių:
Tarp ir Tilžės Eydkunų.

Bremen $5.20 $5.25
Hamburg $4.85 $5.00
Antverpen $6.95 $7.10
Rotterdam $6.90 $7.05

Bublių $ c Rublių S c Rublių $ c Rublių S c
1 - .52^ 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 83 17.33 61 82.03 89 46.73
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25
7 3.68 35 18.38 63 33.08 91 47.78
8 4.20 36 18.90 64 33.60 92 48.30
9 4.73 37 19.43 65 34.13 93 48.85

10 5.25 88 19.95 66 34.65 94 49.38
11 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 35.70 96 50.40
18 6.83 41 21.53 69 86.23 97 50.93
14 7.35 42 22.05 70 86.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 • 87.28 99 51.98
16 8.40 44 23.10 72 87.80 100 52.25
17 8.93 45 28.63 73 88.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 88.85 200 104.50
19 9.98 47 24.68 75 39.38 800 156.75
26 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 28.85 82 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 . 3000 1558.50

O" Prie kie kvieno siuntinio rei k pridėti 25 centus cint pačto kaštu.

Francijos pnemieras Poin
care iškeliavęš Rusijon, kur 
žadąs atlikti didelės svar
bos diplomatinius reikalus. 
O tų reikalų yra daugybė 
būtent Balkanų pusiasalis. 
Turkija, Tolimieji Rytai, e 
gal įeis į tuos pačius r eik a - 
lūs ir Vokietija, kuri pasta-

kėsoties

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 
taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežią policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šipkorčią j kitus miestus, rašykite mums j kur norite išva
žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, paduokite mums visą vaiką metus, 
o męs atgal pačta prisiusime jums visą liniją kainas, tada jąs pasirinkę sau 
liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jusą 
šipkortes kogreičiausiai išsiąsime.

Adresuokite mums visada šitaip:

Į J. M. Tananevičia
St., Chicago, Ill.

12


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

