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Amerikoje.
Metai XIV

SUOKALBIS PRIEŠ 
CARĄ.

Po visą Rusijos valsty
bės plotį išnarstė-išbėgiojo 
tūkstančiai caro šnipų ir 
žandarų, uostinėdami maiš
tininkų ir suokalbininkų. 
Gerai dar, kad tie visi juo
dašimčiai nėra apdovanoti 
šunes uosle, o tuokart butų 
tikroji nelaimė caro paval
diniams. Pasakojama, slap
toji policija susekus suo
kalbį taip baisų ir pavojin
gą, kokio Rusijoje ligšiol 
dar nebūta. Suokalbinin
kai norėję pagriebti carą, 
carienę ir jų visus vaikus 
ir laikyti visus nelaisvėje, 
kol caras nebūtų viešai at
sisakęs sosto; po to Rusi
joje butų buvus apskelbta 
respublika.

Pirmuoju policijos žings
niu butą areštavimas jūrei
vių oficierių ant šarvuočio 
“Ivan Zlotoustyj”. stovin
čio Odesos uoste. Paskui 
atsibuvę areštavimai žy
mesnių asmenų Peterbur
ge, Jaltoj ir Sevastopoly j, 
kas reiškia, jogei tasai suo- 

-gk-Jmlbis buvo platus, apėmęs 
" visą Rusiją. Daugumas 

jūreivi jos ir armijos oficie
rių įmaišyta tan nepapras- 
tan suokalbiu.

Nors caro vyriausybė 
stengiasi to suokalbio 
smulkmenas užgniaužti, lai
kyti paslaptyj, tai vienok 
šiandie visoj Rusijoj žino
ma, jogei suokalbininkai no
rėję paimti nelaisvėn carą 
su jo šeimyna, jam keliau
jant iš Jaltos į Sevastopolį 
garlaiviu “Standart”. Tai 
turėję atlikti karo laivai.

Lygia dalimi Baltiko lai
vynas turėjęs sukelti maiš
tus ir užpulti ant Kronš- 
tadto tvirtumos, taippat 
ant Peterburgo; laivynas tu
rėjęs but padalintas į dvi 
eskadras.

Teisdarystės ministeris 
Ščeglovitov ir premieras 
Kokovcev patįs asmeniškai 
vedą tardymus ir, matomai, 
yra persitikrinę, kad kuone 
kiekvienas kariuomenės 
garnizonas turėjęs suokal
bininkus, ty. per truputį 
visa kariuomenė butų atsi
kreipus su ginklais prieš 
dabartinę caro valdžią. 
Suokalbininkai turėję daug 
kapitalo ir tais pinigais pa
pirkinėjo valdininkus ir 
sau priešingasiąs partijas.

Nuo šarvuočio “Ivan 
Zlotoustyj” vienas ofi?.'ė ras 
ir 16 jurininkų be teismo 
sušaudyta už suokalbį prieš 
carą. : ■

Tai žiniai reikalinga pa
tvirtinimas, nors panašus 
atsitikimas Rusijoje visuo
met yra galimas. Caro 
valstybėje požeminis revo
liucionierių darbas - nėra 
pertrauktas ir nors revoliu
cija nutilus, tečiau kuom-1-

nors netikėtai ji išsivęrž ir 
baisiai atkeršys žmonių 
kraugeriams. Indomu, kad 
ir pati tamsioji kariuomenė 
ima kelti maištus.

NICARAGUA RESPU
BLIKOJ REVOLIUCIJA.

Susivieniję revoliucionie
riai, vadovaujant genero
lams Mena ir Zeledona, ku
riuodu kitados buvę karo 
ministeriais, pereitoj sa
vaitėj apgulė sostinę Ma
nagua ir ėmė bombarduoti.

Išpradžių revoliucionie
riai pertoli nuo miesto sto
vėjo, tatai kanuolių šovi
niai negalėjo pasiekti mies
to, bet paskui revoliucio
nieriai pasislinkę arčiau ir 
šoviniais ėmę namus nai
kinti. Tarp sužeistųjų esa
ma daug moterių ir vaikų.

Tvirtuma ant kalno Lo
ma narsiai gynėsi. Du sy
kiu revoliucionierių ataką 
ant miesto atstūmė. Vy
riausybė buvo pasiulusi ke
lioms dienoms pertraukti 
tą mirtiną kovą, bet revo
liucionieriai to pasiulijimo 
nepriėmė. Tatai Suvieny
tų Valstijų pasiuntinys 
priešai tokį revoliucionie
rių pasielgimą užprotesta
vo.

Tečiau miesto apgulimas 
tęsiasi. Nekurie kanuolių 
šoviniai sprogę viduryj 
miesto, ties amerikoniška 
legacija ir prezidento rū
mais. Suvienytų Valstijų 
jūreiviai, kurie nesenai į 
tenai pasiųsta, tan karan 
nesimaišo, tiktai saugoja 
savo piliečių mantą. Ar 
revoliucionieriams pasiseks 
miestas paimti, sunku iš- 
anksto žinoti.

Pirm užpuolant revoliu
cionieriams, vyriausybė 
miesto gyventojams pata- 
rius iš miesto pasišalinti. 
Daugumas miestą apleido, 
bet kiti pasiliko ant vietų.

Suvienytų Valstijų pa
siuntinys Weitzel pareika
lavo prisiųsti į pakraščius 
vieną karo laivą. Tuojaus 
pasiųsta skraiduolis “Den
ver”.

Padėjimas esąs baisus, 
bet svetimžemiams tuo tar
pu negrasiąs pavojus.

Vaizdas iš Tanancvicz Savings Bank’o/ įjL“ Kata liko’- spaustuvės darbinin
kų pikninko, laikyto šio mėnesio 13 dieną Willow Spri ngs’o apylinkėje.

zar andai pas Orozco pri
siuntęs savo adjutantą, ku
ris vyriausiam vadui prane
šęs, jogei Salazar apsiskel
bęs niekam nepriklauso 
muoju revoliucijos ■'•adų, 
nes užsirūstinęs už tai, kam 
Orozco be jo žinios ėmę > 
vesti derybas su federaliu; 
valdžia.

Tuo tarpu gen. Orozco 
pripažįstąs, jog jisai vedąs 
derybas, norįs taikinties su 
federaline valdžia. Pasta
rąją atstovaująs vidurinių 
reikalų ministeris, Rafael 
Hermandez. Kuomet šis 
čionai tarėsi su generolu 
Orozco, prezidentas Made
ro telegrafavęs savo armi
jos vadui, generolui Huer- 
ta, idant šis veiktų šų re
voliucionieriais savarankiš
kai, jei pastarieji kokiui) 
nors budu nenorėtų su val
džia taikinties, nenorėtų 
priimti valdžios pasiulijimų.

Matomai, Orozco reikalą-: 
vęs pas ministerį Herman-: 
dez, idant dabartinis prezi
dentas Madero pasitrauktų 
iš savo vietos ir aną užleis
tų De la Barrai, kuris pas
kui apskelbti; išnaujo p®e-Į 
zidento rinkimus. Bet Ma
derai, žinoma, sunku su tuo 
sutikti.

galvotas. Traukinis hebes 
ganą smarkiai, bet' kuomet 
įėjęs tankių kitimų tarpąnį 
iš abiejų pusių ant trauki* 
nio pasipylę šūviai.'/ Tfau* 
kinis, žinoma, greit|BH>).V’ 
jęs sustoti, kareiviai per 
vagonų langus emę^ 
į užpuolikus, beteisį 
jie visi lig vieųam 
ir su poručninku Er 
Daugumas keliaunjukų su
lipdo į krumus ir tuo bu
du išsigelbėjo, gi ! zapatis
tai, traukinį apiplėšę ir pa
degę, taippat Icūogreičiau- 
siai nudūmė į artimiausius 
kalnus.

Toksai žmogžudžių-už- 
puolikų (nes kaipo tokių 
negalima pavadinai ^'evoliu- 
cionieriais) pasietu 
teisybės vertas ku . r 
sips bausmės. dar
stebėtina, delkp šker-'
dynės heįsunaiso>i|os vieš
patystes?! ’ A

vainikuoti. Peterburgan 
nesenai '7 atkeliavo Japoni-

užbaigta.’
Japonija ir Rusiją pada

vė sau rankas ir Tolimų 
Rytų, reikalus pavedė savo

ozą.

1 is-
•iau-

pareikalavo pas savo 
Colųmbijoje, 

toji užmušėjystė butų 
ištirta ir kaltininkai nu
bausti. Tik klausnnas, ar 
bus galima susekti tikruo
sius kaltininkus. (

idant

MIKADO ŠERMENYS 
ATIDĖTA.

Japonijoj oficialiai ap 
skelbta mirusio Mikado lai
dotuvėms iškilmybių pro
gramas. Tos iškilmybės 
prasidėsią rugsėjo 13 die
ną. Laidotuvėse dalyvau
siąs naujas Mikadas ir li
kusioji našlė su savo šeimy
na.

Tą dieną mieste Tokio į 
ciesoriaus rumus susirink
sią: ciesoriaus šeimynos na
riai, žymiausi Japonijos 
valdininkai ir užsienių at
stovai ir iš ten tuojaus 
prasidėsiąs ėjimas.

Ant Aoyama lygumų tą 
ėjimą sutiksiąs dabartinis 
Mikadas. Apeigos busią 
labai kiltos. Karstą su cie
soriaus lavonu, sulyg seno 
papročio,6 trauksią jaučiai. 
Paskui specialiniu trauki- 
niu-palaikai busią nugaben
ti į Kyoto ir tenai šventy- 
nėj palaidoti.

I^ivvj'ytąą./Jalstijasąt-

Turkijoje, Marmora jū
rės pakraščiu, andai butą 
baisaus žemės drebėjimo. 
Pražūta daugiau tukstan- . 
čio žmonių, o keli tūkstan
čiai sužeista ir likę be pas
togės. Didelis sodžius 
Sharkoy nugrimzdęs že
mėn, pastarajai prasivėrus. 
Keli desėtkai kitų aplinki
nių sodžių sugriauta. Že
mės drebėjimas atjausta ir 
ties Dardaneliais. Vyriau
sybė nelaiminguosius kieku 
galėdama gelbsti. Prie gel
bėjimo prisidėję ir svetim- 
žemiai. Platesnių žinių 
apie tą žemės drebėjimą ne
galima gauti, kadangi Tur
kijoje susinešimai labai ap
leisti, o jei kokių ir butą, 
žemės drebėjimas sunaiki
no. Europos laikraščiai gal 
plačiau apie tai mums pra
neš.

Nesenai iš Amerikos pa
kraščių į Europą išplaukė 
Allan Line kompanijos gar
laivis “Corsican” su : avi
mi gabendamas 200 keliau
ninkų, išėmus ingulą. Ne
toli Newfoundland “Corsi
can” susimušė su ledynu ir 
ėmė šaukties pagelbos. Te
kiau .paskui.. persitikrinta,

čiuose nebus lemta nei vie
nai valstybei šeimininkauti.

Dabar tame reikale tik 
atliekama formališkumai, 
kadangi Katzura iš Peter
burgo be laiko turėjo sku- 
binties tėvynėn mirus Mi- 
kadui.

GEN. OROZCO SAVIŠ
KIŲ APLEISTAS.

Juarez, Meksikas. Kuo
met revoliucionierių vado 
visa kariuomenė išsisklai
dė mažesniais ir didesniais 
būriais po visą šalį, jis pats 
čionai pasilikęs su . 700 re
voliucionierių ir laukiąs 
ateinančios federaliiės ka
riuomenės, susidedančios iš 
5.000 žmonių.

Orozco pavaldinis, gene
rolas Salazar, atsisakęs sa
vo kariuomenę sugražinti į 
Juarez, kuomet Orozco b* 
vo to pareikalavęs. Sala-

TRAUKINIO KELIAU
NINKUS IŠSKERDĖ.
Iš Meksiko štai kas pra

nešama :
Bjaurias skerstuves iš

taisė zapatistai (gen. Zapa- 
to revoliucionieriai) ties 
Tienman, 110 mylių tolu
moje nuo sostinės Mexico 
City. Jie užpuolė ant pa- 
sažierinio traukinio, ku- 
riuomi keliavo 20 keliau
ninkų ir 36 kareiviai, kai
po traukinio sargyba. Za
patistai išžudė visus karei
vius; iš keliauninkų-gi su
spėjo per krumus piišprusti

’►H žmonių, gi dvi jaunas 
mergaites zapatistai su sa
vimi nusivedę, su kuriomis 
darysią, ką tik norėsią.

Ant traukinio užpuoli-' 
mas buvęs gana gudriai ąp-

RUSIJOS SU JĄRONIJA 
SUSIARTINSIĄS.

Iš Peterburge^ y^^oma, 
kad ligi; paskutiniųvAieuų 
dar visa Rusijos eol^tikair 
liaudies opinija buvus At
kreipta priešai Japoniją — 
kad pastaroji Rusijos ne
pasigailėjus Tolimuose Ry
tuose, bet sočiai t (špliekiis 
anai kailį. Visad šausže- 
mio ir ant vandens ginkla- 
vimasis veikta tikišu vie
na mintimi, kad'/kuogrei- 
čiausiai susijungus su Chi- 
nija ir Japonijai kokiuo 
nors budu, nors bendromis 
jėgomis atkeršijusi ‘

' ' F ’ ’ ’ L.

Vienatiniu žmogfimi?Rusi- 
joje pasirodė ti& 'dabarti
nis užsienio reikalų ^mis
teris Izvolški, kuris jokiuo 
budu nenorėjo • pel traukti 
ryšių su Japoniją; r Jis la
bai gerai apsipaziriA šų To
limųjų Rytų padŽĮimų ir 
nusprendė Japonijai neker
šyti, bet su ana dar arčiau 
susibičiuoljuoti. TĄtm ,Iz-

mis jėgomis nuplaukęs į 
Anglijos pakraščius. Kad 
per plauką “Corsican” bu
tų nukeliavęs pas “Titani- 
cą” į jūrės gelmes.

ANGLIJOS JŪREI VIJOS 
SILPNOSIOS PUSfiS.
Ariglios karo laivyno bu

vusių manebrų begis busiąs 
plačiai apkalbamas pačia
me parlamente. Apie ma- 
nebrus plačiai rašanti visa 
Anglijos laikraštija ir v'e- 
šai peikianti savo valsty
bės karo laivyną, ypač “na
miškį” laivyną, kuris, sa
koma, negalėtų apsaugoti 
net pakraščių, užpuolus vo
kiečiams ant Anglijos.

Regis, tie visi rėksmai 
apie karo laivyno niekin
gumą bus visai tušti ir ty
čia sugalvoti, o visupirmu, 
kad Vokietija perdaug ne- 
siginkluotų, arba kad vei
kiau ant Anglijos užpultų.

Juk tai negalimas daik
tas viešai apie tokius daly
kus rašinėti, kas yra vi
suomet kiekvienos valsty
bės didžiausia paslaptimi.

Zuriche, Šveicarijoje, 
areštuota anarchistas Ber
tom, laikraščio “Reyell” 
leidėjas, kuris kaltinamas, 
buk savo kalbomis gyręs 
karalių žudymus. Bet’ re
gis jis uždaryta kalėj iman 
tik todėl, kad apsaugojus 
gyvastį Vokietijos kaizeriui 
kuris ten pribuvęs į Šveica
rijos armijos manebrus. .Ma
tyt, Šveicarija “civilizuo- 
jasi”.

VICE-KONSULIS NU
ŠAUTAS.

Suvienytųjų Amerikos 
Valstijų vice-konsulis Co- 
lumbijoje, Wm. Bruce Mc
Master, nušautas medžio
klėje, dešimts mylių atstu 
nuo miesto- Cartagena. Jo 
lavonas andai atrasta miš
ke.

Konsulis Kempei’ ir te- 
naitinė vyriausybė veda 
tardymus, ar McMaster me
džioklėje netyčiomis nu
šautas, ar gal ant jo gyvas
ties pasikėsinta.. - Pirm 
poros metų ant jo gyvas
ties buvo pasikėsinta. Tuo
met McMaster reikalavo 
kaltininkus kuoaštriausiai 
nubausti ir už tai jam bu
vo rengiamas atkeršijimas.

Be to pirm poros metų 
McMaster savo apgynime 
nužudęs tenaitinį vieną gy
ventoją. Paskui jį keli ko- 
lumbiečiai užpuolė ir dik- 
tokai apkūlė. Paskiau už 
savo žmogžudystę turėjo il
gai tąsyties po tenaitinius 
teismus ir niekur jam visuo
met neduota ramybės.

McMaster buvo gimęs 
Colųmbijoje iš amerikiečių 
gimdytojų, bet išauklėtas 
ir mokslus ėjęs Su i enyto
se Valstijose. ■
Į Iš Bagota Washingtonan

1

‘su To

McMastero - mirtį. Suvie"pastaugi; paklojo^ kaaįpa^
galiau jo pastangos ir^Sroš-^ nyti; Valstijų užsienio rei-
‘ • ' . apįikalų departamentas tuo-limai liko kla/:

BULGARIJA NORI KA
RO SU TURKIJA.

Bulgarijos sostinėj Sofi
joj andai atlaikyta gyven
toji; milžiniškas susirinki
mas, kuriame aštriai užpro
testuota prieš išskerdimą 
140 bulgarų Kočane, ku
riuos išskerdę muzulmanai. 
Minios žmonių surengusios 
demonstracijinius ėjimus 
miesto gatvėmis, nešini juo
domis veluvomis ir visų 
cerkvių varpams skambi
nant.

Susilaukime kalbėtojai 
išrodę visą turkų žiaurumą 
ir vardu 20.000 susirinku
sių bulgarų pas valdžią rei
kalavę apskelbti Turkijai 
karą. Ar tasai noras bus 
išpildytas, nežinia.

Anglijos sosto inpėdinis, 
Vali jos kunigaikštis, su sa
vo broliu Albertu ateinan
čiais metais aplankysią Su
vienytas Amerikos Valsti
jas. Taip bent tvirtinama 
iš neoficialinių šaltinių Sa
koma, abudu tie jaunikai
čiai pirmiausiai aplankysią 
Kanadoje gyvenantį savo 
dėdę, Connaughto kuni
gaikštį, o paskui pribusią į 
Suvienytas Valstijas kaipo 
privatiniai svečiai.

Cbinų mieste Rankove 
firma British-American To
bacco Co. turėjus puikius 
reikalus pardavinėdama 
chiniečiams cigaretus. Bet 
pernai Shanghajuj prasi
dėję judėjimai prieš ciga
retus, patarta chiniečiams 
rūkyti senobiniu budu iš 
pypkių, ii* štai toji agitaci
ja minėtą firmą šiemet ve
danti jau bankrutan. Ste
bėtinas chiniečių susiklausi- 
mas-solidariškumas.

1
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GEGŪŽINAS.
(•Vilniaus gub.).

Liepos 5 dieną teko man 
būti Gegužine. Užsukau pa- 
žiūrėti naujos statomosios 
bažnyčios. Žiuriu — prie 

.klebonijos pilną žmonių, ir 
kaž-koks nepaprastas tarp 
ją judėjimas. Pasirodo, kad 
klebonijoje Traku dekonas 
su Kalvarijos klebonu daro 
tardymą del vietiniu dvari- 

’ ninku ir ją šalininku Skun- 
- do ant savo klebono, kad 
• klebonas.sėjąš vienos tailtos 
neapykantą prieš kitą, dali- 

‘ nąs agrarinio-socialinio tu
rinio proklemacijas, nėpri- 
imąs išpažinties visu tu, ku
rie nesimeldžia lietuviškai, 
nesiklauzdamas komiteto 
vedąs bažnyčios statymo 
darbus ir tt. Indomu buvo 
pažiūrėti, koks užintercsuo- 
tą žmonią ūpas. Prie svirno 
stovi būrelis lenką-skundi- 
ką su liudininkais, kiek to
liau kuopelė lietuvią, pasi- 
Tyžusią ginti klebono šlo
vę; viduryj kiemo keli dva
rininkai. Vienas iš ją kal
basi su valstiečiais lietu
viais (žinoma lenkiškai): 
“Nenorite, sako, lenkiškai, 
tai gal netrukus reiks ru
siškai”. Žmonės, matyti, 
čia neinpratę žemai galvą 
lenkti prieš ponišką švarką 
ir drąsiai prikiša jiems, 
kad jie atšalę nuo bažny
čios. Sako: “Atvežti dvie- 
ją vežimą žvyro, tai savo 
žmogaus neleistumėt, o kai 
dabar, tai be jokio, reikalo 
visą dieną gaištat”. Kitas 
lietuvis disputuoja su šlek- 
tele-nuomininku: Jaigu
sako, esat nepatenkinti čia 
dabartine bažnyčios tvar
ka, tai galite išsikraustyti į 
kitą parapiją kur-nors ar
čiau prie Lenkijos, tai tu
rėsite viską lenkiškai; 
jums gi vistiek ar čia nuo
ma mokėti ar kitur, tuo la
biau, kad prie bažnyčios 
statymo labai maža prisi
dėjote...” Daugelis lenką 
sodiečiu sako, kad jie nei 
nežinoję, kad jie rašęsi ant 
skundo prieš kleboną.

“Mes, sako, rašėmės, kad 
lenkais esame, nenorime 
senatvėje mokyties lietu
viškai poteriu, o čia, mat, 
kas išėjo!” Kai kurie kle
boną giria už darbštumą, 
bet girdėję, kad jis “lit- 
wą” augštinąs, o “polską” 
žeminąs.

— Kame gi tą pažemini
mą matot? — klausiu: — 
juk pamaldos ir pamokslai 
Gegužine perpus padalinta.

— Ot, — sako, — platina 
visokias knygutes, kur 
“litwa” išgirta, o “polska” 
išjuokta.

Bet kam klebonas davęs 
tą knygučią, pasakyti ne
galėjo.

Tardant dekanas kliudė 
vesti agitacijos, nors dvari
ninkai ir labai norėjo “pa
sikalbėti” su sodiečiais, 
užtat per pietus turėjo pil
ną Ii uosy bę ir galėjo su sa
vo šalininkais darbuoties 
kiek norint. Vienas gaz- 
dino lietuvius, kam jie pas 
kleboną užsirašę, sako, da
bar jums lenkiškai kalbėti 
busią visai užginta, o su 
viena kalba toli žmogus ne
nuvažiuosi. Tie nenori ti
kėti . “Bet vis dėlto nerei
kėjo rašyties” sako lenką 
agitatorius. Tečiau kai- 
kurie susirūpino, kad taip 
busią. Kitas pasakoja, kad 
pati kalba duonos aeduo 
sianti ir kad reikią turėties

’os kalbos, su kuria long'
/iau duona uždirbti. Ki
tas vėl, tarsi, kasžinką nau
ją išgalvojęs, tvirtina, kad 
žmogus daugiau kalbą ži
nąs, tuo geriau, tartum kad 
lietuviai butą priešingos 
nuomonės. * “ .

Visa tai, žinoma) jie kal
ba, kad atbaidžius lietuvius, 
nuo lietuvią kalbos, p pa-„ 
traukus į lenką pusę. Bet 
greičiausia, visas lenkininką 
darbas nueis vėjais, nes jau 
dabar ne be tie laikai: ge- 
gužinieeiai tiek jau susipra
tę, kad nebesiduos bet-kam 
savęs už nosies vedžioti. Ne 
vienam jau dabar atsivėrė 
akĮs, ir pamatė, kokiuo tik
slu buvo rašytas tas lenki
ninką skundas.

Pabaiskietis.

VYDIŠKIS, 
Švenčionių ap. ~

Liepos 5 d. Kaminsko 
tarnaitė Marijona Janu- 
šauskytė su bačka įvažiavo 
į ežerą vandens semti. 
Truktelėjus arkliui ratus, 
jinai pasverdėjo ir inkrito į 
ežerą. Vargšę iš ežero be
ištraukė po 2 valandą. Rei
kia stebėties, kad kiti mo
terims duoda ne meterą 
darbą. Kazio draugas.

TAURAGĖ, 
Raseinių ap.

Liepos 7 d. išryto 9 vai. 
atlėkė iš Prusą rusą lakū
nas V. Abramavičius, kuris 
savo orlaivio sparnu birbi
nant sujudino visus įmes tele 
nūs: žmonės stebėjosi, pir
mą kartą pamatę lakūną, 
bėgo gatvėmis šaukdami, 
kas tai per laikai virtę ! Ki
ta boba net verkdama pasa
koja, kaip ji nusigandusi, 
pamačiusi nusileidžiant ant 
žemės neregėtą paukštį. La
kūnas, pabuvęs apie 6 vai., 
po pietą vėl išlėkė savo ke
liais į Šiaulią pusę.

J. Gudavičius.

PAKUONIS, 
Marijampolės ap.

Liepos 15 d., mirė vieti
nis klebonas, kun. Juozas 
Beirunas-Beinaravičius, iš
gyvenęs 63 metus ir 3 mėn., 
o kunigu išbuvęs 39 metus 
ir 7 mėnesius; liepos 18 d. 
jis palaidotas parapijos ka
puose. Buvo tai kunigas, 
kaip Dievas įsakė: darbš
tus, maldingas, visuomet 
blaivas, žodžiu sakant, sa
vo pareigas uoliai pildžiu- 
sis. Pritarė jaunosios Lietu
vos kilimui, jaunuomenę 
globė, giminaičius ir gimi
naites į mokslus leido. Lai
dotuvės buvo iškilmingos: 
bažnyčia ąžuolą lapą ir rū
tą vainikais papuošta. Nu
budusi veliones sesuo ir 
marti su dukterimis miru
siam globėjui savo darbo 
vainiką paaukojo. Pamok
slus sakė velionės drau
gai: bažnyčioje kun. A. Ra- 
dušis, Šilavoto klebonas, o 
kapuose kun. J, Saurusai- 
tis, Virbalio klebonas. Iš
viso 28 kunigai ir nesuskai
toma žmonią minią savo 
kleboną laidojo.

B. Blaivutis.

ŠVENČIONIS, 
Vilniaus gub.

Liepos 2 dieną apie 10 
valandą rytą užsidegė poli
cijos namą augštas, kur su
krautas buvo policijos ar
chyvas. Tuojau atvyko iš 
Naująją Švenčionią gele
žinkeliu gaisrininkai, kurie 

pildė j o Š vehrififiįąy. gaisri
ninkams
Aplįnkiniaungniaį kiek ap
degė, bet^t5juos_ąpgynė. 
Poličij os Įi.aniąi; ~ sudegė. 
Beveik visas .'Šycnčįonią ap
skrities ptalicįjosyarchyvas 
žuvo liepsiipsę,j

UŽVENTE, 
Šiaulią ąp;;~

ti žventės mi estelįsr; stovi 
gana gražioje vietoje: iš 
vienos pusės —'lygios ap- 
tinkinią gyvent ojiy y picvos, 
iš kitos - - pamaž pliuške
na, apŽidušjaisyį krantais 
Ventos upė. Dievas nesi
gailėjo papuošt to kampe
lio gražiais reginiais ir pui
kiomis vietomis.; Pasi
džiaugę apylinkėmis, pažiū
rėkime į patį miestelį. Ten 
yra kuo-puikiausios ketu
rios aludės ir vienas trak
tierius. Kitokią įstaigą, jo
kią draugiją nėra. Laik
raščiu ir knygą žmonės ne
mėgsta skaityti, bet alu- 
džią parašus puikiai per
skaito — visada pataiko 
kur ineit. Jaunimas išsi
blaškęs, be jokios organiza
cijos. K—lis.

PANEVĖŽIO LEN
KYBĖ.

Lenką ir lietuvią spau
dai paskutiniais laikais 
dažnai minint Panevėžį, 
skaitau neprošalį busiant 
surinkti atskiras žineles 
apie lenką-lietuvią santy
kius Panevėžyj į vieną 
vaizdelį. Kaip kitur, taip 
ir čia lig 1904 metą, ty. lig 
lietuvią spaudos atgavimo, 
ramiai niekieno netrukdo
ma lenkybė plėtojosi ir ėjo 
lig natūraliniu įsibėgimu 
didyn. Dabar lenkai pri
kaišioja lietuviams, verzda- 
mi vienybes suardymo prie
žastį ant kunigą. Tuomet 
tikrai buvo rainu: 'nebuvo 
kovos, nes nebuvo kam 
priešinties lenkybei. Len
kybė rėkianti, trukšmingai 
kovojanti, gimė tuomet,, kai 
lietuviai, pradėję susipras
ti, ėmė sprūsti iš lenką-na
gą. Vis dėlto ano lenkini
mo vaisiai buvo taip didi, 
kad miestas žymiai sulen
kėjo, ir tiktai kova tegali 
lietuviai atsiginti nuo len
ką pretenziją. O kovoti 
lenkybei pasitaikė geros ap
linkybės. Laisvės metu 
įsikūrusį labdarią draugija 
tapo lenką sunaudota len
kinimo tikslams. Prieglau
dos. priveizėto j a pakvietė 
lenkes iš Galicijos, kurios, 
nemokė damos lietuviškai, 
lenkina glaudžiamus prie
glaudoje vaikus.

Į draugijos laikomąją 
mokyklą viena mokytoja 
vis parenkama lenkė, lietu
viškai nemokanti. Į valdy
bą pakliuvo daugiau lenką, 
ir jie platina lenkybę per 
įsteigtą knygyną, labiau 
palaikydami lenkiškąjį lite
ratūros skyrią ir apleizda- 
mi lietuviškąjį. Knygyno 
priveizėto j a pakviesta len
kė, lietuviškai maža temo
kanti, o literatūros visai ne
pažįstanti. Tokiuo budu, 
atstumiami lietuviai nuo 
naudojimos knygynu. Nors 
visuotinajame šią metą su
sirinkime, lietuviams griež
tai reikalaujant, ir nutarta 
buvo pasamdyti lietuviška
jam skyriui lietuvį vedėją, 
bet tas nutarimas bibliote
kos komisijos ligšiol neiš
pildytas.
, Dabar jau kelinti metai 
kaip lenkai smarkiai ata
kuoja Paneyėžio bažnyčią. 
Pradžią padarė buvusio čia 
lain. Cirankevičiaus patari
mai. Naudodamiesi .klebo
no nuolaidumu lenkai kas

Z' . y. .V.'--

kartf?. labiau 
bažnyčią. 4 Turi jau visu at- 
laidą^ ir ^kolekciją dieno
mis pamokslus, neskaitant 
sakomąją kas. antrą šven
ta dietai niekiniams; turi pu
sę gegužitaiis ir birželimis 
paimliai],‘kas antrą šventa- 
lienĮ vakarais litaniją. Bi 

tuo iiešitėnkina.
Neapleizdami senosios 

bažnyčios, stengiasi jau iš- 
anksto užkovoti sau naujai 
statomąją. Rūpinasi iš
dirbti parapijoje nuomonę, 
kad tai ją ir jiems esanti 
statoma bažnyčia, nors prie 
statymo skatikais beveik 
neprisideda. Vienos ir ki
tos bažnyčios reikalais jau 
kelius kartus važinėjo pas 
vyskupą lenką delegacijos 
ir siuntė raštus, kalbėdami 
vis parapijos vardu, nors 
parapija jiems priešinga ir 
apie delegacijas nei žinoti 
nežinojo. 9 Rūpinasi pada
lyti įspūdį, kad lenką ėsą 
labai daug ir dar labiau jie 
dievuoti. Bet ar ištikrąją 
ją yra' daug ir dievuoti? 
Kur tau!

Tą visą trukšmą daro 
dvi advokatą šeimynos, ke
li daktarai, vienas inžinie
rius, kelios pirklią ir kur
pią šeimynos. Ar jiems iš
tikrąją rupi tikri bažnyčios 
reikalai?’ Ne. Nei bažny
čios statymo komiteto len
ką dalis; nei delegatai pas 
vyskupą, išskyrus vieną ar 
du, į bažnyčią visai ne
vaikščioja, yra tikybos in
diferentai ar net tikybos 
priešai. Nerupi jiems, kad 
lenkai Dievą garbintą, bet 
kad lenką kalba plačiau 
skambėtą, kad Panevėžys 
išrodytą lenką miestu. 
Liaudis, kuriai rupi bažny
čia, ne kaipo politikos įran
kis, jokią ^atmainą nereika
lautą; /kad ne eiideką agi
tacija^ nes visi moka lietu
viškai, daug ir meldžia , lie
tuviškai. ,

Neskirdami priemonią 
lenkybei platinti į doras ir 
nedoras, lenkai griebiasi 
šmeižimą, melo ir tt. Uo
liai platina, pavyzdžiui, pa
skalas, kad kunigai lenkiš
kai kalbančiąją neklausą 
išpažinties, neduodą išriši
mo, kad moką, busią “Svei
ka Marija” lietuvią kalba 
vertesnė, negu 10 lenką kal
ba ir tt. Rinkdami para
šus del pamokslą išgavimo 
sako, kad tai prašoma pa
likti Panevėžyje iškeliamas 
ją mylimasis kunigas ir tt. 
Bandė net įsteigti lenką 
darbininką draugiją, tiktai 
valdžia neleido, nes lenką 
nesurado. Nėra jau ko ir 
kalbėti apie uolą platinimą 
knygutės “Polska i Litwa” 
ir tam panašaus šlamšto. 
Ar savo naudai jie ką peš, 
ar ne — nežinia, bet ligšiol 
tik šiokie vaisiai tematyti; 
žmones sukiršino, žmonią 
susipratimą trukdo ir tam
sybei viešpatavimą prailgi
no. BičiuoTs

GIEDRAIČIAI, 
Vilniaus ap.

“d! Codz.” nerimauja, 
kad Gied^raičią parapijos 
surašymas parodęs 3 tūks
tančius lietuvią ir 500 “be- 
partijinią”. Koresponden
tas K. W. S. netiki, kad 
taip butą; jo nuomone, gie- 
draitiškiai gryni lenkai ir 
tiek: “Mes tik juokiamės 
iš tokią surašymą ir tą ap
mokamąją agitatorią, kurie 
vaikščioja ir inkalbinėja 
nuskaustuosius parapijoms, 
kad atsiimtą savo parašus 
iš prašymą į dvasiškąją vy
resnybę, kitaip grasydami 
naujais .teismais”-----rašo
K. W. S. Apie tuos apmo-

kamuosius agitatorius Vil
niaus vyskupijos parapijo
se esame ir mes kai-ką gir
dėję, bet tie visi agitatoriai 
tai tik lenkybei tarnauja; 
nejaugi tat del to gratdin- 
tąsi “Gazętos Codz.” ko
respondentai?

— ŠIAULIAI.
Lakūnas P. V. Abroma

vičius su savo lakstytuvu ir 
su antru savo kelionės 
draugu liepos 8 d. šešiomis 
valandomis rytmetį buvo 
laimingai nusileidęs ties 
Leporią sodžiaus lauku ant 
pievos, keturi varstai nuo 
Šiaulią. Palikę lauke savo 
aeroplaną policijai sergėti, 
patįs lakūnai nuvažiavo į 
Šiaulius pasilsėti ir paval
gyti. Po pietą penkiomis 
vai. vėl grįžo prie savo ae
roplano, kur buvo didelės 
minios žiūrėtoją. Šiauliai 
tokio reginio dar nebuvo 
matę.

Nuo pat miesto iki tos 
vietos, kame stovėjo avia- 
toriaus V. Abromavičiaus 
lakstytuvas, pilnas kelias 
buvo važiuotą ir pėsčią 
žmonią. Visi su dideliu 
žingeidumu stengėsi pama
tyti lakstytuvą (aeropla
ną), o dar labiau, kaip jis 
kils į augštą, kaip j:s oru 
kaip paukštis skris. Vežė
jams ta diena buvo tikra 
šienapiutė. 8 vai. vakare 
lakūnas, atsigrįžęs, pasakė 
visiems sudiev, sėdo į aero
planą, persižegnojo, pasuko 
motorią, kurs tuojau smar
kiai pradėjo dirbti. Aero
planas, tekiniais gerokai 
pieva pabėgėjęs, pradėjo 
kilti į augštą, tartum į kal
ną, ir su .dideliu užesiu per
lėkė per miestą. Abroma
vičius skrenda iš Berlyno į 
Peterburgą. Rygą pasiek
ti žadėjo jis tą patį vakarą, 
kaip išskrido iš Šiaulią. La
kūną lydėdamas, plentu va
žiavo automobilius. Šiau
liškiams visa tat buvo di
delė naujiena.

V. Abromavičiaus Šiau
liuose laukė dvi dieni, nes 
jis buvo žadėjęs būti Šiau
liuose liepos 6 d., o atskri
do tik liepos 8 d. Mat, bu
vo kliučią, kol pervažiavo 
per Prusą sieną, o ir laks
tytuvas buvo truputį kelio
nėje sugedęs ir pūtė prie
šingas rytą vėjas.

B. Augštuolis.

PALANGA,
Kuršo gub. i

Šiemetai Palangos ku
rortai! suvažiavo daug dau
giau 'svečią, negu kitais 
metais. Daugiausia atva
žiavo, šiemetai iš Lenkijos 
guberniją. Išviso svečią

Vaizdas iš Tanam-viez Savings Bank’o ir “Kataliko” spaustuvės darbinin
ką pikninko, laikyto šio mė nėšio 13 dieną Willow Springs’o apylinkėje.

Westfalijoje kasykloje 
“Lotaringia” piršusios an
glies dujos ir žemė užver- 
čius 650 anglekasią. Iš po 
žemės išimama tik vieni 
lavonai. Atsitikimo vieton 
buvęs nuvykęs ir pats kai
zeris Vilnius. Koks tai ma
loningumas !

Mediolane, Italijoje, areš
tuota vienas rusas, kuris 
paskui pasirodė esąs kunig. 
Bakunin, garsaus Rusijos 
anarchisto Bakunino sūnūs, 
kuris visur pridirbęs daug 
įvairią suktybių ir paga
liau suimtas. Vartojęs 
kažkokią svetimą pavardę.

Korane, netoli Uskubo 
Turkijoje, muzulmanai nu- 
žudė 140 bulgarą. Pir
miausiai į juos susirinku
sius pamesta kelios bom
bos, o paskui visi likusieji 
gyvais išžudyta. Bulgari 
ant turką įnirtimas tikra 
nesvietiškas.

Palangoje šią vasarą apie 
2.000, tame skaičiuje dau
giau kaip 100 vieną kuni
gu.

BUROKAI,
Suvaiką gub.

Vienas Galiūnių kaimo 
ūkininkas pirko tame-pat 
kaime gabalą žemės, kurios 
norėjo pirkti ir kiti du ūki
ninku. Kadangi juodu ma
žiau mokėjo pinigą, tai že
mė teko pirmajam. Tada 
anuodu pradėjo šiam ker
šyti: nuplovus šieną ir su
grėbus, kupetas sudegino; 
žmogelis prisikasė durpią 
ir iš nakties rado visas su
myniotas; dabar rugiai da 
nekirsti, tai girdėti sakant: 
“tegu tik rugius nukerta, o 
ir rugiams bus taip!”

Kmicas.

' TAURAGĖ, 
Raseinių apskr.

1911. metais Tauragės 
miestelyje 27 alinėse ir 
dviejuose traktieriuose 
pardavė alaus už 200.000 
rub.; degtinės pardavė 
dviejuose Tauragės mono
poliuose už 110.000 rublią. 
Išviso gi visose Tauragės 
alaus, degtinės ir vyno 
krautuvėse pardavė 1911 
m. svaigstomąją gėrimą 
beveik už pusę milijono 
rubliu.

Iš Bilbao uosto, Ispani
joj, išplaukę nesenai api< 
150 žveją į jūres žvejotą 
kad tuo tarpu juros visus t< 
lumoje užtikus smarki au
dra ir iš aną 119 žmonių ra
dę kapus šaltame vandenyj 
Audra ir pakraščiais pada
rius daug nuostolią.

Turkijos naujo kabineto 
viduriniu reikalu ministe- 
ris, Zia paša, tomis dieno
mis pasitraukęs iš užima
mos vietos, remdamasis ant 
savo silpnos sveikatos.

Kairo (Egipto) teisme 
pasmerkta kalėjimai! tris 
egiptiečiai jaunikaičiai, ku
rie buvę sutaisę suokalbį 
prieš tenaitinį Anglijos at
stovą, lordą Kitchenerį.

Andai Vatikane labai iš
kilmingai apvaikščiota da
bartinio popežiaus 9 metą 
vainikavimo sukaktuvės. 
Pamaldose dalyvavo daug 
dvasiškiu ir svietiškią. Be 
to butą 15 kardinolą, pope
žiaus seserą ir 600 vengrą 
maldininką.

Morokko sultanas Mulai 
Hafid iš savo vietos pasi
traukė ir su visu haremu iš
keliavo Francijon, kur ža
dąs apsigyventi. Sultanu 
apšauktas pasitraukusio sū
nūs, Mulai Jusef, kuriam 
Morokko gyventojai labai 
neprielankąs, nes jis parsi
davęs Francijai.

Vengrijos seimo buvusį 
atstovą, Julią Kovacs, ku
ris mėgino seimo salėje nu
šauti seimo pirmininką, 
grafą Tišą, teismas išteisi
no. Pripažinta menkas 
proto sumišimas ir to delei 
paliuosuotas.

Ispanijos valdžia labai 
apimta baimės, kadangi mie 
ste Barcelona ir Valencia 
pradėję kuone viešas agita
cijas republikonai. Jie no
rinti sukelti darbininką ge
neralinius straikus, kas 
reikštą revoliucijos pra
džią. Labai prastai einasi 
šią dieną monarchijoms.

Iš kaikuriu Kaunu ir 
Vilniaus guberniją mieste
liu išvaroma žydai, kurie 
su savo šeimynomis daugi
nasi į Lenkiją. Lenkams 
toksai žydą persikėlimas la
bai nepatinkąs.

Australij os parlar < mte 
premieras Fisher aštriai už- 
sipuolęs ant Suvienytu Am. 
Valstiją senato, kuris nu
sprendęs paliuosuoti visus 
amerikoniškus laivus nuo 
mokesčiu plaukiant Pana
mos kanalu. Premieras ap
reiškė, kad tasai senato nu
sprendimas esąs priešingas 
Hay-Pauncef ote ’o tiekta 
tui.
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Pasiuntinių algos.
Kongresmanas Flood pa

davė kongrese įnešimą, kad 
pakeltų Suvienytų Valstijų 
pasiuntinių algas, ties da
bar pasiuntiniai taip mažas 
algas gauną, kad negalį 
tinkamai savo krašto sveti
mose šalyse atstovauti. Ki
tos viešpatijos moką dau 
giau. Ir taip, kuomet 
Amerika moka savo pa
siuntiniui Paryžiuje $17.500 
metams, Anglija moka sa
vam j am $45.000, Vienoje,
Peterburge, Ryme ir Ber
lyne Anglijos ambasadoriai 
gauna nuo $35.000 iki $45- 
000, Franci jos atstovai gau
na nuo $24.000 lyg t. 40.000. 
Austrija saviemsiems atsto
vams moka nuo $31.000 lyg 
$40.000, Rusija nuo $22.000 
lyg $40.000, Italija nuo $21- 
000 lyg $23.000.

Iš to išeina, kad Suvie
nytų Valstijų pasiu_itiniais 
didelėse sostainėse tegali 
būti vien tik labai turtingi 
žmonės, kas, žinoma labai 
kenkia pačiai Amerikai, 
nes ją atstovauja svetur ne 
gabus žmonės, bet turtingi.

Kongrese įnešta, kad Su
vienytos Valstijos pasista
tytų tinkamus savo pasiun
tiniams namus Meksikoje, 
Tokioje, Berne ir Ilanko- 
ve.

Nesveiki vaikai.
Washington, D. C. Ty

rinėjęs lankančių mokyklas 
vaikų sveikatą, d-ras Tho
mas Wood pagarsino savo 
tyrinėjimų žinias, štily g 
kurių Amerikoje pasirodo 
didelis sergančių vaikų 
nuošimtis. D-ras Wood 
paduoda, kad iš 20 milijo
nų lankančių Amerikos mo
kyklas vaikų pereitais me- 

’tais 15 milijonų vaikų tu
rėjo kreiptiesi prie ūdy
tojų; vos ketvirta jų dalis 
yra sveiki, o trįs ketvirta
daliai yra nesveiki. Keli 
milijonai vaikų sirgo kelio
mis ligomis, kurios neleido 
jų kunui ir dvasiai tinka
mai išsivystyti. 4 milijo
nai vaikų sirgo širdies ligo
mis, 1 milijonas turėjo 
džiovą, 1 milijonas turėjo 
kaulų ligas, 5 milij . nai tu
rėjo nesveikas ak':, dau
giausia vaikų, nes ’0 mili
jonų, turėjo nesveikus dan
tis. Tokio pasib.isėtino 
nesveikų mokinių skaitliaufc 
turbut niekur kitur nėra. 
Iš tų nesveikų vaikų bus 
juk ateinančių laikų pilie
čiai. Galima tad iš kal
no spręsti koki tai bus pi
liečiai. Matyt, visa ameri
konų veislė yra nesveika.

Darrowo apsiginim^s
Los Angeles. Pereitą 

ketvergą Cl. S. Darrow, ku
ris yra kaltinamas už tei
sėjų papirkimą McNamara 
brolių reikale, paskutinį 
kartą savęs apginimui kal
bėjo. Toje kalboje išreiš
kė, kad jis esąs neturtėlių ir 
nuskriaustų žmonių užta
rytojas, visuomet esąs pasi
rengęs jų naudai pasišvęs
ti. Jisai visiškai neatsižiu- 
rįs, kokios bus jo gyven’mo 
pasisekimas, kaip ilgai gy- 
vęs ir kaip žmonės jo už
uojautą priims, by tik tar
nauti žmonėms ir jiems ge
rą nešti. Del žmonių ken
čia ir dirba, nes žinąs, kad 
tai šventas yrą darbas Sa
vo kalboje tankiai kreipda
vosi į teisėjus, idant jie ap
svarstytų ką darą ir su
prastų, kad farrow yra tei
sus ii’ dėlto teisingą išduo-

tų ištarmę. Išduodami 
prieš jį ištarmę, gal išsyk 
ras žmonyse pritarimą, bet 
neilgai, žmonės greitu laiku 
susipras ir pasmerks teisė- 
jus. Į galą taip pradėjo 
jausmingai kalbėti, ka i jo 
teisėjų ir daugelio žmonių 
pradėjo ašaros per , veidus 
risties. ■ ;

Po Darrow kalbai prie
šingai kalbėjo prokurato
rius J. D. Fredericks, ap
kaltindamas visam 3 Dar- 
rową. Teismo ištarmė bus 
šioje savaitėje išdubta,

Angliakasiams darbo ne
truks.

Sulyg žinovų nuomonės, 
angliakasiai turės pilnas 
rankas darbo ne tik šiais 
metais, bet ir tolymesnėj 
ateityj. Tvirtinama, kad 
šiuom laiku anglių reikala
vimai yra taip dideli, kad 
jų negalima laiku pristatyt 
ir todėl antracito mainos 
turės dirbti kiek tik gali
ma, kad nedateklių išpildy
ti. Officialis anglių indu
strijos laikraštis “The 
Black Diamond Journal” 
praneša, kad šiuom laiku 
iškastų anglių nedateklius 
siekia 15 milijonų tonų. Tą 
patį patvirtina ir kiti laik
raščiai. Kaikurie net sako, 
kad ne tik šiais metais, bet 
dar apie keletą metų antra- 
cito anglių dist tiktuose 
darbo netruks. Galės gal 
tuomi angliakasiai pasinau
doti ir keletą centelių užsi
dirbti.

Katastrofa ant vandens.
Montreal, Kanada. Al

lan linijos laivas “Corsi
can” rugpiučio 9 dieną su-, 
sitiko su lediniu kalnu, ne- 
tolies Newfoundland. Mi-, 
nėtasai laivas plaukė su 287 
pasažieriais į Liverpool. 
Sargas, laivui beplaukiant, 
pamatė didelį ledinį kalną, 
pranešė tuoj kapitonui, ku
ris greitai įsakė sulaikyti, 
laivo mašineriją. Vienok 
laivo negalėjo visiškai su
laikyti arba į kitą pusę nu
kreipti, nes ledinis kalnas 
čia-pat buvo. Atsimušė 
tad laivas į kalną, bot dide
lio pavojaus nepasidarė. 
Aplaužė laivo pirmgalį, kas 
lengvai davėsi aptaisyti. Iš 
žmonių niekas nesusižeidė. 
Laivas apsitaisęs nuplaukė 
tolyn.
tiko dienos metu; jaigu tad 
butų naktis buvusi, nežinia 
kokios pasekmės butų bu
vusios.

Gerai, kad tas atsi-

Norėjo žinoti kas atsitiks.
Aurora, III. Vienuolikos 

metų vaikas, W. Gilman, 
prisipažino, kad priežasti
mi aną dieną ištikusios ant 
Chicago and Northwestern 
geležinkelio linijos katas
trofos jisai esąs. Tąja li
nija traukinis bėgdamas in- 
ėjo į negeras vėžes, kur 
stovėjo prekių karai. Del- 
ko traukinis inėjo į tas vė
žes ligi šiolei buvo neiš
aiškinama. Galutinai rado 
minėtąjį vaiką, kuris aiški
no, kad jisai atsukęs į ne
geras vėžes ir žiūrėjęs iš 
tolo kas atsitiks bei kaip 
visas dalykas atrodys. 
Traukinis užbėgo ant sto
vinčiųjų karų, sulaužė ke
letą; traukinio-gi inžinas, su
sigadino bei du karu aplu- 
žo. Smarkiai susižeidė tik 
pečkurys. Laimė, kad ma
šinistas perėjimą į negeras 
vėžes pastebėjo ir spėjo 
traukinio smarkumą sulai
kyti.

SBSasįfiSSSSŠSSSSSSĖSESSSSHSSBS! 
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Negauna algos. į
Washington, D. C. fir

mas .tai Suvienytų Valstijų , 
historijoje atsitikimas, kad 
kareivija negauna savo al
gos. Suviršum 60.C00 ka
reivių neturi cento tabakui 
nusipirkti, sodos, ice cream 
ir “good time” su mergelė
mis turėti. Kaikurie ka 
reiviai labai inpykę ir d į 
juoja delei tokių blogų lai
kų. Yra tokių kareivių, 
kurie jau nuo gegužio mė
nesio algos negauna.

Generolas G.: R. Smith, 
abeliias armijos kasierius, 
kaltina kongresą, • kuris at
sako už r kareivijos kasos 
deficitus, nes atmetė anais 
laikais bilįų, kur re ikalau 
jama buvo kareivijos biud
žeto padidinimo. Karei 
viams užvilktos algos išne
ša jau net keletą milijonų ir 
tas viskas reikės atlyginti. 
Jaigu valdžia nenori mokė
ti algų, lai tad sumažina ka
reivijos skaitlių. Jaigu 
greitu laiku nesusitaikįs, 
gali kilti neramumą-', iš ko 
svetimos valstijos pasinau
dotų.

Atidarys naują kasyklą.
Pottsville, Pa. Praneša

ma, kad Penna Tu-a,el Co. 
paėmusi. nuo Summit 
Branch Coal Co., k .ri va
ro Lykens angliakasy klą, 
didelį kontraktą. Už ke
lių savaičių prasidės dar
bas, kurio tikslu bus atida
ryti naują angliakasy klą.

Šita kompanija turės iš
gręžti ir padaryti 1.600 pė
dų gilumos šaftą Lykens 
kasykloj ir nuo šio šafto 
dugno iškasti apie 1*4 my- 
lios tunelį po ta vieta kur 
dabar kasykla randasi. Sa
koma, kad tuomi Lykens 
kasykla pradės dvigubai 
tiek anglių iškasti, kiek da
bar'" iškasama. SkėitliUs; 
darbininkų todėl bus reika
lingas daug didesnis negu 
dabar. Atidarymo naujos 
kasyklos darbas, skaitoma,- 
užims mažiausia dvejus me
tus. * :• u

Aną 
kasy-

Nelaimės.
Mahanoy City, Pa. 

kartą ekspliodavus 
kloję gazui tapo apdegintu 
du vyru, jų tarpe vienas 
lietuvis, Juozas Budrevi- 
eius. Apdeginimas nėra la
bai didelis, tad nelaimin
gieji galės pasveikti.

Nesenai buvo ir kitas at
sitikimas : žinomo saliuni- 
ninko Kundroto palindo po 
farmerio vežimu mažas vai
kas. Vežėjas, nepastebėjęs 
vaiko, surėžė arkliams ir 
vaikutį suvažinėjo. Dak
taras susiuvinėjo jam gal
velę net 12 vietų.

Tėvai privalėti; labiau 
atkreipti atidžią į savo vai
kus, idant nelakstytų per
daug gatvėmis, nelandžiotų 
prie vežimų, o nebus pana
šių nelaimingi; atsitikimų.

Juodrankių darbai.
Wilkes-Barre, Pa. Ne

senai Pr. Kavaliauskas, pu
sėtinai pasiturintis lietuvis, 
gavo “juodrankišką” laiš
ką, lietuviškai rašytą, ku
riame nuo jo reikalaujama 
$1.500. Jaigu to į paskir
tą laiką neišpildysiąs, tai 
grumojama išsproginimu į 
padanges. Jo namuose gy
venanti taip-gi gavo per
sergėjimus, kad išsikraus
tytų iš namų, jaigu namų 
savininkas nesudės $1.500 
po dešimties dienų. Matyt 
ir lietuviai jau pradeda 
sekti italų juodrankių pa
vyzdį. Nepageidaujamas 
tai lietuvių tarpe apsireiš-

kimas, kuris'^svelmių aky
se teršia vis;j!(musų tautą. 
V*!- '• • Lr

Padegė ,30 hainų. 
''*‘4Greenfield, Mis§>. Ber

nardas C. Murray, sūnūs 
buvusiojo ugninio) kamiso- 
riaus iš Hartford, Conn., 
prisipažino, per pas
kutiniuosius hetufgs mėne
sius padegė 30 viešų namų 
ir hotelių Connecticut ir 
Massachusetts provincijo
se. Užklaustas delei ko
kios priežasties tai daręs, 
atsakė, kad tame jokios 
priežasties neturėjęs, vien 
tik ugnies regėjimo noras. 
Po kiekvieno tokio pasiel
gimo jaučiasi ramus ir už
ganėdintas ant poros die
nų, paskui vėl noras užei
na ir turįs ieškojti save, no
ro užganėdinimui aukos. 
Nuostolių savo padegimais 
yra padaręs į $250.000. 
Jaunas dar vyrukas, nes 
tik susilaukė dar 24 me
tus.

Aptiekininkų apgavystės.
Herman A. Metz, kuris 

buvo kitados $Jew Yorko 
miesto kontrolierium, tvir
tina, kad ketvirtoji Ameri
kos aptiekinikų ,dalis par
duoda negerus vaistus arba 
nuodus vieton tikri; vaistų 
ir taip milijonui žmonių su- 
maikina sveikatą arba net 
iš šio svieto išvaro. Chi
cagoje 123 padarytus vais
tus egzamenayp.į ir rasta, 
kad 108 jų visiškais netinka
mi.

H. A. Metz pasakė, kad 
jau turįs tikrus prirody
mus, idant galėti; Chicago
je, New Yorke kituose 
miestuose šimtus aptieki
ninkų suimti- ir patraukti 
tiesom JrA >'•

Tiems tyrinė jiihains ir f 
prirodymų ‘šuf^ikihjiinams 
išleista jau $100.000, . tam 

’reikalui inisaindVta keletas 
detektivų.

Ateivių patraukimui ski
riama $6.500.000.

Chicagos kapitalistai su
tvėrė kompaniją, turinčią 
$6.500.000 kapitalo. Kom
panija rengiasi ’ pastatyti 
didelius namus,; kuriuose 
bus užlaikoma y nuolatinė 
Amerikos farmij1 išdirbinių 
paroda. Namai,' kurie at
sieis per $5.000.000, bus pa
statyti Chicagoje, paežery- 
je ties 22-ja gatve. Apa
čioje bus didelė sale, ku
rioje išstatys daržoves, ja
vus ir kitokius farmų pro
duktus. Viršui ir apačioje 
bus didelės sales, knygynai 
ir tt. Į parodą ypatingai 
yra kviečiami ateiviai, kad 
susipažintų su Amerikos 
ūkininkavimu, pamylėtų jį 
ir vieton grūsties į miestus 
eitų geriaus ūkininkauti.

Wright’ui paminklas.
Ties Sims’o stotim, tarp 

Dayton ir Xenia, Ohio, bus 
pastatytu du graikišku pi
liorių toje pačioje, vietoje, 
iš kurios Wi||)ur Wright 
pirmu kartu pasikėlė su sa
vo lakstytuvu oran’ Keti
nama toje vietoje ppastaty
ti didelį panteoną“ už su
rinktus visame pasaulyje 
pinigus. Tokįii bidu bus 
pagerbta atmintis^ didelio 
vyro, kuris parode žmoni
jai kelią, kaip galima oru 
lakstyti. ‘ . r

Wilbur Wright, mums 
yra žinomas kaipo garsus 
patobulinto lėktuvo išra
dėjas ir drąsiausias sviete 
lakūnas. Mirė jisai nuo 
karštinės šių metų gegužio 
mėnesių pabaigoje,

. ' ’ ' ■ '...

Vaizdas iš Tananevicz Savings Bank’o ir “Kata liko” spaustuvės darbinin
kų pikninko, laikyto šio mėnesio 13 dieną Willow Spri ngs’o apylinkėje.

Kirmėlės sustabdė trauki
nius.

South Carolina ir kitose 
pietinėse valstijose »iš kas- 
žin kur atsirado kirmėlių 
armijos, kurios tiek daug 
nuėdė laukuose javų ir au
galų, kad valstijų žemdir
bystės departamentas ap
skaito padarytas blėdis į 
$8.000.000. . Tūlose vietose 
kirmėlės _ susimetė plotais 
ant gelžkelįo bėgių, po pu
sę pėdos storumo, ir su
stabdė traukinių judėjimą.

Pagimdė keturias.
Boston, Mass. Vietinia

me- Dorchester ligonbuty j e 
viena moteriškė pagimdė 
antsyk -net betvertą mer
gaičių. ’ Gydytojas sako, 
kad pirmą kartą esąs čio
nai; toksai atsitikimas. Vi
sos keturios mergaitės gy
vos,' sveikos ir gražiai sau 
align, n Tai ištikrųjų nepa
prastas atsitikimas.
i ■ ,

MUI-
UŽ

APSAUGOJANTIS
TAS NEKALTAS 
BRANGUMĄ PRAGYVE - 

..... NIMO.

Woodrow Wilson, demo
kratų kandidatas į prezi 
dentus, prašo už jį balsuoti, 
prižadėdamas, kad jo iš
rinkimas sumažins brangu
mą pragyvenimo. Šis bal
sus laiminantis atsiša ūki
mas bus demokr. visokiais 
budais žmonėms išaiškintas 
taip, kad visi apie jo teisin
gumą galėtų persitikrinti.

Beveik gerai yra žinoma, 
kad patys tokių darodymų 
skelbėjai į tai netiki ir ne
gali tikėti. Stebėtina bu
tų, jaigu jie galėtų t. omi 
kitus suvadžioti.

Kad dabartinis, 1909 me
tų, muitas nėra pabrangini
mo priežasčia, lengva per
sitikrinti iš to, kad pabran
gimas randasi visuose civi
lizuotuose kraštuose, nežiū
rint koks ten butų muitas.

Kad muitas nėra pabran
gimo priežasčia, matosi ir 
iš to, kad kainos (prekės) 
pakilo ir ant tokių daiktų, 
kurių pas mus yra daugiaus 
negu mums reikia, ant 
rių pabrangimo muitas 
gali turėti mažiausios 
tėkmės.

Suvienytų Valstijų Sena
torius Burton savo kalboje 
senate aiškiai, smulkmeniš
kai darodė, kad pakilimas 
prekių ant visokių šioje ša
lyje produktų visai nepri 
klauso nuo aųgštumo arba 
žemumo muito, nes, kaip ži
nomą. didžiausias pabrangi

ku- 
ne- 
in-

mas randasi ir tokių daik
tų, kuriuos muitas visai ne
paliečia.

Kaip iš demokratų parti
jos platformos historijos, 
taip ii* iš Wilsono inkalbi- 
nėjimų mes nieko negali
me patėmyti, kas tiesiai ir 
praktiškai taisytų tąjį Uo
gą, apie kokio taisymą jie 
kalba. Wilsono pasiryži
mai bus pražūtingais, ne 
taisančiais.

Pasižiurėjus į demokratų 
platformą ne bus teisinga 
tvirtinti, kad jie neturi 
pieno sumažinimui bran gu
rno pragyvenimo, kadangi 
ir sulyg jų, panaikinimas 
muito yra pavojingu. Bet, 
nepaisant to, pats Wil so- 
nas pavadina save “free 
trader”, žinoma, ten kur to
kia doktrina jam duos dau
giaus balsų, o vidutinio 
muito parėmėjm <;ten, kur 
toks, ypatingas pažvalgų 
p'ainvairinimas q priduotų 
jam daugiau svarbos.

Demokratų platforma vi
sai atmeta apsaugančiojo 
muito teoriją ir kreipiasi į 
Amerikos visuomenę pra- 
švdama “remti mus musų 
reikalavime sumaži t.imo 
muito”. Prie to platforma 
priduria: “musų prižadai 
bus pildomi”.

Priėmus jiems t ūkią plat
formą, tuojaus kilo truku
mas, kad jaigu tokia “free 
trade” įsikūnys, ji bus 
pražučia musų industri
joms ir baisiu snaigių dar
bininkams. Toris sujudi
mas greitai platinosi, kol 
galop neperėjo į abelną tau
tos protestą.

Laikraščiai agituojanti už 
Wilsoną stengiasi tokį pro
testą kuoramiausiai uždo- 
pinti spausdindami viso
kius demokratų kandidato 
pranešimus, buk jis nema
nąs tą viską savo “free 
trade” agitacijoje. Šio 
laikraščiai nori užliūliuoti, 
užmigdyti savo skaitytojus 
visokiais skambinančiais 
straipsniais, k. t.: “Wilso
no pasiryžimas žada pakel
ti biznį iki augščiausiam 
laipsniui”. Čia jus turite 
visą dalyką kaip ant delno. 
Turite puikiausią pavyzdį 
pūtimo šaltu ir karštu į vi
suomenės akis.

Dabar, matydami tokį 
dalykų stovį, atsikreipki
me kiton pusėn, prie kandi
datūros Wiliam’o Howard’o 
Taft, didžiojo republikonų 
vado. Ir jo, ir jo partijos 
pažvalgos į muitą yra aiš
kios ir tikros. Aiškios dėl
to, kad muitas yra reika
lingas apsaugojimui musų 
šapų ir fabrikų nuo ingabe- 
nimo iš kitų šalių visokių 
išdarbių, padirbamų labai 

pigiai apmokamais darbi
ninkais. Didelis ingabeni- 
mas svetimų išdarbių nu
mažintų čionykščių darbi
ninkų algas ir net atimtų 
darbą. Tos pažvalgos reiš
kia Amerikos darbinin
kams padidinimą uždarbio, 
suteikimą gerovės, kuria 
džiaugiamėsi prie šios par
tijos valdymo.

Nedaleiskite Woodrow 
Wilsonui ir demokratų par
tijai išbandyti jų siūlomą 
“free trade” dabar, kada iš 
visų pusių girdime autori
tetų tvirtinimą, kad ši ša
lis yra inėjusi į didžiau
sią išteklingumo kelią.

Iš Pekino rašoma, kad 
tenaitiniai monarchistai 
ruošiasi Chinuose sukelti 
kpntrrevoliucijg. ir sugrą
žinti sostą, išnaujo maudžu- 
rų dinastijai. Vargiai 
jiems tas pasiseks, kadangi 
chinai republikonai irgi nė
ra paiki.

Turkai Albanijoje seno
biniu budu pradėjo skersti 
krikščionis. Lygia dalimi 
su vyriškiais kankinama 
moterįs ir vaikai. Daugu
mas krikščionių nešinas i į 
Černogoriją. Turkija, ro
dos, turėtų šalinties ‘tokių 
barbarysčių, kuomet pati 
valstybė velka baisų krizį, 
bet regis turkams ateitis 
mažai rupi.

Čenstakave keli desėtkai 
policiantų padarę kratą 
Paulinų vienuolyno rūmuo
se, bet, sakoma, nieko drau- 
stino neatradę. Vietomis 
policiantai murus išgriovę. 
Kratos tikslas niekam ne
žinomas. Rusijoje toksai 
policijos pasielgimas, tai 
paprastas ir kasdienis dar
bas.

Hankove, Chinuose , to
mis dienomis suimta Čang- 
Čen-Vu, kuris taisęs suo
kalbį, norėdamas nužudyti 
kelis Chinų parlamento at
stovus. Suimtasis tuojaus 
karo teismu pasmerkta 
mirtin ir tuojaus sušaudy
ta. Republikonai energiš
kai gina savo kovos vaisius 
— respubliką.

Turkiją, 
suteikti visoms Eu- 
Turkijos provinci- 

Tasai

Austrijos užsienio reika
lų ministeris, grafas Ber- 
chthold, išdirbęs pieną pa
dalinti europinę 
būtent 
ropos 
joms . autonomiją.
pienas su visomis smulkme
nomis perstatyta Austrijos 
ciesoriui ir kitoms valsty
bėms. Tuo sumanymu, sa
koma, visi pradžiuginti.

3
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| MOTERIŲ SKYRIUS. I

MAISTINĖ HYGIENA.

C Žodelis lietuvėms šeiminin
kėms).

(Tąsa).
Žirnių sriuba su mėsa.
Paimti kvortą sausų žir

nių, nuplauti ir pamerkti 
šaltame vandenyj; taip mir
kyti per naktį. Nusunkiu iš
mirkusius žirnius, užpilti 
šešias kvortas vandens; pu
sę svaro sūdytos kiaulienos; 
šaukštą druskos; pusę arba
tos šaukštuko raudonųjų 
pipirų ir arbatos šaukštu
ką saliero sėklų. Smulkiai 
supjaustyti tris cibulius ir 
kepti iki pasidarys rausvi 
tada sudėti į žirnius ir •• is- 
ką virti keturias — penkias 
valandas. Iškošti per siete
lį; sumaišius šaukštą miįtų 
su trupučiu karšto vande
nio, indėti šaukštą sviesto 
ir virinti penkias minutas; 
tą viską sudėti į žirnienę.

Paimant lygią proporciją 
sviesto kaip ir mėsos, gali
ma išvirti žirnių sriubą be 
mėsos, tada, ji bus dar ska
nesnė.

Tokiuo pat būdų galima 
virti pupų sriubą.

Cibulių sriuba be mėsos.
Smulkiai supjaustyti tris 

didelius cibulius; ištarpinti 
du šaukštu sviesto ir apipil
ti cibulius, dar pridėti pusę 
arbatos puoduko miltų ir 
patelei spirginti iki mišinįs 
nepasidarys raudonas. Ta
da supilti į puskvortę ver
dančio vandens ir gerai iš
maišyti. Išutinti ir labai 
gerai sutrinti keturias dide- 
lęs bulves : ir sumaišyti j 
kvortą atšutinto pieno; rei
kia tėmyti, kad bulvės ne
būtų šmoteliuose. Viską su
maišyti pridedant pusę ar
batos šaukštuko baltųjų pi
pirų ir vieną arbatos šauk
štuką druskos. Pavirinti dar 
penkias minutas ir duoti 
stalan su tostais arba ap
kepinta duona.

Bulvių sriuba su mėsa.
Paimti tris svarus jautie

nos mėsos, du cibuliu, dvi 
morki ir tiek-pat petruškų, 
pusę saliero, viską sudė
ti į tris kvortas vandens it 
virinti mažiau .valandą. J ei M*
mėsa bus minkšta, ją išim
ti. Smulkiai supiaustyti 
nedidelį cibulį, sudėti į iš 
tarpintą sviestą, paspirgtu 
ti ir apipilti mėsą; taip šii
tą isytą mėsą padėti šiltoje 
vietoje.

Išvirti nuskustas bul
ves, nusunkus gerai su
trinti, sudėti į pirmiau 
išvirtą sriubą, sumai
šius pakaitinti ir duoti 
stalan su pyragu, suraikytu 
plonais ketvirtainiais ir ap- 
spirgintu ant patelnės.

Su sykiu galima duoti 
stalan ir sriuboje išvirtą 
mėsą.

ŽUVIS.
Patėmijimas:
Pirma pradedant žuvį 

taisyti valgymui, būtinai 
reikia patirti ar ji šviežia. 
Pažinti žuvį galima šiuo 
budu: reikia žiūrėti pa
žiaunes, jei jos yra raudo
nos, reiškia, kad žuvis yra 
šviežia, jei palšos — žuvis 
yra sena. Beto, jei žuvies 
akįs yra iškilę ir ji visa 
kieta, reiškia, kad ji yra 
šviežia.

Kaip yra svarbu at
kreipti didelę atidą žuvį iš- 
iS^iti, kad ji butų šviežia; 

L

taip lygiai svarbu ją nuva
lyti, kad ji butų atsakanti 
kepimui ar virimui. Šitoje 
prasmėje yra geriausia žu
vį valyti šituo budu: pir
miausiai gerai išmirkyti 
tvirtai užsudintame vande
nyje, o paskui įkišti vienai 
minutai į verdantį vandenį; 
išėmus išdžiovinti ir tik ta
da kepti ar virti.

Kepta žuvis.
Iškimšiniams del žuvies, 

sveriančios nuo keturių iki 
penkių svarų, — reikia pa
imti keturis džiovintus bly
nelius, arba keturias unci
jas džiūvėsių; vieną ket
virtą svaro sūdytos kiaulie
nos ; vieną arbatinį, *aukš- 
tuką druskos ir pusę arba
tinio šaukštuko pipirų; val
gomąjį šaukštą sukapotų 
petruškų, arba arbatinį 
šaukštuką timinėlio. Smul
kiai sukapoti pusę paimtos 
kiaulienos, sumaišyti su 
džiūvėsiais, taipgi sų pries
koniais, į puoduką karšto 
vandens ar dar geriau į 
tiek-pat gerai išplakto 
kiaušinio. Sudėti visą su- 
taisymą į žuvies vidurį ir 
žuvį suvaržyti tam tikrais 
mėsą pribesti virbalais. Li
kusią mėsą reikia supjaus
tyti į siaurus rėžiukas, ir, 
išpiausčius žuvies nugaroje 
karbolius apie du coliu at
skirai, sudėti. Paimti du 
valgomu šaukštu miltų ir 
išbarstyti ant žuvies. Pa
tiest kepimo lakštą ant 
dugno skaurados; nes taip 
žuvis prisviltų ir butų sun
ku išimti. Tada dėt žuvį 
skauradon; įpilti puoduką 
verdančio vandens į skau- 
radą ir taip kepti ištisią va
landą gerai karštame pe
čiuje. Po pusei valandos 
vėl apibarstyti miltais ir tą 
atkartoti kas dešimtis mi
liutų patolei iki žuvis nebus 
iškepus. Yra gerai retkar
čiais apipilti žuvį ištarpin- 
tu sviestu, tada žuvies oda 
nesutruksta ir ji gražiau 
išrodo. Jaigu vanduo 
skauradoje susimažina (iš
senka) reikia dapildyti. 
Kada žuvis yra gatava, rei
kia atsargiai išimti iš 
skaurados ir padėti ant 
karšto pinėjo. Skauradą 
padėti ant' pečiaus; sumai
šyti arbatinį šaukštuką 
miltų su ketvirtdąle puo
duko šalto vandens ir su
pilti į verdančią skaurado
je sultį; sumaišyti ir pa
virinus keletą miliutų var
toti kaipo sultį.

Pirma nešant žuvį sta
tau, reikia išimti virbalus, 
su kuriais žuvis buvo suvar
žyta. Jaigu kas' nemėgsta 
kiaulieną, tada galima var
toti jos vieton sviestą; iš
kimšiniams yra pakaktinai 
vieno šaukšto sviesto. Jai
gu žuvis yra didelė, tada 
sudėjus į ją iškimš uius, 
geriaus nevaržyti virbalais, 
bet susiūti; tik nešant į sta
lą reikia siūlus švariai iš
imti.

Jaigu kiek liktųsi žuvies, 
nereikia ją mesti, bet atšil
dyti likusioje sultyje, arba, 
jaigu sultis butų visa su
vartota, reikia pasidai”. ti 
sultį, — paimti puoduką 
karšto vandens; sumaišyti 
arbatos šaukštuką miltų su 
biskiu šalto vandens, tą su
pilti į karštąjį vandenį ir 
indėti šaukštą sviestu. Iš 
žuvies išimti visus kaulus, 
sutrupinti ją į mažus šmo- 
čiukus ii’ pašutinti sultyje

nedaugiau kaip penkias mi
nutas. ....  ......

Virta žuvis.
Pirmiausia reikia trip 

daryti kaip ir su kepta žu
vimi, ty., gerai išmirkyti ir 
nuvalyti, o tik tada virti.

Virti kokią nors žuvį yra 
geriausia bulijone, kurį ga
lima padaryti sekančiu bu
du ir iš sekančių medžia
gų: smulkiai supiaustyti 
morką, cibulį, kotelį salie
ro ir viską sudėjus paspir
ginti svieste. Pridėti tris 
petruskas, du valgomu 
šaukštu druskos, šešis grū
dus pipirų ir tris česnakus. 
Viską sudėti į dvi štuopi 
verdančio vandens, dar 
įpilti puskvortę uksu’r: ir 
virinti penkioliką minu tų; 
verdant reikia nugraibyti 
putas. Taip sutaisytas ku
li jonas turi būti atšaldo
mas ir tada vartojamas vi 
rimui žuvų. Jaigu tokį mi 
šinį užlaikyti geroje, šalto
je vietoje, jame galima vir
ti žuvis nors keletą kartų.

Šutinta žuvis.
Del šitos žuvies reikia 

vartoti šitas medžiagas: ke
turis svarus žuvies; šaukš
tą druskos; šaukštą svies
to; pusę gorčiaus bulvių; 
arbatos šaukštuką pipirų; 
dvi stiklines grietinės.

Ištepti storai randelį su 
sviestu, išdėti dugną nu
luptomis bulvėmis, supiau- 
sčius jas į griežinius. Nu
taisytą žuvį supiaustyti, 
apsūdyti, nubarstyti pipi
rais ir dėti eilę ant bulvių, 
viršui vėl dėti bulves ir 
taip vis eilėmis; Užpilti su 
grietinė ir indėti į karštą 
pečių.

Spirginta žuvis.
Mažos žuvįs — tokios 

kaip višilas, ąšėrys, stintos, 
etc. — reikia išvolioti mil
tuose ir paskui spirginti 
taukuose arba svieste. Ge
riausia tai atlikti šitokiuo 
budu: išvolioti mažas žuvy
tes miltuose; gerai išplakti; 
kiaušinį,sumaišyti su dviem 
šaukštais šalto vandens,’ 
mišiniu indėti ^arbatinį 
šaukštuką druskos; išimti 
žuvytes iš miltų ir išvolioti 
mišinyje. Vieno kiaušinio 
yra pakakinai dviem tuzi
nam stintų. Po tam dar sy
kį reikia žuvytes išvolioti 
miltuose ir paskui dėti į 
karštus taukus. Galima 
spirginti iki žuvytės ne
įgaus gražiai rausvą dažą. 
Ganėtinai išspirgė j tįsias 
žuvytes išgraibyti iš tau
kų ir, sudėjus ant dubelta- 
vos rausvos poperos, įstum
ti ant valandėlės į karštą pe
čių.; išėmus galima duoti 
stalan.

KIAUŠINIAI, SURIS IR 
PUSRYTINIAI VALGIAI

Plakta kiaušinienė.
Paimti, — puoduką pie

no, penkis kiaušinus, šauk
štuką druskos ir žiupsnelį 
pipirų. Kiaušinius suleis
ti į atsakantį indą ir iš
plakti gerai. Sutarpiati 
šaukštą sviesto paprastoj 
skauradoj; sviestą užvirin
ti ir tada pilti į išplaktus 
kiaušinius; leisti pastovėti 
iki kiaušiniai iiesuauš tru
putį, bet nemaišyti.,- Kada 
kiaušinienė, sutirštės, reikia 
dėti į karštą pečių ir kep
ti iki ne parausvės. Kaip 
bus gatava, dubti stalan 
ant karštos pinėjbs.'

Laidyta kiaušinienė. į

Paimti, — pusę šaukšto 
sviesto, šaukštą acto, pen? 
kis kiaušinius, žiupsnį dru
skos. Sviestą reikia išičr- 

pinti anE skąurados; k*da 
sviestas „gerui,' užkais, at
sargiai pramušti kiaušinį ir 
palengva r laidyti ant skau
rados; pavirinti iki balti- 
mas ne suaUš’ir duoti sta
lan.

i; c-'
Kiaušiiiiai pusryčiams.
Skauradą ' gerai ištepti 

sviestu — vartojant didelį 
šaukštą kviesto — ir nu
barstyti su džiūvėsiais be
veik pusę colio storumo. 
Paimti keletą kiaušinių, ir 
sukulus, palaidyti juos į 
skauradą; apibarstyti kiek
vieną su pipirais ir druska; 
į tarpus kiaušinių padėlioti 
po šmotuką sviesto; kada 
viskas gatava, skauradą 
padėti ant žarijų. Kaip iš
keps, duoti stalan karšta
me inde (pinejoj).

Kiaušiniai su suriu.
Del vieno žmogaus rei

kia paimti du kiaušiniu, 
žiupsnelį druskos, y pilną 
valgomą šaukštą sutarkuo
to sūrio, du tokius-pat 
šaukštus pieno ir keletą 
grudų raudonųjų pipirų. 
Sutarpinti šaukštuką svies
to, užvirinti, ir pilti į su
trintą- sūrį ir kiaušinius, 
pavirinti valant! ę ir neš 
ti stalan.

Dar galima sutaisyti se
kančiai: ;•

Paimti puskvortę. pieno,^ 
prie kurio, pridėti arbatinį 
šaukštuką druskos ir du iš
plaktu kiaušiniu. Išmirky
ti mišiuyj kelis šmotelius 
duonos; . išėmus duoną su
dėti ant atsakančio indo; 
storai 
suriu; 
liuosai 
landos.

nubąrstyti tarkuotu 
ąpipįįti mišiniu ir 
kepti. apie pusę. va-

Avižų arba . stambiai su
maltų kviečių košė pusry-

kvortą verdančio 
į vidurinį puodą, 
arbatinį šaukštu-

Geram;44yjrimui šitos koT 
šės yra- labai... geru daiktu 
turėti dvilinką puodą; ver
dant paprastame puode, ji 
labai svyla, nors maišai ga
na smarkiai. Bet, iš bėdos, 
galima apsieiti ir be tokio 
puodo. Galima paimti pa
prastą skauradą, pripilti 
verdančio vandens, uždėti 
ant ugnies; į skauradą įsta
tyti sriubinį, nedidelį puo
delį arba švarų blekinį vie- 
drelį ir tame puodelyje ar
ba viedrelyj galima išvirti 
košę geriausiai sekančiu 
budu:

Įpilti 
vandens 
podraug
ką druskos; jaigu vanduo 
virs gerai, tada galima dėti 
puodan avižų miltus (kruo
pas), arba kviečių. Tegu 
taip verda dvi valar-di; tik 
reikia pridaboti, kad ant
rame puode arba skaurado
je visada butų pakaktin ii 
verdančio vandens. Ka
da košė bus išvirus, kiek
vienas avižinis ar kvietinis 
grūdelis turi būti čielas, 
gražus. Jaigu išryto butų 
stoka laiko, tada galima 
košę išvirti iš vakaro, ir 
ryto ridėtą atšildyti, tiktai 
tame jSačia&e puode.

Galima virti ir antraip, 
beje, ikenfine puode, bet 
tada k6še buna ne taip pri- 
imni iP neatsakanti pilvui.

’9 Agota Š.
>f (Irir bus).
ii-i. :t .<
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JAPONIJOS MOTERIŲ 
DARBAS.

Kiekvienas europietis, 
atplaukęs laivu į Japonijos 
uostą, išsyk ypatingas in- 
gauna nuomones apie Ja-r 
ponijos moterių darbą. Nęi 

spėja laivas sustoti prie 
krašte), kaip daugybė subė
ga moterių, kurios yt dar
bininkės bitelės greitai ne
šioja į laivų sandelius, an
glių gurbučius.

Keliautojas dar labiau 
nusistebėtų, jaigu pamaty
tų, kad ir Japonijos kasy
klos pilnos moterių, kur at
lieta sunkų - ir pavojingą 
požemyje darbą. Nuėjus 
giliau į Japonijos kraštą, 
matosi, kad visur moterįs 
atlieka sunkiausius ir ne
maloniausius darbus. Ten 
pamatysi moteris giriose 
kertančias malkas, čia iš
vysi vežančias didžiai pri
krautus dviratinius vežimus. 
Akmenų skaldytuvėse at
rasi . tūkstančius moterių, 
kurios ant savo švelnių pe
čių nešioja gana didelius 
akmenis. .

Jaigu prie tų rieužvė din
čių darbų' pridėsime ? dar 
darbus bovelnos bei šiltų 
verpimo, darbus tabako bei 
degtukų dirbtuvėse ir tt., 
tai pamatysime, kad sun
kiausio ir mažiausio: apmo
kamo darbo šakos yra už 
imamos Japonijos moterių.

Taip-gi iš turtingesniųjų 
ir inteligentų kliasos mote- 
rių-darbininkių skaitlius 
yra nemažas. Beveik kiek 
viename kasos langei; je 
gali pamatyti malonią mer
gaitę, su kuria net lengi ai 
galima anglų kalba susikal
bėti. Pilna taip-gi moterių 
krasoje bei prie telefonų. 
Bet daugiausia jos dir-i 
kaipo privatinės valdinin
kės. Visokiuose biuruose 
moterįs labai yra pagei
daujamos, ypatingai kur 
reikia anglų kalboje vesti 
korespondencijas, nes tar
pu moterių labiau yra išsi
platinus anglų kalba, negu 
vyrų tarpe.

Daug moteriųUžima mo
kytojų vietas ir su tuo tik
slu baigia augštesnias mo
kyklas bei universitetus. 
Mokslus Japonijoj yra di
džiai reikalaujamas ir net 
moterių kalėjimuose dabar 
steigia -mokyklas, kur pra 
sikaltusios moterįs moki
nasi amatų bei 
mokslo dalykų.

Seniausiais 
miestų moterių 
mais yra barzdų
masažius, siuvimas, 
mokymas, arbatos pri ren
gimo ir padavimo mokslas, 
kas Japonijoj skirtingu 
yra mokslu. Visi tie užsi
ėmimai duoda moterims 
tinkamą užlaikymą.

Japonijos moterįs, 
galima iš užimamąjį! 
bų spręsti, atsižymi 

'Liosne energija ir ištverme, 
negu europietės. Vertel- 
gystėje, duokim sau, euro
pietės užsiima tik ramiu 
biure arba krautuvėje sė
dėjimu; Japonijoj-gi mote
rįs atlieka kad ir sunkiau
sius tame dalyke reikalus, 
o daugumas iš jų užima 
keliaujančių agentų vietas. 
Prie laikraščių tankiausia 
atlieka sunkiausi ir nema
loniausi reporterių darbą.

Iš naujesniųjų Japonijos 
moterių užsiėmimų pažy
mėtinas yra aktoriavimas. 
Seiliaus moterims negali
ma būdavo ant scenos pa 
sirodyti; moterių roles loš
davo vyrai. Tiktai garsi 
Sada Jakko sulaužė tas se 
novės pažiūras ir pirmut 
nė pasirodė ant scenos, kur 
didelę -sau garbę ing’jo. 
Šiandien jau visuose teat
ruose ant scenų rodosi mo
terįs ir riet yra įsteigta at
skiria busiančiųjų artisčių 
mokykla,

pradinių

Japonijos 
užsiėmi- 

skutimas, 
šokiu

kiek 
dar- 
tvir-

J Real
Estate
Skyrius

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

1 Užganėdintas pirkėjas, 
I tai geras apgarsinimas.
I Pasirengdami ant to principo, 
į mes darome Real Estate biznį
■ jau per kelioliką metų.
M < Kiekvienas biznis reikalauja
■ tinkamo prižiūrėjimo ir vedimo,
■ to paties reikalauja ir Real Estate
■ biznis, o kad tą atlikti tinkamai, 
I reikia padėti dikčiai darbo, ener- 
1 gijos ir supratimo.
■ MES esam pardavę šimtus
■ properčių, kaip tai: - Namų, Lotų
■ bei Farmų ir kiekvienas, kuris

Į tik pirko ką nors per įpusų ban
ką, yra pilnai užganėdintas, o jei-1

1 gų žmogų užganėdini, tai jis re
komenduoja ir kitiems. '

ĮMES turime daug properčių 
ant Bridgeport’o (centras lietu-1 
vių Chicago}) ir kitose lietuvių 

apgyventose vietose. I
MES greičiausiai apeiname ir 

gauname ant pardavinąo “Bar-1 
gainus” (pigumus), tai tokiu bu-' 
du galime parodyti jums tokias | 
propertes, kokių jus norite.

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

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 Į 

ANT PRIEINAMŲ IŠLYGŲ.
JEIGU NORI, KAD JŪSŲ UŽMANYMAS | 

IŠSIPILDYTŲ, TAI ATSILANKYKITE Į

Nuvargęs žmogus.
Kodėl tamsta kartais ga

li dirbti ištisą dieną be ma
žiausio nuvargimo, o kitu 
syk nuvargsti labai greitai? 
Nųvargimas tamstą prisle
gia ir sunervuoja; jis su
naikina tamstos apetitą, su
gadina skilvį, ir .-tgahena 
visokias vidurų ligas. To
kiame padėjime tamstai 
reikalinga tokia gyduolė, 
kuri tuomi pačiu laiku tai
so apetitą ir stiprina visus 
gromuliojimo (malimo) or
ganus. Tokia gyduolė yra 
tik Trinerio Amerikoninis 
Kartojo Vyno Eliksyras. 
Jis pilnai išvalys vidurius 
ir juos taip sustiprins, I.-id 
jie savo užduotį galės at
likti be pigulkų (pilių) ir 
druskų. Kūnas priims į 
save maistą, sugromuliuos 
jį ir išsklaidys po visus or

ganus. Ši gyduolė yra pa- 
gelbingiausia ligose skilvio, 
jaknų ir vidurių; nervišku
muose, anemijoje i daugu
me moteriškų ligų. Aptie- 
kose. Jos. Triner, 1333 — 
1339 S. Ashland Ave., Chi
cago, Ill.

Fairbankse, Alaskoj, to 
mis dienomis rinkta Wa
shington© kongresai! atsto
vai, 
ir vieno 
Kraučuno, 
sicialistu. 
socialistas 
daugiau gavo balsų už de
mokratų ir republikonų 
kandidatus, tečiau laimėjo 
progresivinės partijos kan
didatas, James Wicker
sham.

Tarp kandidatų butą 
lietuvio, Kazio 
kuris pasidavęs 
Tečiau lietuvis 

pralošė; nors jis

4
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- Westville, Ill.
Rugpiučio 4 dienų atsi

buvo bažnytinėje salėje pa
rapijos susirinkimas, kad 
apsvarstyti naujos muro 
bažnyčios statymo klausi
mų, nes senoji medinė jau 
labai apdriskusi; jos užlai
kymas perbrangiai atsieina. 
Nutarta statyti naują muro 
bažnyčių už $30.000. Kilo 
klausimas kaip atrasti šal
tinį, iš kurio galima butų 
paimti tujai bažnyčiai pini
gus. Buvo visokių įnešimų. 
.Vietinis klebonas, kun. 
Skripka, patarė rinkti po 
kiekvienai ‘‘pėdei” nuo pa- 
rapijonų po 5 centus iš do
lerio. Parapijonįs nesutiko 
su tuomi. Nutarta galuti
nai po kiekvienai “pėdei” 
rinkti aukas ant bažnyčios. 
Kolektoriai turi pereiti per 
lietuvių grinčias ir užraši
nėti kiek katras duos, 
vo keletas balsų, kad 
nyčios nereikia, bet jų 
sų nesigirdėjo.

Lietuvių skaitlius 
yrą gana nemažas, net
tūkstančiai, bet gaila į juos 
žiūrėti: prie Dievo ir reli
gijos atšalę, didelė dalis ne
priklauso prie bažnyčios. 
Svetimtaučių kaikurių nors 
ir mažas būrelis, bet baž
nyčias turi gražias. Lietu
viai turi geresnį norą sa- 
liunus lankyti ir ten savo 
uždirbtų centelį praleisti. 
Miestelis nedidelis, o saliu- 
nų yra per 40. 
karais dca
visai laukan išeiti, nes gali 
sugrįžti su 
Saliunuose 
kaip bitės avilyje.

Uždirba čia žnonės pu
sėtinai. Daugiausia tik an
glių kasyklose dirbama.

- Dabar biskį darbas susilp
nėjo, bet vis užtenkamai 
dar uždirba.

Manoma čia 
Blaivybės ratelį, 
žiu ar pasiseks, 
taip-gi kny gy-n ėl i
Viską galima butų padary
ti, kad tik pas musų bro
lius ir sesutes noras atsi
rastų. Westvillietis.

Žmonių yra čia įvairių tan
ių, tarp kurių randasi ir 
velėtas lietuvių. lietuvių 
skaitlius nesididina, bet ma
žinusi. Aną kartą pasimi
rė čionai lietuvis Konstan
tinas Kataržiš. Gimė jisai 
Kauno gub., Telšių pavie
te, Įlakių parapijoje, Rau
donių sodžiuje. Mirties 
priežastis yra nežinoma. 
Laidotuvės atsibuvo su baž
nytinėmis pamaldomis ant 
vietinių visų tautų kapinių'. 
Laidotuvėse iš giminių nie
ko nebuvo. Jaigu kas no
rėtų apie tą} žmogų 
platesnes žinias, lai 
piasi šiuo adresu:

John Bernaitis, 
Box 591,

Smugler, Colo.

gauti 
krei-

Bu-

bal-

čia 
keli

Pėdės va- 
žmogus negali

kiaura galva
tuomet ūžia

Sykesville, Pa.
Rugpiučio 4 dieną atsibu* 

vo rusinu vestuves Pra
dėjo iš vakaro ir ant ryto
jaus per visą dieną balia- 
vojo. Konštėbelis per visą 
dieną sukinėjosi aplinkai ir 
dabojo ar kas neatsitiks. ’ 
Kaip atėjo vakaras, tai ir 
pradėjo rauties. Konštėbė- 
lis in ėjęs į vidų visus sura
šė, o ant rytojaus su pen
kiais vyrais atėjęs visus su
areštavo. Dvylika iš jų 
turėjo užsimokėti po $25, 
kiti-gi po $6.97. Ot tai tau 

"ir vestuvės! Tarp suareš
tuotųjų buvo vienas lietu
vis, kuris taip-gi 25 dol. už
simokėjo. Smarkiau susi
mušti nebuvo jiems laiko, 
nes konštėbelis tuoj nura
mino. « K. M. *

sutverti

Manoma 
•steigti. *■ o

Dorrisville, III.
Harrisburg, Dorrisville 

ir Gaskin City, Iii. jungiasi 
vienon vieton ir gerokai lie
tuvių yra apgy venti. Lie
tuviai rišasi vis krūvon ir 
kartu veikia. Turi sutverę 
vieną parapiją ir pastatę 
bažnyčią, kurioje klebonau
ja kun. A igulis. Bažnyčia 
tapo padidinta ir sėdynių 
padauginta, taip kad kiek
vienas turi kur atsisėsti. 
Taip-gi bažnyčią visą pa
grąžino, kas atsiėjo apie 
1.000 dolerių. Musų jaunas 
klebonas gražiai pamokslus 
pasako ir viskas atrodo 
kaip kad ^Lietuvoje, malo
nu net būti, 
sitvėrusios
draugi ji: viena 
antra bažnytinė, 
dviem sekasi gana

Dirbama čionai
glių kasyklose, kitų darbų 
nesama. Darbai tuom tar
pu silpnokai eina, nes kai- 
kur i -bedirba; dėlto kai- 
kurie tier niai darbininkai 
neturi darbo, o iš kitur 
atėjus beįeik suvis negali 
darbo gauti.

P. Senelis.

Worcester,‘Mass. f
Liepos 28 dieną čionai 

atsibuvo šv. Jurgio draugi
jos parengtas piknikas. 
Nuvažiavo visi ant kokios 
ten fanuos, linksminosi, 
vilgino burnelę svaiginan
čiais gėrimais. Žmonių ne- 
perdaugiausia buvo susirin
kę. Nors peštukams, kurių 
Worcesteryje apščiai yra, 
išanksto buvo pranešta, 
kad jie vietos ten neturės, 
vienok kur tau be ■ jų ap- 
seis. Kaip tik atėjo vaka
ras, prasidėjo tikras “bom- 
bardyravimas”. Teko ir 
visai nekaltiems žmonėms. 
Patartina Worcesterio lie
tuviams neįsileisti savo 
tarpan tokių laukinių žmo
nių, nuo kurių ir patiems 
tenka.

J. DukiaviČius.

ATSIŠAUKIMAS I RUB- 
SIUVIUS.

Yra čia su- 
dvi pašelpini 

tautiška, 
Abie- 

gerai. 
tik an-

Telluride, Colo.
šitas miesčiukas nedide

lis, tarp aukštų kalnų ir 
gana pavojingoje vietoje.

Baigiasi du metai tino tos 
kovos, kurią Chicagos rub- 
siuviai vedė prieš savo 
darbdavius už kasdieninio 
būvio pagerinimą. Nors 
taja smarkia kova, ty. 
straiku, nebuvo pilnai at
siektas darbininkų tikslas, 
bet visgi laimėta nors teisė 
darbininkams organizuo- 
ties, o su darbininkų orga
nizacijos pagelba galima 
apginti savo reikalus tiek, 
kiek bus stipri organizaci
ja. Toje kovoje daug bu
vo panešta vargo ir kiek
vienam joje kovoje dalyva
vusiam atsivaizdina tie ne
kaltų žmonių areštai ir kan
kinimai kalėjimuose.

Turime priminti du drau
gus: V. Stučką ir J. Kati
lių, kurie buvo kaltinami 
už privatinio detektyvo už
mušimą; nors tasai užmeti
mas nekuomi nebuvo pama-

narni kalėjijnę ir tik po 40 
dienų kankinimo kalėjime 
ir uždėjus po $30.000 paran
kos buvo paliuoęuoti ligi 
teismui. Taigi dabar vi
siems savo draugams pra
nešame, kad rugpiučio 5 d. 
teismas tuodu darbininku 
paliuosavo, trūkstant pri
rodymų, jogei jiedu turėtų 
but kalti; valstijos advoka
tas tečiau tą dalyką paliko 
po senovei, ty. nepabaigtu 
ir pradėjo išhaujo tyrinėji
mus, ieškodamas tikrųjų to 
detektivo užmušėjų.

Taigi tuomi laiku atsi- 
kratėme nuo tų mums už- 
metinėjimų ir minėti drau
gai likosi paliuosuoti nuo 
visokios atsakomybės. Ge
rai, jie laisvi, bet kas jiems 
atlygįs tas visas skriaudas, 
už prarastą kalėjime svei
katą? Regis niekas, ka
dangi dabartinis draugiji
nis surėdymas į panašias 
darbininkų skriaudas ir 
kankinimus visai neatsižiu- 
ri.

Kalbėdami apie tuos, ku
rie nukentėjo kovodami už 
ingijimą organizacijos tei
sių, kuri neatbūtinai buvo 
reikalinga Chicagos rubsiu- 
viams, negalime parniršti 
ir tų, kurie toje kovoje už 
darbininkų būvio pagerini
mą ir už ideą paaukojo savo 
gyvastis, kaip tai: Kazi
mieras Lažinskas ir Pra
nas Nagreckis. Jiems gy
vastis atėmė kapitalistų 
tarnai, kurie stengėsi išar
dyti darbininkų vienybę ir 
tuos darbininkus paskui pa
laikyti nuolatinėje vergijo
je. Nors gyyasčių atėmi
mas yra augščiausio laips
nio kriminališku prasižen
gimu, bet žmogžudžiai ne
buvo patraukti atsakomy
bėn, kadangi nūdien darbi
ninko likimas nėra įstaty
miškai apdraustas.

Bet mes, darbininkai, ne
turime jų užmiršti, musų 
priedermė — pastatyti ant 
jų kapų nors nemirtinos at
minties akmeninius pamink
lus. Delei šito taigi reika
lo mes ir atsišaukiame į vi
sus rubsiuvius, kurie daly
vavo tame straike, taippat 
į nedalyvavusius ir į miru
siųjų draugus, paaukoti po 
kelis centus, nes prieš dvie
jų metų sukaktuves turime 
būtinai savo uždavinį išpil
dyti.

Lietuvių rubsiuvių 269 
skyrius bendrai su Distric- 
to Council No. 6 turi jau 
surinkę aukų $160.00, bet 
šita suma yra dar perraaža 
del minėtų paminklų. To
dėl šio atsišaukimo tikslas 
— paraginti draugus prie 
aktiviškesnio darbo, idant 
pasekmiiigai pabaigus tasai 
reikalas. Pasitikime, kad 
kiekvienas, žinodamas tą 
reikalą, kurį turime pra
dėję, neatsisakys prisidėti.

Visos aukos turi but 
siunčiamos išdininko var
du: P. Galskis, 1719 North 
Wood str., Chicago. T?ip- 
pat sykiu reikia pranešti 
apie pasiųstas aukas ir tur
tų raštininkui: A. Ripkevi- 
čius, 1323 N. Wood str.

Vardu Lietuvių Rubs. 
269 skyr.,

A. Balchunas,
P. Galskis,
A. Čepaitis.

LIAUDIES DAINŲ 
PAUKŠTELĖ.

(Paimta iš Anderson’o)

Žiema. Žemė nutiesta kie
tu, tartum iš marmuro iš
kirstu sniego uždangalu, 
oras skaidrus ir grynas, ve

tuotas, bet jie buvo kauki-1 jas kerta, kaip su kardu,

medžiai panaši^ į ‘Užžavė
tos yįešpatijos\ augalus. 
Toks šaltis, tartum, ant

■ ? Veaugštų kalnų.
Naktis begalo puiki, nesu

skaitoma daugybė mirgan
čių žvaigždelių jžėriojr žiba 
padangėje. Artinsi .audros 
laikas. Debesis , bėga per 
dangų ir beria ,ant žemės 
baltas plunksneles; sniego 
gabalėliai skraido po orą ir 
baltu rubu apdengia ravus, 
namų stogus, laukus ir siau
ras gatves.

Bet mes sėdime ramiai 
šiltame kambaryje pas žė
ruojančią krosnį, ir viens ki
tam pasakojam senų laikų 
atsitikimus. Paklausykit 
vieno tokio padavimo...

Pas Baltijos jurą yra di
delis pilekalnis; vidurnakti- 
je tenai sėdėjo karžygio vė
lė, sėdėjo nuliūdus,; rūpes
tingai nuleidus • galvą ir 
dūsavo, kaip dūsauja vėlė 
niekur nerandanti ramybės. 
Ji buvo pašarvota, nes tai 
buvo karžygio ’ yėlė, jos 
plaukai sklaidėsi nuo v*'jo.

Tuomet prie jūrių krašto 
priplaukė laivas. Jūreiviai, 
metę inkarą išlipo ant kran
to ir atėjo ant pilekalnio. Iš 
jų buvo vienas kanklinin
kas. Jis priėjo prie karžy
gio vėlės ir užklausė: “ko 
tu liūdi? kas tave"kanki
na?” "

Karžygis-gi atsakė: “ma
no veikalai liko neapdainuo
ti; jie mirė, jau šfeilai užmir
šti, dainos niėkb neprimena 
apie juos; jų aidas neišne- 
šioja iš vienos Šalies į kitą 
mano garsių veikalų atmin
tį, o šie nepalieka jokio at
garsio žmonių širdyse. Štai 
delei ko aš esu nuliūdęs, štai 
delei ko mano vėlė beranda 
atilsio. Ir jis Apiakė savo 
veikalus, kurieJ bftvd1 žinomi 
tuomlaikiriiamš ’'žmonėms, 
bet tarp jų riebuVo: dainiaus, 
taigi ir jo veikalai liko ne
apdainuoti. Tuomet senas 
kanklininkas palietęs sty
gas, uždainavo apie karžy
gio narsumą, jo vyrišką drą
są, geni darbų prakilnumą. 
Nuo tu kanklių balsu miru
sio veidas nušvito, tartum, 
debesėlio kraštas nuo mėnu
lio šviesos; linksmas, lai
mingas jis iškilo padangėn 
ir, tartum šiaurės žara, iš- 
nyko iš akių. Prieš juos pa
siliko tik augštas pilekal
nis ir be jokių ženklų ant 
jo esantieji akmenįs; bebai
giant dainą, tartum, iš kan
klių viršun jų išskrido ma
ža puiki paukštelė su skar
džiu žmogaus širdies balsu. 
Ji skrydo viršum kalnų, lau
kų ir miškų. Ta paukštelė — 
tai nekuomet nerami liau
dies dainų paukštelė.

Mes girdime jos balsą; 
mes ir dabar jį girdime, sė
dėdami kambaryje, o lauke 
lakioja baltos bitelės ir 
staugia audra. Paukštelė 
čiulba ne tik apie karžygio 
skundą, ji čiulbą malonias, 
saldžias meilės dainas; ji 
apdainuoja lietuviu, meilę ir 
jų dorumą. Ji $ino*t pasakų 
pasakas ir moką tokias pa
tarles, kurios ir(mirusio lie
žuvį priverčia prahjlti. To
kiu tai budu liaudies dainų 
paukštelė supažindina su 
musų tėvynės praeitimi.

Senų-senovėje, stebmeldi- 
jos laikuose, laike kryžeivių 
karų, jos dainos^ skryd > ir 
platinosi kartu su kanklių 
balsų aidais.

Užstojo baudžiavos lai
kai, įstatų vietoje viešpata
vo kumštis ir botagas;' pa
prastą žmogų laikė §uns vie
toje. Kur gi tat tokiuose lai
kuose galėjo rasti prieglobą

ir pastogę liaudies dainų 
paukštelė?

Ugi, ji atrasdavo ramią 
vietelę po šiaudiniu suruku
siu sodiečių stogu. Ji juos 
ramindavo, paguosdavo, į- 
nešdavo bent spindulėlį 
šviesos į jų baisų vergišką 
gyvenimą.

O dabar ji ir mums čiul
ba. Lauke kaukia audra, 
viešpataują tamsiausia nak
tis ; ji dęda ženklus ant mur 
sų liežuvio ir užtat mes ži
nom musų tėvynės praeitį. 
Keliasi iš kapų senovės at
minimai, gaivinasi jų iš
blyškusios spalvos, daina ir 
padavimas sukelia musų 
mintis, jausmus, ir papras
tas žiemos vakaras pavirsta 
į linksmą šventę.

Žiema. Vėjas kerta, kaip 
su aštrių kardu, sniego ple
keliai skraido ore. Žemės 
veidas pasislėpė po giliu 
sniego r sluogsnįu, o mieste
lis ir aplinkiniai sodžiai, ta
rytum, palaidoti jame; baž
nyčios bokštų, kryžius, tikė
jimo ženklas, žėri saulės 
spinduliuose ant giedro dan
gaus. ’

O viršuje miestelio skrai
do maži ir dideli paukšte
liai; jie čiršką ir čiauška 
kiekvienas savotiškai.

Jie čiauška apie prakilnu
mą ir grožybę minčių, ku
rios gema iš proto ir širdies 
miestely gyvenančių žmo
nių.

Tenai nėra mirties, ten 
verda gyvenimas; mes gir
dėjome jo atgarsį, skamban
tį kaip vargonų balsai, ku
rie užgauna ir ramina mu
sų širdį. Kas per santaika! 
Ji kalba tiesiog į musų šir
dį, ji pakelia augštyn - 
sų mintis — tai 
čiulbant liaudies

la ir mažėja, — grįžta pa
vasaris ; skrenda naujos 
paukščių kartos su tomis 
pačiomis širdžiai malonio
mis dainomis.

Klausyk metų historijos: 
“audros galingumas, sunkus 
žiemos nakties miegas mink
štėja ir dyla, giedant nie
kuo nemariai liaudies dainų 
paukštelei”.

Severos vaistai, yra tam, 
kad turi padėti kovoje 

sa liga.

mu- 
girdime 

‘-p □ daimj
paukštele! Ir štai (Įveikia iš 
dangaus šiitas malonus al
savimas; nuo karštų saulės 
bučiavimų sniego kalnai dy-

Sumanus elgetos.
Vienas išauklėtas sodžiuje 

ponaitis išsirengė aplankyti 
didesnį miestą. Čionai nusi
pirko sau brangią lazdelę 
su sidabrine galvele ir ėmė 
vaikščioti gatvėmis, apžiūri
nėdamas mieste įvairius 
stebuklus, kokią dar nebuvo 
matęs. Staiga priešai jį at
sistojo apdriskęs ir susirie
tęs elgeta ir prašo išmal
dos, sakydamas':

— Maloningas geradėjau, 
neapleisk manęs nelaimin
gojo, suteik man nors ke
lis skatikus nusipirkti duo
nai.

Ponaitis išsiėmė iš kiše- 
niaus auksiną ir padavė pra
šančiam.

— Ponas nereikalingai 
duodi išmaldą tam pasileidė
liui^ — tarė vienas iš praei
vių — nes tai sveikas žmo
gus; prašau'tik man duoti 
savo lazdelę, o pamatysi po
nas kaip tasai niekadėjas 
leisis bėgti kaipo pakausty
tas.

Tai taręs paėmė iš ponai
čio lazdelę ir ėmė vyties bė
gantį elgetą: netrukus abu
du išnyko iš ponaičio akių, 
o šis pasiliko vienas išsižio
jęs, nesuprazdamas, kame 
dalykas. Paskiau tik supra
to, kad elgeta ir kitas praei
vis ebuvę paprasti miesto ap
gavikai.

Paryžiuje pasimirė gar
sus visame sviete francuzas

Tuojautes
Tigras vaistas nuo mėšlungio 
viduriuose, trydos, Jiuosij vi
durių, cholerines, vasarines 
ligos ir vidurių gėlimo pas 
kūdikius, privalo būti laiko
ma po ranka visuomet, 
prireikus reikia jo turėti 
jaus.

Severos Vaisias 
nuo Trydos

(Severa’s Diarrhoea Remedy)

Suteikia palengvinimą ir pa
gerėjimą to budo ligose. Jis 
yra neapsieinamu kiekvienuo
se nėmuose, ypatingai gi ten 
kur vaikų yra.

Kaina 25 centai
10 centų

nes
(UG-

I

Severos Gydomasis 
Tepalas

(Severa’s Healing Ointment) *

yra patariamas kaipo geriau
sias naminis va’stas gydymui 
žaizdų, įsidieskimų, almėji
mo, vočių nusiplisinimų ir 
apskritai nuo visokių odos su
žeidimų. Kaina 25 centai.

Viršutinių! alsav'mo 
takai

Papuola slogoms delei staigios 
atmainos šilumos, arba del 
iniraukimo naktinio oro užsi- 
šaldymo, bet pasveikimas 
tuojaus įvyks jai pasigelbėsi

Severos Tepalu
nuo Slogu

(Severa’s Catarrh Balm)

Jis malšina uždegimą, gydo 
gleivinę plėvę, išklojančią no
sies vidų ir grąžina v.są į nor- 
malį padėjimą.

i

Severos vaistai yra parda
vinėjami visose aptiekose. 
Žiūrėk ar tau duoda tikrus. 
Jai tavo aptiekininkas ją ne
turi, rašyk į

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

kompozitoriuš, Jules Emil 
Massenet. Turėjęs 70 me
tus.
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"yKOIl $25 Harmony Betrubine Kalbama Mašina ka I.

-

HARMONY BETRUBINE KALBAMA MASZINA. MODELIS 12.

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, jlųs galite reproduktuoti visas populia- 
riškas Dramas ir baladas, taipgi Beno ir Orkestre® Muziką ir linksmintis keliaujančių dainininkų lošimais ir juo
kingais pasakojimais, jeigu jųsąurite Harmony Kalbamą Mašiną. Jus galite turėti visą šokimui muziką, kokios 
tik norite be samdymo ir iškaščių Orkestros ar Beno, nes su pagelba Harmony Kalbamos Mašinos jus galite grajy- 
ti bile kokį šokį, kokis tik yra kompozituotas, kaip tai visus Valcus, Two Step, Polka Kadrilius ir tt.
Harmony Mašina turį visus geriausius, vėliausius pagerinimus. Paimkim tik vieną naują pagerinimą, Tono 
Alkūnę. Harmony mašinai yra pritaikinta 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 HJ^xll)^ 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 laike 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 tkvoro 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 925.00, o vienok yra duoda

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

poną su kiekvienu pardavimu, kaipo tai, už 5c pirkinį, mes duosim jums už 5c. kuponą, už 10c. pirkinį gausite už 
10c kuponą.ir tt. Jus laikykit Juos.—kada jus turite kuponų už $35.00 atneškite juos mums ir išmainykit 
ant Harmony Kalbamos Mašinos absolutiskai dykai. Jus nemokėsit nei vieno cento už tą Harmony Be- 
trlublnę 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 tayoras, kurį perkate pas mane, aš stengsiuosi duot jums geri&usį, kaip kur nors kitur.

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

<

I
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i

Adolfas L. Zacharewicz
----------- užlaiko-------------

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

5



6

RUGPIUTIS 1912 m.
22 K. Timotiejaus k.
23 P. Pilypo išp.
24 S. Baltramiejaus ap.
25 N. 13. sav po Sekm. Liudviko kar.
26 P. Rožės Liman, p.
27 U. Perk k. š. K.
28 S. Augustino v.

turės paskirti reikalauja- esama)’, nepatiko nei Šą-

fiSEfei
Redakcijos Paiėmijimai.

Karo laivų statymo klausi
mas.

Suvienytų Amerikos Val
stijų vyriausybė nesenai 
kongresai! Įnešė sumanymą 
padirbdinti du nauju mil 
žinišku karo laivu, tečiau 
demokratai atstovai tą su
manymą atmetė. Tuokart 
vyriausybė, tuomi neužsi
ganėdinus, antru karu tą 
patį sumanymą perstatė ir 
tai jau su platesniais pa 
aiškinimais. Dabar demo
kratai atsiradę keblame pa
dėjime, nežinodami, ar tą 
vyriausybės sumanymą ir 
vėl atmesti, ar už jį atiduo
ti savo balsus.

Dabar balsavimas prie
šai įnešimą yra labai ap
sunkintas iš atžvilgio į ne
sutikimus Suvienytų Vals
tijų su Anglija, kuri reika
lauja vienodų privilegijų 
visų viešpatysčių garlai
viams su Suvienytų Valsti
jų garlaiviais, plaukiojan
čiais Panamos kanalu, kuo
met pastarasis bus pabaig
tas. Kongresas tečiau An
glijos reikalavimus atmetė 
ir delei to laukiama nesu
tikimų. Taigi dabr-r vy
riausybei pasitaikė proga 
atgaivinti piliečiuose pa
triotizmą ir priversti kon
gresą priimti jos sumany
mą. Proga -tam tikslui — 

' labai atsakanti, nes jau ir 
dabar vyriausybės agentai 
ima tarpe piliečių skelbti, 
jog nesutikimas su Angli
ja galįs pagimdyti karą ir 
tam tikslui neatbūtinai yra 
reikalingi nauji karo laivai. 
Be to ir plieno fabrikantai 
del savo locno pelno yra 
prielankus vyriausybės su
manymams.

Tokiose aplinkybėse atsi
sakymas paskirti pinigus 
naujiems karo lai van s pa
sirodytų labai nepopuleriš- 
kas pasielgimas, taigi de
mokratams nenoromis pri
sieis savo nuomones pa
kreipti kiton pusėn ir pri
imti vyriausybės įnešimą.

Be to demokratams rei
kės nusileisti dar ir todėl, 
kad šiais laikais visos Eu
ropos valstybės stropiai 
ginkluojasi, karo laivams 
išleidžia paskutinius pini
gus. Karo laivus dirbdina 
Anglija, Vokietija, Austri
ja, Japonija ir net atžaga- 
reiviškoji Rusija!

Iš to taigi paties atžvil
gio senatorius Tillman, kad 
pralenkus kitas visas vals
tybės, davė projektą padirb
dinti tokį milžinišką karo 
laivą, kuris vienas įsteių^ 
tų sunaikinti visą prieši
ninko flotilę.

Žinovai tečiau pat snija, 
kad panašus milžiniški lai
vai esą mažai naudingi, ka
dangi pas juos negalį but 
atsakomo karo metu apsu
krumo. Kas kita maži lai
vai, kurių daugumas gali 
atvilkti nemažą pavojų ir 
milžinams.

Kaip ten nebūtų, bet de
mokratai atstovai turės pa- 

. klausyti piliečių opinijos 
balso, kurį nustačius pati 
vyriausybė, ir priverstinai

mus pinigus naujiems karo 
laivams. s :

* * *
Thaw’o byla pasibaigus.
White Plains, N. Y. tei

sėjas Keogh galutinai nu
sprendęs, kad milijonierius 
Harrv K. Thaw, architek
to White užmušėjas, esąs 
žmogus su nepilnu protu, 
taigi kaipo toksai esą pa
vojinga išleisti laisvėn iš 
bepročių įstaigos, kurion 
jis buvo uždarytas .1907 
metais.

Thaw buvo pasileidęs ir 
perdaug linksmą g/ enimą 
vedęs jaunikaitis; jis Apsi
vedė su patogia bėdina 
mergaite, kuri taippat savo 
praeitimi negalėjo pasigir
ti. Jos vienu iš suvedžio
tojų buvo turtingas archi
tektas, Thaw’o bičiuolis, 
Stanford White, kuris jai 
ir ištekėjus paskui ją vaik
ščiodavęs. Vieną gražią 
dieną pilnas pavydumo 
Thaw White’ą nušovė. By
loje už žmogžudystę išvilk
ta aikštėn didžiausios suge
dimo baisenybės, kokios at
liekama milijonierių na
muose.

Jei Thaw butų buvęs ne
turtingas, beabejonės butų 
buvęs pasmerktas miriop ir 
nužudytas, bet nuo 
mirties jį apgynė milijonai, 
teismas jį atrado nepilna- 
pročiu ir uždarė bepročių 
įstaigon. Tas atsitiko 1907 
metais. Nuo to laiko to 
bepročio namiškiai ir ad
vokatai ligšiol stengėsi jį iš 
bepročių įstaigos paliuo- 
suoti, tvirtindami, kad ji
sai ten būdamas atgavęs 
pilną protą ir galįs but pa
leistas laisvėn.

Tam tikslui jau daug pi
nigų išleista, bet nebūta 
pasekmių ir galutinai nu
spręsta jis laikyti įstaigoje. 
Nėra abejonės, kad jis ar 
greičiau, ar vėliau bus pa- 
liuosuotas, nes pinigai ga
lingesni už viską.

Štai kiek jis išleidęs pini
gų :
Pirmoji byla 1907 m.

atsiėjus ............. $200.000
Antroji 1908 m... 150.000 
Pirmieji išklausinė

jimai 1908 m .... 65.000 
Antrieji — 1909 m. 50.000 
Tretieji šiemet .... 75.000 
Pašalinės išlaidos.. 100.000 
Thaw’o pačiai duota 70.000 
Detektyvams išmo

kėta .................... 50.000
Thaw’o motinos iš

laidos ................ 100.000

Viso $860.000
Teismas todėl nenorįs 

Thaw’o paliuosuoti, jogei 
jis galįs būti pavojingas vi
suomenei; be to ir jo pati 
prašius neleisti jo iš bepro
čių įstaigos, nes jis žadėjęs 
ją nušauti.

** *
L. S. Sąjungoje betvarkė.

L. S. S. šulai nesenais 
laikais užsimanė iš kiek
vieno sąjungiečio (suprask: 
draugo-ciciliko) išgauti pa
rašą po principų dekleraci- 
jomis. Tose dekleracijose 
pažymėti klausimai, į ku
riuos kiekvienas sąjungie- 
tis turi raštu atsakyti ir 
pagaliau pasirašyti, taigi 
prirodyti, kad jis esąs ne 
tautietis, bet cicilikas ir 
šventai pasiduodąs savo 
vadovų jurisdikcijai, net 
atsisakąs ant savo partijos 
vadovų prastais žodžiais 
murmėti.

Žinoma, tokios deklera- 
cijos, kurios gali but labai 
naudingos tik caro šnipams 
(o tarp tų šulų* šnipų daug

jungos pavieniams na
riams, nei kuopoms ir dau
gumas pranešė, kad yra ge
riau pasitraukti iš Sąjun
gos, negu išpildyti tokias 
šnipinėjimo deklęraėijas. 
Ir, regis, greičiausiai taip 
turės būti, jei tasai suma
nymas nebus mestas šalin, 
kaipo didžiai kenkiantis 
pavieniems asmenims ir 
varžantis žmogui laisvę.

Dekleracijų svarbą per 
“Kovą” apsiėmęs ginti p. 
Herman-Purvis. Jisai sa
ko, kad kiekvienam susipa
žinusiam su socialistų ju
dėjimu esą žinoma, kad vi
sos tvirtosios kaip Ameri
koje, taip ir Europoje so
cialistų partijos reikalau
jančios pasirašyti po prin
cipų dekleracija. O kas 
link Rusijos policijos, ku
riai butų lengviau iš dekle
racijų susekti jos ieškomus 
prasikaltėlius — tai esą 
vieni juokai, nes, girdi, lig
šiol apie panašius išdavinė
jimus* nebuvę dar niekur 
girdima.

Iš to aišku, kad p. Her
man-Purvis teisina Rusi
jos valdžią ir jam neatbū
tinai norisi turėti savo ran
kose visų eicilikų deklera- 
cijas. Jam, rdsi, tokie raš
tai reikalingi, jei jis atka
kliai stengiasi pastatyti 
ant savo.

Nors mes esame skirtin
gų nuomonių su musų taip 
vadinamais cicilikais ir pa
čiais socialistais, tečiau 
mums jų gaila, kaipo arty- 
mųjų, iš kurių laukiama 
pasitaisymo, ir todėl patar- 
tumėm būti atsargesniais 
su' tomis “principų” dękle- 
racijomis, nes jos ne vie
nam tegali atvilkti labai 
liūdnas pasekmes.

*
* *- -r,-.: ' -

“Laisvė” baisiai rustinasi 
ir ant mirusio mikado.
Nesenai mirė Japonijos 

mikado. Kai kurie lietu
viški laikraščiai nesigailė
jo mikado paminėjimui pa
švęsti kelias skiltis. Ne- 
kurie net pagyre tą nepa
prastai išmintingą aziatą, 
kuris savo tėvynę trumpu 
laiku atgaivino ir pastatė 
tarpan pirmeilinių valsty
bių. .. “Laisvė” už tai užsi
rūstino ir papeikia visus 
tuos laikraščius, kurie pa
gyrė mirusio Japonijos 
ciesoriaus įžymius darbus. 
Mat, lietuviški laikraščiai 
nepagiria “Laisvės”, kuri 
persistato darbininkų laik
raščiu, bet giria ten kokį, 
valdovą, piniguočių, kuris 
savo krašte sulyg “Lais
vės” buvęs žiauriausias 
žmogus. Kas aršiausiai, 
kad jis socialistus perse
kiojęs ir tuos “nekaltus” 
žmones buvęs apšaukęs 
anarchistais ir liepęs anų 
kelis pakarti už suokalbį 
ant savo gyvybės.

Tai “Laisvės” paprasto
ji logika. Jei tik kur pik
tadariai socialistai esti per
sekiojami, tada kalta pati 
valstybės tvarka ir tos val
stybės valdovas*. “Lais
vė’ anaiptol neužsipuola 
ant socialistų-kapitalistų, 
kurie ištisais metais varžo 
laisvę katalikams, sakysi
me, Francijoje, Portugali
joje. Jei katalikai kur per
sekiojami, tai sulyg 
“Laisvės” — teisingai pa
sielgiama, bet jei kur ko
kiam socialistui tenka kuo- 
dan, tuokart keliama tikras 
gevaitas. - - •

“ Laisvė ’ ’ be to rustinasi 
ant mikado, kad tasai už
griebęs Koreąr —Šios šalies 
užgriebimas-— "tai e žolių-

čijos "darbas/ Šusriudusi 
Koreą negalėjo niekaip
primitivihiu budu gy
vuoti, yjjlač dkr šalia tokios 
galingos19 ir“ kultu rm gos 
valstybės, kokia yra Japo
nija. Tbkids užsilikusios 
šalies nepaniįši savo globon 
ir nesutvarkysi, ji pinsis 
tik po k^jorifls ir kenks ki
tų tautų pažangumui. Del- 
ko-gi “Laisvė” į tai neątsi- 
ziuri, juo labiau, kad pati 
trokšta “pasenusį” svietą 
kokiuo tai stebuklingu bu
du atnaujinti.

Kas kita yra Lietuvos 
užgriebimas.

** *
Polieijiniai grafteriai.

New Yorke nušovus lo
šiamųjų (iš pinigų) namų 
savininką Rosenthalį, kas
diena susekami vis nauji 
New Yorkb policijos nedo
rieji darbeliai, 
prokuratorius 
kuris veda tos 
žmogžudystės 
turintis prirodymus, kad 
New Yorko policija iš lo
šiamųjų namų kasinėtai už
dirbdavus ne pustrečio mi
lijono dolerių, kaip tai pir
miau manyta, bet dešimts 
milijonų dolerių.

Tame grafte ėmę dalyvu- 
mą< augštesni policijos val
dininkai, iš kurių vienas, 
leitenantas, Becker, jau lai
komas kalėjime. Šis p?: elis 
iš lošiamųjų namų pasida
ręs kuone miljonierium; 
turįs puikią rezidenciją, o 
šimtus tūkstančių-sudėjęs 
baukose. Kadangi nolici- 
ja nuo tų ųžmetinėjimų ne
gali pasiteisinti, tatai- gra
sia mirtimi kiekvienam as
meniui, kuris drįsiąs liudyti 
prieš ją. Už tai andai nu
žudytas Dante Cafe savi
ninkas, James Verrall, ku
ris nurodęs .vieno žmogžu
džio buveinę.

Tokie dalykai galimi ra
si tik palaimintuose Ameri
kos miestuose, kuriuose 
bosauja politikieriai su 
piktadariais policiantais.

Prokuratorius Whitman 
atsidėjęs trusiasi suimti vi
sus galvažudžius ir kalti
ninkus ir teisme pareika
lauti jiems atsakančios 
bausmės."

kis jokio supratnno apie 
patriotizmą, yra ištautėję®.

Apskričio 
Whitman, 
indomios 

tardymus,

* *'
Jaunimo sutvarkymas.
P-nas M. Norkūnas per 

“Žv.” ir “Draugą” nesenai 
pajudino klausimą apie rei
kalingumą Amerikoje su
tverti lietuvių jaunimo fe
deraciją. P-nas Norkūnas 
ir mums savu laiku buvo 
prisiuntęs tame dalyke 
“Atsišaukimą į lietuvių vi
suomenę”, bet tasai “Atsi
šaukimas” buvo taip neaiš
kiai sutaisytas, kad mes 
turėjome atidėti tolcsniai 
laikui, kol tas viskas nepg 
aiškės iš kitą laikraščii 
Ir štai galutinai mes suprr 
tome, ko p. Norkūnas nc<: 
Visą \dal£ką išaiškin 
“Draugę” _kun. T. Žilins 
kas. Ernas,-Norkūnas sa" 
“Atsišaukimu” sumanęs i 
lietuvių, jąhnimo sutver 
Federaciją J- kurios kuopė 
turėtų 5 rasiies ki ekvi e ne 
lietuvių parapijoj. Gi km 
T. Žilšiskd's sumanęs ( 
jam tas jau senai rūpėjęs 
tverti ]aummo draugijėle

“Draugui”1 prisiuntęs n. 
ir įstatams projektą, kuri 
atspaudintas “Drauge 
(No. 33). ė

Sumanymas kaip vieni 
taipir antro yra labai gn 
Žus ir prakilnus, 
lietuvių jaunimas 
perdaug palaidus

šiandie 
ir j. etu-

Tečiau turime patėmyti ir 
tai, kad kun. T. Ž. įstatams 
projektas nelabai jaunimui 
tinkantis. Tenai jaunimui 
siūloma tik poteriai ir mal
dos. Kokiam tikslui toksai 
nepaprastas jaunimo var
žymas?

* * *
Socialistų konferencija.
Tokiuo antgalviu skaito

me, “Lietuvoje” (No. 32) 
štai ką:

“Pereitą nedėldienį 
“Aušros” svetainėj (Chi- 
cagoje) atsibuvo Hlinois 
rajono lietuvių socialistų 
konferencija.

1 ‘ Konf erenci j a išrei škė 
norą," kad Letuvių Socialis
tų Sąjunga prisijungtų prie 
anglų. socialistų partijos.

“Daugiausiai laiko už
ėmė Bagočiausklausimas. 
Bagočius, mat, yra gavęs 
Bostone vietą “Justice of 
the Peace”. Paskyrimas į 
šią vietą paprastai prik
lauso nuo esančios galės re- 
publikonų ar demokratų 
partijos ir todėl dalis lietu
vių socialistų senai turėjo 
ant Bagočiaus nuožvalgą,— 
ypač, kad ir “Kovoj” ne 
sykį buvo aiškinama, kad 
socialistas negali užimti jo
kios valdiškos vietos. Kon
ferencija nutarė, kad Ba
gočius arba privalo atsisa
kyti nuo užimamos vietos, 
arba,- jam to nepadarius, 
prašalinti jį iš Liet. Socia
listų Sąjungos.

Iš musų pusės ant tokio 
dictum komentarai nerei
kalingi.

NERANDA SOCIALIZ
MO.

Nestebėtina, jaigu ne so
cialistas neranda socializ
mo, bet jaigu musų “soci.- 
listai” neranda socializmo, 
tai ištikrųjų stebėtina. Taip 
yra. Cilikai gindami. so
cializmą savo laikračiuose, 
visuomet pasirodo, kad jo 
nepažįsta; jie kalba anie 
socializmą, tuom tarpu jo 
neranda ir braidžioja, taip 
sakant, cilikizmo bangose. 
Štai “Lietuvių Žurnalas”, 
atsakydamas į užduotąjį 
klausimą: “Ar galės but 
panaikinta privatišką nuo
savybė socializmo laikuo
se”, paliečia tilpusį “Kata
liko” 29 num. mano straip
snelį “Žodelis apie socia
lizmą”, kur parodžiau ke
lias socializmo nesąmones. 
“L. Ž.” užmeta man, kad 
nesuprantu socializmo, ir 
toliau aiškina, kad “socia-

lizmas suteiks kiekvienam
žmogui progą privatišką
nuosavybę įgyti”. Paduo
da keletą toli nuo teisybės 
skaitlinių, ir priduria: “So
cializmas visai nemano at
iminėti nuo žmogaus nuo
savybę, kurią jis savo tei
singu darbu užsidirbo. So
cializmas tikrai reikalauja 
suvisuomeninti tokias svie
to gerybes kaip: gelž- 
keliai, dirbtuvės, šviesos...”

Ar aš turiu apie socializ
mą supratimą, nemanau čia 
aiškinti daug ką, tik į tą 
dalyką atkreipiu žodžiais 
pačio “L. Ž.”, kitoje vieto
je pasakytais: “Nebijoki
me jokių pravardžiavimų, 
nes dažnai tie žmonės, ku
rie kitus blogais vardais 
vadina, patįs tokiais yra”. 
Kadangi “L. Ž.” patsai so
cializmo nesupranta, skubi
nasi pasakyti buk kitas ne
supranta, .idant teisium iš
likti. Socializmas naikina 
privatišką nuosavybę. So
cializmo branduoliu yra ko
munizmas. Komunizmas 
yra dvejopas: negativinis, 
kuris užgina bent kokią 
nuosavybę, ir pozitivinis, 
kuris užgina privatinę nuo
savybę, bet leidžia turėti 
nuosavybę visai draugijai 
arba valdžiai. Pozitivinis 
komunizmas taip-gl yra 
dvejopas: visiškas, kuris vi
sus daiktus atiduoda į 
draugijos nuosavybę, ir su- 
švelnytasai, kuris tik iš
dirbamuosius daiktus ski
ria draugijai. Suš'ielnyta- 
sai-gi dar yra dvejopas: 
anarchistiškas ir socialis- 
tiškas. Tai-gi sušvelnyto- 
jo komunizmo laikosi soci
alizmas, sulyg kurio visi iš
dirbamieji daiktai turi bū
ti valdžios rankose. Vadi
nasi, namai, rakandai, įran
kiai ir tt. bus . valdžios ran
kose.. Kur čia toji priva- 
tiška nuosavybė? Kam 
žmones apgaudinėti, saky
dami, kad nenaikina socia
lizmas privatiškos nuosa
vybės, kuomet esama v.siš- 
kai priešingai? Juk tik 
aiškus dalykas, kad socia
lizmas naikina privatišką 
nuosavybę ir tokioje for
moje skelbė jį K. Marksas 
bei jį seką visi sociali, tai. 
Jaigu socialistas to nepri
pažįsta, nėra socialistu, bet 
kuomi kitu, arba tik neran
da socializmo.

Musų cilikams ištikrųjų 
ne socializmas rupi, bet kas 
kita. Jų principas tai mul
kinti žmones. Dėlto rūpi
nasi kaip žmonėms akis už- 
trinti, teisybę užkavoti ir 
taip už nosies visus va
džioti, išnaudoti ir tą varg
dienį darbininką dar giliau
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stumti į prapultį, į vargus 
bei nelaimes. Jiems rupi

■ tik savo nauda bei pasipu- 
; timo užganėdinimas, o per 

tai šimtai darbininkų turi 
nukentėti.

Kitas cilikų organėlis, 
“Keleivis”, taip-gi socia
lizmo neranda arba visai 
neieško. Štai viename jo 
numeryje randame: “Mes 
čia nekalbame apie “Kelei
vio” personale esančius so
cialistus ar kur kitur, bet 
kviečiame kunigus darodyt, 
kame klaidingas ir negeras 
yra socializmas”. Iš tų žo
džių matyt, kad “Keleivis” 
nesilaiko ir nepripažįsta so
cializmo, bet tik tuščiai no
ri debatuoti ir savo tiks
lams žmones apgaudinėti. 
Geriausia butų išsyk pasa
kyti, kad mes tik savo as
meniškiems reikalams, sa
vo bizniui išnaudojame 
žmones, tąsyk ne tiek žmo
nių vargtų, nes atsitrauktų.

Socialistų organas “Ko
va” biskį drąsiau ima išsi
reikšti kas cilikams rupi. 
Štai ką randame viename 
“Kovos” numeryje: “soci
alistas ne tik gali būti bo
su, bet ir turi stengtis juo 
tapti.” Vadinasi, rupi tik 
bosavimas, likti bosu, na, ir 
sau švilpinti. Toliau sako: 
“O ištikro juk socialistams 
labiau reikia visko, negu ki
tų pažiūrų žmonėms”. Kur
gi nereikės visko daugiau, 
nes negalės sau švilpinti, 
automobiliais važinėti ir tt. 
Duokite tik mums, darbi
ninkai pinigų, o mes sau 
kojas ištiesę gulėsim bei 
baliavosime. Tokie cilikų 
norai. Žmonėms jie tik ža
da, o patįs naudojasi. Ro
dos žmonės turėtų supras
ti tų cilikų norus ir nuo jų 
pasitraukti.

“Narkunų Konstantinas.

Trumpai pasakė.
Sergantis: — Ponas dak

tare, valgant man nuolatos 
ima vidurius skaudėti.

Daktaras: — Hm... 
tai geriau tamsta visai 
valgyk!

na, 
ne

sąžiningas elgeta.
Ponia: — Iš manęs 

gausite jokios išmaldos, bet 
turiu del jūsų darbą, tai ga
lite sau šį-tą užsidirbti...

Elgeta: — Dėkoju, nega
liu prisiimti darbo, nes 
priešingai turėčiau užmesti 
savo nuolatinių geradarių 
aplankymą.

ne-

Katras geresnis?
- —Mano tėtis yra visi, 

galva augštesnis už tavo!
— Bet mano užtaigi yra 

visu pilvu storesnis.

Vaizdas, iš Tanancvicz Savings Bank’o ir “Kataliko” spaustuvės darmuin- 
kų pikninko, laikyto šio mėnesio 13 dieną Willow Springs’o apylinkėje
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BUVUSIOJO SOCIALIS
TO IŠPAŽINTIS.

Didelį trukšmą žmonijo
je sukėlė vieno iš garsiau
sių Šveicarijos socialistų, 
p.Pechoto, knygutė: “Alano 
iš socializmo išėjimas”.

Pechota buvo intekmin- 
gas socialistii vadas. Darbš
tumu ir inteligentiškumu 
stovėjo jisai aukščiau visu 
kitų. Buvo “ Arbeiterzeit- 
ung” laikraščio redakto
rium. Garsiausi anais lai
kais Winterthure statikai, 
boikotai vis tai jo darbas. 
Jis kovojo, platino socializ
mą ir tuomi buk stengėsi 
darbininkų būvį pagerinti. 
Socialistų tarpe buvo ger
biamas ir laikomas už veik
liausi jų vadų.

Šiandien-gi p. Pecnota 
mušasi į krutinę. Faktais 
ir argumentais prirodinėja, 
kad socializmas atneša dar
bininkams didžiausius nuo
stolius* ir vargus, o taip-gi 
ardo pramonę bei šalies ge
rovę.

Savo knygutėje p. Pe
chota sako, kad socialistų 
vadai niekuom nesiskiria 
nuo kitų pasiputusių politi
kų. Greitai išeina jiems iš 
galvos idea ir dingsta rupi- 
nimąsis darbininkų ekono
miniais reikalais. Rupi 
jiems tik politinis išlaimė- 
jimas, garbė ir įsigavimas 
į kokius nors valdininkus. 
Delei tų siekių jiems labai 
reikalingi straikai, bet vi
siškai neapeina jiems strai- 
ku atsiekti darbininkų ge
rovė. Jie žmonių akyse 
taip rodosi, taip kalba bet 
širdyje suvis ką kitą ma
no ir, darbininkų geradėjų 
ploščiumi apsidengę, esti 
vilkai avies kailyje. Jie 
nuolatos kiekviename atsi
tikime rėkia darbininkui į 
ausį: “Tavo priešu yra 
kiekvienas perdėtinis, prie
šu tavo yra kunigas. Bur
žuazija tyko tik tavo nuo
skriaudos, laukia, kuomet 
galės nuskriausti. Vienin
telė pagelba socializmo pa
laikyme”. Tokiu bu du kį- 
la apverktinas žmonių pa
dėjimas. Užnuodytas dar
bas, užnuodytas protas, už
nuodyta širdis.

Išmintingosios ir geriau
sios ekonominės, sveikatos, 
darbo ir kitokios reformos 
neįvykdomos arba sunkiai 
įvykdomos, nes jas silpni
na, drasko, užmuša socialis
tų vadai bei socializmas. 
Jiems reikalingi sumišimai, 
neapykantos, idant jie ga
lėtų gyventi.

Žmonijos santikiai kas
kart mainosi, vystosi, ir 
kad tą gerai suprasti rei
kia išlavinto proto bei 
moksliško darbo. Tuom- 
tarpu darbininkų s j prati
mai. delei tokių agitacijų, 
kaskart puola žemyn ir da

dami savęs suvadžioti bei 
išnaudoti.
Sulyg D. O. N—nų K—as.

rosi prastesniais; išveržti 
buržuazijai turtą, valdymą, 
atiduoti, darbininkams ir 
tuomet ateis pageidauja
mas rojus, visuotina gero
vė, visuotina laimė! Nei 
vienas toksai rėksnys, 
sprendžiantis apie viską iš 
aukšto ir buk neklystamai, 
nepagalvoja net, kad tokios 
permainos Dievas žino ko
kių • susilauktų pasekmių 
bei painių. Niekas to ne- 
permato, niekas netyrinėja. 
Žaidžia su ugnia. žp.džia 
su žmonijos būties pama
tais.

Klaidinga ir pasibaisėti
na kliasų kovos teorija tai 
pirmutinis ir artymiausias 
į vargą kelias bei darbinin
kų pražūtis. Sulyg p. Pe
chota darbininkų sindika- 
lizmas užkerta darbo reika
lams kelią. Daugybė- dar
bininkų lieka atskirų am
bicijų, taip sakant, pasipū
tėlių aukomis. Darbininkų 
organizacijos virsta į kokių 
ten politikų armijas, lie
ka jų mašinerijos bei atsi- 
žymėjimo įrankiais.

Šiandien reikalingi tokie 
sumanvmai, kurie turėtu 
tikrai praktiškus pamatus, 
ne kokius ten socialistų 
svajojimus, ir žengtą tikrai 
prie žmonijos gerovė. Dar
bas tai sunkus, nes socializ
mo agitatoriai vis stengsis 
prakilniam darbui užkirsti 
kelią ir visokiais budais jį 
sunaikinti. Jie sukelia in- 
tarimus, neapykantą, per
sekiojimus, kaf trukdo ką 
hoi’s gero įvykdinti.

Paskutiniai knygelės žo 
džiai taip skamba :

“Buvau socialistu, nes 
tikėjau, kad darbininkų iš
ganymas arba laimė tik 
socializme randasi. Mačiau 
jame darbininkų . gerovę. 
Kuomet-gi ištyriau ir įsiti- 
krinau, kad toji viltis, del 
kurios pasiryžęs buvau kas- 
žin kaip kentėti, yra tik 
tuščias svajojimas ir akių 
muilinimas, pasiryžau kuo- 
greičiausia atsitraukti nuo 
socializmo, kuriam taip il
gai tarnavau”.

Ales, lietuviai, turėtume 
gerai atkreipti savo atidžią 
į to socialisto išpažintį, 
idant suprastume socializ
mo šleivumą. Kam tikėti 
ar netikėti, bet pačiam so
cialistui ir net socialistų 
vadui privalome tikėti. Jis 
buvo socialistu, socializmą 
tyrinėjo ir, tik pamatęs jo 
niekingumą, pasitraukė 
nuo jo. Vertėtų galutinai 
ir musų cicilikų vadams pa
liauti savo “socializmu” 
žmones suvadžioti ir muš
tis į krutinę, kaip minėta- 
sai socialistas. Bet jaigu 
socializmo vadai bei platin
tojai nesiliauja ieškoję sa
vo pasiputimo užganėdini- 
mų, tai mes patįs atkrapš- 
tykime jiems akis, nesiduo-

TT

GĖRIMAS — MUSŲ PIK- 
TADARIS.

Vieną prietarą jau išaiš
kinome, dabar eisime toliau.

Daugumas kalba, kad 
degtinė pastiprinanti, pri
duodanti tvirtumo, pada
ranti žmogų miklesniu ir 
užtat pataria nuilsusiems 
išsigerti tų stebėtinų vaistų.

Tai labai klaidinga pažiū
ra. Tiesa, kad nuilsęs žmo
gus, išsigėręs vieną — ant
rą stiklelį, neatjaučia taip 
savo nuilsimo ir gali toles- 
niai dirbti darbą. Dabar at
eina kiekvienam klausimas, 
kodėl žmogus, išsigėręs kiek 
degtinės, vėl gali stoti prie 
darbo? AĮatomai, degtinė su
teikia naujas pajėgas — 
mano daugumas. O ištikrų- 
jų suvisai kitaip esama. 
Žmogui degtinės sujudin
tam taip tiktai rodos, kad 
jisai tvirtesnis. Kaip šilima 
nuo degtinės įgyta neilgam 
pastovi, nes paskiaus kū
nas da labiau atvėsta, lygiai 
taip ir laikinas jėgų intem- 
pimas suvisai jas tramdo ir 
naikina.

Nuoilsio jausmas reiškia 
kūno pajėgų išsekimą ir 
reikalingumą jas atgaivinti; 
tam tikslui reikalingas pa- 
silsis, sotus, maistingas val
gis ir tt.

Paprastai, darbdavys su
visai nežiūri savo darbinin
kų sveikatos ii’ tikro atilsio. 
Jisai tau užmokėjo tiek ir 
tiek už darbą, o tu dirbk- 
prakaituok, o jei ne — tai 
atsidursi be darbo. Ir, ži
noma, (ką 'darysi?) dirba 
žmogus kol tik gali, o norė
damas numalšinti nemalo
nų nuoilsio jausmą ir atsi
gaivinti, siekia prie stikle
lio. Nusilpnintas, nuvargin
tas kūnas nepajėgia kovoti 
su užsikrečiamųjų ligų pe
rais. Ir užtat svaiginančius 
gėrimus geriantieji daug 
greičiau apserga cho.-era, 
karštinėmis, plaučių uždegi
mu ir panašiomis ligomig.

Daugių-daugiausiai blogo 
daro alkoholis darbo žmo
nėms. Alanydami, kad deg
tinė pastiprinanti, padidi
nanti pajėgas, jie didelę sa
vo uždarbio dalį išleidžia jai 
nusipirkti. Kad už tuos pi
nigus, ką išleidžia pirkimui 
degtinės, darbininkai nusi
pirktų sau reikalingiausių 
valgomųjų daiktų: mėsos, 
pieno, sviesto, kiaušinių, cu
kraus ir tt., tai tuomi pada
rytų sau kur kas didesnę 
nauda ir butu sveiki, tvirti 
ii’ ištvermingi darbe.

Antrąjį paaiškinimą šiaip 
galime - užbaigti: degtinė
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žmogui pajėgų.^ nepadidina; atlieka sunkius manebrus 
ji tik laikinai užslopina nuo
ilsio jausmu beį nuolatai iš- 
lengvo ardo sveikatą ir ma
žina spėkas. £

Toliau sąkoma, kad deg
tinė žmogų linksminanti. 
Ot, išsigert /ai^ vieną-antrą 
stiklelį, užiųiršti vargus-ru- 
pesčius, —.tuoj ant širdies 
pasidaro lengviau. Ir tikrai, 
degtinė tai padaro: neberei- 
kalo priežodis sako “girtam 
jūrės iki kelių”, arba “kas 
girtas neturtingas — tas ir 
dvės, neturės”. Mes žinome, 
kad degtinė neprašalina 
vargo ar nuliudimo priežas
čių ; ji tik laikinai užslopina 
jame nelaimė s-v argo atjau
timą; tuomet žmogus nusto
ja šviesaus proto, pasidaro 
atkaklus, niekuomi savęs 
nevaržo. Kiekvienas yra 
girdėjęs priežodį: “įą blai
viu būdamas mano, tai pa
sigėręs išplepa”.

Dabar pakalbėsime pla
čiau, kokią, intekmę alkoho
lis daro į dirksnius (ner
vus).

Jaigu žmogus geria degti- 
tinės po truputį, tai ji tik 
kutena musų dirksnius, bet 
jaigu geria tankiau, tai ji 
daro paraližuojančią intek
mę: kai-kurios dirksnių da- 
lįs laikinai nustoja veikti, 
o ypatingai augštesniosios 
—proto ir doros dalis,, užtat 
ir ' negali žmogų sulaiky
ti nuo biaurių žemų geidu
lių. ”

Per degtinę žmogus pra- 
stoja padorumo, mandagu
mo, protingumo ir buna pa
našus į žemesnį sutvėrimą 
—gyvulį. Degtine negalima 
užpilti vargų-rupesčių, nes 
išsiblaivius jie išrodo dar 
didesni ir baisesni. Žmogus 
pasijunta da labiau prislėg
tas 'ir ieško nusiraminimo 
degtinės stiklelyje, o su lai
ku įsitraukia į tikrųjų gir
tuoklių skaičių.

Išsigydymui nuo vargų, 
rūpesčių, neturto reikalin
gi kitokie vaistai, kuriuos 
susipratę darbininkai gerai 
žino. Įsipratindami į deg
tinę, netik neišbrisime iš 
vargų, bet priešingai, silp
nindami savo sveikatą, kas
kart vis mažiau ir mažiau 
turėsime pajėgų ir noro su 
jais kovoti. Girtuokliauda
mas žmogus aikvoja savo 
turtą, sveikatą, mindžioja 
dorą, temdo protą ir nusto
ja gero vardo.

Apie tai šiandieną jau 
žino daug žmonių, vienok 
netrūksta ir tokių, ką laiko 
degtinę už stiprinantį vais
tą, kuris buk tai padidi
nąs norą valgyti, pajėgas 
ir miklumą prie darbo. Pri
tyrimas gi suvisai ką kitą 
rodo.

Senai pritirta, kad tie 
kareiviai, ką suvisai negau
na degtinės, kur kas geriau

už tuos savo draugus, kurie 
nors truputį yra gavę deg
tinės.

Jau ant daugelio laivų 
suvisai neduoda jūreiviams 
degtinės ir tai jiems eina 
tik į sveikatą. Iš to viso ma
tyti, kad alkoholis visados 
kenksmingas; jis neatstoja 
valgio, o tiktai užslopina al
kį, nepadaugina pajėgi], tik 
užstelbia nuoilsio pajauti
mą, ne šildo, bet atšaldo kū
ną, nelinksmina, ne ramina, 
o tiktai atima jautrumą 
skausmui atjausti; nuo al
koholio nuodų žmogus už- 
miršta, kuomi esąs, nustoja 
proto ir nepaiso į doros rei
kalavimus. Savo kenksmin
gą intekmę į žmogaus svei
katą alkoholis parodo ne iš
karto, bet laipsniais. Išpra- 
džios žmogus pasirodo kiek 
pilnesnis, bet tolesniai oda 
išpurpsta, kraujagįslės išsi
plečia ir pasidaro mate mos 
iš-po odos, akįs paraudo
nuoja, nosis pamėlynuoja, o 
ant veido pasirodo tamsiai 
raudonos dėmės.

Laikui slenkant alkoholis 
daro kunui kaskart vis di
desnę ir didesnę pragaištį: 
pajėgos eina mažyn, žmogus 
pradeda silpnėti; mažinąs 
kraujas, pilvas blogai virš
kina valgį, ir prapuola Ape
titas; kepenos apauga tau
kais ir pagalios toksai žmo
gus įgauna vandens ligą.

Visi girtuokliai nuolat(VISI glI’LUUKllttl nu Uld L 

serga gerklės, plaučių ligo
mis, tankiai gauna jų užde
gimą ir dažnai nuo to mir
šta.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

P. Lukšių Juozui iš Nor
wood, Mass. Tamstos strai
psnelis gali tik sukelti per 
laikraščius visai bereika
lingą polemiką. Nėra reika
lo mažinti bažnyčių, nes jų 
perdaug nėra ir nerengia-- 
ma; tad kam apie tai dispu
tuoti. Chicagoje nieks visai 
nemano dar kitą tiek bažny
čių pristatyti, o ant 70.000 
lietuvių kiek dabar yra baž
nyčių, julį tik neper daug. 
Mass, provincijoje taip-gi 
perdaug nėra, nes vienas 
kunigas yra užlaikomas tik 
kelių parapijų, kur atvažia
vęs salėje ar koplyčaitėje 
laiko pamaldas. Didesnės 
tik turi savo kunigą. Kada 
bažnyčios buvo lenkinama, 
patriotizmas silpnai ir sto
vėjo. Atbudus kunigijai bei 
kaikuriems inteligentams, 
atbudinb jie liaudį. Kiek
vienas žino gerai apie "Ke
leivį” ir “Kovą” ir be jų 
skaitymo. Žmogus juk ne- 
breda į purviną, kad įsitik- 
rinti, jog ten purvynas. Ne
apsimoka kelti Tamstos už
manyto klausimo; geriaus 
apie ką kitą parašykite.

ILGĖTIS
Tas žodis tiek sielai pasaliIlgėtis...

Sujudina versmę saldžių atminimų!...
Ei! metų skubiųjų, daug metų sukako!
Turtingas upelis džiaugsmų, nuliūdimų!

Draugai išvažiuoja namo. Pasilikęs
Be jųjų, tu sieloj , graudingai raudoji.
Pripratęs, nurimsti, bet nuolat durnoji:
Tai džiaugsiuos, tai džiaugsiuos, su jais susitikęs!
Ir siela į brangiąją aeitį žiuri "
Ir veržias į jąją. 0 širdį tau skaudžia.

' Kartoji melodiją meilią ir graudžią:
» Neveikiai, neveikiai, — bet grįžti jie turi...

*
’ Dgėtis... Tas žodis tiek sielai pasako!

Sujudina versmę saldžių atminimų!...
Ei! metų skubiųjų, daug metų sukako!
Turtingas upelis džiaugsmų, nuliūdimų!...

■ *
Turėjai pavasarį mielą ir gerą.
Atminus jį, sieloje džiaugsmas tuoj kruta... 
Kaip laistė brangioji, dainuodama, rūtą,. 
Kapčiavo roželių gražiausiąjį kerą...
Tai visa praėjo, kaip sapnas išnyko — 
Tau skaisčiąją laimę pasiekt nepavyko...
Geidi sugrąžinti brangintiną laiką — 
Gėrėdamos išgerti ilgesio saiką...

*
Dgėtis... Tas žodis tiek sielai pasako!
Sujudina versmę saldžių atminimų!...
Ei, metų skubiųjų, daug metų sukako! 
Turtingai upelis džiaugsmų, nuliūdimų!

I tyrąjį dangų žiuri nusiminęs, ii
Kui’ žiba nekaltos ir skaisčios žvaigždutės...
Žiuri apsiverkęs ir gėdą pajutęs, 
Pražuvusią dorą skaudžiai atsiminęs, 
Kaip trokšti tą laiką doros sugrąžinti! . 
Kaip smarkiai liepsnoja širdis, užsidegus!
Tau miela begalo. Bet skausmą priminti 
Vėl liepia vilyčia, į sielą įsmegus...

*
Ilgėtis... Tas žodis tiek sielai pasako!
Sujudina versmę saldžių atminimų!...
Ei! metų skubiųjų, daug metų sukako. 
Turtingas upelis džiaugsmų, nuliūdimų!...

*
Lankai, nusiminęs, gimdytojų kapą...
Nuvargęs ilsėties ten sėdies ant žemės. 
Geri sau žiedelių svaiginantį kvapą...
Mąstai, užsimiršęs. Tau veidas aptemęs...
Tau gaila tėvų. Juos norėtum turėti...
Nors kartą išvysti. Į veidą veizėti...
Kaip gera ten buvo brangiojoj triobelėj...
Bet tėvas, matutė šaltojoj žemelėj...

*
Ilgėtis... Tas žodis tiek sielai pasako!
Sujudina versmę saldžių atminimų!...
Ei! metų skubiųjų, daug metų sukako!
Turtingas upelis džiaugsmų, nuliūdimų!.^

M. Vaitkus.

Susijaudinęs.
— Kiek turi metą tams

tos jaunesnis brolis? — pa
klausta vieno susijaudinu
sio.

— Tikrai negaliu tams- 
pasakyti — atsakė — 
tiek žinau, kad po po- 
metų bus mano amžiu-

tai 
tik 
rai 
j e.

Išmintingas.
— Jonai! vignas vyno 

butelis atkorkuotas... ką 
tas reiškia? Juk rūsy j iš
ėmus tave niekas nebuvo!

— O, atsiprašau poniu
tę... aš butelį atkirašęs vi
suomet išnaujo užkemšu.

Piktas klausimas.
Kiek buvo gerų moterių 

sviete ?
Atsakymas: — Trįs! Vie

na pražuvo, kita nuskendo, 
o trečioji dar ieškoma.

Žodin.
Agentas: — Dar pirm še- 

šių mėnesių atgabenau po
niai mašiną skalbimui ir 
kodėl poni lig šiam laikui 
už ją nieko neišmoki?

Šeimininkė: — Juk tam
sta mašiną palikdamas sa
kei, kad ji pati E .mokės! 
Tai kam aš turiu mokėti?

R AULA S SU SIMU VIS KELIAUJA Į BALTIMORĘ. #
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Su' šituo pilnai sutinka taipgi užmetimai Fričo 
daromieji Woodui sulyg katrų uosles klausimo. Jis sa
ko, kad jis pats nieko tokio nepatyrė pas juos ir išreiš
kia nuomonę, kad katrai žvėrių pėdas matą ant dumb
linęs žemės. ‘ ‘

■ Bet visokią abejonę galutinai turi sunaikinti tas, 
kad tie neintikėtini nuoVeikaliai, kuriuos nuveikia Indi
jos pėdasekys — kaip tikri ištyrimai liudija — yra nu
veikiami su akių ir girsies pagelba, bet anaiptol nesu 
uoslės. Vienoje iš tokių atskaitų pasakojama šitaip: 
visą vietinių gyventojų turtą liudijo j e, ypatingai arti 
didelių upių, tokių kaip Indas, arba Ganges, padaro 
galvijų bandos. Taigi nestebėtina, kad ten išaugo visai 
savotiška pramonija, — arklių ir galvijij vogimas. Jei 
vagies tuojaus nevijus, tai labai retai, anot indų išsita
rimo, arklio ar buliaus uodega'vėl tenka pamatyti; to
kiame atvejyje prisieina kreiptis į pėdasėkį. Šitie iš 
Kepurtalos žmonės yra baisumu netik vagims, bet ir 
kitiems prasikaltėliams. Šitas, kaip ir visokis kitas vi
suomeninis padėjimas Indijoje, yra apribotas tik tam 
tikra kasta ir yra perduodamas nuo tėvo ant sunaus. 
Yra šeimynos -pėdasekių, kurie su pasididžiavimu gali 
sudėti “genealoginį medį”, kuris daugumą europinių ba
jorų verstų jiems užvydėti. Chodži, vadinas, sakai, ar
ba pėdasekiai iš mažens su atsidėjimu yra mokinami 
šito pavojingo amato ir, būdami dar vaikais, eina su 
vyresniais prasikaltėlių medžioti. Jų buklumas ir įsi- 
reižtis yra tiesiog pastebėtinais. Prityręs pėdasekys 
kuone iš nepamatomų ženklų pažysta kokiu keliu prasi
kaltėlis bėgo, kur ir kaip ilgai stovėjo, ar jis Buvo pa
ilsęs, ką jis su savimi turėjo, ir aibos kitų daiktų. Ne
senai šitų žodžių rašėjas turėjo progą pats pamatyti 
tokį chodži prie darbo. Nakčia mums pavogė drabužius 
ir baltarabius; pasinaudodamas šita proga aš užsima
niau pats tokio chodži buklumą ištirti. Vagies pėdos 
tuojaus buvo atrastos ir prasidėjo tikra medžioklė pė
domis, kurių aš savo netaip jau visai silpnomis akimis 
neikiek negalėjau matyti. “Čia — sakė chodži, rody
damas beveik nematomas pėdas. — Čia vagis minutą 
ilsėjos; pas jį buvo du našuliai”. “Čia jis vėl ilsėjos, 
bet jau ilgiau”. Taip mes visą dieną ėjome pėdomis ir 
vakarop ištikro užėjome vagį, kuris jautėsi pabėgęs. 
Bet'pėdų sekimas dažnai yra.-sujungtas su didesnėmis 
sunkenybėmis. Kuomet chodži intempia visą savo> buk
lumą, kad prasikaltėlį sur 
rūmų ir visokiais budais stengiasi nuo persekidjiinę^)r 
sprūsti. Nuėjės galą pėsčias, jis apvyniojo kojas gelum
be, pajojėja raitas ant buliaus, eina atbulas, arba Bre
da per upę ar upelį. Bet visa tas neprivalo gerą pėdse
kį klaidinti. Į tolį nėra žiūrima. Aš nesenai girdėjau pa
sakojant apie vieną atsitikimą Kašemire, kur chodži 
sekė paskui žmogžudį per tris šimtus kilometrų ir ant- 
galo surado jį kalėjime nedideliame kaime, kur jis buvo 
sugautas bevagiant. Tankiai atsitinka, kad žmogžudžiai 
tyčia kuomi lengvai prasikalsta, kad išvengti .chodži 
persekiojimo ir aštresnės bausmės.

Daugelis chodži atsižymi savo pažinčia tani tikros 
apielinkčs. Jis tikrame apskrity pažysta kiekvienas pė
das kiekvieno žmogaus, taip kaip mes pažystame kiek
vieną iš veido. Kartą radžiui iš Kapartalos buvo pavog
ta keli puošiamieji daiktai. Pašaukta chodži, kuris su
radęs pėdas, ramiai pasakė: tai padarė tas ir tas. Ir iš
tikro, pas nurodytą žmogų buvo rasta pavogti daiktai 
lygiai toje valandoje, kaip jis rengėsi juos ištarpinti. 
Kituk artu atsitiko vagystė. Chodži, matyt, pėdas sura
do, bet jis nenorėjo pasakyti jo vardo, nors tas gręsė 
jam paniekinimu nuo savo žmonių už nežinystę. Paskui 
aš netikėtai atsižinojau, kad tuo vagiu buvo jo tikras 
sūnūs; bereikalo butų sakyti, kad tą kaftą. vagis likosi 
nesuimtu.

Neišpasakomo chodži buklumo pavyzdžiu gali būti 
šitas atsitikimas. Vienas pėdasekys nusekė tūlą prasi
kaltėlį iki upės Bias kraštui. Ten jis pametė pėdas, ka
dangi nesenai prieš tai per upę perbrido radža su savo 
dvišimtine žmonių svita. Tarp tokios daugybės pėdų 
rodės negalimu yra toliaus pėdas surasti. Vienok chodži 
ryžosi nemesti jieškoti. Kad geriaus tas pėdas įsidomėti, 
jis jomis perėjo dar kelias mylias. Paskui jis gryžo pas 
upe, perbrido per ją ir tarp dviejų šimtų pėdų jis ištikro 
surado sekamas prasikaltėlio pėdas, kurį po astuonių 
jieškojimo dienų surado. Indomus taipgi šitas faktas: 
čia gyvena chodži, kuris jau nuo daugelio metų šlubuoja, 
vienok jis, sėdėdamas ant arklio raitas ir apsiginklavęs 
ilga lazda suseka pėdas ir yra baisumu visiems prasi
kaltėliams. Apšlubo jis nuo nuodų. Chodži, žinoma, ne
gali tikėtis, kad jo gyvastis butų liuosa nuo pavojaus.

Vejanties paskui pavogtus galvijus chodži sužino 
tikrai, ar gyvuliai varyti, ar ant jų jota. Jei užpakalinių 
kojų įspaudos yra žymesnės, tai tas reiškia, kad buvo 
jota, nes vietiniai jodami sėdi ne ties viduriu, tik truputį 
ant užpakalio. Jei gyvulys buvo kuo užkrautas, tai 
atokumas tarp pėdų nedidelis* nes tąsyk gyvulys žen
gia lėčiau negu kad eidanųis be jokios sunkenybės, ir tt. 
Su įsiveržimu angliškos civilizacijos geri chodži, kaip ii 
laugehs kitų vietinių amatų ir meno išdirbimų vis re- 
:iau teatsitinka.”

Iš šito pasakojimo aiškiai matoma, kad pėdasekiai 
leturi šunies uoslės.

Oberlenderis, kuriam griežtą akylumą kiekvienas 
mėdžioklininkas pripažins, taip pat sako, krftC jokiuose 
atsitikimuose svarbiausią rolę vaidina akys. j

Kadangi aš pats turiu neblogą uoslę ir pilnai sutin
ku su G. legero nuomone, kad musų nosis vęyta yra di
desnės. atidžios, negu ta, kurią ji gauna dą.į)ąiįi<tai aš 
turiu pasipriešinti manymui, buk žmonės turį uoslę. 
Klaidinga pažiūra atsirado dėlto, kad kaime šviežiame 
ore musų uoslė veikia daug geriau, kaip dideliąme mies
te. Sugryžus mums nuo pamario miestan mes patys 
stebiamėsi, kaip galime gyventi tokioje smarvėje.

Kadangi kiekvienas žmogus ir ypatingai kiekviena 
rasė turi savotišką kvapą, tai galėjimas šituos kvapus 
atskirti miesto gyventojams su jų atbukintą uoslę at
rodo sugebumu užuosti; ištiktųjų gi tame nieko tokio 
nėta. ■ -----Į.

/ Ant užbaigos nurodysiu dar į šituos užmetimus:
• 1) Kodėl laukiniai žmonės medžiodami naudojasi 

šunimis, jei pas juos uoslė gera? - <
2) Jei kas sakytų, kad mes negana lavinamėsi, tai

mes turėtume pilną tiesą paklausti: kodėl įstaigose ne
regiams, kur visokis pajautimas yra tardomas kuoaky- 
liausiu budu, per ilgą laiką neišsidirba žmonės su gera 
uosle? '

3) Berlyne dažnai parodomą laukiniai žmonės. 
Kam? Kad rodytojai pinigus uždirbtų. Kodėl niekuomet 
neparodoma tokio laukinio, kuris gerai užuostų? Poli
cijos valdžios tikrai užmokėtų gerus pinigus uą^tokį žmo
gų, kuris neišpasakomai galėtų patarnauti ^tj ieškant 
prasikaltėlį, ir jo šeimininkas be abejonės nMiąžus pi
nigus uždirbtų.'

SKYRIUS XXXIV. e ‘
Lengvas apjakimas gyvulių, pas kuriuos svarbiausiu pa- 

jautimu yra užuodimas.
Yra tikrai ištirta, kad silpniausieji organai greičiau

siai yra įveikiami ligųl Taigi, kur greičiausiai rasime 
apjakusias esybes? į šitą klausimą yra tik vienas .atsa
kymas: tarp gyvulių su gera uosle. Kadangi pas juos 
akys vaidina tik antraeilinę rolę, tai aišku, kad visos 
daromos operacijos tų gyvulių akims yra veltos. Bet aps
kritai yra manoma priešingai. . .

Taip štai nesenai pasirodė laikraščiuose žinia, kad 
vienam laikomam zoologiniame darže vilkui padaryta 
aperacija, kuri, esą, gerai pasisekė. Operacijos darymas 
gyvuliams sergantiems akimis atsitinka dažnai. Vienas 
mano pažystamas gydytojas, man su juo apie tai įsi
šnekėjus, pasakė taip. Viena, tas labai indomu matyti, 
kad ir gyvuliai serga tomis pačiomis ligomis, antra, su
siramini atsiminęs, kad musų dabartinis mokslas sugrą
žina šviesos dovaną ir keturkojams sutvėrimams.

Šita mano draugo pažiūra yra randamąja! ne pas 
vieną’ protaujantį skaitytoją. Net zoologijoj daržą at- 

jie nepaiso ant sunkenybbų, pavojų ir išlaidįįjungtų 
su tokia operacija ir dėlto jie ją apkalba savo profesi
onaliniuose laikraščiuose;'kaip ką tokio neapsakomai 
svarbaus. Vienok, nežiūrintį, tai, šita pažiūra yra klai
dinga iš pat pamatų. . .‘i;- "

Kas perka arklį,, tas, kaip, žinome, atsidėjęs žiuri, 
kad jam nėinkištų aklą; Kodėl? Argi pirko kas kuomet 
aklą gaidį, arba samdė aklą tarną ar tarnę? Žinoma, 
ne. Kaip žinome, pažinti arklį, ar jis neaklas, nėra leng
va; čia pastebėsiu, ^kad aklumas viena akia pas žmo
nes taip dažnai atsitinka, jog nežiūrint į šitą kibelį, 
jie skaitoma tinkamais kariuomenėn.

Kuone taip pat dažnai atsitinka aklumas ir pas 
šunis. Seni šunes paprastai apanka, bent viena akia. 
Vienok žmogus ant to nei kiek nepaiso. Pas mano pa
žystamus kelis metus išbuvo visai aklas šuo; vienok 
jis vikriai bėgiojo po kambarį ir rakandu neparvers- 
davo.

Visgi aklumas pas arklius ir šunis greičiau butų 
pastebiama, jei jie neturėtų indomaus vietos pajauti
mo. Kadangi pas kulturinį žmogų jo jau nėra, tai jis, 
matydamas, kaip pav., arklys pataiko nueiti tvartai!,- 
arba bėga gatve, mano, kad šitiems veikimams arklys 
pasigelbsti akimis.

Bet ir beto aklas žmogus gerai žinomoje jam vietoje 
elgtųsi kitaip, negu elgiasi arklys ar šuo. Aklam žmo
gui pastačius valgį, ar gėralA, jis pradės juos apgrabi- 

. nėti rankomis, kad įsitikrinus, jog jam tikrai tie daik- 
, tai padėta. Pas minėtus gi gyvulius nieko tam pana

šaus nematysime.
Iš to pasirodo, kad akys pas žmogų vaidina visai 

, kitą rolę negu pas šunis ar arklius. Ir tikrumą pilnai 
i tam atsako. ,1 0{
• Meška yra gyvuliu, kuriam uoslė teipgi begalo di- 
i desnę turi svarbą, kaip akys. Nežiūrint įeitai, kad tas 
: yra vistiek, ar ji mato, ar ne, laikoma nelaisvėje, vie- 
, nok akinės operacijos buvo daromos ir mc^konis.
s Pas Bromą randame šitokį pasakojimą^pie* pilkąją
• mešką: / z

“Pilkosios meškos gyvenimo būdas iršipasielgimas 
— skaitome t. II, psl. 247 — maža kuo skirmsi nuo

• europinės meškos. Londono zoologijos darže liuvo dvi 
1 meškos, su kuriomis buvo atliktas labai pasekmingas ve- 
1 terinarų meno ištyrimas. Iš pat mažumės jos sirgo 
i akiij uždegimu, ir nuo to visai apjako. Sumanyta jos
' gydyti. Ligones atskyrė, sargai uždėjo kiekvienai jų 

po tvirtą apkaklį ir virvėmis pritraukė baisaus gyvu
lio galvą prie grotų, kad be baimės galima jam butų 
prikišti chloroformuotą kempinę. Chloroformo veik
mė buvo nepaprastai greita ir tikra. Po kelių minutų 
milžinas gyvulys gulėjo be žado narve. Akių gydyto- 

i jas ramiai galėjo įeiti narvan, pakreipti didžiulę galvą 
kaip geriau tinka, ir padaryti operaciją. Vos spėjo,

operacij(fąpabaigę, narvą Įrengti nuo saulės šviesos; 
kaip meška prabudo £aig £irta pradėjo po narvą vaikš
čioti juo labiau ji atšipeikėjo) tuo mažiau tvirtais 
darėsi |jos pasikrutinimai. Bet ilgainiui, tarytum, ji 
supratu svarbą to, kas su ja atsitiko sunkiame miege 
ir, po kelių dienų atėjus jos apžiūrėti, ji jautė, kad suge- 
bumas matyti jai yra sugražinta ir džiaugėsi šaulės švie
sa arba, bent suprato skirtumą tarp pirmiaus buvusios 
vienvalinės tamsos ir dabartinės šviesos.”.

Čią mes visai matome^ kad-net tokis sodrus gam
tininkas ir gyvulių tyrinėtojas, kaip- Brėmas, negali 
pilnai nuo prietanj pasiliudsuoti. - Visur leidžia save 
pažintu tas nelaimingas antropocentrinis žvilgsnis, va
dinas, žvilgsnis, kuriuo į viską yra žiūrima nuo žmo
gaus išlaukinių pajautimų susidėjimo. Nors jis pats 
pabraukė meškos silpnas akis, vienok operuotoji meš
ka, anot jo,-“matomai džiaugėsi saulės šviesa”, o ka
dangi tas jam pačiam atrodo keistu, tai jis paskubino 
pridėti: “arba bent suprato skirtumą tarp pirmiaus 
buvusios vienvalinės tamsos ir dabartinės šviesos”; tas 
vienok butų teisinga tik tame atvejyje, jei gyvulio akis 
butų taip pat sudėta, kaip žmogaus akis, kas, matomai, 
visai yra priešinga tikrumai.

(Toliaus bus).

GARY, IND.

“Kataliko” Agentai.
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Aiškinti skaitytojams apie Gary, Ind., užimtų, perdaug vietos 
r laiko,pasakysime tik tiek, kad Gary, Ind. yra greičiausiai augan
tis miestas ant pasaulės, nagai savo senumą, turi daugiausiai fabri
kų, ir į j trumpą laiką taps garsiausiu plieno miestu. Žemės vertė 
čia kįąs fieną kįla augštyn, tai daugumas agentų pasinaudodami iš to 
kilimo, pardavinėja lotus priemiesčiuose Gary, už augštas kainas in- 
kalbinėc^imi pirkėjams, buk tose vietose bus kada dideli namai, biz
niai it bus brangios vietos. Meldžiame godotinų skaitytojų atkreipti 
atidą1 į tai, kad pastaruoju laiku mes apsiėmėme pardavinėti žemę 
pači&ųi 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 parodysime geriausias^vietas Gary. 
Mes turime Gary kelis šimtus lotų ir namų ant Broadway ir ne toliau 
kaip 3 ar 4 blokus nuo Broadway į abi šąli, o Broadway yra svarbiau
sia gatve Gary. Kadangi Gary dabar priviso visokios rųšies agen
tėlių ir kompanijėlių žemės pirkimo ir pardavimo ir jie nepaiso ant 
žmogauš. gero, tai mės pasirengę esame kiekvienam lietuviui patar
nauti. jeigu pirksite per musų banką, tai užčėdysite pinigų ir gau
site geresnę® vietas. Atsiminkite tuos žodžius, nes tai tikra tiesa. 
Galite pirUt-iSir ant visai lengvų išmokesčių. Jeigu nori pirkti žemę 
Gary,-tąi kol Ką darysi, pirmiausia atsilankyk į triušį banką', o mes 
jumą^yiską parodysim kaip ant delno įr suteiksime visokias informa- 
cija^r’B. Meldžiame- godotinų skaitytojų pasakyti apie tai ir ki
tiems; kąd visi žinotų.

4. M. Tananevicze
3249-53 S. Morgan St„ Chicago.

JOSEPH SZLIKAS, Agentas.

Telephone Yards 3547

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka . kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill.
EB

Didelis Atidarymas!
Pirmos Kliasos Lietuvių Krautuvės

Aprėdalų. Marškinių, Smulkių daiktų,

Skrybėlių, Czeverykų ir tt,*

po vardu Pirmynženga “The Progress”, 
arit 1165 Milwaukee Ave. ir 1507 Division St.

Užlaikome didj zopostą naujausios mados 
drabužių, rudeninių overkočių ir tt., taipgi smul
kių daiktų. Musų tavorai yra pagal

Naujausius reikalavimus ir
Naujausios mados.

Prekes turime labai žemas, o patarnavimas malo
nus. Tikimės jog paremsite

Ulanauskas ir Sobieskis
1165 Milwaukee Ave. 1507 Division St.

Atidarymas atsibus 31 d. šio menesio. Dianoje atr 
darymo kiekvienas atsilankantis gaus dovaną.

LEWISTON, ME.
Vilaniškis, ' Box 38.

CICERO, ILL.
Bočkus, 1318 So. 49 Ct.

F. A. Golubickis, 1412 — 49 th Av. 
į£, Szarka, "' 1410 — 49th Ct

CHICAGO, ILL.
Jonas Budreckis, 4535 Hermitage Av. 
” ------ 2345 W. 20 St.

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

921 — 33rd P7 
3222 Auburn Av.

3327 Lowe Av.
___ ____ 3255 S. Halsted tot..

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

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

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

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

i BROCKTON, MASS.

R. P. Meškinis, 35 Arthur
John Bamansuekas, 135 James

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

SO. OMAHA, NEBE.
P. Versaeki, 261 So. 33rd

CLEVELAND, OHIO.
P. Brūkis, 211S St. Clair Av.

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

BUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, . 222 Pine St

ST CHARLES, ILL
8. 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. Lutkauckas, 120 Grand

SCRANTON, PA.
Petrikis, 1514 Boss Av.

Digrye, 1213 Philo St
FOREST CITY, PA.

J. Dzikas. P. O. Box 453

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

PLYMOUTH, PA.
St. Poteliunas, 345 "E. Biver St

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

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

WOBCESTEB, MASS.
J. Vieraitis, 107 8. Harding
M. Paltanaviče, 15 Millbury

B0CH38TEB, N. Y.
A. Kasparas, .19 Stoke
Jos. Bickis,

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

I - KENOSHA, WIS. •-
M. K. Petrauckas, 519 Hanson St
Jenas Bagdonas, : '■’ •■' lOB -Maple St.

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

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

WxxjHxa-'tiAKKE, PA.
Kaz. Kučinskas, -- - —
A. šeškeviče,

Adominas,
Kučinskas,

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

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

M. K. Vilkevičia, 
Jos Kulis, 

Keliaujantis Agentas.
MELROSE PARK, ILL.

Zimančius. ' Box 432.

Kazys

P. •: Monkus, 
Jonas A. Rimkus, 
M. Andruškeviče, 
V Stulpinas., 
Dom. Venckus, 
Jos. Braknis, 
Jos. Kulis,

st. 
st

St.

st.

St.

st.

22.

st. 
st

J.

J.

St

st 
st

St
781 Cliford Av.

a

141 Park ’Ave.
501 New Grant St.

34 LOgan fit.
238 Slocum Av.

st.

st.

st 
st

st 
st.

ABELLS
Mt»«-I,l Bella a SvedaHr.

st. 
st

LAWEEriUE, MASS.
F. Svirta, 31 Union
Ramanoski, 99Į4 Oak

LOWELL, MASS.
Stakeliunas, 69 Charlo.

St
St.

J.

KELIAUJAM XIS AGENT.tS NAUJO
JE ANGLIJOJE IB APIELINKĖJE, 

SO. BOSTON, MASS. -.
Paul P. Mikaliauckaa, 243 W. 4t: St

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.

80. BOSTON, MASS.
K. Gendrolia, 224 Arherui St.

OHICAGOJB, ILL.
M. J. Tananeviče 670 W. 18 M 
jį Jū.- Kaiti*. 1607 N. Ashland AVc 
Joa. Hraknia , 3019 Pamali AV)

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

ELIZABri FOBT 57. J.
D. Boczkus, 211 — Irt

BROCKTON, MASS.
B. P. Miszkirės Co., 25 Arthu
John J. Boman, 185 Aues

B3OOKLXN, M. r.
A. Plachocky, 87 Grand
Juozapas Ambraziejus, 120 Grand

Leveskio

I
DieninB ir VakarinS HokyUa. 

—- Mokinama-
1. Pradinis iPriren(iamas*i) Kursas,

1 Prekybos Kursas patai Amar. plieną,

3. Prekybos Kursas patai Rusijos plieną 
. (del manančių tH^ti Lietuvon).

=s=T' =Kalbos====

Lietuviika, Antika, Vokiika ir Rusifka 
(patai norą ir.LenkiJka).

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiikai 
arba per laišką iiuom antrum 
G. J. LEVESKIS, 

Vedėjas Mokyklos

3106 So. Halsted St, Chicago, IU.

8
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DR. J. L. ABT
Fuekmingtausiai gydo visokias vyriš- 

kas. moteriškas ir vaikų ligas.
VALANDOS:

Nuo S iki 0:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 
pietą ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
dilicmii nuo 8 iki 10 ryta.

DR. U ABT,
1883 8o. ( <9e<t BU Chicago, HL 

Telefone Canal 37

“Steger’io Idėja Pijantį 
Pardavinėjimui”.

Pamatine permaina geru Pljanu Pardavinėjimo.

l > 2!
DIPKART N E DELI NTS LAIKRAŠTIS Ar.mokate Anglišką kalbą?,

.’Svi

S3

J. H. OLSON
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo 
p i ietaisų :vedimas 
ir pataisymas.

| 4012
Stele Street
T cl .Oakland 1441

"SAULE ' ic.
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

H' ' 9.

Išėinakastitarnlnkaslr petnyfla.
--------------- — PRENUMERATA KAŠTUOJA:-------------------

AMERIKOJ '(pusei matų $1.25
EUROPOJ V joj ir bkotijoj 15 s. rrusuose J j m.

4j Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Vienatis Saro Rūšies Lieturlškai-Angliškos Kalbos Rankredis bei 
Žodynėlis Liettiviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu: Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu, fl Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius, <} Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoj® telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas, „<3 Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. q Pagalios tal
pinąs} trumpos pasakaites ir Lessons In Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje, Q O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jųjjtlnių AnierikosVBlstybliį Piliečiais, ę Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors siek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

25
50

**************************
* Telefonas Yards 1531 #
l DR. J, KULIS *
* Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. *
* 3255 So. Kalstei St., Chicago, Illinois. *
Ž PRIĖMIMO VALANDOS: *
:z Nuo 9 ryto iki 13: 6 iki 9.vakare. įį
įf Nedei. nuo giki iz popiet: nuo6 iki 8 va?:. jį 
**************************

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

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

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

Kursk Rugpiučio 24, 1912, 
Czar Rugsėjo 1, 1912 

Russia Rugsėjo 21 1912.
Del smulkesnuių žinių kreipkitės 

prie musų agentų arba prie pačių 
perstatytojų.

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

INDIANA.

Szitas naujas pienas — “Steger’io Idėja”—bus priimtas tūkstančiu pi
jant} pirkėjų. Jeigu sykį jums išaiškinsime apie tai,jus busite labai 
užinteresuoti.

Per “Stegerilo Idėja jus gausite geriausią progą ir didžiausį užganėdini- 
mą ant jūsų pinigų.

KAIP INGYTI ATSAKANTI PIJANA?
Yra labai daug mažos vertes 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’lo Idėją” jus galėsite pamatyti skirtumą pijanų ir persilik-. 
rinti su ųįsargumu kuris iš tų, kuriuos jus žiūrėjote, atneš jums už-... 
ganėdinančius rezultatus gerume ir dailume, muzikalilko pasilinks
minimo, o podraug ir ilgą tarnavimą.-? s .
Ištirkite “Steger’ioldeją Pardavjnėjiniui-JPljanų” 

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

gerfo Idėja” jums reiškia‘ir ką jums gali padaryti.
Mes pavartojame tą pieną vien deLto, kad per ilgą taiką te;kti geriausių 

nžganėdlnimą musų‘pirkėjui, ir suprantamas dalykas geriausią už- 
ganėdinimą mums patiems. :

Steger & Sons Pijanti ir Naturališki Pats-Grajlnanti Pljanai yra atsi
žymėję savo puikiu tonu geru subudavojimu ir dailiu darbu.

Mes jaučiamės, kad nei joks pardavėjas negali kalbėti tiek daug apie 
musų pljanus,kad užganėdintas pirkėjas. Nei joks kenkimas nebūtų 
galėjęs davest mus į tokią šaką biznio ir nebūtu padaręs Steger & 
Sons fabrikus'dldžtausius ant pasaulio.

IŠPILDYK ŽEMI AUS PADĖTĄ KUPONĄ.
Į Yra tai svarbu kad jus žinotumėte, visas smulkmenas apie viršminėtą 

pardavinėjimo propoziciją. Pristatys jums atsakantį instrumentą, o. 
tas suteiks jums amžiną muzikališką pas.linksminimą ir užgančdini- 
ma.

I * *• ■ •• »

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

Rašyk tuojauą, o gausi vi©a^ numerį dykai.

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

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

* Jonas M.9 Tananevičia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

20 metų senas laikraštis

“LIETUVA”
i Išeina kas Pėtnyčia Chicago, III.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savjninkas 

3252-54 So. Morgan St. Chicago. UI 
Telephone Yards 66S5

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 Dianina, nes esmu se
niausias gyventojas iš lietuvių ir locni- 
ninkas sovo namo

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

FRANK JONAITIS
1.109 Madison St., Gary, Ind.

Telefonas 1813

i į II

H Juozapą Ridiką;
i \ 3253 Illinois Ct. kerte 33 g J

LJ Szaltas Alus, gardi Ariel- J 
j h ka, kvepenti Havanos Ci- f J
i į ga-ai. Turiu didelę salę Ji
; * dėl mitingų, veselijų ir tt. j

Į > TELEPHONE YARDS 27:6 e:

Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK
Iš dirbs jt'A

4934 So. Paulina fu Chicago, TO 
Phone Yards 41E4.

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
gaauksuotas du-

eltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 
laiką laikanti, ta
niausiai naudoja

mi keliauninkų, kuria turi daboti tai
ką. Speeijališkas pasiulijimas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. x>. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo, 
mokėk nei cento, 
ketum $35. 14k. _
gelis dovanai prie laikrodėlio.

EXCELSIOR

Jei nepatiks, ne- 
Už jj kitur mo- 

paauksuotas lenciu-

WATCH CO.,
804 Athanaaum Bldg., Chicago, IH.

Dept. 108STEGER <a SONS PIANO MFG. CO.
STEGER BUILDING, CHICAGO

Ponai:—
Prisiųskite man iszaiszkinima apieStogerio Idėja Pijanu Pardavinėjimui

Vardas.

GatvO ..
Miestas Valstija.

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

Sieger fe Sonjg
’ U X ESTABLISHED 1879

Plano Manufacturing Company 
STEGER BUILDING

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

Laikraštis, “Lietuva”, 8 poslapių, didelio 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tal
pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil
nas naujausių ir tikriausių žinių iŠ Lietuvos, A- 

| merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 

p lietuvių ir turi šimtus visokių pašefpinių, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.

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

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

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese vieš- 
I patystėse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50. 
į Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
i Užsirašant "Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą, siųsti per 

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

r Olszewski, »
g 3252 So. Halsted St., Chicago, III. H .3b .. RAŠYK taoįtnh o'gqp.l vieną “Llętuyp.” nuscr| ant pažiuro, dykai.

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

INDUSTRIAL SAVINGS BANK
2007 Blue Island Ave.

22 metai biznije. Atidaryta Subatos vakarais
Visos kalbos kalbamos. nuo 6 iki 8 valandai.

■ 1 ——f
Vienatinė Lietuviška Aptiekaant Bridgeporto

F. A. POSZKAUS
3121 S- Morgan bt., kertė Simo PI.

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

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

aplanko savo ligonius ypatiškai.
Aš noriu išįy d/ti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamą 

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

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite j mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi genaus; patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, igytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody- 
siu kaip išsigydyti ir

ISgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir Inkstų. 
Nemokėk už nepasekmingą gydymą— NEISZOYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

* Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų įgy
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia met'jda. Szir- 
dies ligos. v
VISISZKO SSZCUJIMO kiekvienas jieško. Aš tarnu
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra « -..uun.uu
^č»Amooov2mrK^iMtuvV.8^“ “ »■? ***

Dr.ZINS, 183^SiGHICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. NedSIloms nuo 8 ryto iki 4 po p.

- Metams $3.00, pusei metų $1.50.

KUR BEGI FILIPAI?
Ugi pas VITKAUSKĄ į lietuvišką 

karčemą. • Ką-gi ten jauti brolyti? 
Tai tu to dar nežinojei ką visi jau 
senai žino. K .d jis yra geras vyras:
ir pagelbsti žmogų visese rodote. į
Jei tu. i provą korte, jis duos rodą, kad niekad nepraloši, jei nesukalbi an
gliškai, jis bus tau geras vertėjas*. O alus tai skanus, nes yra iš Kauno 
pargabentas, stiklai milžiniški, na jeigu netiki tai einam išsitraukti po 
skunerį ir persilikriusim. ’ .

K. VITKAUSKAS
333 E. 14th Street CHICAGO HEIGHTS, ILL. Tel. 636R.

Labai linksma knyga 
HUMORAS IR SATYRA

Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų siutų. Taba* 
ką ir cigaretus išsiunčiame visose dalyse Amerikos.
Duodame tikietus prie pirkinių. Po išpirkimui už 

$15 tavoro, mes duosime už 50c tavoro dykai.

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

’T'? V

r?

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

$15.00
Lenciūgėlių, laketų, žiedų, špilkų, kolonikų 

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

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

K. J. FILLIPOVICH
>General Agentas

Apsaugos gyvasties ir tanpinimo pinigą senatvei. 
Apsaugoja namus ir foruičius nuo ugnies, geriausiose 

į '" ' kompanijose, parduodu namus ir lotus Cnicagoj ir 
a Ctary, ind. už labai žemas kainas, taipof i parsiduodu 
» farmas labai pigei. Kolektuoju bitas visokios notu- 
i) ros, taipogi prisiunčia kamarninkus del išmieravimo 
įl lotą ir fatuią. Imu visokias provas eivilnas ir kri- 
« minališkas ir priduoda goriausiem* advokatams. Rei- 
f kalauju agentą Chicago j. Mokantiems vyrams

raštą geras uždarbis. ;
Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškai. 

Offiso valandos: nuo 8 iki 10 ryto ir nuo 3 iki 9 vak.
868 W. 33rd Šių Gyvenimo adresas: 826 W. -3401 St.

TELEPHONE DROVER 2250.

-

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

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

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

Jus galit turėti jūsų namą, arba šapą pritaisy
tą su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų 
pačių supratimą už mažą mokestį pridėtą prie mi
telio bilos.

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

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd.
( Randolph 3341 

Phoacs: 1 Autom. 64612
Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką dęl 

šviesos ir pajiegos.

kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juokai, juo
kingi prietikiai, meiliški atsitikimai, linksmos patarlės 
ir tt.

Toj knygoj atrasi daugiau juokų nei dešimtyje 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; daugiau užganė- 
diūimc, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerų patarimų 
ir pasargų, nei visose virtuvių knygosb ir tt.

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

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti kui 
medžių pavėsyj1/© iš skaitymo turėsi daugiau linksmy
bės nei iš poros šimtų centų, daugiau atsivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių1 “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijoj 25 merginų!

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

Kas uri klšeniuje 50 centų, tegul 
*Kneliųsta, bet tuojau perka

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigui šildamas adresuok taip:

JONAS M. TANANEVICZE
3244 So. Morgan Street t< Chicago, III.

(Ištyrimas Dovanai) g$usto’ir“enrakosm9"“, 
istą išgydysiu visiškai, jaigu tamista

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

Vidurines' Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 

*ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi-

Kas atsiųs !}2,00, gaus tąi juokingą knygĮą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas hSmlWh<IVwt>

Jusų lamuose
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 & Jjiquor Co.
2927-29 Archer Ave, Chicago, Ill.

9



GELBĖKIT9.

.0.
••t

75.

76. ĮDOMUS
YPATINGI77.

satino'
CIGARETAI78.

NUOSTEBUMAI
Daržas išdžiūvusiame79.

TURKIŠKOpalečių, Singapore, In-80.
PAUKŠČIAISUMAIŠYMO

TINKA
VISIEMS

RŪKYTOJAMS Cigarettes

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

98.

99.
baž-

4. wonriman & sieiiMi vy-

kryžių7.

ARCHITEKTAIveidą8.

jo ne-9.

nukry-10.

11. PROF. JULIUS SILSKO
Phone Canal 3762

14.

Dr. F. F. Wisniewski

21. Telefonas Canal 3263
22.

23.

24.

74-80 Washington St. New YorkTelephone Canal 2118

Pa-

Tel. Lawndale 3670Patkavinis vandenskri-

L

Apsaugcjam nuo Ugnies
37.

69.

Skaitykite “Kataliką
♦4.

1.45.

AUBURN AUTO GARAGE46.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59. Mus gaVille-60.

Ville-61.

Monte62.

63.

Tel. Yards 113864.

•5.

12.
13.

12.
13.

35.
36.

gatunko pa-
Kaina 26c.

10.

5.
6.

........ $1.00 
be paveiks-

Waltz, Two Step ir kitokių.
Pirma lietuyiszka Mokykla Amerikoj, 
Prof. Julius kaip iszmokina, tai niekas

ir Arabų vilija, žiu- 
Ghizeh kelio, Kaire,

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį

?3.
74.

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

rienas Teleskopas užtenka 
siems.

Vienas Teleskopas užtenka visokiems
paveikslams. Kada turi t.’ ’ \ „

= CORK TIP;

16. ______ _________
17. Kristūs keliasi iš grabo.
18. Kristus žengia į dangų.
19. " ’ -.........................
20.

************^************

* MOKYKLA ŠOKIU.
*
*
J rrui. ouuus Kaip iszmukiuu. vai ui____
* taip negali iszmokint niekur kitur.
* PROF. JULIUS SILSKO
| 2119 S. Halsted St Chicago, Ill.
* Phono Canal 3762
************* *************

47.
48.
49.
50.

51.
52.

S Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
* 1749 So. Halsted St., Chicago, Illinois.
į’ PRIĖMIMO VALANDOS:
% Nuo 9 ryto iki it: po piet nuo 3 iki s ir
* vakare nuo 7 iki 9.
**************************

STEREOSKOPAI.

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

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

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa aiba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
čitlas grupas žmonių, trlobų, visą mies- 
sta, plačius laukus, miškus, daržus ir 
tnipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybę, padidina jį askirs- 
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
no paveikslu, bet tikru atsitikimu.

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

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

nėlėje.
2. Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus 
nyčioje.

Kristus 
lejaus. 
ną.

Kristus 
Judošius

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 Sv. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo motiną Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.
žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.
Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.

Regykla šiandieninio Betlejaus. 
Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku
rioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo Sv. P. Ma
rijos.
Bažnyčia budavota ant grabo Šv. 
P. M^įjos.
Kaip Sandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.

25. Ulytele po vardu Jėzaus “Štai 
Žmogus”.

SERIJA H.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

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

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

Garden).
29. Boston.
30. Atlantic 

maryj.
31. Niagara.

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

22. Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

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

34. Moki indijonas uamieje.
Moki indijonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No 

Fraid.
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdų augščia. Yosemite, Cal. 
Motina girių, 68 pėdas apėmio 
Yosemite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, An 
glijoj-
Airija. Killarney, pilis Ross. 
Inėjimas j Muekross Klioštorię, 
Airijoj.
šiaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka 
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži 

Dės pilies.
Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko 
bleaca ant Rheino upės.
Švedija. Stockholmas nuo vandene 
pusės
Stockholmas. Karališkas palocius. 
Švedija. Ant kelio ; Odde. 
Švedija. Lejono. pilis, Goteborge.
Šveicarija. Mount Blance žiūrim 

nuo Chamonix. 
Thun, Šveicarijoj.
žuvinis kiemas, Alhambra, Grana 
da, Ispanijoj.
Katedra Notre Damc, faskada. Pt 
ryži u j, Franci joj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran 
ci.ioj.
Palociai tautų ant upės Seinaos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus dc Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj.
Des Shamps Ely sees, Paryžiuje, 
Francijoj.
Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.
Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj.
Laivų užplauka ir ežeras, 
franee, Francijoj.
Carniche kelias ir ežerėlis 
farnche, Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.
Vatikano daržas ir šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pet
ro katedros.
Didžioji galerija Colona palociujė;
Ryme, Italijoj,

Skliautas Settinio Severo, Ryme,, 
Italijoj. 
Koloseumas, Ryme, Italijoj. 
Nesenai atkastas paloeiue, Fpmpe- 
jo, Italijoj. 
Senatas ir Kanalas, Milane, Itali
joj- 
Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita
lijoj, 
šėrimas karvelių ant pleciaus San 
Marco, Venecijoj. 
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 
Italijoj. 
Mahometonų bažnyčia Omare. 
Oceaninis pakraštis, parodantis ke
lio užuolanka, Algiere. 
Gčrymo fontanas ir gatvė Sename 
Kaire, Egipte. 
Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometonų bažnyčios Gamoa EI 
Ain. ' - ' 
Mahometonų bažnyčia Sultano Ha
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipte. 
Pyramidos 
rint nuo 
Egipte. 
Arabija, 
upės take. 
Inėjimas' j 
dijoj.. .
Turgaus diena Singapore, Indijoj.81. Turgaus diena Singapore, Indijoj.

82. Tautiškasis greitasis trūkis, Sin
gapore, Indijoj.

83. Policijos stacija Hong Konge, Chi
nijoj-

84. žibinčius Hong. Konge, Chinijoj.
85. C'hiniečių vienbuoriniai laivai 

įplaukoj Hong Konge, - Chinijoj.
86. Gražusis kelias Shanghai, Chjpi- 

joj-
87. žvilgis ant viešos turgavietės, 

Shanghai, Chinijoj.
88. Tautiškas priešpiečių namas ant 

salos Java.
89. Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 

laukai.
90. Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 

' tiškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime.

91. Junitų žinyčia Honmoku. Yokoha
ma, Japonijoj.

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

93. Yokohama, Japonijoj. Kriauklinių 
žuvių pardavinėtojaus stotis.

94. Paroda ugnagesinių atletų, Yokoha
ma, Japonijoj.

95. . Yokohama, Japonijoj. Kvietkų 
daržas.

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

97. Japonijoj vaikai, nešanti pokyliu; 
Matsuri altorių, Yokohamoj. 
Matsuri pokylis, muzikas pastolas 
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj.
Yokohama, Japonijoj. Daržovių 

pardavinėtojas, rodantis savo 
turtą.

100. Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

101. Japoniškas žvejys prieplaukoj, 
Yokohama.V

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

Japonijoj.
104. Kyoto, Japonijoj. Kigomizų ži

nyčia.
105. Auksinis pavilionas ant ežero 

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

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

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

binčių prie Kasuga-No-Myia ži- 
nyčios.

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

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

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

lu, Hawai.
113 Hawaiska moteris, gaudanti Pee- 

heai, mažiukę kriaukinę žiu vai t ę.
114. Chiniečiai renkanti ryžius, Ha

wai.
115. Gyvenimas Pretorįjoj, Pietinėj 

Afrikoj.
116. Inplauka ir plaukianti laivų tai

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

Antonio. , - .
118. San Francisco gatvė, Mexico City.
119. Didysis pliacius, Mexico City, 'j
120. “Jojimas šėnimis”. į
121. Mano apginėjas. •
122. Kalėdų rytas.
123. “Tėve musų, kuris esi danguo

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

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

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

25 paveikslėliai iš Jėzaus gy
venimo ............................. Ai nn

Pats vienas teleskopas 
lėlių kaštuoja $1.00.

SERIJA m. 
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 bagotų triobesių paveiks
lai, taipgi ir komiški paveikslėliai. Ši 
serija yra gera tiems, kurie nori pi
nigus užčėdyti, nes ji kaštuoja tiktai 
25c., o joje galima tiek daug pama; 
tyti kaip ir serijoj I.

SERIJA IV.
12 taippat maišyto gatunko paveiks

lėlių pundelyje. Kaina 50c., už 
pundelį.

Šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti ga
biausių artistų, brangaus darbo. Į 
juos žiūrint matai viską taip aiškiai 
kaip kad prieš akis nebūtų jokio pa- 
• eikslėlio, bet tikrai gyva regykla.

ATMINKITE, kad virš parodytos 
kainos yra tik už paveikslėlius, be 
l eleskopo. Pats Teleskopas kaštuoja 
75c. Vieno Teleskopo užtenka ant vi
sų ir visokių paveikslėlių turėti, tai 
dienas Teleskopas užtenka jiems vi-

r_________ teleskopų,
..ai gali imti paveikslus kokius tik no
ri ir visi tiks į tą patį teleskopą.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

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

Chicago, Hl.

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 į
TANANEVICZ SAVINGS BANK.

3249-53 So, Morgaa BU Chicago. DL

Labai tankiai tenka girdėti tą žodį- “gelbėkit”. ZL’ankiai pasi
taiko, kad ateina žmogus be rankos ar kojos, mQteris.be vyro, 
vyras be moteries ir tt. Visi skundžiasi, kad esą vargingame 
padėjime, bet^pažiurejus giliaus į dalyką, tuojaus pamatai, kur 
yra nelaimes šaknis. Kaip jau žinome, Chicagoje yra apie 60 
tūkstančių lietuvių; suprantamas tad dalykas, kad iš tokios 
sumos daugybe dirba visokius pavojingus darbus. Atsitikus 
kokiai nelaimei, mus žmones pripratę kreiptis prie karčemnin- 
ko patarimo pasiklausti; na o karčemninkas moka su tokiais 

- žmonėmis pasielgti. Chicagoje dabar priviso taipgi visokios 
rųšies advokatelių ir visokių privedejų prie provų, kurie, išgir
dę apie kokią nelaimę, tuojaus puolasi kaip katinas prie peles, 
prie nelaimingo žmogaus ar tai į jo stiibą, ar j ligonbutį ir vi- 

. šokiais 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 kišeuius. 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 v.mogui, kad kompa
nija siūlo du ar tris šimtus dolerių. Žmogus, būdamas nelai
mėje, sutinka ant tokių išlygų ir gavęs kelioliką dolerių, apsi
moka visus kastus'daktarų ir t.t., pasižiūri, kad neteko nei pi
nigų, nei sveikatos, palieka nelaimingu ant visados ir privers
tas yra šauktis pageltos kitų, o tas jo gerasis privedejas prie 
provos ir advokatais uliavoja su vargdienio pinigais. Gyven
damas Chicagoje per kelioliką metų-mačiau Šimtus tokių atsi
tikimų, ir kad padaryti galą tokiems skriaudikams, privede- 
jams prie provų, pasirengiau patarnauti kiekvienam lietuviui 
ar lietuvei nelaimei"ištikus. Ištikus kokiai nelaimei, saugoki
tės tų privedejų prie provų; atsilankykite į musų ofisą, mes 
jums suteiksime draugišką patarimą ir pasakysime, ką jus tu
rite daryti, vienu žodžiu apsaugosime jus nuo išnaudojimo. 
Jeigu jus turite ar reikalaujate advokato pageltos, tai pirma 
kol ką darysi ateik, arba rašyk pas mus, o mes patarnausime 
jums visai DYKAI. Mes darysime taip, kad žmogus gautų 
atsakanti atlyginimą už pražudytą kūno dali ar sveikatą, kad 
paskui nusipirkęs kokį namą ar biznį, galėtų laimingai užbaig
ai savo gyvenimą. Meldžiame guodotinų skaitytojų pranešti 
apie tai ir kitiems, idant visi žinotų prie ko kreiptis sų^riršmi- 
netais reikalais. Kurie norite, kad jūsų prova nenueitų nie
kais, kreipkitės in

J. M. Tananevičio Ofisą 
klausdami Juozo Szliko

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

CHICAGO, ILLINOIS

1859 W. Chicago Avė.
6235 So. Halsted St.

_

Daktaras S. Wissig
.. Ife SENO KR A J AUS.

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

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

dėliomis nuo 10 iki Ig.ryto. 1'
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.

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. 
Kaštu parašė S. Kaimietis. Šita 
yra labai naudinga knygelė kiek
vienam perskaityti. Iš senų-seno- 
vės girtuoklystė skaitėsi biauria 
yda bei nuodėme, kurią pranašai 
ir galvočiai peikė bei su panieki- 
kinimu apie ją atsiliepdavo; bei 
nekados senovės laikuose žmonės 
taip nebegirtuokliavo kaip dabar 
girtuokliauja. Dešimta dalis visos 
Europos gyvenįpjų “prailgite kak
tos” dirbk per dienas ir naktis, 
kad padirbti, išplatinti ir išgydyti 
tuos nuodus — degtinę; dirba tik 
delei to, kad sunaikinti savyje jė; 
gą, ištuštinti kišenių ir pripildyti 
savais vaikais bei vaikų — vai
kais prieglaudas, ligonbučius be
protnamius, kalėjimus ir priveisti 
dar tarpu savęs visokių ligonių 
bei elgetų”. Kaina................ 10c.
Agentai gauna 50 procentą ant mu

sų locnos spaudos knygų.
Siųsdami pinigus adresuokite:

JONAS M. TANANEVIČIA, 
3249-53 So4 JJorjftn,

5c. už 10 
PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS 

PABANDYK BAKSELĮ IR PERSITIKRINK PATS 
Satino paukščiai ir gėlės padaro puikias 

pagalves
P. LORILLARD CO.

W. Pulman 4178, arba 659 W. P.
x^Xd&tuviska Registruota

AKUŠERĖ
T.T.EON. S. SUTKUVIENĖ

339 Kensington Ave.
Kensington, Ill.

t ** 
$
* 
t*

CHICAGO, ILL.
SFECUALISTAS LIG?: VYRU. 

MOTERŲ, VAIKŲ IR FRU. GIM- 
DYMO. , " • •

Gydau privat iškas ligas vyrų ir mo
teli;, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
piauučių, .7’dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ir ligas akių, ausų, nosies 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

;************************^t

B - DR. A. LEONARDAS JUŠKA l
i * 
%*

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.

Uždejome naujos mados Auto
mobilių biznį.

Galima pasisamdyti visokios mados Automobilius 
del pagrabą, vestuvių, krikštynų, taipgi pasivažinėti. 
Mes parsamdome Automobilius už numažintą kainą.

Taipogi parduodame naujusir 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,

M. DREIVISZIS Mgr.
CHICAGO, ILL

ir 
KVIETKOS 

kievienam 
BAKSELYJ

DR. RICHTER'S
Pain Expeller

Dr. Richter's galingos externa 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

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

Skubiai palengvina 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.dautųgėlimą** Gepamirš- 
kite gauti teisingas gyduoles u^pečetita . 
su pečėtim pūkeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

F. AD. Richter A Co
American House

PLUMBERIS
Suveda gazą, auras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

Telephone Yards 4527.

Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeport© ir apielinkej 
kad musą ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos del 
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.
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ADMI JSTRACIJA LIET. TEATRAIr. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA 

MARTINO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

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

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

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

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

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

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

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

4527 Marshfield Ave.
Mot Randis Pagelbininkas, 

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

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

v 4530 S. Wood St. 
Kazimieras Stulga, Kasierius.

4513 S. Wood St.

r---- "— ----------
PASARGA: “Už korespondencijas, 

apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako”.

Draugysčių Reikalai,

yiAii

~ PASILINKSMINIMO VAKARAS 
SU PROGRAMŲ. - ;

Parengtas ■ naiidąi ž,.vių 
Sfde’ delegatų 
Ūkininko,’ ’ ir 
subatos vaka-;

;M. Mel 
XVest 23 
,val. va-

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. Rašt.,

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

j.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

J. V. ZachareviCe, Prez., 
917 — J 3rd St.

Martinas Kadzievskis, Sekr., 
3244 S. Mor-^a St.

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

Kūn. M. Kraučuuas, Kaprlonas, 
32nd Pl. and Auburn Av u

TAUPYKIT PINIGUS! ..
“Keistuto” Paskolijimo ir Budavo

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

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

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

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

Ši Dr-ja . (Spulka) yra seniausia 
iš visų lietuvišku Spulkų Chieagoje.

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

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

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33rd St. '
J. P. Ewaldas, ^Sekro .orius, 

3236 8. Morgan St.
Phones:—Yards 2716—Wabash. 2200.

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

su

knygyno ant West 
draugijų: “Lietuvos 
28 kuopos T. M. D., 
re, rugpiučio (Aug.)--24r d., 
dažio svetainėje, 2242:—44
Pi'.., Svetainė atsidarys 7 
kare. *■

Programas bus žingeidus if pamo
kinantis kiekveiną užganėdins ir su
teiks atsakantį bei dailų pasilinks
minimą.
kai gerai žinomas, 
programe.

Stepukas, kuris jau publi- 
tąipgi dalyvaus 

Visa nauda eis palaiky
mui viešo minėto knygyno; i4t: nuo
širdžiai užkviečiame prispėti.’.prie ši
to prakilnaus darbo. <Sų pagarba, 

9 KOMITETAS.

Paieškau j^turįų -draugų:
Juozapo Macnarlaus; paeina iš Kau
no gub., Re_seinų pav., 
telio; 
Wis.
Šiaulių 
pirmiaus gyveno*- <‘ė 
N. J. Jono Viatavj 
Panevėžio pav£*Šį: 
kaimo; pirmiaus gyveno Newark, N. 
J. Jurgio Buliaus; > Kauno gub. Šiau
lių pav., 
kaimo, 
Pa. 
kite

Tvėrių, raiės- 
pirmiaus * gjn^eno Kenosha, 

Antano Bruniaus, Kauno gi b.p 
pav.j Bąrstiečių miestelio/ 

i'FMnklin Furnace,1 
us, .Kauno, gnb./r 
os par. .Veižgų-1

Cidibravol# par., Vabalių 
gy ven J. pin&iaus Allegheny, 

Jie patįs' ąr tas kitas molonė- 
duoti žinių šiuo antrašu:

Box
Antanas J. Gnizinsks, 

474, ' Westville, Ill.

ADMINISTRACIJA DK-STĖ3 ŠV. 
... JUOZAPO - AIM. SM.

Juazapas Calandauekas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

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

Juozapas Palūkas, Prot. Rašt.
4559 So. Hermitage Av.

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

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

ADMIN7 JT3ACIJA L. I-. U. 
KLIubO.

LEE PARK, W1IKKS-BARRE, PA.
Adomas čikanauskas, Pimsėliu, 

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 Bee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,

< B. F. D. No. 1 Box 171.

TĖMYKIT LIETUVIAI: 
TAUPYKITE PINIGUS!

"Lietuva” Pasko’ijuno ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

35 serija prasidėjo utarninke Bug; 
piučio 6 dienų 1912 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas 8tą vai. 
vakare Dom. šemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali_ .užsirašyti po ke
letą akcijų ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, galima 
surėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6Į4 metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir 
tuvaitės prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš- 
del pirkimo arba budavojimo Na

šių ant prr.nu morgičiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų I epierų.

Su guodone, .
Kaz, Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

DIDELIS KONCERTAS
BUS NEDĖLIOJ, 1-mą D. RUGSĖJO 
(SEPT.) HULL HOUSE~TEATRE.

(kampas Halsted ir Polk gatv.).
Rengiamas sušelpimui jaunus dai

nininkės, važiuojančios ' Europon 
baigti dainavimo mokslą. Koncer
te dalyvaus:

Marė Viskoškienė, mokinė geiiau- 
sio Chieagoje mokytojo, Devries, iš
važiuojanti Europon baigti savo pro
fesijų pas garsius mokytojus.

Marė Janušauskienė, geriausiai at
sižymėjusi tarpe chicagiečių daini
ninkė.

P. ■ Sarpalius, žymiausias tarp chi- 
cagieeių smuikininkas.

Koncertas bus nepaprastas. Marė 
Viskoškienė dar pirmu syk pasirodys 
ant musų scenos. Atsilankę turės 
progų išgirsti dar negirdėtas dainas 
ir muziką. Nepraleiskite šios pro
gos. -

Tikietai gaunami:
M. Tananevičiaus, A.
Bagdžiuno =Bankose;
tuvėje ir “Aušros” knygyne.

- Paieškau savo tikro brolio Bene
dikto Grupo Paeina iš Kauno gub., 
Reseinių pav., Švėkšnos vai. ir pa; 
rapijos, Jonelių sodžiaus. Seniaus 
Chicagoj gyveno, dabar nežinau kur. 
Praneškite, jaigu kas žinote, šiuo 
resu:

Box
Petras Grupas,

22, Westvlle,

ANT PARDAVIMO.

ad-

111.

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

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

Lie-

yra

J.Tananevičiaus, 
Olševskio ir J. 
Ilgaudo spaug

as

Ant išrandavojimo flįatas su 5 kam
bariais pagal moderniškų pabudavoji- 
mąį. Atsišaukite į Jono M. Tanane- 
vičio Bankų. '

« ‘KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
; ADMINISTRACUA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.
ŠV,ADMINISTRACIJA DP-STĖS 

MATEUSO APAŠTALO.
Petr. Aiidrejauckas, Pirm., 

918 — 33rd 8t.
’ Antanas Mazelaurkie, Pagebinii

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

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

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

918 — 33rd Street.
Ignacas Brazacskis, KpygiuSj 

3220 Illinois Court.

Dideles Ristynes
tarp JOE BANSEVICH, dručiausio lie
tuvio Amerikoje ir WM. SUHAJDA 
slavokų čiampionas ir įžymių kitų risti- 
kų. Pėtnyčios vakare, Rugp. (Sept). 30 
Bohemian-American Hall, 1440 W. 18th 
St. Pradžia Stą val. vak. Tikietai 50c 
75c, $1.00 ir $1.50

Lietuviai ateikite pasižiūrėti šitų di
delių ristynių; pamatysite, kaip drū
čiausias lietuvys paris pagarsėjusį ir ga
bų slovakų ristiką — Joe Bansevi&ius 
parito 16 d. šio men. lietuvį ris'tika Joe 
Geštautą. kuris svėre už jį daugiau’50 
svarų. Taigi ir šiose ristynėse tikisi 
lietuvys laimėti ir įgyti sau varda.

Parsiduoda bučernė ir groseruė, ge
roj vietoj, daugiausiai tarpe lietuvių.' 
Noriu parduoti greitai ir persikelti į 
kitą vietą, kadangi ? iiuplrkaų sau Uo
tų ir noriu statyti hamą. Atsišaukite į 
“Kataliko” Red. •; "

31-32-36. J -f

Parsiduoda labai pigiai geroje vie
toje saliunas. Ssrv.inįukas važiuoja į 
Europą, tad naudokite gero pirkimo 
prųga. Atsišaukite šiuo adresu.

. 1020 So/ Canal Str.
■ .. Chicago, Ill.

32-33-34.

ĖV. MYKOLO DB.-BIEB WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras Piiecxas, Prezidentas, 
462 E. South St.

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

Vincas Adominas, Prot. Seki-., 
34 Ixtgan St.

Knzim Deltuva, Finansų Sekr. l-mas, 
96 Logan St.

i£**S Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant 8s~ 

Juozą u Šnipas, Kasierius, 
Ė 388 New Gro*e St

GVARDIJOS NARIAMS.
Kiekvienas D. L. K. Vytauto Gvar

dijos narys, Town of Lake, turi da
lyvauti šv. Kazimiera parapijos ba
žnyčios pašventinime, kuris atsibus 
nedėlioj, rugsėjo 1 dieną 1912 m., 
Chicago Heights, HI. Visi, .nariai 
turi susirinkti ant';puses šešių iš ryk-
meeio . į. Sv. Kryžiaus' parapijos sve- ;: 
tainę, kur -bus dalinami tikiesi va
žiuoti traukinu 7:20 valandą iš ry
to. Ant' 47 ir Western avė. sėsime 
į traukinį ir važiuosime ligi,- galui. 
Už nebuvimų bausmės $2.00;

Kiekvienas narys turi būti su 
Gvardijos kepurę ir baltomis piršti
naitėmis; Gvardijos-gi. kareiviai uni
formoje. Su pagarba,

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

(33—35) 4644 So. Paulina St.

PAIEŠKOJIMAI.
REIKALINGAS VARGONININKAS.

Reikalingas blaivus, geras ' katąlir 
kas, vargonininkas, sugebąs -chorų 
vesti ir nesibijąs atlikti zokrįstijono 
darbą. Gali gauti į mėnesį w $40’ 
iki $45. Vieta prie šv. Petro para
pijos, 65 Milwaukee Aye., Kenosha,, 
Wis.

Parsiduoda keturiems kambariams 
'fprniėiai (naminiai r.akandai). Noriu 
išvažiuoti į kitą mieštą. Atsišaukite 
šiuo adresų,: . •

3302 Union Av. 
2nd. floor, Rear.

Chicago, Ill.
32-33-34 i

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K.

WILKES-BARBE, PA.
J. Laukus, PrezidentCn,

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

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

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

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

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

New Grova St

NARIŲ DOMAI.
Šv. Mateušo Ap. draugija tu ri sa

vo mėnesinį susirinkimą nedėlioję, 
rugpiučio 25 dieną, šv. Jurgio para
pijos svetainėje, 
privalo atsilankyti, nes 
dalykų bus apkalbama, 
buvimų bausmės 1 doh

Su pagarba,
Nik. Overliugas —

3245 So. Morgan Str.

Kiekvienas narys 
daug svarbių 

Už nepri-

sekr.

SUSIRINKIMAS.
šv. Juozapo Laimingo 
Town of Lake turės 
susirinkimą, nedėlioj, 

1912 m.,

Miri- 
savo 
25-tą

Reikalinga mergina arba našlė prie 
grįčios (stubos) darbo. Darbų turi 
suprasti. Vieta ilgam laikui. Apie už
mokestį sužinokite laišku. Atsišaukite 
šiuo adresu:

Plus Adomaitis
654 W. German Str.

32-33-34 Baltimore, M. D.

Parsiduoda Bučernė labai geroj 
vietoj, lietuvių apgyventoj. Parsi
duoda iš priežasties, kad savinin
kas nusipirko farmą, ant kurios pats 
turi apsigyventi trumpam laike. At
sišaukite pas Frank Dap, 1901 Ca
nalport Ave., irėl. Canal 1671. 

(34-^36)

Parsiduoda pigiai geroj, lietuvių 
apgyventoj vietoj saliunas. Parda
vimo priežastis — savininkas važiuo
ja ant farmų. Atsišaukite šh o ad
resu: D. Dowar, 1822 Canalport AV., 
Chicago, III. (34 -36)

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGUOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
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.

Dr-stė 
mo ant 
mėnesinį 
dienų rugpiučio 1912 m., 1-mų vai. 
po pietų šv. Kryžiaus parapijos sve- 
tanėje ant kampo 46-tos ir So. Wood 
gatvių.

Kiekvenas narys privalo būti ant 
šio susirinkimo, nes turime Ubai 
daug svarbių reikalų apie rengiamą
jį apvaikščiojimą 5-metų sukaktuvių 
musų draugijos gyvavimo.

Su godone,
J. J. Polekas — prot. rašt, 

4559 So. Hermitage A\e.

Paieškau moters arba merginos dėl 
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)

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

K. A. Vasiliauskas
3249 So. Morgan St.

Chicago, Ill.

Parsiduoda bizniavas namas, prie 
šono tuščias liūtas. Raudos namas 
atneša 50 dol. į mėnesį. Vie-a gra
ži, prieš lenkų bažnyčią, apgyventa 
lietuvių ir lenkų, tinka visokia a biz
niui. Miestas smarkiai auga, daug 
fabrikų statoma. Parsiduoda, ::es sa
vininkas važiuoja į farmas. P. Lon- 
gava, 4932 Magonn Ave., East Chi
cago, Ind. (34-7-36)

VYRIAUSYBE gvardijos didž. 
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE.

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

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

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

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

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

r. Jasnlaitią, Gvardijos Adjutantas, 
L. Boniaviče, Gvardijos Maršalga.

SUSIRINKIMAS
D L. K. Vytauto Gvardija, 1-ma 

Rait. Diviz. ant Town of Lake, 
rčs savo mėnesinį susirinkimą

Į susirin-

tu- 
ne- 

dėlioj, rugpiučio 25 dieną, 2-rų vai. 
po pietų, šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje, 46 ir Wood gat.
kimų kiekvienas privalo atsilankyti, 
nes daug svarbių dalykų bus svars
toma.

B. Keperša, Rašt., 
4644 S. Paulina St.

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

Antoni Piktune . -.
e—o M. Sneidar c:.

Box78
Thorpe, Wis.

32-33-34.

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

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

3200 Dlinois Ct.
M. Kadzievskis, 

3118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO R. ir K.

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Ave. .

Joe. Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 Auburn Ave.

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

3325 S. Morgan St.
’ Tine.;Stankus, Išdininkte, 

2934 — 29 St.

DIDELIS TEATRAS.
Šv. Mateušo Ap. draugija nedėlio

ję, rugsėjo 1 dieną 1912, sulos ko
medija: “PIRMAS DEGTINĖS DA
RYTOJAS”. Teatras atsibus- šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 32nd PI. 
ir Auburn Ave. Po teatro bus 
kus balius.

Nuoširdžiai užkviečiame visus 
tuvius ir lietuvaites, 
nūs atsilankyti į šį 
pamatyti gyvai kas 
degtinę.
. .Arsus kviečia,
'°4—3J.)

Paieškau Konstantino V«.*, -.kio. 
Paeina iš Kauno gub., Reseiuių pav., 
Ludavinių parapijos, Svirnįų sodž. 
Antri metai kaip Amerikoje. Ji
sai pats ar kas apie jį žino ; raneš- 
kite man šiuo adresu:

Petras Vaitkus,
264 Pine Str., Kenosha, Wis,

pui-

lie- 
jau-, senus ir 

smagų teatrų ir 
ir iš ko padarė

KOMITEO*

Paieškau Jono Diemont.%v.< įaus. 
Paeina iš Kauno gub., šaulių pav., 
Vegerių miestelio. Prieš dvejus me
tus girdėjau, buk išvažiavus į gi
rias. Jaigu kas žnote apie jį arba 
jis pats, meldžiu duoti žinią: " \

Frans Savickas,
3254 So. Morgan St., Chicago,' TB'.

PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1 Rašant laiškų į “Kataliko” re

dakcijų visada parašyk aiškiai savo 
vardų, pavardę r adresą.

2 Jeigu nori permainyti savo adresų, 
visada paduok savo senąjį adresą, o 
paskui naujų. Jeigu pats ne moki gerai 
rašyti, tai adresgv jauok kitam para
šyti. _ Teipgi, jef“ 
gatvė vadinasi, 
liktarnos, o tąsj 
' 3 Pinigus J ‘ 
gali siųst regis 
išpirk “Money 
Stoni laiške. Išpi 
i.e laikyk pas 
mėlynų korčiukę _ 
prastam laiške, Ibį 
laikyk pas savegl į-;

4 Siundant mfijiane 
lerį, gali prisiųst-.pačt 
jeigu siųsi daugiau negu dolerį ar ir 
daugiaus, tai siųsk pinigus per “Money 
Orderį.” SiunčiAįt markes, reikia ne
sušlapinti ir įdėti liuosas, kad nesulip
tų, nes sulipusias markes nepriimsime 
už pinigus. (’? f

5 Rašant į “'Kataliko” redakcijų 
korespondenejių, visada reikia'aprašyti 
gryną teisybę ir padėti savo tikrų var
dą ir pavardę, nes be to tokios ko
respondencijos netalpinsime į laikraštį.

6 Korespondencijas talpiname tik
vien prisiųstas nuo skaitytojų, nuo ne 
Skaitytojų jokių korespondencijų - ne
talpinsime. ' , •

į ineĮtžinai kaip toj 
i paKurčk gerai ant 
£a»šyk adresų.

CatsKko ’ ’ redakcijų 
uitaŠi laiške, arba 
■dbrį” ir siųsk pra- 
;ęj “Money Orderį ’ ’ 
iVį,^tik tų didesnę 

& į redakcijų 
;ą mažų pasi-

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

Chicago, Ill.

Uranium Steamship 
Company 

i?-:Į&gųli&rišką Pasažierinė Linija tarp 
"NE W YORK ir ROTTERDAM. 
Geriausi Laivai—Ruimingi kambariai 
Marconi bevieline stotis—Geras Valgis 

Austrijos,Hungarijos ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug • 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship
Company

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner ®- Co.,

140 N. Dearborn St., Chicago. Ill. 
Arba pas mus"agėntus kurie randa

si visur Suvienytose Valetijose.

I J. W. Zacharewicz 
r NOTARAS

Ištiria abstraktus perkantiems 
-namus ir padirba visus kitokius' 

f lėgališkus dokumentus, Ameriko-. 
i niekus ir Europiškus, Asekuruoja 

namus nuo ugnies ir ciklono ątsa
* kančiose kompanijose ir skolina 
I pinigus ant pirmo morgičiaus.

Kreipkitės prie tautioczio kuris yra 
| atsakantis o visados gausit teisinga pa

tarnavimu. Prieszai Szv. Jurgio bazn.
I 911 W. 55rd St. Tel Yard 5423

elephone Yards 2750 e
Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltų alų, geriausių vynui 

Ir rugine degtine, o cgiarai tai net 
iš, pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine, delei veselijų ir kitokių su
sirinkimų.

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

Dr. G. M. Glaser
Sluoml apreiškia pagodotal vlsuo- 

menlai, jog 6su Benia aslas gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
matų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St
Kertė 32-ros gatvės.

'* Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintai uar austais 

budais gydymo. Visus ligonius steng- 
Biuoal užganėdinti kaip ir llgšoL .Pasi
tikėdamas, jog gerbtame publika ir to- 
liausmane rems, estu namie ant klek^ 
vieno par-lkslavimo dieną ir naktį. 
EaUt apecIailstas ligose vaikų, moterų 
Ir vyrą Ir užsendlntoae Ilgose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi .8 pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė 32-ros gatv*.

Išgydysiu Jus 
■n R 4 KUS P AS LAP
UI 3 TINGU LIGŲ.

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

kiek vien am u 
ganedinima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus uz 
pigiau ir ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asz 
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 uzmo- 
kosni, pagal jusu iszgaįėjima. Netruki 
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lietuviszkai.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Ave., Slub, virsžuj Ban- 
kos, prie 18tos gatves, Chicago, Ill.

DR. RENFER, Specialistas.
Val. 8 r. iki 8:30 v., nedel. 8 r. iki 12 dien

Po
THE FALCON CIGAR FACT.
vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas 

J. A. NUT0WC, Sav.
— išdirba geriausius —
HAVANOS CIGARUS

4644 So. Marshfield Av„ 
Chicago, Ill.

. Tel. Yards 175

*• * * * * *
DR. O. C. HEINE > 

DENTISTAS *
Kamp. 31mos ir Halsted gatvių #

*
* -■ ■ ■ . . . #
* **5M=*?fS*»9(C**»)(t)t:***********

y IiaLUfJ. oimuo ir ^aLVJ
* Ofisas viršuj Aptiekos
* 15 metų vienoje apygardoje.

JAIGU ESI SUŽEISTAS, 
'o negavai atlyginimo už Sitvo su
žeidimų, - pasiklausk pas mane. Per 
mane . daugelis, žmonių gavo tūkstan
čius dolerių, gausi ir tu. Del atsa
kymo indėkit markę.
‘ Rašykit šiuo adresu:

_ SAUKAITIS,
. Gen. Claims adjuster,

9 Charles Str., . Maspotli, N. Y.

“KATALIKO” IŠLEISTOS KNYGOS 
ARBA KNYGOS SAVOS SPAUDOS.

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

'1 ' ' '

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

Pamatinės žinios iš Anatomijos, Fizijologijos ir Hygijenos. Rank
vedis Pradinėms Mokykloms ir Plačiajai Liaudžiai Žinynas. Su
taisė Dr. A. L, Graičunas. šis pirmas lietuvių kalboje sveikatos ži
nynas parašytas pagal Europos ir Amerikos garsių daktarų ir 
profesorių. SVEIKATA — veikalas didis, turi 339 puslapius, su 
keliais šimtais aiškių paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimų ir 
kitokių. Kaina drūtuose apdaruose.........................y........... $2.00.

VIENATINIS SAVO BUSIES LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKOS. KALBOS 
RANKVEDIS BEI ŽODYNĖLIS LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS su 
Fonetiškų Ištarimu ir Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiu. Sutaisė S. P. Tananevičia. (Antra laida su pataisymu). 
Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje del' išsimo- 
kymo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra paran
kiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa žodžiai, paskui angliš
kas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. 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 
Reading”, prie dabartinio apsunkinimo gavime pilietiškų poperų, 
atneš didelę naudų kiekvienam, norinčiam palikti piliečiu. Pusi.
240. Kaina ................................... . ............. ........................................ $1.25.
Drūtuose andaruose ............................................................................... $1.50.

3. PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS 3ANKVEDĖLIS, Pasimoky- 
mųi Skaityti, Rašyti ir Kalbėti angliškai. Sutaiso S. P. Tanane
vičia šis pradinis Rankvedėlis parengtas naudai tų, kurie nori 
trumpu laiku pramokti angliškų kalbų, susikalbėti kasdieniniuose 
savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina ......................... . 25c.

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

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

2.

4.

5.

6.
viškų Mokslainiu Amerikoje. Parašė kun. J. Deharbe,D. J. Ge
riausias, nes labai suprantamas, kad ir mažiems vaikams Katekiz
mas, parankiausias lietuvių pradinėms mokykloms. Pusi. 199. 
Kaina drūtuose apdaruose ........................................................................ 35c.

7. NAUJA CHRESTOMATIJA dėl Lietuviškų Mokslainiu 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 .......................................................................     35c.

8. NAUJA KNYGA dėl Lietuviškų Mokslainiu Amerikoje. Dalis II.
Parengė P. Brandukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos la
bai paranki mūkimui jau pramokusių skaityti ir rašyti vaikų. 
Telpa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose ap
daruose ........ ..............................................i.................................................. SSC-

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.

ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir Naujojo įstatymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valančauskas. Trečias su pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai aiškiai ir kiekvienam supranta
mai aprašyta visa istorija nuo sutvėrimo pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. Pusi. 180. Kaina drūtuose apdaruose ............................. 40c.

10.

11.

12.

BELETRISTIKA.
AMALUNGA ARBA TYRO DUKTĖ. Labai graži apysaka apie 
baltveidžius ir indijonus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina .................   25c.
Ta pati su audeklo apdarais .................................................................... 50c.
ANTRAS KRIKŠTAS. gių laikų apysaka. Parašė Br. Vargšas. 
Labai 'žingeidi apysaka apie padėjimų šių dienų Rusijoje ir buvusią 
revoliuciją.' ' 'Pusl. 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 atsiinenit Pusi 75. Kaina ...................      15c.

15.

pamaldų į požeminius urvus, katakumbomis vadinamus, kurie ir >. 
šiandie dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina ................ — 35c.
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš amerikoniško gyvenimo.
H. Sienkievič. Išguldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. -Labai juo
kingas aprašymas apie užsidėjimų vieno Amerikos miestelio. Pusi.
32. Kaina 1............................... . .................................... ................. 15c.

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

17. CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖJAI KATAKUMBOSE. Isto
riškas apsakymas Laikuose Krikščionių Persekiojimo. Pagal lenkų 
kalbų P. B. Labai puikus aprašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui Domicijonui. Aprašyta, 
kaip pirmiejie katalikai, vengdami persekiojimų, susirinkdavo ant

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

veikslėliais. Astronomija — mokslas apie pasaulį. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir kokių įtekmę turi viena ant kitos. 

Knyga yra moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kaina ..........  60c.
Ta pati apdaryta ........................................................................................ 75c.

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

20. GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS ARTOJAMS. Eilės: K. Stikle
lis. Joje telpa keliolika puikių tėvynainiškų eilių garsaus musų 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina ................................................................  1.0c.

21. HUMORAS IR SATYRA Lietuviams Laisvo Laiko Praleidimui ir
Saldiems Juokams. Surinko Juokų Mylėtojas. Pusi. 158. Kaina Glc. 
Apdaryta .................................      ISiC.

22.GULIVERO KELIONĖS į nežinomas šalis. Vertė P. žemutis. Yra 
tai labai puikus ir juokingas aprašymas apie atsitikimus keliau
jant po išsvajotas šalis. Užimanti ir podraug pamokinanti knyga. 
Su paveikslėliais. Pusi. 98. Kaina ............................................. 4l)c.
Apdaryta .. ..........   (ilic.

23. GYVENIMO GABALĖLIAI. Joje telpa 13 įvairių puikių pasiskai
tymų ypatingai apie Lietuvos vargus ir visokias nelaimes. Skaity
tojas atras labai dnug genijališkų minčių apie vargdienių padėjimų. 
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 apmislyjiino 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. KATORžN INKAS. Labai daili apysakaitė Br. Vargšo iš šių dienų
atsitikimų Lietuvoje. Kaina ................................................................ 1C8-

29. LIETUVAITĖ. Apysaka Juozapo Kvietkovskio. Guldė P. G.
Labai puiki apysaka iš gyvenimo Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de
vyniolikto aiftžiaUs. Skaitydamas šią knygą ne tiktai ką smagiai 
praleisi laiką, bet dar įgysi sau naudų ir apsipažįsi su gyvenimo 
budti musų senukų. Pusi. 296. Kaina ................................................. 50c.
Su apdarais ...;........................................................................................... 75c.

MALDOS GALYBĖ. Istoriškas piešinys IV šimtmečio,
kalbon išguldė P. B. ~
čionių Rymo viešpatybėje. Verta kiekvienam perskaityti. 
74. iCaina ................................... ..................................................

30.

31.

Lietuvių
Puiki apysaka iš gyvenimo pirmutinių krikš- 

- - • - • ........... Pusi.
.... 25c.

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

MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juokingas aprašymas kelionės 
žiu ir atgal Mikalojaus ir Glapiros Ivanovų. ~ 
Išguldė Magnus Parvalkietis. T ' ' 
jatenos rusę poros, keliaujančios užsienyje, o nežinančios' svetimų 
kalbų. Labai užimanti knyga. Pusi. 216. Kaina .........................  508
Ta pati apdaryta ....................................................   75a

x JONAS M. TANANEVIČIA,
' *324S 53 S0. MORGAN ST.. CHICAGO. ILL

32. . . 1 Pary-
--------------Parašė N. A. Leikin. 

Labai juokingai aprašyta prietikiai
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m VIETINES ŽINIOS. «
Moksleivių rengiamieji pa

silinksminimai.
Pastaraisiais laikais pa

sirodo, kad moksleiviai iš- 
tikrųjų jau pradėjo bruz
dėti. Lygi šiolei apie juos, 
rodos, visiškai nebuvo gir
dėti. Dabar-gi abelno 
bruzdėjimo bangos už>avo 
ir moksleivius. Padėjo 
svarstyti, kaip čia tarpu 
savęs ką nors gero pada
rius? Vienybėje — galy
bė. Tai-gi moksleiviai už
manė tuoj sutverti Susivie
nijimą, idant toje vienybė
je galėtų ką nors gero nu
veikti. Susivienijimo su
tvėrimui seimas yra rengia
mas rugpiučio 23, 24 . ir 25 
dieną, šv. Jurgio parapijos 
salėje, kur susirinkusieji 
moksleiviai ir moksleivės 
sutvers Susivienijimą ir 
apsvarstys tikrus jo reika
lus. ....................................

Tuomi dar moksleiviai 
neužsiganėdina. Jie mano 
ir žmonėms suteikti kokią 
naudą, parengti gražu pasi
linksminimą. Tuo tikslu 
rengia minėtų dienų vaka
rais naudingas prakalbas ir 
šiaip jau žmonių palinksmi
nimui programėlį. Kad ne 
juokais yra rengiami nau
dingi pasilinksminimai, pa
rodo patsai gana turinin
gas moksleivių sustatytas 
programas. Ir taip:

Pėtnyčios, rugpiučio 23 
dieną, vakaro programas:

1) Apšvietimas ir kaip 
jis atsiekti (kalba)—p. K. 
A. Vasiliauskas.

2) Duetas ant piano — 
pp-lės V. Marcinkevičiūtė 
ir Z. Milaševičiutė.

• 3) Ideale jaunuomenė
(paskaita) — p. P. Lapelis.

4) Lietuvi mylėk tą bran
gią žemę (Maironio eilės) 
-— p-lė Ežerskiutė.

5) Draugijų naudingu
mas (kalba) — p. Al. Bal
tutis.

6) Eilės — p-lė M. Mar
cinkevičiūtė.

7) Eilės — p. P. Baltu
šis.

8) Solo ant piano — p -lė 
E. Makar.

Subatos, rugpiučio 24 
dieną, vakaro programas:

1) Žmonijos progresas 
(paskaita) — p. P. J iš- 
kaitis.

2) Aukšti kalneliai (du
etas) — p-lė M. Gurinskiu- 
tė ir p-nia O. Stankūnienė.

3) Socializmas (kalba) — 
p. A. Petraitis.

4) Kur bakūžė samano
ta? St. Šimkaus ir Tvkįąi 
Nemunėlis teka, M. Pet
rausko — p-nia Jami“aus- 
kienė.

5) Ko mums reikia? (A. 
Jakšto eilės) — p. Naugže- 
mis.

6) Amerikos lietuvių jau
nuomenė (kalba) — p. M. 
Cibulskis. *

7) Šventa Lietuva (Mai
ronio eilės) — p. Pr. Jan- 
čauskis.

8) Solo ant balalaikos — 
p. P. Baltušis.

Iš tų dviejų vakarų pro
gram© matyt, kad bus ko 
paklausyti ir pasinaudoti. 
Vertėtų mums lietuviams 
nepraleiskite šios progos ir 
susirinkti tose dienose. 8-tą 
valandą vakare, šv. Jurgio 
parapijos svetainėn, kuo- 
skaitlingiausia. Įžanga 
šiuose vakaruose visiems 
dykai. - ,*

Jaigu pažvelgsime į ne- 
dėldienio, rugpiučio 25 die
ną, programą, tai dar gra
žiau viskas atrodo. Cia ne

tik' išgirs žmogus naudingų 
prakalbų, puikios muzikos 
ir smagiai pasišoks, bet iš
girs dar du gražiausiu cho
ru dainuojant puikias, tik
rai lietuvių dvasios daine
les. Dainos žadina žmo.-r 
gaus jausmus,. išsyk .ihkve- 
pia prakilnius jausinūs. ir 
žmogus jautiesi po tų visų- 
vargų daug maloniau ; ir 
smagiau. Tokio prakilnaus 
užgahėdiniųiov. . privalome 
visi pageidauti ir tad jo hiž- 
ganėdinimiti ląnkyties tau . 
tiškų dainelių pasiklausyti. 
Daineles dainuos šv. Kry
žiaus ir šv. Jurgio parapijų 
sujungti - ir paškyrium cho
rai. Programas minėto j ? 
nedėldienio šiaip atrodė : .

Dalis I. •
1) Užgriež lietuvių or

kestrą.
2) Žmogaus tikslas (kal

ba) — p. J. Vaičiūnas.
3) Triumfališkas Maršas. 

C. Gounod, — dainuos cho
rai.

4) Mergelių iš šv. Kry
žiaus parapijos choras. .

5) Katalikiškosios moky
klos (kalba) — p. M. Sal
dokas.

6) Meilė tėvynės nemari 
(eilės) — p. Garuckas.

7) Lietuviais esame mes 
gimę, St. Šimkus — šv. 
Jurgio par. choras.

8) Giesmininkų maršas, 
A. Daukša — šv. Kryžiaus 
parapijos choras.

9) Pasakyk Lietuvą, E. 
Wiedman — abudu chorai.

10) Orkestrą.
Dalis II.

1) Dviveikmė Vaižganto 
komedija “Nepadėjus — 
nėr ko kast”., Suloš mok
sleivių būrelis, )

2) Orkestrą.
3) Lietuvos Baublys, J. 

Naujalis — abudu cho’ru.
4) Verpėjos daina, A, 

Daukša — abudu choru.
5) Šokiai lygi pirmai va

landai naktį.
Šio vakaro programas pra

sidės lygiai 7:30 vai. vaka
re. Į tą valandą .'riktu 
didžiai atkreipti domą. Pa
prastai buna garsinama 
katroje valandoje prasidės 
lošimas ar kas kitas, vienok 
to neištesiama, pradeda vė
liau. Moksleiviai-gi nori 
tokį nepageidaujamą in- 
protį prašalinti; atėjus pa
skirtai valandai į nieką ne- 
atsižiurint programąpradės, 
dėlto pasiskubinkime prieš 
tą valandą susirinkti, idant 
pilnai viską išgirstume ir 
panaikintume susįvėlĮnimo 
ihprotį. Įžanga šiuo kariu 
bus 25c., 50c., 75e. ir $1.00. 
Tikietus išlaiko galima 
gauti pas moksleivius ir J. 
M. Tananevičio “Publi
shing House” pas p. P. Bal
tutį.

Reiktų visiems lietu
viams atkreipti į šį vakarą 
atidžią ir kuoskaitlingiau- 
sia atsilankyti. Čia kiek
vienas galės smagiai pasi
linksminti, pasinaudoti, o 
kartu parems moksleivius 
bei parodys jiems savo 
prielankumą. Juk mok
sleiviai, tai musų žydinti 
kvietkelė. Jiems privalo
me prijausti ir jų užmany
tą darbą remti bei suteikti 
užganėdinimą. Patįs taip
gi atsilankę busime užganė
dinti, nes tokie pasiimi smi- 
nimai retai pasitaiko.

Ilguva.

Svetimtaučiai gaudo lie
tuvius.

Rugpiučio 11 d. S. L. A. 
36 kuopa turėjo savo pa

prastą mėnesinį susirinki
mą. Šiame Susirinkime .iš- 
ėjo aikštėn labai nemalonus' 
lietuviams apsireiškimas, 
būtent, kad tarp; lietuvių 
ima vaiki oties visokie Agen
tėliai ir kalbiną lietu vius 
rašyties į svetimtaučių. ori 
ganizacijas. Susirinkime 
net vardas buvo paminėtas 
vienos svetimtaųtįškps or
ganizacijos. TečįitHas ne? 
svarbu, tik svarbų hetų- 
yius ‘ - perspėtjįė 
nepasiduotų tęp >, kokių 
agentų ' prikalbinėjimams, 
kad-lietuyia-i turiį^ayų,gryr- 
nų lietuviškų organizacijų, 
į kuriąs gali vjsuomct rašy
ties. Negana darito, Įmini
mieji agentėliai stengiasi 
sutverti svetimtaučiu orga
nizacijoms kuopas iš vienų 
lietuvių. <.. •

Taigi 36 kuopa susirinki
me apsvarsčius visa tai, nu
sprendė tuo dalyku kreip
ties į visas kitas. kuopas ir 
paskatinti anas darban 
prieš svetimtaučių užplūdi
mą. Patariama visoms 
Chicagos kuopoms tankiau 
rengti viešuosius., vakarė
lius, kuriuose aiškinti lietu
višku organizacijų naudin
gumą. T.okiais Vakarėliais 
butų galima lietuvius ap
traukti nuo svetimtaučių iu- 
tekmės ir suteikti jiems pil
nesnį supratimą apie šapo 
organizacijas, iš anų nagj- 
dą sau ir savo tautai. Jdk 
turime S. L. A. ir S. L. R,
K. A., tatai į tas organiza
cijas ir rašykimės.■' Kam 
lietuviams reikalingi si eti
lui dievai, be kurių labai 
lengvai galima apsieiti.

L. J. Ratelio piknikas. |
Aną nedėldienį, rugpiučio 

11 dieną, buvo rengiamas
L. J. Ratelio piknikas; Už
manyta buvo išvažiuoti kįr 
į miškus; prie tyraus o ar 
ten gražiai, linksmai dieną 
praleisti. Vienok tasai už
manymas pilnai įvykti ne
galėjo, nes lietus perų ainė 
viską kitaip, verte išsiža
dėti tojo prie tyraus oro pa
silinksminimo. L. J. Ra
telio nariai nenorėjo visiš- 
kai’išsižadėti savo pasilink
sminimo ir mesti parengi
mus į šalį, tad vakarop* su
sirinko į p. Bierzynskįo 
svetainę, kur vieton dieni
nio miškuose pasilinksmini
mo surengė draugišką susi
ėjimą. Prisirinko gana 
diktokas rateliečių būrelis. 
Prasidėjo visoki žaidimai, 
šokiai bei pasikalbėjimai. 
Malonu buvo žiūrėti į tokį 
susirinkimėlį bei gražų 
linksminimąsį. Čia vi
siems rūpėjo tik gražus to 
vakaro praleidimas bei tin
kamas pasilinksminimas.

Prie progos prisiminė 
man seniaus p. Lietuvio ant 
L. J. Ratelio užsipuldinėji
mai, buk esąs laisvamauiš.- 
kas, cilikiškas. Man visai 
kitaip atrodo. Minėtame 
susirinkime niekas priešin
gų klausimų nekėlė. Jai
gu kas ir bandė kartais 
juokais ką išsitarti, tuoj 
buvo jam užkirsta. Savo 
lošimuose taip-gi nieko dar 
priešingo nerodo. Mano 
nuomonė yra taip, kad L. J. 
Ratelis pilnai surimtėjo, su
pranta tikrą pasilinksmini
mų programą ir atskiria 
dailę nuo kokios ten propa
gandos. Pasilinksminimas
— pasilinksminimu; dailė
— dailė privalo būti, kas
J. Ratelio tuom tarpu, ro
dos, pilnai yra pildoma. 4

Vėlyvame vakare, suren
gė L. J. Ratelis gardžia va
karienę. Bevalgant kele
tas prakalbėjo į

sius apie L, J. Ratelio ge
rovę. Po vakarienei dar 
kiek pasilinksmino ir pas
kui visi gražiai išsiskirstė.

3 Ten buvęs.

Kūdikiai laimėjo.
Pereitą savaitę miesto 

taryba didžiuma balsų pri
ėmė naujus Įstatymus, su- 
lyg kurių Chicagon pienas 
turi but pastatomas nuo 
švarių farmjų ir visiškai 
švarus, arba pasteurizuo- 
tas. Tam tikslui paskirta 
inspektoriai. Miesto ma
joras įstatymus patvirtino. 
Kalbama, kad delei to pie
nas turėsiąs pabrangti, bet 
majoras užtikrinąs, kad jis 
su pabrangimu be atsižiū
rėjimo kovosiąs. Priimant 
tuos įstatymus 9 alderma- 
nai buvo priešingi.

Pereitą silbatą, rugpiu
čio 17 d., š. jm., Roselande, 
III. atsibuvo naujai sutver
tos T. M. D. kuopos agita- 
tivinis vakaras, Vakaras 
atsibuvo Palmer Garden
salėje. Kalbėtojų buvo ir 
iš paties miesto Chicago.

Lietuvių Namų Savi tin
ku Sąjungos, Chicagoje pe
reitą nedėlią buvo laikytas 
pikninkas darže Leafy7 Gro
ve, Willow Springs, Ill. 
Pikninkas puikiai nusisekė 
ir sočiai linksmintasi, ka
dangi diena buvo giedri.

Gal streikas bus.
Tramvajų t ir viršutinių 

geležinkelių , tarnautoji] 
straikas, kaip matomi iš 
viso stovio, regis turės jau 
prisiartinti, tečiau tikrai 
tvirtinti negalima, nes rar
pan įsimaišė miesto majo
ras ir šis abi pusi stengiar 
si sutaikinti. Vienok dar
bininkai taikinti© s; c nema* 
no, nes kompanijos nepri
ima jų visų reikalavimų. 
Šią savaitę tasai klausimas 
turės but išrištas.

Nauja lietuvė dainininkė.

f Sipkoriės ir PimgjĮ SĮuntimas*
Dabartinės šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon

- yra sekančios:
Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krajaus.

i $38.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.00 
36.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 
41.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d.

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

$42.00 Cunard Line iš Libavos į New Yorką,
41.00 Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas
36.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas
35.00 American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas
33.00 Anchor Line iš Antv. arba Rotterdarn per New Yorką, eina 9 d.
33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Montreal, eina 8 dienas

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų į visas dalis svieto, jeigu reikalas 
parašyk iš kur i į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

43.00 
45.50 
43.00 
43.00
43.00 
40.50 
45.00

$42.50 
40.50 
41.00 
41.00 
41.00 
41.00

Pirmą d. rugsėjo, Hull 
House Teatre, chicagiečiai 
turės progą išgirsti naują, 
dar ligšiol niekur negirdė
tą, dainininkę, žinomąją 
p. M. Viskoškienė. ’-nia 
Viskoškienė visų, kurie ją 
girdėjo giedant, ypač gies
mės specialistų, buvo pri
pažinta nepaprastai talen
tuota, gabi dainininkė mo
kinė. Tokie žinovai, kaip 
Herman Devries, M. Pet
rauskas ir kiti sako, kad iš 
jos galima daug ko vilties,.

P-nia Viskoškienė atei
nantį mėnesį išvažiuoja į 
Berlyną baigti daininiuky-. 
stę pas garsius mokytojus, 
k. t. p-nią Corelli, arba Li
ly Leman, su introdukcijo
mis nuo savo mokytojo, 
Devries.

Šis koncertas chicagie- 
čius ne mažai užinten sa
vo, nes p-nia Viskoškienė 
turi nemažai draugų, bet 
labiausia, riurbut, todėl, 
kad ne vienas; jos daina
vimo “karjerą” neėmė 
serjoziškai, Taikė tik pra
bėgančiu lipu.! Bet taip 
manantieji apsivylė: jie tu
nes, koncerte dalyvaus žy- 
scenoje.

Apart p-nios ; Viskoškie- 
nės, konerte dąlyvaus žy
miausia tar$ CJiicagos lie
tuvių dainininjs —p-nia 
Janušauskienė (Jakševi- 
čiutė), ir p-nas Sarpalius, 
žymiausias tarp lietuvių 
gjnuikininkas.

Šiuodu artistu pagelbsti _ 
p-niai Viskoškienęl jo i ai-Į 
sisveikinimo koncerte. Į

Muzikantas. *

Apart litu kainu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku Citizens 
popioru, turi niokoti $4.00 Head Tax.

Kainos Europos Geležinkelių:
Tarp ir Tilžės Eydkunų.

Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

$5.20
$4.85
$6.95
$6.90

$5.25
$5.00
$7.10
$7.05

RUBLIU KAINOS
Rublių $ c Rublių $ c Rublių « c Rublių $ c

1 • 52h 29 15.23 57 29.93 85 44.63
2 1.05 30 15.75 58 30.45 86 45.15
3 1.58 31 16.28 59 30.98 87 45.68
4 2.10 32 16.80 60 81.50 88 46.20
5 2.63 33 17.33 61 82.03 89 46.73
6 8.15 34 17.85 62 82.55 90 47.25
7 8.68 35 18.38 63 83.08 91 47.78
8 4.20 36 18.90 64 83.60 92 48.30
9 4.73 37 19.43 65 34.13 93 48.85

10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.38
ii 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 85.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93
14 7.85 42 22.05 70 86.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 37.28 99 51.98
16 8.40 44 23.10 72 87.80 100 52.25
17 8.93 45 23;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 39.38 300 156.75 H
20 10.50 . 48 25.20 76 39.90 400 209.00 g
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00 9
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 812.00 |
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00 1
24 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.00 g
25 13.13 53 27.83 81 42.53 900 468.00 g
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50 S
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00 į
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50 F

e- Prie kie Icvieno siuntinio rei k pridėti 25 centus ant pačto kaštu. £

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

Reikalaujanti šipkorčių į kitus miestus, rašykite mums į kur norite išva- g
žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų metus,
o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau
liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jūsų
šipkortes kogreičiausiai išsiųsime.

•- s -. f - . • ? ' »’ Adresuokite mums visada šitaip:

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