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NAUJAS ĮSTATYMAS 
APIE KARIUOMENĖS 

ATLIKIMĄ RUSIJOJ.
Caras jau patvirtino val

stybės durnos išdirbtų ir ta
rybos svarstytų naujų įsta
tymų apie kariuomenės at
likimų. Čia paduodame kai 
kuriuos to įstatymo punk
tus, paliečiančius asmenis, 
turinčius šiokį ar tokį mok
slo cenzų.

Sulyg naujo įstatymo ne
tarnavusieji ligšiol mokyto
jai ir daktarai jau turės 
tarnauti lygiai su kitais, 
baigusiais mokslų.

Paskirta du kariuomenėn 
priėmimo laiku: 1. Baigę 
medicinos ir veterinarijos 
mokslus, be to ir farmaceu
tai priimami kariuomenėn 
laisvanoriais (volnooprede- 
liajuščijesia) nuo gruodžio 
15 lik 31 d., o tarnauti jie 
pradeda nuo sausio 1 d. (po 
priėmimui) ir 2. Visi kiti, 
turintieji teisę stoti kariuo
menėn laisvanoriais, pri
imami nuo birželio 15 lig 30 
d., o tarnauti pradeda nuo 
liepos 1 d.

. Karo ministeriui leidžius, 
antrosios rųšies žmonės ga
li stoti kariuomenėn ir tarp 
15 ir 31 gruodžio.

Laisvanoriams paprastai 
reikės tarnauti 2 metu ir at
sargoj būti 16 metų.

Bet turintiems teisę būti 
oficieriais ir išlaikusiems 
praporščiko ir prapraporš- 
čiko kvotimus, tarnavimo 
laikas gali būti sutrumpin
tas; pradėjusiems tarnystę 
sausio 1 d. (daktarams, ve
terinarams ir farmaceu
tams), reikės tarnauti tik 
1 metus ir 8 mėnesius, o 
pradėjusiems liepos 1 d. rei
kės tarnauti 1 metus ir 6 
mėnesius.

Pagaliau, kas labai svar
bu sulyg naujo įstatymo, 
reikalaujamas kas metai 
naujokų skaičius turi būti 
surinktas iš visos valstijos, 
o ne taip, kaip kad buvo 
ligšiolei, kada tam tikra 

-naujokų skaičių ima iš kiek
vieno apskričio.

Šitas įstatymas pradės 
Veikti nuo gruodžio 1-moš 
’dienos 1912 m. Šiais me
tais naujokai bus priimami 
tarnyston sulyg senųjų įsta
tymų. Laigyanoriai senu 
budu gali stoti tik iki gruo
džio 1-mai dienai š. m.

prieš dabartinę vyriausybę, 
o ypač prieš jį patį, tatai 
ir liepęs tuos generolus su
šaudyti. Sušaudyti genero
lai prigulėję prie d-ro Sun 
Yat Sen partijos, kuri pa
sirodžius dabartiniam prezi
dentui kenksminga. Buvo 
pasklydęs girdas, kad pre
zidentas liepęs sušaudyti ir 
patį dr. Sun Yat Sen, te
čiau paskui pasirodė tas ne
teisybė.

Du generolu teisė karo 
teismas ir pasmerkė sušau
dyti, o kiti nužudyti be jo
kio teismo.

Prezidentas taigi dabar 
bijosi iš savo rūmų ir nosies 
iškišti, apsistatęs tvirtai 
kariuomene. Pasakojama, 
kad Yuan Shi Kai yra lin
kęs prie monarchijos ir anos 
labui darbuojasis.

Sušaudžius generolus, 
Chinų Tautinis Susirinki
mas (parlamentas) tuojaus 
pareikalavo pas prezidentų 
pasiaiškinimo tame reikale. 
Reikalavime be to atstovai 
pažymėjo, kad jei preziden
tas nesuteiksiųs paaiškini
mo į tris dienas, busiųs pri
verstas paskui pats asme
niškai ateiti Susirinkiman 
ir gyvais žodžiais pranešti, 
kuomi ir prieš kų tie su
šaudyti gabiausi generolai 
prasikalto.

Antron dienon preziden
tas Yuan Shi Kai pasiun
tęs Susirinkimui raštų, ku
riame pasakęs, kad genero
las Chang ir kiti oficieriai 
darę suokalbius prieš da
bartinę vyriausybę, tatai jie 
esu ir nubausti sulyg karo 
įstatymų. Tolinu preziden
tas sakus, kad jis negalįs 
viešai skelbti visų 
bio smulkmenų, nes 
tų pavojinga šaliai.

Tautinio Susirinkimo at
stovai tečiau tokiuo atsaky
mu nepasikakinę ir aštriai 
užsipuolę kaip ant jo, taip 
ir ant vice-prezidento ir mi- 
nisterių pirmininko.

Susirinkime nei vienas at
stovų valdžios negynė. Vie
nas atstovas atvirai išsi
reiškė, kad piliečių asmeni
nė laisvė atsirandanti pavo
juje ir respublikos gyvavi
mas kabantis ant plauko. 
Įskundė jis prezidentų Yu- 
ana, kad šisai stengiasįs ap
siskelbti Chinų ciesoriumi. 
Dabartinė valdžia esanti 
barbariškesnė už. Manchu 
dinastijų.

Dabar Chinuose atsikar
toja Francijos revoliucijos 
scenos. Tautinio Susirin
kimo atstovai primena 
Francijos atstovus, kurie 
priėmė ir patvirtino labai 
puikių konstitucijų ant po- 
peros, bet kuri praktikoje 
visus apvylė. Laikų veltui 
praleidžia tik tuštiems pa- jūrės, kurias italai yra už- 
sikalbėjimams, kad tuo ėmę. Minėtos viešpatystės

suokal- 
tas bu-

! BUS PRASTAI SU
• C KINAIS.

; Iš Chinų sostines Pekino 
pranešama, kad tenaitinė vi
sa respublika esanti supur
tyta kraugerystėmis dabar
tinio prezidento Yuan Shi 
Kaio, kuris nesenai liepęs 

u sušaudyti kelis iš pietinių 
provincijų generolus. Pre- 

r zidentui prasimatė, kad tie 
generolai daro suokalbį
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tarpu prezidentas Yuan, 
sunkiai darbuodamasis, 
kiekvienų dienų darosi tvir
tesniu ir galingesniu. Mi- 
nisterių kabinetas jam vi
sai atsidavęs. Jo greiti,' ne
atmainomi nusprendimai 
primena Napoleonų..

Prezidentas Yuan Shi 
Kai yra tikrasis Šiaurių 
Chinų diktatorius. Ir .jei 
opozicija nėnusilpnįs jo in- 
tekmės armijoje — jis ne
užilgo paliks visų Chinų 
diktatoriumi. Tuomet dr. 
Sun Yat Sen prisieis išnau- 
jo Chinus valyti. Ir nau
jas bus kraujo praliejimas.

ITALŲ-TURKŲ KARAS.
“N. Fr. Presse” iš Vie

nos sužino iš diplomatinių 
šaltinių, kad Turkijos vy
riausybė jau paskyrusi 
naujus atstovus vedimui 
įžengiamųjų tarybų su Ita
lija kas link santaikos.

Italijos diplomatai gyven
siu Lozanne, gi turkai at
stovai kitoj pusėj Genevos 
ežero, Eviane. Konferen
cijos busiu laikomos per
mainomis vienur ir kitur.

‘N. W. Tgbl” praneša 
apie konferencijas Lozan- 
noj ir sako, buk abi pusės 
norinčios kuogreičiausiai 
padaryti santaikų ir pa
baigti karų; italai visomis 
jėgomis stengiasi ypač 
siekti, idant Turkija 
žintų inkunytų faktų, 
Tripolio praradimų.

Tasai pat laikraštis pra
neša, kad Fra nei ja ir An
glija jau susikalbėjusios 
kas link salų ant Egejaus

pripa

■ t»r

pareikalausiančios, idant 
tos salos pasibaigus karpi 
butų sugrųžintųš Turkijai 
ir neleisiu toms saloms ko- 
kiuo nors buduišsiveržti iš 
po turkų globos.

draug pranešama, .kad 
bart i uis Turkijos parlamir 
tas savo didžiuma manus 
dabartinį sultanį'prašalinti 
nuo sosto ir jo vieton pava
dinti energiškesnį žmogų, j 
tuokart pasibaigtų visos da
bartinės vyriausybės komi 
dij()s. ... v'/ ‘i y .

Vieno Berlyno dięnt^Ščio 
redakcija nesenai pasiun- 
čiusi telegramų/ į Tripolį 
pas turkų vyriajgsiųjį vadų 
Enver bėjų klaupiama, kaip 
jam. einasi asmeniškai ir iš 
kareiviško _ atžvilgio ir kų 
jis manus apie/ salikų. 
Enver beiT štai ką at^įkęs:

ko, atžvilgio ifihms labai g 
rai sekasi, gi Santaika nių s 
neapeina. Enver bei, Ber
ną”. "1 ?• 'i " j ;

j Berana ma- 
(inųzulmanai)

NAMINIS KARAS TUR
KIJOJE.

Iš Černogorijog rašoma, 
kad apskrityj 
hometanai 
vis dar* 
skerdžianti skerdžianti krikščionis.
Turkijos kariuomenė su ar
tilerijai pagelba si^^iįinus 
ir sudeginus kėliau Ėrikščio-
mų
veikiasi
ayj.
tuo tarpu

Albanijoje 
judėjimai 
sįmalšinę, kuo 

ar-

antivaldiški 
:tį’ buvę nu- 
et TtnĮajo..

m- 

vyriausybė buvo albanams 
pažadėjus išpildyti neku 
riuos jų svarbesnius reik ; 
lavimus. Pastaromis di/:.) 
mis tečiau tie judėjimai dar 
smarkiau atsinaujinę.
apie tuos judėjimus tik”1; 
žinių negalima pagauti. 
Kiekviena depeša vis kitaip 
perstato visų dalykų stovį. 
Pav. nesenai pranešta, kad 
12.000 ginkluotų albanų 
yra užėmę miestų Uskub ir 
pasirengę marguoti į Salo
nikus. Pirmoji sargyba jau 
turėjus pasiekti Kaprilę. 
Albanai sukilėliai Uskube 
paleidę iš kalėjimų visus 
kalinius, o ant miesto gy
ventojų uždėję mokestis.

Ant Salonikų Užpuolimas 
turįs dvejopų tikslų. Pri
pažinimas albanams visų 
reikalavimų ir paliuosavi- 
mas buvusio sųltano Abdul 
Hamido iš jaunaturkių ran-

Nors tos žinios nėra dar 
tikrai patvirtintos, tečiau 
Turkijos vyriausybė nu
sprendžius pertraukti su al
banais visokias tarybas ir 
paliepė kariuomenei tų al
banų kariškų ėjimų sulai
kyti.

JAPONIJA ĮŽEISTA 
KNOXO APSILANKYMU.

Vienas Japonijos finan- 
sistas, viešintis šiais laikais 
Paryžiuje, laikraščių repor
teriams išreiškęs savo pa
žiūras apie apsilankymų Ja- 
ponijon Suvienytų Ameri-

Valstijų valstybės se- 

mis dienomis iškeliavęs į 
mirusio Mikado šermenis, 
kaipo specialia pasiuntinys.

Tų sekretoriaus Knoso 
apsilankymų visi japonai 
palaiko už didelį netaktų. 
Japonijos užsienių minis
terija negali to atvirai pa
sakyti, kadangi japonai vi
suomet atsižymi nepaprastu 
mandagumu.

Nemažiau vienok japonai 
labai gerai nujaučia, kad 
sekretorius Knox dalyvau- 
siųs Mikado šermenyse tik 
iš grynai finansinio atžvil
gio ir net toki’uo gricinio 
metu amerikonai priden
gia dolerio diplomatija ir 
doktrina. Japonai į savo 
mirusį ciesorių atsinešdavo 
su didžiausia pagarba ii* 
meile, taigi amerikonų biz- 
nesiniai elementai tose šer
menyse visai nepageidauja
mi, įžeidžianti visų jaus
mus.

“Knox gali mus užtikrin
ti apie amerikėnų prielan
kumų, bet nereikalaujame 
mokinties to, kų jau senai 
žinome” — pasakė ant galo 
japonas diplomatas.

Sekretorius tuo tarpu jau 
išplaukė iš Seattle šarvuo
čiu “Maryland” į Yokoha- 
mų. Sugrįšiųs Washingto- 
nąn tik lapkričio pradžio
je.

ANT

karei- 
mirti-

PASIKESINIMAS 
GENEROLO.

Varšave paprastas 
vis vardu Povanskis 
nai sužeidęs Varšavos gar
nizono komendantų, gene
rolų brigadierų kunigaikštį 
Tumanovų. Vienu šuviu iš 
šautuvo pataikęs tiesiog 
generolui krūtinėn, gi jo 
žmonų taippat sužeidęs.

Tasai pasikėsinimas at
likta paties generolo buste. 
Smulkesnės žinios iš Var- 
šavo dar neparėjo, tečiau 
spėjama, kad tasai kareivis 
turėjęs stovėti sargyboje 
ties generolo namais, jei jis 
ten atsirado su šautuvu.

Kareivis po pasikėsini
mui mėginęs pasprusti, bet 
oficieriai jį paviję ir nušo
vę.

Pasikėsinimo priežastis 
nežinoma.

NICARAGUOS REI
KALAI.

Iš respublikos Nicaragua 
pastaruoju laiku aplaikyta 
sekančios indomesnėš ži
nios.

Mieste Leone revoliucio- 
nistai išskerdę visų valdiš
kosios armijos ingulų, 430 
kareivių. Kareivius šaudę 
ir badę jiems pasidavus po 
smarkiam susirėmimui.

Revoliucionistai iš sosti
nės Managua apgulimo nie
ko nelaimėję, su savo ko
mendantu, gen. Mena, pasi
traukę į Marayo. Iš tenai 
jie savo didesnę dalį ka
riuomenės koncentruoja į 
Leonų, į skerdynių vietų.

Prašant konsuliams ir ten

Suvienyti; Valstijų jūreivi 
jos departamentas į Nica
ragua pasiuntė dar 2.000 ju- 

reivių, kurio ten ' saugosiu 
amerikonų reikalus ir juos 
pačius nuo revoliucionistų 
pasikėsinimų. Jūreiviai 
tuojaus pasiųsta iš San Die
go ir Philadelphia uostų.

Leone minėtose skerdynė
se pražuvę ir du ameriko
nai, apie kurių nužudymų 
senate pakeltas klausimas.

Washingtono vyriausybė 
nusprendžius tečiau nesi- 
maišyti į naminius Nicara
gua reikalus, tečiau apsiė
mus saugoti ten saviškius 
piliečius.

ITALŲ TURKŲ KARO 
PABAIGA.

Berlyne aplaikyta pus- 
oficialės žinios, jogei italų- 
turkų karas greitai turėsiųs 
pasibaigti. Derybos veda
ma Paryžiuje ir Šveicarijo
je. Kadangi Turkijos fi
nansinis stovis labai susilp- 
nėjęs, tatai nuspręsta kuo
greičiausiai karų pabaigti ir 
nekuriuose punktuose ita
lams nusileisti.

Pašalinės viešpatystės 
valdiškai į tuos karo reika
lus nesimaišo, bet privati
niu keliu stengiasi abi pusi 
kuogreičiausiai sutaikinti, 
kadangi prasitęsiųs karas 
galįs pagimdyti pramato- 
mas suirutes Balkanuose, o 
tuomet butų vėlu kalbėti 
apie Tripolio karų.

Susitaikymui Turkija 
Italijai perstačius. sekančias 
išlygas:

Turkija atiduoda italams 
Tripolį, išėmus Cireneikų, 
kuri turi palikti Turkijos 
globoje.

2. Italija už Tripolį tur
kams privalo atlyginti.

3. Dabar Italijos užimtos 
visos turkų salos apturė
siančios autonomijų, tečiau 
paliksiančios turkų globoje. 
Už salų užėmimų italai ne
privalų reikalauti atlygini
mo.

Yra dar kiti smulkmeniš
ki kas link paties Tripolio 
reikalavimai, kurių čionai 
del vietos stokos neatkar
to j ame.

Italija regis tuos pasiuli- 
jimus priims, nes ir jai šis 
karas yra nei du nei vienas.

IŠ AUSTRIJOS.
Austrijos karo ministeri

ja rengiasi nupirkti savo 
airni j ai 34 aeroplanus, bū
tent: 10 aeroplanų Lohner- 
Daimler sistemo ir 24 Etri- 
cha sistemo. Dabar Austri
jos armija turinti 16 Etri- 
cho sistemo aparatų ir 4 
mokslui aparatus, iš kurių 
rasi tik 2 aparatai butų ga
lima pavartoti karo tiks
lams, kitu du esančiu per
daug silpnu.

Metų pabaigoje taigi 
Austrijos armija turėsianti 
55 aparatus. Ir karo jūrei
vi j ai hydroplanai perkami.

Ne juokams toji susenė-

Pramato ant Balkanų pu
siasalio suirutes, kuriomis 
jai bus galima pasinaudoti.

1
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Žinios iš Lietuvos

KODĖL VILNIAUS KUN 
GŲ SEMINARIJOJE LIE 

TUVIAI KLIERIKAI 
NYKSTA.

P. V. “Vilties” No. 7- 
yr rašęs, kad Vilniaus kuni 
gų seminarijoje klieriką 
lietuviai nyksta. -Tai tiesa 
Prieš 5 metus, kada semina
rijos valdžia, dar nebuvo 
taip sui^^gųsi, lietuviij 
klierikų skąičhis buvoupus- 
trečio karto didesnis, negu 
dabar. Per 5 metus tiek 
sumažėjo. Matyt, kad lie
tuviams mažinti ■ nieko ne
galima. Kad lietuviai Vil
niaus seminarijoje neperse
kiojami, tegali endekas sa
kyti. Beveik kiekvienas lie
tuvis klierikas jaučia, kad 
jis seminarijoje negeistinas 
elementas. Reikia pastebė
ti, kad profesoriai endekai 
varo lapės politiką, kad ne 
taip butų žymus persekioji
mas, bet vis dėlto kartais jų 
norai, kaip yla iš maišo, iš
lenda. Pikčiausias endekas 
■— tai inspektorius kun. 
Liubėnas (Liubianiec). Jis 
dažnai sakosi esąs visiems 
lygus, inėjęs į klierikų kam
barį kartais net lietuviškai 
pagarbina, bet ištikrųjų nė
ra lygus. Tai ne tik lietu
vis, bet ir doras lenkas jau
čia. Vien už “litvomani- 
ją” gal ne taip tiktų praša
linti, tai inspektorius jieško 
kitokių priekabių. Prieš 4 
metus vieną lietuvį inspek
torius 40 kartų paeiliui per 

* lekcijas klausė. O kad lie
tuvius paeiliui kelioliką 
kratų klausia, tai ne naujie
na, Tuo tarpu “ištikimus” 
klierikus jis visus metus 
kartais nei žodelio nepa
klausia. Prieš 5 metus, ka
da inspektorius dar tebe
mokė lietuvių historijos iš 
H. Pojatos vadovėlio, su ko- 
kiuo jis pasigėrėjimu pir
mojo kurso klierikams, aiš
kindamas Lietuvos prie 
Lenkijos prijungimą, kal
bėjo, kad “buvę laikai, ka
da kunigas prie altoriaus 
užtraukdavęs “Swięty Bo- 
že”, o visa bažnyčia jam 
pritardavusi “Šventas Die
ve”, o dabar del “Vilniaus 
Žinių” tos vienybės nebesą, 
bet “Vilniaus Žinios” nebe
išeina ir “bodai one hie 
powstalv”

Kada prel. Kurčevskis ir 
prof. Steckevičius mokė len
kų kalbos, tada jos su noru 
lietuviai mokėsi, bet kai po 
jų lenkų kalbos mokymas 
kliuvo į prof. Žebrauskio 
rankas, iš lietuvių kilusio, 
kurio tėvai dar ir dabar vos 
lenkiškai kalba, lenkų kal
bos lekcijos, tapo nepake
liama našta visiems klieri
kams, ypač lietuviams. Iš 
kun. Žebrauskio profesora- 
vimo budo matyti, kad Vil
niaus vyskupijos kunigui 
daugiau yra reikalinga mo
kėti lenkų literatūros, negu 
dogmatikos. Kiek jis nuo
bodžiai ir nespauzdamas ve
da dogmatikos lekcijas, tiek 
per lenkų kalbos lekcijas 
karščiuojasi, jei kas nors 
nežino, kur ant “s” arba 
“c” viršuje reikia brūkšne
lio dėti, arba kokie tipai 
“Valenrode” ir kitų veikė
jų. Del neįveikimo lenkų 
kalbos lekcijų, tartum už 
kitus dalykus, turėjo iš se
minarijos išvažiuoti doriau
si klierikai lietuviai: Saba
ms, Keras, Aleksandravi
čius ir dar ne vienas. Šie
met gi žiemą prof. Žebraus-

ds sakė III ir IV kurso 
dierikams, kad jie vienam 
cuhigūi rankos nepaduotų, 
lės tas kunigas skaitąs 
\Litwą” ir p. D.-Silvestra- 
zičiui pavedęs savo reikalus 
itlikti. Tas kunigas, gyvėn- 
lamas toli nuo geležinkelio, 
siuntė “Litwai” prenumera
tą ir drauge nusiuntė 2 rub. 
Šlapelio žodynui. “Litero
je ” buvo redakcijos atsaky
mas, kad pinigai Šlapeliui 
inteikti. Sučiupęs to kuni
go “Literoje”’ pavardę, kun. 
Žebrauskįs rado progos iš
koneveikti kunigą lietuvį 
klierikų akyse. Ar gi vieta 
seminarijoje tokiai agitaci
jai? .

Dabar gi kitaip pradėjo 
seminarijos valdžia su lie
tuviais elgties. Ką juos iš 
seminarijos paskiau varius, 
vely visai neįsileidus. Šie
met lietuvių teišlaikė 7%, o 
lenkų 50%. Mat lietuviai 
negabus! Kodėl jie seniau 
buvo gabus, kada seminari
jos durįs visiems lygiai bu 
vo atviros? Tada net aka
demijoje iš Vilniaus mato
me pusę lietuvių. Bet da
bar kiti laikai virto. Ir kol 
inspekt. Liubėnas bus semi
narijoje, tol skaičius lietu
vių, reikia tikėties, nedidės, 
nes patįs lietuviai, nujau-' 
darni, kad jie seminarijoje 
posūniai, nebedrįsta lietu
vių į Vilniaus seminariją 
raginti; jie greičiau atkal
binėja.

Svirno Žvyne.

nas 12-kos, kitas .10 metų. 
Vaikai nebesuspėjo išbėgti 
ir sudegė. „Subėgę' gesyti 
žmonės kaltino ‘ vaiku, kad 
j uodu užde gusiu; ~ Buvo 
prie gaisro sargybinis St. 
Kazlauskas; jis suprato, 
kad vaikeliai negalėjo už
degti, jei patįs sudegė; jis 
ėmė spėti, kad čia kitų pa
degėjų darbas. Ta vieta yra 
Žintelio; iš jo nuomoja ją 
Narbutavičius. Trobos jau 
senos ir yra apdraustos lig 
800 rub. Žintelis, tikėda
mas gausiąs pinigų, pasam
dė du piktadariu St. Abu- 
kevičių ir Martinaitį už 15 
rub., kad padegtų. Žintelis 
ir jo pasamdytieji gyveno 
pas Mackevičių - Jonavos 
valsčiuj e. Sargybinis Ka z- 
lauckas, padedant pristo- 
vui nuvažiavęs, juos visus 
tris suėmė. Suimtieji pri
sipažino.

Jurgis.

ŠIAULIAI. -
Šiauliai ne visai mažas 

miestas ir yra, rodos, apsi
švietusių žmonių. Šiauliuo
se yra gerų gydytojų, iš
ėjusių medicinos mokslus, 
bet yra ir “slauniųjų”, kaip 
D ir k. Tasai D. — žmo
gus visai mažai apšviestas, 
ir, galima sakyti, apie gy
dymą nieko neišmano. Jis 
nusiperka kažikokių trejų 
devynerių, supila į buteliu
kus, sumaišo su vandeniu ir 
pardavinėja kaip vaistus. 
Bet yra tamsuolių, kurie 
šaukiasi tokių gydytojų.

Už tiesą datyręs.

vi-

.PANEVĖŽYS.
Degtinės sandėlyje dirba 

daug vyrų ir merginų. San
dėlininkas J. Michalauskas 
liepė jiems visiems, kaip 
vyrams, taip ir merginoms, 
pasirašyti po kažinkokiuo 
prašymu, kuriame esą pra
šoma, kad kunigą Korzoną 
paliktų Panevėžyje. Su 
mielu noru visi kaip lietu
viai taip ir lenkai pasiraš5, 
kaip kas mokėjo. Paskiau, 
sandėlininko pagelbininkas, 
atėjęs ėmė barti J. Masiliu- 
naitę ir O. Svitkauskait?. 
kad jiedvi pasirašė lietuviš
kai. “Co cham, to swinia”, 
rėkė jis: “parašai renkami, 
kad butų sakomi Panevėžy
je lenkiški pamokslai, o jus 
pasirašėt lietuviškai”.

Dabar vėl kurpius Dzido- 
ravičius ir Višniauskaitė 
smarkiai agituoja rinkdamu 
parašų kitam prašymui, 
kurs busiąs, girdi, paduotas, 
kad paliktų Panevėžyjej 
kun. Audaras. Bet neži
nia, kuo gali pavirsti ir šis 
prašymas su parašais. Tuo
du agitatorių, berinkdami 
parašus, prispyrė mažas 
siuvėjo Užkaraičio ir darbi
ninkų D, Medučio ir Pogo- 
reckio mergaites pasirašyti 
po prašymu savo tėvų var
dais, kad išrodytų, jog pa
tįs tėvai yra pasirašę, gi K. 
Gineiką ir V. Gineikienę už
rašė visai be jų žinios. To
kių neteisingų parašų, no
rint, galima butų daugybę 
susekti.

Parapijos komiteto narys

DU VAIKU SUDEGĖ.
Ugabrados kaime (Ukm. 

apškr.) buvo toks atsitiki- 
mas. Apie 12 valandą nak
tį iš liepos 10 į 11 dieną 
staiga užsidegė P. Žintelio 
daržinė, kurioje buvo du 
Narbutavičiaus vaiku: viė-

SEIRIJAI, 
Suvalkų gub.

Praneša, kad sudegęs 
sas Seirijų miestelis. Nu
kentėję labiausia žydai, ku
rių Seirijų miestelyje buvu
si dauguma. Seirijų muro 
bažnyčia pastatyta dar 1598 
m. kunigaikščio Jurgio Rad
vilos. Ar ji sudegė, ar iš
liko — tikrai nežinia.

LENKININKAI NESI
LIAUNA.

Vilniaus dvasiškė vyres
nybė jau nebeslepia savo 
lenkinimo pienų ir atvirai 
daro tą darbą. Ką ende- 
kai apmeta, tai ji kuo-grei- 
čiausiai ataudžia. Mes ma
tome, kaip žingsnis po žing
snio lenkininkai puola tau- 
tinti tų parapijų, kur lietu
viai tebėra dar nesusipratę, 
bet pamažėle jau buvo pra
dėję busti. Jau aštunti me
tai, kaip kun. Gintautas 
viešpatauja Rodunės deka
nate ir ugdo ten pražūtingą 
katalikų bažnyčiai pasėtą 
sėklą. Prie jo tad priviso 
aname krašte tokių “kata
likų”, kurie maldos namus 
pavertė keršto ir muštynių 
vieta, prie jo veik iš visų 
Rodunės dekanato bažny
čių išvaryta lietuvių kalba. 
Matydamas, kad lietuviai 
kunigai kartais esti painia
va endekizmo darbui, kun. 
Gintautas pasirūpino juos 
prašalinti iš savo dekanato 
ir jų vieton gauti tokių ku
nigų, kurie jam netrukdy
tų, bet dar padėtų lenkinti 
lietuvių. Jis pats jau, kaip 
minėjome, sėdi Eišiškėse 
bent aštunti metai, o kiek 
jau savo kamendorių par ei
liojo! Nespės kamendorius 
pragyventi ir metų, žiūrėk 
ir besigabenąs kitur, susi
krovęs kelionei daiktus. •

Dabar Eišiškėse buvo ka- 
mendorium kun. Gumbara- 
ragis, kurs nenorėjo plaukti 
endekizmo srove. Tai ne
patiko kun. Gintautui ir jis 
gauna kun. Gumbaragio viė- 
ton du kamendorių, kun.

Petkelų lietuvį, kuris, kai; 
tikisi lenkininkai, priyen 
giąs jų.terroro ir todėl ty
liai sėfjėsįą^ Eišiškėse, ii 
kun. Chęąįkovskį lenką, 
kurs, nemokėdamas lietu- 
viškai,-' padėsiąs dekanui 
lenkinfr ■■ cfer uesulenkė  ju
siu pai^pijbnų.

Kitas svarbus lenkinimo 
punktas Švenčionįs. Jau 
kelinti metai endekai ata
kuoja tą parapiją. Jie rė
kė, šaukė, kad Švenčionių 
parapija esanti lenkiška; 
per kelius kartus reikalavo 
tardymo ir skaitymo parą? 
pijonų. Bet tardymai ir 
skaitymai parodė, jog Šven
čionių parapijoje lenkų nė- 
ra nei trečios dalies. Tada 
endekai griebėsi kitos po
litikos: ėmė šmeižti lietu
vius kunigus, reikalauti ku
nigų lenkų ar bent nemo
kančių lietuviškai. Dvasiš
ka vyresnybė drovėjosi iš
karto išpildyti jų reikalavi
mo, neš tai butų buvusi 
perdaug, aiški neteisybė. 
Vyskupijos valdytojas kum 
Michalkevičius ryžosi kitu 
keliu intikti endekams: vie
toje kum. Močulskio (lietu
vio) jis paskyrė Švenčionys
na dekanu kun. Petronį, 
kurs, pats būdams lietuvis, 
moka endekiškai darbuo- 
ties. Bet ir jam sunku ve
sti lenkinimo politiką, kai 
pašonėje sėdi abu lietuviu 
kamendorių. Ir štai dabar 
kun. Jjetfoiiis gauna sau pa 
dėjėju lenką kunigą, nemo
kantį . liętuviškai. Taip 
endekai pasiekė ir antrąjį^ Londono vyriausiame 
savo tikslą: L--------- —.
duotas lenkas kunigas, ne- mis dinomis gimęs gaisras 
mokantis lietuviškai. Dir- pridirbęs daug nuostolių.

prašalintos ir prasidės da-1 Pel‘trauktas susinešimas su 
bar Švenčionių parapijoje Europa i1’ Amerika.
tikras cpdekizmo apaštalą------------------
vima^? . Kuo jis pasibaigs, Iš Transatlantinių gar- 
galime išanksto numatyti: laivių kompanijų biurų su- 
gal nepraeis nei metų, len- žinoma, kad ateinantį rude- 
kininkai panorės matyti sa- nį tarp kompanijų prasidė- 
vo darbavimosi vaisių, vėl sianti konkurencijinė kova, 
išnaujo skaitys parapiją Gal taja kova galės pasi- 
tautybe (dvasiškė vyriausy- naudoti keliauninkai, neš 
bė, kaip paprastai, vaduosis kelionės kaina turės but su- 
endekų aritmetika) ir atras, | mažinta.
kad Švenčionyse bemaž visi 
lenkai, o lietuvių parapijo- 
nų tik saujalė.
Švenčionįs antrosios Eišiš-1 Booth, 
kės.
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GENERAL WILLIAM. BOOTH 
BJcOPY^ į g Hr BY FĄLK~Į^įįjj|giM

Miręs “Salavation Army” viršininkas, generolas Booth, turėdamas 84 metus.

Meksiko miestą Juarez, 
Švenčionyse Į ^rasos ir telegrafų buste to- gulintį ties Suvienytų Vals- 

t tijų siena, išnaujo užėmus 
_ u ___ ____  __ . valdiškoji armija pasitrau-

pėruošta, visos kliūtis Kelioms valandoms buvoJkus iš ten revoliucionistams. 
u. ’-1-- -„„v,----- “ Visame šiauriniame Meksi

ke atidaryta visi geležinke
liai ir prasidėjęs išnaujo ju
dėjimas. Patįs gi revoliu- 
cionistai likę be spėkų, pa
sidalindami į mažus būre
lius.

Ryme buvo pasklydęs 
gandas, kad šv. Tėvas Pius 
X vieną naktį buvęs aplei
dęs Vatikano rumus, kad 
aplankius savo sergančią se
serį — kuri esanti suparali- 
žuota. Žinoma, toji žinia 
pasirodė klaidinga, kadan
gi popežius niekur nebuvo 
išėjęs iš Vatikano.

(“ Viltis”).

Vokietijos armijos mane- 
brai šiemet atsibusianti 
Saksonijoj. Patsai kaize
ris imsiąs dalyvumą.

Londone senyvame am
ir bus įžiuje pasimirė “generolas” 

Salavation Army” 
(Išganymo Armija) virši
ninkas. Laidotuvės busią 
labai iškilmingos. Jo in- 
pėdiniu Armijoje paliko jo 
sūnūs. “Sala vation Ar-!
my” yra gerai žinoma vi
sam svietui.

Konstancijoje pasimiręs 
tarptautinės kalbos, vadina
mos “Volapueck”, išradė
jas, Jonas M. Schleyer. Mi
nėta kalba tarpe žmonių ne
galėjo prigyti, kadangi jos 
šalininkai nesutikime gyve
nę. Užtaigi “Esperanto” 
plačiai įsigyveno.

Tomis dienomis iš Nan?’ 
kin Pekinan atvykęs Chirių 
respublikos tvėrėjas ir pir
masis prezidentas, dr. Sun 
Yat Sen. Nepaprastai iš
kilmingai jis ten priimtas. 
Jis norįs Chinų liaudį su
taikinti su dabartiniu prezi
dentu Yuan Shi Kai, kuris 
esąs neapkenčiamas už ke
lių generolų nužudymą.

GELBĖKIT
Vokietijos kaizeris Vilius 

susirgęs reumatizmu ir per
sišaldęs; gulįs lovoje. Kai- 
zerienė taippat serganti.

Turkestane Rusijos kari
nis teismas teisė 228 oficie- 
rius ir‘kareivius už maiš
tus. Iš tij visų pasmerkta 
15 sušaudyti, 206 nubausta 
kalėjimu,' o 7 išteisinta.

Cung, Tan, Chinuose, pra
sidėję smarkus judėjimai, 
kuomet įsakyta visiems chi- 
nams gyventojams nusikirp
ti kasas. - Kasų šalininkai 
už tai deginą, ir plėšią mies
tą. Kai kur pasitaiko kru
vini susirėmimai su kariuo
mene.

Černogorijos vyriausybė 
sumobilizavus visą savo ar
miją ir anos dalį pristačius 
ant Turkijos sienos. Nea
pykanta prieš Turkiją ei
nanti vis. smarkyn ir lau
kiama karo.

Nesenai Paryžiuje atlai
kyta Franci jos mokytojų 
draugijų kongresas, kuria
me pasmerkta militarizmas 
ir kareiviams patarta iš ar
mijos kuoskaitlingiausiai 
dezertuoti. Franci jos vy
riausybė už tai visas moky
tojų draugijas išrišo.

Respublikos Nicaragua 
miestuose užgimus tikroji 
anarchija. Visi svetimže- 
miai randa prieglaudą ant 
Suvienytų Valstijų karo lai
vų. Padėjimas kasdien ei
nantis vis aršyn. Susinėsi
mai apsunkinti, nes revoliu
cionieriai visur sutraukę 
telegrafų vielas.

Balkanuose padėjimas ei
nantis vis aršyn: nuolati
niai judėjimai Europos Tur
kijos. provincijose, turko 
karas su italais, finansiniai 
rūpesčiai, sukilimai Albani
joj ir Makedonijoj, nesusi
pratimai su Čemogorija ii 
Bulgarija — tai visas tų 
Balkanuose reikalų dugnas 
Visos Balkanų šalįs puolasi

Labai tankiai tenka girdėti tą žodį “gelbėkit”. Tankiai pasi
taiko, kad ateina žmogus be rankos ar kojos, moteris be vyro, 
vyras be moteries ir tt. Visi skundžiasi, kad esą vargingame 
padėjime, bet„pažiurejus giliaus į dalyką, tuojauspamatai, 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 visojtios 
rųšies advokatelių ir visokių privedejų prie provų, kurie, išgir
dę apie kokią nelaimę, tuojaus puolasi kaip katinas prie pelOs, 
prie nelaimingo žmogaus ar tai į jo stubą, ar į ligonbutį ir vi
sokiais budais inkalbincja žmogui, kad pasirašytų ant kokio 
ten popiergalio. Kada-gi jau sykį žmogus pasirašo, tai ir pa
vedė savo provą kokiems žydeliams—advokatams, kuriems 
visai nerupi žmogaus nelaimė, bet kišenius. Pasigavę žmogų 
į savo nagus, jie daro taip, kaip jie nori, o ne taip, kaip turi 
būti. Paprastai sutaiko žmogų be jo žinios su kompanija už 
keletą ar kelioliką šimtų dolerių; praneša žmogui, kad kompa
nija siūlo du ar tris šimtus dolerių. Žmogus, būdamas nelai
mėje, sutinka ant tokių išlygų ir gavęs kelioliką dolerių, apsi
moka visus kastus daktarų ir t.t., pasižiūri, kad neteko nei pi
nigų, nei sveikatos, palieka nelaimingu ant visados ir privers
tas yra šauktis pagelbos kitų, o tas jo gerasis privedėjas prie 
provos ir advokatėlis uliavoja su vargdienio pinigais. Gyven
damas Chicagoje per kelioliką metų mačiau gimtus tokių atsi
tikimų, ir kad padaryti galą tokiems skriaudikams, pnvedė- 
jams prie provų, pasirengiau patarnauti kiekvienam lietuviui 
ar lietuvei nelaimei ištikus. Ištikus kokiai nelaimei, saugoki
tės tų privedejų prie provų; atsilankykite į musų ofisą, mes 
jums suteiksime draugišką patarimą ir pasakysime, ką jus tu
rite daryti, vienu žodžiu apsaugosime jus nuo išnaudojimo. 
Jeigu jus turite ar reikalaujate advokato pagelbos, tai pirma 
kol ką darysi ateik, arba tašyk pas mus, o mes patarnausime 
jums visai DYKAI. Mes darysime taip, kad žmogus gautų 
atsakantį atlyginimą už pražudytą kūno dalį ar sveikatą, kad 
paskui nusipirkęs kokį namą ar biznį, galėtų laimingai užbaig
ti savo gyvenimą. Meldžiame guodotinų skaitytojų pranešti 
apie tai ir kitiems, idant visi žinotų prie ko kreiptis su viremi- 
nėtais reikalais. Kurie norite, kad jūsų prova nenueitų nie
kais, kreipkitės in

J. M. Tananevičio Ofisą
klausdami Juozo Szliko

3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.
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AMERIKOS ŽINIOS.
Potvinis Pennsylvanijoje.

Pittsburg, Pa. Delei tan
kių ir smarkių lietų kokie 
pastaromis dienomis šitas 
apygardas yra aplankę, dau
gumoj vietų pasidarę dide
li potviniai, kuriose du as
meniu nuskendo, o šimtai 
buvo priversti be nieko ap
leisti savo namus, kuriuos 
paskui vanduo nuvartęs ir 
nunešęs.' Tie žmonės tatai 
paliko1 be pastogės. Ap
linkiniuose pavietuose gele
žinkeliais susinešimas yrą 
supai'aližiuotą^, nes vieto
mis vanduo nuplovęs pyly- 
mus, o kitur sugriovęs til
tus.

William Depoe iš Wa
shington, . Pa. keliavęs 
Wolf ton keliu su Johnu 
Williamsu. Staiga debe
sys,. tarsi, prakiuro ir lietus 
juodu abudu ir su vežimu 
nunešė į pašalinę upę. De
poe nuskendo.

Brownstowne nekokio 
Fowlerio namus vanduo pa
plukęs. Pats Fowler su 
penketu vaikų išsigelbėjo, 
bet šeštasis vaikas, 9 metų 
mergaitė, prigėrė.

Baltimore and Ohio ge
ležinkelis sunaikinta per 
aštuonias mylias pradedant 
nuo 84-tos gatvės. Trauki
niai vaikščioją Pennsylva- 
nijds geležinkelio trekėmis.

Miestelio Tylerstown gy
ventojai vieną naktį turė
ję išbūti ant aplinkinių kal
vų, kuomet jų namus van
duo užliejo.

Visur padaryta milžiniš
ki nuostoliai, taip kad varg
dieniams bus sunku iš var
gų išsikasti.

Kaip turčiai moka mo- ' 
kestis.

Washington, D. C. To
mis dienomis kongresma- 
ilas Heniy George, Jr. įne
šęs kongresai! rezoliuciją, 
kuria ją pasmerkia asesorių 
sutaisytą mokėjimo mokes
čių sistemą. Kongresm.anas 
George esąs distrikto Co
lumbia reikalų komiteto 
pirmininkas, taigi jis išty
ręs, kiek sostinėj, mokesčių 
moka turčiai ir kiek bėdi
nieji gyventojai; pasirodo, 
kad milijonieriai moką 
daug mažiau už paprastuo
sius.

Distrikte Columbia ase
soriui turĮų vertę apkaina- 
vę ant $166.000.000/ kad/ 
tuo tarpu kongreso komisi
ja visus turtus kainuoja 
ant $744.000.000. Didelis 
skirtumas. Taigi asesoriui 
netik upvuginėjo vuldžią, 
bet podraug skriaudė ir bė
dinuosius didelėmis mokes- 
timis, kad tuo tarpu mili
jonieriai turėdavo visai ma
žai mokėti mokesčių.

Bepročio farmerio darbas.
Belle Plaine, Kans. 35 

metų senas farmerys, Sam 
Wood, andai nakčia nuėjęs 
savo kaimyno farmerio Ma- 
nahano kieman, norėdamas 
paveržti pastarojo dukterį 
18 metų. Kuomet Mana- 
hano berniokas Thompson 
atsisakė jam nurodyti, ka
me farmerio duktė miega, 
Wood jį nušovė.

Šūvis pažadino senį Ma- 
mahaną ir jo sūnų 16-kos 
metų, ant kurių beprotis 
farmerys puolėsi. ir basliu 
seniui perskėlė galvą, o jo 
sūnų sužeidė. Gi mergina 
Manahan tuo tarpu suspė
jus viename kambaryj pa-

sislėpti, tatai Wood jos ne
galėjo surasti.

Paskui beprotis pabėgo 
savais keliais, bet aplinki
niai farmeriai susekė pėd- 
sakius ir ėmė jį vyties. Ma-. 
tydamas žmogžudis savo 
prastą padėjimą, atsistojo 
priešai vejančiuosius ir nu
sišovė.

Presmanų straikas pa
smerktas.

Cleveland, O.' Interna
tional Typographical Union 
spaudėjų koiįyeneijoje ko
misija, peržiurėjus presma
nų didelėse Chicagos spaus
tuvėse straiko reikalą, nu
sprendė, kad presmanai ne
turėjo reikalo straikuoti, 
jei nesutikę savo reikalavi
mus pavesti taikos teismui.

Pasmerkta taippat stere- 
otiperių unija už kontrakto 
sulaužymą ir patį straiką 
pavadino aršesne klaida nei 
pati piktadarystė.

Toliaus konvencija. pas
merkė Chicagos angliškus 
laikraščius, kurie išeina 
prisidengdami unija ir pa
sivadina darbininkų laik
raščiais, kad tuo tarpu tarp 
skaitytoji) platina sociališ- 
tiškas doktrinas ir tarp, 
straikierių luominį neapy
kantą, sulaikydami juos 
nuo susitaikymo su darbda
viais.

Pagaliau konvencija nu
sprendė, idant visos moky
klų knygos butų spauzdina- 
mos unistų spaustuvėje ir 
turėtų unijos ženklą.

Kritikuoja įstatymus.
Louisville, Ky. Čionai 

atsibuvo Amerikos Katali
kų Federacijos1 vienuolikta' 
metinė konvencija, kurion 
buvo suvažiavę daug dva
siški jos, kaip tai arei vysku
pų ii* vyskupų. Konvenci
joje buvęs ir popežiaus pa
siuntinys Washingtone, ar
civy skupas Bonzano. Atei
nančiais metais konvencija 
nutarta atlaikyti mieste; 
Milwaukee, Wis.

Iš konvencijos svarbes
nių darbų reikia paminėti 
rezoliuciją, kuria ja Federa
cija aštriai protestuoja 
prieš suteikimą perskyri
mų katalikų moterystės po
roms, kurios negali sugy
venti. Federacija pripažįs
ta poroms seferačiją, pasi
dalinimą turtų ir vaikų, bet 
anaiptol ne visišką per
siskyrimą, kad pas
kui persiskyrusiems butų 
galima išnaujo vesti arba 
ištekėti. Kalbėtojai aštriai 
kritikavo įvairių valstijų 
įstatymus, sulyg kurių len
gvu budu teismuose sutei
kiama poroms persiskyri
mai.

platforma sulužo — 45 as- 
menįs sužeista.. s

.ĮnJianapolis^'Ind. Demo
kratų partijos' specialė ko
misija tomis dienomis val
diškai pranešė Indiana val
stijos gubernatoriui Mar- 
shallui, kad jis demokratų 
konvencijos paskirtas kan
didatu į viceprezidentus 
Suvienytose Amerikos Val
stijose. Tam tikslui buvo 
padirbta milžiniška platfor
ma su tribūna ant tyro oro, 
kur susirinko keli šimtai 
asmenų. Daugumas norė
jo pamatyti tas iškilmybes 
ir išgirsti politines kalbas. 
Prasidėjus iškilmėms stai
ga platformos * dalis sulužo 
ir keli šimtai asmenų sų-

krito žemyn. . IŠ po lent
galiu išimta. > asmenįš 1 . ..... ■ • . . .• __ • 
ti. Toji nepalaima ką nors
ypatingo nulemia gūbėrna- 
toriui Marshallųi. ‘Demo
kratų lyderiai saw kalbo
mis, žinoma, davė daug vė
jo visoms priešingoms par
tijoms. ............

Turčių pasiutimas.
New York . Vielų “Ka

raliui”,' milijonieriui Ga
tes, nesenai pastipęs buldo
gas, kurį Gates labai my
lėjęs.

Tatai tam bjaurybei bul- 
dogui jis surengė šermenis, 
kokių rasi nei vienas šuo 
ligšiol nebuvo susilaukęs. 
Buldogas paguldyta kars- 
telin, papuoštan pliušais ir 
kitokiais blizgalais. Ant 
kaklo užkabinta gryno auk
so grandinėlis, kuris buvęs 
specialiai padirbtas Pary
žiuje. Be to. ant karsto 
prikrauta daug vainikų ir 
gyvų gėlių ir pagaliau ties 
namais puikiame darže pa
laidota.

Tokių milijonierių sųny 
bių išteisybės svietas nėra 
matęs nei girdėjęs. ' .?■

Papūga “išplūdo” straik- 
laužius.

; Joliet, Ill. Nekokios po 
nios Clarence Peet, gyve • 
nančios ties So Ottawa gat. 
papūga, pamačius per langą 
būrį darbininkų, dirbančių 
elektros kompanijos kieme, 
ėmė garsiai šaukti: “Scab! 
Scab!” Išteisybės gi dar
bininkai buvo skebai, ty. 
straiklaužiai, kurie buvo, už
ėmę straikininkų vietą. . .-

Deputy šerifai, saugojan
ti darbininkus, idant jiems 
nieko blogo neatsitiktų, iš
girdę žodį ‘scab ponios 
Peet namuose, kuogręičiau- 
siąi įsiveržė į namus, norė
dami areštuoti straikląužių 
niekintoją, bet užuot kokių 
ten žmogaus atrado... papū
gą- ' ... ■ . ■ .... . < - U. j.;

Žinoma, paukščio neareš
tavo, tik labai stebėjosi, iš- 
kur galėjęs suprasti ir su- 
žinoti,, kad ten dirbą ske
bai... .... ..-.Į

Iš akių pažino žmogžudį.
Council Bluffs, Iowa.; Ne-- 

labai senai kokis tai nežino
mas galvažudis kirviu už
mušė- aštuonis asmenis J. 
B. Mooro namuose ir pats 
išnyko nepalikdamas pas
kui save jokio pėdsakio. 
Daktarai specialistai, tyri
nėdami nužudytų aukų la
vonus, vienos nužudytos 
merginos akių lėlutėse pa- 
tėmijo aiškiai atsimušusį- 
žmogžudžio paveikslą. Re
gis mergina suspėjo į tą ra- 
kalį pasižiūrėti, kol tas spė
jo aną kirviu parblokšti. 
Toji fotografija esanti taip 
tobula, kad policija tikisi 
žmogžudį kame nors su
sekti.

Šeši atiduota kriminaliu 
teisman.

New York. Prisaikintų- 
jų suolas, išklausęs visą.ei
lę liudininkų lošėjo Rosen
thal’o užmušimo reikale; 
atidavė kriminaliu teisman 
už pirmojo laipsnio žmog
žudystę 6 asmenis, būtent; 
policijinį leitenantą Becke- 
rį ir kitus penkis, pasiva
dinusius visokiais vardais, 
ir kuriuos policija visomis 
pakampėmis yra sugau- 
džius. Apart tų atsakomy
bėn patraukta Becker’o bi- 
čiuolis nekoksai Jack Sul-

IShapiro.

KATAT.-ntAg

Prokuratorius*  ̂prieš tuos 
žmogžudžius Lturįs; tvirtus 
liudininkus. 1 U ,«« 

' /,•<
Pinigai tik vienaih šar

vuočiui. !
-. • r 0f ’ !

Washington* Jp. C. To
mis dienomis senate priim
ta bilius, kuriųoiųi, skiria
ma pinigai pastatymui vie
no šarvuočio, 8 povandeni- 
niij valčių, flotilės torped- 
valčių, taippat kelių pagel- 
binių laivų. Šarvuočio sta
tymas atsieisiąs $7.425.000 
be šarvų ir ginklų, nes 
tiems daiktams skyrium 
bus kita tiek išleista.
,• Povandeninės valtys at
sieisiančios $4.480.000. Šar
vuotis gi busiąs paprastojo 
tipo.

Aišku, demokratai gaili
si pinigų karo laivynui, 
koksai šiai šaliai yra reika
lingas.

Sekretoriaus Wilsono 
sukaktuvės.

Washington, D. C. Žem-
dirbystės departamento se
kretorius, T. M. Wilson, 
andai apvaikščiojęs 77 me
tų savo gimimo sukaktu
ves. Ateinančiais metais,, 
kovo 5 d. jis žadąs pasi
traukti iš dabartinės savo 
valdvietės ir tarp savo 
būrelio vaikų ir anūkų ra
miai atsilsėti. Wilson už 
visus kitus ilgiausiai tar
navęs ministeriij kabinete.

Moteriškė — policistu.
Topeka, Kans. Šio mies

to majoras, ponia Billard, 
paskyrusi policiantų ponią 
Lillian A. King,.« Šita po
nia pirmiau įšleidinėjus 
laikraštį. Ji taipgi yra 
valstybės Blaivybę ^.Dr.-jos 
raštininke. ^yąrbiąųsiaja 
p-nios King, užduotimi — 
treštuoti, prastai pasielgcn- 
Čiąs ■ merginas, ,

Parsigabeno 95 šunis ir 
kates.

New York. New Yorko 
uoste inspektorius andai 
turėjęs nemažai rūpesčių ir 
rastumo, kuomet jiems pri
siėjo peržiūrėti siuntinius 
(bagažus) ponios Percy 
Procter, turtingo muilo 
fabrikanto pačios iš Ivory- 
ville, O., kadangi ji parsi
gabeno iš Europos 95 šu
nis ir kates, papūgą,. kiau
laitę ir... bezdžioųę. Toji 
visa manažerija sutalpinta 
į kelioliką spęcialinių nar
vų. Apart to poni Procter 
parsivežus arfą, ant kurios 
grojus tai savo “šeimynai”, 
kelioliką skrynių drabužių, 
skrybėlių, čeverykų, kailių, 
skalbinių ir tp., taippat už 
kelias dešimtis tūkstančių 
brilijantų ir žemčiųgų.

Ji turinti 28 metus am
žiaus, o jos vyras turčius 
68 metus, tatai ir nestebė
tina, kad toki jauna, pati 
pritaisius savo seiliuj... ra
gus.

Senatoriaus Peifrosė už- .. ■ ».'< mo -o. metimai.a, • ■■ .. . ■ ■ Ta i -
Washington, D' G. ‘ Se

natorius Penrose iš i Penn
sylvania andai senate vie
šai užmetė, kad žibalo-tras
ias 1904 metais davęs 
$125.000 Teodoro Roosevel- 
to kompanijai ir jo išrinki
mui į prezidentus.,

Roosevelt išgirdęs tokį 
užmetinčjimą tuojau per 
laikraščius paskelbė, kad 
tas yra melagystė; Dabar 
taigi tame reikale ir tar
dymai prasidėjo.

Bešimaudančios merginos 
susekė lavoną.

Racine, Wis. Merginos 
M. Asttel ir K. Bryant, be
simaudydamos upėje Fox 
River, , ties Rochester, Ra
cine . pav., susekė vandenyj 
kokio tai vyriškio lavoną. 
Apimtos. baimės merginos 
tuoj aus apie tą baisų radi
nį pranešė policijai, kuri 
pribuvus.. ištraukė lavoną 
ant kranto. Lavonas jau 
daug, supuvęs ir sugedęs, 
taip . kad jo indentifikacija 
jau negalima. Policija ma
nanti,, kad tai busiąs lavo
nas . vieno smuklininko iš 
Waukesha,. Wis., kuris pirm 
kelių mėnesių kažin kur 
esąs išnykęs.

Mašina pinigų skalbimui.
Washingto, D. C. Vals

tybės išdo sekretorius Mc- 
Veagh nesenai senate šį-tą 
laimėjęs, kadangi senatas 
išpildė jo reikalavimus, 
būtent, kad Chicago j e butų 
pataisyta mašina banknotų 
(poperinių pinigų) skalbi
mui. Toki mašina jau ran
dasi Washingtone, be to tu
rėsią but pataisytos ir ki
tuose didesniuose miestuo
se. Išskalbti banknotai iš
rodo kaip nauji.

Didelė lydeka.
Delavan, Wis. Nekoksai 

W. R. Freytag iš Chicago, 
viešintis čionai vakacijomis, 
meškera sugavęs lydeką, 
sveriančią 23 svarus. Tas 
atsitiko Delavan ežere. Ly
deka taip smarkiai ėmus 
purtyties, kad ko tik neap- 
verčius valties? Pagaliau 
irklo smugiu ji apkvaišinta 
ir intraukta valtin.

WOODROW WILSON'O 
'•'lOiTO PLfiNAI;

Woodrow Wilson, Chiniš- 
kai Demokratiškas kandi
datas į "Suvienytų Valstijij 
prezidentus,. kuris savo 
‘ ‘ Amerikos ‘ Gyventojų Is
torijoje”' parašė, kad chi- 
niečiai privalo būti priimti 
kaipo darbininkai, atlikti 
darbą ūž, tuos “nerangius 
matrošūš”, kurie atsibasto 
į Rytinius porins (reiškia— 
ateivius iš Europos), da
bar rašo, kad jis atimsiąs 
vieną po antram (t. y. vi
sus, bet ne ant syk) muitus 
nuo ihvėžamų į Ameriką 
svetimų išdirbinių (tavorų).

Tas primena apsakymą 
apie tūlą daktarą, norėjusį 
nupiaųti vienam žmogui 
koją. Žmogus niekaip ne
sutiko atsiskirti su savo 
brangiu nariu, todėl dak
taras jį ramino, kad jis ne- 
nupiausiąs ją visą ant syk, 
bet tik po šmočiuką.

Woodrow Wilson, demo
kratų kandidatas į prezi- 
dentus, labai mylintis chi- 
nus, o neapkenčiantis atei
vių iŠ Europos, užmano nu
žudyti Amerikos pramonę 
(išdirby štę)' nupiaustinė 
damas po šmočiuką išdir- 
bystėš apsaugos. Žinoma, 
tas reiškia hupiaustinėjimą 
algų. Juk, argi galima ti
ke tiesi", uždirbti tas pačias 
algas kuomet Amerika sa
vo išdirbinius, daug bran
gesnius negu "be muito inga- 
benami iš svetimų šalių, 
kur daug , pigesni darbinin
kai, neturės kur padėti?

Woodrow Wilson, “chi
niečių kandidatas ”, labai 
myli “free trade” (liuosą 
invežūną išdirbinių); vie
nok jis bijosi aiškiai pasa
kyti, kad' jis nori palikti
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William Howard Taft, republikomj partijos kandi
datas į Suvienytų Valstijų prezidentus.

čianvkščius darbininkus be 
apsaugos, todėl ramina, kad 
jis ne visą muitą ant syk 
atimsiąs, bet tik po biske- 
lį; reiškia, kad jis darbinin
kų apsaugą ne ant syk už
smaugsiąs, bet po biskutį, 
palaukdamas, kad ne taip 
greit galą gautų. Todėl, 
jai Wilson bus išrinktas 
prezidentu, darbininkų al
gos bus biskutį numažintos; 
paį^ėjus kiek, kuomet dar
bininkas pripras prie ma
žesnės algos, algos vėl bus 
biskutį numažintos ir taip 
toliaus, kol nebus panaikin
tas visas buvęs muitas ir kol 
ponas “chinų kandidatas” 
Woodrow Wilson neįvyk- 
dins savo “ free trade”; 
tuomef,' ■JyeabejdnSs, čia- 
nykštės darbininkų- algos 
ndgalės būti didesnės kaip 
svetimuose kraštuose. Ta
da darbininkas su savo šei
myna galės maistą rasti 
pavargėlių ir salaveišių 
zupnamiubse (soup house), 
kurių prie demokratų val
džios niekuomet netrukda
vo.

Woodrow Wilson tokį 
savo puikų išmislą panai
kinimui muito gavo, turbut, 
nuo savo draugų chiniečių, 
kurie savo prasikaltėlius 
taipat, kaip Wilsonas mui
tą, piauna šmotelis po šmo
teliui, kol tie neatsiskiria 
su gyvasčia.

Prezidentas Taft ir re
publikomj partija, kuri iš
rinko prezidentą Taftą sa
vo kandidatu į šios šalies 

Charles S. Deneen, republikomj partijos kandi 
datas į gubernatorius valstijoje Illinois.

prezidentus, nepritaria ii 
neužmano, kad Woodrov 
Wilson butų Chinišku žu
dytoju Amerikos darbinin
kams. Republikomj parti
ja nutarė Amerikos darbi
ninkus apsaugoti nuo sveti
mų šalių skriaudimo. Tą 
galima atsiekti tik palai
kant apsaugos muitą, ku
rio dėka Suvienytos Vals
tijos pastojo turtingiausiu 
pasaulės kraštu, o darbinin
kai — geriausiai apmoka
mais darbininkais sviete.

Kitur gimę, lygiai kaip 
ir» čia . gimę, darbininkai, 
jei nori palaikyti dabarti
nes algas, jei nori savo šei
mynoms gerbūvio, privalo 
savo balsus atiduoti už pre
zidentą Taftą ir, drauge 
Amerikos gerbūvio apsau- 
jimui. *’

Nemalonus palyginimas.,
Tarnas, perkantis .turga

vietėje žuvis, klausia senos 
pardavėjos apie kainą ir 
priduria:

— Ar tos žuvis’yra švie
žios?

— Juk tamsta matai, kad 
dar gyvos...

— O, tas nieko nereiškia 
Tamsta taippat esi gjvas... 
bet toli jau ne šviežias.

— Pirk, poni, pas mane 
divonams dulkintuvę.

— Tai kad neturiu divo- 
nų! -

— Na — bet poni turi 
vyrą, tai susigadys.
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moterių *skxSus*5»
MAISTINE HYGIENA.

(Žodelis lietuvėms šeiminin
kėms).

Bulvės.
išvirtos bulvės tu- 
baltos, miltingos.

'e
(Tąsa).

Spirgintos bulvės pusryčiui.
Pusryčiui, yra geriausia 

atšildinti bei paspirginti 
vakarykščias šaltas bulves.

Bulves sukapoti smul- 
. kiąi; skauradoje ištarpinti 

šaukštą sviesto, indodant 
žiupsnelį (įruskos ir tiek 
pit pipirų. Kada sviestas 
pradės virti, sudėti skaura
don bulves ir kepti beveik 
dešimtį minutų arba iki 
bulvės parausvės. Jaigu 
jas negalima taip g/eitai 
vartoti, kaip tik yrą gata
vos, reikia instumti į karš
tą pečių ir pridaboti, kad 
nepridegtų.

Spirgintos bulvės kitaip.
Ne visi mėgsta smulkiai 

sukapotas bulves, taigi jas 
galima spirginti ir be k i- 
pojimo.

Supjaustyti aštuoiL s 
bulves į griežinius. Su
pjaustyti labai smulkiai ci
bulio ir petruškų tiek, kiek 
gali tilpti į arbatinį šaukš
tuką. Ištarpinti skaurado
je šaukštą sviesto; suloti 
cibulius, petruškas ir gerai 
išspirginti; sudėti bulves ir 
spirginti patol iki bulvės 
neingaus šviesiai rausvą da
žą; tankiai apvartyti, kai 
nepridegtų. Išimti į karš
tą indą ir apipilti suitimi, 
jaigu jos liko skauradoje?

Gerai 
ri būti 
Jaigu bulvės yra senos, rei
kia nulupti labai plonai ir 
išpjaustyti visokias dėmes 
bei nešvarias vietas. Jai
gu galima, yra geriausia 
bulves šutinti arba virti 
neluptas, kadangi bulvės 
pati viršutinė dalis yra 
maitingiausia; vienok didu
mą verda nuluptas.

Nuluptas bulves reikia iš
mirkyti šaltame vandenyje 
mažiausiai valandą, bet yra 
labai gerai mirkyti nors ke
lias valandas. Tada sudė
ti į verdantį vandenį, į 
kiekvieną kvortą vandens 
reikia dėti arbatinį šaukš
tuką druskos. Jei bulvės 
yra vidutinio didumo, už
tenka jas virinti pusę va
landos; jei bulvės yra la
bai nelygios, reikia išrinkti 
didžiausias ir sudėti į ver
dantį vandenį dešimtį ar
ba penkioliką minutų pir
miau, paskui dėti mažiukes. 
Kada bulvės yra gerai iš
virusios, nusunkti vandenį 
ir puodą uždengus švariu 
abrusu padėti ant pečiaus, 
kada bulvės išrodys sausos, 
miltingos — nešti stalan.

šviežias bulves nereikia 
lupti, bet t labai gerai nu
mazgoti. 1

Žirniai,
J virintą, sūdytą vande

nį pridėti arbatinį, šaukš
tuką cukraus; tada sudėti 
žirnius ir virinti 
arba ir daugiau, 
vandenį; pridėti 
sviesto ir žiupsnį
Jaigu žirniai seni, reikia 
indėti į vandenį truputį so
dos*

valandą 
Nupilti 
šaukštą 

druskos.

Pąstarnokai.
• Nuskusti ir nuplauti la
bai valiai; kiekvieną išilgai 
perpiauti ir, sudėjus puo- 
dan, virinti vieną valandą, 
jei labai seni,’ tai dvi va- 
landi. Galima duoti stalan 
apipiltus šildytu - -sviestu, 
arba paimti arbatinį šaukš
tuką druskos, tiek-pat pi
pirų, šaukštą sviesto, tuzi
ną didelių pastarnoku, vis
ką gerai sugrusti ir duoti 
stalan.

Valgis iš nenunokusiu kor- 
nų (kukuruzu). r

Paimti kvortą sutrintų 
žalių kornų,'' sumaišyti su 
puoduku pieno, su dviem 
gerai išplaktais kiaušiniais, 
su puse puoduko miltų, pu
se šaukštuko druskos ir 
tiek pat pipirų ir su šaukš
tu ištarpinto sviesto; Kepti 
svieste mažais- šmoteliais; 
tankiai prižiūrėti, kad bly
neliai butų abipusiai saus- 
vi. Duoti stalan karštus.

ruš-

į jį du šaukštu sviesto, 
šaukštą Arba/ir du miltų; 
kada sviestas'’gerai ištirps, 
išmaišyti; ir: inpilti puo- 
dan puskvortę pieno; gali
ma vartoti pieną su vande
niu arba tik vieną vandenį. 
Padarytas su pienu yra va
dinamas ; pieninis bulijonas 
ir daugiausiai vartojamas 
del virtos žuvies arba pauk
štienos. Jaigu bulijoną ne
nudažyti jokiuo dažu bei 
neparausvinti, tada jis yra 
vadinamas baltu bulijonu: 
Pridedant du kietai išvir
tu ir smulkiai supjaustytu 
kiaušiniu, galima vartoti 
kaipo gardžią sultį prie 
kiaušinių, arba prie kitokių 
daiktų, kaipo kiaušininę 
sultį. -

ŽYDAS STATINĖJE
JUOKINGAS PERSTATYMAS 

VIENAME AKTE.

IŠ LENKIŠKO VERTĖ JURGIS T.

Ypatos: * .
Martynas t.-.statinių dirbėjas.
Marė ;.. .... . . ........ . . . ..... . jo žmona.
Juozas ..............     pagelbininkas.
Šliomkė .. Moize Levi, žydas, skolintojas- 

nuomininkas.
Ickus Laibel.... ......  ............. jo draugas

Pašaliniai. Pirkėjai.

Scena mažame miestelyje pas statinių dir- 
sta- 
kai-

bėjo bustą. Po dešinei — suklypęs 
tinių dirbėjo bustas ir suolas. Po 

statinės ir prietaisai.rei
<7

Juozas. O kas tu mislini man čia esi f 
Šliomkė. Kas man esi? Kas man esi f

Man Šliomkė-Moiške-Levi-Samson- 
Borhuch-Šmulki-Špitzbell! Man tak
tingus, man tuhi pinigoi! O tau ko? 
Tu kaulu, goj, chazerh, tu dahbiniku, 
kapeon!

Juozas. Tu šungalši! Tu manai, kad tu 
turtingas, tai gersnis už mane? A?

Šliomkė (išeidamas). Nu, as nenohi kal
bėt su tu kaulu.

SCENA IV.
Juozas (vienas sau). Palauk tu, smarve! 

Aš tau užliesiu kiaulės taukų ant 
barzdos!... Ot!... Puiki mislis man atė
jo į galvą. Kad tik šeimininkai su
tiktų...

Tostai, sausi arba su svies-
- tu, pusryčiui.

Tostai, 'aŽba f apdMbviĄtF 
dūbiidš’ griežiniai, yra ska
niausias daiktas prie kavos, 
kokao arba pieno, taipgi 
prie avižinės košės.

Supjaustyti duoną į ly
gius, plonus griežinius; su
dėti po kelis į tam tikrus 
tostams kepti dratus ir lai
kyti prie ugnies; nekišt, 
labai arti, nes apdegs; tan
kiai apvaftant, patolei kep
ti iki ne ingaus šviesiai 
raudoną dažą. Jaigu kas 
mėgsta su sviestu, tada rei
kia, tuoj išėmus iš dratų 
aptepti sviestu ir sudėti 
ant vienskito į karštą to- 
rielką; jei be sviesto, tik 
sudėti į torielką ir duot 
stalan.

Bulvinė košė.
Bulves išvirti taip kaip 

augščiau nurodyta, si 
ti grustuvu, pridedant (del
dvylikos bulvių vidutinio 
didumo) šaukštą sviesto, 
pusę puoduko pieno, arba
tinį šaukštuką druskos- ir 
pusę arbatinio šaul 
baltųjų <pipirų.-
kad košė butų sausa 
ma pieno nedėti.

Pudingas iš kornm
Paimti kvortą sutrintij 

kornų, kvortą pieno; du ge
rai išplaktu kiaušiniu, ar
batinį šaukštuką druskos ir 
tiek pipirų, —- viską sumai
šyti; ištepti šviestu tam at
sakantį indą ir jame kepti 
mišinį pusę valandos. ■-O

SUSIRĖMIMAI MO- 
ROKKE.

; Ties Mouley . . B ouchta 
Francijoš armija, vadovau
jant generolui Gounod, 
smarkiai susirėmė su 1 mau
rais, Morokko sosto preten
dento Sichlali šalininkais. 
Tame kruviname susirėmi
me, žinoma, laimėjo franeu- 
zai, norints neapsiėjo be di
delių nuostolių. Maurų bu
tą trijų tūkstančių ir todėl 
jie turėjo: progą ilgai prieš 
franeuzus laikyties. Inga- 
lėti maurai su savo pretem 
dentu pasitraukę į kalnus: 
ir tenai pasislėpę.

Ligląikinis franeuzų gu
bernatorius. Morokke nu
sprendęs apleisti Marakeš, 
vieną iš-.Morokko sostinių, 
kadangi jis tenai turįs silp
ną ingųlą * ir nepasitikįs 
maurams. ; Be to ir yisį 
europėnai apleidžianti 
miestą. į , . .

ta

tuko
Norint,

gali-

Saldžios bulvės.
Numazgoti labai valiai ir 

virti neluptas arba neskus
tas nuo trijų bertainių va
landos iki valandai; jei ma
žiukės, geriausia virti tris 
ketvirtdalius valandos, jai
gu didelės — valanda. Nu
lupti ir padžiovinti karšta
me pečiuje dešimtį minutų. 
Taipgi galima kepti, tada 
jos buna dar skanesnes.

Šutintos tomatės.
Aplieti Verdančiu vande

niu, kad butų lengviau/nu
imti žieves;' Supjaustyti -į 
šmotus, ii’ šutinti pusę 
valandos; -.pridėti —del 
dvylikos tomačių — šaukš
tą sviesto, šaukštuką cu
kraus. Norint padaryti sal
džias, galima dar pridėti 
šaukštą cukraus. Dar pa
imti šaukštą miltų, išmai
šyti truputyje vandens 
supilti į tomates.

ir

Pieniniai tostai pusryčiui, 
labai gardus.

Iššutinti kvortą pieno; 
sumaišyti šaukštą miltų su 
trupučiu šalto vandens; 
indėti arbatinį šaukštuką 
druskos ir diktą šaukštuką 
sviesto, viską supilti į at
sakantį indą, geriausia — 
skauradą, ir tada dėti tos
tus skauradon. Palaikius 
valandėlę karštoj vietojga
lima nešti stalan. Galima 
vartoti Smetoną į pieno 
vietą, tada užtenka pridėti 
tik šaukštuką druskos.

Batviniai.
Senus arba žiemos bat

vinius, pamerkti į šaltą 
vandenį ir tegu mirksta per 
naktį. Nereikia lupti arba 
skusti, nes tada jie neturė
tų taip gražaus dažo ir sal
dumo. Sudėti į verdantį 
sūdytą vandenį ir virti apie 
penkias-šešias valandas. 
Jaigu batviniai yra jauni, 
užtenka virti dvi valandi. 
Tik išvirtus batvinius nu
lupti ir jaigu dideli, supjau
styti į griežinius, uždėti po 
biškį sviesto ant kiekvie
no, ir kada gerai atšals, api
pilti Uksusu ir duoti 
lan.

Ryžiai.
Nuplauti šaltame Vande

nyje, permainant vandenį 
nors tris kartus. Bet yra 
geriausia pamirkyti nors 
valandą. Nusunkti ir su
pilti į verdantį, gerai užsu- 
dintą vandenį; reikia var
toti ne mažiau kaip dvi 
kvorti vandenio dėl puodu
ko ryžių. Virinti dvide
šimtį >minutų, tankiai mai
šyti. Gerai nusunkti ir 
padėti ant pečiaus; padžio
vinus dešimtį minutų gali
ma duoti stalan." r;

Gardžiausia valgyti 
pienu ir cukrumi." VU.

Išlygino sąskaitą. ■■
Andrius 1 Vincui 'sudavė 

veidan, o kad jį Vincas pa
davė teisman, tad ' teismas 
nubaudė penkiais doleriais, 
pabaudos. Andrius su sa
vimi turi tik dešimtdoleri- 
nį banknotą, o ir Vincas 
neturi smulkių, tatai And
rius ilgai negalvodamas vi
sų akyveizdoj pūkšt! Vin
cui antrusyk snukin ir sa
ko : “ Še tau pinigai ir tu
man nereikalauji nieko iš
duoti”

Pasmerktojo refleksijos.
— Ak, delko aš nesu laik

rodžiu — tarė vienas pik- 
tadaris pirm pakorimo. — 
Laikrodis eina, nors kabo, 
o aš jau daugiau negalėsiu 
vaikščioti.

su

sta

nega- 
vieną 
atsa ■ 
valg,

Daržovės.
Nors be daržovių 

įima priruošti nei 
maitingą, priimnų ir 
kantį suvirinimui
visgi yra tokie išėmimai, 
kad sutaisymui nekuriu 
valgių daržovės yra varto
jamos tik kaipo pridėčkas, 
bet diduma valgių, kuriuos 
daugiausiai naudoja netur
tėliai — yra priruošiami 
beyeik iš vienų daržovių; 
tada daržoves yra vartoja
mos kaipo medega,

Makaronai. IX
Nereikia plauti makaro

nus, jei tik galima-to iš
vengti.

Sulaužyti ilgyje—trijų- 
keturių colių, sudėti -į ver
dantį, sūdytą vandenį; vir
ti pusę valandos; kada bus 
gatavi, nusunkti, apipilti šil
dytu sviestu ir duoti stalan.

Ropės.
Nulupti ir supjaustyti į 

ketvirtdalius. Virti gerai 
sūdytame vandenyje vieną 
valandą arba iki nepasida
rys minkštos. Nusunkti 
vandenį ir palaikius kelias 
minutas, kad nudžiūtų, pri
dėti apie vieną ketvirtą 
šaukštuko druskos, pusę 
tiek pipirų, šaukštuką svies
to ir, gerai sugrudus grus- 
tuvu, duoti stalan;

Taipgi galima palikti ne- Vartojant tam tikrą pa- 
grustas. dažams virti puod^ indėti

Padažalai (sultįs).
Pirm darysiant.:kokią- 

nors sultį, reikWJ>agidary- 
ti tam atsakantį bUlijoną. 
Bulijoną galima “padaryti 
be mėsos arbaAu.filesa.

Bulijonasbemėsos.
Vartojant tam~tikrą pa-

Riebus žmonės.
Riebus žmonės abelnai 

yra trumpo kvapo, serga 
kosuliais, negromuliojimu ir 
gazais pilve ir žarnose. Jie, 
paprastai, vartoja nuo ko
sulio ir dusulio visokias gy
duoles, užmiršdami, kad ne 
ligos apsireiškimą jie turi 
gydyti/ bet ligos priežastis. 
Jiems reikia gydyti savo 
skilvį ir žarnas. Tegul jie 
pabando Trinerio Ameriko
nišką Kartojo Vyno Elixirą. 
Jis panaikins gazus, išvalys 
gromulio j iino dūdą ir visus 
narius pažadins dirbti. Jis 
neleis kūne augti taukams 
ir taipf palengvins kvėpavi
mą. Vartok jį kaip tik pa
jausi nemalimą, trukumą 
apetito, užkietėjimą, arba 
vėmimą, dieglius ir tam pa
našius 'nesmagumus. Jis 

į pataisys nerviškumą, gal- 
mskaudį ir nemigą. Aptie- 
kose. Jos. Triner, 1333— 
1339 S. Ashland Ave., Chi
cago, UI.

SCENAI.
Martynas, Marė ir Juozas.

(Marė sėdi ant suolo ir siuva. Martynas 
į : ir Juozas taiso statinę).

l^artynas. Na, jau gana šiandien to darbo. 
■Marė. Bet dar anksti;- dar tik ketvirta va-

Martynas. Dar tik ketvirta? O mane 
jau taip troškina, kad negaliu tverti. 

? 0 Juozuk! Eikš drauge, truputėlį pa- 
; ; sistiptinsime. .. ■

Marė. Pirmiaus užbaigk darbą. Vakare 
turėsi daugiaus laiko.

Martynas. Negaliu. Šiandien man šventa. 
Marė. Šventa! Juk šiandien Šventos Bar- 

Į boros.
Martynas. Taigi. Šiandien mano bobutės 

varduvės... amžiną jai atilsį...
Marė. Tinginiui kasdien šventa. Geriaus 
{; pamislyk apie skolas.
Martynas. Apie kokias skolas?
Marė. Apie kokias skolas?! Tarsi ūžmir- 

? šai kiek Šliomkei kaltas.. Žiūrėk tu jo!
Martynas., Šliomkei? Aš jam jau keturis 

■ syk tiek užmokėjau, kiek buvau kal- 
tas. ' . \ ,

Marė., Kur-gi tu jam neųžniokėsi! O raš- 
;tas jo rankose kaip stovėjo, taip ir 

' * ’ stovi. ,
Martynas. Ištiesų.,.. rašto neatsiėmiau.
Marė. Už tai jis ii’ lankosi kas miela die

nelė* Daugiaus nieko ir neišgirsi, kaip 
m tik: “Ny, kas bus su mano penkius- 

-/ ir 
pradeda gerintis prie manęs. Neda- 
verka!

Martynas. Tai prakeiktas! Tegul aš jį tik 
sugausiu! -

Marė. Na, na, tik pabandyk ką, o tuojaus 
patrauks teisman. Žinai, kas turtin
gas, tai ir išlaimi. (Dainuoja).

Nesikelkie prieš didesnį, 
Prieš už tave turtingesnį; 
Atiduok jam paskutinį, 
Sunkiai uždirbtą muštinį. 

Martynas.
Oi, tas baisiai neteisinga! 
Tokia baimė — tik vaikams! 
Dideliems ji pavojinga...
Tinka ji tiktai vergams!

Marė.
Juk galybė piniguose:
Jie išgelbsti, jie sušaudo;
Be jų skęstame varguose, 
Be jų neverti mes šiaudo...

Martynas.
E! Bet baisi ir kumštinė, 
Kuomet toji pasirodo 
Piniguočiui ant dantinės!... 
Gana, Juozai! Jau nubodo, 
rengkis, Juozai, einame į karčia-

dasimts dolehuš?” O dar ko

Na, 
mą. 

Juozas.
bu.

Einam, trauk jį bala su tuo dar- 
(Nueina bustan).

SCENA II. i.
(Šliomkė pamaži slenka ant scenos į 

visas puses dairydamasis.
Šliomkė. Nieko negihdet! Tam senos sta- 

tinikos nuvai in kahčemo. Ui, as jom 
sako, as jam myliu Mare (laižosi) — 
ny, o jis sakus jis man myli Šliomkė. 
Neh namo nieko, haik uzait... Uch 
šaine Marhy! (Eina su išskėstomis 
rankomis).

in

SCENA III.
(Juozas išeina iš busto).

Juozas. Tu smarve, ko čia nori?!
Šliomkė. Ny, kokiu smahvi? Ko tau

gaivu pahajo! Tu kaulus, tu zinu kas 
mas, o kas tau! Hazerh!

Juozas. Tu biaurybe! Nori, tai tuoj tave 
pasveikinsiu su lazda.

Šliomkė. Oi, na tap kahstai!... Nu, Jozų, 
tau zinu, kad tu gehus žmogus, tik 
nežino su kum kalbus. 

I —*

SCENA. V.
Juozas, Martynas ir Marė.

Martynas. Ko taip užsimislijęs, Juozuk 1 
Juozas. Ogi, ant to bjaurybės žydo, ką čia 

nesenai buvo. Pradėjo klausinėti, ar 
namie šeimininkas, bet pamatęs mane 
tuojaus išsinešdino.

Marė. O ką? Ar aš nesakiau?
Juozas. Aš tamstoms duočiau rodą, kaip 

nuo jo atsikratyti.
Martynas. Kokią rodą? Sakyk greičiau.
Juozas. Eikime į karčiamą, kaip esame su

tarę; jis, pamatęs, kad mus nėra, vė* 
čia sugrįžš.

Marė. Tikrai taip.
Juozas. Kaip jis ateis, tegul jį šeimininkė 

gerai priima.
Martynas. Ką? Tą nedaverką?
Juozas. Tik meldžiu man nepertraukite. 

Paskui tegul ji jam pasako, kad šei
mininkas jį nužiūri ir kad prisiekė jį 
užmušti, jaigu nors sykį pamatysiąs 
stuboj.

Martynas. Na ir ką daugiau?
Juozas. Mes netrukus sugrįžšime. Jis, bi

jodamasis, kur nors pasislėps. Tada 
mes jį, susiieškoję, neišleisime, kol ne
atiduos rašto ir neprisipažins esąs val
kata. O ką? Ar ne geras išmislas?

Martynas. Labai geras.
Marp. Geriaus jam užmokėti. O paskui 

aš pati su juom gausiu rodą be jokio 
triukšmo.

Martynas. Mariute! Del mano meilės, tu 
turi būti mus pusėje. Tokį ėdiką rei
kia nubausti.

Marė. Bet tik apsimislyk. •’ u *
Martynas.

Juozai.
eina).

Daugiaus nei žodžio. Einam, 
Po valandėlės sugrįšime (iš-

SCENA VI.
Marė (viena sau). Reikia ką nors padary

ti, kad apsigynus nuo to biaurybės. 
Nors tas vyro išmislas man ne labai 
patinka, bet reikia klausyti; kitaip 
negalėčiau gauti ramumo. Tai, kas 
atsitikti! del neatsargumo, galima iš
vengti užsitikėjimu. Buk doru kaip 
nori, tikėk kiekvienam... bet argi ga
lima būti panašiu vienas kitam... Na, 
laikas prie darbo. Reikia uždainuoti; 
Šliomkė, išgirdęs, tuojaus atsiskubins. 
(Dainuoja).

Liūdnas vargšo padėjimas;
Bet, kas darbą pamylėjo, 
Tam atviras išėjimas — 
Tas atsiekė, ko norėjo, 
La-la-la-la-la-la-la!

SCENA VII.
Šliomkė. Ai vai mirk! Kas peh balsus! 

kap tikhus aktohkus!
Marė. A, tai čia ponas Šliomkė.
Šliomkė. Tap, tai man. Kap man isgihdu 

tani balsu, to kap su vihvu mano ših- 
dus phithauko. Ghazus poni Manu, 
venų namo?

Marė {atsidusdama). Taip, viena...
Šliomkė. Tamstų vienu sau sėdėk ih gie

dok kap kanahkus. Ui, ah as gali pas 
. ponios uzait?

Marė. Kad mano vyro nėra namieje.
Šliomkė. Ny, as del ponios atnešu vienu 

tokiu daiktu, kad poniu labai patiks. 
As nohu su vienu poni Mahu pakalbėt 
tik vienu žodelio...

Marė. O kas per reikalas?
Šliomkė. Ui vai, poni Mahu, kad tau bu

tai matęs, kap man tavo mili, uh! 
Kap man tamstų pamatyk, to man 
šihdi nohi bėgt.

Marė. Nešnekėk taip, Šliomkė; tu nežinai, 
kaip mano vyras pavydus. Jis tams
tą labai nužiūri ir sako, kad jaigu ta
ve čia užtiktų, tai...

Šliomkė. Ui vai! An ko jis gal man 
hast? Kam tokiu šnektos?

(Toliau bus).

4
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« Iš Lietuviškų Dirvų.

Philadelphia, Pa.
Čia yra keliolika tūkstan

čių lietuvių. « Daugiausiai 
jie dirba fabrikuose. Yra 
ne mažai ir lietuvių-vertei
gų; mėsininkų, saliuninkų 
ir tt. Lietuviai turi dvi 
bažnyči, kuriuodvi gerai 
užlaiko. Taipgi jie nema
žai veikia ir tautos labui. 
Turi pasistatę savo namą, 
bendrovės vardu, ant Alle
gheny Avę., 2715—19. Ten 
randasi: puiki salė baliams, 
teatrams, prakalboms ir tt., 
knygynas su keliais šim
tais knygų ir keliolika laik
raščių ir vakarinė mokyk
la, visaip lietuvius luvi 
nanti. Pirmiaus tasai tau 
tiškas namas nebuvo ganė
tinai prižiūrimas, buvo ap
leistas, bet dabar, perėjus 
jam į bendrovės rankas, 
tapo atnaujintas, ištėplio
tas gražiais tautiškais pa
veikslais, taip kad kiek vie . 
nam ten malonu atsilan
kyti.

Pranešu visiems tautie
čiams, jog 2 d. rugsėjo, 
šiuosmet, minėtoji bendro
vė turės savo balių — ati 
darymą naujai išpuoštos 
svetainės. Gerbiamieji 
tautiečiai, turėsite < progą 
atsilankyti, pasilinksminti 
ir pamatyti puikų tautišką 
darbą.

Už tokią rūpestį ir pasi
darbavimą tautiečiai pelno 
pagerbimą.

K. Balilonis.

East Arlington, Vt.
z 4-tą rugpiučio čia-^buvo 

lietuviškos vestuvės. Su- 
lyg “lietuviško.” papročio 
vestuvės atliekama prie 
svaiginančių gėrymų. Tai 
ir musų jaunavedžiai pasi
rūpino parsigabenti Įdek 
reikiant rūgštimo. Be rug 
štimo — ne vestuvės, nie
kas į tokias vestuves nea!: 
silankytų. Lietuviai ir tin
kamą priežodį turi: ‘‘Kas 
per vestuvės be vyro, kas 
per veseilia be byro”. Vos 
tik vientaučiai sužinojo, 
kad vestuvių kėlėjas., turi 
gana “byro”, taip ir prisi
rinko pilna stuba.
1 Jaunavedžiai visus malo
niai priėmė ir vaišino kiek 
galėjo, kad tik svečiams in- 
tikus.

Svečiai, prisisrėbę praga- 
* riško skystimo iki ausų, in- 

gijo P° kitatiek sveikatos 
ir drąsos, taip, kad jiems 

. išrodė ne tik stuba perankš- 
ta, bet ir jų pačių kailiai; 
todėl užsimanė praardyti. 
Kilo biaurios muštynės, ku
riose dalyvavo ne tik vedę 
ir nevedę vyrai, bet ir ne
kurtos pradrąsėjusios mo- 
terįs. Mūšyje buvo varto
jama plytos, akmens ir ki
tokie parankus ginklai. To- 
kis svečių pasilinksmini- 

, irias tęsėsi apie pusvalandį, 
taip kad ir visi aplink gy
venanti svetimtaučiai turė- 

- jo progą pamatyti reališko- 
je (tikroje) scenoje lietu
višką svodbą visai dovanai.

Kaip man teko matyti, 
muštynėje dalyvavo tik to
kie asmenįs, kurie, apart 
maldaknygės, jokių knygų 
nei laikraščių neskaito ii’ 
skaitančius vadina Ledie- 
yiais ir visokiais kitais var
dais, kokius tik - jų tuščios 
makaulės gali surasti.

Į tokį lietuvių pasielgimą 
pažvelgus išrodo, kad jie ne 
kokiame civilizuotame kra
šte gyvena, bet kur Afrikos 
brūzgynuose, arka Ameri
koje, penki šimtai metų at
gal. Ar reikia stebėtis, jai 
gu taip amerikonų randa
si ateivių priešų?...

Vestuvėse buvęs.

Worcester, Mass.
Atsirado čia dauginus lie

tuvių, atsirado ir daugiaus 
Į niekšų. Yra gana ir tokių, 
fe- - kurie palikę Lietuvoje sa

vo pačią ir vaikus, čia pa
ima šliubus su kitomis, o 
kartais net ir su trečio
mis...

Vienas lietuvis gavo iš 
Lietuvos laišką; pats nemo 
kėdamas skaityti, pasivadi
no kitą žmogelį, kad tasai 
paskaitytų, ką rašo. Laiš
ko butą nuo jo pirmutinės 
pačios; todėl, beskaitant, 
laiško savininkas ir jo pati- 
pasidarė ne savo veiduose, 
išgirdę, kad Amerikon at
keliavo pirmesnėsės pačios 
sūnūs. Jis, iš gėdos ir bai
mės, nieko nelaukdamas, 
išdūmė iš Worcester’io ki
tur, palikdamas savo antrą 
pačią, su 8 metų sunum.

Tasai paleistuvis prigu
lėjo net prie dviejų draugi
jų: šv. Jurgio ir Šal. Var, 
Jez. Taipgi pildė tikėjimo 
priderystes ir ėjo pria Sa
kramentų, gyvendamas 

ift.. kaip turkas.
Tokių kriminalistų, lietu

vės, turite saugotis!
Reporteris.

Chicago Heights, Ill
Šiomis dienomis ir mes 

laukiame malonaus svečio. 
Šį mėnesį keta p’as mus at
silankyti Tėvas Kazimie
ras, Kapucinas. Atsilan
kymo priežastis — pašven 
timas stacijų.

Motinos švenč. Rožanč. 
moterių draugija paaukojo 
150 dol. stacijų nupirkimui 
ir nori, kad visi parapijonai 
jomis naudotųsi savo dva
sios labui.

“Cicilikams” pas mus ne 
labai kaip sekasi: kaip ne
buvo kunigo, tai ir jie dar 
turėjo ką veikti, bet da
bai’ — kaip pakaustyti 
pradėjo nešdintis kitur. 
Vos tik vienas rėksnys te
beliko. Jis bandė per “Ke
leivį” apjuodinti musų ku
nigą... Na, bet ir pačiam 
“Keleiviui” nusibodo mo
kėti baudas teismuose už 
kunigų juodinimus.

Minėtas rėksnys turi su
tvėręs kokią ten neprigul- 
mingą draugiją.

Smutnas.

Lewiston, Me.
4 d. rugpiučio čia buvo 

šv. Baltramiejaus draugijos 
surengtos prakalbos. Kal
bėjo M. Norkūnas iš Law- 
rence, Mass. Jis nurodė 
draugijų naudingumą ir ra
gino, kad visi rašytųs! į 
jas. Liepė merginoms 
versti vaikinus rašytis į 
dr-jas: esant, jai kuris jus 
užkalbins, pirmiausiai klau
skite, ar jis priguli į drau
giją; jei nepriguli, nepri- 
stokit jo. Ir moterims lie
pė raginti savo vyrus rašy- 
ties į dr-jas. Kalba buvo 
gera.

Panedėlyj, 5 rugpiučio, 
tas pats kalbėtojas turėjo 
kitą prakalbą. Šį sykį-jis 
manė intikti abiem priešin
gų nuomonių pusėm. Pra
dėjus kalbėti apie Lietuvos 
historiją, kampuose ėmė 
atsiliepinėti neužganėdintų

balsai. Tada kalbėtojas su
prato, kad visiems neintiks, 
ir nurodė cicilikų blogus 
darbus. Tas raudoniesiems 
buvo perdaug. Vienas jų, 
P. K., šaukė, kad tas netei
sybė. Kalbėtojas liepė jam 
tylėti arba išeitį laukan,, 
kol nepabaigs kalbėjęs. 
Dr-jos komitetas, vienok, 
neramuolį greitai nuramdė 
Tasai cicilikas čia atsižy
mėjęs ne viena apgavyste, 
todėl ne stebėtina, jaigu va
giui “kepurė užsidegė”.

K. S.

Teko man skaityti 65 nr. 
“Laisvės”, kur pastebėjau 
iš Lewiston, Me. kasžinko 
kio ‘‘pirmeivio’ ’ - korespon 
denciją (ir pasirašo Pirmei
vis!) apie augščiaus apra
šytas p. Norkūno prakal
bas. P-nas Pirmeivis, savo 
nujuodintoj korespondenci
joj, sako, kad kalbėtojas, 
p-nas Norkūnas, kalbėjęs 
be jokios pakraipos apie 
dr-jos reikalus, paskui 
ėmęs rėkti ant merginų ir 
liepęs moterims negyventi 
su tokiu vyru, kuris nepri
klauso į dr-ją. Išrodo, lyg 
p. Pirmeivis į prakalbas 
atėjo be ausų, kad negirdė
jo kas ištiesų buvo kalbėta. 
Kalbėtojas nieką neragino 
atsiskirti del neprigulejimo 
į draugiją. Kvailas daly 
kas “pirmeiviui” rašyti, jog 
del tokių prakalbose ragini
mų mes turime daug persi
skyrusių porų; jaigu tasai 
“pirmeivis” suprastų jy 
bent norėtų suprasti tikrą 
dalykų stovį, kaip blaivų 
smegenų žmogus, tai ne tik 
butų pastebėjęs, kad minė
tose prakalbose apie tai ne
buvo nei minties, bet žino
tų įr tai, kad del kieno.ne
prigulejimo draugijon »ue- 
kas neatsiskiria ir negali 
atsiskirti.

Toliaus, tasai atbulai ei
nantis pirmeivis, savo nu
juodintoje korespondencijo
je sako, kad panedėlyj e mi- 
nėtasai kalbėtojas išrėkęs 
Bostono laikraščius ir lei
dėjus ir del to iš publikos 
kas reikalavęs balso, bet 
kalbėtojas pasakęs, kad 
kaip jis pabaigsiąs, tai ta 
da. O pabaigęs,_ girdi, pa- 
tėmijo, kad “jis nemisLnąs, 
kad dr-ja jam noriai duos 
balsą”. Kiek tame yra tei
sybės, galima matyti i.5 to, 
kad tasai “svečias” buvo 
pirmiaus prašalintas iš sve
tainės negu kalbėtojas už 
baigė savo kalbą; todėl tą 
sakyti visai negalėjo būti 
reikalo. Ant galo, reikia ži
noti, kad tai buvo prakal
bos, o ne ginčai su neužga
nėdinamais svečiais, ypač 
su tokiais, kaip p. P. K.

K. S.

Iš Londono.
Šiuosmet vasara pas mus 

labai puiki, be didelių karš
čių; vien liepos mėnesyj ke
lias dienas buvo pusėtinai 
šilta. Rugpiutyje atvėso ir 
tankiai lyja.

28 liepos buvo “Birutės” 
bendrovės susirinkimas 
Lietuvių Kliubo svetainėje. 
Žmonių buvo pusėt:nai. 
Perskaičius raštininkui 
protokolus, buvo išduotos 
bendrovės atskaitos. In- 
plaukimų buvę apie pusšeš
to šimto svarų sterlingų 
(bet negaliu pasakyti, ar 
tie inplaukimai buvo per 
tris paskutinius mėnesius, 
ar nuo anksčiaus). “Biru
tės” duonos keptuvė ;urė- 
jusi uždarbio apie 30 sv. 
ster. Vienok bendrovės iš- 
de yra tik koks 1 sv.;
kaip tik atgiranda pinigų,

tai ir vieta jiems, atsiranda, 
reikia skolas atmokėti. Vė
lesniais laikais bendrovė 
tapo apsunkintą pajų atsi
ėmimais; todėl nutarta pa
jų negrąžinti gyvenantiems 
artimose apieliųkė^ę, gią- 
žinti tik išvažįtiojąntiems 
iš Londono. Žinoma, dėl 
to buvo neužsiganėdinimu, 
reikalavimų atidavimo pajų 
ir tt. Šiame susirinkime 
irgi radosi keli rėksniai, 
bet vienok, nežiūrint to, su
sirinkimas užsibaigė ra-' 
miai.

,■ Šiomis dienomis, musų 
vietinis klebonas,, kun. K. 
Matulaitis, išvažiavo Lietu
von praleisti vakacijns. 
Girdėti, pargrįžęs apie Vi
sus Šventus; jo. vieton tuo 
laik atvažiavo kunigas iš 
Šveicarijos (nesužinojau 
-pravardės). Kun. Matulai
tis, išvažiuodamas, gražiai 
atsisveikino parapijom is. 
Linkime klebonui laimingos 
kelionės! Galijotas.

ĮSPUDŽIAI ANT LIETU
VIŠKŲ FARMŲ.

Ūkininkai apsi-

pradėję ant

Važinėdamas apie Hart
ford, Conn, miestelį, žino
damas, kad apie tą vietą 
yra netoli jau daug kartų 
per laikraščius perskambė- 
jusi “Lietuvių kolionija”,— 
taigi interesuodamasis apsi
lankiau tenai. ■ >.

Tas plotas randasi visai 
arti miestelio Hartford pa
lei Connecticut River, upę. 
Vieta labai daili: krūmy
nai, medžiai, medeliai, 
upės-upelės ir ežerėliai. 
Žemė gera, lygi ir labai 
lengva dirbti; ūkininkai 
daugiausia užsiima,/tabako 
auginimu.
gyvenusieji toje vietoje 
daugiausia
ūkės gyventi su maža pini
gų suma. Dabar gi įsigy
venę ir gana gražiai gyve
na. Daugiausia vis tai ma
ži ūkininkėliai nuo 10 iki 
100 akrų žemės turinti. 
Ypatingai tai tas, kad šito
je vietoje jau veik vieni lie
tuviai gyvena. Tarpe 60 
lietuvių ūkininkų gal apie 
10 ar mažiau svetimtaučių 
teyra. Kalba tarp savęs lie
tuviškai, turi lietuvių pa
pročius ir labai apstavoja 
už lietuvystę. Tas mane 
gana nustebino, kad čiagi- 
mio lietuvio vaikas taip 
dailiai lietuviškai . kalba, 
kaip kad ir pats jo senelis 
(diedukas), kas yra, žino
ma, mieste visai kitaip. 
Su tokiu mieste jau sm-ku 
ir besusikalbėti lietuviškai.

Čia indedu mažą pasikal
bėjimą su tos kolionijos lie- 
tuviu-ukininku, Pranu 
Struga.

“Aš turiu — sakė Pra
nas, — 27 akrus lauko, bet 
dar nevisa galiu dirbti. Dar 
nemažas gabalas^ nėišdirb- 
tos žemės krūmynuose te
bestovi. Auginu šiek-tiek 
šieno ir kukuruzų (komų) 
del galvijų, likusią gi vien 
tik tabaku užsodinu.

; f- “O ar daug akrų tamsta 
tabaku užsodinate? — klau- 

i siau as.
“Nedaugiau kaip de

šimts, — atsakė jis. •— Pa
kanka 10 akrų tabaku užso
dinus. Nes beveik patįs 
galime apdirbti. Aš pats, 
vaikas, o pačioje darbyme- 
tėje kokį vieną darbininką 
pasamdau, tai ir apeiname 
viską.

Pradėjus kalbėti apij ta
baką, aš užsiinteresavau; 
buvo žingeidu, ar didelis 
skirtumas Lietuvoje ir 
Amerikoje auginamoj j ta

bako. Todėl aš užklausiau, 
kokiuo budu ir kaip jie vi
sa tai padirba.

“Paprastai, tamsta, visai 
paprastai. Nieko tokio 
ypatingo. Išariame žemę, 
porą kartą pereiname su 
akėčiomis, na ir sodiname. 
Žinoma, neužtenka tik pa
sodinti: reikia apie porą 
kartų apkaupti. Mes, ma
žesni ūkininkai, kaupiame 
su kaponėlėmis (matikais), 
nors tai galima ir su maši
na atlikti. Bet pasakysiu 
tau, žmogeli, kad su kapo- 
hėlėmis kaupti yra geriau. 
Gerais pats matydamas, iš
kerti žoles, o kuo mažiau 
lieka žolių, tuo geriau. Pa
augus gi, kuomet tabakas 
pradeda žydėti, laužome 
viršūnes, — žiedus, nes 
tuomet daugiau bujoja į la
pus, negu į kamblį. Ran
dasi tokių- ūkininkų, kurie 
tai nedaro; vienok jie gero 
tabako neišaugiha. Suau
gus tabakui laužiamo la
pus ir džiauname tam tikrai 
Pataisytose vietose. Išdžiū
vus gi, rišame į pundus. 
Na, tuomet, tai jau džiaugs
mas ima. Visas vasaros 
darbas apsimoka.

“Na, o ar daug gaunate 
už 10 akrų tabaką?”

“Visaip. Žiūrint pagal 
metą" ir derlių. Kuomet 
lietinga vasara, padarę me 
nuo $5.500" iki JfJ7.000; kar
tais daugiau, kartais ma
žiau.”

“Aš manau, kad visgi ne
pigus tabakas yra?” — 
abejojau klausdamas.

“Taip, taip. Tabakas, 
tai gal bus vienas iš dau
giausiai apsimokančiųjų 
augalų. Žurėkit. Abelnai 
parduodant gauname už 
svarą nuo 25—27 centų, 
žiūrint pagal tabaką. Pats 
prasčiausias parsiduoda po 
18 centų už svarą. Bet štai 
yra dar vienas tabako augi
nimo būdas, tai po audek
lais, kad butrj ploni lapai. 
Tokis tabakas brangus — 
$2 už svarą.
kiau 
darbo prie tokio tabako au
ginimo.”

“O kur yra gabenamas 
jūsų augintas tabakas?”

“Dievas žino. Gal pats 
tamsta rūkote musų taba
ką. Pirkliai pas mus atva
žiuoja iš New Yorko. Kur 
jie jį gabena, — tai jau mes 
nežinom. ”

“Sakot, kad tabaku vien- 
tik ir užsiimate?”

“Yra lietuvių, kurie, sėja 
rugius, avižas, sodina bul- 

Žinoma, sun- 
užauginti, daugiau

Photo by American Presį Association.
Tardymai Nevr Yorko žmogžudžiu, kaltinamu lošėjo Rosenthalio užmušime.

čia že-

Žiūrint

vęs. Bet tabakas 
gesnis augalas.”

“O kaip brangi 
mė?”

“Visokios yra.
pagal išdirbimą. Pirmiaus, 
by viena iš šitų ūkių buvo 
pigios, dabar vienok, pra
dėjus tabaką auginti — pa
brango. Bet čionai nėra 
reikalo daug žemės turėti. 
Pirkus 10—20 akrų lauko 
galima jau švelniai gyven
ti. Štai aš paminėsiu porą, 
neblogų ir pigių ūkių. Vie
na 27 akrų ūkė ir maža 
grintelė parsiduoda tik už 
$1.000. Žinoma, daugiau
sia, žemė vis dar neišdirbta. 
Bet paskui, tai jau žinoma, 
kad atsimokės. Antra gi 
17 akrų ūkė, grinčia, del ta
bako daržinė ir keletas kitų 
triobėsių, apie 3% akrų ta
baku sodinamos žemės, li
kusioji bulvėmis ir kuku
rūzais, parsiduoda tik už 
$2.800.” —

“Na, o kaip tamsta ma
note, ar lietuviai padarys 
čia kolįoniją vien lietuviais 
apgyventą?” — paklausiau 
aš.

“Dievas žino. Bet as 
manau, jaigu lietuviai no
rės laimingesnio, negu mie
stų gyvenimo,----žinoma,
kad padarys. Daug sykių 
jau mačiau, kaipF atsiveža 
žmonių, kurie dairifiėjasi, 
kad kur sau pasirinkus uke- 
lęr Žinai, tamsta, butų 
daug geriau, kad kuod au
giau lietuvių, nors, žinoma, 
mus čia jau ’ ir nemaža, 
bet vis kuodaugiau, tuo ge
riau.”

Pasakojo jis (Pranas 
Sturga) man, kad daugiau
sia lietuvių randasi apie 
šiuos miestelius: E. 
sor Hill, Wapping, 
Windsor (apie tas 
daugiausia tabaku 
ima), Rainbow, Windsor 
Locks, Tariffville, Grawby 
ir E. Grawby. Iš čia apie 
aštuonios angliškos mylios 
iki Hartfordo ir daug ar
čiau yra kitų keletas mies
telių. Ypatingai ta vieta 
puiki, kad daugelis gele
žinkelių, net ir pei' pačias 
ukes bėgioja stritkariai, 
arti bažnyčios. 10 centų 
ij<i Hartfordui, Conn. Taip
gi čionai visados reikalingi 
žmonės prie ūkių darbo. 
Taippat nemaža ir mieste
liuose sutelpa.

Bučiau dar daug ilgiau 
kalbėjęsis, bet laikas ne- 
pavelino. Suspaudžiau 
nuo saulės nudegusią Pra
nui ranką. Jis man

Wind- 
South 
vietas 

užsi-

I Severos vaistai yra tam 
kad turi padėti kovoje 

su liga.

Tisras vaistas nuo mėšlungio 
viduriuose, trydos, liuosij vi
duriu, cholerinos. vasarines 
ligos ir vidurį ij gėlimo pas 
kūdikius, privalo būti laiko
ma po ranka visuomet, nes 
prireikus reikia jo turėti tuo
jaus.

Severos Vaistas
nuo Trydos

(Severa’s Diarrhoea Remedy)

Suteikia palengvinimą ir pa
gerėjimą to budo ligose. Jis 
yra neapsieinamu kiek vienuo
se hemuose, ypatingai 'gi ten 
kur vaikią yra.

Kaina 25 centai 
50 centų

Severos Gydomasis 
Tepalas

(Severa’s Healing Ointment)

yra patariamas kaipo geriau
sias naminis vaistas gydymui 
žaizdų, Įsidreskimų, almėji
mo, vočių nusiplikinimų ir 
apskritai nuo visokių odos su
žeidimų. Kaina 25 centai.

Viršutiniu! alsavimo 
takai

Papuola slogoms deloi staigios 
atmainos šilumos, arba dėl 
intraukimo naktinio oro užsi- 
faklymo, bet pasveikimas 
tuojaus įvyks jai pasigelbesi

Severos Tepalu
nuo Slogu

(Severa’s Catarrh Balm)

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

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

W. F. Severą Co.
CEDAR -RAPIDS. IOWA--

įspraudė gniūžtelę tabako 
ir pasakė:

“Parsivežk namo ir pa
sakyk visiems, kad tai lie
tuviškas tabakas. Mel
džiame pas mus tankiau 
atsilankyti!”

Aš užsėdau ant gatveka- . 
rio ir dairydamasis aplin
kui gražius, lygius laukus, 
gėrėjausi tų laukų gražu
mu ir net, rodos, pavydė
jau tiems žmonėms, kurie 
čia gyvena, to laimingo, 
nekalto, čystadvasio gyve
nimo.

Važiuodamas namo mąs
čiau, galvojau, kad tik ge- 

suprantamiau per- .
savo

riau, 
duoti skaitytojams 
ingautus aiit ūkių įspū
džius. J. Lauraitis.

Pfc.’:
*
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RUGPIUTIS 1912 m.

29 K. Nukirtimas šv. Jono.
30 P. Felikso.
31 S. Raimundo.

RUGSĖJIS, 1912 m.
1 N. 14 sav. po Sekm. Justa k.
2 P. Stepono išp.
3 U. Sabinos.
4 S. Rozalijos p.

kad distrikto advokato biu
ras turi pinigus, jei galėjo 
papirkti Frankliną, idant 
tasai liudytą prieš mane.

Tolesnėj savo kalboj 
Darrow užsipuolęs aštriai 
ant John’o Harrington, ku
ris esąs peraugštinęs ligšio- 
laikinius išdavikus ir dė

tas. Sulyg dienraščio*’‘Ti
mes” užrašą- jau 1900 me
tais tenai susekta puikiai 
suorganizuotą “lošėją y- 
misiją”, kuri išdavinėje s 
formališkus leidimus (?i 
cences) lošimą namams, »? 
kurią paskui kas mėnuo ko- 
lektuodavo paskirtas mo-

pirmiau buvo aistriai pasi 
statęs prieš’ iflhnigraeją. 
brutališkai Južšipuolęs. a.-l 
bilią surengimo! komiteto, 
kuris taip ligai-negalįs an- 
tiimmigracrįinia i įstaty
mams projekto r sutaisyti :t 
tą klausimą CVis; toliau -vil
kinąs. Paritui'' užsipuo'ęs

Mieste Los Angeles, Gal., 
andai pasibaigė Chicagos 
advokato Clarence S. Dar
row’o byla, kurioje jis no
rėta apkaltinti už prisaikin- 
tąją teisėją papirkinėjimą 
apginant kitados brolius 
McNamaras. Teisėjai .po 
34 rainučiu Darrow’ą ištei
sino ir šis paliuosuotas nuo 
atsakomybės. Šita byla 
buvo už vieno teisėjo pa
pirkimą, bet prokuratorius 
turintis rankose dar kitus 
■prirodymus už norėjimą pa
pirkti antrojo teisėjo ir no
rįs išnaujo Darrow’ą pa
traukti teisman. Bet jei 
jis šioj byloj liko išteisin
tas, beabejonės išeis ne
suteptas ir iš kitą užsipul
dinėjimą. O rasi prokura- 
torija liausis jį persekiojus. 
Tas nesvarbu.

Bet visus vai biausia bu
vusioj byloj — tai pat.es 
advokato Darrow 'o apsigy
nimas teisme. Paaiškėjo, 
kad jis yra energiškas žmo
gus ir mokąs visus savo 
kalba užžavėti, be to n-vy- 
niojąs medvilnėn dabarti
nio draugijos surėdymo.

Telegramuose iš Los 1 n- 
geles tarp kitko štai ką 
skaitome:

Nepaprastą įspūdį į klau
sytojus,. o ypatingai į pri- 
saikintus teisėjus padarė 
kalba advokato Darrow’o. 
kuris buvo kaltinamas už 
papirkimus. Apskustasis 
ilga kalba pats save gynė 
apreikšdamas, jogei jis bu
vęs, esąs ir busiąs lig pat 
mirčiai bėdinąją luomo bi- 
čiuoliu, neatsižiurint i tai, 
kaip ilgai jis gyvensiąs, ko
ki busianti jo karjera ir 
kaip pati liaudis priims jo 
prielankumą ir sandarbi- 
ninkavimą kiekvienoj dar
bo srity j. Pasišvenčiąs del 
bėdinąją ir del liaudies, nes 
gerai žinąs, jogei toksai pa
sišventimas esąs šventas 

, daiktas ir, kad už piktada
rystes nesą atsankančios 

. nekurios vienatos, ne pik
tadariai, kurie baudžiami 
mirtimi ir kalėjimu, bet vi
suomenė ir tvarka esą už 
viską atsakanti.

Darrow kalbėdamas kas 
valandėlė kreipėsi į teisėjus 
prašydamas, kad jie pagal
votą, ką darą, idant jąją 

' nusprendimas butą teisiu 
gas.

“Išsirinkite,'.kol yra lai
kas — kalbėjo Darrow — 
išsirinkite ir pagalvokite, 
kuomi turite užsitikėti. — 
Ar Bert Franklin, parsida
vėlis ir tikras klastimnkas. 
liudijantis pats už save, ar 
taippat J ob Harriman, 
Frank E. Wolfe ir aš. kat
rie liudijame prieš Frank
liną.

“Jei pripažįsite mane 
kaltu, turite išduoti savo 
nusprendimą, kad Harri
man, Wolfe ir aš esam ? ne
teisingai prisiekę, gi Bert 
Franklin yra doras ir ne
kaltas žmogus. — Aš tikiu,

nunciatorius. Juk tai esąs 
faktas, kad Harrington per-, 
keliavęs 2.000 mylią, kad 
Darrow’o pasikalbėjimus 
nutvėrus diktografan. T« -k- 
sai pasielgimas, tai begė
diškiausias sviete darbas.

“Žinau — kalbėjo Dar
row — kad pasmerkiant 
tuos žmones ir mane, pel
nysite didumos žmonių 
opiniją, kad pasielgėte ge
rai ir teisingai. Bet žino
kite tai, kad teisybės nenu
žudysite. Aš pažįstu liau
dį, žinau minios opniją, 
kurią vienu'žygiu myliu ir 
neapkenčiu — žinau, kad 
toji minia pripažįs jums tie
są, o mus pasmerks. — Bet 
tai tik lig laikui; greičiau 
ar vėliau liaudis išbus, pa- 
žįs kame teisybė ir kame 
suktybė, o tuokart nelaimė 
tiems dabarties teisingie
siems ir doriemsiems. Ju
są rankose, teisėjai, randa
si mano gyvastis, mano ge
ras vardas, mano viskas... 
Nuo jąs priguli teisybės ar
ba melo viršus ir todėl mel
džiu jusą, idant gerai ap- 
svarstytumėte, ką darote.

“Tikiu ir išpažįstu — 
kad ne piktadariai yra kal
ti, kad jie yra piktadariais, 
ne žmonės pikti, kad jie to
kiais" yra, bet kalta pati 
draugija, kaltas surėdymas, 
kuriame gyvename, kaltas 
paniekinto žmonią luomo 
skurdas, kalta korupcija, 
kuriai pasiduoda teisėjai ir 
valdininkai. — Kalėjimą* ir 
pabaudos nepataiso pikta
darių; norints visą šalį nu- 
staty tumėm kalėjimais ir 
teismais, piktadarystės ir 
prasižengimai nesusimažin
tu.

“Pakeiskime valdymo si
stemą, pakeiskime draugiji
nį surėdymą, o tas svma- 
žįs prasižengimą ir pįkta- 
darysčią kiekybę, sumažįs 
kalėjimo bustą skaitlią, nes 
tas viskas atnaujintam? su
rėdyme bus nereikalinga.

Toji Darrow’o kalba iš- 
spaudžius ašaras susirinku
siems teisme. Apsiverkę 
net prisaikinti teisėjai. Ne- 
kurius verkšlenančius poli
cija turėjus tildyti.

Ir štai pagaliau advoka
tas Darrow išteisintas;

♦ * *
Graftas New Yorke.

Prokuratoriaus Whitma- 
no tardymai reikale lošėjo 
Rosenthalo nužudymo ir vis 
naują sensaciją atidengi
mai — nieko negali nuste
binti, kad. iš moralia: supu
vusios olos kasinėtai gau
siai liejosi aukso upeliukas 
Į policijos valdininką ir 
miesto politikierią kiše- 
nius Iš to šaltinio polici- 
jantams ir politikieriams 
buvęs ne mažas pelnas, 
skaitomas ne tūkstančiais, 
bet milijonais Vienas New 
Yorko dienraštis išvardina 
net keturis augštesn tuosius 
policijos Viršininkus, kurią 
vienas, būtent leitenantas 
Becker, uždarytas New 
Yorko požeminiame kalėji
me ir net už paranką neiš
leidžiamas.

New Yorke valdiškuose 
ir politiniuose sluogsniuose 
panašus graftas nėra nau
jiena. Tai nuolatinis siste
mas, kuris per ilgus metus 
bepraktikuojant ištobuliu-

kestis. “Lošėją komisija” 
susidėjo iš vieno miesto vir
šininko, dvieją valstijos se- 
natorią .ir lošimo sindikato 
vyriausios galvos, kuris 
ankštai buvo susijungęs su 
politine organizacija “Tam
many Hall”.

Tuomlaikinės ‘ ‘ komis: - 
jos” valdiškoji procedūra 
buvo sekanti: Lošimo na
mą kandidatas turėdavo 
įnešti aplikaciją policijinio 
precinkto kapitonui, po
draug sudėdamas $300 kai
po įstojimą. Kapitonas 
‘ ‘ komisij ai’ ’ - pranešdavo 
apie kandidato asmeniškus 
“gabumus”, paskui aplika
cija arba būdavo atmetama 
grąžinant $300, arba pri
imama. Jei kandidatas bū
davo priimamas ir “komi
sijos” patvirtinamas, tie 
$300 palikdavo kapitonui 
už jo darbą, o lošėjas pas
kui mokestis kas mėnuo 
mokėdavo tik “komisijai” 
per tam tikrus kolektorius, 
kurią kiekviename precink- 
te būdavo keli.

Faktas, kad be. apmokėji
mo komisijai negalėjo gy
vuoti nei vieni lošimo na 
mai, bet mokanti paskirtas 
mokestis buvo laikomi kuo- 
didžiausioj globoj ir pati 
policija aniems nieko nega
lėjusi prieštarauti. 1900 
m. New Yorke butą 2.000 
lošimo namą, kurie išmokė
ję policijai viso $600.000, gi 
“komisijai” į metus sumo
kėdavo arti triją milijoną 
dolerią. Iš šitą milijoną 
pati “komisija” mažai tu
rėjus pelno, kadangi kuone 
visi pinigai suplaukda <O 
‘ ‘ Tammany Hall’ ’ išdan. 
Per rinkimus toji organi
zacija tuos pinigus sunau
dodavo savo tikslams, tai
gi ir ne dyvai, kad visuo
met būdavo išrenkami “sa
vieji” valdininkai, kurie iš 
naujo minėtos organizacijos 
išdą sudrutindavo.

Taigi negalima ir stebė- 
ties iš nekurią valdininką 
apsileidimo, jei ją valdvie- 
čią papėde yra auksas, su
teptas ašaromis ir niekda- 
rystėmis.

Rosenthal’o užmušime 
svarbiausiai kaltinamas lei
tenantas Becker, kuris buk 
sutaisęs visą suokalbį. Gi 
New Yorko policijos virši
ninkas Waldo, nors Bęcke- 
ro neteisina, tečiau nei po
licijos nekaltina, už visus 
tuos prajovus. Jis sako, 
kad kalčiausi teismai, , įcu- 
rie lošėjus lengvai bąuzda- 
vę.

Policijos leitenanM_JB.e- 
ckero apgynimui surinkta 
$50.000 kapitalo, kurį Nurin
kę jo pasekėjai, policijan- 
tai. ..

Kiti trįs policijinia 
valdininkai dar žiesuimti.

Immigrantu reikale,
Washingtone atstovi) bu

te rugpiučio 7 . dieną bu v o 
debatai kas . link; baudimo 
piniginėmis J. pabaridomis 
laivą ir geležinknlią icąii- 
paniją, kurios gabenančios 
į Suvienytas Amer..Valsti
jas sergančią protu priei
tomis s ligomis immįgrardą. 
Kongresmanas” Roddgnbcry 
iš Georgia valstijos, 
kratas, tasaipats šoriųis- 
tas, kuris jau kelūrisykius

ant didžiulią miestą kon- 
gresmaną, kurie buk esą la
bai priešingi per kongresą

leisti t. v. “illiteracy 
”, kad tie kongresmanai 

)iją_savo politinės ateities, 
už kurią esą dėkingi bal
sams tamsuoHą svetin.že- 
mią, neturinčią nei mažiau
siojo supratimo, ką reiškia 
piliečio balsas renkant by 
kokius valdininkus.

Kongresmanai Sabath iš 
Chicago, Goldfogle iš New 
Yorko, Curley ir Murray iš 
Bostono paeiliui užimdinė- 
ję balsus ir aštriai atrem- 
davę bjaurius Roddenbe- 
ry’o užsipuldinėjimus ant 
immigrantą, kad tuo tarpu 
republikonai tik per pirš
tus žiūrėję ir juokęsis iš 
demokratą susiėdimo už 
tuščią maišą;

“Matau New Yorko laik
raščiuose — kalbėjo kon
gresmanas Roddenbery — 
kaip tasai miestas atėjūną 
problemate grimzdąs, ypač 
visokią idiotą ir bepročią, 
kuriais prikimšta miešto li- 
gonbučiai. Kiekvienas di
desnis New Yorko laikraš- 
tis prikimštas žinutėmis — 
ne kas savaitė, bet kasdie
na — kaip tos rąšies žmo
nią suplaukimas nesaugoja
mas, neapribuojamas, neap- 
yalytas suplaukimas — nai
kina tą miestą, kurio jėgo
mis, ugiu ir stebuklingu plė
tojimosi stebisi visas svie
tas.” jj.y i;

Kongresjnanas Sabath iš 
Chicago pertraukęs tam šo
vinistui kalbą, norėdamas 
jam šį-tą išaiškinti tame rei
kale.

“Nereikalauju to “džen- 
telmano” paaiškinimą — 
atkirto jam Roddenbery — 
tegu jis verčiau keliauja 
sau į Chicago, į tenaitinius 
užkaborius, į tenaitines su
gedimo olas, į tuos korup« 
cijos slėpinius, kur parduo
dama ir perkama Suvieny
tą Valstiją senatoriai.”

Ir tokie " Roddenbery’iai 
dar siunčiami kongresai:, 
kaipo žmonią atstovai. Juk 
jie savo kalbomis ir pasiel
gimais neša tik gėdą vi rim 
kongresui.

* * *
Stačiatikią liturgija lietu

vią kalba.
“Vilenski Viestn.” rašo: 
“Lapkričio 26 d. 1910 m. 

lietuvią cenzorius A. Jaio- 
ševskis indavė Lietuvos (?) 
ir Vilniaus arehiepiskopui 
Agafangelui pranešimą, 
kad reikią išversti lietuvią 
kalbon stačiatikią pamaldų 
tvarką. “Sinėdas pripažino, 
kad tasaį sumanymas esąs 
geras ir Vilniaus archiepis- 
kopas,. norėdamas pasku
binti tąSdalyką patvirtino 
vasario mėnesį š. m. Vil
niaus šv. Dvasios brolijos 
misionorią komiteto nuta
rimą, kad pradžios bandy
mui užtektą-išversti lietu 
vią kalbon svarbiausias sia- 
čiatikią pamaldas — šv. J o- 
no. Auksaburnio liturgiją. 
Tam tikslui sudarytina tam 
tikra komisija iš žmonią 
nurodytąją “gospųdino” 
Jaroševskio, žinovą ir už
jaučiančią tą reikalą. Mi- 
sionbrią komitetas, praneš- 
damas apie -tai. “g;” Jaro- 
ševskiui, ingai lojo jį suda- 
ytį tą\komisiją ir da 1 y-. 
muti vertime. Jaroševskis

sutiko, atsisakydamas už 
tai visokio sau atlyginimo”.

Tuo budu manoma lietu
vius pritraukti cerkvė**-. o 
paskui tiesiog stačiatiky- 
bon. Mums išrodo, kad tai 
visai veltos tą renegatą pa
stangos, nes lietuvią būdas 
yra perdaug tvirtas. ,

kraščio “Birutės”, aplink 
kurį daugiausiai Prusą lie
tuviai ir jaunimas spiečiasi.

** *
Atkeliavę lietuviai Ame

rikon.
Sulyg Darbo ir Prekybos 

ministerijos departamento

holio vartojimas taip-pat 
kenksmingas, nes jisai tai 
vien graži teorija, praktiko
je tik blogus vaisius teduo- 
danti. Kas nežino, kad tie 
pusėtinosios blaivybės skel
bėjai, verčiami papročio ir 
savo draugą, prisigeria kar
tais net besakydami savo

Be to dar reikia pridur
ti, kad tasai, taip vadina
mas Vilniaus “cenzorius”, 
mažai supranta ne tik lietu
vią kalbą, bet ir rusą. Tai 
tikroji pereklė višta. Ir 
kamgi sumanoma tokie tuš
ti dalykai? Norima pasi
naudoti ordenais, kokią vy
riausybė nesigaili savo uo
liems tarnams.-

* ** •-
Ir socialistams tinginiai 

nepatinka.
Milijonierius socialistas, 

James Graham Phelps Sto
kes, kurį socialistai pasta
tę kandidatu į majorus mie
ste Stamford, Conn., ne
senai paklaustas, ar norėtą 
išdalinti savo turtus bėdi
niems, atkirto nemanąs tai 
daryti, kadangi išmalda ne
suteiktą nieko gero ir varg- 
dienią neišliuosuotą iš 
skurdo.

Nuo to laiko, kuo:-.ct 
Stokes ėmė kandiduoti į 
majorus, susidūrė su visa 
eile raštininką ir kritiką 
patėmijimą ir observaclją. 
į ką turi atsakinėti taip, 
kaip jam diktuoja jo par
tijos tikslas.

Vienas iš laikraštininką 
pav; klausia Stokeso, ką 
veiktą visi dykūnai sočia 
listą valdymo laikais ?

Stokes atsako, kad dykū
ną (veltėdžių) klausimas 
socialistą draugijoje butą 
lengvu, budu išrištas: Jie 
butą alkani. Socialistai 
visai negalėtą užbėgti, ba
davimui tą, katrie tingėtą 
arba nenorėtą dirbti. So
cialistams valdant, darbas 
visiems butą lengvai priei
namas ir kas tuo nenorėtą 
naudoties, turėtą susilauk
ti liūdnas pasekmes.

Stokeso pažiūros nema
žai nustebįs ne vieną musą 
cicilikėlį, kuris apsisiaučia 
socializmo skraiste, važinė
ja po lietuvią kolionijas, 
visokius ' nebutniekius 
pliauškia ir, nieko nedirb
damas, gyvena lietuvią kru
vinu prakaitu it koksai pir
mosios rąšies “džentelma- 
nas”.

O tokią dykūną lietuvią 
tarpe yra ne mažai ii* visi, 
kaip tie oro paukščiai so
čiai aprūpinti.

** ♦
Prusą lietuvią suvažiavi 

mas.
Rugpiučio 11 d. š. m. Til

žėje buvo pirmas savo rū
šies Prusą lietuvią suva
žiavimas, Suvažiavimas su
šauktas su tikslu —: sutver
ti Mažojoj Lietuvoj lietu
vią susivienijimą. Išpra- 
džią norima tan susivieni- 
jiman pritraukti tik gyvuo
jančias draugijas, o pankui, 
žinoma, gal ir pavienius. O 
Prosuose lietuvią draugiją 
ir Šraugijėlią esama net ke
liolikos. Pastaraisiais lai
kais aną daug užsimezgė, 
ačią vis tai aplinkybėms, 
Didžiosios Lietuvos intek- 
meij kuri ten arti būdama 
daąg tautybės grūdą pasė
jo Prusą lietuvią tautinėn 
dirvom Amerikos nekurie 
lietuviai tą suvažiavimą te- 
legramais ir laiškais pasvei- 
kiho. -Telegramą pasiuntė 
ir “Kataliko” redakcija.

j^^^ąžiąvįmą platos- 
hėk žtnia^ paduosime iš lai-

pranešimo, šiemet birželio 
mėnesiu Amerikon atkelia
vę 2.276 lietuviai. Tuo pa
čiu laiku iš Amerikos iške
liauta 357 lietuvią.

Pereitais fiskaliniais me
tais (nuo birželio 30 d. 1911 
m. ligi birželio 30 d. 1932 
m.) Amerikon atkeliauta iš 
viso 14.577 lietuvią, gi tuo 
pačiu laiku iš Amerikos iš
keliauta 5.690 lietuvią; ne
įleista Amerikon 142 lietu
viu.

ALKOHOLIZMAS SOCI
ALINIAME KLAUSIME.

(Prof. Av. Forel’io).

Tose šalyse, kur alkoholi
nio klausimo vertė dar ne- 
apkainuota, ten kasžin ko
dėl manoma, kad tas klausi
mas menkos vertės ir juomi 
neprivalom rūpintis, pakolei 
neiškovotos įvairios rąšies 
laisvės. Bet tame didis ap
sirikimas. Moris’as Štern’as 
(garsus vokiečią kritikas,ir 
p!oetas)teiisjngai pasakė, kad 
“girtupkliaūjanti Amoniu 
gauja nekuomet neišriš so
cialinio klausimo”. Kurie 
kitaip mano, užmiršta, jog 
žmogaus smegenįs — proto, 
valios ir jausmą įstatai — 
valdo jo individualinius ir 
socialinius veiksmus. Visa, 
kas tik trukdo smegeną dar
bą ir veda juos prie išsigi
mimo, visa tai trukdo di
džiulią intelektualiniu ir so
cialiniu atmainą (reformą) 
eiseną, — mat ne kas kita, 
kaip smegenįs ir tveria tas 
atmainas.

Alkoholis — tai smegeną 
nuodai, pertai ir visos pa
dermės nuodai. Jis staigiai 
apnuodydamas smegenis, 
stumia žmones prie biauriu, 
žiauriu pasielgimą, prasi
žengimu prieš visuomenę, o 
stabdo ir dildo jo protingus 
ir apmąstytus veiksmus. 
Žmonės, kurie nuolat iš pa
pročio geria, nuolatai nuo
dija savo smegenis ir kitas 
kūno dalis (chroniškas nuo
dijimas) ; pertai žmogaus 
būdas silpnėja, protas ir va
lia nyksta, jausmai ištvirk- 
sta ir paverča žmogą į gy
vulį, į baugštą, sustingusį 
vergą.

Ant galo alkoholio pasek
mės paveldėjamos, užtat jis 
kenksmingas visai pader
mei; jis mat kenkia patino 
ir patelkos-padermės tvėrė
ją sėklai (kiaušeliams ir 
spermatozoidams); ačiū 
tam, gimsta idiotai, neuras
tenikai, epileptikai ir šiaip 
silpno sudėjimo- žmonės, per 
kuriuos riša padermė grei
tai išsigema. Kpkiuo gi tai 
budu norima reformatorių 
kitaip sutvarkyti musu vi
suomenę, jaigu toji visuome
nė nuolat genda nuo sociali
nio nuodijimosi?

Juk visuomenė susideda 
iš atskiriu asmenų, o kas 
gali daleisti, kad tie progre- 
siruojantįs “supuvėliai” į- 
neša į socialinį gyvenimą 
sveikas permainas!

Jaigu kai-kurie ir mano, 
buk pusėtinasai vartojimas 
svaiginančią gėrimą nėra 
kenksmingas, tai aš negaliu 
užtylėti, kad tokia nuomonė 
didžiausiai kenksminga. Be 
abejonės, juo mažiau geria- 
ma, juo mažesnė ir pragaiš
tis. Bet ir pusėtinasai alko-

puikius pamokslus!?
Visuomenės prie alkoho

lio palinkimas paeina nuo 
visuotinio girtuoklystės pa
pročio. Pakol bus sistema- 
tiškai pardavinėjami, per
kami ir vartojami tie pigus 
nuodai, patol visi gražus no
rai — pakelti žmonijos ge
rovę, apšviesti, pagerinti ją 
būvį — nueis niekais ir pa
skęs smuklią tvaike, girtuo- 
klią kvailume ir išsigimime. 
Iš tokią degeneratą mes jau 
nesugebėsime atgaivinti pa
dermes,; kaip negali net šim
tai idiotą iš savo tarpo duo
ti bent vieną genijų.

Taigi visi išvadžiojimai, 
buk pirma’ reikią sulaukti 
socialiniu reformą, o pas
kui jau kovoti su alkoholiz
mu yra veidmainingi ir jė
zuitiški. Kiekvienas, doras 
žmogus, trokštantis savo 
tautai labo, privalo vienkart 
kovoti už socialines refor
mas ir prieš alkoholizmą, o 
nestatyti tuodu dalyku prieš 
vienas kitą, nes abudu svar- 
bąs ir reikalingi žmonijai.

KELETAS LEVO TOLS
TOJAUS MINČIŲ.

1. Mums visiems reikalin
gas vienas dalykas: mokytis 
gyventi visuomet su visais 
meilę. '

2. Meilė tai vienatinis nuo 
aplankančią vargą išgany
mo būdas.

3. Vaikai, žiūrėkite į gė
les po jusą kojomis, nemin
džiokite ją; žiūrėkite į tarp 
jusą esančią meilę ir neatsi- 
meskite nuo jos.

4. Svarbus dalykas —sau
gojimas vaiką padorumo ir 
skaistybės nuo tvirkinan
čios suaugusiąją intekmės.

5. Doras vaiką auklėjimas 
pats savaimi ištrykš iš doro 
ir pavyzdingo gimdytoju 
gyvenimo. ,

6. Svarbu ne skaitlius įgy
tu žinią, bet ją vertumas. 
Galima žinoti'labai daug ir 
nežinoti reikalingiausiąją- 
dalyką.

7. Musą gyvenimas visuo
met yra geras, jaigu tik mes 
pildom savo žmogišką pa
šaukimą, o tas pašaukimas 
tame, kad siektume vis prit 
didesnės ir didesnės vieny
bės, kuri pasiekiama pei 
meilę.

8. Abejojant, kaip elgtis, 
užklausk savęs: kaip aš pa
sielgčiau, žinodamas, kad 
šiandieną mirsiu, arba — ar 
aš taip pasielgčiau, žinoda
mas, kad mano gerbiami ir 
mylimi žmonės bars už tai. 
Jei ir tuomet tu taip pasi
elgtum, tai tavo pasielgimas 
geras.

9. Žmogus negali perkeisti 
išvidiniu aplinkybių, bet be
galiniai gali permainyti sa
ve, eidamas nuo egoistiško 
gyvenimo prie meilės ir pra
tindamas save mylėti visus. 
Tas vidaus darbas perkeis 
ir išvidines aplinkybes.

10. Dievas —tai meilė, vi
sas musu gyvenimas — tai 
stengimasis susivienyti su 
Dievu, tas susivienijimas 
pasiekiamas tik per meilę.

ADMINISTRACIJOS ATSAKYMAS.
Mr. Toni Pepulia, Money Orderi 

$2.00 gavome.- Bukite taip geri pri
siųsti aiškų antrašų, kur siųsti “Ka
talikų” | Lonin, Ohio, ax Datxat^ 
Mich. -
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SMULKMENOS.

s>

PRANEŠIMAS,

J

vieną centą susidėtų

ANTRAS SEIMAS SUSI
VIENIJIMO RYMO KA
TALIKŲ PILNŲJŲ BLAI
VININKŲ AMERIKOJE.

dešimts centų $9.504. 
dvidešimts centų $19-

Miestas ap- 
vandeniu. 
gyventojų

_ Trečiasis Amerikos Lietuvių Laikraštininkų ir po
draug Lietuvių Spaudos Draugijos Suvažiavimas atsi
bus mieste Chicago, UI. rugsėjo 26, 27 ir 28 dienomis, 
1912 m. Smulkesnės žinios apie suvažiavimą bus ap
skelbta vėliau.

vi-
as-

BAISIOS ŽEMĖS DREBĖ
JIMO PASEKMĖS TUR

KIJOJE.

mylių (angliškų) 
Šviesaplaukė skai- 

kas rytas turi su- 
septiniasdešimtis

J. M. TANANEVIČIA,
L. S. D. A. pirmininkas.

V. K. RAČKAUSKAS,
Sekretorius.

vieną, tai yra, jei

Rugpiučio 9 dieną Tur- 1 
kijoje buvo baisus žemės : 
drebėjimas abiem pusėm Į 
Dardanelių pertakos.

Išpradžių žinios apie dre
bėjimo pasekmes, delei su- 
sinešimų stokos, ne taip bai- 
šiai persistatė. Tečiau ke
liomis dienomis vėliau aptu
rėta pasibaisėtinos žinios 
apie tą drebėjimą.

Tikrąjį skaitlinių stovį — 
sunku susekti, bet kaip lig- 
šiolaikinės informacijos liu
dija, pražūta daugiau tūk
stančio žmonių, gi sužeistie
ji apskaitoma nuo 5.000 lig 
6.000 ‘asmenų. Rugpiučio 
11 dieną žemės drebėjimas 
atsinaujinęs, jis atjausta ir 
ant Marmora juros, kur už
gimus ugnekaluio salutė.

Mieste Shary-Koy, kurį 
žemės drebėjimas visiškai 
sunaikino, 60 asmenų už
mušta, o 150 sužeista. Dau
gumoj miestų po drebėji
mui gimę gaisrai, naikinda
mi namus. Lule Bergas, 
keturios dešimts mylių į 
pietvakarius nuo Adriano- 
polio, žemėje atsivėrę ply
šiai vieną mylią ilgi. Iš tų 
plyšių veržiasi karštas van
duo, putos, taippat sieros 
dujos. Visoj toj juostoj, kur 
butą Jžemės drebėjimo, už
gimęs didis gyventojų sumi
šimas. Iš visų pusių kvie
čiami daktarai pas sužeis
tuosius.

Ligonbučiai pilni sužeis
tųjų. Gi lavonai nepalaido- 
ii puna ir kuobaisiausiai 
teršia orą. Adrianopolio 
gubernatorius pranešė Kon
stantinopoliu, kad minėta
me mieste mirčių butą ga
na mažai, bet drebėjimas 
daug sugadinęs viešuosius 
bustus.

Išpradžių žemės drebėji
mą paskaityta už atbalsį 
jurėje mūšio turkų su ita
lais kur-nors arti Dardane
lių. Visi jūrėse stovinti ir 
plaukiojanti laivai atjautė 
žemės drebėjimą.

Iš Myriophito vietovės 
pabėgėliai pasakoja, kad te
nai pražūta 300 asmenų, 
Sužeistų gi esama aplink 
600. Miestelis sudegęs.

Miestas Ganos-Hora 
siškai sunaikintas. 80 
meną pražuvo, o 30 liko su
žeista. Sugriautuose na
muose užgimęs gaisras ir 
šisai viską nušlavęs.

Miestai Tchorlu dalimis 
drebėjimo ii’ gaisro sunai
kintas.

Gallipolis dauguma namų 
sugriauta, gyventojai gi gy
vena laukuose. Tehanak- 
Kalessi taippat didžiai nu
kentėjęs, nors tuose abie
juose miestuose žmonyse 
nuostoliai yra nežymus. Te
čiau sužeistų daugybė.

Miestas Adrianopolis, nu-tkijoje viešpataujantis sui- 
kentėjęs nuo žemės drėbė-[tanas yra Mehmed V* 
jimo ir kuris turkų pava-| 
dintas Edreneh, guli Bume-' 
Ii jos provincijoje, 137 my
liomis į šiaurvakarus nuo 
Konstantinopolio. Gulįs dai
lioj vietoj, dalimis ant kal
vų, dalimis upės Tundi pa
kraščiais. Adrianopolis 
yra vienas iš svarbesnių 
Turkijos miestų, ten gyve
na graikų bažnyčios metro
politas.

Dabar to miesto siauros 
gatvės užbertos griuvėsiais; 
senoji citadelė taippat su
griauta. Vienas iš puikiau
sių bustų, seni sultano rū
mai, vadinami Eski Serai ir 
kiti senovės laikų namai su
naikinta.

Adrianopol atsižymi dide
liu skaitlingum >. fabrikų, 
taippat ne maža pirklyba. 
Tenai išdirbama šilko, vil
nos, medvilnės ir linų pre
kės. Randasi kaurų audi- 
nyčios ir odų fabrikai. 
Apart vaisių ir žemdirbys
tės produktų iš Adrianopo- 
lio išvežama žalias šilkas, 

> medvilnė, opiumas, vaškas 
t ir pagarsėjęs raudonas da- 
’ žas. Ties Adrianopoliu apy

linkė nepaprastai derlinga, 
o iš vynynų apturima ge
riausias vynas, 
rūpintas .tyru 
Adrianopolyj 
esama 70.000.

Turkijos uostas Gallipo
lis, kuris taippat sunaikin
tas, guli ties Dardanelių iš
ėjimų į Marmora jūres.

Kadaisiai buvo, labai 
svarbiu punktu, skaitė ap
link 100.000 gyventojų, gi 
dabai’ turįs ne daugiau 30- 
000.

Miestas Tchanak-Kalessi 
turįs 10.000 gyventojų.

Turkijos arba Ottomanų 
viešpatystė, paliesta dabar
tiniu žemes drebėjimu, val
do žemės plotus Europoj, 
Azijoj ir Afrikoj. Europo
je žemės plotas užimąs 65- 
350 ketvirtainių mylių su 
6.150.000 gyventojų. Azijo
je: Arabija su 170.300 ketv. 
myl. ir 1.500.000 gyv.; Ar
mėnija ir Kurdistanas 71- 
990 ketv. m. ir 2.500.000 gy
ventojų; Mažoji Azija 193- 
540 ketv. myl. ir 9.400.000 
gyv.; Mezopotamija 143.250 
ketv. myl. ir 1.400.000 gy
ventojų; Sirija 114.530 k. m. 
ir 3.675.000 gyv.
Afrikoje Turkija turi Tri

polį, už kurį dabar seka ka
ras su Italija.

Europinėj Turkijoj ran
dasi sekanti vilajetai (pro
vincijos): Adrianopolis, Ja
nina, Konstantinopolis, Ko- 
ssovo, Saloniki, Skutari. 
Turkijos gyventojai suside
da iš rasių mišinio: turkų, 
graikų, slavių, albanų, ar
mėnų, kurdų, arabų, toto
rių, žydų. Dabartinis Tur-

Šiuomi pranešu, jog kon
gresas Susivienijimo Lietu
vių Rymo-Katalikiškų Pą- 
gelbinių Draugijų Ameriko
je atsibus rugsėjo (Septem
ber) 16—17 dienomis, 1912 
m., po numeriu 180—182 
New York Ave., Newark, 
N. J. Kiekviena L. R. K. 
P. D. A, gali siųsti kongre- 
san savo atstovą, kadir butų 
mažiausia, bile turi parterį. 
Didesnės Pagelb. Dr-jos ga
li siųsti 1 atstovą nuo drau
gijos ir nuo kiekvienų 50 
narių 
Dr-ja turi 50 narių, gali 
siųsti 2 atstovus, jaigu 100 
narių, tai 3, . ir taip toliau. 
Atstovai privalo turėt nuo 
Dr-jos paliudijimą arba 
mandatą, su viršininkų pa
rašu ir draugijos antspauda. 
Butų labai geistina, kad 
draugijos pirmiaus praneš
tų mums, kiek turį atstovų 
prisiųsti kongresan, kaip 
jau nekurios yra padarę. ’

Su augšta pagalba
Kazys Vaškevičius.

Newarko L. R. K. P. D. 
A. pirmininkas.

Adresas:
K. Vaškevičius,

184 New York Avė..
Newark, N. J.

S. R. K. P. B. A. seimas 
atsibuvo 23 d. rugpiučio 
1912 m., . Visų Šventų para
pijos svetainėj, Roseland, 
Ill.

Seimas iškilmingai atida
rytas. Visi delegatai ir ne
mažas skaitlius tikinčiųjų 
ima kelią į bažnyčią. Gerb. 
kun. F. Serafinas laiko iš
kilmingas mišias ir po šv. 
evangelijai gerb. kun. Sau- 
rusaitis sako pamokslą ir 
skatina žmones prie blaivy
bės.

Sesija I.
Antrą vai. po pietų visi 

delegatai susirenka ir gerb. 
kun. ' F. Serafinas, kaipo 
centro pirmininkas, atidaro 
seimą su maldele prie Dva
sios Švenčiausios. Paskui 
seka delegatų perstatymas, 
kurių vardai sekanti: 
Kun. F. Serafinas, Chicago; 
kun. A. Staniukinas, Chi
cago; kun. Saurusaitis, Wa
terbury, Conn.; Tėvas Ka
zimieras; kun. A. Briška, 
Chicago; p. J. Kovas, var
gonininkas, Waterbury, 
Conn.; p. A. Pocius, vargo
nininkas, Chicago, p. J. 
Pikutis; p-ni M. Sakavičie-

nė, Magd. šVosilienė, Alena 
Genienė, Petronėlė Draz- 
dauskienė, t Kat. Kaupaitė, 
Jurgis Piktužis, t S -,ys Pik- 
tužis, Stasys Krušas, Bern. 
Šimkus, Cipr. Morkus, Fe
licija Sukaitė,;(Alena But
kienė, išviso 20 ( delegatų.

Kun. F. Serafinas persto
to už pirmininką vedimui 
seimo p. J. Kovą. Visi 
vienu balsu priima ir p. J. 
Kovas užima pirmininko 
vietą. Raštininko vietą, vi
siems nutarus, užima p. A. 
Pocius. Visų pirmu p. ’J. 
Kovas perskaito seimo pro
tokolą pereitų metų. Pro
tokolas vienu balsu tampa 
priimtu. Kas link finansų 
stovio atranda, kad per šiuos 
metus į susivienijimą in- 
plaukė narių mokesčio ir 
aukų $64.50; išlaidų $23.63, 
taigi susivienijimo išde ran
dasi $40.87. Peržiūrėjimui 
Susiv. knygų išrenka komi
siją iš kun. A. Briškos ir p. 
Juoz. Pikučio. Seka kon
stitucijos perskaitymas per 
p. J. Kovą. Pirmininkas ir 
delegatai.svarsto perdėm vi
sus skyrius ir atradę ją 
gera, priima. Paskui. raš
tininkas perskaito telegra- 
mus ir pasveikinimus, kurių 
buvo išviso 18.

Toliau seimas svarsto 
kaip pasekmingiau prapla
tinus pilnąją blaivybę ir pa
gal to nutaria kreipties į'vi
są katalikišką dvasiškiją 
su prašymu, kad kiekvienas 
kunigas stengtųsi įsteigti 
savo parapijoj pilnų blaivi
ninkų kuopas. Taipogi nu
taria atsišaukti į visą ka
talikišką visuomenę, į drau
gijas, kad jos prisidėtų prie 
to prakilnaus darbo.

Pamačius, kad daugelis 
narių geidžia turėti blaivy
bės ženklelį,'seimas nutaria 
duoti išdirbti "'jų, kurie tu
rėti} liet, spalvą ir reikšmę 
tikėjimo, vilties ir meilės.

Sesija II.
Raportai • peržiūrėjimo 

Susivienijimo knygų. Ko
misija atranda knygas tvar
koje ir jose pasirašo.

Trečiam seimui vietą pa
skiria New Yorką.

Į Centro Valdybą šiems 
metams perstato ir priima 
sekančius delegatus:

Kun. A. Briška, Chicago, 

P-nas J. Kovas, Waterbu
ry, raštininku.

P-nas S. Bandzeviče, Wa
terbury, išdininku.

P-lė Anielė Malinauskiu- 
te ir Juoz. Antanavičius — 
kasos globėjais.

P-nas P. Lapelis ir p. A.

triukais. Antrą sesiją užbai
gia trumpa maldele.

24 d. 8 vai. iš ryto mi
šios kaipo Dievui padėka 
už suteiktas mylistas.

N. L.

Kiek yra plaukų ant galvos?
Gal ne vienam skaitytojų 

kuomet užėjo, mintis 'apie 
tokį klausimą. Tečiaus, 
nėra abejonės, kad nei vie
nas iš jų nebandė užsiimti 
tokio klausimo išrišimu. Iš 
pažiūros, sunku juos su
skaityti: Vienok ne taip 
yra; nes su matematikos 
pagelba plaukus suskaityti 
nėra perdaug sunku. Už
tenka padalinti plaukais ap
augusį plotą į tam tikrus 
kvadratus, suskaityti, kiek 
plaukų randasi tokiame vie
name kvadrate ir paskui pa
dauginti.

Ir taip patirsime, kad 
blondiną panelė privalo apie 
šimtą keturiasdešimts tūk
stančių. tokių valaknėlių 
kas. rytas sušukuoti, kuomet 
raudonplaukė turi pasiganė- 
dinti tik aštuoniasdešimts 
aštuoniais tūkstančiais. Ru
daplaukė turės šimtą ir de
vynis tūkstančius, o juod
plaukė — šimtą ir du tūk
stančiu. Mažai kuri mote
rių patikės, kad jos nešio
jasi ant galvų apie ketu
riasdešimts ar penkiasde
šimts 
plaukų, 
stveidė 
šukuoti
mylių ilgio savo “sidabri
nių valaknėlių”.

Žinoma, prie to skaičiaus 
mes nepriskaitome “kates” 
ir “žiurkes”, kurios nekar
tą galima rasti moterių 
“galvose”.

Pinigų taupinimas.
Kaip matome iš žemiaus 

paduoto apskaitymo, kiek
vienas žmogus, jaigu tau- 
pintų (pasidėtų)' kasdien 
nors po keliatą centų, galė
tų susilaukti senatvėje ge- 
ros paramos. Sekantis ap
skaitymas parodo, kiek su- 

“taupintum pinigų, jaigu per 
penkiasdešimtį metų kas
dien pasidėtum po nurody
tą sumą ir imtum už juos 
po 6 proc. palukų:

Po 
$950.

Po 
Po

006.
Po trisdešimts c. $28.512.
Po keturiasdešimts cent. 

$38.015.
Po pusdolerį $47.520.
Po 60 centų $57.024.
Po 70 centų $66.528;
Po 80 centų $66.528.
Po 90 centų $85.537/' .
Po dolerį $95.041.
Po penkis dolerius $475- 

208.

Kiek kalboje vartojama 
žodžių?

Šekspyras, anglų poetas, 
vartojo daugiau žodžių kaip 
koks nors kitas anglų kalbą

TREČIAS LAIKRAŠTININKŲ SUVAŽIAVIMAS.

vartojantis žmogus; vienok 
jo žodžių daugis siekė tik, į 
šešioliką tūkstančių. Bai
gusių universitetus žmonių 
kalba susideda ne iš dau
giau kaip keturių tūkstan
čių arba trijų tūkstančių 
žodžių. Paprastas žmogus 
gerai savo gyvenime apsiei
na žinodamas penkis šimtus 
kalbos žodžių, o kaimietis 
daugiaus nereikalauja kaip 
du šimtu.

Didelės šeimynos.
Ponia Frescobaldi iš Flo

rencijos, Italijoj, 1570 me
tais, turėjo 52 vaiku. Ji 
nekuomet po mažiaus ne
gimdė, kaip po tris antsyk.

Vyrams daugiaus pasitai
kydavo turėti dideles šei
mynas negu moterims. Ir 
taip: Dovydas Wilsonas, 
Amerikoje, 1850 met., susi
laukė 47 vaikus. Ponas 
Greenhill turėjo 39 vaikus. 
Protestonų kun. Škotijo
je, 1760 m., turėjo 33 vai
kus. Teodoras Vasiljev, 
Maskvoje 1782 m., turėjo 
83 vaikus ir buvo caro už
laikomas. Jis 69 vaikus su
laukė su pirma pačia, laike 
27 gimdymų, o 18 su antrą
ja — į 8 gimdymus.

Tūlas Lucas Saez, ispa
nas, 1883 metais, turėjo 37 
sūnūs, 79 anukus ir 81 pa- 
anukį — viso 107 vyrus ir 
90 moterių; jo vyriausias 
sūnūs turėjo 70 metų,

Nekuomet nėra pervėlu 
mokyties.

Paprastai sakoma, kad 
žmogus, daėjęs 45 metus, 
nieko daugiaus jau negali 
išmokti; jis naudojasi^ tik 
savo pirmesniais patyrimais 
ir mokslu. Kiek tame yra 
teisybės, galime matyti iš 
sekančių pavyzdžių. Tols
tojus pagarsėjo savo filo- 
zofija ir raštais rašytais tu
rint daugiaus penkiasdešim
tis metų amžiaus. Cato, 80 
metų, išmoko graikišką kal
bą. Sokratas gilioje senat
vėje išmoko griežti inval
idais instrumentais. Plu- 
tarchas 80 metų išmoko la
tinų kalbą. Daktaras Jon- 
sonas išmoko prūsų kalbą 
žiloje senatvėje, dviem me- 
tais'pirm savo mirties. Lu- 
dovikas Monaldesco turėda
mas šimtą ir penkioliką me
tų amžiaus parašė atsimini
mų knygą iš savo laikų. 
Ogilby, garsus vertėjas an

glų kalbon Homero ir Vin
gilio eilių, graikų ir latinų 
kalbas išmoko būdamas su
virs penkiasdešimties metų. 
Franklinąg pradėjo užsiimi
nėti filozofijos studijomis 
penkiasdešimties metų susi
laukęs. Dryden, būdamas 
šešiasdešimts astuonių me
tų, pradėjo geriausią savo 
vertimą, Aeneid. Boccaccio 
tik po trisdešimties metų 
amžiaus pradėjo užsiiminėti 
rašymu savo garsiųjų pasa
koj ir studijavimu kalbų. 
Tokių pavyzdžių galima la
bai daug nurodyti.

Kaip žmogus praleidžia 
savo gyvenimą?

Sulyg tūlo francuzų sta- 
tistiko, žmogus, sulaukęs 50 
metų, savo gyvenimą, abel- 
nai skaitant, praleido sekan
čiu budu: Miegojo 6.000 
dienų, dirbo 6.500 d., ėjo 
800 d., linksminosi 4.000 die
nų, valgė 1.500 d., sirgo 500 
d., ir tt. Tame laike su
valgė 17,000 svarų duonos, 
16.000 svarų mėsos, 4.600 
svarų daržovių, kiaušinių ir 
žuvų ir išgėrė 7.000 vied- 
rų in vairių gėralų.

Šmoto geležies vertė.
Šmotas 4 geležies, pen

kių dolerių vertės, su
dirbtas į arklių padkavas 
vertas dešimtį dolerių #ir 50 
centų; sudirbtas į adatas 
vertas tris šimtus ir pen
kiasdešimts penkis dolerius; 
sudirbtas į peilių geležtaites 
Vertas tris tūkstančius,'du 
šimtu ir aštuoniasdešimta 
penkis dolerius; sudirbtas į 
laikrodėlių sprenžinas ver
tas du šimtu penkiasdešimts 
tūkstančių dolerių.

Tarnaitės logika.
Vakare namų šeimininkė 

pasako virėjai, kad rytdie
nai pietums turi iškepti ke
lis svarus jautienos su vir
tais kopūstais. >

Antrytojaus šeimininkė 
įeina virtuvėn ir mato ver
dant makaronus.

—Šiandie, prašau poniu
tės, prie jautienos bus ma
karonai, nes aš su Marijo
na kopūstų nemyliu — at
sako naiviškai virėja.

— Ką aš matau, tu guzi- 
kus pats prisisim inėji? 
Juk esi vedęs!

— Tu manai, kad vedu
siam jau ir-guzikai ncišpul- 
dinėja.

SIMAS UŽUOT BALTIMORES PATEKO GERESNEN VIETON.
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DR. T. ZELL

GYVULIŲ PROTAS Į

Berlyno zoologijos darže yra žebros ir asilo 
Sargas atkreipė mano domų, kad šitas gyvu-

(Tąsa).
Kita, hors Brėmas pats pabraukia nepaprastai 

jautrią meškos uoslę, bet greita ir tikra chloroformo 
reikmė atrodo jam keista. Bet argi gyvulys, su nepa
neštai jauslia nosimi neturi kentėti nuo aštrių kvapi; 
laug daugiau už gyvulį su atbukinta uosle?

i. Atsižvelgiant į augščiau pasakytą, skaitytojas, ma- 
lau, pilnai sutiks su manim, jei aš pasakysiu: akiu; ope
racijos atlygina sueikvotas joms pastangas ir darbą tik 
jas gyvulius, pas kuriuos regėjimas, taip kaip žmogui, 
fra svarbiausiu pajautimu. ' -

Dabar mes ateiname prie šito indomaus dalyko. 
Pas tokius gyvulius, pas kuriuos regėjimas vaidina svar
biausią rolę, apjakimas abiem akimi, kaipo vidujiniu 
igų išeiga, atsitinka labai retai. Aklus šunis ir aklus 
irklius sutiksi kur tik pasisuksi, bet aklos katės aš dar 
lemačiau. Žvėrynuose ir zoologijos daržuose matoma 
tas pats. Gyvuliai, pas kuriuos regėjimas yra antra- 
jiliniu pajautimu, apanka lengvai; be paminėtų augš- 
jiau mešką ir vilką nurodysiu dar į šituos:

Apie dramblį Brėmas sako: “Akių uždegimas pas 
iramblius atsitinka labai dažnai, Indijos gi dramblių 
gydytojai tokie gabąs tam dalykui, kad dar senovės 
’raiką laikuose tuomi garsėjo.”

Išdrysiu čia pastebėti, kad darbo gyvuliui, kokiu 
fra dramblis Indijoje, regėjimas, žinoma, turi svarbą. 
Bet apskritai šito milžiniško gyvulio regėjimas yra ga
na silpnas, užuodžia-gi jis puikiai.

Apie hienas Brėmas sako: “Pagavus labai jau
jas hienas lengva prijaukinti; ilgą nelaisvę jos paken
kia labai gerai, bet ant senatvės dažniausiai apjanka.”

Žebros, taip kaip ir arkliai, taipgi palinkę prie ap- 
jakimo. 
sąmįšis.
lys, nežiūrint į jo jaunumą yra jau aklas.

Bebrai ir ruonys taipgi mato prastai. "Ir pas juos 
senatvė taipgi dažnai sujungta su apjakimu. Princas 
Maks von-Wid vienoje tvirtovėje, matė prijaukintą be
brą, kuris buvęs dveigės kiaulaitės didumo/ bet aklas. 
Šitas bebras vaikščiojo po visą namą ir pažystamiems 
žmonėms rodė didelį užsitikėjimą, visus gi nepažysta
mus jis bandė kąsti. Apie bebro akių silpnumą gali 
paliudyti šitas Brėnro paminėtas atsitikimas: kartą vie
nas bebras paskaitė tokiu jau bebru priplaukusį prie jo 
medžiojamą šunį ir tik visai arti būdamas pamatė savo 
paklaidą, po ko persigandęs panėrė po vaiideniu.

Visai kas kitas matoma pas gyvulius, turinčius ge
ras akis, bet prastą uoslę.

Iš gyvėdžią gyvulių katinės veislės, kurią pamati
niu pajautimu yra regėjimas, apanka labai retai. Čia 
priklauso: liūtai, tigrai, vilpišiai, jaguarai, pumos, lū
šiai ir tt. Medžiojamasis vilpišis, arba vilpišis užimąs 
vidurinę vietą tarp kačią ir šuną, sulyg savo išlaukinią 
pajautimą sudėjimo priklauso prie pirmąją. Kaip ir 
pas kurtą, pas šitą greitakojį gyvulį svarbiausiu pajau
timu yra regėjimas. *

Paukščiai mato gerai, bet uost neužuodžia. Ir pas 
juos apakimas kaipo vidujinią ligą išeiga, atsitinka re
tai. Berlyno zoologijos darže yra strusis su viena akia, 
het akies nužudymas pas jį, matyt, buvo nuo. išlaukinio 
pažeidimo.

Intikinamiausiu pasirodo dalyką stovis pas bez- 
Ižiones. Atsižiūrėdami į šitą gyvulių skaitlingumą 
jerlyniškame zoologiškame darže, taip pat į dažną jų 
įaujų atstovi; priepludį, mes turime tiesą priduoti tam 
Ikrą svarbą beždžionių prižiūrėtojo žodžiams, kuris 
įpie šitą klausimą atsiliepė šitaip: “per dvyliką metą 
savo tarnybės šitoje vietoje aš nemačiau nei vienos 
įklos beždžionės.” Jis atkreipė mano domą dar į tai, 
<ad beždžionės negreitai pameta dantis. Tas man bu
žo jau žinomu, kadangi čia taipgi aiškiai supuola su 
pirmykščiais žmonėmis, kurie taipgi turi labai gerus 
lantis ir pameta juos tik gilioj senatvėje. Tarp jo 
jezdžipnių buvo viena pataitė, kuri buvo tokia sena, 
<ad viso tik vieną dantį teturėjo.; vienok jos akys bu- 
) pastebėtinai geros.

Nejaugi tas yra netikėtu atsitikimu, kad gyvuliai, 
pas kuriuos pamatiniu pajautimu yra regėjimas, be
keik niekuomet neapanka, — net nelaisvėje, — ir antra 
žertus, gyvuliai, pas kuriuos pamatiniu pajautimu yra 
ižuodimas, apjanka labai dažnai? Toki atsitikimai 
juvo net laisvėje ir tik nesenai tūlas Karpatų medžio- 
jojas pranešė, kad jis sutikęs mešką, kurios viena akis 
zisai buvo išpuvusi. Taip pat dažnai galima girdėti 
pasakojant apie aklas žiurkes — pas šituos šlykščius 
graužikus pamatiniu pajautimu taipgi yra užuodimas. 
Vienas anglų laivyno gydytojas pasakoja štai ką: “Aš 
sėdėjau savo kajutoje, tik girdžiu brazdėjimą tarp kaju- 
;os apmušalo ir laivo sienelės, kuris tęsėsi tūlą laiką su 
pertraukomis, parodančiomis baimę. Aš maniau, kad 
;ai žiurkės ke'purnėjasi per skylę padarytą, iš apmu
šalo išimta lenta. Ta skylė buvo apie dviejose pėdose 
lugščio nuo mano kajutos aslos. Ir ištikro tuojaus pa
sirodė žiurkė, kuri, apžvelgusi visą erdvę, su didžiausiu 
sauguliu ir tyla nuėjo, aš gi tuo tarpu be pasijudinimo 
sėdėjau, dairydamos tik akimis. Toji žiurkė tuojaus 
ugryžo, kita žiurke vedina, kurią ji laikė už ausies, ir 
laliko netoli nuo skylės, per kurią jodvi įėjb. Prie 
itos liuosnorės vedikės prisidėjo trečia ir jos drauge 
urankiojo visus džiovimų trupinius nukritusius ant

aslos ir nunešė .juos antra j ai.. Čia tik aš papiačh 
antroji žiurkė buvo akla. Jinepasijudindfthidl j 
ant vietos ir ėdė, ką kitos dvi žiurkės jai atneše 
įsigilinus į mintis apie šitą.gyvulių pajautiųaų aitrumą, 
kažin kas laiptais bilstelėjo ir mano viešnios išsigandu
sios nubėgo, pasirupindamos apsaugoti n^jų £|vojaus 
savo aklą draugę.”

Čia pastebėtina yra tas. Gyvenančiam leis ve j c gy
vuliui, kuris, kaip sakysime/ žiurkė turųdibeš priešą, 
akių nužudymas yra labai negeistinas, ypač jei jis gy
vena ant laivo, kur vienval prisieina laipioti. Vienok 
jis savo gyvybę gali užlaikyti-tokiame padėjime ir ap
ginti save nuo priešą. Taip pat ir augščiau nurodyta- 
me-atsitkime žiurkė pati galėjo sau maistą surasti, tik 
netaip greitai, kadangi jai. prisieitą daugybė daiktą ap
uostyti. > i. V ;

Iš visą šitą patyrimą, matomai, išeina šitas dės
nis: apjakimas dažnai atsitinka tik pas tuos gyvulius, 
pas kuriuos regėjimas yra atraeiliniu pajautimu.

Pas žmones antfaeilihiū pajautimu yra užuodimas. 
Kaip dažnai musą uoslė kenčia slogas, aš skaitau be
reikalingu čia kalbėti. Antra vertus, pas gyvulius su 
jautria uosle, kaip pas šunis, slogos atsitinka labai re
tai. Išgelbėti šunį nuo slogą nesulyginamai yra svar
besniu dalyku, negu darymas jam akią operacijos.

O kad beždžionės ir katės, panašiai žmogui, daž
nai serga slogomis, — tai į tai buvo ne kartą nurodyta.

Juo gyvulys eina senyn, juo lengviau jis gali nu
žudyti savo antraeilių; pajautimą. Seni arkliai, šunes, 
meškos ir tt. apanka. Senus žmones netekusius uoslės, 
taip pat dažnai galima sutikti, kiek aš galiu apie tai 
spręsti. Apskritai,' stebėtis’ reikia iš ■•ztoff ’'daugybės 
žmonių, visai neturinčią uoslės. Gaila, kad sunku kas 
tikro apie tai pasakyti. Dalykas tame, kadkulturinė- 
je viešpatystėje žmogus, netekęs uoslės, gali užsiimti 
kuone kiekvienu speciališkumu, išskiriant apti’ekinin- 
kystę, sodininkystę ir tt. Galima būti; manyti, kad 
tarp įgyto ir prigimto aklumo yra sąryšys. Bet ištik
tąją, matyti, to nėra, kadangi aklais gema „tik šunes, 
meškos ir katės, o sulig Brėmo ir beždžionės;

Ant pabaigos turiu pasakyti dar šitą.' Pasirodžius 
šitam straipsniui, atskiri zoologijos daržą užyeizdai iš
reiškė savo sutikimą su mano pažiūromis. ųBet frank- 
furtinio zoologijos daržo užveizdas išsireiškė--priešin
gai, kad, sakysime, ruonių apjakimą reikią aiškinti van
dens teršinumu. ' „

Ant šito aš pasakysiu tiek: ' ? j
Jai teršinas vanduo darytą tokią veikmę į vande

nyje gyvenančių gyvulių regėjimą, tai aklomis turėtą 
būti milijonai žąsų ir ančių, kurios kaimuose per išti
sas dienas pliurškia purviniausiuose klanuose. Bet 
kiekvienas kaimo ūkininkas pasakis, kad tas niekuo
met neatsitinka. . _ .... ___ ...

Man

KAIKURIE KITI EKONOMIJOS DĖSNIO 
ATSITIKIMAI.

SKYRIUS X&XV.
Geri laipikai yra prastais bėgikais, ir atpenč.

Pamatinis taupos dėsnis gamtos šeimininkystėje 
pasirodo taipgi tame, kad juo gyvulys geriaus gali lai
pioti, juo prasčiau jis bėga.. _ Šitas dėsnis turi ir atga
linę jiegą. Tokiu budu aš sakau taip.

Panašus santykis yra netik tarp ragų ir dantų, 
tarp akių ir nosies, bet ir tarp laipiojimo ir bėgiojimo 
ir, apskritai, tarp visokių judėjimo rųšių. Taupos dės
nis parodo savo veikmę ir čia. Arba vienas, arba kitas, 
bet ir vienas ir kitas drauge niekuomet neatsitinka.

Ant šito galima pasakyti taip: visa tas tiesa, bet 
tas yra lengvai išaiškinama. Sugebumas vieno kokio 
judėjimo srity apriboja tam tikrą kūno sudėjimą, o tas 
neleidžia tobulintieSj kitokio budo judėjimo srityje.

Kad šitas tvirtinimas neišlaiko kritikos, tai aiškiai 
pamatysime iš tolesnių faktų.

Kaip mažai'yra žinoma, jog tarp laipiojimo ir bė
giojimo yra tam tikras santykis, parodis šitie žodžiai. 
Kartą aš ėjau su savo draugu medžiotoju medžioti ir 
mums beeinant aš pamačiau, kaip didėlė katė peles 
gaudo. Kadangi mano draugo šuo buvo puikus, bet 
dar jaunas gyvulys, tai aš bijojausi, kad jam nepar- 
sieit'ų su kate susipiauti, kadangi katės besigindamos, 
ypatingai griebiasi už akių. Šituo tikslu aš savo prie- 
teliui patariau šunį geriaus sulaikyti. Bet priešingai 
mano laukimui šitas prityręs medžiotojas man pasakė, 
kad man nėra ko bijotis, neš katė, be abejonės, suspė
sianti pribėgti prie medžio,* buvusio apie per 'kilometrą 
atstumo, kol šuo ją privys.- Kadangi aš driičiai ėmiau 
ginčytis, tai Jis pavadino'mane kirsti iš laižybų ir aš, 
galų-gale, sutikau ir, žinoma, laižybas iSlaiihejah. Kaip 
bematai šuo katę privijo, nors ta laiku jį pamatė ir 
kaip galėdama leidosi bėgti. Gerai, kad jie vienas ki
tam nieko bloga nepadarė, nes katė puikiai inokėjo gin
tis, o šuo buvo dar negana prityręs, kad pataikyti tin- 
kamon vieton. Bet mano draugas begalo, stebėjos ir 
pasakė man, kad jis tikrai tikėjo laižybasjjšlaimėsiąs, 
kadangi pas jį namie taipgi yra katė, kmęįą šuo toly
džio vaiko ir jis nei kartą nematė, kad šuo^ ją “privytų. 
Šitas faktas, žinoma, neparodo nieko pastebėtino. Daž
nai galima matyti, kad katės moka tokią vietą užimti, 
nuo kurios vienu šuoliu, arba kaip bematai, pasiekti 
daiktą, duodantį joms apsaugą. Bet aš neskaitau ga
limu, kad laipiojantis gyvulys galėtų smarkiau bėgti 
už bėgiojantį.

Šitas stovis, žinoma, reikia suprasti eum grano 
salis. Bėgiojančiais gyvuliais aš suprantu tokius, ku
rie užpuola kitus arba gelbsti save nuo jų tik su _ 
gimo pagelba; čia priklauso,“sakysime, vilkas/ šuo, zui 
kis, briedis, stirna^ Įg tt. _ Jaigu gyvulis turi dar

be-

kn-

riaš įeitas priemones užpuolimui ant grobinio, arba 
gelbėjimuisi nuo priešą, k. v. upių ūdros, trušiai ir kiti 
moka plaukti, ar kastis, tai sugebumas bėgioti tokiems 
gyvuliams mažesnę svarbą turi. Tiesą sakant, niekas 
nekliudo trušiui bėgti taip greitai, kaip zuikis, bet to / 
ištikrųjį; niekuomet nebūva.

Gyvėdžiai kačią veislės gyvuliai; gyveną medžiuo
se, gali pasivyti savo grobinį dideliais šuoliais, bet ne 
greitumu. Jai jie nesivėja savo grobinio po to, kaip 
šuolis juos suvylė, tai, anaiptol, nereikia to priskaityti 
ją geraširdybei, bet tiesiog ją nemokėjimui. Prie si
jos gyvulią rąšies priklauso: lūšis, laukinė katė, vilpi
šis. Apie vieną lūšį, kuris pasigavo zuikį, Brėmas pa
sakoja išsamioje apie tai atskaitoje, kaip ant Harzo 
Užmuštas paskutinis lūšis (t. I, psl. 545).

.“Indomiausia tai tas, kad lūšis naktį į kovo 17tą 
d. pagavo zuikį; tas buvo aiškiai matoma iš pėdą. Zui
kis .tupėjo jauno eglynėlio pakrašty, prieinančio prie 
didelės aikštės. Lūšis, matyt, pritykojo prie jo iš kru-' 
mą prieš vėją, bet zuikis turėjo jį greitai pamatyti ir 
kuogreičiaūsiai bėgo per aikštę. Bet lūšis jį pasivijo 
devyniais didėlįas šuoliais, vidutiniškai po 13 pėdą 
riek vienas.”

Tas yra nepaprastu dalyku, kadangi vienas iš ge
riausių lūšią žinovą Nolken sako, jog jis niekuomet ne
matęs, kad lūšis darytą daugiau, kaip tris-keturis 
šuolius. ' ’ " •

.Tokiu budu, sutinkamai su plėtojama čia teorija 
negalima skaityti netikėtu dalyku, kad tie gyvėdžiai 
kačių veislės gyvuliai, kurie suvisai nemoka laipioti, 
arbąl labai prastai, bėgioja daug geriau už kitus tos 
veislės gyvulius; kaipo pavyzdį nurodysime į liūtą ir 
;igrą. Kūno dužumas negali būti kliūtimi, kadangi 
meškos, kaip žinome, moka puikiai laipioti. Taip pat 
yra labai didelis gorilos sunkumas, kuri vartosi po me
džius taip pat lengvai, kaip žmogus ant žemės; antai 
Fano užmušta gorila svėrė penkis centnerius (apie 613 
svarų). Medžiojamasis vilpišis, būdamas tarpiniu 
laipsniu tarp šunies ir katės, taip puikiai bėga neilgą 
galą, kad vietiniai gyventojai prijaukina jį užleidimui 
ant antilopų ir kitų žvėrių.

Meškos ir gorilos žmogus tikrai niekuomet nema
tė drauge, nes meškos Afrikoje beveik visai nėra, bent 
vakariniu jos pakraščiu. Bet galima tikrai sakyti, kad 
meška geriau už beždžionę bėga, nes beždžionė geriau 
laipioja. Tokiu budu galima sakyti: tobulumas lai- 
piojųno, kasimo, plaukimo ir tt. visuomet nužemina su- 
gebūmą bėgioti. ’ -

Baltoji meška puikiai plaukia, bet susilyginti ta
me Sųroniu jaį toli šaukia. Tą galima matyti jau iš 
to, kad meškai Sekasi ruonis tik tąsyk pagauti, kaip ji 
jai užkils kėlią prie vandens, plaukdama prieš vėją ir 
užklupdama iš netyčių. Todėl ruonis ant sausumos be
veik nieko negali, kuomet baltoji meška, taip "kaip ir 
jos giminaitės, yra vidutiniška bėgike.

Pas gyvulius, bėgančius vienodai greitai, grobuo
nis žvėris prisiveja savo grobinį paalsinęs jį vaikymu. 
Laukiniai šunes; štai, užpuolę zebras, antilopas, ir tt., 
kurią svarbiausiu sugebumu taipgi yra bėgimas, papras
tai savo tikslą pasiekia tuomi, kad viena šunų dalis 
grobinį veja, kuomet antra ji; dalis stengiasi jam ke
lią užkirsti, neduodama pabėgti į šoną; o kadangi ve
jamas gyvulys negali bėgti tiesiu ruožu, tai jis dažniau
siai tenka savo persekiotojų auka. Taip pat ir kiau
nė voverį paalsina vaikymo ilgumu, kadangi abu šitie 
gyvulukai yra puikiais laipikais.

Kad kūno sudėjimas negali būti gyvulių sugebumu 
skirtumo priežasčia, tai galima matyti iš sulyginamojo 
prisižiurėjimo paukščiams. Čia mes taipgi randame 
skirtumus, savaimi nesuprantamus. Taip, štai, galima 
sakyti, kad paukštis juo geriau lekia, juo jis prasčiau 
žeme vaikščioja, ir atpenč. Puikum bėgiku yra stru
sis, bet lėkti jis labai silpnas; taip pat ir kazuaras ir 
tt. nemoka lėkti. Kurapkos ir putpelos taipgi pui
kiai bėgioja ir todėl jos laksto gana silpnai. Antra 
vertus augštaskraidis arelys yra puikiu vaizdu, kuris 
vienok tuojaus išnyksta jam ant žemės nusileidus. Ar 
gali būti kas juokingesnio už straksint; arelį? Apie 
blezdingą (čiurlį), kuri taip puikiai moka lekioti, kad 
nei vienas gyyėdis paukštis negali jos pagauti, pasa
kojama, kad ji ant žemės pati pasijudinti negali. Bet 
Brėmas yra priešingas tam ir rašo apie ją (t. IV, psl. 
772) taip:

“Blezdingos lėkimas yra toks patogus ir indomus, 
kad bežiūrėdamas į jį užmiršti visas malonias šitos 
paukštės ypatybes ir vis labiau gėriesi tuoju nėnuo- 
alsjim lakunu. Ji lėkdama vartosi visaip: vienodai 
mikliai iškyla augštyn ir žemyn, apsisuka, lengvai ap 
rėžia stačius ir labai lėkštus lankus, tai beveik siekia 
vandenį savo sparnais, tai kaip bematai išnyksta ka
žin kur augštybėje. Bet vikrumas jos visas tik ore, 
ant žemės gi ji visai svetima. Sunku sau įsivaizdinti 
silpnesnę esybę už blezdingą, kuri negali lėkti ir pri
versta'’ yra eiti žeme. Apie vaikščiojimą negali būti - 
nei kalbos, ji net negali šliaužti. Kiti sako, kad ji 
negali iš vietos pasijudinti, bet aš įsitikrinau pats, kad 
tas netiesa. Tik-ką pagautą blezdingą padėjus ant 
žemės, ji tuojaus išplečia sparnus, smagiai suduoda 
jais ; žemę ir tokiu budu pakyla tiek, kad jai sekas 
palėkti.”

Toliaus galima nurodyti dar į tai, kad yra įvairu
mai Jr iš kitos pusės. Kaikurie paukščiai moka nar
dyti, tik tąsyk, jai jie puola į vandenį iš viršaus; tai 
yra taip vadinamieji narai; kiti, atpenč, puikiai po van
denim plaukia. Visai nesuprantama toliaus, kodėl vie
nas gyvėdis paukštis negali pagauti lekiančio grobi-

'(Toliaus bus).
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SO. OMAHA, NEBB^
P. Versacki, 261 So. 33rd

CLEVELAND, OHIO.
P. Szukis, 2119 St. Cliir Av.

CAMBBIDGE, MASS.
P. Birtkeviče, 877 Cambridge St.

BUMFOBD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

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

WOBCHESTEB, 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.

Digrys, 1213 Philo
FOREST CITY, PA.

Dzikas. P. O. Box
W. LYNN, MASS.

W. Waicen«vicze. 23 Biver- 4
PLYMOUTH, PA. ,

St. Poteliunas, 345 E. Biver St.
DU BOI8, PA

V. J. Kizelis, ' 401 So. Av.
WATERBURY, CONN.

E. CL. Kazemekas, 785 Bank
WORCESTER, MASS.

J. Vicraitis, 107 8. Harding
M. Paltanaviče. 15 Millbury

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

ROCKFORD, TT.T.-
Chas. Miklas, 1408 So. Main St.

KENOSHA, WI8.
M. K. Petrauckas, 519 Hanson St.
Jonas Bagdonas, 106 Maple 8*.

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevieze, 255 Wallace St.

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

V. Staseviče, 
Jonas Brazaitis,

P.

B. st 
st

St.

St.

St.

8.

J.
J.

St.

St

22.

st 
st

St

453

St

St

st 
st

St
781 Cliford Av.

141 Park Ave.
501 New Grant St.

34 Logan fit.
238 Slocum Av.

Kaz. Kučinskas,
A. Seškeviče,
W. Adominas,
J. Kučinskas,
.. J. Naujokaitis, 45 Planch St.,

* Commercial Rd. East, 
LONDON ENGLAND.

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

M. K. Vilkevičia, 
Jos Kulis, 

Keliaujantis Agentas.
MELROSE PARK, ILL.

Zimančius. Box 432.J.

KELIAVOAJMX1B Alio! »_S NAUJO
JE ANGLIJOJE IB APIEHNKBJE, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckae, 243 W, 4tl St,

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
laweenul, mass.

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

LOWELL, MASS.
Stakeliunas, 69 Charles

st 
st.

L. St.

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

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

BROCKTON, MASS.
Miszkinls Co., 25 Arthu
J. Boman, 135 Ames

BROOKLYN, W. Y.
A. Plachocky, 87 Grand
Juozapas Ambraziejus, 120 Grand

B. P. 
John

st.
st.

St.

st
st

st
st.

. s\ B0S70N, MASS.
Gen Arelis, 224 Arherus St

omoAG OJ E, ILL.
M. J. Tananeviče 670 W. 18 St, 
JA lį Haitis, 1607 N. Ashland Av. 
Jm. Bxaknia,__ 8019 Parnell AV:
-■ ------- - ■- V

ABELIS
Memorial Bella a Specialty.

Levęskio ess 
Dienini Ir Vakarini Mokykla. ■ 

■ 1 ■—' Mokinama:* ■■■■■■ .■
1. Pradinis tPrirengiamasai) Kursas., ||
2. Prekybos Kursas pagal Amer. phaną, I
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą ■
■A (dėl manančių grįžti Lietuvon). sa 
!.......h. ■ . ' .=Kalbosa .. ■■■■■= ■
Lietuvižka, Angliška, Vokiška ir Rusiška ■

(pagal norą ir Lenkiška). ■
Del smalkesnių žinių kreiptis ypatiškai ■

arba per laiškų šiuom antrašu: ■
' G. J. LEVEŠKIS, I

Vedėjas Mokyklos ■
3106 So. Halsted St., Chicago, IU. ■

8



KATALIKAS ’ 3

i

KT

ĮDOMUS
SATINO

CIGARETTES
A «. CIGARETAI

Skrybėlių, Czeverykų ir tt, Iš

TURKIŠKO 

SUMAIŠYMO

TINKA
VISIEMS 

RŪKYTOJAMS

-------------------------------------------------------——------- --------------------------------------------------

*
*
* ____________ ___________________ ____________ ____

* 3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois. į
TT -- *
* 
Mč. ■ nuu y i yiu mi la.u ini y vaaaic.
5 Nedel. nuo 9iki 12 popiet; nuo 6 iki 8vai:. £
* **^******^*********^***

Tele tonas Yards 1532 jį 
DR. J. KŪLIS *

Lietuviu Gydytojas it Chirurgas. įt

PRIĖMIMO VALANDOS: *
Nuo 9 ryto iki ia: 6 iki 9 vakare. -

Taaekmiogiausiai gydo visokias vyriš' 
kas, moteričkaa ir vaikų ligai, 

VALANDOS:
Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 

pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare, Ne 
Giliomis nuo 8 iki 10 ryte.

DB. "<!SEPH L. ABT, 
1832 8o. ( SU Chicago, ID. 

Teflone Canal 37

Steger io Idėja Pijanų 
Pardavinėjimui”.

Pamatine permaina geru Pijanu Pardavinėjimo.

J. H. OLSON
AKU ir karštuva

is deniu šildymo 
p i ietaisą :vedimas 
ir pataisymas.

4012 
State Street 
T el .Oakland 1441

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

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

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

Birma Rugsėjo 7, 1912 m.
Russia Rugsėjo 21 1912
Kursk October 5, 1912 m..

Del smulkesnuių žinių . kreipkitės 
prie musų agentų arba prie pačių 
perstatytoj?.

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

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

FR1NCŠSZKUS JONAITIS
Užlaikau saitą skanų alų, kvepencius 
Havanos cigarus, seną skanų degtinę, net 
ir iš seno krajaus. Turiu puikią svetai
nę del balių, del visokių mitingų ir susi
ejimų.

FRANK JONAITIS
1109 Madison St., Gary, Ind.

Telefonas 1813.

Szitas naujas pienas — “StegerTo Idėja”—bus priimtas tūkstančiu-pi- ' 
Janą pirkėją. Jeigu^ykį jums išaiškinsime apie tai,jąs busite labai 
užinteresuoti. . .

Per “StegerTe Idėja jąs gausite geriausią progą ir didžiausį užganėdini- 
mą ant jusą pinigą. ‘ ..... ų .

KAIP INGYTI ATSAKANTI P1JANA? "
Yra labai daug mažos vertės Instrumentą, pert at labai lengya kiekvie

nam, apart eksperto, padaryti klaidą. Todėl nėra priežasties, kad. 
jąs negalite gauti geriausią pi j aną, už kainą kurią jąs norite mokėti.

Per “Steger’Io Idėją” jąs galėsite pamatyti skirtumą pi j aną ir persiiik-. 
rinti su atsargumu- kuris iš tą, kuriuos jąs žiūrėjote, atneš jums už- , 
ganedinančius rezultatus gerume ir dailume, muzikąliško pasilinks
minimo, o podraug ir ilgą tarnavima. - ? v i .
Ištirkite “Steger’io Idėją Pardavinėjimui PijantĮ” , 

jeigu jus esate užinteresuoti pirkime Pijanu.
Spręsk pats sau, nepirk -pijaną be apsvarstymo, ką ta nepaprasta ‘‘Ste- ’ 

gerfo Idėja” jums reiškiant ką jums gali padaryti.
Mes pavartojame tą pieną vien del to, kad per ilgą laika teikti geriausią 

užgauėdinfmą musą'pirkėjai, ir suprantamas dalykas“geriausią už- • 
ganedinimą mums patiems. . ■

Steger & Šoną FŲanal ir Katnrališki Pats-Grajlnanti Pijanal yra atsi
žymėję savo puikiu tonu geru subudavojimu ir dailiu darbu!

Mes jaučiamės, kad nei joks pardavėjas negali kalbėti tiek daug apie 
musą pijantis, kad užganėdintas pirkėjas. Nei joks kenkimas nebūtą 
galėjęs davest mus į tokią šaką biznio ir nebūtą padargs Steger & 
Sons fabrikus didžiausius ant pasaulio.

IŠPILDYS ŽEMIAUS PADĖTĄ KUPONĄ.
Yra tai svarbu kad jąs žinotumėte visas smulkmenas apie viršminėtą 

pardavinėjimo propoziciją. Pristatys jums atsakantį instrumentą, o 
tas suleiks jums amžiną muzikališką pasilinksminimą ir užganedini- 
mą. ‘ ‘ ‘ .

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

STEGER tSL SONS PIANO MEG. CO.
STEGER BUILDING, CHICAGO

Pokat:—
Prisiuskite man iszaiszkinima apie Stegerio Idėja Pijanu Pardavinėjimui

Vardas

Gatve..
Miestas Valstija.

URRA

VISI

PAS

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

į 7 ESTABLISHED 1879 j. . - i . ■

Piano Manufacturing Company
STEGER BUILDING

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

Juozapą Ridiką
3253 Illinois Ct. kerte 33 g.

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

TELEPHONE YARDS 2716

DARYKITE DABAR!
Musą depozitoriai gauna 3 proc. metams, kuris yra mokamas pirmą 
dieną Sausio ir Liepos. Pinigai padėti prieš 10 d, mCnesio 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 Subaioš vakarais
Visos kalbos kalbamos. nuo 6 iki 8 valandai.

Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbėjęs

<934 So. Paulina «t„ Chicago, • HL 
Phone Yards 41L4.

Vienatinė Lietuviška Aptieka ant Bridgeporto

F. A. POSZKAUS
3121 S. Morgan b t., kertė 31mo 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.

f M. 23 .AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

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

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

EXCELSIOR
904 Athenaeum Bldg.,

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

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

Kraują Nuodų, Nerviškos Negales, Hydrocelės 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 į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, įgytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Išgydau visiškai ilgas skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstu. 
Nemokėk už nepesekmingą gydymą—NEISŽCYOO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų Ir

• Inkstą
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslą Išty- 
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 

*dies ligos.

Jei nepatiks, ne-
Už jį kitur mo- 

paauksuotas lenciu- 
laikrodėlio.
WA'IUH CO., 

Chicago, HL

Išgydo, kad botum sveikas

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

John Cochinsky
> LAWYER

Uetuvys Advokatas
69 W. Washing t on St., Room 1610 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkns reikalus at

sakančiai, ypatingai susiž.idituo ii kitus. 
Užsiimu vedimu visokią civiliška ir kri- 
minališkų bylą, Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias popieras Ir doku
mentus pardavimo it pirkimo namą. lotą, 
biznių ir tt. Lietuviai, kurie tunte kolų 
legališką reikalą, .įsišaukite pas tautietį. 
q Ofiso vai.: nuo 9 ryto DcL5 po pietą.

Gyvenimas: _
2316 W. aSrd Pl., Chicago. I1L

Gyvenimč valu nuo 7 iki 9 vakaro.

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

pavesi gydymą savi 
ančio gydymo, o išb

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)
VISISZKO ISZCIJIMO kiekvienas iieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai* jaigu tamista ! 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kente- | 
jimų. (RODĄ DOVANAI./ Kalbamo Lietuviszkai.

Dr.ZINS, 183 ešSs CHICAGO
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms nuo 8 ryto iki 4 po p.

C

Didelis Atidarymas!
Pirmos Kliasos Lietuvių Krautuvės 

i ’ . r<.
Apredalq. Marškinių, Smulkių daiktų,

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

Užlaikome didį 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 paretinsite

Ulanauskas ir Sobieskis
1165 Milwaukee Avė. 1507 Division St

Atidarymas atsibus 31 d. šio metįesio. Dienoje ati
darymo kiekvienas atsilankantis gaus dovaną.

Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
IS SENO KRAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrą ir mo
torą, kad ir užsiseuėjusias. Jei kiti jąs neišgydė nueikit pas j j o jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

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

dėliomis nuo lO Jki 12 ryto.
1759 West 18 Str.. Corner Wood Str.

Dept. 103

Jūsų Namuose

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

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

» Telephone Yards 4527.

KUR BEGI FIJLIPAĮ?
Ugi pas VITKAUSKU. į lietuvišku 

karčemą. Ką-gi ten jauti brolyti? 
Tai tu to dar nežinojei ką visi jair£- 
senai žino. Kad jis yra geras vyras 
ir pagelbsti žmogų visose rodose. -j
Jei turi provą korte, jis duos rodą, kad niekad nepraloš!, 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 pėrsitikrinsim.

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

Labai linksma knyga

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

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

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 kur 
medžių pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy
bės nei iš poros šimtų centų, daugiau ateivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų!

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

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

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus siųzdarnas adresuok taip:

JONAS M. TANANEVICZE
8244 So. Morgan Street Chicago, III.

Kas atsiųs 1)1! .00, gaus taj juokingą knyg;ą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

A

RELY NEW

TIP =

NUOSTEBUMAI

PAUKŠČIAI 
IR 

KVIETKOS 
KIEKVIENAM 
BAKSELYJ

5c. už 10 ,
PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS. - 

PABANDYK BAKSELĮ IR PERSITIKRINK PATS.

- Satino paukščiai ir gėles padaro pui-
- kias pagalves. 

P. LOftlLLARD COČ

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

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

Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalą, 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 į kitus miestus.

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

$15.00
Lenciūgėlių, laketą, žiedą, špilką, koloniką 

šuką ir tt. Yra daug gatunką iš ko pasiskirti. 
Sliublnių žiedų litaras indedu už dyką.

• P. K BRUCHAS
3248 S. Morgan St. CHICAG9, ILL

iiuiiwniiii/iiM’

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

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

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metą 

Aprūpinki t 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 
pačią supratimą už mažą mokestį pridėtą prie mi- 
terio bilos.

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

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

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

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 
šviesos ir pajiegos. I

Apsaugejam nuo Ugnies
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 

kad musą ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos del 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra
kandus. Jūsą 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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STEREOSKOPAI.
MVSV KOSTUMIERIAMS

$25 Harmony Betrubinė Kalbama Mašina

Estate

esi danguo-

Patka vinis vandohslir

'dies, reumatizmo, užnuodl-

DU-KART NEDELINIS LAIKRASTIS

Tėl. Lawndale 3670SAULE

WlWn & SleinDach
Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

520-522 W. South All

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey.

ant Bridgeport’^ 
vių Chicago ) i 
apgyventose vietose.

PAIN-EXPELLER
Reg.US.Pat.Otr.; 

49% ALCOHOL 
EAiRICHTER&Co. 

hv 215 Pearl st r. * 
>NEWYORlGf

Dr. Richter's galingos externa 
liškos gyduoles privalėtu ; 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

Daržas išdžiūvusiame

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

HARMONY BBTRUBINB KALBAMA MASZINA. MODELIS 12.

ant svodbos, Kanoj .Gali-
Permaino vandenį j vy-

W, POLCYN 
MASOH CONTRACTOR

Užganėdintas pirkej
• - <' S*>. S ‘if

tai geras apgarsinimas.
Pasiremdami ant to principo, 

mes darome Real Estate biznį 
jau per kelioliką metų.

EUROPOJ TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
u tui jOj įr Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

W. Pulman 4178, arba 659 W. P.

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELSON. S. SUTKUVIENE 
339 Kensington Ave. 

Kensington, UI.

DR. RICHTER'S 
Pain yExpeller

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. K

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

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

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

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

■'į' CHICAGO, 11 .T..
8FECIJAUSTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IB PBIL GIM
DYMO.

Gydau: privat iškas ligas vyrų ir mo
terų, tąipgi siausmą skilvio, inkstų, 
plauučių, i*-dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ir ligas akių, ausų, nosįes 
ir gerklės,> taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

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

Skubiai palengyiha žaizdas, štyvu- 
mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą. 
Išgydo nuo šalčio ir kripo ir Skaudėji
mą kaklo. Trukdo nuo krajo stikepimą 
ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
skaudėjimą it dantų gėlimą. Gepamirš- 
kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
su pečėtim pūkeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

MES esam pardavę šimtus 
properčių, kaip tai: - Namų, Lotų 
bei Farmų ir kiekvienas, kuris 
tik pirko ką nors per musų ban
ką, yra pilnai užganėdintas, o jei
gu žmogų užganėdini, tai jis re
komenduoja ir kitiems.

LIETUVYS NOTABAS.V
Išdirba visokius .Kejentališkus do

kumentus, paveizdan: Doviernastis; 1 
Testamentus; Bill oįf Sal.es; Kontrak- 
■us; Notas; Affidavitus ir visokius ki- 1 
.us raštus, koki t ik Rejeuto arba ‘ ‘ No
tary Public” skyriuje daromi. Su
teikia patarimus reikaluose dalių Lie
tuvoje ir kituose dalykuose.

Kreipkitės ;
TANANEVICZ SAVINAS BANK, i1 

3249-53 So. Morgan St., Chicago, Ill. Į

F. Al). Richter & Co.
American House

74-80 Washington St. New York

----------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA-

AMERIKOJ fmetams oe

MES turime daug properčių 
(centras lietu- 
kitose lietuvių

Su Harmony Kalbama Mašina jus galite turėti Grand Opera Komišką Operą ar Dramą savo namuose ir tokiu 
pat budu, kaip yra dainuojama ir lošiama teatruose po didelius miestus. Jus galite reproduktuoti visas populia- 
riškas Dramas ir baladas, taipgi Beno ir Orkestros Muziką ir linksmintis keliaujančią dainininkų lošimais ir juo
kingais pasakojimais, jeigu jųs_turite Harmony Kalbamą Mašiną. Jus galite turėti visą šokimui muziką, kokios 
tiknorite 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 turi visus geriausius, vėliausius pagerinimus. Paimkim tik vieną naują pagerinimą, Tono 
Alkūnę. Harmony mašinai yra pritaikinta patentuota sutvarkoma Tono Alkūne, kur visai nauja ir originališka 
tik pas mus. Tono Alkūne tinka Harmony Mašinai išduoti tą aiškų malonų toną, kuris padaro Harmony Mašiną 
mylimiausia.

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

Mašinerija Harmony Mašinos turi d tfu g 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 { dirbimą ir parinkimą tavoro vartojamo Harmony Mašinose yra absolutiškas 
tobulumas, kurį mes stengiamės pasiekti ir gauti, ir mes užtikriname, kad “Harmony” yra geresne mekanizme, 
švelnesne tone, švelniau einanti ir yra atsakantesne už kitokias mašinas.

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

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

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

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

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

eikslčlio, bet tikrai, gyva regykla.
ATMINKITE, kad virš parodytos 

tainos yra tik už' paveikslėlius, be 
teleskopo. PatsfiTeleskopas kaštuoja 
,5c. Vieno Teles Kepo užtenka ant Vi
tų ir visokių paveikslėlių turėti, tai 
ienas Teleskopas užtaiką jiems vi- 
•ems. <Bi-> -v

Vienas Tele&kopfiš-užtfėnka visokiems 
laveikslams. Kada ižuri- teleskopų, 
ai gali imti pavęįkslufr.kokius tik no- 
i ir visi tiks į tą patį teleskopą.

Siųsdami pinigas ' ait teleskopų ar 
■ nt kitokių reikalų visada adresuokite: 
jONAS M. tAl&NEVIOE

3249-53 S. c Morgan St.
Chicago, UI.W 'Ml

MES greič’ ausiai apeiname ir 
gauname ant pardavimo ‘‘Bar- 
gain’us” (pigumus), tai tokiu bu
du galime parodyti jums tokias 
propertes, kokių jus norite.

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

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 
ANT PRIEINAMŲ IŠLYGŲ.

JEIGU NORI, KAD JŪSŲ UŽMANYMAS 
IŠSIPILDYTŲ, TAI ATSILANKYKITE Į

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

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

************************** 
£ . - Telephone Canal 2118

i Cfi. A. LEONARDAS JUŠKA i
K ’ Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas. X 
* 1749 80. Halsted St., Chicago, Illinois. * 
į PRIĖMIMO VALANDOS: J

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

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

124. Pagalvėlių karė.
125. šėrimas kačiukų.

i Teleskopas iif 100 'virš paminėtų 
paveikslėlių kaštuoja' .......... $3.00 

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

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

Pats vienas teleskopas be paveiks
lėlių kaštuoja $1.00.

SEBIJA m.
Susidedanti iš 12 maišyto gatunko pa

veikslėlių pundelyje. Kaina 25c.
1 už pundelį.'

Šitoje serijoje, kiekviename punde- 
yje, beveik vis ki'toki paveikslėliai, 

.tai yra maišyti iš visokių gatunkų. 
luošo yra: gražiausių miestų, bažny
čių ir kitų bagotų triobesių paveiks
lai, taipgi ir komiški paveikslėliai. Si 
berija yra gera tiems, kurie nori pi
nigus užčėdyti, nes ji kaštuoja tiktai 
25c., o joje' galima tiek daug pama- 
yti kaip ir serijoj I.

' SEBIJA IV.
<2 taippat maišyto gatunko paveiks- 

leliij pundelyje. Kaina 60c., už 
pundelį.

Šitoje serijoje gražiausi pąveikslė- 
iai. Labai aiškus, yra dirbti ga

biausių artistų, brąngaus darbo. Į 
juos žiūrint matai viską taip aiškiai

JAIGU ESI SUŽEISTAS, 
o negavai atlyginimo už savo su
žeidimą, pasiklausk pas mane. Per 
mane daugelis žmonių gavo tūkstan
čius dolerių, gausi ir tu. Del atsa
kymo indekit markę.

Rašykit’ šiuo • adresu:
/. JOŲN LAUKAITIS,

Gen. Claims adjuster,
9 Charles Str., Maspeth, N. Y.

• '34—37)

1859 W. Chicago Ave, Telephonas Sęeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617 

CHICAGO, ILLINOIS

*************•{•************

* MOKYKLA ŠOKIU. * 
J " ^Waltz, Two Step ir kitokių. 5
* Pirma liętuviszka Mokykla Amerikoj, j
J Prof. Julius kaip iszmokina. tai niekas $ 
J taip negali iszmokint niekur kitur. *
* PROF. JULIUS SILSKO *
Ž 2119 S. Halsted St. Chicago, III. Ž 
J f.G s Phone Canal 3762 jį
**************************

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 pokylinį 
Matsuri altorių, Yokohamoj.

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

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

100. Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

101. Japoniškas žvejys prieplaukoj, 
Yokohama.

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

Japonijoj.
104. Kyoto, Japonijoj. Kigomizų ži

nyčia. ei s
105. Auksinis pavilionas ant ežero 

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

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

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

binčių prie Kasuga-No-Myia ži-
‘ nyčios. . = : ....

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

110. Hawaiški mokyklos kūdikiai.
,111. Paimu daržasiant kranto Mono-
< loa upės, Hojiplulu, Hawai. .
•112. Daktilinių paimu kelias, Honolu-

•: lu, Hawai. -
>113 Hawaiska moteris, gaudanti Pee- 

heai, mažiukę :kriaukinę žiuvaitę. 
ill4. Chiniečiai renkanti ryžius, Ha

wai.
115. Gyvenimas ' Ptetorijoj, Pietinėj
■ ■ .-.Ąfrikoj. . k. • ; z
•116. Inplauka ir plaukianti laivų tai- 

’ symo dirbtuvė ’Valparaiso, Chile.
>117. Jamaicos .Broojrkline gatvė, Port 
į Antonio.
118. San Francisco gatvė, Mexico City.
119. Didysis pliacius, Mexico City.
120. “Jojimas šėnimis”.
121. Mano apginėjas.

į!22. Kalėdų rytas.
■ 123. “Tėve musų, .kuris

67. Koloseumas, Ryme, Italijoj.
68. Nesenai atkastai ptflbeius, Pompe- 

jo, Italijoj. ■■'■■■ <>■
69. ęęnatas ir Kanalas,. Ąlilane, Itali-

jej- >
70. Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita

lijoj- T ' '
71. šėrimas karvelių ant spiečiaus San 

Mareo, Venecijoj.
72. Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 

Italijoj.
73. Mahometonų bažnyčia Omare.
t4. Oceaninis pakraštis, (parodantis ke

lio užuolanką, Ajgiere.
75. Gėrymo fontanus ir gatvė Sename 

Kaire, Egipte.'f'' •*'
76. Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamoa EI 
Ain.

77. ' Mahometonų bažnyčia Sultano Ha
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipte.

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

79. Arabija.
upės take.

80. Inėjimas į paloeių, Singapore, In-
dijOj-’ . . . .

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

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

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

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

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurių -norime, ištisą eilę įdėti 
į savo knygų krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kaiiios 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' ■ditjžiatts'^; 
dovaną ir kada ’tik per jas pažiuręs," 
visada atmins jos prisiuntėją.

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

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

SEBIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

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

nėlėje.
1. Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

I. Kristus
lejaus. 
ną.

5. Kristus
6. Judošius

Kristų žydams.
7. Simonas pagelbsti Kristui kryžių

nešti.
8. šventa Veronika apsiuosto veidą

Kristui. . .. .... .. ,4 . ..
9. Jėzus ramina moteris, kad jo ne

verktų. • ■:
10. Jėzus prie kalno Golgotos, nukry-

žiavojimo vietos. :>
II. Kareiviai ir šv. Peras, prie, kalno

Golgotos. "į
12. Kristus paveda savo motiną Jonui.
13. Skaito Kristui myrio. dekietą. ant 

kalno Golgotos.
‘4. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 

kryžiaus. •i-:’.-
16. Kristaus kūną ima nuo kryžiaus/
17. Kristus-keliasi jš; grabo..
! 8J Kristus;. Žengią į--dangų. ,.'jš

Regykla šiandieninio JBetlejaus^-^n 
0/ Kaip šia'ndišn .išrodo . :Stainelę,';,kį?j 
ropoję- Kristus gimė;;'^ ’ ’-7,-

;1. Bažnyčiai apreiškimų ,7 šv." F. Mtf-.
; prijos.

Bažnyčia budavota ant
P. Marijos. . 7 "

"i. Kaip šiandien išrodo-‘-»Kristaųs gra
bas. ’•*

■4. Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
;; kur Kristus; mirė, Gį ’ it

'5? Ulytėlė po vardu Jėzaus “Bfaf 
žmogus' ' " - -V

' SERIJA II.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 

lėlių bakselyje. Kaina 81.50 už
-S bakselį."

r- Sišitoje serijoje yra 4 šjlųųĄ.tięlę 4>a<g
.eikelėlių ką pirmutinėse!- šėriįdge. Įįj In, 
=tai ką juose galite' pamatyti; « 
26. Besiartinanti audra aift eiįįro Efie.“ 
17. New Yorke tayorų kfoyiniąs^ | *di*' 

delį oceaninį' laivą. ' l>'- •’ *
-8- New York. Pilies daržas (Casttlė^
* Garden), 

.9. Boston. 
>0. Atlantic

maryj.
<1. Niagara.

tys nuo ožinės salos. (Horse S ii oi; 
; Falls from Goat island^):,

lį, Chicago. Auditorium vieSbatia- ii
'. Michigan Avenue. ■-• J.;--

13. Kaskados ir j>okylinė •$vetsKtf&.”!L 
■i P. Parodos 1904" į

l4J*Moki indi jonas nąmielę^^ i
!5. Moki indijonų. gyyeniraajš. »
‘>(L Sioux indijonų vtfdas, Hė-No,-

' Fraid. '<
17. Vartininkai (The Sentinels) 3.0431 

pėdų augščia, Yosemite, Gal. t
18. Motina girių, 68 pėdas apemio’' 

Yosemite Klonyj, Cal. ....... į.
19. Magdelenos Kolegija, Oxford;- An«

giijoj.- «
10. Airija. Killarney, pilis Ross. * 
ll>. Inėjimas į Muckross Klioštoriu^

Airijoj. - v
12. šiaurinis miestas, Gibraltar,. , t
13. Berlynas. Bondler lųvis ir Kaį

tedra. ,, , į
4. Vokietija. Griuvėsiai viduramži-^ 

nes pilies. ... .*1 (__ _______ ______ ,__ ____ c _____
16. Vokietija. Laivas apiėfdŽi'SStisfc1K'oto taip kad prieš akis nebūtų jokio pa- 

bieiieą, int Rheino upės.
ift. Švedija. Stockholmas nuo vandeu 

pusės.
17. Stockholmas. Karališkas . palečių, 
t8. Švedija. Ant kelio į Odde. ■ -r 
19. Švedija. Lejouo pilis, Geteborge.
50. Šveicarija. Mount Biance ~ šiuriu

nuo Chamonix. ’. -I -
51. Thun, Šveicarijoj. v, ,r
52. žuvinis kiemas, Alhambraį Grani

da, Ispanijoj. - - - --
53; Katedra Notre Dame, faskada. Pi

ryžiuj, Franeijoj.
54. Tullerinų daržas, Paryžiuje, Frau 

rijoj.
55. Palociai tautų ant upės Seilino: 

Paryžiaus Paroda, 1900 m.
56. Venus de Milo Louvre; Paryžiifjt ’

Franeijoj. s
57. Des Shamps Elyseee, Paryžiuje.

Franeijoj. ' - <
58. Didžiosios operas palocius, Pary

žiuje, Franeijoj, .
59. Tvirtynė Šv. Jono, ir Katedrą, Mar 

seilles, Franeijoj.
60. Laivų ■ užplauka ir - ežeras;- -Viflė 

france, Franeijoj.
61. Carniehe kelia* ir ežerėlis Ville

farnehe, Franeijoj. . ,
62. Pajūrinis kraštas "Casino, Monte

Carlo. c
63. Vatikano daržas ir Šv. Petro-ka

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

ro katedros.
65. Didžioji galerija Colona palociaje, 

j Ryme, Italijoj. t
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ADMK.JBTRACIJA LIET. TEATRAI. 
draugystės po priegloba šv. 

MARTINO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

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

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

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

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

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

3244 S. Mrgan St.

PASARGA: “Už korespondencijas 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neetsr.ko ’ ’.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. IR K.
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave.
Mot. Randis Pagelbininkas, 

4521 S. Marshfield Ave.
1 Paulius P. Baltutis, Prot. Raštin.,

3249 3 Morgan St.
Jurgis Brazauckas, Fin. Bast., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius.

4513 S. Wood St.

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

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

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

130 Stauton St.
* K. Kučinskas, Fin. Rašt.,
, 141 Park Ave.

P. Aceviče, Raštin. Prot.,
", 58 Sheridan St.

' J. Rokus, Kasierius, 
r 138 S. Meade St.

ft J. Aušura, Glob. Kasos,
159 Reese St.

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

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

Martinas Kadzievskis, Sekr., 
3244 S. Morgan St.

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

Kun. M. Kraueunas, Kanrlonas, 
32nd Pl. and Auburn Av:.

Draugysčių Reikalai.
TETYKITE 

LIETUVIAI!
TAUPYKI! PINIGUS!

“Keistute” Paskolijimo ir Budavo- 
jimo Dr-stė (Spulka) No 1.

Nauja 45 serija prasidėjo ketverge 
rugpiučįo 8-tą dieną 1912 m. Susirn- 
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
3251 Ilinois Court, kampas 33čios 
gatvės. , 'L *- • .'

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 sųčėdijimo pinigų.

Si Dr-ja (Spulka) yra seniausia 
iš visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

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

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

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

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

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

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

ADMINISTRACIJA DB-STĖ3 šV. 
JUOZAPO ■ aIM. SM. 

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

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

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

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

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

ADMIN-STRACIJA L. K U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE, PA.
Adomas čikanauskas, Pirnsėdū, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

c ‘KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonus Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

tėmykit lietuviai:
TAUPYKITE PINIGUS!

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

35 serija prasidėjo utarninke Rug- 
piučio 6 dieną 1912 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas 8tą vai. 
vakare Dom. žemaičio svetainėje, So. 
Union St, kampas 18tos gatvės.

Akcijoj kaina 25c, todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,!•• mokant po kelius cen
tus arba dolerius į saj aitę, galima 
surėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6 Vi metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na- 
nu ant morgičiaus (Martgage)
su peržiūrėjimu visų [opierų.

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, Kasior. 
670 W. 18 St.

DIDELIS. TEATRAS.
šv. Mateušo Ap. draugija nedėlio

ję, rugsėjo 1 dieną 1912,. - suloš. ko
medija: “ PIRMAS ' DEGTINĖ^' DA
RYTOJAS”. Teatras? atsibūk šv. 
Jurgio parapijos svetainėje,' 32rd PI. 
ir Auburn Ave. Po teatro bus pui
kus balius.

Nuoširdžiai užkviečiame visus lie
tuvius ir lietuvaites, senus ir jau
nus atsilankyti į šį smagų teatrą ir 
pamatyti gyvai kas ir iš ko padarė 
degtinę.

Visus kviečia, 
(34—35) KOMITETAS.

^PIRMUTINIS DIDELIS BALIUS!

i Parengtas naudai pirkimo žemės lie-j 
tuviškai bažnyčiai R. Katalikiškai, 
Youngstown, Ohio.

Balius bus 2 d. rugsėjo (Labor day), 
Paposo salėj, 246 W. Federal st.,; 
Youngstown, O. Prasidės 2 vai. po 
pietų ir tęsis iki 12 vai. nakties.; 
Kviečiame visus jaunus ir senus, mer
ginas ir vyrus iš vien pasidarbuoti kas 
kibk gali tokiam svarbiam reikalui. 
Kviečiame lietuvius ir iš New Castle, 
Pa. ir iš Sharono. Visi, broliai ir se- 
serjs linksmai praleisme dienelę. Su 
pagarba, KOMITETAS. ,

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

(kampas Halsted ir Folk gatv.). 
Prasidės 8 valandą vakare.
Rengiamas sušelpimui jaunus' dai

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

Marė Viskoškienė, mokinė geiiau- 
sio Chicagoje mokytojo, Devries, iš
važiuojanti Europon baigti ' savo pro
fesiją pas garsius mokytojus.

Marė Janušauskienė, geriausiai ' at
sižymėjusi. tarpe chicagicčių (i tini- 
ninkė.

P. Sarpalius, žymiausias tarp chi- 
cagiečių smuikininkas.

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

Tikietai gaunami: J.Tananevii-iaus, 
M. Tananevičiaus, A. Olševskio ir J. 
Bagdžiuno Bankose; Hgaudo spaus
tuvėje ir “Aušros” knygyne, iii—35

FAMESTpS r POPIEROS
Joviernastis, ,§fe^!rQšų kopija, Ameri> 
rooišlčos pilietystės popieros, knygu
tes, S. L. A. kalinėjimas. Kas rado 
te, labai širdingai meldžiu atnešti an! 
šio adreso: Petrasxfeailus (kriaušius) 
1410 S. 49 Court, Qicero, III. 

------------------- ----------------------------------

Paieškau savo kaimyno Pranciškaus 
Mikonioko, Kauėd4igub., Panevėžio 
;pąv., Alizavos'’panip., iš vįęnasėdžio 
•Varlegurklių. Devyni metai kaip Ame
rikoj. Jis pats;.; "arba kas jį žino; 
meldžiu man duoti' žinę.

Stanislovas Matulis,
420 Orange st., Kenosha, Wis.

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda 4 lėtai Rošeland, Bl,.: 

priešais lietuvišką bažnyčią, labai ge
roj vietoj. Gerą, proga del lietuvio 
pasibudąvoti namą ir užsidėti biznį. 
Ktis norėtu pirkti tegul atsišaukia į 
J. M. Tananevičio Banka, 3249-53 So. 
Morgan St., Chicago, Ill.

gfiaHMSggWE 
Uranium Steamship 
' Company

Rėgūliarišką Pąsažierinė Linija tarp
NEW YORK ir ROTTERDAM

Geriausi Laivai —Ruimingi kambariai
Marconi bevieline stotis—Geras Valgis
t 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

[ Uraninm Steamship
Company

13-Broadway, - New York 
J. V. Zinner (Si. Co..

140 N. Dearborn St., Chicago, IH.
' Arba pas mus agentus kurie randa- 

si visur Suvienytose Valetijose.

. Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lieturiškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiu. «J Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.^ Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. q Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Q Pagalios tal
pinąs! trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. 4J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Juptiniiį Amerikos Valstybių Piliečiais. 0 Kiekvienas lietuvis atvy
kęs l šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose......  ................$1.25
Gražiais audimo apdarais $1.50

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

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

PIRMAS BIRUTĖS VAKARAS!

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

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

Parsiduoda bučernė ir grosernė, ge
roj vietoj, daugiausiai tarpe lietuvių. 
Noriu parduoti greitai ir persikelti į 
kitą vietą; kadangi nupirkau sau Įlo
tą ir noriu statyti uamą. Atsišaukite Į 
“Kataliko” Red.

31-32-36. " ■'

PARDAVIMUI PARMOS!
Fannos randasi Virginijoj, arti 

Washingtono, D. C. Ant lauko gali 
dirbti dešimtį mėnesių per metus. 
Geri marketai. Mėnesinės išmokestįs. 
Leisk mums tamstai, pasakyti, kaip 
galima įgyti farma.

Barbotir <6 Barbour,

WWW WWW

; J. W. Zacharewicz
i .... NOTARAS

Ištiria abstraktus perkantiems 
namus ir padirba visus kitokius 

1 legališkus dokumentus, Ameriko- 
I niškusir Europiškus, Asekuruoja 

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

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

tarnavima. Prieszai Szv. Jurgio bazn. 
911 W. 53rd St. Tel Yard 5423

K. J. FILLIPOVICH
General Agentas

Apsaugos gyvasties ir taupiaimo pinigų senatvei. 
Apsaugoji! namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir 
Gary, ind. už labai žemas kainas, taipogi parsiduodu 
farmas labai pigei. Kolektuoju bilas visokios notu- 
ros, taipogi prisiunčiu kamarninkus del išmieravimo 
lotų ir farmų. Imu visokias provas civilnas ir kri- 
minališkas ir priduodu goriausiems advokatams. Rei
kalauju agentų Chicagoj. Mokantiems vyrams 
raštą geras uždarbis.

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

858 W. 33rd St., Gyvenimo adresas: 826 W. 34th St.

1411 Ashland Block, Chicago, Ill.

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

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

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

TELEPHONE DROVER 2250.

“KATALIKO” IŠLEISTOS KNYGOS 
ARBA KNYGOS SAVOS SPAUDOS.

Gera proga del lietuvio-darbininko užsidirbti sau 
pinigus liuosu laiku — pardavinėjant musų locnos

ADMINISTRACIJA DP-8TĖS SV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

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

Antanas Mazelau^kis, Pagebininkas,
3244 S. Morgan St.

Nikodimas Overlingas, Rašt. Prot-
3245 S. Morgan St.

Antanas Kasparavičiz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

•V. MYKOLO DR-ST&S WILKES- 
BABER. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras x-iiecaas, Prezidentas, 
462 E. South St.

Antanas šeškevišius, Vice prezidentas, 
501 New Grant St.

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

Kazim. Deltuva, Finansų Sekr. l-maa, 
96 Logan St.

iftBM Linukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Sc.

I Juozas šnipas, Kasieriua,
t 386 New Gro.e St

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

dijos narys, Town of Lake, turi da
lyvauti šv. Kazimiero parapijos ba
žnyčios pašventinime, kuris atsibus 
nedėlioj, rugsėjo 1 dieną 1912 m, 
Chicago Heights, -Ill. Visi nariai 
turi susjjinkti aut .puses šešių , iš ryk-, 
mėčio į.’šv. Kryžiaus parapijos:'»v.e- 
tainę, kur bus dalinami tikietai .va
žiuoti traukinu 7:20 valandą iš ry
to. Ant 47 ir Western avė; sėsime 
į traukinį ir važiuosime ligi galui. 
Už nebuvimą bausmės $2.00.

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

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

(33—35) 4644 Sp. Paulina St.

Scenoje statoma triveiksmis dramos 
vaizdelis iš žmonių gyvenimo su dai
nomis ir šokiais “ŠVARKAS IR MI
LINĖ ’ Subatos vakare, Rugsėjo
(Sept.), 7 d., 1912 m., M. Meldažio 
svetainėje, 2242-44 W. 23-rd PI.; Pra1- 
džia 8 vai. vakare. Įžanga 25c., 35c., 
50e. ir 75c. 

■ i. r z-'iz
Su šituo vakaru “Birutė” pradeda 

naują sezoną ir už tai pasistengs kuo- 
labiausiai užganėdinti savo mylimus 
svečius ir suteikti kuodaugiausiai už 
tuos pnigus. — Kaslink dramos, tai ji 
yra taip užimanti, kaip retai koki.. 
Beto choras palinksmins svečius gra
žiomis, maloniomis dainomis. ■■ Nepa
mirškite, kad perstatymas prasidės 
pažymėtu laiku. 35—36)

PARSIDUODA
Kostuineriškas' kriaučių Storas su vi
sais reikalingais įtaisais: stiklinė šė
pa, sukinėjamas veidrodis, 2 stalai, ma
šina, prosai ir viskas, kas tik reika
linga kraučių šapoje. Randa tik 10 
dol. ant mėnesio, geroj vietoj, tarpe 
švaresnes publikos. Biznis gerai ei
na, galima puikų gyvenimą daryti vien 
tik iš valymo ir nrosyjimol Labai 
gera vieta “singįKui”. Pardavimo 
priežastis gana . 8vąębi. Atsišaukite 
tuojaus antrašu: Frank Lenkart, 1916 
Wabansia avė., Chicago, III.

.<• --r." ; pTsT vjr... ' ■ • •

s z i".' *7-.'
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., Tel. Canal 1671.

(34—36)

Dr. G. M. Glaser
Siuoml apreiškia pagodotai visuo

menini, jog esu seniausias 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 kards 687.

Mano ofisas aprūpintai nar auslaia 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi uZganėdhit! kaip ir llgėol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiame publika ir to- 
Uaua mane, rems, estu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną ir naktĮ. 
Balu specialistas ligose valkų, moterų 
ir vyrų ir uisendintoee ligose- Darau 
visokią operaciją. Liekuosi vu pagarba

Dr. G. Glaser
8149 South Morgan Street.

Kei tė 82-res gatvės.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
SV. JURGIO KAREIVIO K.

I WILKES-BARRE, PA.
J. Laukus, Prezidentas,

425 S. Grant ..t.
; V. Staneika, Vice-prezi<L,

l 57 Oak Lane.
S. Pieekis, Prot. Sekr., 

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

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

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

New Grovj St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
BIRDIES V. JĖZAUS DRAUGUOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

SVARBU ŠV. STANISLOVO V. ir K. 
NARIAMS.

Ateinantį nedėldienj, 1-mą d. rug
sėjo, ši dr-ja nutarė dalyvauti pa
šventinime bažnyčos Chicago Heights, 
Ill. Kiekvienas narįs privalo pribūti 
į bažnytinę svetainę nedėlioj, 6:30 
vai. ryte, į šv. Kryžiaus phrap. sve
tainę, 46-tos ir Wood gatv.; iš kur 
esime pilname susirinkime su kitoms 
draugijoms iki 47 Winchester avė., 
kur sėsime į traukinį. Tikėtus vi
siems išdalys raštininkas; jie "bus dy
kai. J . ■

Gyvenanti Chicago Heights nariai 
privalo j savo dr-jos jiarius pasitikti 
stotyje. ’ i

Nepamirškite pasiimti dr-jos ženklą 
ir baltas pirštinaites.

P. P. Baltutis, rašt.

PIRMAS DIDŽIAUSIAS BALIUS.
Lietuvių Beno, Kensington, Pa., su

sitverusio 30 d. gegužio, šiuosmet. Ba
lius rengiamas naudai instrumentų iš- 
mokėjmo.

Balius bus 2 d. rugsėjo (per Labor 
Day), Frano Burbos naujoj salėj, ant 
kampo Mine St., Edwardsville. Salę 
pastatyta sulyg naujausios mados, šis 
balius bus joje pirmas, todėl meldžia
me visų lietuvių ir lietuvaičių atsilan
kyti pamatyti salės gražumą ir prie 
puikiausios muzikos pasilinksminti. 
Užtikriname vsiems užganėdinimą. Vi4 
sus širdingai užkviečia

KOMITETAS.

Parsiduoda pigiai geroj, lietuvių 
apgyventoj vietoj saliunas. l’arda-. 
vimo priežastis — savininkas važiuo
ja ant farmų. Atsišaukite šii o ad
resu: D. Dowar, 1822 Canalport Av., 
Chicago, Hl. (31-36)

spaudos knygas. Kiekvienas žmogus, kuris prisius 
iškalno $10.00, aplaikys iš musij knygyno $20.00 ver
tės knygij. Taigi naudokitės iš geros progos. Čionais 
žemiaus surašyti jų vardai:

RANKVEDŽIAI.
1. SVEIKATA ABBA TIESUS IB TRUMPAS KELIAS I 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

U keliais šimtais aiškių paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir
kitokių. Kaina drūtuose apdaruose ........................... ............... .  .. $2.00l

2. 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- ; 
klausias 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 naudą kiekvienam, norinčiam palikti piliečiu. Pusi.
240. Kaina' ....................................................... .................................... $1.2$
Drūtuose apdaruose ........ ................... ...........  ....................................... $1.50

3. PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS BANKVEDSLIS, Pasimoky-
mui Skaityti, Rašyti ir Kalbėti angliškai. Sutaisė 8. P. Tanane-

» vičia šis pradinis Rankvedėlis parengtas naudai tų, kurie nori 
trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susikalbėti kasdieniniuose

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DID2.
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE.

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

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

I. J. Keporša, Nutarimų Raštin.
4644 So. Paulina St.

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

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

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

ATYDAI ŠV. JUOZAPO L. MIR. 
DB-JAI TOWN OP LAKE.

Visi nariai pribukit su dr-jos ženklu 
ir baltomis pirštinaitėms į šv. Kry
žiaus parap. svet., nedėlioj, 1 d. rugsė
jo, ant 6:30 vai. rvte, nes 7:15 vai. 
sėsime į trūkį ant 47 ir Western gat
vių ir su kitoms draugijoms važiuosi
me į Chicago Heights, Ill., dalyvauti 
bažnyčios pašventinime. Už nepri- 
buvimą 50c. bausmės be išsiteisinimo.

J. J. Polekąs, prot. rašt.

PUIKUS SEPTINTAS METINIS 
BALIUS!

Balių rengia Lietuvos Mylėtojų 
Dr-ja, kuris bus 15 d. rugsėjo, nedė
lioj, Juozapo Yukniaus Lietuviškoj 
Svetainėj, nr. 4834 W. 14 gatv., Ci
cero, III. Salė atsidarįs 3:30 po pie
tų. Bus puikus muzykės griežimas, 
nes . muzikantai atvažiavę iš užrube- 
žio, taip kad ir senas ir jaunas norės 
šokti. Kviečiame vaikinus ir mergi
nas iš Chicagos ir aplinkinių miestelių 
atsilankyti į musų mestą. Beje, ba
liuje bus importuotų gėrimų ir kve
piančių cigarų, todėl visus užganėdin
sime. Kviečia,

KOMITETAS.

Parsiduoda bizniavus namas, prie 
šono 'tuščias 1 iotas. Bandos namas 
atneša 50 dol. į mėnesį. Vie"l gra
ži; prieš lenkų bažnyčią, apgyventa 
lietuvi:; ir lenkų, tinka visokia*! biz
niai. Miestas smarkiai auga, daug 
fabrikų statoma. Parsiduoda, nes sa
vininkas važiuoja į farmas. P. Lon- 
gava, 4932 Magonn Ave., East Chi
cago, Ind. (34—36)

Išgydysiu Jus 
■n E "UO MSLAP-

I 111 Olli TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
ęvarant uoju 

kiek vien am u 
K n e d i nima 

ris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
Sdysiu jus ub 

giau ir ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

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

iszsigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isa- 
egzaminavojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu iszgalejima. Netruk* 
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lletuviszkai.

Western Medical Institute
1827 Blue Island Ave., 2 lub. virszuiBan- 

“ kos, prie 18tos gatves, Chicago, III.
DR. RBNFER. Specialistas.

VaL8f. flci8J0v., nedel. 8r. iki!2dien

Specialistas kuris 
iszgydo ko kiti negali.

savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina ...........................   25c.

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

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

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

7. i NAUJA CHRESTOMATIJA dėl Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. 
Dalis I. Parengė B. Brandukas. ši knyga yra geriausia skaitymui 
šiek tiek pramokusiems skaityti,. nes joje telpa trumpos, gerai su
prantamos jaunam protui pasakaitės. Pusk 155. Kaina drūtuose 
apdaruose ..... i................ ............. :.................................................... 35c.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
"IETUVIŲ NAMŲ SAVtNINKŲ. 

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

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

3118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 
SV. JURGIO R. ir K.

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Ave. _ 

Joe. Gurinskas, Pagalbininkai, 
3347 Auburn Ave.

Ign. Mateliunas, Prot. Raštin., 
' 1424 So. 49 Ave, Cicero III.

J. S. Palyanskna, Fin. Raštin., 
3325 S. Morgan St.

Vine. Stankus, Iždininkai, 
2934 — 29 St.

TĖMYKITE LIETUVOS VISUOMENĖ
Lietuvių Giesmininkų Dramatiška 

Draugija po priegloba šv. Cecilijos, 
kviečia visus be skirtumo prisirašyti 
prie musų draugijos per ką lengviaus 
bus mums aprūpint visi prakilnus dar
bai lietuvių labui. Užtai mes suma
nėm pažemint įstojimo mokestį: nuo 
15 metų iki 35 metų amžiaus gali 
kiekvienas prisirašyti tiktai už vie
ną dolerį ($1.00); kaip vaikinas, taip 
ir- mergina turi lygias tiesas draugi
jos reikaluose ir gauna pašelpą ligoje, 
$6.00 į savaitę.

Norinti prisirašyti prie musų drau
gijos malonėkit pasiskubint, nes tik už 
tokią mažą įstojimo mokestį bus ga
lima įstoti tik iki‘spalių mėnesiui šių 
metų

Susirinkmai atsibus bažnytinėj sve
tainėj šv. Mykolo Ark. parap. 1644 
Wabansia avė. ir Paulina str. Mėne
siniai susirinkimai yra lakomi kas mė- 
nesis po pirmos dienos utarninko va
kare pusė po septynių . Su pagarba,

KOMITETAS.

PAIEŠKOJIMAI.
VARGONININKAS

Tikką iš Lietuvos atvažiavęs, noriu 
gauti tarnystę. Galiu vesti chorą 
arba bažnytinį beną. Esu 36 metų, 
kalbu lietuv. ir lenkiškai. Adresas: 
A. Žeknis, 26 Boston st., So. Boston, 
Mass. ‘

Reikalaujame trijų merginų parda
vėjų; gera mokestis; ant visada'"dar
bas. Klein Bros, Halsted, 20 st. ir 
Canalport avė.

Paieškau Jono Diemont.rv uaus. 
Paeina iš Kauno gub., šauii.j ;-av., 
Vegerių miestelio. Prieš dvejus me
tus girdėjau, buk išvažiavęs į gi
rias. Jaigu kas žnote apie jį arba 
jis pats, meldžiu duoti'žiniai

Frans Savickas,
3254 So. Morgan St., Chicago, IB.

(34—36)

S. L. B. K. P. D. A. PRANEŠIMAS.
Rugpiučio 4-tą dieną Kingston, Pa. 

buvo ketvirtas pagelbinių draugijų su
sirinkimas. Susirinkimą atidarė pre
zidentas J. Vabalas. Į maršalkas iš
rinko J. Rigelį. Nutarta perskaityti 
pereito susirinkimo nutarimai. Pri
imta naujų šių draugijų mandatai ir 
delegatai: iš Wilkes-Barre, Pa. šv, 
Jurgio — Kar. Mačiulionis, šv. My
kolo — P. Zubrius; iš Luzerne, Pa. 
šv. Jono Krikštytojo — Petras Ri- 
gelis ir B. Žėkas, Politikos Kliubo — 
J. Urbanavičius. Kilo klausimas kas
link susvienijimo Vardo permainymo 
ir liko permainytas. ( Dabar ant vi
sados bus toks vardas: Susivienijimas 
Lietuvių Rymo-Katąlikų Pagelbinių 
Draugijų Amerikoje, Paskui buvo nu
tarta, idant kiekviena draugija duo
tų lėšų pridengimui jpo 1 dolerį. Prie 
Susivienijimo gali prigulėt kiekvie
na draugija, ,by tuk teises pildys. 
Nutarta duoti žtfspauzdinti su antgal- 
vju S. L. R. ęyvPi D. A. 300 popierų 
ir tiek konvertp; taįp-gi nutarta šitą 
pranešimą apgarsinf?' “Katalike” ir 
nutarta užmokėti. — ,

Kitas susirinkimas bus rugsėjo 8 
dieną, 3-čią vai. po pietų, bažnytinėje 
salėje, Wilkes-Barre, Pa.

Malonėkite visos' vietinės ir aplin
kinės draugijos dalyvauti šiame svar
biame pradėtame 'darbe; tolymesnės 
drai’.gijos nors per laišką lai prisideda. 
Butu malonu, idant kiekviena draugi
ja atsiųstų delegatą su mandatu.

Su reikalais kreipkitės į komitetą:
Jonas Vabalas — prez., 7 Wabster 

st., Luzerne, Pa. •
Jonas Kučinskas — sekr., 238 Sloeam 

ave^ Kingston,

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas 

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

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

Tel. Yards 175

**************************
I DR. O. C. HEINE £
* DENTISTAS J

Kamp. Slmos ir Halsted gatvių Jįf Ofisas viršuj Aptiekos #
* 15 metų vienoje apygardoje. *
K*************************

PRANEŠU BROLIAMS LIETUVIAMS 
kad aš užsiėmiau anglių ir medžių 
vežimu ir rakandų kraustymu. Ant 
mažiausio pareikalavimo aš esmių ga
tavas širdingai patarnauti. Atlieku 
darbą geriaus ir pigia us už kitu*..

M. Paukauekas,
931 W. 34 Plr Chicago, Ill.

8. NAUJA KNYGA dėl Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. Dalis II.
Parengė P. Brandukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos la
bai paranki mokimui jau pramokusių skaityti ir rašyti vaikų. 
Telpa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose ap
daruose ........................................................................................................... 35c.

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

■ Pusi. 138. Kaina drūtuose apdaruose ..............:....................................  50c.

10. ŠVENTA ISTOBUA. 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.

••t-. BELETRISTIKA.
11. AMALUNGA ABBA TYRO DUKTĖ. Labai graži apysaka apie

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

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

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

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

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

15. APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš amerikoniško gyvenimo.
H. Sienkievič. Išguldo Lapšaus Vaikas. Antra' laida. Labai juo- 

. kingas aprašymas apie užsidėjimą vieno Amerikos miestelio. Pusi.
32. Kaina .........   15o

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 KATAKOMBOSE. Isto
riškas apsakymas Laikuose Krikščionių Persekiojimo. Pagal lenkų 
kalbą P. B. Labai puikus aprašymas apie persekiojimą pirmutinių ; 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui Domicijonui. Aprašyta, i
kaip pirmiejie katalikai, vengdami persekiojimų, susirinkdavo ant į

JONAS M. TANANEVIČIA, *
3249 53 SO. MORGAN ST., ____CHICAGO, ILI*

......... . .. ................ V r ,
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zSipkcrles ir Pinigų Siuntimas

Kainos

RUBLIU KAINOS

Eydkunų.
$5;25
$5.00
$7.10
$7.05

teisėjais butų ren- 
ir moterjs, kurios

Vakaras buvo 24 d. rug- 
■piučio, Meldažio svet.

Sulyg programo, pirmiau
siai kalbėjo p. J. Bučinskas. 
Kalbėtojas, matyt, nebuvo

41.00
35.00
35.00
34.00
33.00

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

Liet. Ūkininko” dr-jos ir

43.00 
45.50 
43.00 
43.00 
43.00 
40.50
45.00

$42.50
40.50
40.50
40.50
38.50
41.00

Europos Geležinkelių
ir Tilžės
$5.20
$4.85
$6.95
$6.90

Jau dvieji metai praėjo, 
kaip “Aušros” Draugija, 
praplatinusi savo tikslus ir

esto daly j, 
įaip kad dabar bus skaityk
las — viena senoj vietoj — 
3149 So. Halsted st., o ant
ra ant Town of Lake, 1800 
W. 46 st. (kertė Wood).

“Aušros” mokyklose bus 
mokinama:

rimčiau pažvelgtų į, pana
šius atsitikimus. Vyriškiai 
gi perdaug esą link mote
rių piktadarių jautrus, ta
tai be gilesnio apgalvojimo 
ir išteisina. , .

' Visgi indomų dalyką pri- 
saikintojai yra atlikę,paliųo- 
suodami pilnaprotę žmog
žudę. - < I.a

į Blaiviniųkų Draugija 
turės susirinkimą Aušros 
Vartų Mokykloje, 1-mą die
ną rugsėjo, 1-mą vai po pie-

Lietuvių kalbos.
Anglų kalbos.
Aritmetikos. '
Historijos ir geografi-

žmonių švietimo (reikalus, 
pradėjo rengti >; neapmoka- 
nias viešas skaityklas ir 
knygynus, be to ir vakari
nės mokyklas.

Patyrus tame dalyke mu
sų visuomenės pritarimą ir 
patiems daugiau prityrimo 
irigijus, “Aušros” Dr-ja da
bar inkurė nąują skyrių 
Chicagos taip vadinamoj 
Town of Lake

prisirengęs. .Antras kalbė
jo S. Biežis apie laikraščių 
skaitymą. Jis (priešingai 
daugumo musų kalbėtojų 
priimtam tūlų laikraščių 
niekinimui) nurodė, kad 
žmonės, jaigu nori būti visa
pusiškais, privalo visus laik
raščius skaitytu _ (Reik't 
abejoti, kad tas' skaitytoją 
padarytų visapusiškų). Kal
ba buvo apdirbta ir gera. 
Paskui buvo dialogas 
“Moksleiviai” r-/ humoras 
bei satyra. Dialogo idea 
nebloga,, bet. tik neapdirbta 
Kaip pats,autorius, p. Bu
činskas, išaiškino jis tą dia
logą parašęs ir susimokinę 
tik vienu vakaru prieš per
statymą. Paskui garsusis 
“Stepukas” turėjo savo mo
nologą “Vedusio laimės”, 
kuriuo, kas jam visuomet 
paprasta,. iki sočiai prijuo
kino publiką: “Stepukas” 
vienas šį vakarą padarė ga 
lutinai susirinkusius užga
nėdinusiu.

Žmonių buvo pusėtinai.
J. Vis-kas.

man.
Viedmung, Schuman.
Dain. M. Viskoškienė.
Humoreske, v Dvorak.

• Griež P. ^arpalius,
Serenada, Schubert.
Caro Nome (iš Rigoletto).

Verdi. ___
Dain. M. Janušauskienė.
Staendchen, R. Strauss. 

įO sole mio, di Capua.
'Gavotte (iš Manon), Mas 

senet.

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

Reikalaujanti šipkorčių j kitus miestus, rašykite mums į kur norite išva
žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų metus, 
o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jūsų 
šipkortes kogreičiausiai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šitaip:

Programas Koncerto 
busiančio Hull House Te
atre, Imą d. rugsėjo (Sept.), 
8 vai. vakare, parengto nau
dai dainininkės-mokinės — 
M. Viskoškienės, išvažiuo
jančios Europon baigti dai- 
nininkystės mokslą.

Kur bakūžė samanota, 
Šimkus.

Still wie die nacht, Bohm. 
Dainuos M. Viskoškienė.
Preise Lied (iš Meister

singer), Wagner.
Griež P. Sarpalius.

Laivinė daina, Gounod. 
Fior de Margherita, Ar

ditti.
Dainuos M. Janušaukienė.

Ich GrolleNicht, Schu-

Ponia Bernstein paliuosuota
Pereitoj savaitėj krimina

liniame teisme pasibaigė 
ponios Bernstein byla už sa
vo vyro nušovimą. Ji pa
ti prisipažino, kad vyrą nu
šovus už brutalinį su juo 
apsiėjimą ir štai prisaikin- 
tojai kaip del didesnio juo
ko ją pripažino “nekalta”. 
Stebėtinas tai apsir-.iški- 
mas. Valstijos prokurato
rius pažadėjęs įnešti leg’S- 
laturon bilių, idant p*» na
šiuose atsitikimuose prisai- 
kintais 
karnos

Giesmininkų pasivažn.e 
jimas.

Sulaukus subatoj, rugpiu
čio 31 d., Apvėizdos Dievo 
parapijos choras ir šiaip jau 
daugybė svečių žadą iške
liauti į Sodus, Mich., į Le
mont’s Resort Farm. Iš 
Chicago išvažiuosią vakare. 
Gi sugrįšią nakčia prieš 3 
dieną rugsėjo. Kuogeriau- 
siojo pasisekimo. P.

? : ; Puse dienos., , ; ..
: Vidumiestyj plačiąį ptą.-' 

dėta agitacija, i dailt^Į^itd* 
mis visos tenai sankrovos 
butų atviros tik pusę dįėųos, 
ty. lyg 12 vai. dienos, dau-1 
gįausiai ligi 1-mai Valandai.

Departamentinės sankro
vos, kurios ištisią vasarą 
subatomis laikydavo san
krovas 
manvma 
tikusios, 
pirmu

“Aušros” Dr-jos praneši 
mas.

čekai.
immi-

Lietuvių Moksleivių 
Seimas.

Rugpiučio 23 ir 24 dieno
mis šv. Jurgio K. parapijos 
salėje, ant Bridgeporto, at
laikyta Amerikos Lietuvių 
Moksleivių seimas. Sei
man susirinkta per 30 mo
kinių. Savo kelis atstovus 
seime turėjo ir iš Valparai
so universiteto lietuvių 
moksleivių . Literatūriškoji 
draugija. Keli moksleiviai 
iš toliau buvo atyąžiavę. 
Vienas net iš Penn’sylvani- 
jos. Pirm seimo<j^ietmis 
klebonas, kun. dekanas M. 
Kraučunąs, atlaikė iškilmin
gas Mišias, paskui tas pat 
gerb. dekanas maldele ati
darė moksleivių seimą. 
Pirmiausia imta svarstyti 
to tveriamojo, moksleivių 
Susivienijimo vardas. Su
manytojai griežtai reikala
vo, kad tasai tveriamas Su
sivienijimas turėtų katali
kišką spalvą, ty. kad va
dintųsi : Lietuvių Rymo Ka
talikų Moksleivių Susivieni
jimas. Gi valparaisiečiai 
prirodinėjo, kad moksleivių 
tveriamas Susivienijimas 
vadintųsi tiesiog Lietuvių 
Moksleivių Susivienijimas. 
Jie savo tvirtinimą pamata
vo tuo, kad vardas Rymo- 
Katalikas galįs nubaidyti 
daug moksleivių nuo Susi
vienijimo. Galutinai Susi
vienijimui duota Rymo Ka
talikų vardas ir valparai
siečiai pašiepta, kurie pas
kui atsisakė būti atstovais.

Šisai lietuvių moksleivių 
seimas, kaip kam, bet 
man išrodo vienas bernelių 
žaislas. Savo tą tvirtinimą 
paremiu faktu, kad išpat 
pradžių imta kolioties, va- 
dinties viešai melagiais. 
Toki storžievystė tegalima 
sutikti bene jau tik kur pas 
neapšviestas tautas. O čia 
vadinasi moksleiviai taip 
bjauriai koliojasi. Paga
liau iš tokio būrio neatsira
do nei vieno, kuris butų mo
kėjęs seimą vesti.

Tie dalykai patėmijami 
ne iš blogos valios, bet, taip 
sakant, draugiškai, sakoma 
tikra tiesa, kas buvo patė- 
myta per dvi dieni. Nors 
tas yra labai įstabu, te- 
čiau atleistina. Juo labiau 
atleistina tas, kad kuomet 
keli valparaisiečiai atsisa
kė būti atstovais, visi kiti 
iš džiaugsmo net pasišokė
jo, ėmė ploti delnais. Už
uot liūdėti, kad tie broliai 
del savo pažiūrų skiriasi, 
jie, tie musų taip vadina
mieji žiedai, ima iš džiaug
smo rankomis ploti. Jai
gu ieškoma vienybės r toji 
vienybė tveriama, reikėjo 
tų draugų iš savo būrio ne
išleisti, reikėjo kokiuo nors 
budu juos pertikrin
ti, palaikyti savo tarpe, ar
čiau susidraugauti. Bet vis
kas, veikta atbulai. Toksai 
pasielgimas, toki netol • . 
cija kuomet nors turės at
sikreipti prieš tuos pačius 
autokratus, kurie priešai 
save nieko daugiau nemato 
kaip tik savo “aš”. O ta
jam “aš” nūdien pasaulyj 
nėra jau vietos.

Tiek apie moksleivių sei
mą. Moksleivis.

Čekai protestuoja.
Pas prezidentą Taftą pa

siųsta protestas priešai me
todas ant Ellis Island, kur 
Amerikos vyriausybė sulai
ko immigrantus. Protestą 
pasiuntė Chicagos 
kurie tvirtina, kad 
gracijinė stotis New Yorke 
esanti bjauresnė už tvartą 
ir požemines olas Europos 
kalėjimuose.

Amerikos vyresnybė ant 
Ellis Island dviem dienom 
sulaikė čeką Vaclavą Ters- 
kį, sakalą, kuris grįžęs iš 
Pragos. Buvęs sulaikytas 
todėl, kad kas toksai ano
niminiu laišku buto prane
šęs, jog Terskis esąs auar 
chistas. Taigi jis kokion 
tai susmirdusion kertėn už
daryta ir dvi dieni ten tu
rėjęs išbūti. -- .

Pagaliau pasirodė, kad ta
sai pranešimas yra netei
singas ir valdininkai ėmė 
teisinties.

Vakaras iš visų pusių nu
sisekė labai puikiai. Žmo
nių buvo pilnutėlė svetainė; 
chorų (šv. Jurgio bažn. ir 
šv. Kryžiaus bažn.) giesm* 
puikiai pavyko, ypač b’’vo 
atžymi J. Naujalio “Lietu
vos Baublys”, su solu, 
nios Juškauskienės atliktu.

Lietuvių orchestra, savo 
puikia muzika, taipgi labai 
prisidėjo vakaro pagražini
mui. •

Komedija “Nepadėjus 
nėr ko kasti”, lošta lietuvių 
moksleivių, ir gi gerai nu
sisekė, taip, kad nei vienam 
lošusių netik kad nieko ne
galima užmesti, bet jie pel
no priderančią pagyrą.

Apie kalbėtojus pagirian- 
čiai atsiliepti negalima; 
pirmasai kalbėjo daugiau
siai apie tokius dalykus, ku
rių tikrai išaiškinti iki ši d 
ir didžiausios galvos negali. 
Ant jo kalbos galima rasti 
labai daug užmetimų. Ant
rasai, delei savo balso silp
numo, sunku buvo visiems 
girdėti ir suprasti. Bet ne
žiūrint to, abelnas vakaras 
buvo pilnai užganėdinan
čiu. •

Reikia ypač atžymėti va
kare visame dvelkusį pa
triotizmą, taipgi tautišką 
himną, chorų pagiedotą, 
kas jau vien šį moksleivių 
vakarą ir jų Susivienijimu 
pastato atžymioje Ameri
kos lietuvių gyvenimo vieto
je. J. Vis-kas.

Nauja nelaimė viešoms 
salėms.

Draugija Juvenile Pro
tective Association suma
nius pradėti naują karą su 
viešomis šokių salėmis. To
ji draugija stengiasi pas 
mokyklų tarybą išgauti lei
dimą rengti šokius viešose 
mokyklose, tvirtindama, 
kad mokyklose šokiai busią 
moraliai ir nekenkianti jau
nuomenei.

Draugija yra tos nuomo
nės, kad viešosios mokyklos 
su šokiais dar neprašalįsią 
viso to papiktinimo, koks 
veikiama viešose šokių sa
lėse. Tos draugijos narės 
daleidžia, kad majorui ir 
miesto tarybai priderėtų pa
rūpinti municipalines šokių 
sales. Taigi miestas turėtų 
tokias sales statyti.

Kova prieš viešasiąs šo
kių sales prasidėsianti ru 
denį.

5. Braižymo.
6. Pradinio mokslo: skai

tyti ii* rašyti.
Mokintojai — kompeten- 

tiški žmonės, savo dalykų 
žinovai. Mokpstis už lekci- 
cijas visiems prieinama.

Žiemos metu vakarinių 
mokyklų kursas prasidės 
rugsėjo 2 d. ir tesįs lig ge
gužio 15 dienai 1913 m., su 
dviem pertraukom, būtent 
viena savaitė kalėdoms ir 
viena — Velykoms.

Atsiradus pakankamam 
mokinių skaičiui, bus gali
ma inkurti ir dieniniai kur
sai.

Geistina, kad norintieji 
mokinties pradėtų išpra- 
džių ir lankytų lekcijas rū
pestingai (akuratniai), o 
tuokart ir mokintojams dar
bas palengvėtų ir patįs mo
kiniai galėtų daugiau prasi
lavinti, pramokti/ 
“Aušros” švietimo Ko-sija.

J. M. Tananevičia
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill

atdaras, tą su- 
nuolankiai vsu- 

Bet visu- 
norima sužinoti, 

ar publika tuomi parėdymu 
busianti pakakinta. Tam 
gi tikslui busiąs padalytas 
mėginimas. Jei publika 
busianti tuo užganėdinta, 
sankrovos subatomis busią 
atviros tik pusę dienos, 
priešingai gi sunku bus tas 
dalykas invykinti.

Iš 26 vidumiestyj didelių 
sankrovų tiktai 6 buna su
batomis pusę dienos atviros, 
gi kitos varančios kuopui- 
kiausią pirklybą.

Kaip ten nebūtų, bet to 
klausimo išrišimas paeina 
nuo publikos.

Lietuvių Kat. Moksleivių 
Vakaras.

Šis vakaras yra invykęs 
25 d. rugpiučio, Šv. Jurgio 
parap. svet. Vakaro • >- 
gramas tilpo pereitame 
“Kataliko” num., todėl 
skaitytojai su iuo susipaži-

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

Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krajaus.
$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. 
38.00 Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 d.
38.00 Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d.
33.00 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,
Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas 
White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d 
White Star Dominion iš Hamburg per Montreal, eina 8 dienas 

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

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų į visas dalis svieto, jeigu reikalas 
parašyk iš kur i į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

Rublių S c Rublių $ c Rublių $ c Rublių $ c
1 .52^ 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 31.50 88 46.20
5 2.63 33 17.33 61 82.03 89 46.73
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25
7 3.68 35 18.38 63 33.08 91 47.78
8 4.20 36 18.90 64 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
11 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 35.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93
14 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 87.28 99 51.98
16 8.40 44 23.10 72 -- 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50
19 9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00
24 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.00
25 13.13 53 27.83 81 42.58 900 468.00
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50
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