
"gHgj KATALIKAS jwl-p°_piBt-.
—----- -------_---  y Gratis i   —

No. 43 (167) * TuXuaiHan Daily).

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS.
Metai XVIIChicago, Ill., šeštadienis, Vasario, (Feb.) 20 d., 1915m.

Entered as Second-Class Matter Au
gust 6, 1914, at the Post Office at 
Chicago, Ill., under act of Mar. 3, 1879

Panemuniu Vokiečiai apsimalšino 
Smarkiai veikia ties Augustavu ir 
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: veržiasi ^ovo-Georgiewsk linkon 
Rusai neteko 130,000 kareivių. 
Bukovinoj Rusu nebeliko.

Londonas, vas. 20. — Iš 
Petrogrado laikraštis Dai
ly News gavo šitokią žinią.

“Šiaurėj vokiečiai veik 
apsistojo besiverže Nemu
no link, bet eina smarkus 
mūšiai pelkėtose vietose į 
šiaurę nuo Augustavo ir 
kelyj Ossoveco link.

Vis-gi šita pozicija ma
žesnės svarbos sulyginus su 
naujais veikimais šiaurinėj 
Lenkijoj. Čionai vokiečiai 
didelėmis jėgomis iš Sier- 
pec eina pietų link ir iš
Plocko rytu link keliu lin
kui Plonsk, kur jų prieša
kinė kolona pliekiasi smal
su raitarija, kuri traukiasi 
Novogeorgiėvsko tvirtovės 
link.

Vokiečiai smarkiai varosi 
šitose vietose ir turi dide
les jėgas. Matyt, nori pri
siartinti prie Varšuvos . ir 
užatakuoti ją iš šiaurės 
vakarų pusės, pasidarius 
pirma drutvietes panašias 
į tas, kurias vokiečiai turi 
palei. Bzuros ir Ravkos li
pių i vakarus nuo Varšu
vos.

Iš Bucharest© atėjo žinia, 
kad Bukovinoj rusų jau 
nebeliko.

Dideli rusų nuostoliai.
Vokiečių oficieriai ųu- 

rodo, kad rusai, besitrauk
dami iš rytinės Prūsijos tu
rėjo didžius nuostuolius. O 
ficieriai dabar sako, kad 
korpusai rytinėj Prūsijoj 
teko 130.000 kariauninkų. 
Ty. tiek rusai neteko už
muštais, sueistais ir nelai
svėn patekusiais.

V < (kieti j os of icial iam e
pranešime šitaip skelbiama 
apie karinius veikimus: 
si “Vakar vokiečiai užė
mė- Tauragę, Kauno gub. 
Susirėmimai su bėgančiais 
rusais i šiaurės vakarus 
nuo Gardino ir šiaurę nuo 
Ancbsvolos artinasi savo

galo. Mūšiai į šiaurės va
karus nuo Kelno tebeina. Į 
pietus nuo Myrzynieco vo
kiečiai iškrapštė rusus iš ke
liu sodžių. V V

J šiaurę nuo Vislos Len
kijoj abipusiai, upės Wkra į 
rytus nuo Racivuz eina 
smulkus susirėmimai”.

Rusijos karo ministras 
Suchomlinov užgina buk 
rusai turėję didžius nuosto
lius rytinėj Prūsijoj. Ne
teisybė, buk daug rusu pa
tekę nelaisvėn. Rusai tvar
ko j pasitraukę iš Prūsijos.

Austrų pranešimuose a- 
pie veikimus Galicijoj sa
koma, jog aušrai kaikur 
pasivarė, bet vis-gi ten ei
na atkaklus mūšiai. Aus
trai nėra žymiai pasivarę 
(Galicijoj.

atsidaro 
Paroda.

San Francisco, Gal. vas. 
20. — Šiandie 9 vai. iš ry
to atsidarė šitame mieste 
Panama-Pacific paroda. Pa
roda tęsis iki gruodžio 4 d. 
š. m., ty tesis per 288 die
nas. Parodoj dalyvauja 42 
tautos. Paroda yra tai iš
kilmės del pabaigimo kasti 
Panamas kanalą.

Parodos įsteigimui, pas
tatymui rūmų išleista $50.- 
OOO.OO'O.

Šios šalis dalyvauja pa
rodoj : Japonija, Guatemala, 
Haiti, Salvador, Dominiki- 
nė respublika, Honduras, 
Panama, Peru, Costa Rica, 
Bolivija, Ekuador, Urugvai, 
Kanada, Liberija, Franci- 
ja, Nikaragua, Kuba, Chi
nija, Portugalija, Švedija, 
Holandi-ja, Argentina, Da
nija, Čili, Paragiai, Naujo
ji Zelandija, Turkija, Au

stralija, Siamas, Graikija, 
Šveicarija, Norvegija, Mo
naco, Bulgarija ir Serbija. 
Kaip matoma dalyvauja 
daugiausia smulkiosios val
stybės. Daugelis diliųjų 
valstybių atsisakė dalyvmi- 
ti. Del sutaisymo savo sky
riaus Argentina daugiau
sia išleido pinigų, būtent 
$1.500.000, Chinija $750.* 
000, Brazilija $500.000, Ja
ponija $600.000, kitos 
po mažiau.

Visos šalis išstatė

šalis

savo
dalykus ir produktus tuos.
kotinos ypatingai atlieka. 
Indomiausi • rūmai yra Chi- 
nijos ir Japonijos. Japoni
ja del išpuošimo sau paskir
tos vietos atgabeno dau
giau, kaip 8,000 medžių ir 
šiaip augmenų. Kaikurie 
medžiai yra 400 metų senu
mo. Atgabenti su 1.000 topų 
uolos ir žemių. Japonai ant 
jiems paskirtos vietos iš
taisė puošniausią pasaulyj 
sodną su daug mažų, puoš
nių namelių.

Parodos prezidentu yra 
Charles C. Moore.

Jei ne europinis karas, 
tai ši paroda butų turėjus 
didesnį pasisekimą, negu 
dabar galės turėti.

Pagadino du 
garlaiviu.

Londonas, vas. 20. — Vo
kiečių pagrasinimas, kad 
naikysią visus talkininkų ir 
net neutralių šalių garlai
vius Anglijos, pakraščiais, 
neliko be pasekmių. Tarp 
Anglijos ir Franci jos plau
kinėj imai sustabdyti. Du 
garlaiviu liko pažeista.

Vokiečių povandeninis 
laivas be persergėjimo ata
kavo Franci jos garlaivį’ 
Dinorah, kurs plaukė iš 
Kavre į Dunkirk. Bet žaiz
da nebuvo didelė ir garlai-

ŠISAI YRA ŠVEDIJOS GARLAIVIS. BUVO GAN 
D AS, JOG JISAI VOKIEČIŲ NUSKANDINTAS, 
NES PER 4 DIENAS NEBUVO GIRDĖTI APIE JĮ.

vius nenuskendo. Liko į- 
vilktas į uostą Dieppe.

Antrasai pažeistas Gar
laivis buvo neutralis. Bu
vo tai Norvegijos garlaivis 
Belridge. Išgalėjo atplauk
ti į uostą Downs.

Per Anglijos kanalą su
stojo plaukinėj imai garlai
viais. Kaip sykis 100 ame
rikonų norėjo perplaukti iš 
Francijos į Angliją ir iš Li
verpool garlaiviu New York 
plaukti į Ameriką. Telegra
ma prašyta, kad Garlaivio 
plaukimas butų atidėta. Ir 
liko atidėtas iki sekmadie
nio. '

Pienavo
■ ■ v i ■ ■Įsiveržti i

Meksiką.
Los Angeles, Cal. vas. 20.

— Henry Chandler, milijo
nierius ir žentas gen. H. 
Gray Otis, augščiausiojo 
teismo liko apkaltintas ta
me, jog kėsinosi sulaužyti 
Amerikos neutralitetą.

Chandler ir dar šeši as- 
menįs kaltinama, kad rinko

Mūšiai lies 
Druskininkais.

Nemunas pasiu
vęs kraujuose.
Ir Amerika žadan
ti stoti karau.

Iš Suvalkų gub. A. Ivin
skiui rašo A. Bleizgis.

“Jus gyvendami Ameriko
je, ramioj šalyj, gal ir nepa- 
mislijat ir nesvajojai apie 
tai, ka mes turime dabar ke-7 V V

sti. Dangus su žeme sumai
šytas; sienos dreba nuo 
trenksmo kanuolių, tvoros ir 
kluonai sutaškyti kraujais; 
oras liko dvokiantis nuo 
žuvusiu žmonių ir arkliu la
vonų. Mes dieną ir naktį tu
rime budėti, nes nežinome 
valandos, kada atlėks, lyg 
netikėta bitė, kulka, ir ne
perskirs su šiuo margu pa
sauliu. Kada buvo baisus 
mūšiai ties Druskininkais, 
užpuolė mus vokiečiai ir 
mes buvome jau jų rankose, 
turėjome juos šerti. Pjovė 
užaugintus musų gyvulėlius, 
valgė sutaupytą sviestą ir 
sūrelius, ir ištuštino, rūpes
tingai per keletą metų su
pilstytus, grūdelius iš svir
nų. O kada pamatėme rusų 
kazokus vejančius vokiečius 
iš musų apylinkių, tai mums 
pasirodė, kad saulė išnaujo 
užtekėjo. Vokiečius nuvijo 
150 mylių atgal, bet mums 
vis dar nėra ramumo, nes 
vis girdėtis šaudymai.

Nemislyk, kad ne tiesą ra
šau. Tai tikra tiesą. Aš 
pats mačiau, kaip užmušė 
Bavarijos kunigaikštį.

Jaigu taip smarkus butų 
visi rusų kareiviai, kaip ka
zokai, tai jau senai butų po 
vokiečių. Vienas kazokas už
puolė ant vienuolikos prū
sų ir jis gavo vienuolika 
žaizdų, bet neatsižiurėda- 
mas į tai, jis juos visus iš
mušė. Kada iš ten sugrįžo, 
tai kazokų vadas Kručkovas 
norėjo nusiųsti jį į ligonbu- 
tį, bet jis nesutiko ir šaukė: 
— duokit man arklį! — O

ir mobilizavo kareivius Su
vienytose Valstijose, kad į- 
siveržti į Meksiką. Aviles 
butų buvęs vadovu visos 
armijos. Iškaščius padengė 
mili j orderius Chandler.
Galyijų augintojams už pri
tarimą buvo prižadėta leis
ti išgabendinėti ir įgaben- 
dinėti galvijus į Meksiką 
be jokių muitų,

TRUMPESNESJTELEGRAMOS.
— Mexico City, vas. 20 — 

Zapatistai paėmė nelaisvėn 
amerikoną H Rhoads ir no
ri, kad jisai išsipirktų iš 
nelaisvės. ' ;

— Petrogradas, vas. 20 — 
Mirė admirolas Birilev. Ji
sai yra buvęs laivyno mi- 
nisteriu.

— Berlynas, vas. 20. — 
Paskelbta, kad Danijos pa
kraščiais žuvo du Vokietijos 
orlaiviu.

— Petrogradas, vas. 20. — 
Pribuvo princesa Eugenija 
Šachovskaja. Ji yra lakūnė 
ir tris kartus valdė mašinas 
padangėse, kuomet joj sėdė
dami oficieriai tėmijo prie
šo pozicijas.

— New York, vas. 20. — 
200 hotel ių apsiėmė duoti 
valgius bedarbiams ir daro 
tam tikrą tvarką. 

kada jam buvo duotas ark
lys, tai jis, nieko nelaukda
mas, nujojo ir užpuolęs ant 
šešiolikos vokiečiu, pradėjo 
rėkti; tie išsigandę, many
dami, kad čia daug jų yra, 
pasidavė jam.

Iš Suvalkų gub. Mari
jampolės pa v. Tamošius 
Venclovas rašo M. Dobilui 
į Chicago, Ill.

“Pranešame, kad esame 
dar sveiki, tik nelinksmi, 
kad siaučia pas mus baisus 
karas. Manau matote iš lai
kraščių, kokiais karo ža
bangais apimta Suvalkų 
gub.: kraujai ir ašaros te
ka upeliais, gaila buvo žiū
rėti, kaip varė vyrus į ka
rą, kaip vedė gyvulius del 
pjovimo; o kas apskaitliuos 
trobas, kurios sudegė, nu
griuvo laike baisių mušiu. 
Nemunas, močiutė Lietuvos 
upelių, teka, putoja krau
jais.

Dabar Motiejėli, daugiau 
neįstengiu berašyti, nes per
daug esu suvargęs.”

Iš Suvalkų gub. Jonui 
Žuravičiui rašo jo broliai:

“Kaip kilo pas mus karas, 
tai nuo tos dienos nebeturi
me ramios valandos. Musų 
laukai liko mušiu lauku. Už
puolė vokiečiai, viską sunai
kino: atėmė gėrybes, sude
gino namus, iškirto miškus. 
O mes ilgą laiką gyvenome 
laukuose. Kol šilta buvojai 
dar pusė bėdos, bet kaip at
šalo, tai gavome budeles. 
Neduok. Dieve, kiek mus 
prikankino. Musų apylinkė
je daug žmonių užmušė pir
kiose besėdint. Dabar jau 
sugrįžome į seną vietą. Maž
daug atnaujinome griuvė
sius ir ten gyvename.”

— Londonas, vas. 20. —- 
Kopenhagene bus suvažiavi
mas pasiuntinių Danijos, 
Švedijos ir Norvegijos. Ap
kalbinės, kaip čia nesutruk- 
džius plaukinėjimą Šiauri
nėj jurėj.

Iš Suvalkų gub. Punsko 
par. Užkalnių kaimo Jurgis 
Ralis rašo Antanui Savic
kui :

“Karui prasidėjus, daug 
tūkstančių kareivių ėjo pro 
musu šąli visąlis’ 'kėliais. 
Daug visokių nuostolių pa
daryta. Nuo baisaus vargo 
musų du arkliai krito, o 
vienas liko Prusnose su aba
zu. Ko dar nematėme, tai 
dabar pamatėm. Kaip rusai 
traukėsi atgal, tai jie susto
jo pagal mus. Jie buvo mu
sų kaime, o prusai Burokų 
kaime. Kaip įsiuto šaudyti, 
tai kulkos kaip bitės dūz
gė pro musų ausis. Kik-tik 
mes likome gyvi. Pagaliau 
rusai atsipeikėjo ir visus iš 
musų krašto išginė.
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Šlojovalandoje.Susai—menki veikėjai.Jau bus suvirs keturi menesiai, kaip rusai yra apgulę .iš visu pusią Austrijos tvirtovę Przemysl, bet ligi šiam laikui jokiuo budu neįstengia jos paimti. Kas in- domiausia, kad tvirtovės į- gula — austrai — kuone kasdien susinešanti su išlaukiniu pasauliu lakstytu- vais, kiniu apgulusieji rusai arba nepatėmija, arba tiesiog neranda priemonių nukirsti. Apgultiemsiems lakstytuvais, taigi oru, pasiunčiama iš Austrijos ge- neralio štabo žinios ir valgomi produktai. Karo žinovai todėl tvirtina, jogei rusai visai mažai parodo savo veiklumo, gi jei taip, tvir- ~tovė dar kelis mėnesius lengvai gales išlaikyti.Ten rusais vadovauja serbu generolas Radk Dmitriev, kuris, sakoma, Rusijos carui pažadėjęs tvirtovę pirm kovo paimti arba nusižudyti.Tvirtovėj randasi arti 80,000 kareivių ir civiliu žmonių. Tatai, be abejonės, ten valgio trūksta. Bet ap- link tvirtovę randasi dar dideli plotai žemės ir su sodžiais, kurie tvirtovės gyventojams pristato šiek- tick valgio. Kareiviai be to užsiima ant- tą plotą medžioklėmis ir taip diena po dienai maitinamas!.

Dalykas, kurį reikia žinoti.Laikas greitai bėga, taip greitai, kad štai beveik nesuspėta apsidairyti, o jau žiema neužilgo baigsis ir priešais save turėsime Prisikėlimo šventę, kurios pirma seka gavėnia, arba ilgesnis kataliku pasninkas.Pasninko reikšmė kaip tikėjimo, taip ir sveikatos žvilgsniu yra išganinga. Tikėjimo žvilgsniu kiekvienas musu žino, kam pas-j įlinkas žmogui reikalingas. Bet pasninkas sveikatos ir hygienos žvilgsniu, rasi, nie visiems yra žinomas. Tatai dabar, gavėnios pradžioje, bus pravartu paskatinti musu šeimininkes, kad jos atkreiptu didesnę domą reikale šeimyną, ypač vaiką valgydinimo. Čia ypatingai norime apkalbėti klausimą kas link mėsos, kuri yra perdedamai svarbiausias ir perdedamai pageidaujamas ir numylėtas musą šeimynose valgis.Maitinimosi, abelnai i- mant, yra labai svarbus dalykas, kaipo sveikatos ir gyvasties pastovas. Nuo maitinimosi prastai arba nesveiku maistu paeina labai daug visokią ligą. Gi i tai kaip sykis mes labai mažai domos ir Neatkreipiame. Mes paprastai subruzdame tik tuomet, kuomet jau mumyse apsireiškia kokios nors sunkios arba ir visai nepagydomos ligos.Turime omenyj indomą raportą, nesenai paskelbtą angliškuose laikraščiuose, kuriems pasisekė iš žemdirbystė s depą rta m en toWashingtone išgauti neku- riuos užslėptus faktus, kurie mums yra labai indomąs

ir podraug svarbus. Yra ži- : noma, kad nesenai gyvuliu skerdyklose Chicagoj at-' likta inspekcija. Toji inspekcija buvo daroma ne vien todėl, kad susekta pas gyvulius epidemija, taip vadinama “foot and mouth”, bet Wasliingtono valdžiai buvo slaptu keliu pranešta, jogei skerdyklose buvo skerdžiamos kiaulės, užsi- krėčiusios cholera, ir tu kiaulių mėsą valstijos inspektoriai be jokio patėmi- jimo praleizdavo, ty. leizda- vo pardavinėti kaip sveikiausią kiaulieną. Mėsos inspekcija atsibuvinėjo visai netikusiai, darbininkai neturėjo tam tikru švarią ap- siautalą, languose nebuvo sietuką, tatai musių kai}) tikri debesys apnykdavo mėsą ir joje palikdavo užkrečiamą ligą perus.Federalė inspekcija atlikta patylomis, kad apie tai nesužinoti] spauda. Tėčiai! tasai faktas išėjo aikštėn ir pagaliau sužinota, kad žemdirbystės departamentas nusprendęs, jogei tik 5—aiškiai penki — mėsos nuošimčiai paeina nuo visai sveiki! gyvuliu, kad tuo tarpu kita mėsa, ty. 95 nuošimčiai — nuo sergančią. Žemdirbystės departamentas aiškinasi, kad jei jis butą paliepęs uždaryti su užkrėsta mėsa krautuves, tai tos šakos prekyba beveik visai butu sustojus ir mėsa butą palikus retenybe.Vienose Chicagos gyvuliu skerdyklose kas metai paskerdžiama 13,0(10,000 gyvuliu ir keli milijonai paukščių, gi iš to federalčs valdžios inspekcijai pripuola tiktai 60 nuošimčiu, gi 40 nuošimčių visos mėsos peržiūrinėja valstijos inspek-lš to aiškiai matosi, kad Vokietija tikrai prisibijo bado ir stengiasi Įvairiais budais patraukti savo pusėn Suv. Valstiją valdžią, idant pastaroji kaip nors pakenktą Anglijos sumanymui — vokiečius badu marinti. Bet, regis, tos pastangos kaizerio valdžiai neatneš jokiu vaisią, nes Anglija jokiuo budu neapsiims savp pasirįžimu keisti. Anglija badu marins Vokietiją, gi pastaroji pirmutinę. Taip elgianties nuvarys ne vieną neutraliu valstybių laivą jūrės dugnan, o tuomet prasidės nauji tarptautiniai kivirčiai.
Vokiečiai gudrauja.Vokietijos ambasadorius Bei o-toril indavęs Suv. Valstijų valdžiai oficiali savo valdžios pranešimą, kuriam sakoma, idant Suv. Valstijos laikytųsi tarptautinio Įstatymo kas link gabenimo ir pardavinėjimo valgomu produktą tiems Vok ieti jos gyventojams, katrie nedalyvauja šiame kare. Vokietijos valdžia lygiai sutinkanti, kad tie pasiusti valgomi produktai butu pardavinėjami tarpininkaujant Suv. Valstiją konsuliams, gi šiems busią gvarantuota, kad tu valgomu produktą vokiečią valdžia nepanaudosianti ka- ruomenei.

Kardinolasapie pasaulio pabaigą.“Ar neišrodo dabar tai]), kai]) šv. Raštas sako, jogei pakils tautos priešais tautas ir gims liudėsis visam pasaulyj, gi tas reikš ženklą, kad pasaulio pabaiga artinasi?”1 tą paklausimą atsakęs kardinolas Gibbons:“Tai]>. pareinančios iš Nuropos žinios yra pasibaisėtinos. Pamanykite tik, ką tasai karas reiškia sulyginus jĮ su tukino atsitikimu, kaip “Titanico” nuskendimas su 1,500 žmonių. O čia ve šiame kare kas valanda krinta desėtkai tūkstančiu žmonių.”Apie tą kardinolo Gib- bonso išsitarimą rašo an

New York o valstijoj prasidėjo tyrinėjimai priežasčių duonos pabrangimo. Tyrinėja adv. (2) Becker. Pirmu prieš tyrinėtoją stojo (1) Perkins, finansistas.toriai, kurie, matomai, ma- Todel jau butu laikasžai atkreipia domą į gyvu- mums pabusti. Sakau, pa

ku,, kad dėlto, jogei mes, šeimininkės, turbūt pataisome pergeni vakarienę, kad musu vyrai neįstengia valgyti be tam tikro raugalė- lio.Argi nebūtą geriau, kad mes tuos centus, kuriuos vyrai praleidžia karinamose, suvartotumėm geresniam valgio pagaminimui., Taigi tegu būna gėda toms šeinrinįinkėms, kurią vyrai iš namu eina i karčia- mą, ypatingai su viedreliu prieš vakarienę.Ir kįla dabar klausymas: ką mes, moteris, turime daryti, kad išvengus ligą, nemalonumu ir gėdos?Visupirmu turime prisirašyti prie Lietuviu Rymo Katalikių Moterių Sąjungos Amerikoje, jaigu duotoj vietoj kuopa jau gyvuoja, bet jei ne, tai reikia pasirūpinti suorganizuoti kuopą. Tegu nesiranda nei vienos lietuvių apgyventos kolionijos, kame nebūtą L. R. K. M. S. A.Gal skaitytojas paklaus: kodėl taip? Todėl, kad toji sąjunga mums, moterims, pirmutinė atidarė kelią i

nieko iki šioliai gero nenu
veikta, tur būti bedarbė da
ro intekmę.

Šiomis dienomis susirišo 
moterystės ryšiu G. Norbu- 
tas su Ona Kupstaitė. Lai
mingo jiems sugyvenimo

Akmeninis.

SHEBOYGAN, WIS.
Sausio 31 d. vietinio jau

nimo kliubas surengė pra
kalbas. Nebuvo nei vieno 
kalbėtojo, kuris ųebutų 
šmeižes katalikus ir drap- 
stes purvais ant tikėjimo. 
Bažnytines draugijas ir ją 
narius išpeikė, kad jie ne
prisideda prie ją “laisvąją” 
draugijų ir neužsisako sau 
“Keleivio” arba “Kovos”; o 
kliubiečius išgyrė, išvadino 
apšviestunais ir susipratę- 
liais. Ragino jaunimą pri
sidėti prie kliubo, šviesties, 
lavinties. Kaip tu, žmogeli, 
gali kitus raginti prie švie
sos, kad patsai nieko geres
nio nemoki, kaip tik šmeižti 
visus, juodinti. Vienok vie
tos lietuviai nepasiduoda ją 
intekmei, ją filosofijai, bet 
daro tai, kas buvo šventa jų 
tėvams ir protėviams.

, J. E.

gliški laikračiai. Bet ar tikrai jis apie pasaulio pabaigą panašiai yra išsitaręs sunku patirti
Vokiečią jėgos ant vandens.Pirm kilsiant karui, Vokietija turėjo 14 skraiduoliu, kuriuos tikrai buvo galima pavadinti puikiais karo laivais, galinčiais visuomet susiremti su bile vienu talkininką laivynu. Po mūšiui arti Falkland salą vokiečiu karo laivyno stovis žymiai atsimainė. Tame mušyj ir kituose susirėmimuose anglai nuskandino 7 tu vokiečiu skraiduoliu, vieną ją paėmė nelaisvėn, vieną uždarė Afrikos vienon upėn. Tokiuo budu vokiečiams ant vandens paliko tik 5 skraiduoliai, kurią jėga Anglijos karo laivyno akivaizdoje neturi reikšmės. Rasi, laikui bėgant ir šitiems skraiduoliams prisieis atsigulti ant jūrių dugno, o tuomet Vokietija paliks be karo laivyno ir Anglijos prekybiniai laivai galės laisvai okeanais plaukioti.

lią ligas. Taigi iš tą skaitliniu matome, koks tai didis nuošimtis mėsos, užkrėstos Įvairiomis ligomis. Lygomis užkrėsta kuone visa mėsa, nes tik 5 nuošimčiai jos sveikos atrasta.Todėl tik gerai pagalvokime. Tokia užkrėsta ir nesveika mesa mes maitindamiesi tik savo organizmą nuodijame ir nuo to Įgauname tankiai džiovą, nervingumą, . reumatizmą, vėžį, širdies ligą* ir kitokias negales. ■ ,,,Al ūsą šeimininkės geriausiai padarytą; kad del maitinimosi . mėsos kiekybę visai suiąąžintą. Kad u- žuot mūsos . Įprastą valgiams vartoti Įvairias daržoves — žirnius, pupeles, kiaušinius, pieną ir tt. Kadangi šiandie ir pati nesveika mūsa yra pasibaisėtinai brangi, todėl jos menkas vartojimas butą podraug ir žymus taupumas ir musą sveikatai didis pa- sitarnavimas.Mokslininku juk prirodyta, kad ir sveika pertan- kiai vartojama mūsa musu organizmui labai yra kenksminga. Tai kasgi jau sakyti apie mūsą, užkrėstą į- vairiomis limpančiomis ligomis?Musą šeimininkės tatai i tai turėtą atkreipti domą ir begaliniam mūsos vartojimo platiniinuisi užkirsti kelią.

Žadama leisti žurnalas.“Draugas” praneša, kad nuo kovo mėnesio “Draugo” bendrove pradėsianti leisti mėnesini žurnalą “Pažanga”, kuris busiąs skiriamas apviestesniems lietuviams katalikams.

Moterių Reikale.Moterims yra labai daug visokios rūšies uždaviniu, *• *.7pareigu. Bet, deja, kad labai mažai yra moterių, ku- j rios supranta savo pareigas; Į o dar mažiau, kurios jas tinkamai atliktų.Čia vieną iš svarbesniąją manau paminėti, t. y. apie valgią gaminimą. Kiekviena kenčiame nemalonumu iš priežasties netikusio valgią gaminimo; kiek padarome skriaudą sau ir šeimynoms. Šitame dalyke m^s, amerikietės, iki šiam laikui visai mažai rūpinomės.

busti, nes iki šioliai musą kaip ir nebuvo. Nors, tiesa, kur-ne-kur yra užsidė- jusios tokios mokyklos, bet labai mažai; galima pa lyginti, kaip i jure vienas vandens lašas.Nekurie apie valgymą šitaip sako: “Et, syki bile kaip pilvą apgauni ir gerai”. Ne, tai yra netiesa, lies greičiau patįs save apgauname. Pilvas yra tik musų ištikimas darbininkas, ką m'ės jam paduodame, jis tą viską išdirbęs, atiduoda musu kiniui. Vieną iš tokią pilvo apgaudinėjimą manau čia paminėti, nes pati savo akimis tą mačiau.Viena kartą vasaros vakarą nuėjau pas savo pažįstamus. Na, ir kaip tyčia pataikiau vakuiicnūs metu. Ką jie turėjo vakarienei? Ogi džiovintų kilbasų, išvirtų tomeičių, duonos ir viedrclį alaus.Šeimynos galva dirba geležinėj dirbtuvėj ir dar prie ugnies. Nors dar jo išvaizda jauna, bet išrodo be e- nergijos, menkos sveikatos. Tęsiant kalbą, iš jo girdėtis aimanavimai ir neužsi- ganėdiiiimai. Ant galo priėjo prie to, kad, sako,' netrukus reikėsią dvėsti. Aš paklausiau: delko tamsta taip kalbi? Atsakė, kad jam graužia ir graužia vidurius ir kasdiena juntas, einąs silpnyn. O ko jis dabar reikalauja? O gi vaistą. Tie vaistai, tai degtinė, kmi stovėjo ant stalo. Man ten esant ir vaikutis trejų metą amžiaus pradėjo aimanuoti ir šaukti: mama, man pilvas skauda! Motina paėmus nuo stalo degtinę, kili]) ir tėvui davė ir jam gerti.Štai vaisiai tokiu ir tam panašiu valgią!Dar negaliu užtylėti, kad mes, moterįs, nemažai prisidedame prie * platininio girtavimo Amerikoje. Kodėl musą vyrai sako, kad Amerikoje negersi alaus, tai ir negyvensi? Kodėl jie prieš vakarienę eina su vie- dreliais Į karčiamas. Aiš-

tikrąjį musą gyvenimą, i- steigdama apšvietos skyrių.Apšvicta! tai trumpas žodis, bet daug reiškiantis...Kol-kas gal neįstengsime įsteigti aiigštu kursu, bet galime įsteigti tokias mokslo šakas, kurios nereikalauja didžiu išlaidą, o yra begalo mums pageidaujamos, k. t.' valgią gaminimo, kuri statau pirmon vieton, nes valgis turi labai dideles pasekmes.Taigi, mielos sesutes! Užteko mums visokią nemalonumą, kurią mes ligšiol ne-: mažai ją prityrėme dėlei stokos apšvietos. Tatai dabar naudokimės proga, prisidėkime prie L. R. K. M. S. A., o užtikrinu, kad džiaugsimės iš vaisią, kūrins suteiks viršininčta sąjunga. Sąjungietė.
HUDSON, N. Y.Šitas miestelis stovi labai gražioj vietoj. Pagal jį banguoja gražus upelis. Miestelis apaugęs gražiais medžiais, kurie ypač vasarą jį gražiai puošia. Čia apsigyvenę žmonės visokių tautų. Visa beveik pramonė žydų rankose. Gal tik išskyrus tris lietuviškas smukles ir vieną valgomu daiktų krautuvę, kuriai ne kas- žin kai}> sekasi.Darbai pas mus blogai eina. Vasario 2 dieną vietinės dirbtuvės atleido apie 1,000 darbininku. Pagal laikraščių išrokavimo, musų miestelyje yra 1,800 bedarbių Kol-kas žmonės visai neatkreipia domos į bedarbę. Praeik tik pro kokią smuklę, tai ten jų pilna kai]> bičių avilyje, tai]) ir ūžia visokiais balsais. Geriau ir būti negalima žiūrint iš šalies. Argi privalėtą panašiai mums elgties šiokiuose laikuose? Pasižiu-
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FARMOS 

geriausios far mos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farmas su budintais; sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
f arini;, žeme: molis su juodžemiu ir 
molis su smėlžemc maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farinų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvi) išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių ko'ionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farrnų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėjo, kuris yra tur- 
itngiausiu fanncrių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi trausportacija van
deniu ir gclžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok
slai nes ir visi kiti parankumai. Bro
li lictuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentu apgarsinimų kurio vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos i Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manės nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu fannieriu. Norinti 
pirkti tuo.jaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Mich.

Labai Pigiai!
Parsiduoda, trijų lubų mūrinis ak

meniniu priešakiu namas, apačioje sa- 
liunas ir du gyvenimai po šesis kam
barius viršuje ant. Western Ave. ir 
22ml Place, norinti dasižinoti apie 
prekę, teiksis atsišaukti pas:

Hartman Lumber Company, 
l!)00 W. 13th St., Tel. Caimi 1313

arba Harrison 7255.

Tel. Randolph 5216 |

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St. |
(Room 1014) Chicago, HL |

Res. 3255 So. Halsted St. 
Tel. Drover 5326

rėkime, kas Lietuvoj dabar dedasi. Palikome ten senus tėvelius, brolius, sesutes, kurie sunkiai vargsta dabar, times nei juos atminę negalime savęs suvaldyti.Nors pas mus ir buvo išrinkti T., F. komitetai, bet

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vicnatlnS mokykla, kuri duoda piln^ 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos,' labai 
trumpame laike.

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 W. 47!h SU :: Chicago, III.
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katalikas 3

Sveikatos skyrius
Dr. A. J. Tananevičius.

KAIP IR KADA 
VALGYTI.

Apkalbėjome jau ir ap- 
vertinomo svarbiausįjį mai
stą — pieną. Pirmą j ą savo 
dieną kūdikis be pieno ne
galėtą išgyventi, niekuo 
kitu negalėtą maitintis. To
liau matėme, kaip svarbus 
maistas yra javai — kvie
čiai, rugiai, iš kurią duo
na daroma. Bet mes gerai 
žinome, kad žmogus ne vien 
pienu ir duona maitinasi. 
Ir laukiniai ir civilizuotie
ji žmonės vartoja valgiui 
daug įvairią kitą daiktą. 
Ir tai yra žmogui ant gero, 
kad jisai gali vartoti val
giui įvairius daiktus.

Yra tai pažymėtinas, la
bai svarbus faktas, kad 
žmogus gali vartoti Įvairu 
valgį. Tasai faktas išaiški
na daug dalykii musą his- 
torijoj ir gyvenime. Žmo
gus, taip sakant, gali varto
ti maistui visus gamtos 
produktus. Žmogus turi di
delę prisitaikymo galę. Jei 
jisai netenka viebo dalyko, 
tai jisai gali jį užvaduoti ki
tu dalyku. Jokis kitas sut
vėrimas arba augumo ne
turi tokios prisitaikymo ga
lės, kaip žmogus.

Bet ką mes vadiname pri
sitaikymu? Jei gyvūnas gy
vena vienoj šalyj ir maitina
si ypatingu maistu, ir jei tą 
gyvūną perkelsime į kitą 
šalį, kur yra kitokis klima
tas ir kitokis maistas, tai 
jei tasai gyvūnas galės iš
likti naujoj vietoj, tai sa
kome, kad jisai galėjo pri
sitaikinti prie aplinkybių, 
tos vietos sąlygą. Visi au
galai ir gyvūnai turi šiokią 
tokią prisitaikymo galę. Bet 
žmogus turi kur kas dides
nę prisitaikymo galę, negu 
kiti gyvūnai. Kuomet gyvu- 
nai ar augalai gali augti šioj 
ar toj šalyj, o žmogus gali 
prisitaikinti prie visokiu 
aplinkybių visose šalyse. O 
tas labiausia yra del to, kad 
žmogus gali maitintis įvai
riais valgiais.

Iš to, vienok, neišeina, 
kad kopūstai yra taip geras 
valgis, kaip ir pienas, ar
ba kad nedaro žmogui skir
tumo, ar mėsos valgyti tris 
kartus dienoj ar visai 
mėsos gyventi.

Jei mes pažiūrėsime į 
kuo žuvis, arba tigras, 
ha paukštis maitinasi, 
pamatysime, kad ją mais
tas yra labai vienodas. Ir 
jei perkeisti ją ėdalą, tai 
jie menkėja, silpsta. Žvėry
ne galime sužinoti, kad liūtas 
neėda duonos, kad roniai nie
ko daugiau neėda, kaip tik 
žuvį. Bet mes valgome duo
ną, žuvį, riešutus ir dau
gybes kitą daiktą. Tas daug 
reiškia. Žmogus labiausia 
todėl apvaldė visą žemę, kad 
jisai gali maitintis visais 
gamtos produktais. Žmo
gaus virškinimo organai su
virškina visokios rūšies 
maistus. Žmogus yra viską 
ėdąs sutvėrimas. Žmogus 
ir apetitą turi prie visokią 
yalgią. Tigras neturi ape
tito prie duonos, cukraus, 
riešutą. Su žmogumi kas 
kita yri. Su noru, pamėgi
mu valgo minėtus dalykus. 
Žmogaus ir dantis parodo

be

jį esant viską ėdančiu sut
vėrimu.

Kur žemė išduoda tik 
ryžius, ten žmogus gyvena; 
kur žmogus tegali gauti tik 
briedienos ir varvalio, kaip 
va šiuarės šalyse, tai žmogus 
ir ten gyvena, nes turi di
delę prisitaikymo galę.

Sakėme, kad žmogus ga
li prisitaikinti prie įvai
raus valgio, kad jo dantis 
ir virškinimo organai 
to pritaikinta ir kad 
gus turi apetitą prie 
rią valgią, tai iš to, 
nok, neišeina, kad visi mėg
sta lygiai įvairius valgius. 
Nors mokslo vyrai išrodė, 
kad labai gera, reikia įvai
rinti valgius, bot yra žmo
nių, kurie negali vartoti 
kaikurią valgią. Vieni mėg
sta kiaušinius ir gerai jau
čiasi, jei ją apsčiai gauna. 
O yra žinonią, kuriems 
kiaušiniai tai tikri nuodai 
ir kiaušinio biskelis susar
gina jį. Kažkam tomatės y- 
ra nuodais. Tai-gi čia jau 
reikia vaduotis savo natū
raliu apetitu. Kas kam ge
riausia patinka, tas tuo ir 
tegu maitinasi. Abelnai į 
mant, tai daugumai žmo
nią geriausia yra įvairinti 
valgius, o ne maitintis vien 
tuo pačiu!

Sakėme, kad pasirinkimo 
i maisto geriausia yra va- 
i duotis savo apetitu. Taip 

daro miško gyvuliai ir oro 
paukščiai. Jie. nieko nežino 
apie vertę įvairiu valgiu, 
bet moka pasirinkti tą, kas 
jiems geriausia tinka. Žmo
gus taip išmintingai nesiel
gia, kaip miško žvėris ar
ba oro paukštis. Tai yra 
del to, kad miško žvėris tu
ri natūrali, nesugadintą a- 
petitą. Kitaip jau dedasi 
su naminiais gyvuliais. Jie 
turi ėsti, kas jiems duoda
ma ir ėda ir tuomet, kuo
met jam nereikėtą ėsti, ėda 
daiktus, kurie netinka jam, 
atsisako ėsti daiktus, ku
rie jam tiktą, ėda daugiau, 
negu jam reikia, žodžiu na
minio gyvulio prigimtis su
darkyta, sugadinta, kaip 
ir paties žmogaus. Naminis 
gyvulys todėl ir apserga. 
Miško žvėris, vedanti na
tūrali gyvenimą, nepažįsta

prie 
žino- 
ivai- 
vie-

ralis, apetitas, jausmai nė
ra tam, kad mus klaidinti, 
jet kad vadovauti. Tad 
svarbu žiūrėti, kad vaiką 
jaunose dienose apetitas 
nebūti! gadinamas, kad ne
išdirbti juose godumo, pa- 
inkimo prie sirgimo. Reikia 
žiūrėti, kad vaikai nepe- 
ralktą perdaug, nes peral- 
xę skubiai valgo ir perdaug 
suvalgo. Taip-gi vaikams 
reikia duoti daugiausia iš 
Dieno, iš miltą pagamintą 
valgią. Taip tai vaikuose 
užsiliks naturalis apetitas. 
Vaikas, augąs su natūraliu 
apetitu, neturės palinkimo 
prie svaigalą. Prie svaigalą 
žmogus .papranta, kuomet i- 
ma gadinti savo naturalį a- 
petitą. Miško gyvūnai, tu
rinti naturalį, nesugadintą 
apetitą, jokiuo būdu neru- 
šios svaigalą. Ir laukiniai 
žmonės bjaurojasi svaiga
lais. Žmogus tik sugadinęs 
savo prigimtį jaučia palin
kimą prie svaigalu.

Tai-gi maitinimosi klau
sime svarbiausia buvo ži
noti apie geriausius val
gius. Matėme, kad tokiais 
yra pienas ir javai — ru
giai, kviečiai, iš kurią duo
na gaminama; kiti valgiai 
yra daug menkesnės svar
bos. Toliau svarbu buvo ži
noti, kai valgyme, pasirin
kime valgią reikia vaduo
tis apetitu; bet matėme, 
kad musu naturalis apeti
tas yra gerokai sugadintas 
musu blogais papročiais. 
Todėl reikia žiūrėti, kad 

, nevaduotis savo sugadintu 
i apetitu.

Cik a. -a.
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NEW PHILADELPHIA, 
PA.

Vasario 14 dieną vietiniu 
giedoriu draugija, vadovau
jant vargonininkui A. Gu
daičiui, atvaidino dramą: 
“Švarkas ir milinė”. Vaidi
nimas pasisekė neblogiau
siai, tik vietomis nekurie ak
toriai suklydo, bet jiems 
galima dovanoti, nes pirma 
kartą pasirodė scenoje. To
liau, choras padainavo kele
tą dainelių, kurios labai pu
blikai patiko, ir buvo net 
kelis kartus iššauktas.

Ant galo labai gražiai pa- 
deklemavo 10 metu mergai
tė O. Aukštakalniutė.

Žmonių buvo pilnutė 
tainė. Daugelis turėjo 
vėti.

sve- 
sto-

Grinorius.

tai
ar
tai

Vaikai kar- 
cukraus. Jo 

reikalauja, 
jam ncdno-

Žmogus savo paprati
mais, nesusivaldymu paga
dino savo prigimtį, paga
dino savo natūrali apetitą. 
Todėl valgyme negalime 
tinkamai vadovautis savo 
apetitu. Iš mąžatvės žmo
gus maž-daug turi nesuga
dintą apetitą. Apetito ga
dinimas prasideda, kuomet 
nesekama jo. 
tais užsimano 
organizmas to 
Jei tuo kartu
dama, tai antru kartu šis 
pavartos daugiau cukraus 
negu jam sveika. Toliau 
apetitas yra sugadinamas į- 
vairiais prieskoniais — pi
pirais, garstyčiais, uksusu 
ir tt. Tas klaidina naturalį 
apetitą, primasina mus val
gyti to, ko naturalis ape
titas neprileistu arba val
gomo gerą valgią daugiau, 
negu mums sveika. Todėl 
tai daugeliui apetitas nėra 
pasitikėtimas vadas. Natii-

GARDNER, MASS.
Vasario 14 d. T. M. D. 

kliubė M. Stakėnas iš West- 
fieldo skaitė prelekciją te
moj : “Albanija ir jos auto
nomija”. Paskaita buvo ga
na indomi, mat, nurodė, kac 
Albanija gavo autonomiją 
ne per revoliuciją, bet per 
diplomatine politiką šešių 
didžiąją Europos valstiją.

Toliau Aido choras sudai
navo Lietuvos himną: Lietu
va, tėvyne musą , ir keletą 
kitu dainelių. T. M. D. kliu- 
be ant sieną kabo daug pa
triotiniu paveikslą.

SELPKIM LIETUVĄ, AU 
KODAMI “TAUTOS FON 

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Kampas 31 ir So. Halsted gal. 
(Gyvenimas virs aptiekos) CHICAGO, ILL

Yards 2716 |

PETRAS WDDMAN
3251-53 Lime St. Chicago, III. |

Užlaikau išrandavojimui sve- |į 
tainę del susirinkimui, veselijo- 
mis, partyoms ir t. t. Taip-pat » 
užlaikau pirmas kliasos karče- ®

KONCERTINOS
Musu užlaikomas Koncertinas atsižymi lygiai tobulumu savo balso, kaip ir da

lia paviršutine išvaizda; malonus ją balsas, stropus nutaisymas ir dailus darbas 
suteikia joms vertę geriausio muzikališko instrumento savo rūšyje. Jąs vartoja 
gabiausi koncertinų muzikas mylėtojai ir artistai.

No. 3. 76 kliavišiai. Gryno plieno dūdos, rožmedžio forniruoti rėmai su Vokiškojo sidabro apkaus
tymais ant kampu, kliavišiai su neikeliniais viršais, dumplės su 11 foldų. Didis 6:J4x7 col. 

Kaina ........................................  $18.00

No. 4. 76 dvejopos oktavos kliavišiai, gryno plieno dūdos, dumplės su 13 foldų, kampai sidabru ap
kaustyti, rožmedžio forniruoti rėmai, juodi su perliniais viršais kliavišiai, visos metalinės dalis ni
keliu ir sidabru kausytos, gero Vokiško išdirbinio, su dėže, pliušu išmušta, su nikeliniais ap
kaustymais ir kabėmis. Kaina ................................  $40.00

No. 5. 76 dvejopos oktavas kliavišiai, plieninės dūdos, dumplės su 13 foldų, kampai ir briaunos ap
kaustyti, nukapotuose kampuose Įsodintos lyros, balti kliavišiai su perliniais viršais, gero iš
dirbinio. Dydis 7x7%, sveria 8% svarų, su dėže skuros pavyzdžio aptraūkimu, pliušu išmušta 

su raktu ir kabėmis........... '................................................................................................ $45.00

No. 5. Special. Tokio pat dydžio, tiktai geresnio išdirbinio, dumplės su 14 foldų, forniruoti rėmai, 
balti kliavišiai su žaliojo perlo viršeliais, su sidabriniais apkaustymais ir dėže. Kaina .. $50.00

PAAIŠKINIMAI
Kodėl reik balsuoti už

Perter Bartzen
Kaiuudata ant

Miesto Išdininko
KELI FAKTAI APIE.

Peter Bartzen.

įsteigė, be jokiu iš- 
del Cook County, 
kolionija džiovinin-

Jis buvo Bulling Com- 
misionieriu ant Chicagos 
miesto ir užimdamas tą vie
tą privertė, korporacijas ir 
turčius pildyti tas pačias 
mokėjimo priedermes, ko
kios buvo išdirbtos del 
smulkiu savininką ir betur
čiu.

Jis 
kačių 
pirmą
kailis Suvienytose Valstijo
se apiurėjimui ir gydymui 
užsikrėtusią ta liga.

Jis dovanojo del Cook 
County 25 akierius žemės, 
ant kurios dabar randasi 
minėtoji kolionija, po tam 
kaip ant pirmsėdžio Coun
ty Board liko irinktas A. 
A. McCormick. *

Jis darbavosi prie per- 
varymo Motiną Pensijos 
Akto Springfielde, kuriuo- 
mi įsteigiamas, fondas iš 
kurio pašelpa bus išmoka
ma tiesiai motinoms, o ne 
kokiomis institucijoms.

Jis*'prižiūrėjo, kad mie- 
gnaimai, čystos drapanos, 
geriausi sveikatingumo 
priežiūra ir maistas butu 
geriausiame laipsnyje vi
suose County Institucijose.

Jis sustabdė blogą elgi
mąsi su esančiais Dunin- 
ge arba kituose Instituci
jose ligoniais, ir atradęs, 
kad kuris nors iš tarną ne
žmoniškai elgiasi us nelai
mingais, tuojaus prašalino 
tokį nuo tarnystės.

No. 5. Special. 76 kliavišiai, raukomi dirbtos plieninės dūdos, geriausio veikimo ir išdirbimo, 
dailus medžio išbaigimas, glūdžiai forniruota, balti kliavišiai, tvirtos dumplės su vokiškojo si
dabro apkaustymais ir briaunomis, dydis S’/.x!)!/! colių, sveria 9’4 svarų. Su dėžė, keratolio 

viršus, pliušu išmuštas vidus. Kaina..............................................................   $80.00
Užsisakant Koncertinas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šiteip:

TANANEVIGZ PUBLISHING GO. Mo?-?n st >11

Jis parodė baisias sąly
gas gyvuojančias, taip va
dinamuose, labdarybią į 
staigose, kuriuose buvo lai
komi vaikai pasiusti čia 
per Juvenile Court ir tuo
jaus padarė pirmus žings
nius, idant tą blogą kuo- 
greičiausiai prašalinus.

Jis praleido savo dyklai- 
kį užsiganėdindamas tuo- 
mi, kad visą vakaciją laiką 
rūpinosi pristatymu ledo ir 
šviežaus pieno beturčiams 
apgyvenusiems užkampius 
miesto per vasaros karš
čius, surengė kelis išvažia
vimus vaikams per ką pa
linksmino juos ir sustiprino 
sveikatą kelią šimtu kūdi
kiu.

Jeigu liks išrinktu ant 
miesto iždininko jis tuojaus 
imsis apviesti reikalus pa
skolinimą urvą, kaip tą pa
darė už rybą miesto.

Kada jis užėmė ~ vietą 
County Hospital ofise tuo
jaus sumažino iškasčią ant 
$12.000, ir nežiūrint į tai 
County Hospital buvo prii
mama ir apžiūrima 100 li
goni!! daugiau per dieną 
ištisus metus ir pabaigiant' 
metus susičėdino dar $38.- 
000, taip kad išviso, jam 
šeimyninkaujant, išleista 
mažiau $50,000 negu buvo 
išleidžiama oiinyninkau- 
jant kitiems, nežiūrint kad 
100 ligoniu daugiai! buvo 
apžiūrima ir kad jie gavo

daugiau ir geresnį maistą.
Per jo energiška pasi- 

darbivimą sukolektuota ke
turi milijonai dclerią nuo 
korporacij ąir dalis tą pi
ningą tapo paskirta pakė
limui algos Policijos ir Ug
nies departamentuose.

Pildant tarnystę jis su
rado, kad daugiau kaip 
penki tūkstančiai šeimynų 
gauna pešlapą iš miesto ne
teisingai, kad gauna tokie 
ką turi pinigu banke ri nuo
lat dirba, užbėgdami tuomi 
kelią tiems kurie ištikro 
reik a! a u j a pašei pos.

Jis visados buvo už tai, 
kad butu mokamos geros 
tas buvo pildoma.

Balsuok už Peter Bart
zen atmindamas jo paskuti
nį rekordą. (Advt.)

Mokykla Šokių.
Išmokiname i trumpa laiką gerai 

šokti. Puikiausiam baliuje nesidrovė
si šokti. Mokiname 6 vairus, 5 two 
step. Boston ositeišion waltz ir 31 
step ir Fox troat ir 4) step. Mokiname 
lietuviškus šokius, padespan ir kito
kius.

Meldžiame atsilankyti, o mano mo
kinimu busite užganėdinti. Panedė- 
liais. ketvergais ir petnyčiomi nuo 
7 iki 9:30 vai. rak. Mokytojas.

Stanley Auškalnis, 
4600-02 So. Paulina St., Chicago.

Phone Drovor 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

v Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos '

1 3249 S. Morgan St, Chicago. 8“gl^nl“8,Xp“ ‘

.VYČIU DR-JOS MOKYKLA..
ANGLIŠKOS, 
TIKOS.

Mokinama:
LIETUVIŠKOS KALBŲ ir ARITME-

Mokinimo laikas vakarais:
Nu0 7:30 iki 9:30 vai. PANEDELIO, SEREDOS, 

IR PETNYČIOS.

DIEVO APVEIZDOS MOKYKLOJ.
18th and Union Ave. Chicago, Ill.
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Pranas J. J-is.

Žmonijos 

progresas.Norėdami suprasti žmonijos progresą,, turime nors trumpai dirstelėti į jos liisto- riją. Pirmutiniu žmonių gyvenimas, ant kiek mums his- torija parodo, buvo labai žemame laipsnyje. Tuomet kiekvienas žmogus patsai sau pasigamindavo visus jam reikalingus daiktus; ir tik dauginantis žmonijai atsirado reikalas darbus pasidalinti. Darbu pasidalinimas galėjo įvykti taip, kad vienas žmogus prisirinkdavo daugiau lauko vaisių — arba antras užsimušdavo daugiau lauko žvėrių, — arba trečias pasigaudavo daugiau žuvų, negu jis galėdavo savo reikalams suvartoti. Tos priežasties delei prasidėjo tarp savęs daiktų mainymas, o su tuomi kartu augo ir platinosi žmonijos progresas, kurs šiandien, kaip patys matome, yra pasiekęs gana augštą laipsnį.Žiloje senovėje, kuomet žmonės, kaip yra pasakojama, giriose gyveno, mažai ką težinojo apie suteiktas jiems Dievo dovanas. Giriose jiems prisiėjo gyventi ilgoką laiką. Vėliaus vieni persikėlė į požeminius urvus, kitigi bandė steigti šio- kias-tokias nuo lietaus ar karščio pastoges ant viršaus žemės. Nuo tada tai žmonės pradėjo apleisti girias, įsisteigę bakūžėles pradėjo kasinėti žeme.

Gyventojai žmonės senoje ir naujoje akmenų gadynėje pradėjo išlengvo dirbties šiokius-tokius įrankius iš akmenų. Juos vartodavo tai apsigynimui nuo priešu bei draskančiųjų žvėrių, arba geresniam sau maisto pasi- gaminimui. Vienok, pabaigoje naujos akmenų gadynės jau pradėjo suprasti kaip žeme reikia išdirbti. Pradžioje ilgo metalų perijodo, kuriame žmogus pradėjo dirbties Įrankius iš metalu, kaip tai iš vario, bronzo ir geležies, padarė nemažą žingsnį pirmyn. Nuo to perijodo tai ir prasideda tikra žmonijos progreso pažanga.Kiekvienam gali būti aišku, joge! žmogus negalėjo pasidaryti visus jam reikalingus įrankius iš akmens, taip kai]> iš metalų; bet visgi bandė dirbti, kaip tai kirvukus, kurie da šiandien yra randami kaikuriose vietose. Kuomet žmogus išmoko pasidaryti ugnį, buvo tai didžiausis žingsnis pimyn. Su ugnies pagelba jis galėjo sutarpinti metalus; išsivirti arba išsikepti sau valgį, etc. Vienok daug vargo ir triūso jis turėjo padėti, pakol išmoko kaip ugnį padaryti. Tą išradimą netyčiomis pa taikė atrasti, kadangi betrindamas vieną daiktą į antrą užtėmi jo, kad tarpe juodviejų šiluma pradeda rastis, ir ilgiau bedūlindamas beabejo padarė ugnį.Tolinus, taipgi antras nemažas žingsnis progrese tapo padarytas, kuomet žmogus prisijaukino laukinius gyvulius, kurie vėliau tapo net jo draugais. Mums šian

dien gal nei galvon neateina, kad tas pats šunelis, kurs sergsti musų namus, buvo kitados laukiniu žvė- reliu-vilkeliu. Panašiai yra ir su kitais naminiais gyvuliais; kiekvienas iš jų buvo laukiniu žvėrių, tiktai per labai ilgas metų eiles (kaip ilgas njekas nežino; tiktai vieno Dievo viskas yra žinioje) jie tapo taip prijaukinti, kad tartum jie niekad nebuvo laukiniais žvėrimis.Nemažai laiko žmogui truko, pakol išmoko gerai išdirbti žemę ir auginti javus, kaip kad šiandien matome ūkininką arianti; sėjantį, pjaujantį etc. Užsiėmimas žemdirbyste, galima tikrai sakyti, padarė žmogų jo dirbamos žemės savininku; ir žmogus, vieton pirmiaus buvusiojo keliauninko, tapo tikru pastoviu gyventoju ant vienos vietos. Nuo tada tai ir prasidėjo kaimų bei sodžių o vėliaus ir miestų įsteigimai. Pradėjus žmonėms spiestis į vieną krūvą, kilo didesnis darbų pasidalinimas; atsirado geresnės kalbos išdirbinio reikalas, o vėliaus ir išradimas šio- kio-tokio rašto.Manau, kiekvienam yra gerai žinoma ir suprantama, kad pirmieji žmonės nevartojo tokios kalbos, kaip kad mes šiandien vartojame. Aš čionai nesakau, kad jie nekalbėjo lietuviškai arba kitaip kaip, bet jų kalba nebuvo taip išdirbta ir buvo daugiausia viena silia- binė. Tiktai siliabą prie si- liabos dedant sutvėrė tokią kalbą, kurią mes šiandien vartojame.Raštas taipgi svarbią vie

KATALIKAS tą žmonijos progrese užima. Tiktai pasidėkavojant raštui mes šiandien tiek daug žinome iš praeities. Pirma rašto forma, senovės žmonių vartojama, buvo toli ne tokia, arba visai skirtinga nuo musų šiandieninio. Senų senovėje žmonės vartojo dvejopą raštą: paveikslinį ir garsinį. Gilioj senovėj indionai vartojo paveikslinį raštą, kurs dar šiandien pas juos kaip kur yra vartojamas. Jie vieton daikto vardo piešdavo patį daiktą, kurį norėdavo perstatyti kitai ypatai. Be abejonės kiekvienam aišku, kad tokis raštas negalėjo visų jų tikslų užganėdinti. Vienok tai buvo pirmas raštas, ku- riuoini žmogus bandė išreikšti savo mintis ant kokio nors lygaus daikto, kaip tai ant paimu lapų ir tam panašių daiktų. Garsinis raštas dalinosi į tris skyrius. Pirmojo rašto skyriaus kiekvienas garso ženklas reiškė visą žodį. Tokiame rašte Iturėjo būti tiek ženklų, kiek žodžių vartodavo kalboje. Juk, rodos, chinai ir šiandien prisilaiko tokio rašto. Antrame rašto skyriuje buvo vartojami ženklai išreiškimui vieno si- liabo vieton žodžio. Tas jau pagelbėjo ženklų skaitlių sumažinti, nes išreiškimui vieno daikto galėjo sujungti keletą tokių ženklų. Ši rašto forma buvo vartojama senovėje babilioniečių ir as- syriečių, kuriaja jie galėdavo išreikšti visus žodžius savo kalbose vartojamus. Trečiame rašto skyriuje ženklai reiškė jau ne silia- bus, bet žmogaus balso gar- 

šą. Vėliaus tie ženklai tapo praminti raidėmis, o vėliausiai, perėję per nemažą evoliuciją, tapo praminti rašto alfabetu. Tą rašto formą mes ir po šiai dienai tebevartojame. Vienok nereikia manyti, kad tas viskas stojosi kokiame trumpame perijode; bet tas visas ėmė labai ilgas metų eiles, pakol išsidirbo šiandieninė rašto forma.Nors trumpai, matėme pirmus žingsnius žmogaus padarytus progreso linkou Dabar turėdami jau maž-daug tikresnes žinias apie jo pirmyn žengą, galime pažvelgti trumpai į kaiku- rias pirmiausiąsias tautas, mums žinomas kaipo šaltinius musų civilizacijos; o tai egiptėnus ir babilio- nus. Egiptėnai gyveno A- frikoje prie Niliaus upės. Per nekuri laika mokslai, kaip astronomija, geometrija, architektūra ir medicina pas egiptėnus buvo pakilę ant gana tuoin laiku aug- što laipsnio. Mes šiandien esame jiems skolingi už keletą propozicijų jų atrastų geometrijos šakoje. Egiptėnai, bestudijuodami Niliaus užtvinimą ir atoslūgį, pradėjo tėmyti dangiškus kimus; nes jie tikėjo, kad to viso priežasčia esąs žvaigždžių mainimasis. Jie apskaitlia- vo žvaigždinių metų ilgį kurs dar ir po šiai dienai astronomijoje yra vartojamas. Kas link egiptėnų architektūros apie tą mums geriausiai liudija jų budavotos Egipte piramides, kurios dar tebestovi po šiai dienai. Medicinos mokslas daugiausiai remdavosi burtais. Jie

tikėjo, kad kiekviena liga paeina nuo kokios tai negeros dvasios (velnio) ir manė, kad tiktai kokiu ten magišku budu tegalima ją iš žmogaus prašalnti. Be to jie vartojo ir gyduoles; jie pirmi atrado vaistinės svarstyklės Iš šių kelių faktų matome, kokis pas juos buvo progresas.Babalionai gyveno tarpe upių Tigris ir Euphrates. Tie buvo kur-kas augštes- niame pirmynžengos laipsnyje, ir jų mokslo pažinojimas daug tikresnis ir didesnės vertės mums jis yra šiandien. Jie pirmi apibrėžė zodiaką danguose ir padalino jį į dvyliką dalių, pažiūrėdami kiekvieną dalį ypatingu žvaigždynu. Tas jų darbas yra ir bus nemirštančia garbe jiems ant visados. Jie pastebėjo saulės ir mėnulio užtemimus. Jiems skolingi esame už laiko mieravimo išradimą; padalinimą metų į dvyliką dalių arba mėnesiu; mėnesio i v z vsavaites; savaitės į septynias dienas; dienos i dvide- šimts keturias valandas; valandos į šešiasdešimts minučių; ir taipgi už išradimą mieravimo ilgio, svarumo ir intalpos (capacity). Taip perkratinėdami kiekvienos garsesnės tautos pirmynžengos lapus, atrandame, jogei beveik kiekviena, paskiau gyvenanti tauta, turėjo jau geresnę progą pirmesnės tautos išrastus daiktus tobulinti.B o egiptėnų ir babilionų seka assiriečiai, kurie buvo pavelde visą Azijos vakarinę dalį. Pas assiriečius mokslas, kurį paėmė nuo

užkariautų babilionų, buvo išsitobulinęs daug labiau. Jie yra pirmi kningynų ir ikit^kių ,įstaigų užmanytojai. Nuo jų, kaip nekurie mokslo vyrai mano, graikai paėmė ir ištobulino architektūrą, skulptūrą, filosofiją, matematiką, abelną mokslą arba kitai]) sakant, visą iutelektuališką gyvenimąAssiriečiams nusilpnėj u s progrese, viršų paėmė persai. Jie neapsistojo ant vietos, bet tobulino labyn išrastus mokslus, labiausiai atidžią atkreipė į architektūrą. Jų liekanos toje srityje dar šiandien matomos; aiškiai parodo, kiek jie toje mokslo šakoje buvo išsitobulinę.Toliaus eidami arba tėmy- dami pirmynžengą geriausiai žinomų tautų prieiname graikus, kurie yra išradėjais bei ištobulintojais daugelio mokslo šakų, kaip tai architektūros, skulptūros, poezijos ir taip toliaus. Jie buvo pakilę augščiausiai pirmynžengoje už visas kitas pirm jų gyvenusias tautas. Jie ištobulino net viską iki augščiausiam laipsniui, bet sociališkoji gyvenimo pusė pas juos buvo beveik kaip ir užmiršta, užtat jie negalėjo egzistuoti, laikytis ilgas metų eilės, turėjo palikti romėnams, kurie rūpinosi maž-daug labiau • sociališku gyvenimu.Mažne kiekvienam yra žinomi romėnai kaipo garsus teisių dirbėjai. Juk jų išdirbtomis socialinėmis bei valdiškomis teisėmis dar ir šiandien civilizuotas pasaulis tebesivaldo. Romėnai,(Tąsa ant 5 pusi.)DIDELESgRISTYNĖS
/j Ateinantį trečiadienį, vas. 24 d. 8:v0 
;! val. vak. Apveizdos Dievo parapijinėj sa- 
; lėj ties 18 g. ir Union Avė. bus nepapras- 
1 tai indomios ristynės. Tokios bus risty- 

nes, kokių lietuviai Chicago] nėra matę. 
Yra dedama laižybosna $50; sudėjo dru- 
tuolis Baladinskas, lietuvis, ir ristinin- 
kas Rolevičius, lenkas Rolevičius jau 15 
metų, kai ritasi, yra Chicagos čampionas. 
Du metu atgal tasai lenkas ėmėsi per dvi 
valandi su Baladinskiu, lietuviu, ir 
vienas antro neįveikė. Dabar risis, 
kuris nors antrą paris.

Propotnik risis su Sanders.
Katauskis, lietuvių liūtas, imsis su 

Stefanskiu, lenkų ristiku, pasižymėjusiu 
visoj Amerikoj. Jau juodu ritosi ir nei 
vienas antro neįveikė. Dabar risis, kol 

'vienas kuris gaus viršų.
Galop paskutinė pora, žingeidžiau- 

sia pora, tai bus musų geriausia žinomo 
ristiko, pasaulio čampiono Bancevičiaus 
(Young Zbyško) su pagarsėjusiu čampio- 
nu Stock Yard Tigru. Tigras yra veik du
syk augštesnis ir dusyk sunkesnis už 
musų drutuolį. Ristynės tėmįs ameriko
nų sportai ir jų daug bus lietuvių salėj. 
Taigi pasirodįs lietuviai, ką gali savo 
kūno jėga. Lietuviai stoja imtynėsna st 
garsiausiais pasaulio milžinais. Labai bus 
indomu išvysti imtynes.

Reporteris.

nei 
kol
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