
savimi!

IŠ FR

‘tuiįsų

jų^ad^far

Linksmą dieną apturėjom, 
Kurios iš seno, norėjom, 
Jėzų kėlusį girdėjom.

Alleliuja.

THE LITHUANIAN WEEKLY
"KATALIKAS"
PnNI«h*4 «nrg Thnridag at Cblcage. Ill.

Subscription $2.oo per Year 
f To Europe $3.oo per Year ,

š Politiškos Žinios

Italą esama užmuštą ir 
sužeistų 3.500 paprastą ka
reivių ir 27 oficieriai.

Kur toji kruvina kova at
sibūto, telegrame nepasa
kyta, tik dar priduriamą; 
kad žuvus visa italų sto
vykla. . -

Turkai prakišę tik apie 
150 žmonių.

Chicago, III., 4 d. Balandžio
ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER, JAN. 25, 1899, AT THE POST.

kąipsaulė žibėję,' 
Priėjo, 

ų-iesnų susimylėjo

tiek, kad jų 
intekmės ne-

■ Paskutiniu 
rusų tautiški

Prieš Jį ir velniai drebėjo, 
Kad pragaruosen nuėjo, 
Šventus Tėvus išgelbėjo. 

r ? Alleliuja.

Uxansxnt ■Kataliką” rimkit prEnnmo- 
nią aite laiškus ankanžra astmų:

JONAS M. TANANEVKZIA
3240-33 S. iatst^n St. C&issgo. 13.

12 m.
IICAGO, ILL., UNDER ACT OF MARCH 3, 1879

Kasant tunelį po upė 
Spreva Berlyne, kur turė
jęs but nutiestas požeminis 
geležinkelis, sugriuvo iš po 
upės skliautas ir vanduo už
liejo netik tunelį, bet pasė
mė ir rusis daugybės pirk
liški} namų. 80 darbininkų 
vostik išsigelbėjo. Nuosto
liai skaitomi milijonais.

Kas link karo pabaigimo 
> Rymo rašo, kad jokiuo 
įdu karas negalįs baigties, 

oi Turkija nepaves ita- 
ims visiškai Tripolio ir Ci- 
■neikos. Andai tame da- 
ke teiravosi svetimų vieš- 
atysčių ambasadoriai pas 
rafijos užsienių minister] 
■ viršuj minėtą apreiškimą

Nacijonalistų arba tikrų
jų rusų (juodašimčių) su
važiavimas, įvykęs šiomis 
dienomis Peterburge, nuta
rė stengties suvaržyti kaip 
galima labiaus kitataučių 
teises Rusijoje, kad tikres
niems rusams liuosiaus bu
tų gyventi. Visos geresnės 
vietos valstijoje turi but už- 
leidžiamos rusams, valstija 
beturinti šelpti vienus rusus 
ir jų ekonomiškus reikalus. 
Dūmon kitataučių skaitlių 
sumažint ant 
balsai jokios 
turėtų ir tt. 
laiku tikrųjų 
pageidavimai žymiai pakilo.

itadJVo^etija ant vandens 
turi ginkluoiies, jei nenori 
likties kitų viešpatysčių už
pakalyj ir neišstatyti savo 
tėvynės pavojum

riaį..negalį but priešingi 
viešųjų darbų skyriams, te
ėjau kiekviena valdžia vis
gi privalo turėti leidimą da
ryti ir slaptuosius trakta- 
tus, nes priešingai Francija 
tame reikale labai daug nu-

MEKSIKO SUKILĖLIAI 
IŠLOŠĖ KOVĄ.

Iš Jiminez, Meksiko, pra
nešama, kad sukilėliai (re- 
voliuėijonieriai) po penkių 
dieni} kruvinai kovai ties 
Escalon ingalėję valdiškąją 
armiją visiškai.

Valdiškoji armija išpra- 
džių bandė užimti Jiminez, 
bet po penkių dienų smar
kiai kovai turėjo be nieko 
pasitraukti. Ant visos te
ritorijos, turinčios 30 tūks
tančių mylių, dabar nesutin
kama nei vienas valdiškas 
kareivis. Ant tos visos te
ritorijos virė taigi smarki 
kova.

Generolas Emilo de Cam
pe su 600 kareivių nusida
vęs geležinkeliu paimti mie
stą Parral. Valdiškoji-gi 
kariuomenė renkasi ties 
Terreon.

Sukilėlių vadas, generolas 
Orozco, mano, kad Parralo 
ingula prisijungsianti prie 
sukilėlių, tečiau gen. Cam
pe prisakė apsisaugoti, kad 
neinpuolus nelaimėn su sa
vo žmonėmis.

Gi prezidentas Madero 
kasdiena išleidžia biuletinus 
apie savo armijos laimėji
mus (?).

MINIMALIŠKAS MO 
KESTIES LAIPSNIS.
Kadangi ilgus laikus An

glijos vyriausybė jokiuo 
budu neįstengė sutaikinti 
streikuojančių darbininkų- 
jiainierių su darbdaviais, 
premieras Asquith parla- 
mentan įnešė bilių apie .mi- 
nimališką mokesties laipsnį 
maineriams ir .tą bilių abu
du butu tuojau priėmė.

Tai pirmutinis toks pa
sauly atsitikimas, kad vy
riausybė turėtų * įvykdinti 
•panašius įstatymus/

IŠ RUSIJOS PADANGĖS.
Tie, kurie prižiūri kariuo

menės turtus, vadinasi in
tendantais. Taigi inten
dantų rankose esti labai di
deli turtai. Jie duoda vi
sokioms fabrikoms užsaky
mus. Tie užsakymai kar
tais esti už milijonus rub
lių. Žinomas daiktas, kad 
kiekvienas fabrikantas žiu
ri, kad jam, o ne kitam tek
tų tas užsakymas. O kad 
jam tektų tas užsakymas, 
tai jis eina pas intendantus 
valdininkus ir duoda jiems 
kyšius. Intendantais esti 
visokie pulkininkai, genero
lai ir kiti dideli ponai. Tai
gi jiems juk neduosi kokio 
menkniekio, o tik tūkstan
čius. Paskui, paėmę užsa
kymą ir davę kyšį, fabri
kantai jau nežiūri, kad iš
dirbiniai butų geri. Vis
ti ek priims, nes tai jau sa
vo, papirktas žmogus. Tai
gi tokie papirkimai darėsi 
labai ilgai. Tik viena fir- 
Tiia Til išmok©jo~iiitendaii- 
tams per 25 metus 20 mili
jonų rub. kyšių. Bet dabar 
daug tų kyšių augštesnio- 
sios valdžios susekta. Ir 
štai šiomis dienomis prasi
dėjo Peterburge intendan
tų teismas. Teisiama išvi
so 8 žmonės. Tarp jų yra 
pulkininkų, papulkininki} ir 
kitų augštų “cinų”.

tikslui sutverti iš senatorių 
ir atstovų specialinę tarybą, 
kurios butų uždaviniu per
kratinėti įvairius traktatus.

Tokiam įnešimui pasi
priešino kiti atstovai, paaiš-

Dabar tasai bilius reika
lauja-tik karaliaus patvirti
nimo ir liksis įstatymų. Ka
ralius tai atliksiąs, sakoma, 
tomis dienomis.

Koki toji minimališka 
mokestis anglekasiams, tuo 
tarpu smulkmenų trūksta.

Loręlų butas nors tą bilių 
priėmė,, bet už to bilįausne
pasisekimus visuomenėje 
turės atsakyti pati ministe
rija, taigi pati vyriausybe, 
kadangi dar nežinia, ar tie 
istatymai^kartais ims ir ne; 
suvilios yįsuomenė^ juo la
biau darbininkų. ‘

Anglekasiai jau pasiren
gę grįžti darban, bet pir
miau tas žingsnis-' norima

• AUSTRIJA PRIEŠ 
VENGRIJĄ.

Nesutikimai Austrijos su 
Vengrija tęsiasi per dienų 
dienas ir nepramatoma ga
las. Tai nesutinkama su 
antmetama vengrams kal
ba,' tai vėl kariuomene, tai 
biudžetu. Juk Vengrija tu
ri savo naminius reikalus, 
kad tuo tarpu Austrija nuo
latos stengiasi juos ištaųtin- 
ti, padaryti savo tikrais ver
gais. Tečiau vengrai neuž- 
sileidžia veždami smarkią 
kovą su savo priešininkais. 
Nors toji' kova yra sunki, 
bet kartais ir vaisinga.

Dabar Vengrijos sostai- 
-nėje Budapešte pagimdė dį- 
džią sensaciją žinia, kad 
Austrijos karo ministeris 
Auffenberg 1905 metais bu
vęs perstatęs Austrijos im
peratoriui memorialą, ku- 
riuomi reikalavęs pasiųsti 
Vengrijon Austrijos armiją 
ir neramiuosius tenaitinius 
gaivalus numalšinti gin
klais. Nors imperatorius 
karo ministerio nepaklausė, 
tečiau dabar tasai dalykas 
vengrus labai užgavo ir su
judino. Dabar vengrai gre- 
miališkai reikalauja pas ka
ro ministerį tuojau jam iš 
užimamos vietos atsistaty
dinti ir daugiau nesėti ne
sutikimų tarp kaimyniškų 
tautų. Karo ministeris tai 
platonišku budu užsigina, 
bet bus sunku jam iš tos 
aferos išsisukti, nes tokie 
dalykai nėra juokai.

Studentų riaušės Peter
burge vis dar nesiliauna. 
Vasario 20 dieną vėl buvo 
prisirinkę daugybė studen
tų, nes mėgino daryt mi
tingus, mėtė atsišaukimus, 
ragindami prie streiko, iki 
nebus prašalinti valdžios 
paskirtieji profesoriai ir iš 
universiteto nebus išvesta 
laukan policija. Policija irr- 
vaikė riaušininkus ir su
ėmė 82 studentu. Tarp jų 
pasirodė besąs amerikie
tis Black, giminaitis prezi
dento Tafto, besirengiąs, 
prie profesorystės. Patik
rinus asmenį policija palei
do BIaeką.

VOKIETIJAI REIKIA 
GINKLUOTIES.

Pirm išvažiuosiant kaize- 
iui į Korfu, jis audiencijon 

priėmęs Vokietijos parla
mento prezidiumą, ty. pir-

'.u vice-pirmininku. dr. H. 
r’aasche ir H. Dove. Au
gienei j a tesusįs nepaprastai 
igai. Kaizeris nepajudinęs 
įei vieno klausimo iš vidu- 
■inės politikos. Tik išreiš
kęs pasiganėdinimą, kad 
greitai Vokietijoje pasi
baigęs (?) anglekasių strei
kas ir kalbėjęs apie Angli
jos streiką, kuris taip ilgai 
negalįs pasibaigti, Taip- 
pat išreiškęs viltį, kad par
lamentas juros ir sausžemio 
ginklavimosi biudžetą grei
tai ir be jokių permainų pri-

kindąmi, kad konstitucijoje 
aįe slaptų slaptingiems tikslams ,sky- 
^Idešiny- ' 
atstovas) 
Liucijoje

Skaitytojai jau turbut 
nekartą bus girdėję, kad 
Suomija priklauso Rusijai, 
bet turi savo konstituciją, 
savo visai atskirą Seimą ir 
tt. Taigi vasario 20 d. Suo
mijos sostainėje Helsingfor- 
se buvo to naujai susirinki
mo Seimo atidengimas. Per 
atidengimą Seimo pirminin
kas pasakė atstovams gra
žią kalbą, kurioje išrodė, 
kaip tai Suomijos priešai 
nori ją nuskriausti, nori 
suomių teises, soumių lais
vę paglemžti; jis savo kal
boje išrodinėjo, kaip tai 
suomiai nesigailėdami turi 
savo tėvynę ir savo šalies 
teises nuo priešų ginti.
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Ant galo didžiuma balsų 
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IŠ ITALŲ TURKŲ 
KARO.

Londono dienraščiai to
mis dienomis gavę žinią nuo 
turkų kariuomenės komen
danto iš Benghazi, Tripo- 
lyj, kad turkų armija labai 
skaudžiai sumušusi Italijos 
kariuomenės ne menką
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| Žinios iš Lietuvos.

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS. 
“Lietuvių Žieminė Šventė”

Vasario 18 d. n. sk. L. 
Giedotoji! Draugija suren
gė paprastą savo “Lietu 
vių Žieminę Šventę”. To 
kios šventės L. G. D. ren
giama jau 17 metų, ir kaip 
patsai Gied. Dr. vedėjas p. 
Vidunas savo prakalboj 
(pasakyto} šventę atiden
giant:) pažymėjo — tos 
šventės vis darosi lietuviš
kesnes, '' skaitlingiau lan
komos.; ■ ' '

Ką del skaitlingumo, tei
sybė — prisirinko pilnin
telė Jokubynės salė 
apie 900 žmonių. Tiesa, 
pastebėjau, kad tame skait
liu je buvo daugelis tokių 
(vokiečių), kur tik pasi
šokti atėjo, šiaip nieko 
jiems nerūpėjo. Bet visgi 
net nežiūrint į blogą orą, 
prisirinko ir lietuvių iš vi
sų (net tolimų) Prūsų Lie
tuvos kampų.

Pačios šventės “apei
gos” buvo atlikta gana iš
kilmingai. Pirmiausia cho
ras, susidedąs iš arti 40 
žmonių, sudainavo . “Para- 
ginymą” — Eime, brole
liai, paleist dainas!”, pas
kui Viduno prakalba-ati- 
dengimas, toliau orkestrui 
pritariant Sasnanskio har
monizuota Maironio daina 
-— “Sužadinkim Lietuvą”, 
paskui da dvi dainos 
(‘“Motinos likimas”, “Šal- 
tyšius”) ir ant galo “Prie 
Nemuno” — mišras choras 
su solo ir duetu ir orkes
tro palydėjimu.

Toliau buvo vaidinta 
trijų paveikslų drama “Na
mų Ugnelė” įžanga iš tri- 
liogijos “Bamuva”. Ant 
galo buvo sudainuota da 5 
dainelės. (“Kada noriu 
— verkiu”, “Bernelio skau
smas” “Saulelė raudona”, 
“Tekėjo saulelė”, “Kas su
katos vakarėlį”). Choras 
gi L. G. D. geras ir dainelės 
sudainuota dailiai, bet vis-’ 
gi ypatingą įspūdį darė 
choro dainavimas, orkest
rui pritariant.

“Namų Ugnelė” gi — tai 
jau kas tai nepaprasto, o 
vietomis, pasakyčiau, net 
nežemiška. Laikais — 
“kaip Lietuvoj Ramuvas 
naikino”. Uždangai pasi
kėlus, matai miške aukurą 
ir 15 baltomis drobėmis 
apsitaisiusių vaidelyčių, 
kurios pirma rankose turė
damos medžio šakeles, pas
kui palmas, ant galo žibin
tuvus — giedodamas atlie
ka saulės, garbinimo apei
gą — “laigavimą”. Tasai 
jų ypatingas vaikščiojimas, 
giedojimas ir kitos apeigos, 
rūbų dailumas, atlikimo su
tarimas, ypatingas scenos 
apšvietimas (“liepsnų skri
tuliai”) ir kiti daro nepa
prastą įspūdį.

Antras paveikslas — vėl 
miškas ir po- ąžuolu auku
ras. Gražina — nepapras
tai daili ir prakilnių jaus
mų mergaitė, svajoja apie 
tarnavimą visą amžį tam, 
kas prakilnu, kas šventa — 
svajoja būti “namų ugne
le”. Jos motina, matyda
ma tokius prakilnius savo 
dukrelės jausmus ir min
tis, labai nudžiunga, nes ti
kisi, kad jos seniau padary
tas dievams prižadėjimas 
— pirmutinę savo dukrelę

Gražiną tarnauti “namų 
jgnelei”, bet ir motina ir 
Gražina labai nusistebi, 
kuomet pirmoji jau po pa
laiminimui pamini rengi
mąsi važiuoti Ramuvon. — 
“Ramuvon ?... nusistebėjus 
klausia Gražina ir didei nu
liūsta. , /' J , į

Paskui išsiaiškiną, kad 
prieš tris metus Gražiną 
toj pačioj vietoj matė ber
nelį, kuris kalbėjo apie 
“namų ugnelę”. Nors ji 
tada nesuprato, ką tai reiš
kia, bet koks-tai jausmas li
kosi ir to bernelio paveiks
las vis stovėjo jai akyse.

Ir tik šiandien, melzda- 
mos saulei, ji pajuto, ką 
tai reiškia toji “namų ug
nelė” ir labai nudžiugo, 
kuomet motina (jei rodės) 
jos tą jausmą suprato ii’ 
palaimino... Bet dabar... 
Jei rodos, kad dievams — 
saulei -— Ugnei — šviesai 
galima tarnauti ne tik Ra
mu vo j, ne tik būnant vaide- 
lyte, bet visur, ypač gi na
mie... tarp savųjų ir... pa
čiai būti “namų ugnele”... 
Bet matydama motiną di
dei nuliudusią, prižada eiti 
ir Ramuvon. Vienok mo
tina nesutinka su tokiu 
greitu prižadėjimu ir visai 
neverčia Gražinos keliauti 
Ramuvon ir palieka vieną, 
patardama rimtai apsvars
tyti ir pačiai nuspręsti.

Gražina, likusi pati vie
na, nebežino ką daryti: ge
rai butų eiti Ramuvon tar
nauti amžinajai Ugnei ir iš
pildyti motinos prižadėji
mą, bet čia vėl bernelio ir 
“namų ugnelės” atminimas. 
Ir kreipiasi prie nusilei
džiančios saulės, maldauda
ma jos patarimo. Jai besi
meldžiant ir begalvojant, 
štai ateina tas pats beme- 
lis-kungas, kuris girdėjo 
jos prašymus ir abejones. 
Jis atvirai ima kalbėti ir 
kalbina keliauti su juo. 
Gražina jau-jau ima linkti 
jo pusėn, kaip iš miško iš
šoka KraUzys, kuris irgi 
būtinai buvo užsispyręs 
Gražiną sau pasiimti ir 
kartą net grobte norėjo pa
grobti, bet Gražinos drąsu
mu atstumtas ir kungo su 
savo palydovu pabaidytas 
turėjo atstoti. Čia tarp vy
rų prasideda kova, kardais 
kapojimos. Tada Gražina, 
pamačiusi tas vyrų del jos 
peštynes, labai susijaudina, 
pasipiktina ir prieš saulę 
prisiekia eiti Ramuvon tar
nauti amžinajai Ugnei, su 
paniekinimu atstumia su
grįžusį vėl prie jos bernelį- 
kungą, kuris buvo apgalė
jęs savo priešą ir palikęs 
prie jo savo palydovą Var
tą. ... -j

Paskutinis paveikslas — 
tai senovės lietuvių grįčia, 
kur parodoma Gražinos iš
leistuvės Ramuvon, tėvų, 
brolių ir seserų atsisveiki
nimas...

Toksai turinys. Dekoraci
jos gi, kostiumai, artistų 
geras vaidinimas ir kiti, į 
žiūrėtojus darė didelį įspū
dį ir suteikė nepaprastą es
tetikos jausmą užganėdini- 
mą.

Abelnai — buvo matyti 
ir jautėsi koks-tai prakil
numas, dailumas, kokio lie
tuviu rengiamuose vaka-

mą kaikurios vaideliutės 
svarbiuose prakilnumo mo
mentuose juokėsi arba bent 
“per linksmus’* veidus turė
jo; 2) pačiame veikale, pa
sakyčiau, perdaug yra pa
tetiškų “tėvynės meilės at
sidūsėjimų” ; patrijotiškus 
jausmus ir šauksmus gali 
išreikšti tik pastarųjų lai
kų “patrijotiškoj dvasioj” 
išauklėti žmonės, bet ne 
anuomet, “kaip Lietuvoj 
Ramuvas naikino”, 3) kun- 
gas perdaug draugiškai su 
savo palydovu apsieina, 
kad jį butų galima skaityti 
tarnu, kuris turėtų prie po
no stovėtiir tylėti, šiam il
gus monologus bekalbant. 
Vis tai defektai, paeinantis 
iš autoriaus kaltės, b pir
masis — iš artisčių. Bėto, 
publikos didžiuma per gar
siai jau savo neišsilavini
mą parodė ir vietose, kada 
mažumai ašaros bįrėjo, di
džiuma juokėsi!

Negaliu da vieno dalyko 
nepastebėti. Prūsuose, ar 
tai susirinkimai, ar tokie 
vakarai daroma salėse prie 
restoranų — ir čia per po
sėdį ar per vaidinimą 
nuolat vaikščioja tarnai ir 
siūlinėja alų, “kroką” ir 
kitus. Publika gi geria, 
ruko ir k. Tai jau “per
daug vokiškai“... M.

LAIKRAŠČIO BYLA.
Aną dieną Vilniaus 

apygardos teismas nuteisė 
rusų dienraščio “Naša Ko- 
peika” redaktorių p. Radi- 
ną ant 10 dienų arešto ir 5 
rubliais pabaudos (arba dar 
viena diena arešto) už tai, 
kad jis be tam tikro leidimo 
padėjo savo dienraštyje ži
nią iš karo teismo.

pašvęsti dievams tarnauti 
Ramuvoj — tikrai laimin
gai išsipildys. Ji pas au
kurą jau net ir palaimina

ruošė (Didž. Lietuvoj) man 
da neteko matyti, nežiū
rint, kad buvo ir silpnų pu-

kad.ir tęismas mane paliuo- 
suotfų. Del ’ 68 paragrafo 
kunt i Pat ockis liko paliuo- 
suojlafe.

Tėvą agi Joną, kuris tų 
pačių* tėvų tretįjį vaiką tik 
keli mėnesiai atgal tepa
krikštijo, nubaudė 15 rub., 
ir pfer 3 mėnesius negalės 
pildyti savo pareigų.

Tėvus tų vaikų nubaudė 
ant dviejų savaičių į tvir
tovę. » S. Ir.

—■ ■ - ■ ■
ŠANČIAI.

Darbininkas Alfijoras, 
bevalydamas šulinį užmir
šo laužtuvą (lomą), kurio 
kotas buvo medžio. Įsisėdęs 
kibiran leidosi šuliniu. Tik 
staiga yi'ndo rankena trakšt 
lūžo, ir yir-vir-vir akimirk- 
snyj tiško nelaimingasis 
stačiai ant pagalio, kurs iš
ilgai perlindo iki pat kak
lo. Ištraukė dar gyvą, li- 
gonbutyj suskubo karmelitų 
kunigą, atvežti. Pagalį be
imant laukan, nelaimingasis 
atidavė | Dievui dūšią. Li
ko pati su 5 vaikais.

’ KUNIGŲ BYLOS. .
Vasario 15 d. apygardos

teismo išvažiuojamoji sesi
ja Dysnoje nuteisė už pa- 
krikštijimą stačiatikių vai
kų tris kunigus: kun. Joną 
Skardinską, kun. Juozą 
Marcinkevičių ir kun. Sta
sį Savicką. Visi trįs gavo 
pasišalinti per 6 mėnesius 
nuo savo pareigų pildymo ir 
užmokėti po 50 rub. pabau- 

50 
te-

dos;- vietoje mokėjimo 
rub. galima dvi savaiti 
sėdėti.

NOČIA, 
Lydos apsk.

Vasario 12 d. Nočios baž
nyčioje lenkininkai vėl ne
davė kunigui sakyti lietu
viškai pamokslą. Pradėjus 
skaityti evangeliją, lenki
ninkai, kaip žvėrįs, ėmė 
staugti. Lietuviai vėl sus
tatė protokolą. Tai jau bus 
trečias protokolas iš eilės.

* ODESA.
Sausio 8 d. buvo kunigo 

Potockio ir tėvo kapucino 
Jono teismas del apkrikšti
jimo vaikų, kurių tėvas ka
talikas, o motina stačiati
kė.

Kun. Potockis teismo pa
klaustas, kodėl jis tai pada
rė, atsakė, jog jis, kaipo 
Kristaus tarnas, negalėjęs 
kitaip pasielgti: to prašę 
tėvai, kurie pirmiausią turi; 
teisę ant savo vaikų. Kris
tus vėl sako “krikštyk”, to
dėl neturėjau teisės atsisa
kyti; pagaliau, tai daryda
mas nenusidėjau nei val
džios įstatymams, nes 1905 
m. Augščiausiu manifestu 
duota sąžinės liuosybė, ne
skaitau tat save kaltu, o jei 
ir prasižengiau, tai paragra-
:!u 68 esu nuo tos kaičios pą- 
liuosuotas, nes nuo krikšti
jimo jau daugiau kaip mė

sių, pa v.: 1) per laigavi- tai praslinko, meldžiu tat,

JONIŠKIS, 
Šiaulių apskr.

kas pas mus girdėti, ką vei
kia žmonės musų apylinkė
je. Mes ne visiškai snau- 
džiam. Joniškyje yra 
“Blaivybės” draugija, ar
batinė, ūkininkų “Artojo” 
draugijėlė, vartotojų drau
gija, (latvių ekonomijos 
draugij'a)',' trįs mokyklos 
“Saules”, valsčiaus ir mer
gaičių, dar žadam progim
naziją steigti. Progimna
zijai jau padovanojo vietą 
p. Goėsas. Tiesa, turim ir 
negerų daiktų: priviso tiek 
smuklių, kiek gal niekur 
nėra.

Šią i vasarą suruošėm du 
tfckaru, pusę pelno 

, paskjęeęihe Mokslo ir D. 
draugijų namams Vilniuje. 
Žinoma, turim ir priešų, bet 
ką padarysi: nėra sodžiaus 
be pikto šunies...

J. Bulis.

SUSIRINKIMAS.
Vasario 19 dieną buvo 

metinis visuotinas Kauno 
esperantinnikų draugijos 
susirinkimas. “Draugijos” 
redaktorius A. Dambraus
kas, kuris yra esperantinin
kų draugijos pirmininko 
pavaduotojas, skaitė espe
ranto kalba apie esperanto 
mokslo literatūrą ir paskui 
trumpai perskaitė tai rusiš
kai; už tai susirinkimas iš
reiškė jam padėką.

vasaris” busiąs skildamas 
musų jaunimo reikalams.

DVARUS PARDUODA.
Vilniaus lenkų laikraščiai 

iraneša, kad Telšių apskri
ties dvarininkas p. Sipavi
čius pardavęs nesenai Vals
tiečių Bankui savo Baldžių 
dvarą, palei Varnius. “K. 
L.” labai del to stebisi, nes 
p. Sipavičius dar prieš po
rą metų Telšiuose, per su-, 
sirinkimus, statęsįs dideliu 
enkų patrijotu.

(“Viltis”).

VISOKIOS ŽINIOS.
Berlynan parėjus žinia, 

md Waldenburge, šlionzke, 
anglekasiai straiką atšaukę 
ir sugrįžę į darbus.

PĖSTININKAS.
Šiomis dienomis Vilniaus 

ir Kauno miestus aplankė 
bulgaras Papanovas, kuris 
nutarė pėkščias. apeiti visas 
Europos valstybes. Išėjo 
jisai iš Bulgarijos gegužės 
19 d. 1910 m. ir savo kelionę 
turi baigti ligi gegužės 19 
d. 1916 mętų. Be Papano- 
vo, po pasaulį vaikščioja to
kių pačių, kaip jis, pėštinin- 
kų (far 15 žmonių.. Mat 
Bulgarijos>ivyriausybė pas
kyrusi 75.QQ0 frankų dova
nų tiems, kurie tuo metu ap
eisią visą Europą; drauge 
jie turi rinkti geografijos, 
pedagogijos^ etnografijos ir 
stati® 
vas -.........
vaikščioja tautiniais bulga
rų rūbais, persijuosęs per 
pečius bulgarų tautos var
sų juosta.

NAUJAS LAIKRAŠTIS. ■

Peterburge kilo sumany
mas intaisyti 1913 metais 
visos Rusijos miestų paro
dą.

1911 metais valstybės iš- 
das Maskvoje iš vienų 
ik mokesčių nuo palikimų 
pasipelnęs 2.650.000 rublių. 
Mat, tais metais Maskvoje 
mirę daugelis milijonierių.

Iš Rymo rašo, kad pope- 
žiaus sveikata esanti kuo- 
geriausiame padėjime, ir 
cad kasdiena priimąs audi- 
encijon keleivius. Popežius 
mvęs tik lengvai užkimęs.

:oš žinias. i Papano- 
liaųdies mokytojas,

“Lietuvaites” redaktorė 
p-lė Kobeįinskaitė žadanti 
pradėti leisti naują lietuviu 
laikraštį “Pavasarį”. “Pa-

Japonijos parlamentui an
dai pasibaigęs posėdžių lai
kas, taigi-mikados tam tik
ruoju pranešimu jis ir pa
eisiąs. Nauji parlamentan 

rinkimai paskirta gegužyj.

is Uenain, r rančų a, Tar
šoma, kad ten streikuojanti 
anglekasiai su darbdaviais 
galutinai susitaikę. Visi 
t arbininkai sugrįžo į dar-

Iš Dena’

Berlyne prasidėjus prieš 
penkis smuklininkus byla, 
kurie kitus kartus vargdie
niams buvo pardavę medi
nio alkoholio, nuo kurio nu
sinuodijo .Berlyno prieglau
doje 89 benamiai žmonės.

»
Vindabonoj mėsos kaina 

taip augštai pakilus, kad 
miesto valdyba nuspren- 
džius jau nors sykį pada
ryti tam galą, kasdiena tam 
tikroji miesto komisija skir. 
sianti ant pardavinėjamos 
mėsos kainą.

*
Iš Rymo Rusijos ambasa

dorius Dolgoruki greitai 
busiąs atšauktas, kadangi 
jis neįstengęs sutaikinti 
kariaujančias puses Tripo
ly j. Tas pat busią pada
ryta ir su Rusijos užsienių 
ministeriu Sazanovu.

*
Varšavos karo teismas 

andai pasmerkė iš Radomio 
25 gyventojus ųž prigulėji
mą prie socįjalistų partijos 
katorgon nuo 2 lig 8 metų, 
o 23 kitus pasiuntė Sibe- 
rijon. Karo teismas, aiš
ku, veikia.

Tomis dienomis Rusijos 
caras iš Carskoje Sielo iške
liavęs Kryman. Vidurinių 
reikalų ministeris Makarov 
pasitraukęs iš užimamoj 
vietos ir caras pirm iške
liausiant jo pasitraukimą 
priėmęs.

Prancūzas lakūnas Frantz 
andai padaręs rekordą ae
roplanu aukštumoj, būtent 
su dviem pasažieriais pasi
kėlęs 6.971 pėdų. Duessel- 
dorfe, Vokietijoje, vokiškas 
lakūnas Kleine su aeropla
nu nuo 300 pėdų augščio nu
kritęs ir užsimušęs.

Moterių reikalavimai su
lig teisių politikoje su vyrais 
andai buvo svarstoma An
glijos parlamente ir biliua 
visai atmesta, o atmesta 
vostik 14 balsų dauguma 
Tokiuo budu sufragistės iš- 
naujo pralaimėjo ir tame 
dalyke jos pačios kaltos ui 
savo neramius pasielgimus

Garlaivis Mauretania an
dai iš New York o pribuvęs 
į Queenstown, bet negalėjęs 
iš ten paimti su savimi kra- 
sos, kadangi siautus smarki 
audra.

•y .

Iš Konstantinopolio ra
šo, kad armėnų katalikų pa- 
triarkas Pertian andai iš 
savo vietos ministerijos nu
sprendimu prašalintas. Pa- 
triarko prašalinimo reikala
vę patįs armėnąi katalikai.

Saratovo karo apygardos 
teismas nesenai svarstė bu
vusio Uralsko policmeiste
rio Livkino bylą. Livkinas 
buvo kaltinamas, kad nušo
vęs du pasiturinčiu žydu 
pramonininku, ant-kurių bu
vęs piktas. Livkiną nutei
sė: išmesti iš karo tarnybos, 
atimti visas teises ir 3 me
tams pasiųsti katorgom Ge
ra bausmė, jei tik caras ne- 
susimylėSiąs ant savo tar
no.

Kieve buvo paskelbtas 
Stolypino paminklui statyti 
konkursas. Konkursai! bu-

Vokietijos parlamentas 
tomis dienomis priėmė val
dišką armijos ir laivyno 
biudžetą ir dar taip, kaip 
valdžia parlamentui buvo 
pasiulusi. Sulyg biudžeto 
armija ir laivynas busiąs

vo atsiųsta 15 projektų, 
bet komitetas nei vienam 
nepaskyrė dovanos. Dabar 
paskelbtas antrasai konkur
sas; žydai dailininkai kon
kursai} neprileidžiami.

padidmtas žmonėmis, laip- 
pat ir karo laivams nesigai
lima pinigų. Ką dabar ant 
to pasakys Anglija, jei Vo
kietija be atsižiūrėjimo gin-> 
kluojasi.
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šauktis 
Tokios 

randasi

>

KATALIKAS >

elskelio mašinistai gręsi
;r * ", “. streiką*;? :

Ant plaukiko užpuolė 
žėlvė.

New Bedforde nedirba į 
30.000 audėjų. Jie reika- 
auja mokesties padidinimo 

10%, o darbdaviai jiems 
siūlo tik 7%.

Lawrence ir gi dar 14.000 
audėjų nedirba, reikalauda
mi 15%. Kompanijos žada 
apskelbti lokautą, o tada ra
si darbininkai, neturėdami 
darbo, bus daug dėkingi ži
nomam Haywood’ui, kuris 
mano susyk padaryti darbi
ninkams “rojų”, taigi juos 
ir vargina. Jam rupi ne dar
bininkų labas, bet juos at
versti į socijalistus.

Musų elgetos.
—- Tai tik drąsumas, taip 

smarkiai skambinti.:
— Atsiprašau pono, 

maniau, kad pono nėra 
inie.

Naujas audėjų straikas.
Lowell, Mass. Audėjų 

straikas eina aršyn. Strei
kininkai surengę andai de
monstracijas ir sunaikinę 
nekurias fabrikų nuosavy
bes, kelios fabrikų įstaigos 
uždaryta. Vienas straiki- 
ninkas areštuota.

Kensingtone, Pa. naujas 
audėjų straikas pabaigta, 
kadangi darbdaviai sutiko 
oakelti darbininkams mo
kestį valandoje nuo 24 ant

Mt. Gregory, Mo. Už
tvanka, užlaikanti upės 
vandeni, gręsia kiekvieną 
valandą pratrukti. J ei pra
truktų, but kuodidžiausias 
medžiagiškas ir žmonių gy
vastyse nuostolis. Iki šiam 
laikui potviniai jau pridir
bo daugybę nuostolių, o gal 
but jie bus dar didesni.

Valdiškas biuras Wash
ingtone išsiuntinėjo perser
gėjimus gyventojams klo
nių upių Ohio ir Mississip
pi, nes potviniai juos gal 
pagaut kiekvienoj valandoj.

Washington, D. C. Kon
greso veikmės, fegulamino 
komitetas tomis dienomis 
nusprendęs nepavesti že
mesniajam kongreso butui 
jokių rezoliucijų Lawrence 
straiko reikale, kadangi, 
esą, straikas jau pabaigtas, 
tat nėra reikalo tuo dalyku 
užsiimdinėti.

Minėtos rezoliucijos buvo 
įnešta atstovų Wilsono ir 
Bergero ir notėta anomis 
perstatyti visiems atsto
vams baisų darbininkų pa
dėjimą Lawrence, Mass.

Keokuk, Iowa. Valstijo
se Iowa ir Nebraska išsilie
jimas vandenų pridirbo 
daugel j eibių. Upės prade
da išsiliet iš krantų, pasi
didinus vandeniui subėgan
čiam iš. apielinkių nuo tirp
stančio sniego ir užlieja 
kuoplačiausiai lygumas.

b New York, N. Y. " Pra- 
matoina didis straikas"gelž- 
kelio mašinistų, ant penkias
dešimtis linijų į rytus nuo 
Chicago's ir žiemių link nuo 
Norfolk. Mašinistai reika
lauja pakėlimo mokesties ir 
sutvarkymo valandų darbo, 
ko dar nebėra .' ant visų li
nijų. Mašinistai, ant su
šauktų savo susirinkimų 
dar nėra' tikro nieko nuta
rę, vienok ketifia tvirtai pri_ 
simti už to dalyko ir tuoj. 
Jei reiktų išeit ant straiko, 
tai jame dalyvautų arti 
25.000 mašinistų. z ’ . J

Reikalauja jie.mažiausios 
mokesties $4.40 dienai ant 
pasažierinnj traukinių, ir 
$2.50 ant prekinių, taippat 
dvigubos mokesties už virš- 
laikinį darbą. Toliau rei
kalauja, mašinistai, tokios 
pat mokesties mašinistams 
arba motormariams ant 
elektrikinių gelžkęlių.

Trumpu laikj£?kompani- 
jos gelžkelių tūr duoti atsa
kymą ant minėtų reikala
vimų. ...... '.

klausimo nepataiko teisin
gai atsakyti.

Nekurie jų net to nežino, 
kad Francija yra respubli
ka. Portugaliją vadina 
miestu, nežino kokia šaka 
pramonės yra svarbiausi jų 
prigimtoj šalyj, arba koks 
yra skirtumas tarp geogra
fiškos platumos ir ilgumos 
ir 11.

Norima straikuoti.
Lynn, Mass. Čion ren

giasi išeit straikan batsiu
viai, avalų dirbtuvių darbi
ninkai, kuriems darbdaviai 
nenori pakelti mokestį nuo 
štukų, Straikan gal in- 
raukti keliasdešimtis tuks
iančių darbininkų iš kelių 
dirbtuvių.

Kaizerio rūmų tarnų iv- 
teliuose, Berlyne, plačiai 
apkalbama dabartinis kaize
rio iškeliavimas ant salos 
Korfu. Pasakojama, kad 
kaizeris specialiai į ten išve
žęs savo vienetinę dukterį, 
kuri įsimylėjusi į vieną 
gvardijos poručninką, ku
ris paeinąs iš senos aristo
kratų giminės. Kadangi 
toksai apsireiškimas labai 
nemielas ir neparankus, ta
tai duktė išgabenta į... va- 
kacijas, kur turėsianti išsi
gydyti.

60 jūreivių palaikai, išimti iš karo laivo “Maine”, pargabenti į Suvienytas 
Valstijas ir ant tautiškų kapinių Arlingtone palaidoti. Čionai parodoma, kaip tie 
palaikai išimami iš karo laivo.

Rock Island, Ill.
28 d. š. m. Iš čia 
rašo toliau. Baimė,

Turėjo net dešimts vyrų.
Alentown, Pa. J. Schwe- 
yer, turinti dar tik apie 
28 m. ir. labai d^ioš išžiu- 
roS, likosi apkalėti už tai, 
kad ištekėjo jau net už de
šimto vyro, nei su vienu iš 
pirmesnių neturėdama val
diškojo persiskyrimo. Dė
lei to dabartinis jos vyras 
Schweyer, išvežiotojas ledi] 
— yra peršaltas, matyt, 
kad pasiduot apgavingiems 
darbams dailios Jennies, ir 
gerai patyręs tą, pareikala
vo persiskyrimo iš tos prie
žasties. Kada valdžia tai 
sužinojo, suareštavo laimin
gą savininkę net 10 vyrų, 
tarpe kurių vienas buvo de
tektyvu, o kitas alderma- 
nu. ( .

Užprotestavus Užsienių 
ambasadoriams, kad Chiną 
respublikos vyriausybė b( 
jų žinios skolina $2.000.00(' 
pas Belgijos sindikus, už
sienio reikalų ministeris 
ambasadoriams apreiškęs 
kad tie gauti pinigai busią 
nepajudinami, kol to viso 
reikalo nenuspręsiąs pats 
respublikos prezidentas 
Yuan Shi Kai: ‘

Visuose Chinuose karei
viai palengva apsimalšina. 
Įvairių tautų kareivių ko
mendantai stengiasi susi
nešti krūvon ir bendrai dar. 
buoties jaunos respublikos 
labui prilaikant savus ka
reivius ant vadžių.

SKAITYTOJŲ BALSAI. 
St. Charles, III.

1 “Kataliko” 11 numer. š. 
m. paduota žinutė iš šio 
miesto, kuri su teisybe vi
sai nesutinka. Po žinute pa
sirašęs nekoksai Kazio Biar_ 
žas. Jis rašo, kad vasario 
]9. dieną š. rn. čionai suloš
ta [komedija viename akte 
“Žilė galvon, vęlnias uode
gon.” Taigi Kazis Biaržas 
rašo, kad tasai lošimas at
likta kuodailiausiai. Nesu
prantama bet, kokiame da
lyke tas dailiai atlikta? 
Gaila, kad muši] rašytojai 
nerašinėja teisingų žinučių, 
vis nori pagirti, kadir pras
čiausiai viskas būti) atlikta. 
Panašiai rasinėj ant musų 
laikraščius padaro visuome-’. 
nės klaidintojais. Tame rei
kale turiu ir aš pasakyti 
nors keletą žodžių.

Minėto vakaro rengėjai 
labai puikiai buvo sudėstę 
programą, mokėjo surašyti. 
Girdi, busią taip ir taip. Mu
zikantai kuopuikiausiai gra- 
jįsią lietuvišką himną, pas
kui busią lietuviški žaidi
mai. Bet susirinkus publi
kai muzikantams nei galvon 
neatėjo grajįti lietuviškas 
himnas ir iš to pasirodė, kad 
jie to himno nemokėjo. Po 
perstatymui laukta lietu
viškų žaidimų, bet ir to ne
sulaukta. Aišku, kad pro
gramas neišpildyta, tai kam 
p. K. Biaržui ir reikėjo tas 
vakaras iškelti į padanges? 
Ir dar jis sako, kad musų 
žmonės labai atšalę tautos 
reikaluose, kadangi mažai 
kas minetan vakarėliu atsi
lankė. Kad vietiniai lietu
viai butų atšalę tautos rei
kaluose, tai tas ir netiesa. 
Čionai gyvena rasi 400 lie
tuvių ir kiek tai jau sykių 
buvo loštas teatras, rengta 
vakarėliai, kad retkarčiais 
tuo lietuvių krutėjimu net 
ir svetimtaučiai gėrėdavosi. 
Gyvuoja čionai 3 lietuviš
kos draugystės pašaipiuos, 
kaip tai: D. L. K, Vytauto, 
šv. Jurgio ir Liudsybės, be 
to T. M. D. kuopa. D. L. K. 
Vytauto dr-ja užlaiko knin- 
gynėlį, iš kurio musų broliai

lidesniais' būriais, bet. ir po 
kelis stovinčius krūvoj skir
sto. Diduma gyventojų yra 
baisiai nepakakinti". žiau
riais padavadijimais' ir da
bartinio miesto majoro, šei
mininkavimu.

Miesto vyresnybė ir poli
cija daro tankius susirinki
mus ir visokį patyrimai ir 
nužiūrėjimai atiduodami 
milicijos viršininkui, kuris 
tuoj įsako daryti kratas. 
Beveik visose įlietai o išdir- 
bystės Įstaigose . padarytos 
kratos, iri daug asmenų yra 
sųkiiiištą, kaįėjiman. Tie 
asinenįš, kurie negal aiškiai 
nurodyt, su kokiu mieriii 
apsigyvenę yra čion, — taip 
pat kemšama kaįėjiman.

Demonstrantų su policija 
susirėmimuose daugelis bu
vo sužeista.

ovė. atsto-
zų nieko tokio Jposėdyj ne
galima nuveikti, ykadangi 
reikalaujama- tam tikras at
stovų skaitlius. • Bšl'ių apie 
kandidatus į pręzidmitus se
natas pripažino reikalingu 
ir tuojau priėmė. Da
bar tą bilių turėtų pri
imti ir žemesniojo buto at
stovai, bet jų menkas skait
lius ligšiol dar suvažiavęs. 
Jei patįs atstovai panašiai 
elgiasi, tai iš to viso nieko 
svarbaus negalima sulaukti.

Kovo 
mums 
susek

ti] rengiamų išdinamitavi- 
mui tūlų vietų, privertė vai. 
džią pastaromis dienomis" 
padaryti čion daugybę su
ėmimų. Negana to, visas 6 
ir 12 regimental milicijos 
sumobilizuota ir atsiųsta į 
Rock Island. Majoras 
Schriver visą valdžios tvar
ką mieste pavedė kariuome
nės viršininkui.

Iš apylinkių daugelis far- 
merių ir šiaip žmonių- su- 

kad pamatyti tas 
susirėmimų regy- 
valdžios ». tvarkda-

Palm Beach, Fla. Retą 
atsitikimą turėjo p. Jordan 
iš Buffalo, viešintis čia pas 
savo svainį.

Maudantis pakraštyj jū
rių, netoli gyvenamo namo 
ir nuplaukus arti 200 pėdų 
nuo krašto, Jordanas patė- 
mijo didžiulę želvę (čerapo.- 
ką); pastaroji vieton pama
čius žmogų nešdintis šalin, 
priplaukė prie Jordano ir 
pradėjo jį gaudyti. Vie
ton gelbėtis, plaukikas už
sėdo raitas ant kupros žel- 
vei ir tokiuo budu norėjo 
jai nepasiduot; bet ta, su
pratus jo mierį, panėrė gi- 
lumon, tuomi priverzdama 
plaukiką nuo savęs nusikra
tyt. Po valandos vėl pasi
rodė viršun vandens ir vėl 
užpuolė plaukiką, kuris at
kartojo tą patį būdą gelbė
jimosi ir, gerai užsėdęs, žel
vę pradėjo kaip luotą val
dyti ir irtis link krašto.

Nežinia kuom but pasi
baigus ta imtynė, jei ne po
nia Connors, kuri, patėmi- 
jus iš namo brolio padėji
mą, pasiuntė pagalbon du 
savo tarnus, japonus. Tą
syk, lengvai užnėrus ant 
želvės drūtą virvę, ištraukė 
tą gyvybę ant kranto. P. 
Jordan kelis kartus įkąstas, 
o užvislabiau jam sopa su
daužytas vietas^ i

-el

Išjuokia Amerikos 
studeiitus.

Madison, Wiš. aProfeso- 
rius H. B. Whitbeck patal
pino pajuokiantį straipsnį 
vienam mokslįskai^ mėhesi- 
nin laikraštin,^ kuriame be 
pagailos pašiepia ameriko
niškų kolegijų studentus, 
laikydamas juos baigusiais 
mokslus asilais. Jo nuo
mone, nežino jie nei geo
grafijos, nei etnologijos, nei 
visasvietihės hištorijos ir 
užvis, kad tie studentai bile 
vienos kokios šakos mokslo

Išdalino turtus vaikams.
Pittsburg, Pa. Milijo

nierius Henry Phipps užra
šė visą savo turtą, išnešan- 
tį virš $10.000.000, savo 
trims sunams: Jonui, Henry 
ir Howardui. Ant užrašo 
pristojo žmona p.r Phippso, 
o laimingų vaikų motina. 
Metai atgal minėti vaikai 
apturėjo nuo tėvo po mili
joną dol. dovanų grynais 
pinigais. Senis Phippsas 
turi da tiek turto, jog pui
kiai gal pragyventi iki mir
čiai. 5)

Kruvini susirėmimai. '
Rock Island, Ill. Kovo 

27 d. š. m. iškilo šiame 
mieste kruvini susirėmimai 
visuomenės su valdžia ant 
politinio pagrindo. Pasek
mėmis to 1 asmuo policijos 
nušautas ir 9 sunkiai su
žeisti. Miesto majoras pri
sakė uždaryt visas Įstaigas 
alkoholinių gėralų ir telc- 
telegrafavo atsiųsti milici
ją. Gubernatorius prisakė, 
kad pastaroji iš aplinki
nių miestų pribūtų Rock 
Islandam

Priežastimi tokio sukili
mo buvo ilgų metų kova 
tarp neramių miesto gaiva
lų, priešingų vienas kitam. 
Vieni stojo pusėn dabarti
nio majoro Schrivero, o ant
rieji, sukeldami visuomenę, 
prieš jį. Tij gaivalų kovo
ję dalyvavo du laikraščiai, 
taippat priešingi viens ant
ram. Laikraščio “Rock 
Island News”, kuris išrodi- 
nėjo visas majoro šunybes, 
konfiskuotas visas leidimas. 
Sužinoję apie tai gyvento
jai, padarė didelį susirin
kimą, kuriame išreiškė 
bjaurų papeikimą majorui 
už konfiskavimą laikraščio; 
paakinti kalbėtojais, puolė
si link redakcijos minėto 
laikraščio, kad išreikšti re
daktoriui savo užuojautą ir 
pasiimti konfiskuotus 
męrius.

Prisiartinus miniai 
redakcijos, čia laukė 
ginkluota policija, kuri tuo- 
jaus, nelyginant Rusijos 
kazokai, puolėsi ant žmonių 
ir pradėjo mušt be pagailos 
kas po ranka papuolė. Iš 
minios ėmė lėkt kaip kul
kos akmenįs, plytos ir pa
našus daiktai; nekurie buvo 
įsilaužę Į ginklų sandėlius, 
kad apsiginklavus ir smar
kiau pasipriešinus policijai. 
Tas betgi nepasisekė, nes 
nekuriuos karštuolius vei
kiai policija numalšė ir, su
ėmus, uždarė kaįėjiman. 
Minia tąsyk puolėsi į poli
cijos namus ir ten pridirbo 
nemažai blėdies. Dalyvau
jantis asmeniškai čia majo
ras, leido šerifui, kad po jo 
valdžia esantiems policmo- 
nams butų Įsakyta šauti. To 
įsakymo pasekmėmis buvo 
tuoj 1 nušautas, o devyni 
sunkiai sužeisti. Tąsyk 
minia pasitraukė ir pradė
jo skirstytis. Toks barba
riškas majoro pasielgimas 
padarė didelį įspūdį ant vi
sų ir taip visuomenė liko 
įerzinta, kad del įvykdini- 
mo tvarkos prisiėjo 
milicijos pagalbos, 
tai šiukšlės čion 
valdiškose vietose.

semia savo dvasiai peną. 
Tan kningynėlin pareina 
rimčiausi e ji laikraščiai:
“Katalikas,” “Lietuva,” 
“Vien. lietuvninkų” ir kiti. 
Taigi nežinia, iš kurios pu
sės p. K. Biaržas nupeikia 
musų žmones, kad jie esą 
apsileidę tautos reikaluose, 
kad jie atšalę," kad jie len
kiasi rengiamų vakarėlių, į 
anuos nesilanko: Tegul va
karėliuose bus viskas pil
doma, kas pažadama pro- 
gramais, tuokart ir žmonės 
nebus atšalę. Tegu viskas 
atliekama gerai, tada ir 
žmonės pripras.

Tiek teturėjau pasakyti.
A. Valiutas.Prikasė po žeme orą.

Geldenol, Wash. Nuos
tabus dalykas atrasta čion 
ant farmos W. F. Feinero, 
paviete Gark Lake. Minė
tas farmeris kasė šulinį ir, 
kada nuleido gilyn grąžtą, 
staiga grąžtas išmestas vir
šun, o iš skylės pradėjo 
plūsti vanduo su didžiu oši
mu ir gurgėjimu, nelygi
nant jūrių vilnįs. Po neku
riam laikui vanduo nusto
jo eiti ir tuomet iš sky
lės su šnypštimu ir švilpe
siu ėmė eiti oras ir taip 
smarkiai, kad skrybėlę nu
neša kiekvienam, kuris tik 
bando pasilenkęs žemyn 
žiūrėti.

Tokiuo budu farmeris 
prikasė orą, koks gilumoj 
žemės teka požeminėmis 
gįslomis arba kanalais, ir 
tokis atsitikimas suteikia 
daug indomumo ge'ologams.

Sudegė šilko išdirbinių 
dirbtuvė.

Scranton, Pa. Miestelyj 
Avoca visiškai sudegė dirb
tuvė šilko išdirbinių, pri
gulinti firmai The Avoca 
Silk Mill, kurios savininku 
yra Ashley iš Hackens- 
towri, N. J. Nuostolis tik 
trobesiuose apskaitomas su- 
viršum $130.000, nęskhitant 
to, kiek ugnis sunaikino 
taip brangaus šilko. Suvir
simi 500 darbininkų netikė
tai neteko darbo.

Ir vėl nelaimė angleka- 
sykloje.

Bluefield, W. Va. Kasy
kloje Jed Coal & Coke Co., 
šešios mylios į vakarus nuo 
Bluefield, atsitiko kovo 26 
d. baisus gazo sprogimas, 
kada visi darbininkai buvo 
užimti darbu.

Pasekmės sprogimo buvo 
neišpasakytos, nes kaip ap
skaito, apie A 82 mainieriai 
žuvo ant vietos. Vos tik 
11 asmenų išsigelbėjo, bet 
ir iš tų dar vienas pasimirė 
nuo sužeidimų. Pagelbinis 
būrys nakčia vos prisikasė 
prie vietos nelaimingo atsi
tikimo ir išėmė 33 kunus žu
vusių žmonių. Likusius 
mano išimti sekančiomis 
dienomis.

Stebėtina, kad dar perei
tą savaitę inspektoriai, ty
rinėję tas kasyklas, pripa
žino jas nepavojingomis. 
Be abejonės, tarp žuvusių 
anglekasių yra keletas ir 
lietuvių.

Verksmas ir nusiminimas 
šeimynose užmuštųjų kuo
didžiausias.

važiuoja, 
kruvinų 
klas su 
riais.

Kariuomenė neleidžia 
žmonėms rinktis ne tik

Specijalinė legislaturos 
sesija.

Springfield, Dl. Dlinois 
valstijos gubernatorius, De- 
neen, tomis dienomis sušau
kė specialinį legislatures 
posėdį. Svarbiausias to su
šaukimo tikslas 
svėrimas įnešimo, kad kan
didatai į prezidentus butų 
skiriami ne konvencijų, bet 
piliečių. Tik viena nelai
mė, kad tan specialinian 
posėdin ne visi atstovai nori 
imti dalyvumą. Mat, tiems 
ponams daugiau rupi poli- 
tikat nei kad gyventojų ge-

..
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 KATALIKAS

| MOTERIŲ SKYRIUS. I

MAISTINĖ HYGIJIENA.

(Žodelis lietuvėms šeimi
ninkėms).

sesutes, jau gana 
kad 

yra neprieinamos

Mes. 
esame 
mums 
mokyklos, ytin augštesnės,
nes ten gali lavintiesi tik 
tos musų draugės, kurios 
yra nors-kiek labiau aprū
pintos medžiagiškomis ir 
laikinėmis išgalėmis; mums 
yra neprieinami knygynai, 
nes ilgas ir sunkus darbas 
nedaleidžia juos lankyti, — 
žodžiu sakant, mums yra 
neprieinami nei vienas iš tų 
šaltinių, iš kurių galėtume 
semti reikalingiausias sau 
žinias. Vienok turime at7 
minti, kad mažai pažįstan
čiai savo uždavinius šeimi
ninkei, bepaliovos atsikar
toja kasdieniniai nesmagu
mai... vargai... nelaimės... ir 
ne tik jai vienai, bet ir jos 
vyrui, ir vaikučiams, ir 
įnamiams, jaigu jinai anuos 
laiko.

Bet, mano brangios sesu
tės, svarbiausia žinia, ku
rią kiekviena privalome tu
rėti, jaigu norime, kad mu
sų, taipgi musų vyrų, vai
kučių ir įnamių organizmas 
butų sveikas — tai žinia 
apie sveikatą. Atminkime, 
kad kiekvienas žmogus, ar 
jis gyvena laimėje ar nelai
mėje, jaigu yra sveikas; jis 
yra laimingas.

Bet kas padaro musų or
ganizmą gyvu, smagiu ir 
linksmu, ty. sveiku? Mais
tas; tik su dideliu atsargu
mu atsakant da sykį, kad 
tiktai tyras ir geras mais
tas. Jaigu taip, tai mes ir 
turime daugiausiai žinoti 
apie maistą, būtent: 1) Kas 
tai yra maistas; 2) Iš ko 
maistas Susideda; 3) Kat
ras maistas turi gerus, nau
dingus musų sveikatai sudė
tinius; 4) Katras maistas 
turi blčdingus musų sveika
tai sudėtinius; 5) Kokį 
maistą galima naudoti; 6) 
Kokio maisto reikia būtinai 
vengti; ir 7) Kaip reikia 
priruošti maistą naudoji
mui.

Kadangi esu praktiškai 
patyrus, jog dauguma lietu
viškųjų šeimininkių labai 
mažai ką tenusimano apie 
maistą ir jo priruošimą 
naudojimui; kadangi labai 
gerai žinau, jog panašus 
nenusimanymas arba neži
nojimas atneša visai šeimy
nai. ne tiktai hygijienišką, 
bet ir ekonomišką blėdį, — 
todėl pasirįžau parašyti vi
są eilę straipsnių apie mais
tą ir jo priruošimą, tikėda
ma, kad šitas mažas mano 
pasitarnavilnas atneš jums, 
sesutės, nemažos vertės 
naudą.

padarytas, žinoma, priskai- 
tant mechaniko triūsą, ka
dangi žmoniškam mechaniz
mui sudilus, žinoma, prie 
kasdieninio darbo, anaiptol 
to negalima padaryti. Be- 
abejonės, galima priskaityti 
mechaniko triūsą, kas šitoj 
prasmėj reikš daktaro, bet 
negalima vartoti tą pačią 
medžiagą, iš kurios žmoniš
kas mechanizmas yra subu- 
davotas. Tas pat, tiktai, ki
tais žodžiais išreiškiant, iš
eina: jaigu techniškos ma
šinos sudils nekurie sąna
riai, tad galima juos atpil
dyti visiškai neduodant ma
šinai kuro; užtenka maši
nisto ir atsakančios medžia
gos, idant mašiną atpildyti, 
sutaisyti. Bet su žmoniška 
mašina yra visai kitaip.- 
Nes sudilusias prie darbo 
dalis negali atpildyti nei 
daktaras nei vaistai, bet 
tiktai maistas, pasilsis ir 
tyras oras.

Iš šito, kas augščiau pa
sakyta, galima lengvai su
prasti, kad techniškas me
chanizmas reikalauja tiktai 
pajėgos gaminančios mais
tą — tai kuro-, kadangi žmo
niškas mechanizmas reika
lauja ir pajėgos, gaminan
čios ir atpildančios sudilu
sias kūno mašinos dalis 
maisto — tai kuro ir buda- 
votojo.

Jaigu šitaip, tai supranta
me; kad maistas, kurį žmo
niškas mechanizmas turi 
priimti, yra medžiaga iš 
daugelio rųšių. Žinoma, 
kad viena kelių tųšių gru_ 
pa veikia ant musų organiz
mo kaipo kuras, o kita — 
kaipo budavotojas.

Apie maišto rtišis, pakal
bėsime plačiau sekančiame 
straipsnyje, antgalviu “Iš 
ko maistas susideda”.

Agota 'Šeštokienė. "

kyti ten, kur musės spiečia
si. Pienas turi but saldus 
ir turėti tam tikrą šilumos 
temperatūrą. Apleidimas 
tų nurodymų gali vaikus su- 
sirgdinti.

Jei vaikas suserga ir nu- 
žiuroma bent koki liga, tuoj 
pašaukti daktaras. Pirm 
ateisiant daktarui, pridera 
sergantis raminti, neleisti 
niekam rėkauti, neleisti 
jam girdžiau! kalbėti apie 
jo liūdną likimą. Žaizdų 
nereikia vynioti nešvariai? 
skudurais, apalpusiam rei
kia apšlakstyti vandenili 
veidelis.

Žaizdos abelnai pridera 
visuomet švariai užlaikyti 
ir visuomet apvynioti šva
riu bandažu, o žaizdas ypač, 
paeinančias nuo įkirtimo, ar 
tai įdurimo, neteik vynioti 
bile kokiais skuduriąis. Jei 
žaizda ims raudonuoti, ar
ba aplinkui kūnas tinti, tuo
kart nieko nelaukus reikią 
skubinties pa? daktarą ir 
klausti jo patarimo, bet 
anaiptol saugoties ten ko
kių “burtininkių*4. '~

Gangreit kokiojšeimy
noj apsireiškę užkrečiamo3 i? 
liga, tuokart butų labai įųe-Į 
protinga tai slėpti* daktarui, 
arba tam tiktai valdybai/ 
Reikia drąsiai visa pasaky
ti, nes tik tuo bildu yra ga
lima užbėgti visokioms 
biaurioms, o ypač užkrečia
moms ligomsi7

Užkrečiamoji liga gali 
prasiplatinti įvairiais bu
dais. Taigi tik vienas dak
taras tegali-;■tarne reikale 
tikrai nurodyti, kaip reikią 
susirgusiems elgties, kas 
veikti tame pavojuje ir kaip 
nuo tos. ligos apsisaugojus 
sveikiems., / - ■

NAUDINGI PATARIMAI

Šeimyniškame sugyveni
me jaunystės ir senatvės 
suraminimas — tai vaikai. 
Daugiausia ir beveik visą 
rolę vaikų auklėjime lošia 
pati viena motina. Moti
na taigi privalo tą priderys- 
tę pildyti su didžiausiuoju 
pasišventimu ir uolumu, 
motina savo vaikams turi 
but aniolu sargu. Atmink 
visupirmu, motin, kad savo 
vaiką privalai išauklėti do
ru ir naudingu visuomenei. 
Kieku yra galima, vaikui vi
suomet reikia duoti bent 
koks užsiėmimas ir su 
juom bendrai žaisti.

Plaukiojimo mokykloj.
Mokytojas: —- Meškuti, 

jei užsidėsi p.agąlhps prie
taisą, o nežiūrint to nuskęsi, 
kuo liksies? i

Meškutis: — Negyvu .bu
siu, ponas mokytojau.

Mokytojas:; — Netiesa! 
Kvailiu liksi, avino šmote Ų,

Prie geležinkelio kasos.
Merginai :— Prašau bile- 

to!
Kasininkas: --r, O į kur, 

panele?
Mergina

tai rupi, kur aš keliauju? 
Kasininkas:,— Juk aš;tu- 

riu žinoti, kur panelė keliau
ja, nes į ten turiu duoti bi- 
letą!

Mergina (piktai): — Ke
liauju pas savo sužadėtąjį.

O kas tams-

Kas tai yra maistas?

Maistas yra, medžiaga, 
kurią mes galime priimti ir 
priimame, kaipo gamintoją 
musų organizmui šilumos ir 
veiklumo. Be maisto musų 
kūnas arba, teisingiau sa
kant. žmoniškasis mecha
nizmas, — turėti? pasilikti, 
taip neveikliu, kaip kiekvie
nas techniškasis mechaniz
mas be anglių ar kitokio ku
ro.

Bet, privalome atminti,, 
lead techniškam mechaniz
mui sudilus, galima jį pa
taisyti vartojant tą pačią 

” medžiagą, iš kurios buvo

Saugiai tėmyk, idant vai
kas butų švariai auklėjamas 
ir to delei nekuomet nepri
dera leisti vaikui vaikščioti 
susitepusiam, su nešvario
mis rankutėmis ir veideliu. 
Vaikas visuomet privalo 
vilkėti švarius drabužėlius. 
Jei nori tikėti, kad supimas 
vaikui labai kenkia, tai ge
riau nesupk, bet paguldyk 
jį lovutėn, jam padainuok, 
o jis ir užmigs. J ei jis mie
ga, kambaryj turi but tįla, 
kadangi visoks . bildėsis 
kenkia vaiko dirksniams.

Nesmagi vieta.
— Girdėjau, gavai vietą. 

Kaip gi tau ten einasi?
— Prastai... Šeimininkas 

ištisias dienas sėdi ant ša
lies ir žmogus turi nuduoti, 
kad ką tai dirbi, tarytum 
butų daug darbo.

Gamtos išmintis.
Gamta išmintingai sutai

sė, neapželdindama plau
kais moteries smakro, nes 
jei jos smakrus turėtų ap
žėlusius, nebūtų galima mo
teris skusti, o tai delei to, 
kad jos lupos nėkuomet ne
užsidaro.

3- H. SIENKIEWICZ.
-- ;

KRUVINĄ TEISYBE
(Tąsa).

valandos Ropė -artinosi prie savo namų.
tuo laiku rengė pietus; išgirdusi vartų 

įbėgei priešais ir suriko piktai:
j^rtuokli! . ;
tlrėjus į jį, ji išsigando: jo veidas visai bu

vo atsi
'tau? — paklausė ji jo.

o vidun negalėdamas ištarti nei pusės žo- 
ant kėdės ir nuleido galvą ant krutinės.

Rop 
džio, sė<

Galop, po ilgo tylėjimo ir jos klausinejiimj, pras- 
tebėjo: ... • \;. ę

— Pardavė mane! ..’i '•
— Čia .Ropienė suklykė, jis taip gi; kūdikis išsi

gandęs t(f trukšmo pradėjo klykti'kiekitik galėdamas, 
Rudis kaukė lauke. Kaimynai vis tai girdėdami susibe- 
ko kas ką turėdamas rankose, bobos-gi su šaukštais ir 
klausinėjo kits-kito:

—- Kas atsitiko pas Ropę?
•—•’Tųi'but jis ją užmušė.’ . -
Ropieflė dar balsiau klykė, nes labai mylęjo vyrą 

savo kaip tik moteris gali mylėti. ,
- ■ M'-. . - V. ... ... • .

Ant rytojaus valsčiaus raštinėje buvo valsčiaus 
teisdarių^^ędis. Išrinktieji susi važiavo iš viso va Is-’ 
.šiauš iš^ii’itoit, žinoma, ponus bajorus; jų kaikurie 
taįp-rgi 'b^O|aęrittktaisiais. . Tie kaikurie pasistatė sau 
už principą jBęsikišti į valsčiaus dalykus, prisilaikydami 
pagirnnųąpgloDžono Bilitono. Tas fečiaus dar nerciš- 
kė to,. kaMH^aateligentai” /nebūtų gurėję intekmes Valsį- 
čiaus dalykuose..; Jei kuris jų turėdavo kokį reikalą 
valsčiuj^a^jau iš vakaro pasikriokdavo pas save Žol- 

rzikeyičį^B^e paprastai lošdavo,pirmutinę vietą deg- 
linų, ciga^i?jr skanus pietus;; žinoiiia prje tokių sąlygų 
.greit viste? sutardavo ir nuveikdavo., - . ■. . A ; '

Sekančią dieną Zolzikevičia kalboj 
jis buvo ant pietų pas Medžišovškius 
arba Oscėržinskius.

Suprantu-aš, ką tai reiškia,• juk jų duktė nuo
taka. iPel’ pietus Zolzikevičia ’’’ 'si rimtai, visus val
gius valgė taip, kaip kiti v • lavė taip, kad tie
pietus nedaro jam didžios 4'

Abelnai buvo tai žmogus taktiškas, kuris visur 
mokėjo save laikyti^ gerai ir dėl to, jis nei kiek savęs 
nevaržydamas, įsileizdavo į visokias kalbas, priminda
mas tai- tardininką, tai rerizorių, su kuriuom keletas 
dienų atgalrhše preferansą, norėdamas tuomi parodyt, 
kad j iššąlą’-geriausiuose saatikiuose* su visa apskričio 
V-ysrKlia^S^fcprfš-loT'Z < vrU įj-..... *

PateUrydavo kai kada, -kad -ponios, laike tų pasa
kojimų, žiurėdavo-į lėkštes, jisihanė, kad taip ir reikia. 
Stebėjos jis ir iš toy kad šeimininkas; tuojaus po pietų, 
belaukdamas -kol jis pradės atsisveikint, prieidavo prie 
jo, mušdavo.per petį ir sakydavo: ■ 1 ■- -

—- Na,<sųdiev, ponas Zulžfkevičiat :
Jis manydavo, kad taip priimta gerose1 šeimy

nose. "^Spauždamas šeimininko'r>anką; jis paprastai pa
jusdavo ką tai tokį šlamantį; tai-gi jis visada sakydavo:

—Taipsjau visai bereikalo'talfp. mus; o ką tamstos 
dalykas;-tai .buk. užtikrintas,- viską padarysiu.'

Tą, s kas-tapdavo rankom įspausta, visada įplaukda-; 
vo jo kišęnen. - • >. -

Tokiul budu vedant dalykus ir, ačiū jo gabumui, 
valsčiaus-dalykai butų ėję kuogeriausia, bet, ant nelai
mės, ne visada ponas Zolzikevičia teikdavos išąiškinti 
teisdariams valsčiaus, kaip rdikia žiūrėti kokiam atsiti
kime juridiškąsias puses. Tokiuose dalykuose, prieš 
svarstymą kurių neįplaukdavo jam į ranką “šlamančių“, 
abelnai o jis '> tylėdavo, leizdavo teisdariams nuspręsti. 
Teisdariai takiuose atsitikimuose laužydavo savo galvas, 
nežinodami, ką ir kaip daryti, t

Iš dvarponių tik vienas Flosas lankydavo posėdžius 
kaipo išrinktasis, tvirtindamas, kad inteligentija privalo 
dalyvauti, posėdžiuose. Tuomi jis ir sukėlė ant-savęs 
neapykantą visų. Bajorai manė, kad jis iš “raudonų
jų“ ką tvirtino ’ir jo pavardė. Ukininkai-gi manyda
vo, kad ponams nepritinka su mužikais ant vieno suolo 
sėdėti, kam duoda pavyzdį kiti ponai. Abelnai, ūki
ninkai galėjo prikišti jau tiktai tą, kad jie grepaejo iš; 
ponų; kas link .Zolzikevičios, tai jis tiesiog nekentė jo. 
Priežasti tam buvo ta, kad Lepševičius nesirūpindavo 
niekada įbrukti į Zolzikevičio rankas ‘ ‘ šlamančių ’ Be
to dar in’už’ tai, kad jis laike vieno posėdžio tiesiog lie
pė Zolzlkevičiai nutilti, kuo galutinai supykino poną 
raštininką, dar-gi ir visus kitus. To viso pasekmės bu
vo tokios, kad jį akyse visos vietinės administracijos 
vienas išrinktasis žodžiais įžeidė — sakydamas:

— Ar-gr tamsta esi tikras ponas, Osceržinskis, Sko- 
rabevskis kafe kita, — tai ne tamsta“.

Po to atsitikimo Flosas, kuris tame laike dar pir
kęs buvd; dvarą Krukaausius, nusispiovė ir ątsisakė nuo 
tarnystes-išrinktųjų. “Daėjau ligi galo”, išsiteisinda-

.eini, kad 
bevskius,

. Tai tuojau ir buvo parodyta tame pačiame posėdy
je, apie kurį kalba- eina, kada buvo perskaitytas užklau
simas aukštesnės administracijos apie vieškelio taisymą, 
ejnančio per valsčių. Tame užklausime administracija - 
klausė valstiečių, ar neprisiims jie Mit~ savęs pataisyti 
tą vieškelį. Nepatiko susirinkusiems ir vienas vietinių

' senatorių nusprendė, kad pataisyti vieškelį, visai be-
1 reikalo, kad galima važiuoti per Skorabevskio pievas. 

Kad tame posėdyje butų buvęs Skorabevskis, žinoma, 
jis butų pasipriešinęs “pro publico bono”, bet taip, 
kaip jis prisilaikė principo neįsikišimo, tai be abejo-

■ nes nurodymas aukščiau minėto senatoriaus butų bu
vęs priimtas, bet čia kitaip virto. Ponas Zolzikevičia 
vakar .buvo ant pietų pas Skorabevskį, laike kurių pa
pasakojo panai Jadvygai apie tai, kaip Madride pas
maugė du Ispanijos generolu, aprašytame romane “Is
panijos karalienė” Breslauer išleidimo.

Po pietų, atsisveikinant su Skorabevskiu Zolzike
vičia pajuto savo rankoj ką tai tokį šlamantį. Delei 
tos priežasties, raštininkas kuomet jam reikėjo patėmi- 
jimus išrinktųjų užrašyti, padėjo plunksną, kas reiškė, 
kad jis nori kalbėti.

—■ Ponas raštininkas nori kaž ką pasakyti, — pra
bilo keletas balsų.

— Aš noriu pasakyti, kad jus visi kvailiai! — atsi
liepė flegmatiškai raštininkas.

Tikrai parlamentiškų žodžių jėga, nors trumpai 
išreikšta, buvo tokia įstabi, kad Avigalvių administra
cija neišdrįso priešinties, tik pradėjo kasyti protavimo 
organus, kas reiškė, kad jie įsigilino į raštininko žo
džius. Galop po ilgo tylėjimo, vienas išrinktųjų pra
bilo:

— Kaip tai?
— Ogi taip, kad jus visi kvailiai!
— Gali būti, — atsiliepė vienas balsas.
— Pavasarį per pievas ir išvažiuoti negalima, 

atsiliepė trečias...
Tokiu budu vietinio senatoriaus sumanymas buvo 

atmestas, — ir išrinktieji užsiėmė išdalinimu išlaidų 
Avigalvių vieškelių pataisyti, sulyg prisiųstų sąmatų. 
Administracijos teisingumas buvo taip didis, /kad nei 
vienas neišsisuko nuo išlaidų, išskyrus viršaitį ir išrink
tąjį Rudakį, kurie, vietoj išlaidų, prisiėmė ant savęs 
prižiūrėjimą darbų.

Reikia pripažinti, kad tą pasišventimą ir tą pra
kilnu darbą, kurį užsiėmė išpildyti viršaitis ir išrink
tasis, kuris iškelia asmenį aukščiau kitų, pagimdė vi
suotiną pavydą, dargi ir protestą. Vienas išrinktųjų 
užklausė neužganėdintas:

— Kodėl-gi jus nemokėsite išlaidų?
— Kani-gi mums veltui pinigus mėtyti; užteks ir 

tą, ką jus duosite, ■— ^atsakė Rudakis.
, Tai buvo argumentas, prieš kurį netik sveikas Avi

galvių -protas, »bet ir kiekvienas kitas,dukrai nebūtų su- 
rddęs ką atsakyti, ir todėl protestuojąs balsas nutilo, 
bet už valandėlės nuolankiai atsakė:

— Teisybė! ■
. Pabaigus tą dalyką, tikrai tuojaus butų griębesįs 

kitus išrištŲ kad- nebūtų sukliudęs nelauktas. įsiverži
mas posėdžių trobon dviejų paršelių. Įsiveržė pro pusiau s. 
pravertas duris, jie pradėjo be jokios priežasties bėgioti 
po trobą, trinties pagal kojas ir žviegti neiškenčiamai 
Posėdis buvo pertrauktas ir visas įstatimdavystės su
sirinkimas šoko persekioti su nepaprastu uolumu; visi ; 
kaip vienas šaukė — rėkė:- ukš! — ukš! Tuotarpu par
šeliai lindo tarp Zolzikevičios-kojų ir sutepė jo kelines. 
Baudė .Zolzikevičia išvalyt kelines net glicerino muilu, 
trynė dantų šepetuku, bet veltui.

Galop, nenuilstančiu trusu Avigalvių valsčiaus iš
rinktųjų paršeliai buvo sugauti už užpakalinių kojų ir 
išmesti’pro duris, nepaisant į jų priešinimosi; ir tvar
kai užstojus teisdariai griebėsi išrišti ūkininko, vardu 
Trečiadienis, bylą su aukščiau paminėtu Flosu. Daly
kas tame, kad Trečiadienio veršiai, prisiėdę dobilų Flo- 
so lauke, sulaukę rytojaus persikėlė į geresnį pasaulį.

; Trečiadienis nusiminęs dėl tų nuostolių, meldė teiš
tariu užtarymo ir teisybės. Teismas įsigilinęs į daly
ko stovį, su paprastu greitumu atrado, kad nors Tre
čiadienis tyčiomis suleido savo veršius dobiluosna, bet 
jaigu butų buvę kviečiai arba avižos vietoj dobilų, tai 
veršiai butų likę sveikių-sveikučiais ir nebūtų įpuolę 
tokion nelaimėn. Pasiremdami ant to, teisdariai atrado, 
kad toje nelaimėje, tai yra veršiai mirė ne iš Trečiadie
nio, bet iš Floso kaltybės ir delei to. turi jis Trečia
dieniui atlyginti ir, apart to, dar turi įnešti valsčiaus 
kason kaipo pabaudą .— penktus rublius. — Jaigu-gi 
Flosas atsisakytų mokėti, — išieškoti iš jo paktoriaus — 
Teko Dvinosio.

Ačiū angliškam principui, kurio prisilaikydavo vie
tinė inteligentija, tai yra neįsikišimo, retai kada būdavo 
ardomas visuotinas ir abelnas visų sutarimas; jei ir bū
davo kokie pašalimai patėmijimai, tai tik apie kitką, 
kaip tai: apie stabų ištiktus, kepenų puvimą, Sibiro 
skaudulį ir tt., bet tai būdavo daroma tik kaipo geras 
velijimas, kaip iš šalies apkaltinamųjų, taip ir iš šalies 
kaltinančiųjų, o taip-gi iš teisdarių.

Reikia manyti, kad ačiū tokiam brangiam princi
pui, visi dalykai išsirišdavo taip,, kad ir pralošusieji 
taip ir išlošusieji bylas turėdavo įnešti kanceliarijos 
kason žifaomą pinigų sumą.

Tai vis iš dalies padaugindavo įnašas raštininkui 
ir viršaičiui, podraug grasindavo tiems kurie megįa 
dažnai bylinėtis prie doros ir santaikos, apie kurią 
XVIU Simtmeeio filozofai veltui svajojo.

--J  -----------------TUT’ ---------------- U  O O  v --------—— 

mas taihe dalyke privezdavo priežodį, kurįs skamba: 
“Kiek mužiką nemokyk, gis vis lieka mužiku“.

Tokiu budu valsčius, ačiū nesikišimui inteligentų,; 
valdėsi pats. Žinoma, Avigalvių .gyventojams užtekti
nai buvo savo proto. Jog yra parodyta, kad praktiš
kas, taip’ vadinamas, mužikiškas protas, daugiaus turi 
vertės^ kaip^ kad svetimas ir nepriprastas ūkininkams

Geras daktaras.
«— Kas tamstai poniute 

skauda?
f—. Turiu širdies ligą.

■*— Jei taip, tai lakai atsi
prašau, jnes esu jau perse-. __ ____

. Inas, kad galėčiau poniai pąr tai nereikia jokių prirpdiųėjimų.
kiai reikia valyti ir nęląį-|geĮbėtį toje JjKOifi^ ’ į

Vaikui duodamas valgis 
turi but paprastas, bet šva
rus ir vaikas pridera penėti 
paskirtuoju laiku* Bonku- 
tė, iš kurios savo Vaiką pe
ni, turi but labai švari ir 
guminės prie anos dalįs tan- (Tulžaus bus),

k
s/v.'WW1
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Bayonne, N. J.
Kovo 13 d. š. m. čia su- 

straikavo apie 800 merginą 
šilką dirbtuvėje Schwarzen- 
bach-Huber Co., ant Avė. E. 
Pakurstė jas straikininkėsiš 
West Hobokeno, kurios pa
klausė ir išėjo visos, nors 
nebuvo visai susiorganiza
vę. Sustraikavo iš ryto, 9 
vai. Nekurios merginos ne
norėjo štraikuot ir bandė 
dirbti, vienok negalėjo to 
padaryti, kadangi į dirbtu
vę akmenai, plytgaliai ir ki
ti daiktai net švilpdami kri
to per langus. Straikinin- 
kai ir jiems prijaučianti iš
daužė daug dirbtuvės lan
gą. Bosai buvo užrakinę 
nekurią merginą drapanas 
ir jas pačias; kadangi jos iš 
tos priežasties negalėjo iš
eiti laukan iš dirbtuvės 
užtat jos palaikytos už 
straiklaužes; taigi tą dieną 
ir ant rytojaus peštynių bu
vo ligvaliai: straikininkės 
pasigavę “skebsę” inkočio- 
davo į purvyną, nupešdavo 
plaukus, apdaužydavo, ap
draskydavo ir tt.

Apie 8 policijantai kelias 
dienas turėjo gana darbo. 
Dabar-gi jau biskį nusimal- 
"šino. Pereitą subatą, 16 ko
vo, buvo mitingas National 
Hali, kuriame daug mergi
ną susirašė į uniją, 
nizatoriai straiko iš
son’o prisiėmė ant savęs 
vest visą tvarką Bayonne’s 
merginą straike. Miesto 
majoras M. T. Cronin ir tei
sėjas H. Mara bando sutai- 
kint darbininkes su darbda
viais, bet nežinia, ar tas pa- 

- siseks. Daug merginų su
areštuota ir nugabenta poli
cijos nuovadon su patrol- 
vagonais, bet teisėjas išba
ręs, paleido, prisakydamas 
joms užsilaikyti ramiai. 
Daug lietuvių merginą taip
pat dirbo minėtoje dirbtu
vėje. vienok suareštuota ne
buvo nei viena. Straiką ve
dėjai ramina straikieres, 
jog neužilgo straikas bus 
laimėta, kadangi, sako, 
darbdaviai jau siūlą 5%. 
Tai-gi duosis matyt ateityj, 
kuom tas užsibaigs.

Kovo 11 d. š. m. 
M. užsimokėjo $10 
dos District Court’e
kalbėjimą vienos moteries, 
p. B., ant kurios jis kalbė
jo dirbant dirbtuvėje, buk 
jinai užsiimanti nedorais 
darbais. Gi jos vyras, už
girdęs apie tai, apskundė 
teisman ir pamokino kaip 
reik laikyt liežuvis ant vir
vutės. (

Jau butą senai laikas lie
tuviams apsieiti mandagiau, 
užsičiaupt burnas, kad ne
reiktą po teismus tąsyties, 
bereikalo mėtyt pinigai ir 
juokint svetimtaučiai.

A. Strupas, lietuvis foto- 
grafistas, pereitą savaitę 
vėl atidarė savo fotografijų 
'dirbtuvę toje pačioje vieto
je, kur ir pirmiaus buvo 
prieš sudegimą.

Girdėtis, jog lietuvis siu
vėjas parsikraustė iš Brook- 
lyno ii’ megįsiąs apsigyven
ti Bayonne’je; nusinuomavo 
šapą ant Broadway, tarpe 
21 ir 22 gatvių.

Dabarties orai čia neko
kie: tankiai lyja, atšįla ir 
vėl atšala ir taip nuolat. 
Darbai eina gerai, dirba be 
pertrūkio visą žiemą ir da
bar visose dirbtuvėse. Kas 
netingi, gali užsidirbti dai
laus cento; kol sveikas ga
lėtą nemažai susitaupyti pi-. 

Orga-
Pater-

M—as 
pabau- 
už ap

nigą, jei žinoma į smukles 
perdaug neneštą ir nepra- 
gertą taip sunkiai uždirbto 
pinigą.

Ant tautiškos dirvos čia 
sunku ką nuveikti, kadangi 
vyrai kuone visi dirba kas 
antra savaitė ant naktų ir 
nedėldicniais, užtat sunku 
sutvert choras, arba kokia 
nors bažnytinė, tautiška, ar 
teatrališka kuopelė ir šį bei 
tą išmokti. Žinoma, gal, 
be abejonės, ir atsirastų 
vaikinų, kurie turi geres
nius darbus ir kuriems lai
kas pavelytą susispiesti, ir 
šį bei tą nuveikti, bet jie to 
nenori, dar jiems tas nėra 
suprantama, nors jie ir yra 
susispietę i vietinę L. S. S. 
kuopą. Taigi ją ir nepri- 
kalbisi prie kitokio choro, 
kaip tik vien turėtą but so- 
cijalistiškas, — tąsyk su
prantama visom keturiom 
prigulėtų. Dabar-gi patįs 
mažai ką veikia, o prie ki
tą ir gi neprisideda. Mat, 
čia buvo bandyta suorgani- 
zuot didelis bažnytinis cho
ras, kurio tikslas butų bu
vęs darbuoties ir ant tau
tiškos dirvos, — vienok pa
sirodė negalima, nes kurie 
galėtų, tai bijo ir koją įkel
ti bažnyčion. Taip ir pasi
liko viskas be pasekmių.

Gudas.

Toronto Ont., Canada.
Šis miestas plačiai apgy

ventas anglais, francuzais, 
žydais ir kitais, tarp kurių 
gyvena nemažai ir lietuvių 
su lenkais. Lenkai turi sa
va bažnyčią ir tris pašalpi
nes draugijas, kurioms ne
blogiausiai klojasi. Daug 
lietuvių yra prisidėję prie 
minėtų draugijų ir lenkų 
parapijos, nes, mat, esanti 
lenkų kalba švelnesnė už 
lietuvišką; lenkai vadina 
“pan”, o lietuviai “tu”, 
taigi genaus poniškai kal
bėti ir su ponais draugauti. 
Nedėlioj, 10 d. kovo, š. m. 
nekoksai lenkas, jauzdama- 
sis kataliku, nuvyko bažny
čion; bet čion prie bažny
čios durų stovėjo komitetai 
ir neįleido nei vieno vidun, 
kolei neužsimokėjo dešimts 
centą; šis vyras turėjo 5 
centus ir, atidavęs rinki
kams, ramiai įėjo bažnyčion 
Dievą pagarbinti. Laike 
pamaldų, vienok, su polici
jos pagalba buvo priverstas 
apleisti Dievo namus, už 
neužsimokėjimą kitų pen
kių centą. Tai kokia 
juos tvarka ir teisybė, 
neturėdamas 10 centą 
gali pasimelsti.

Kaip pažiurai į musą 
viengenčius lietuvius, tai 
ją darbai ir mintys išrodo 
lyg apsiniaukęs rudens lai
kas, nematysi linksmos sau
lėtos dienos, bet tamsius de
besis slankiojančius padan
gėmis. Nors pusėtinas bū
rys čion lietuvią gyvena ir 
žmogus trokštum ką geres
nio, linksmesnio pamatyti, 
ar sulaukti pagerinimo bū
vio — bet nelaimė, kad iš
sisklaidę lyg grybai miške. 
Yra čia viena Šv. Juozapo 
draugija, bet ir jinai silp
nokai gyvuoja, nes randasi 
keletas gudragalvią,. ku
riems nepatinka kokie tai, 
pasak ją, nelemti apsireiš
kimai —ot, taip ir slenka 
išpalengvo lyg žydo ratai.

Nesenai keletas asmeną 
buvo pradėję rūpintis išsi- 
mokyt ir pastatyt scenoje 
kokį veikalėlį, bet ir tas pa-

pas 
kad
ne-

eina 
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Kewanee, Ill.
Darbai pas mumis 

neprasčiausiai, dirba 
ir 6 dienas savaitėj,
buvusiam gi iš kitur sunku 
darbas gauti. Daugumas 
dirbtuvių tebestovi tuščios, 
o nekurios yra išardytos ir 
iškraustytos į kitus mies
tus. Kitos stovi tuščios 
nuo 1907 m. Pastaruoju 
laiku šiam mieste taip pra
siplatino liga rauplės, kad 
valdžia pradėjo rūpintis 
kaip greičiaus prašalinus tą 
ligą. Uždarinėja teatrus ir 
mokslaines, uždrauzdama 
visokius susirinkimus.

Kovo 16 d. š. m. valdžia 
laikinai iš priežasties ligos 
uždarinėjo visą tautą mald- 
namius. Iš lietuvią da nei 
viena šeimyna neserga. Tą
ją liga labiausiai serga yan- 
kiai, gyvenantieji pietą pu
sėj miestelio — liga siaučia 
tarp turčią.

Lietuvią čionai nemažas 
būrelis ir gyvuoja dvi drau
gui: Šv. Antano ii’ Liet. 
Ukėsą draugija. Gerą už
manymą ir veiklumo nesi
mato nei vienoje iš ją. Ki
tuose miestuose, kaip girdėt, 
įsitaiso nors mažus knygy
nėlius ir išsirašo visokią 
naudingą laikraščių, kurie 
žmogui suteikia daug gero. 
Pas nyis to nėra. Gaila.

Senas Gyventojas.

V-<'

Vaizdai iš Anglijos anglekasią didžiulio straiko, kuris dar visai nepasibaigęs.

sirodė nelemtu, nes nekurie 
ėmė juoktis iš rengėją tos 
scenos ir niekinti juos. To- 
kiuo budu nekurie iš susi
spietusią, nenorėdami be
reikalingi) išmetinėjimą, 
prasišalino nuo veikimo ir 
taip viskas vėjais nuėjo.

Aš esu girdėjęs, kad kok
sai tai protestantą kunigas 
tveriąs čia draugiją ir no
rįs išnaikinti visas vietas, 
užlaikančias svaiginančius 
gėrimus, kurią ir dabar ne
daug tebėra, — tai bus var
gas mus žmonelėms, kad 
nei nedėldienyj stiklo alaus 
nebus galima išsigerti. To
kios tai mąs lietuvių, čion 
gyvenančių, mintįs, papro
čiai ir darbavimasis link 
apšvietus, tėvynės ir tautos 
labui. Liūdnas.

Youngstown, Ohio.
Naujam majorui F. A. 

Hartenstein užėmus vietą, 
nuo naują 1912 metą dau
gelis saliuną uždaryta. Net 
24 turi kojas pakratę. Ne- 
dėldieniais visus - saliunus 
užrakina naujomis r spyno
mis. Be pasigailėjimo nai
kina ir kitokias blogas vie
tas, kurios zmwnis tik 
blėdį atneša.

6. d. kovo š. m. iš Colum
bus, Ohio praneša apie nau
jas teises. Sulyg tą teisią 
nei vienas žmogus, neturin
tis pilietišką poperą, nega
lės gauti laisnią ir turės bū
ti nenusikaltęs prieš teismą. 
Vienas saliunas bus ne
mažiau kaip ant 500 gy
ventoją. Tas bus gana ge
rai, nes nebus tiek prasikal
timą ir kitokią blogą dar- 
belią, kaip kad dabar.

Didelis geležinkelis bus 
pradėtas tiesti vakarinėj 
pusėj miesto. Bus reika
laujama iki 500 darbininką, 
— taigi mąs miesto žmo
nės turės progą gaut darbą, 
kuris gal tęstis apie porą 
metą.

Youngstown Sheet & 
Tube Co., viena iš didžiau
sią, kur dirba 9.000 darbi
ninką. Negana to, pradė
jo ir daugiaus statyti plie
no dirbtuvią, kurios atsieis 
suviršum milijoną dol.

Čia lietuviai gyvena suti
kime, visi išvien kiek ga
lint darbuojas, . laikraščius 
skaito pusėtinasfburęlis, lie
tuviška parapija auga, net 
smagu žiūrėti, r] ų

Sako, buk šy. Kazimiero 
lenkiškoj bažnyčioje taipgi 
kunigas lietuvis, -r taigi 
mes čia turime .net g2 lietu
vius kunigus. įj J

, Tąrnas.
----------------—3

Johnston City, fHl.
Šis miestelis nedidelis ir 

apgyventas įvairią tautą, 
kaip tai: anglą, 1 vokiečią, 
italą ir lenką; taippat yra 
nemažas būrelis ir lietuvią, 
kurie turi dvi pašaipiuos 
draugijas: viena vardu Si- 
mano Daukanto, o antrą D. 
L. K. Keistučio, 
draugiji užsilaiko
gai; apart minėtą dvie-

neblo

ją draugiją dar yra S. 
L. A. 103 kuopa. Nekurie 
lietuviai turi nuosavus na
mus, taipgi lietuvią yra už
laikomos trįs smuklės, o ki
tokia pramonė bei vertel- 
gystė yra svetimtaučią ran
kose.

Darbai anglies kasyklose 
eina neperpuikiausiai, nes 
dirbama tik po 3—4 dienas 
savaitėj.

Jos. M. Kaminskas.

Pittston, Pa.
Darbai čion gerai eina pa

staruoju laiku ir kas netin
gi gal užsidirbti keletą cen
tą. Lietuvią randasi pusė
tinas būrelis, net keliolika 
šimtą, turi savo bažnyčią ir 
keletą draugiją. Gyvena 
didžiausioj nesantaikoj. 
Nepraeina ta savaitė, kad 
nebūt skvaj erini darbo; 
Nors jaunuomenės yra čion 
geras būrys — kaip vaikiną 
taip ir merginą, bet tautos 
darbuose jos nesimato. 
Dabar visi čia laukia nuo 
1 d. balandžio anglekasią 
straiko. Duosis pamatyt, 
kas iš to išeis.

J. Žvirblis.

Rockford, III.
Kovo 17 d. š. m. vietiniai 

socijalistai parengė viešą 
susirinkimą. Susirinkimas 
tai ne naujiena ir kai kuris 
atneša ne mažai naudos. 
Bet kaip šitas, tai tik žmo
nes atgrasina ir nuo geriau
sią užmanymą. Tiesiok pa
sakau, kad lietuviai but 
daug laimingesni, jaigu pa
našią susirinkimą visai ne
turėti}, nes anuose nieko 
gero negali pasimokyti, ką 
tik dovanai laiką sugaišti ir 
pakvėpuoti suterštu oru.

S. Š.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

V. Yarmolavičia. — Pa
taisymas nesvarbus, todėl 
laikraštin nedėsime.

Senas, Rockford. — Klau- 
sinyčios klausimas visuome
nei nesvarbu. Nedėsime.

K .V., Du Bois, Pa.—-Var- 
goninko persikėlimas visuo
menės nęapeina.

Chicago Heights, Hl. ko- 
jspondentams.—Apie žmo- 
ią atšalimą į parapiją kas 
am galvoje. Bet jei te- 
litinis klebonas neišduoda 
>kundą, tai delko gi Tam
os po savo koresponden- 
jomis nepadedate tikrą 
įvardžiu'? Su pseudoni- 
ais korespondencijas dėti 
ikraštih mums neparan- 
i, nes negalima žinoti, ar 
isybė rašoma. Supraski- 
; patįs, paskui išeitą skan-

V. S., Kewanee, Ill. — 
lamstos eilės laikraštin ne- 
inka. Persilpnos. Rašy- 
:ite žinutes.
žirnelis, Pittston, Pa. — 
imstos korespondencija 
jsvarbi. Nedėsime.
Nebilis, So. Omaha, Neb. 

■ Be tikrojo parašo kores- 
mdencijos “Katalikan” 
(galime dėti.
J. Konkolauskas. — Pri- 

iąstas eiles peržiūrėsime.
S. Murauskis, Pittsburg, 

’a. — Lietuvią kalba netik 
enesnė už stačiatikią (ru- 
ų) kalbą, bet ji seniausioji 
? už visas kitas kalbas. 
rienas mokslininkas yra iš
daręs, kad sena latiną kal- 
a yra ne kuo kitu, kaip tik 
agadinta lietuvią kalba. 

Graiką ir latiną kalbos šian
die visuomet lenkia galvas 
prieš lietuviškąją. Kiek 
lietuvią kalboje yra žodžią, 
negalima pasakyti. Kiti) 
tamstos prašymą negalime 
išpildyti, nes perdaug esame 
užimti.

Lukšią Juozui. — Tams
tos straipsnio negalime dėti 
laikraštin, daug kliudo už
gaunanti tikinčio žmogaus 
jausmus išsireiškimai. Be 
to nenorime užgauti žemos 
rąšies žmones, delei ko pas
kui turėtumėm susilaukti 
tuščios polemikos. Yra 
svarbesnią tarp lietuvią 
klausimą. 
te.

Juos gvildenki-

korespondentams.
užsilikusios žinu-

Musą
— Visos
tės bus indėtos į sekančius 
“Kataliko” numerius, už 
tai nereikia rūstauti.

J. Vieraičiui. — Sunau
dotą “Katalike” straipsnią 
rankraščią niekam negrąži
name.

Aktoriui, Chicago. — Ži
nutės laikraštin nededame, 
nes musą skaitytojams nes
varbu žinoti, jei ten kokie 
lietuviai gavėnioje lošia te
atrus. Tai ne pasilinkmi- 
nimams tasai laikas.

Ziono Lietuviškos Evang.- 
Liuteroną parap. reikalai
Vasario 4 dieną vietinė 

Ziono Liet. Evang.-Liuter. 
parapija laikė savo mėnesi
nį susirinkimą, kuriame be 
kitą dalyką liko' nutarta 
laikyti pamaldas nedėldie- 
nią rytmečiais. Iki šiol 
musą pamaldos būdavo po 
pietą. Dabar bus visados 
laikomos pamaldos lietu
viams evang.-liuteronams 
kas 1-mą ir 3-čią kiekvieno 
mėnesio nedėldienį. Prasi
dės 7:30 vai. rytmetyj. Se
kančios pamaldos bus ba
landžio 7 d., ty. pirmą die
ną Velyką. Kovo mėnesyj 
turėjome pamaldas kas pėt- 
nyčia vakarais; žmonią su
sirinkdavo nemažas burįs; 
musą kunigas J. J. D. Ra- 
zokaš žada iritaisyti lietuviš
ką misiją Chicago Heights, 
ui., nes ten gyvena kelios 
lietuvią evang.-liuteroną 
šeimynos; jis buvo sutve

ręs ir Waukegane lietuviš
ką parapiją, bet waukega- 
niečiai atsiskyrė nuo mūsą 
ir susidėjo su vokiečiais; ją 
parapija kaip girdėt jau pa_ 
iro, — nėra ko stebėtis: 
musą žmonės papratę atža- 
gareiviškai elgtis.

Kovo 3-čią d. vėl buvo 
parapijos susirinkimas, į ku
rį atsilankė diktokai para- 
pijoną ir likosi nutarta in
korporuoti parapiją ir pra
dėti rengtis prie įsitaisymo 
savo bažnyčios. Kadangi 
musu parapija turi savo ku
nigą ir kad musą para pi j o-: 
ną skaitlius nuolatai auga, 
tai mes greitu laiku negalė
sime užsiganėdinti su sve
timais Dievnamiais. Ir da
bar jau mes turime didelius 
neparankumus, nes-mes ne
gauname bažnyčią kada mes 
norime. Reikia todėl mums 
kuoveikiausiai taisytis savo 
bažnyčią. Ateinančią vasa
rą turbut bus pradėtas tas 
darbas; priderėtą todėl 
kiekvienam Chicagos ir jo 
apylinkią lietuviui _ evang.- 
liuteronui prigelbėti tą rei
kalą. Reikalinga butą taip- 
pat, kad visi vietiniai lietu
viai evang.-liuteronai nevil
kindami laiko prisirašytą 
prie musą tikrai lietuviškos 
parapijos. Kam reikia 
mums lietuviams klajoti 
pas svetimtaučius.

Laikykimės prie savo pa
rapijos ir prie savo tautos 
žmonią! Taip elgdamiesi 
išpildysime musų krikščio
nišką priderystę, prigelbė- 
sime šitai naujai parapijai 
įsitaisyti savo Dievnamį ir 
tuomi pasirodysime tikrais 
tėvynainiais, neniekinan
čiais savo tautą.

Abejoti apie mąs parapi
jos gyvavimą neprivalai. 
Kas nor apie tai persitikrin_ 
ti tegul ateina musą parapi
jos susirinkiman, o pamatys 
kaip puikiai eina mąs para
pijos reikalai. Naują na- 
rią taipgi prisideda, vaidą 
pas mus nėra, nes mes ne
turime jokios priežasties 
kėlimui vaidą. Musą para
pijos tvarka yra grynai de
mokratiška — nepriklauso
ma; nieks nereikalingas ne- 
simaišo į musą parapijos 
reikalus; visi parapi jonai 
turi lygias tiesas.

Musą sekantis parapijos 
susirinkimas turėtų būti 
Velyką dienoje balandžio 7, 
d., bet mes perkeliame jį ant 
balandžio 14 d. Visi para- 
pijonai turinti teisę bal
suoti yra kviečiami susi
rinkti. Taipogi privalo atei_ 
ti musų susirinkiman balan
džio 14 d. ir tie, kurie nori 
prisirašyti prie musą para
pijos. Norintieji įstoti mu
są parapi j on, tur pirmiau
sia pasikalbėti apie tą daly
ką su musą kunigu. Jo da
bartinis adresas: Rev. J. J. 
D. Razokas, 2013 S. Halsted 
str., Chicago, Ill. (kampas 
Halsted ir Canalport avė.).

Pagal musą parapijos 
įstatus ir musą bažnyčios 
mokslą, musą kunigas turi 
pirmiaus ištirti, ar žmogus, 
norintis įstoti musą parapi- 
jon, yra krikščionis ir elgia
si krikščioniškai; ar jis žino 
ką nors apie musą bažny
čios mokslą ir jo ypatybes, 
ir ar sutaria su tuomi moks
lu.

Pinigai pas mus yra ne
svarbus dalykas, bet mes 
norime, kad musų parapijo
nai butą dori žmonės ir juo 
tolyn, tuo eitą dorin.

Zionb Lietuviškos Evan- 
geliškos-Liuteroniškos para
pijos raštininkas,

J. Jurkshatis,
538 Liberty str.,

Chicago, I1L
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BALANDIS, 1912 m.
4. K. Izidoriaus. '
6. P. Vincento Ferr.

:. S. Vilhelmino išpai. .
. N. Velykos. Epifamjaus v. k. '-

8. P. Velykos. Dijonizijaus v.
9. U. Marijos Egipt,

10. S. Ezekijčliaus.

Skerdyklų savininkai 
išteisinti.

Federalįniame prisaikin- 
tųjų teisme, ’pirmininkau
jant teisėjui Carpenter, 
mieste Chicago, ištisus tris 
mėnesius tesėsi byla prieš 
didžiausiųjų sviete gyvulių 
skerdyklų savininkus ir už- 
veizdas, Juos visus teis
man patraukė federalinis 
prokuratorius už peržengi
mų antitrustinių Shermano 
įstatymų, ty. už sutvėrimų 
korporacijos arba trusto, 
kuris smaugė savo konku
rentus, neprigulinčius prie 
jų trusto, taippat laisvu ke
liu brangino pardavinėja
mų mėsų. Buvo kaltinami 
10 žmonės, kuone visi mi
lijonieriai. Tarp jų buvo 
Armourai, Swiftai, Morri- 
sai ir kiti.

Toji brangiai atsiėjusi ii’ 
indomi byla pereitoj savai
tėj pasibaigė tuo, kad pri- 
saikintųjų suolas visus tuos 
mėsos baronus išteisino, tyj 
susekė visai nekaltais, ne
turinčiais jokios atsakomy
bės. Žinant čionaitinį teis
muose bylų vedimų, žinant 
taippat čionaitinio dolerio 
galingumų, • buvo iškalno 
pramatoma, 'kad byla ne ki
taip turės pasibaigti;

Na juk čionai buvb kelio
lika bylų, užvesti; prieš 
trustus, o vienok trustams 
delei to nei galvų hesuskau- 
dėjo, tik, žinoma, gardžiai 
pasijuokė Aš įstatymų, iš 
protestų ir iš gyventojų 
įnirtimo. Kas tiesa, teis
mai įsakė suskaldyti trus
tus žibalo, cukraus, tabako 
ir kitus ir tasai “suskaldy
mas” buk tai atlikta, bet 
juk kiekvienam yra žinoma, 
kad tie trusted ir toliau 
smaugia gyventojus ir iš 
visako sau juokiasi.

Tokiuo tai budu gyvento
jams akįs muilinama. Nes 
ir kame čia gali rasties tei
sybė? Jei įstatymų keliu 
negalima trustus suvaldyti, 
tai kam dar prieš juos už
vedama bylos, kam veltui 
eikvojama žmonių pinigai?

Svarbiausia Lietuvoje in
dustrija — tai žemdirbystė 
ir gyvulių auginimas. Lie
tuviai daugelį sėjų rugių ir 
linų, o paskui parduodu gy
vulius, daugiausiai raguo
čius. Lietuviai esu kant
rus, darbštus ir prielan-

Argi nėra puikus muši; 
tėvynei paliudijimas?

«

$ PrisĮ^člimo švente visus savo w 
gerbiamus skaitytojus, bendra- 
daęBius ir prietelius pasveikina ® 
įgirtų palaimų.

Kataliko” Red. ir Adm.

minėto 
darbštumas 

Berger’ui,

* «
Darbininkų “užtarėjai”.
“Laisvė”, o paskui anų ir 

“Kova” su “Keleiviu” pu
čia vienon dudon vienodų 
savo išsvajotų giesmę, buk 
tik jie, tie visi trįs laikraš
čiai, esanti “tikrais” darbi
ninkų “užtarėjais”. Kaip 
tai juokinga darosi, kuomet 
tų laikraščių vedėjai ima 
save girti, imą aukštinties, 
o juo labiaus'dar juokin
giau, kuomet podraug ima 
kitus peikti, tiesiog šmeižti.

Antai “Kova” paminėda
ma Lawrences straiko pa
sibaigimų, nežino jau net 
ant katros ausies uždėti sau 
liaurų vainikų už Lawren
ces straiko pasibaigimų. 
“Kova” giria socijalistus— 
šlovina tuo budu ir savo 
pašaukimų.

“Kova” sako, kad strai
ko vadais buvę socijalistai, 
kad jie darbininkams nuro
dę kelių, kuriuo jie eidami 
turį laimėti. Ir štai dar
bininkai laimėjo. Atkar
toti visas “Kovos” panę-

girikas,?4ižimtų daug vietos 
ir butų 'tuščias' . daiktas. 
Kubgi jau turėtų pasigirti. 
Bet turime nepamiršti, kad 
jau jei.socijalistai.Ir prisi
dėjo; kuo įtorą prie 'to dar
bininkų - laimėjimo, tai tik 
toli' .gražu ne ~ s/icijąlistai 
nuo “Kovos”, “.Laisvės” et 
Co., kadangi tiems ponams 
tik tuomet parupo Lawren
ce straikas, kuomet nuo 
tautininkų gavo vėjo. Jie 
tik tada susigriebė ir ėmė 
plūsti (ne darbininkams 
gelbėti), pasak jų, visus 
tuos nenuoramas, kurie 
drįso užgauti jų “ambici
ja”. Juk ir dabar toki pati 
“Laisvė-” šoka akin “Vie
nybei Liet.”, o “Katalikui” 
nors prim etinė j a pulkinin
ko Roosevelto politika. Juk 
nerandant kitokių ; prieka
bių, gera nors ir koks ten 
p. R. paveikslas.

Pripažįstama 
straiko reikale 
kongresmanui
bet ar jis savo tikslų atsie
kė? Kų laimėjo straikinin- 
kų būrys Washingtone? Ar 
gal kongreso komisijai, iš
klausiusiai streikininkų nu
siskundimus, nebuvo seniau 
žinomi fabrikantų sauvalia
vimai? Kokios to viso pa
sekmės? Darbininkai tik 
tuomet streikų laimėjo, 
kuomet į fabrikantus rūs
čiai atsisuko visos tautos 
opinija, kuomet kapitalistų 
tarnai buvo apdaužę ir be 
malonės apstumdę moteris 
su vaikais. Tai koks gi čia 
dabar butų socijalistų nuo
pelnas? Vienas tik vardas 
be gerų darbų jokių nuo
pelnų negali suteikti musų 
rėksniams. Parodykite sa
vo darbo vaisius ir tuokart 
pašigirkit^ . ą' ■ «
P';2 . ■ A *

Sočijalistiškas laikraštis 
išnyko.

Didžiausias socijalistiš- 
kas laikraštis “Appeal to 
Reason”, išleidžiamas mies
telyj Girard, Kan., andai 
sustojo ėjęs. Minėto laik
raščio redaktorius, Fred D. 
Warren, laikraščio puolimų 
štai kaip išaiškina:

“Persunku išleidinėti ta
sai laikraštis. Tai paskuti
nė mano kova. Dabartinis 
nesusipratimas su teismais 
ir krašos departamentu rei
kale Leavenwortho kalėji
mo skandalo — tai gulbės 
giesmė “little old Appeal”.

11 McNamarų prisipažini
mas daugiausiai ir uždavė 
smūgį laikraščiui, kuris tuo
du broliu daug rėmė ir gy
nė. Nieks už laikraštį pre
numeratos nenorėjo mokėti.

Pirm dešimties metų 
Warren tų laikraštį inkurė 
ir iš ano paliko milijonie
rium. O dabar kaipo mili
jonieriui ar pridera ben- 
drauties su socijalistais?

Kas čia juos gali bausti?
New Yorke, teisėjas Sea- 

bury andai išdavęs savo ga
lutinį nusprendimų, kad 
McBlank ir Isaak Harris, 
savininkai Triangle Shirt
waist Co., kurių fabrike už
gimus gaisrui žuvo 142 mer
gaičių ir moterių darbinin
kių, negalį but antruoju sy
kiu patraukiami teisman už 
žmogžudystę.

Fabrike gaisras atsitiko 
pereitais metais, kovo mė
nesy. Darbininkės žuvo 
gaisre, kadangi prie fabri
ko nebūta jokių pataisymų 
nuo gaisro. Už tiek gyvas
čių pasirodė kaltais fabriko 
savininkai. Teisėjas tečiau 
paliuosavo juodu nuo atsa
komybės. Tada prokurato
rius teisėjui apreiškė, kad 
prieš anuodu turįs dar ki
tus septynis kaltės prirody
mus. Teisėjas tečiau tiems 
prirodymams pasipriešino 
ir dabar taip tas viskas pa
sibaigė.

Visame sviete panašiai 
nepasielgiama. ;

* *.
T. M. Dr. nauji raštai.

. Šiemet T. M. D. savo na
riams žada išleisti ir-paves
ti du svarbiu veikalu: kun. 
J. Žilinsko poetiškuosius 
rastus keturiuose .tomuose 
ir dr? A. rašius;
Paskaitos iš biologijos ir 
bakteriologijos. Tai pir
mieji išleidimai paskui V. 
Kudirkos raštus.

ALLELIUJA!
— Alleljųja! — balsai 

skambh fąsai linksmiausias 
žmonijė^žbdyno žodis po 
bažnyčių^skĮįaiitus,, po so
džius, ,po Jaukus.

— Allgliuja!dar bal
siau skamba teisybę ir gy
vybę nųjhylėjusių žmonių 
sielose. skardų tų balsų 
tarsi atsiliepia gyvybės lau
kiančios girios ledų pančius 
numetųsios upės, kvėpuoja 
laukai, ir net tasai dangus 
mėlinasai- ir- tas, - 
dainuoja skardžiai:

— AJIęliuja!!! 
’ Kristus prisikėlė!

■ i.'. .Į * ■ ' ; 
Pavas^^atęiną! 
Atanešą ątapučia jį rytų 

vėjaliai ^gaivįnačiu kvapu 
juoduosius laukus iš žiemos 
įmigio žadindami. keldami...

Ata’šiu^ų<^ja ataliuliuoja 
maloni ’^dlūžėlė, vis šil
tesnes ir šiltesnes spindulių 
bangas lėkdama dar šalnos 
drugio krėčiamon žemelėn. 
Ritasi tų , spindulių bangos, 
kaip nemunai plaukia, kaip 
dunojai srovena.

Vis labiau atgįj.a įšalusi 
žemelė... =

Džiaugtu džiaugiasi visa 
gamtužęf..'

Pavasaris^ ateina!...

Skardžia giesme liaupsi
na. visi “Linksmių Dienų” 
— ir kupinas pasaulis tos 
giesmės linksmumo nuo lau
kų marškos iki dangaus 
skliautų...

— Alleliuja!
Kristus prisikėlė!

lie-. Svetimtaučiai apie
* tuvius.

“Vienybė Liet.” kores
pondencija iš Bostono pra
neša, kad tenaitiniame dai
lės muzejuje ant “Third 
Modern Gallery” lekcijų 
skaitymo salėje dr. George 
W. Tupper kovo 10 d. š. m. 
turėjęs iliustruotų paskaitų 
apie Lietuvų. Dr. Tųpper 
pereitų vasarų aplankęs 
Vilnių, Kaunu, Suvalkus ir 
kitas Lietuvos žymesnes 
vietas.

Dr. Tupper lekcija tarp 
kitko pasakęs: “Lietuvos 
rubežiai apimų 2.100 ame
rikinių ketvirtainių mylių; 
gyventojų Lietuva turinti 6 
milijonus, kurių 5 milijonai 
vartojanti lietuvių kalbų.

rods,

giesmių giesmes ir
i

ĄaTamja!...
Skambą Aižia balsų 

tai, varpų Varpai 
mai, galingai...

sim- 
lįnks-

Kristus prisikėlė!
, Pavasaris ateina!...
Ir susipynė susiliejo į vie

nų
džiaugsmų džiaugsmai 
vienų didelį choralų — ir 
kupinas jo aidu visas pa
saulis... Ei!...

Didžios Prisikėlimo pas
lapties šventė tik pavasarį 
tegali būti. Kuomet visa 
atgįja, visa džiaugias... 
Taip.

Ir pavasaris be to Prisi
kėlimo kokis gi butų per pa
vasaris?!... Kų gi reikštų 
gamtos atgijimas be amži
nosios žmogaus sielos gyvy
bės, kuri patikrina mums 
Velykų dienų?!...

Pavasaris ateina!
Kristus prisikėlė!

*
Galingai skamba giesmė 

apie prisikėlusį Kristų...
Galingai pučia dūduoja 

rytų vėjaliai pavasario dai
nas...

Klausosi siela giesmės; ir 
dainų.

Ir gimsta joje galingasai 
himnas Gyvybei...

Alleliuja! Alleliuja!
Alleliuja!

Jovaro atsišaukimas.
“V. L.” andai atspauzdi- 

no žinomo liaudies poeto 
atsišaukimų į Amerikos lie
tuvių visuomenę. Iš atsi
šaukimo matoma, kad Jo- 
varas sorgus ir neturįs kur 
galvos priglausti. Turįs 
širdies ligų. Jam norisi 
už visuomenės sudėtus pi
nigus (jei tokių butų) in
gyti nors tris dešimtines že
mės ir, laimingai ūkinin
kaujant, užsiimti visuome
nės darbu.

VALIOS SPĖKA.

ne-“Paikas tasai, kuris 
tenka vilties” — skamba se
nobinė patarlė. Šitoj pa
tarlėj gludo daug teisybės, 
nes kas netenka vilties į 
geresnę ateitį, kas nepasi
tiki savo locnoms spėkoms 
ir neturi savyje tiek ener
gijos, idant pačiam pasta
čius krutinę prieš gyvenimo 
audras ir-įvairius nepasise
kimus, tasai ir sau ir žmo
nijai yra nieko vertas, ki
taip sakant, nenaudingas.

Kas turi savyje išdirbtų 
valios spėkų ir nieko nebo
damas žengia priekyn, tok
sai anksčiau, ar vėliau at
siekia iš seno nužiūrėtų sau 
tikslų, palieka žmogumi 
naudingu visuomenei, bet 
ne pariasu (visais panie
kintu), kuris yra tai visuo
menei sunkenybe ir kliūti
mi. •. ■

Valios spėka liepia žmo
nėms ardyti jurų vilnis 
milžiniškais laivais, padir-

noms įsileisti žemės ir van
dens gilumon, kad tenai iš
tyrus dar visiems nežinomas 
ir užsilikusias paslaptis. 
Valios spėka liepia žmogui 
tyrinėti dangaus kunus, su
rasti ligšiol nežinomas pla
netas ir tame atvėjyj žmo
gaus protas nenuilstančiai 
dirba, idant ištyrus tų dan
gaus kūnų paslaptis, idant 
išmatavus nežinomas erd
ves;

Toliaus žmogaus valios 
spėka iškasa tunelius, per
kasa kanalus, reguliuoja 
upes, pernešant pagal savo 
reikalų anų vagas iš vienos 
kiton vieton. Išdžiovina 
nepereinamas pelkes ir rais
tus ir suvilgo išdžiuvusių 
žemę, išima iš vidures že
mės natūralines dovanas, 
liepia žmogui skrajoti pa
dangėmis; liepia jam persi
laužti per nepereinamus 
miškus, tankynes, pilnas 
draskančių Jpiškių ir angių, 
kad susekus, nežinomas ša
lis, vandenius, kalnus.

btais iš plieno; liepia žmo-’ninku ir ]

gui kovoti^ su įvairiomis 
priešginybėįnis, nes jei tos 
žmoguj® valios spėkos ne
būtų, tai pritaikius by ko
kiam nusiminimui, arba, sa
kysime, ligai, nenorėtų gy
venti ir turmų nenaudingai 
pražūti.

Valios .spėka stebuklus 
gimdo iš: žmonių, turin
čių tos Spėkos pakaktinai, 
sutveria) ge£ijus ir garsios 
šlovės Vytu# ' Toji valios 
spėka bėdino farmerio Simų, 
Abrahamų Lincolnų, sava
mokslį, išdirbo į garsųjį ad
vokatų, nepaprastų kalbi-

respublikos prezidento kre- 
sėn. Tos rūšies, žmonių, 
kurių plieninė valia perga
lėjo įvairias kliūtis ir jie pa
garsėjo, sutinkama daug, o 
ypatingai " Suvienytose 
Amerikos Valstijose, kur 
kiekvienas žmogus turi vie
nodų progų iikties garsiu, 
jei tik turi savyje pakakti
nai energijos ir valios spė
kų, o be to dar ir ingimtų 
gabumų.

Kaip rašoma iš Bostono 
tokių valios spėkų parodė ne- 
koksai Stener, turintis 56 
metus amžiaus, kuris pirm 
10 metų atkeliavo šion ša
lin kaipo analfabetas, ty. 
nemokantis nei skaityti, nei 
rašyti, o nūdien išlaikęs 
kvotimus į advokatus ir lei
sta jam praktikuoti. Ste
ner Amerikon atkeliavęs su 
šeimyna ir turėjęs kęsti 
vargus; užsiimdinėjęs “per- 
liavojimu” įvairiose miesto 
dalyse. Pirm kelių metų 
jam pasitaikė savęs apgyniu 
mui eiti teisman. Kadangi 
advokato nusamdymui ne
turėjo pinigų, tad pats save 
teisme gynė su tokia pa
sekme, kad ne tik bylų lai
mėjo, bet podraug persitik
rino, jogei galįs Iikties ad
vokatu. Ėmė tada lankyti 
vakarinę teisių mokyklų; 
dienomis užsiįmdavo preky
ba, vakarais gi ir naktimis 
pasišvęzdavo studijoms ir 
po didelių sunkenybių pa
galiau savo tikslų atsiekė, 
paliko advokatu.

Toksai žmogus angliškai, 
vadinasi “self made man”. 
Jis nepametė vilties, kad 
esant tokiam suaugusiam

slas. Ir tai atsiekė tik sa
vų valios spėkomis. Tai 
pttVyzdis visiems jaunikai
čiams, kurie nori ateityj pa
gerinti savo būvį.

Nekurie sako, kad tai 
“esantis laimikis”, jam taip 
buvę nuskirta iš prigimimo, 
bet mes tvirtiname, kad va
lios spėka vienus iškelia 
augštai, o neturintieji tos 
spėkos ir ambicijos, palieka 
nužeminti.

Taigi “paikas tasai, kuris 
netenka vilties”. Z.

IŠ NUMIRUSIŲ PRISI
KĖLIMAS.

mis šviesdamas rodė Izra- 
eliams kelių, jiems einant 
iš Egipto vergijos, iš kurios 
juos ištraukė Dievas. Kaip 
Dievas taigi išvedė Izrae- 
liaūs vaikus iš vergijos, taip 
dabar Kristus savo iš numi
rusių Prisikėlimu išvedė 
mus iš pragaro ir nelabojo 
vergijos.

Procesijos laike taippat 
su žvake nešama kryžius, 
apjuostas raudona stula, 
kas primena krikščionims 
Išganytoj aus kruvinus ken
tėjimus ir kruvinų mirtį 
ant kryžiaus. Nešama taip
pat Kristaus paveikslas su 
veluku rankoj, kas reiškia 
Kristaus iš numirusių Pri
sikėlimą.

Kristaus
Prisikėlimas yra taippat 
musų iš numirusių prisikėli
mo ženklas, nes kaipo Kris
taus Kūnas, kėlęs iš numi
rusių, daugiau nemiršta, 
tat ir musų kūnai staiga iš 
numirusių prisikels pasku
tinėj teismo dienoj ir pas
kui jau per amžius nemirs.

Kadangi Jėzaus Kristaus 
iš numirusių Prisikėlimas 
yra svarbiausia tikėjimo tai
syklė, tatai toji diena krikš
čionims ir yra didžiausioji 
ir mylimiausioji. Tai gi 
todėl ir šv. Bažnyčia tų die
nų, nei kitas, su didesne 
linksmybe ir džiaugsmu ap- 
vaikščioja. Toji Bažnyčios 
linksmybė ir džiaugsmas 
išreiškiama giesmėse, ko
kios per Velykas giedama.

Prisikėlimo iškilmybė 
prasideda nuo puikios ap
eigos, kurių vadiname iš la- 
tiniško “Rezurekeija” ar
ba Prisikėlimas. Prie 
Viešpaties stalo kunigas 
baltai aprėdytas, linksmais 
rūbais, gieda psalmes. To
mis psalmėmis išaukština 
Dievo mielaširdystę. Pa
žadina visas svieto gimines, 
idant Jam atiduotų prigu
linčių garbę ir prieš Jį nu
sižemintų. Ir ant galo 
graudingais žodžiais paža
dina mus tos psalmės, 
idant mes visų viltį padėtu
mėm pas Dievų visuose dū
šios” vargūose ir suspaudi
muose. Nes geriausias mu
sų dangiškas Tėvas visados 
yra pasitaisęs išklausyti 
mus iš savo malonės, iš dan
gaus aukštybių.

Atgiedojus tas psalmes, 
iš vidaus apšviesto grabo 
kunigas rodo- žmonėms 
Švenčiausių Jėzaus Kūnų 
ir apreiškia tų didelę nau- 
jėnų, jogei Kristus iš nu
mirusių kėlės.

Paskiau prasideda pro
cesija, kuri išreiškia tų 
apaštalų ir dievotų moterų 
kelionę, atliktų link Išga- 
nytojaus grabo. Ten anio- 
las prisakė jiems eiti į Gali
lėjų ir pasveikinti kėlusį iš 
numirusių Kristų. Apei
nama aplink bažnyčių tris 
kartus del išreiškimo dide
lės musų linksmybės, Jė
zaus šlovės ir garbės. Ir 
išteisybės, kuomet laike 
tos procesijos tekančios 
saulės spinduliai liejasi ant 
Švenčiausio Išganytojaus 
Kūno, prisikėlusio iš numi
rusių, tuokart visų žmonių 
dūšios prisipildo dangišku 
džiaugsmu. Išsisklaido ta
da, kaipo naktinė migla, vi
si musų nuliūdimai ir že
mės gyvenimo nelaimės. Iš 
žmonių krūtinių tuokart iš
siveržia pilna garbės 
“Linksmų dienų apturėjom 
ir tt.”. Toji giesmė nuei
na skambėdama per lau
kus, pievas ir miškus.

Toje procesijoje nešama 
uždegta žvakė, vadinama 
“velykų žvakė”. Ji reiškia 
musų tikybos šviesybę, ku
rtos niekas neikuomet ne
galės užgesinti, kol ji nesu-: 
grįš atgal į dangų, kaip kad 
atgal gražinama ant auku
ro toji deganti žvakė pasi
baigus procesijai.

Toji žvakė, kuri dega per 
Mišias laike Evangelijos lig nusišypso, tai tokios nepri- 
Šeštinių —- reiškia taippat | imu, bet kąip jis susiraukia

iš numirusių

BLAIVYBĖS DRAUGI 
JOS LATVIJOJE.

laikraštis “Rigos 
aprašo dabartinį

Rygos 
Aviže” 
liūdnų blaivybės stovį pas 
latvius. Išpradžios blaivy-* 
bes draugijos veikę su pasi
sekimu, bet jos parupę taip 
vadinamiems susipratu- 
siems pirmeiviams, kurie 
doresnius veikėjus išbalsa- 
vę iš draugijų valdybų ir 
patįs vieni užvaldę draugi
jas ir paskui įvedę jas į 
balų. Latviai už pavyzdį 
stato lietuvius, kurių blai
vybės draugijų priešakyje 
stovi kunigai- ir kiti šviesus 
vyrai, todėl pas lietuvius 
blaivybė augščiau pakilusi 
negu pas latvius.

Taigi lietuviams ir reikia 
žiūrėti, kad ir į jų blaivybės 
draugijas neįsiskverbtų ki
tokių pažiūrų žmonės. Ži
nomas daiktas, kad tiktai 
vienybė veikime duoda 
draugijoms pasisekimų, įsi
skverbus gi priešingų pažiū
rų žmonėms, tuojau prasi
deda pačioje draugijoje ne
sutikimai, savytarpės rie
tenos, ir draugijai ateina ga
las. Kas nenori katalikiš
kai platinti blaivybę, gali 
steigties sau kitoniškas 
draugijas. -

Pažįsta šv. Raštą.
Teisėjas: — Ar prisipa

žįsti, kad savo pačiai pra
mušė! galvų?

Vyras: — Ponas teisėji, 
esu be nusidėjimo.

Teisėjas:^— Kaip tai, ar 
tai nėra nusidėjimas mesti 
akmeniu į galvų?

Vyras: — Juk šv. Raš
te pasakyta, kad kas yra 
be nusidėjimo, tegu į jų 
pirmutinis akmeniu meta, 
aš taip ir padariau.

Toli!...
Tėvas: — Kaip toli pra

mokai besimokindamas pas 
tų barzdaskutį?

Sūnūs: — O gana toli, tė
vai. Dabar jau man leista 
šukuoti plikius.

Atsargi.
Ponia A: Aš kiekvienų 

tarnaitę, kol anų priimu, 
perstatai! vyrui.

Ponia B: — Tai kam?
Nes jei ma

Ponia B:
Ponia A

no vyras pamatęs tarnaitę
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Balsuokit už

Balsuokite už

PASKIAUSIOS ŽINIOS

NAUJI RAŠTAI

Balsuokit už

Kaina 20c

RAULAS SU SIMU NUSIPIRKO KARVĘ IS PUSES

Komedija 2-se 
Pagal m. Go-

OEMOCRATIC CANDIDATE 
FOR NOMINATION FOR

Ettelson ’as 
pasekėju ir 
laisvės šalb

W tos karves 
puse ir man,

0 galtii 
mane. 

Spausi

FRANK H. JANISZESKI
Rep. kandidatas ant Su

džius Municipal Sudo. Rin
kimų diena 9 d. balandžio, 
1912 m

viename n 
Tai vis esi

JOHN M. SIENKIEWICZ
Progresyviškas Republi- 

konų kandidatas į kongresą 
5th Congresional District.

(DAVIMAS.
enia) auksninių 
ra karato ir vi- 
:menukais sagu- 
lįtransaletų, len- 
> laikrodėlių su

Italijos karo departamen
tas tomis dienomis apskelbė, 
kad netiesa kaip turkai 
skelbią, kad italai Tripolyj 
butų daugiau 3.000 kareivių

Karves nupirkimas 
-tai labai musų, i 5- 
mintinpas darbas..

Dabar mums nei 
pienas nei svie
stas nereikės] 
<1 pirktis *>4

Labai puiku; <5t omeno 
salima paoarytl 8 S* 
arai gryno sviesto 
i vertėsi doleriui

Davatkų gadzinkos ir ki
tos linksmos dainos, šešta 
pagerinta laida. Kaina 10c. 
So. Boston, Mass. Spauda 
“Keleivio”. 1912 metuose. 
Pp. 48.

Meksike gyvenantiems 
amerikonams grasia pavo
jus nuo sukilėlių, to delei 
Suvienytų Valstijų karo ži
nyba nusprendžius ineiti su 
armija Meksikan ir tą šalį 
sutvarkyti. Tam tikslui no
rima iš nekuriu valstijų su
mobilizuoti 100.000 milici- 
jantų ir anuos į ten pasiųs
ti. Šiais laikais karo žiny
ba jau padarius pienus ir 
išsiuntinėjus milicijos vir
šininkams instrukcijas.

Tikėk manimi?^ 
Šita karvė d uodai 
gerą pieną i r tokio 
galvijo niekurū

Na^tėmjkis i 
tą pieną! 
Tai tikra. • 
k Smetona;

Su lyg teisybės pienas priklauso man 
Argai tu neatmeni, kaip mesta 
arvę pirkome? Tu P’rkąl pirmgal

Teatras žmonijos gyveni
me. Jo istoiij a, uždaviniai 
ir vertvbė. Parašė Juozas 
Baltrušaitis. Pittsburg, Pa. 
(“Žmonių Kningynas” No. 
6) 1912 m. Pp. 32.

Dr. Paul Elzbacher, 
Anarchizmas pagal Proud- 
hono mokslą. Vertė Brie
džių Karaliukas. So. Bos
ton, Mass. Spauda “Ke

psimai, duok 
man puse to 
n. pieno, a

Šalaputris. Komedija vie
noje veikmėje. Pagal J. Gu- 
rauskio apysakos “Susimil
damas.” Sudėstė Nerėpa 
Chicago, Ill. Spauda “Lie
tuvos.” 1912 m. Pp. 23. 
Kaina 10c.

Illinois valstijoje tomis 
dienomis priimta ir guber
natoriaus patvirtinta nauji 
įstatymai, sulyg kurių ba
landžio 9 d. piliečiai savo 
balsais paskirs kandidatus 
į prezidentus, bet ne išrinkti 
keli atstovai konvencijoje. 
Taigi dabar kiekvienas pi
lietis galės balsuoti už tokį, 
koks jam patinka, be politi
kų mašinos pagalbos.

County Commissioner
IN THE CITY OF CHICAGO

Suvienytose Amer. Vals
tijose su balandžio 1 diena 
neapskelbta visuotinas an- 
glekasių straikas. Kiek ži
noma, minkštosios an8>ie8 
kasyklose darbininkai; su 
darbdaviais susitaikė^ ~ tas 
pat rasi bus ir kietosios an
glies kasyklose. Balandžio 
1 d. visgi retai kur angle- 
kasiai dirbo. Šitoj seredoj 
m. Indianapolis prasidėjus 
metinė konvencija “United 
Aline Workers of America”.

Prof. Mich. Dragomanov. 
Rojus ir pažanga. Versta 
iš trečiosios Rusinu kalboje 
laidos V. K. Račkausko 
(Perspauda iš “Laisvosios 
Minties”). 1912. Lėšomis 
‘ ‘ Laisvosios. Minties 
Scranton, Pa. Pp. 112.

A. N. Ostrovsky. Vyrų 
vergija. Siužetas semtas iš 
francuzų pjesos “Les maris 
so nesclaves” par A. de Le
ris. Sulietuvino M. Raste
nis. 1912 m. “Lietuvos” 
spauda ir lėšomis, Chicago, 
Ill. Pp. 56.

Išganymo Apsireiškimai 
arba atėjimas ir gyvenimas 
ant žemės Jėzaus Kristaus. 
Teatrinis vaidinimas (su 
gaidomis). Sudėstė V. Juo
zas K...s. 1911 m. Spauda 
ir turtu “Kataliko,” Chica
go, Ill. Pp. 105. Kaina kie
tais apdarais $1.00, o mink
štais — 75c.

Iš Austrijos gauta žinios, 
kad dabartinis imperato
rius Pranas Juozas suma
nęs rezignuoti nuo sosto, jei 
Vengrijoje nebusią ramy
bės. Nekurios Vengrijoje 
partijos stengiasi savo ka
riuomenę atimti iš po impe
ratoriaus-kontrolės, kas pa
starajam nepatinka. Tasai 
senis jau kelis sykius yra 
“rezignavęs” ir vis dar lai
kosi sosto.

rynas Ašakas pažintį turi ne tik tarp 
lietuvių, bet ir šimtų tūkstančių sve
timtaučių.

Taigi lietuviai! meldžiu atiduot bal
sų ant ‘'primaries” už savo tautietį!

Su godone,
LAURYNAS AŽUKAS.

FRANK A. OKON
Kandidatas del Demokratiškos Nominacijos ant

COUNTY COMMISSIONER
Balsavimai U.tar. 9 d. Balandžio, 1912 m.

Liūdni santykiai viešpa
tauja šioj šalyj. Iš šalies 
žiūrint, rodos, viskas eina 
sau paprastąja vaga, rodos 
niekur nesimato skurdo, 
bet kas norėtų įsigilinti į 
visuomeninius santykius ir 
tenai plačiau apsidairytų, 
tasai tuojau pamatytų bai
siausią žmonijos padėjimo 
likimą, ypatingai darbinin
kių luome.

Tais metais, kuomet ren
kama šaliai prezidentas, čia 
paprastai susilpnėja pramo
nės ir pirklybos judėjimas, 
taigi ir visokie darbai fa
brikuose ir įstaigose dalimis 
sumažėja, ypač kuomet po
litinių partijų platformos 
priima nekurius skirsnius, 
kurie grasia kapitalistų rei
kalams. Tada kapitalistai 
metasi į politikos sukurius, 
ima kariauti žodžiu ir pini
gais prieš nepatinkamus 
sau kandidatus, o priegtam 
neturėdami įsitikrinimo, ku
ri partija rinkimuose pa
ims viršų ir kokias padarys 
reformas muitų tarife ir 
tarpvalstijiniuose įstaty
muose, paprastai sulaiko vi
sokį pramonės judėjimą, o 
paskui aną sustoja ir viso
kį pirklyba, ii’ štai šimtai 
tūkstančių darbininkų ne
tenka darbo ir atsiranda su 
savo šeimynomis dideliau- 
siame skurde.

Panašaus atsitikimo bu
vome liudininkais 1892 me
tais, kuomet išrinkta į pre
zidentus Grover Cleveland, 
ir žinome, koki tuomet už
gimė suirutė pramonėje ir 

. pirklyboje ir kokį skurdą 
kentėjo darbininkai, kadan
gi fabrikantai neužsitikėjo 
demokratų reformomis. Tas 
pat paskui kas ketvirti me
tai atsikartodavo, bet kad 
kapitalistai turėjo savyje 
nusitikėjimą, kadangi jų 
pusė visuomet buvo palai
koma pačiame kongrese, ta
tai ir panašaus krizio lig- 
šiol dar nebuvo.

Šiais metais į preziden
tus iš kiekvienos partijos 
atsirado po kelis kandida
tus; kongrese diduma yra 
demokratinė, o senate — re- 
publikoninė; nežinia -dar, 
kuris kandidatų laimės ir 
kuris liks prezidentu, o nū
dien kova su trustais buk 
tai vedama, muitų tarifas 
visais šonais vartomas, tai 
siunčiamas senatan, tai vėl 
atstovų butan ir taip be pa
liovos.

Viename New Yorke 
šiandie bedarbių priskaito- 
ma į 150.000, o Chicagoj jų 
esama daugiau 100.000. O 
kituose didesniuose mies
tuose irgi bedarbių pilna, ir 
visur viešpatauja tas pats 
viešpats-skurdas, kuris jau 
milijonus prarijo to nelem-

JOSEPH J. KELLY,
Republikoniškas Kandidatas ant 

Precinct Committeeman 19th Precinct 
4th Ward. Rinkimų vieta 3208 Eme
rald Ave.

ATSIŠAUKIMAS.
P. Samuel A. Ettelson ’as, republi- 

konų partijos kandidatas ant valdiš
ko prokuratoriaus Cook pavieto yra 
gimęs ir baigiąs mokslą m. Chicagoj.

Jis yra nariu ‘‘Teisių draugijos 
Schuyler, Ettelson & Weidfeld” ir yra 
praktikuojantis teisių srytij nuo laiko 
kada pirmu kartu stojo prieš teismą 
1907 m., kaipo apginėjas.

Jis buvo užėmęs, senatoriaus vietą 
nuo Illinois valstijos pastaraisiais še
šiais metais ir visuomet tvirtai stovė
jo už žmonių reikalus kaipo jų drau
gas. Visos Illinois valstijos spauda 
kaip lygiai ir ^rinkikai ‘ ‘ Legislatorių 
Lygos” atsiliepia apie jį kaipo gerą 
žmogų.

Jis yra priskaitomas nuo valdiškos 
prokuratorių sąjungos, prie .pirmutinių 
ir geriausių apgynėjų Chicagos teis
muose.

Kaipo buvęs senatorius jis išieškojo, 
sutvarkė, ir nurodė teisingą kelią, ku
riuo valstijos ižde kasinėtas galima su- 
taupoti visokių mokesčių suvirs 
$200.000, ant visuomeniškos naudos.

to šios gadynės surėdymo 
aukų.

Jei taip, taigi ar reikia 
stebėties, kad kasdiena 
skaitlius piktadarybių, gal- 
važudysčių vis didinasi. 
Bedarbius skurdas prispiria 
ieškoties sau šiokio tokio iš
ėjimo ir jie pasirengę lįsti 
kadir ugnin. Niekai jiems 
kalėjimai ir pačios kartu
vės. Alkis nieko nebijo.

Iš to viso pasirodo tas, 
kad darbininkams reikia su. 
sipratimo ir vienybės. 
Jiems reikia vieny ties, sa
kysim, rašyties į unijas ir 
paskui neleisti kapitalis
tams politikuoti. Neleisti 
jiems intekmės turėti kon
gresuose ir visa sauvališkai 
veikti. O tas galima at
siekti renkant į valdinin
kus tikruosius darbininkų 
užtarėjus, bet ne piniguo
čius. Visiems darbinin
kams reikia būti piliečiais 
ir imti dalyvumą valdinin
kų rinkimuose. Kadangi 
esant geriems kongresma- 
nams ir kitiems valdinin
kams bedarbė sumažėtų.

Moteriškas 5 saizo, ant 25 metų 
gvarantuotas Elgin arba Waltham vi
duriais, ant 7 akmenų tik .... $12.00

Watchmaker and Jeweler,
A. B. JUNIEVIC, 

3303 So, Halsted St., Chicago, Ill. ATSIŠAUKIMAS.
Laurynas Ažukas seniausias Chica

goj gyvenantis lietuvis, nes pribuvo 
čia 1880 metuose, taiposgi seniausias iš 
lietuvių biznierių šiam mieste, nes 
yra prabuvęs biznij jau 28 metus, ku
riuo užsiima ir po šiai dienai. Lau-

Taippat jo storone pripažinta iš viso
kių nuošimčių sutverti valstijinį visuo
menės reikalams geležinį kapitalą.

Jo taippat daug- pasidarbuota su
tvarkyme geriausių ir pigiausių rank- 
vedžių mokykloms. P. 
yra žmoniškiausių teisių 
prisilaikančiu asmeniškos 
ninku.

Vardas b. senatoriaus
Ettelson’o pastatytas antru ant ‘‘pri
mary ballot” žemiau viršutinio.

Ant valstijos prokuratoriaus.
t
t Samuel A. Ettelson.
Parašyk kryžiuką prieš tą pavardę.

velykinis!
Nužeminta kaina (i 

šliubinių žiedųllg -ii* 
šokių su brangiais' a 
čių (špilkų), .įĮĄLįn 
eiugelių ir puik-rahsi 
paženklinimu vardų ir k,

Balsuokit už

JOSESH J. ELIAS
Republikonu kandidatas 

Del'Nominacijos

TRUSTEE OF THE SANITARY
DISTRICT OF CHICAGO

Piršlybos, 
veiksmuose, 
golį sukervezojo Šalda-Bal- 
da. Chicago, Ill Spauda 
“Lietuvos”. 1912. Pp. 52. 
Kaiua 20c.

Vyriškas laikrodėlis 12 saizo, už
daromas ant 25 5nętų gvarantuotas, 
dailiai išgraviruotas įvairiomis kviet- 
komis, Elgin arba "Waltham viduriais 
15 akmenų tik už .................  $15.00
su gražiomis auksinėmis rodyklėmis.

Pirmi rinkimai Ųtarnlnke BaL 9,1912 m. 
Rinkimu vietos atdaros 6 ryte iki 5 valu

firkaulaLtikrai tnudu/V 
išmintingai oadarėval 
nupildami tą karvę iŠ 
pusės. Ar ne tiesafSventa 
gavėne pasibaigia,taigi 
Velykoms turėsime švie
žio sviesto, o gal ir sūrių 
^pakaks abiemT
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Kataliko

Šita mašina drukuoti didesnius darbus.
Drukoriškų darbų statymui 

mašina, Model 8.
Mašina laikraščio statymui, 

Model 5.

■?

ūdos

<1 “Kataliko” spaustuvė yra įrengta sulyg naujausios metodos—naujausio išradimo ir brangiausios mašinos, kaip tai: “Linotype Machine”, kurios vartojamos prie statymo raidžių 
ir drukuojama mašina “Whitlock”, kuri spaudina didumo 27x40 visokius didesnius darbus, Mes atliekame visokius spaudos darbus. 4} Draugijoms konstitucijas, kvitarijušus, 
tikietus baliams ir perstatymams, vizitines korčiukes, antgalvius ant laiškų ir konvertų, užkvietimus veselijon, plekatus ir visokius kitokius drukoriškus darbus. Visokį darbų 
atliekame greitai, pigiai ir techniškai, todėl kad musų spaustuvė yra įrengta pagal naujausių ir geriausių metodų. Draugijos, reikalaudamos atspausti konstitucijas, kitokius dru- 
kus, kreipkitės prie mus, o gausite gražų techniškų darbų už prieinamų kainų. <J Norėdami sužinoti kiek kaštuos atspaudimas jūsų konstitucijos, prisiųskite mums savo senųjų 
konstitucijų, parašydami, kiek egzempliorių norite spausti ir kokiais apdarais, o mes paduosime jums savo kainų. Jaigu naujų konstitucijų rengiate, tai prisiųskite jos rankraštį, 
pagal kurį mes kaštus apskaitysime. Taigi ir apie kitokių drukų kainas klausdami visada prisiųskite kopijų, poperos prabų ir mierų, kokio didumo, kad mes galėtume kaštus ap
skaityti. <J Rašant mums visados reikia adresuoti šitaip: ■ • \ ■ L

------ .----------------------------------------------- r- : ' ' ’ ■ ______ ___ __________________________________________ ____________ :__________ ..

JONAS 9 CHICAGO
3249.53 South Morgan Street 

ILLINOIS.

DR. T. ZELL.

Į GYVULIŲ PRUTAS ||
(Tųsa).

Viųpirma indomu, kad žmonės rašo apie gyvulius, 
nežinodami, jog jie — panašiai visiems pirmykščiams 
žmonėms — turi savotiškų vietos pajautimų. Apie tai 
pakalbėsime šešioliktame skyriuje. Taigi, mokėjimas 
kelių surasti visai nėra išmaningumo ženklu, kuriuomi 
jis skaito.

Musų tyrinėtojams likosi taipgi nežinomi, kad pas 
šunį ir katę vyriausi pajautimai skiriasi. Pamatiniu 
šunies pajautimu yra uoslė, — štai kodėl jis pradeda 
nuo senos vietos, kur rinkė kabojo. Čia taipgi randa
ma išmaningumo trukumų, kas yra visai be pamato.

Toliaus gyvuliams nenorima pripažinti laisvės pa
jautimo. Bet išskyrus tinginį, želvę ir tt. aš nežinau 
aei vieno laukinio gyvulio, kuris, būdamas uždarytas 
aarvan, nesiveržtų laisvėn. Naminiai gyvuliai elgiasi 
ritaip. Šuo ar katė uždaryti tokioje vietoje dažnai 
mano, kad su jais juokuojama. Bet ilgainiui jie prade- 
la galvoti apie išsiliuosavimų, ypatingai maistų maty- 
lami.

Kad gerai supratus augščiau išdėtų tardymų pras- 
nę, reikia atsiminti papasakojimų augščiau apie svar
iuosius ir pašalinius apsigyvenimo ir užpuolimo orga- 
ius. Vaidinkime sau štai tokį atsitikimų. Šunų šaly
je daro išmėginimus su vienu iš musų mokslininkų, no
gėdami sužinoti jo protingumo laipsnį. Tuoju tikslu 
iždaro jį narvan. Šunų šalyje, pas kuriuos svarbiausiu 
rankiu yra dantys, narvo durų atidarymas, žinoma, 
u*a dantimis. Kadangi musų profesorius, greičiausiai, 
lesektų to budo, tai visi šunes palaikytų jį kvailu.

Arba sakysime, kad šitam pačiam mokslininkui pa
duotų kokosinį riešutį valgyti beždžionių šaly. Ka- 
langi profesorius negali jo perkųsti, tai beždžionės im- 
ų sakyti: kodėl gi jis nedaro taip kaip mes ir neper- 
:andą jo? Beždžionės nei manyte nemano, kad kultu- 
iniam žmogui su jo, silpnais ar priemoniniais dantimis 
as visai nėra galimu. • • . .....

Bet kam mums jįeškojus vaidinamų pavyzdžių. AŠ 
taimsiu tokį atsitikimų. Sakykime, kad mokyčiausias 
irofesorius yra pasodytas kalėjimo kamėron draugė su 
silaužimų prasikaltėliu, kuris nemoka nei skaityti,

nei rašyti. Sakykime, kad šitoje kameroje yra vienam 
žmogui išėjimas, kurio vienok iš pirmo pažiūrėjimo ne
galima pamatyti. Kuris pirmutinis šitų išėjimų suras? 
profesorius, ar prasikaltėlis? Aš statyčiau šimtų prieš 
vienų, kad pirmutinis suras jį prasikaltėlis.

Kų, apskritai, pasakytų prasikaltėliai apie musų 
protų, jei jiems parsieitų išreikšti savo nuomonę? Jų 
nusprendimas butų pasmerkiančiu mums. Privesiu čia 
vienų pavyzdį. Kaip dažnai durys su silpnomis paka
bomis yra aprūpinamos milžiniškomis spynomis. Ži
noma vagiams tas atrodo juokingu; jie spynas palieka 
nejudinę, ir imasi už pakabų. Tas vistiek butų, jei kas 
norėdamas savo pinigudę apsaugoti nuo pavogimo, ku
rių galima kišeniun įsidėti, pritaisytų prie jos. savotiš
kų spynų.

Bet jei kalba eina apie suradimų kelio išėjimui iš 
kalėjimo, tai čia gyvuliai pereina ir patį prasikaltėlį. 
Viščiukai pastebėtinai vikriai moka pralysti pro tinklo 
vielas, o paukščiai greitai ir tikrai atranda pagalėlius 
savo narve, pro kuriuos jiems galima prasiskverbti. Iš 
pienžindžių tikrais žiniunais šitoje šakoje yra tie gyvu
liai, kurie yra su usėtais plaukais.

Gamtoje rinkių nėra, už kurių reiktų traukti, no
rint laisvėn išeiti. Žinoma, tokie gyvuliai, kaip bež
džionės ir drambliai, aš tikiu, kad labai lengviai gali to 
išmokti. Bet su protu tas neturi nieko bendra. Kitaip 
katę, kuri su savo letenų pagelba moka paukštį iš narvo 
ištraukti, reikėtų paskaityti išmintingesnių gyvuliu už 
šunį, kuris savo dantimis to padaryti negaliu r

Panašų atsitikimų priveda vyriausias girininkas 
Rote, prityręs medžiotojas, kuris, kaip matysime to
liaus, yra energišku priešu mano pažiūrų, sulyg-sųry šio 
tarp matymo ir uosles pas gyvulius. Jis rašo.

“Varnų gudrumas visiems yra žinomas^ ‘ ^Špokas 
labai negudras. Jei jis inkis vienų pirštų įjkilpas, tai 
nepasiliaus plazdenęs, bet nesupras, kad kįlpęF snapu 
atrišus, ar nukandus. Kartais medžių kamienais prie 
kilpų prieina pelės šermukšnių ėsti; jai pelė pateks kil- 
pon kaklu, tai pasismaugs taip kaip ir paukštis^ jei gi 
inkis jon tik kojų, tai tuojaus kilpų nukanŠJI^ ^uėina. 
Šitų gyvulių veikimo budo skirtumas primena man žmo
nių gabumus: vienas — geras matematikai, bėįsilpnaS 
kalbomis, kitas — atvirkščiai”.

Rote špokų laiko labai negudrum paukščiu, kaa-riė^ 
sitaiko su augščiaus nurodytais išvadaiš. vjjfc-pats ne_ 
gaji pasiliuosuoti nuo minties, kad .jo. sptfejdminasT per
daug nesusistovėjęs, todėl jis primena apiįį Įvairius 'ga
bumus į matematikų ir kalbas pas žiųoųeS;§įtas pri- 
minimas pas jį gal buvo iššauktas tuomi prileidnuu, kam' 
pelė varčiai tegali būti ant tiek išmintingesnė už šnokų. ■

Bet ta'ip ir yra. Pelei pasiseka pasiliuosuoti, nes jos 
svarbiausiu įrankiu yra dantys; paukštis taipgi pasi
naudoja savo svarbiausiu įrankiu, sparnais, kurie pasi- 
prastai jį išgelbsti, bet čia, deja, pasirodo be naudos. 
Negalima pasakyti: bet kodėl jie nesigelbsti snapu? 
Paukščiai ir kituose atsitikimuose išsigelbėjimui snapu 
nesinaudoja.

Paimkime atsakantį atsitikimų su žmogum. Mes 
skiriamės nuo beždžionių tuomi, kad musų kojos stip
resnės kaip pas jas. Pas beždžiones visas stiprumas 
yra rankose. Taigi, darant dviratį beždžionei, reiktų 
taikyti, kad ji galėtų laikytis kojomis, o minti ranko
mis. Jei ant tokio dviračio vietoje oranguto pasodinus 
musų profesorių, tai jis atsidurtų labai liūdname padė
jime, kadangi vietoje paminų jis rastij dviračio vairo 
rankenas. Negalima sakyti: kodėl profesorius rato ne
suka pirštais, — kadangi musų pirštai taip mažai tinka 
tokiam darbui kaip ir špoko snapas kilpos išpainio- 
jimui.

Bet kad ir čia nepasitenkinus tik vienais vaidina
mais pavyzdžiais, tai privesiu vienų atsitikimų, kuris 
gali atsitikti kasdien. Du jauni vyrukai važiavo veži
mu įsisodinę medžiojamų šunį. Tik štai arklys kažin 
ko pasibaidė ir ėmė nešti. Šuo, nujautęs pavojų* tuo- 
jaus iš vežimo iššoko ir likosi nesužeistas. Vežimai gi 
į žibyklos stulpų susidaužė ir jauni žmonės tik laimin
gam atsitikimui pasidėkojant nuo sunkaus sužeidimo iš
liko. Sulyg analogijos augščiaus nurodytų “užginči
jamų” ištyrimų ir samprotavimo apie špokų ir peles, 
mes turėtume prieiti prie šitokio išvado: šunes išmin
tingesni už žmones, nes, kodėl gi jauni žmonės, kurie 
juk moka šokti, nepadarė to paties, kų šuo, tuomi la
biau, kad šuo jiems padarė pradžių?

Taigi nežinantis to, kaip ir kam gyvuliai .vartoja 
atskirus savo organus, vargiai tegalės gyvulių protų tei
singai suprasti.

Pasiremdami tuomi mes prieisime prie visai kito
kių išvadų kaslink “neužginčijamų” mokslininkių išty
rimų. Musų svarbiausiais įrankiais kovoje už būvį yra 
rankos ir augštai išplėtotas musių protas, svarbiausiu gi 
pajautimu regėjimas; pagal tai sutaisyta ir visi musų 
įrankiai, Todėl galima tik stebėtis, kaip musų naminiai 
gyvuliai, pas kuriuos svarbiausieji ir antraeiliniai įran
kiai yra visi kiti, svarbiausiu gi jausmu neretai būva 
uoslė, taip gerai prisitaiko prie sųlygų taip priešingų 

5 jų prigimčiai.

SPECIJALIŠKOS 
KAINOS IKI 1-mo BALANDŽIO.

$15.00 užtaisymas ..................... $5.00
22k. auksu užtaisymai .............. $3.00
Ištraukimas dantų be skausmo dykai. 
Auksinei dantys a.įzE>‘:.
22 k..............$3.00
Auksinei pripil- 
dymai .... $1.00
Aukso Bridgework ...................... $3.00
Sidabru pirpildymai ..........................50
Setas dantų .................   $3.00

Turėk paprotį ateiti nuo ryto, o 
turėsi dantis tų pačių dienų. Visas 
darbas gvarantuojama' ant 20 metų. 
Ateikit pas mus ir pamatykit musų 
darbų matyk mus prieš davimų darbo. 
Egzaminavojimas ir rodą dykai.

Sutartis bile ant kokių išmokesčių 
galima padaryti.

ORPHEUM DENTAL PARLORS, 
110 ir 112 S. State St. Ketvirtos lubos

Atidaryta kas dienų. Vakarais iki 
9 va., nedėiomis nuo 9 iki 4. Phone 
Randolph 5541. Kalbame visose kal
bose.

TEL. YARDS 1804

ST. ANUČAUSKIS, 
Karpenderis

1R
Kontraktorius.

Budavojų visokius namus, 
ir medinius, atlieku darbų greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį po numerių

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Illinois.

SAUGOKITĖS APGAVIKŲ.
Yra pasakojama, kad tūlas Vincas 

Kalinauskas pradėjo Chieagoj ir apie- 
linkėse rinkti “.Kataliko” prenume
ratų kaipo agentas. Vincas Kalinaus
kas neyra agentu ir niekada tokiu 
nebuvo ir todėl persergstime visus lie
tuvius, kad jam pinigų, neduotumėte, 
nes liksite jo apgauti. Agentais yrą tik 
tie, kurių vardai yra pagarsinti, ir 
tiktai pas tokius galite užsirašyti. 
Saugokitės apgavikų: Kalinauskų ir 
kitokių, kurie neyra ir niekada ne
buvo agentais ir neduokite jiems pi
nigų, nes jie jus apvogs.

‘ * Kataliko * ’ Išleistuvė.

(Toliaus bus)

Telephone Yards 2750 
PIRMOS KUASOS SALIUNAJB

T. BADAVICZE
Linksminkis brolau pas m»ic atėjęs 

nes aš užlaikau šaltų alų, geriausių 
vinų ir ruginę DEGTRTŲ, c cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę Bailę delei Mitingų, veselijų ir* 
kitokių susirinkimų. Kuris pas mane 
atsilankys, tai bus širdingai priimtas 
ir suramintas. Lieku su godone,

T. BADAVICZE
936 — 33rd St., Chicago, DI.

\ -r ■ v’ - į/'
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mblBSŽStaMS

10c pirkiniu.2 Plrklybos Markes su kiekvienu

Pardavimas

iŠ

Telephone Yards 3547

4012

IS

State Street
TeLOakland 1441

Telefonas Canal 3263 j)

Moterų Lingerie .dresEs, su 
apsiuviniais, ver- 4ft 4|? .
tbs $12.50 dabar.VWs'ID

Kūdikių sheer Lawn french dresEs, su apsiuviniais 
^metų 1 iki 3,-$2.oo vertes, del Velykų parduo- Eft* 
'Tsim tik už........... ..........    □ UG

Mergaičių DresBs gingham materijos visokio koloro, 
apsiuvinėtos su štangom, ir mezginiais, su žema api- 
kakle, 6 iki 14 metų, vertes $1.50, dabar $| qq

■ ■' - ■ : ' ■ *' ' ' ■ ' 
Vaikų Siutai su 2 kelnaitėm, rudo ir žilo koloro su 
dviem eilėm guzikų -kotas su seržor pamušalu, kelnai
tėm, visokio didumo iki 17 mėtų, siutai An ng 
verti $4, Velykų pardavimas.. v£i3v
Moterų su baltais 
viršais čevėrykai 

be aulelių su 4 gu-

Vyrų juodi eevery- 
kai žvilgančios šk- 
uros arba šiurkšti 

vici kid, naujos 
mados, nn gn 
verti 3.50 9«iDU

NEWYORK.

Dvigubos Pirki. Markes kiekvieną dieną iki Velykų I 
___________. . ■ . _ _ . . . .. e- 4 n 1 -..1

Molerii puikus $15 veri. Siutai $l9t98 Rinkinys $20 Siu!u tiktai už 
Kriaučių pasiūti iš čystos vilnos $14.75— Siutai yra puikiai 
materijos, mėlyno ir maišyto ko- kriaučių siūti, su 3 guzi- 

kais kotas, visokio koloro, 
su baltu kalnierium ir ran
kovių galais— 
kotai su mank. Ws“ila h

materijos, mėlyno ir maišyto ko- 
loro, gražiai apsinyineti su mez
giniais ir su satino pamušalu 
tamsus arba šviesi O O
dabar tik . .©aOHvO

VYRAI!
Jus negalite paminti bent 
kokią siutų firmą kokia 
pas mus ne yra reprezen
tuojama šiame parodyme, 
kiekviena materija kokia 
tik bus nešiojama šį pava
sarį yra parodoma, už kai
nas kokios yra žinomos 
Chicagoj kaipo žemiausios 
tiktai

$15, $20 ir 
$25

Tomvlflt Mes tur^me didžiausią skaitlių ir at- 
I Clllylill sakantį lietuvių pardavėjų patarnav.

KMBBOC 

I * HALSTED. 20™ ST’S AN° > 
*JL CANALPORT AVE MF

“KATALIKO”
Agentai.

LEWISTON, ME.
Kazys Vilniškis, P. O. Box 36.

CICERO. ILL. ‘ -
F. A. Golubiekis, .141.2 — 49 th Ąv.
Mi Szarka, -1411-.775?

::» CHICAGO, ILL.
' 2345 W. 20

3036 Union
3952 W. Lake

708 W. 17th

P? ‘Monkus, 
A? Gembutas, 
Kąz. Jamontas, 
Jonas A. Rimkus,

St. 
St. 
St.

------- .... St.
M.; Andruskevicey.’.jSM N; Ashland Ay.
P. Laikar, - ' ” ' 710 W. 14 Place.
V Stulpinas., . 921 — 33rd
K. Steponaitis,, .2341 Illinois
Dom. Venckus, 3222 Auburn
Jos. Kūlis, 3255 S. Halsted
Jos. Braknis, 3019 Parnell

-.“Aušros” Draugijos Skaitykla
3149 So. Halsted St. '

GRAND RAPIDS, MICH.
Jonast-Brazaitis,■•'•5'^■ 581 Broadway

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

BROCKTON, MASS:

Pi.
Ct. 

Av. 
St.. 
Av;

St.

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

St.
St.

J.

p.

BAYONNE, N. J.
Zujus, 500 Broadway

SO. OMAHA, N EBB.
Versacki, 261 So. 33rd

st.

st.

p.

p.

CLEVELAND, OHIO.
Szukis, 2118 St. Clair Av.

CAMBRIDGE, MASS.
Bartkeviče, 877 Cambridge st.

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine St.

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

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

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

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

SCRANTON, PA.
Petrikis, 1514 Boss Av.

J. Digrys, , 1213- Philo St.
FOREST CITY, PA.

Dzikas. "P. O. Box 453

J.

J.

W. LYNN, MASS.
W. Waicenavieze, 26 Biver St.

V.
PHILADELPHIA, PA.

Kairys, 1214 So. 2nd St.

st.
PLYMOUTH, PA.

Poteliunas, 345 E. Biver st.

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

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

WORCESTER, MASS. 
J. Vieraitis, 
M. Paltanaviče,

107 S. Harding
15 Millbury

St.

st.
st.

Velykinis Atidarymas
Labai, 
te ųžk

s parodymas pavasarinių drabužių. Ksa- 
| atsilankyti ir pamatyti toki parodymą.

Apredalai Vyrams, Moterims Ir Vaikams.
Mėlyni Seržo siutai del vyrų ir vaikų, gerai padirbti 
rankų darbo, naujausios mados, visokįps AE 
ir didumo, $15 vertes, Velykiniam pardav.

Moterų ir merginų naujos pavasariniai Siutai, pasiū
ti iš mannish maišytos materijos, su satino pamušalu 
o sijonas.tiaujaUštodarbo,- didumo 14 iki AflRį. AA 
44, $1650 vertw po;.......... .............      #lVe|pU

f Reg. U.S. Pat. Off.

EI5P«lrlStr.

LUMBAG-U'',t"GI 

ywAiHSAr

SLOGA |Gripas|
Nelaukit kol pirmas apsireiš

kimas šitos pavojingos ligos in- 
siskverbs, kaipo skaudėjimas 
galvoje, kojose, atvedina karštį 
gėlimo ir pailsimo kojose ir tt. 
tuojaus vartokit D-ro Richter’s

PAI N-EXPELLER 
pagal nurodymų apvyniojime 
apie buteliukų.

Į Taipgi naudingas ant Reuma
tizmo, Neuralgijos ir šalčio.

Saugokitės pamegzdžiojimų ir 
žiūrėkit kad luobine popiera iš
rūdytų kaip čia parodyta ir galai 
užpečėtyti mus pečetim su An- 
cheru. Kitaip, gaunat netikras, 
nuduotas.
25 ir 50 centų aptiekose ir pas

F. AB. RICHTER & CO.
215 Pearl St.. : NEW YORK.

Daktaras S. Wissig
IS SENO KRAJAUS.

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

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

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

*************************** * t t * ** * * **************************

DR. O. C. HEINE
DENTISTAS

Kamp. 31mos jr Halsted gatvių 
Ofisas viršuj Aptiekos 

15 metų vienoje apygardoje.

* % 
*

I I

d. H. OLSON
/'"Y E ARU ir karštu va- 

“ ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill,MOKYKLĄ ŠOKIŲ,
• itfokinu visokius 

r.šokius: Buck and 
Wing, Buck Skirt, 
Irish Jig, Clog, 
Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, 
Side Step. Pirma 
lietuviška moky

kla Amerikoje. Tičerkos: Miss An
tanina Ketner ir Miss Johana Walets.
• PROF. JULIUS SILSKO,

2124 So. Halsted St., Chicago, Hl.
■ - (13—18)

__ _________ 2■ '*•’ i'. Z.

Specijališkas pardavimas iki Velykų3 KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiš
kas Didesnysis Katekizmas. Pa
rašė kun. J. Deharbe, D, J. Ge
riausias, nes labai suprantamas 
kad ir mažiems vaikams Kate
kizmas, parankiausias - lietuvių 
pradinėms mokykloms. Push 199. 
Kaina drūtuose apdaruose .... 35c.

W1L.XS.ESS-EAKKE, FA.
141 Park Ave.

501 New Grant St.
34 Logan Bt.

238 Slocum Av.

Kaz. Kučinskas, 
Seškeviče, 

Adominas, 
Kučinskas,

w.

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

KELIAUJANTIS AGENT tS NAUJO
JE ANGLIJOJE IR APIELINKŽJE, 
i. SO. BOSTON, MASS.
Paul Pi Mikaliauckas, 243 W. 4t’. 8£.

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.

4 NAUJA CHRESTOMATIJA del 
Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. 
Dalis L Parengė P. Brandūkas.
61 knyga yra geriausia skaitytnm,.- 
Blek tiek pramokusiems Skaityti, 
nes joje <te’pa trumpos, gerai su
prantamos jaunam protui pasakai
tės. Push 155. Kaina drūtuose 
apdaruose ......................  35c.

Telephone W. n 1739

DR. J. L. ABT
PasekmingiauBiai gydo visokias vyrlS- 

kas, moteriškas ir vaikų ligas, 
VALANDOS:

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 6 po 
pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare, Ne- 
dčlicmis nuo 8 iki 10 ryte, 

»B. JOSEPH į. ABT,
1832 So.. Halsted SU Chicago,, Hj. 

^.Telephone Canal 37

Dr. G. M. Glaser

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

LOWELL, MASS.
Stakeliunas, 69 Charles

PHILADELPHIA, PA.
V. Kairys, 322 Wharton

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

St.

St

St.
St.

ELIZABET PORT, N. J.
Boezkus, 211 — 1st

BROCKTON, MASS.
Ch. Tamuleviče, Box 108 Montelo Sta.

25 Arthu
135 Ames

D. St.

B. P. Miszkinls Co., 
John J. Boman,

c.

BROOKLYN, N. Y.
Plachocky, " 87’ Grand

ROCKFORD, ILL.
Miklas. 1011 Samford

SO. BOSTON, MASS.
N. Gendrolis, 224 Arheras

NORWOOD, MASS.
Pakarklis, 29 Dean

GRAND RAPIDS, MICH.
Staseviče, 349 Hamilton 

Kaz. Brazaitis, 581 Broadway
CHICAGOJ E, ILL.

M. J. Tananeviče 670 W. 18
1’. M. Kaitis. 1607 N. Ashland Av. 
John Dabulskis, 3262 So. Morgan St. 
Jonas Visockis, 
Antanas Visbara, 
Vine. Linka, 
Petras Vaitiekūnas, 827

J.

st.
st.

st.

st.

st.

St.

St.
St.

st.

8132 Vincennes Bt.
3019 Parnell A”.
1834 Blair Ave.

33 Place.

5 NAUJA KNYGA del Lietuviškų 
-Mokslainių Amerikoje/ Dalls II.

Parengė P. Brandūkas. Yra tai 
antra dalis Chrestomatijos labai ; 
paranki mokinimui jau pramoku-

• šių skaityti Ir rašyti Valktį; Tėl-i - ’ - 
pa joje apysakėlės ir eilės. Pusi., 
212. Kaina drūtuose apdaruose 35č.

6 NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie
tuviškoms Mokslalnčms Ameriko
je. Dalis III, Su paveikslais.. 
Tai yra trečia Chrestomatijos da
lis, arba tolesnis lavinimąsiš. jau . 
mokantiems skaityti vaikams ar
ba ir suangunsiems. įĮoje,, telpa- 
daugiau moksliškų apsakymų ir 
eilių. Pusi. 138. Kaina lituotuo
se apdaruose ......................... 50c.

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

BELETRISTIKA.
ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 
Davatkų Gadzinkos ir Davatką., 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laiką. Pust 
24. Kaina ................į............... ęoc.

■8

9 AMALUNGA arba Tyro duktė. 
Labai graži apysal-ą apie balt- 
veidžius ir indijonus, kurie Ame
rikoje mušėsi u? savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina ............ 25c. 
Ta pati su audeklo apdarais.. 60c.

Lietuviška Registruota
.-ijr AKUŠERE ■ 

ELEON. S. SUTKUVIENE
148 East 107 Street, 

Roselaud, Ill.
> • •"4

DAKTARAS 
JOSEPH F. KOZLOWSKI 

SPECUALIFTAS ANT 
MOTERŲLIGŲ.

Room 2, Peoples Bank Name. 
1540 W. 47th St., 1 cor. Ashland Ave. 
Inėjimas nuo,47th St. viršuj Bankos.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryte, 
nuo: 2 iki 4 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vakare. 

Telephonas Yards 1781.

Siuoml apreiškia pagodotal visuo- 
menlal. jog Ssu seniausias gydytojas, 
ant Bridgeport©' praktikuojant per 20 
matų, perkėliau savo ofisą Ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu .

3149 So. Morgan St
'"■ Kertė 32-ros gatvės.

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas na v'analais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligšoL Pasi
tikėdamas, Jog gerbiame, publika Ir to- 
li&us mane rems, eslu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną ir naktį 
Eslu specialistas ligose valkų, moterų 
ir vyrų Ir užsendlntose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
8149 South Morgan Street

Kertė 82-ros gatvės.

Tel. Lawndale 3670
1 .

W. POjLCYN
MISOH CONTRACTOR

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

KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauckas, 519 Hahson
Jonas Bagdonas, Į06 Maple

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevicze, 255 Wallaee

YOUNGSTOWN, OHIO. 
įr Babaliauckas, 28 Murdujk

st.

st.
St.;

st.

KATALIOGAS
Knygų Išleistų

“Kataliko”
del Lietuviškų Mokslainių 

ir taip kitokių vi
sokių knygų.

Taipgi ir kitų Išleistų lie
tuviškų spaustuvių Ameri
koj ir Lietuvoj.
No. Kalas

GRAMATIKA. Trumpa Lietuvių 
Kaltes Gramatika” del Lietuviš
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko- ; 
je. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevlčia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokykKt. JI paranki 
ir tiems kurie noil gerai išmokti 
lietuvišką kalbą ir rašybą. Push 
102. Kaina dnituose audekli
niuose apdaruose ..................... 35c.

2 LEMENTORIUS. Lietuvių Pa
rapijų Mokykloms Siaurinėje Ame
rikoje. Sutaisė 15. P. Tananevl- 
čia. Yra tai parankiausias prasi- 
mokinimui skaitymo ir rašymo 
rankvedte. sutaisytas' mokinimui 
valkų. Pusi. 76. Kaina drūtuose į 
audekliniuose apdaruose 80*.

1

10 ANTRAS KRIKŠTAS. Bių lai
kų . apysaka. Parašė Br. Varg
šas. Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimą šių dienų Rusijoje 
Ir buvusią revoliuciją. Pusi. 83. 
Kaina ..................................  25c.
Ta pati apdaryta ............ 50c.

11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 
norintiems suprasti teisybę. P. 
B. šioje knygelėje aprašo kokj 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
Ir alkoholiškl gerymaL Pusi.
23. Kaina ................ 10c.

Darbą atlieka visose daly
se miesto. Taipgi pastatė 
J. M. Tananevičio Batikos 
namą. Darbą atlieka koge- 
riausiai.

2613 W. 20th St.
Chicago, Illinois.

TTi TT^ 
■* - U-

12 APSAKIMžLIAI. Keturi pui
kus apsakymėliai. Surinko ir

išvertė Siūlelis. Pusi. 75. Kai-

13 APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. At 
sitikimas iš Amerikoniško gyveni
mo. H. Sipnkievič. Išguldė Lap
kaus vaikas. Antra laida. La
bai juokingas aprašymas apie 
užsidėjimą vieno Amerikos mies
telio. Push 32. Kaina ...... 15c.

14 BROLIS IR SESUO. Apysaka.
Parašė Vaikas. Labai užimanti 
šių dienų . atsitikimų apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam lie- 
tuvlul-tėvynalniul. Pusk 67. 
Kaina 25c.

JONAS M. TANANEVIČE, 
3249 53 So. Morgan St., 

Chicago, Di.

UBA-VISI PAS
Į J. ZAfcAMSKl 
1'1096 Washmon st. Gary In 
Il Užlaikau šaltą įjlų, skang 

degtinę, ir suteikiu visokį 
rodą kožnhftn nšūjai pri-

Laikrodėlių, deimentų, aukso žiedų, 
aukso ir paauksuotų lenciygelių, loke- 
tų, špilkų, kolionikų, šukų, bronzalie- 

z tų ir t, t,
7 akmenų, 16 didumo, nikelinis El

gin. . .-‘.v';. .$5.53
Paauksuoti, ant 20 metų gvarantuo- 

ti, 7 akm. Elgin arba Waltham.$9.56 
20 metų gvarantuoti, 15 akmenų 

Waltham . .4. ... . $12.50
20 metų gvarantuoti, 17ak.Hampden-S15.-OO

P. K. BRUCHAS, 3248 So. Morgan St.

Telaptoona ▼•«*» 1454

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street, Chicago, III.

Klauskit
ChopenlOc 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako. d

JOS. BABTKOWIAK.
Išdirbėjus 

4934 So. Patillaa 3k, Chicago, HL 
Phone Yards 41E4.

TIKRAS PRANCŪZIŠKAS KARTUS VYNAS $1.00.
Nuo vūokių pilvo skaudėjimų, kaipo tai: prietvariaus, skilvio slogos, 
inkstų ir kepenų skausmų, skausmo nugaros ir šonų, skysto kraujo; rie- 
menB, geltligės, yra tai vienatinis sudrutinimas sergančių ir silpnų. Su
gražina jiems bveikatą ir .sudrutina. Prancūziškasis Kartusis Vynas yra 
nepraaukstinamas vynas del apetito ir dauginimo kraujo, yra geriausias 
antvirtintojas visos systemos. Kiekviena bonka gvarantuota. Parsiduo
ta ap tiekoje, .

J. KEZYWINSKIO, 3149 SOUTH MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 2718.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
3253 Illinois Ct, kerta 33-čics ą»tv8a

Szaltaa
alus
skani a
rlelkair
kvepen 
ti eiga 

rsU

Turin didelę salę <lel 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ctų kerte 33 g.
RUSIŠKA LAIVŲ LINU A Į 

CANADA.
šiuomi pranešam godotinai visuome- 

niai, kad pastaromis dienomis gene- 
rališki agentai Bseian-American linijos 
New Yorkė A. E. Johnson & Co. ga
vo oficiališkiį parėdymą, kad laivai 
minėtos linijos sustotų prieplaukoj Ha
lifax, Can., tuomi įsteigdami nuola
tinį susinėsimą Rusijos su Canada. 
Tą padarom pasidėkojant’ dideliam 
skaitliui Rusijos gyventojų, norinčių: 
tiesiai pasiekti Canadą — del ko tą 
liniją ir pripažinom reikalingu intai- 
syti. Po tam kaip laivai, .plaukianti 
iš Rusijos sustos- prieplaukoj Halifax, 
Can. ir išsodins .visus, ar dalį kėliau-; 
ninku Cana-doj, grįž 4 'New Yorką-drf: 
paėmimo reikalingos krauties tavorą 
ar žmonėmis ir važiuos atgal link Motį

. ierdamo Jtr LibASM,

VYRAI! 2E2SŽ Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu specijalistu Chicagoje, kuris 

aplanko savo ligonius ypatiškai.
A§ noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles. Strikturos, Užkrečiamų ■ 

Kraują Nuodą, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingą vyrų ligą.
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigą ant daktarų ir 

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą jr pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamistagausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, Jgy tu per 14 metų 
esant specialistą vyrą figą. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody- 
siu kaip išsigydyti ir

išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų.
Nemokėk už^negaBekmingą gydymą—NEISZCYDO, NEHIOKEK.

Slaptos |
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepeny ir

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslą IŠty- 
simas. Kraujo Užąuodijitnas, 
Szlapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis. Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai

di«‘iiž7“3US,araetoda’ Slk' ištyrimas Dovanai)
VISI8ZKO ISZGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista

į 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 kentė
jimą. f ROD A DOVANAI.) K« Unme •tuvis xteai.

Dr£lNS, 183^^CHIGAS0
f Valandos: MaoiBrytoikie valu NedSMomsnuo B ryto iki 4 po p.

KRAUJO. 
U2HU0DIJIMĄ 
ir visas edos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Moterų
Ligos

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

Rašyk tuojaus, o gausi vieni; numerį dykai.

Mes darome biznį

Jos. Skinderis.

Tartokuoso

HALSTED&iCSTS.Kr zy winskio
Kambarys Optiszkas

$10.50 $15 $17.50

Atminkite

Išeina kas Petnyčia Chicago, Ill.

Dvigubos 
Markes 

visą šitą 
savaitę.

Vertes kurių negali 
paantrint jokioj krau
tuvėj Chicagoj

Labai gražus su 
ilgom kelnėm vai
kų siutai (14 iki 
20 m.) po

S6.50-SI8

Galite gauti jūsų Velykinį Kotą arba 
Siutą už labai žemas kainas paimant 
kokį puikų drabužį ir madą gaunate 
už tokią kainą.

TEMPLE COURT, DEPT.
NEW YORK, N. Y.

R. S. IVASZKEVICZE
1543 W. 46th St., arti

Ashland Av., Chicago, UI.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjus 

visokių minerališkų 
. gerymų, kaipo.

GINGER ALE. PAPSO, SALSERIO 
IR OBUOLINES SALDES

Telephone Canal 285
KAZ. KATUTIS 

LIETUVISZKAS GRABORIUS
Persamdo kereczius ant 
pagrabų, veselijq ir tt.

710 W. 18th St. Chicago, I1L

YRA TAS VIENATINIS LIETUVIU LAĮKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ą y {
ANT NEDĖLIOS

Laikraštis, “Lietuva”, 8 poslapių, didelio 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tal
pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil
nas naujausių ir tikriausių žinių iŠ Lietuvos, A- 
merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyveną apie 60.000 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinįų, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.

“Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Val- 
stijuose Šiaurines Amerikos: — 
Metams

Kampas Blue Island Ave. ir 18tos gatves 
ST. KUCZIS Lietuvys Manažeris.

Seržai. Worsted ir Whipcords; dailiai ap
vadžioti drabužiai, puikios mados, šviesios ir 
tanjsios spalvos, taipgi baltą ir juodą, labai 
didelis pasirinkimas, visokią 1 K ||A
didumą, šitą išpardavimą po IdiVU

šokių gydančių žolių nuo 
reikalinga aptiekorystėje, 
dykai. Taippat išdirbam 
nius nuo visokių ligų, 
miausios, persitikrinkit 
sų tavoras yra visados

'Atsiduodamas jūsų atminčiai garbingi tautiečiai 
ir tautietės pasilieku su pagarba,

DYKAI!, Pirkite už $6.00 vertes
1 must) žinomos tabakos

del cigaretą ir išsirinkit sau dovaną iš 
sekančių daiktų: Naujausias importuo-

f 2,ęo, pusei metų $ 1.00.
oj ir Mexike:— *

Metams $2.50, pusei metų $1.25.
Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinčse vieš

paty stčsc: — Metams $3.00, pusei metų $1.50.
Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siąsti per 

pačto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išlėkto
jo ranką, adresuojant šiteip:

Skaudėjimas galvos, nerviškumas, ., skaudėjimas 
akių ir tt., tai yra pasekme visokių kenksmingų aki
nių, kurie galėtų būti, daugume atstiikimų pataisyti, 
per gerą pritaikymą akinių. Peregzaminavimas 
akių jumi nieko nekaštuoja, kada jums akis skauda. 
Kada turit raudonas akis, kada turit skausmą galvos, 
kada nematot gerai, kada regėjimas silpsta, neatidė- 
liokit, bet j ieškokit pagelbos aptiekoje Krzywinskio. 
Kiekvienam pritaiko akinius musų > diplomuotas 
okulistas dykai, kuris praktikuoja jau per 20 metų. 
Atminkit, kad mes kiekvienus akinius gvarantuojam 
ir pritaikom.

fi/lOptiskas kambarys Examinavimur randasi ap- 
tiekoje Krzywinskio, valandos ofiso: Kuo piisės 8 iki 
9 vai. vakarais arba dienomis. £ ' j*“

Priimame visokius taisymus akinių Turime vi- 
visokių ligųuir viską kas 
visokias rodąs' suteikiam 
visokius vaistus, familiji- 
Kainos muši) yra kuože- 
patys ir atminkit, kad mu- 

šviežias ir gvarantuotas.

Didelis pasirinkimas siutą, naują 
spalvą, baltais dryžiais, 1 *7 KA 
specijališkos vertes, po A • V

IM- 23 akmenų 
LTKOSElS GELEŽINKELIO’’VA*®' LAIKRODĖLIS.

■ /padSeM. Vyriškas arba
moteriškas laik- 
r°dėlis gvarantuo- 

AyHMnNkWl tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš- 
marginti, gerai 
laiką laikanti, la- 
blausiai naudoja

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Speeijališkas pasiulijimas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne
mokėk nei cento.. Už jį kitur mo
kėtum $35. 14k. paauksuotas lenciū
gėlis ' dovanai prie laikrodėlio.

EXCELSIOR WATCH OO., 
904 Athenaeum Bldg., Chicago, Hl.

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

Elektros Šviesa

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South AIL, - Kahanoj City, Pa

Vaikų 2 šmotų si
utai su plačiom 

kelnaitėm po

SI.98 - ŠIO

------------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ „

THE FALCON CIGAR FACT.
vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

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

4644 So. Marshfield Av, 
Chicago, Ill.

Tel. Yards 175

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

CHICAGO. ILL.
SFECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IR PHIL GIM
DYMO.

Gydau privatiškas ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
plauučių, ši-dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ii ligas akių, ausų, nosies 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

SIUTAI IR KOTAI
Mes pasiaugštinam save parodant geriau

sias vertes šio žemėj už $25.00, padaryta iš 
tankiausią vilną, puikaus rankos darbo, ge
rai pristovi, dauguma madą; Visokią puikią 
spalvą, taipgi baltą ir juodą. Daugelis di
dumą del moterią ir merginą, O K AA 
šitą išpardavimą po.............. '•........... V

Hawkins, Wisconsine, 
Apylinkė sveika, oras 

daržovės ir 
grynas ir užtektinai, 
su gera turgaviete, 

Del javų, dobilų, komų, 
niekur geresnės žemės 

b liku- 
duodam

A. UL34CWDM, 
3252 So. Halsted St., Chicago, 111. 

RAŠYK taojaia, o gaasl vieną "Uetavas" aaacr, ««t pastaros dykai.

ALEKSAIČIO SALIUNAS
Randasi po No. 118 E. Main St. 

COLLINSVILLE, ILLINOIS.
Pas mane visados rasite geriausius 

gėrymus ir cigaras. Užlaikau viso
kių vietinių ir importuotų cigarų ir 
gėrynių. Nuteikiu - kiekvienom drau- 
~škų patarnavimą visokiuose reikaluo
se. Jeigu atsilankysi į musų miestą, 
užeik pirmiausia pas mane, o dasiži- 
nosi ko tik norėsi. Phono Kilnoch 103.

(32-25)

Jeigu jūsų kainos 
augštumas yra apie 
$10.00, ateik pas mus, 
o čia rasi vilnonius siu
tus, kurie turi padaili
nimo išžiūrą. Siutai 
del vyrų viso- 10^0 kių didumų. iV.DV

DR. FR. FRONT
Specijalistas nuo akių, au
sų, nosies ir gerklės ligų, 
a ■ Didmiesčio ofisas:1 Kesner Building, 
kertė Wabash Ave. ir Madison St., 
15-tas flioras, ruiiso numeris 1512. 
Priėmimo vai. nno 2 iki 4 po pietų. 
N. West ofisas: Home Bank Building, 
kertė Milwaukee ir A.diland Avė. 
Priėmimo valandos nuo 5 iki 7:30 
po pietų.

tas Fonografas, su di- 
delia nikeliuota dūda, 
kuris grajina aiškiai 
visokis muzikes ir dai
nas. Kiekvienas gali 
turėt koncertą savo na 
me. 2. Geriausias Ar
monikas,vokiško išdir
binio, su notom ir nu
rodymais. .3. Puikus' 
stalavas laikrodis, su 
muzike,kiekvieną kar- 

1 tą grajina 10 minut. 4. 
Vyriški arba moteriš
ki paauksuoti laikro
dėliai. 5. Stalavi įran
kiai gražioje dėžutėje: 
6 peiliai, 6 videlciai, 6 
dideli šaukštai, 6 ma
ži, 1 peilis sviestui ir 
šaukštukas cukrui. | 

Us musu dovana vien norime kad pagarsintumet musu firma tarp jusu pažįstamų. At- 1 
! •k mums ant rankos 50c. markėms, o mes jums prisiusime 40 skrynueziu tabako 4 gatun-1 
,ki uz $ ir jusu iszrinkta dovana. Likusius $5.50 užmokėsit gave tavora. Jeigu tavoras ne
patiks galitejo neimti.
EM-LISH-ASIATIC TOBACCO CO., Dept. E. 115 E. 7th St., New York, N.Y

KAIP LIKTI TURTINGU?
Miestas GARY turi didžiausius plieno ir kiti) išdirbysčių fabrikus Su

vienytose Valstijose ir visame pasaulyje. United States Steel Corporation, 
kuri uždėjo šitą miestą, jau išleido 85.000.000 dol. pabūdavojimui savo dirb
tuvių, ir dar daugiau jų išleidžia kasinėtai ant jų padidinimo.

Šitas miestas yra ant pietinio kranto ežero Michigan, 7 mylios nuo Chica
gos. T šitą miestą sueina ir perkerta 16 svarbiausių geležinkelių.

GARY randasi jau sekančios dirbtuvės: American Bridge Co., kur dirba 
jau 5000 darbininkų; American Sheet and Tin Co., kur dirba 7000 darbinin
kų; Portlant Cement Co., kuri išdirba 27.000 bačkų cemento į dieną; Šriubau- 
nė (Nut & Bolt Works) kur dirba 1000 darbininkų vyrų ir moterų; Kokso, 
gazo ir smalos išdirbystė gamina 5000 tonų kasdieną; American Locomotyve 
Works, kur dirba 15.000 darbininkų; American Car & Foundry Co. stato_ už 

dirbtuves; National Tube Works, kur dirba 6000 dar- 
Co., kur dirbs 5000 darbininkų; Brooks Locomotive

Kiekvienas vyras norintis pralei
sti $15.00 už siutą privalėtą pirkti 
jį čia. Mes užlaikom puikius siu
tus už tą kainą. Visos naujos pui
kios mados, pritaikintos užganė
dinti visokio didumo .. 1500

Bet miestas 
tuo greičiaus galėsi likti 
turtingu ir uždirbti gerus 
pinigus ant nupirktos že
mės.
jau per daugeli metų su 
įvairiomis žemėmis ir vie
tomis ir visi žmonės, kurie 
nuo musų pirko yra pilnai 
užganėdinti. Pirkdami nuo 
musų pirksite tiesiai nuo 
savininkų žemes, kurie ne
reikalauja duoti nuošim
čius ir algas kokiems agen
tams ir užtai gali daug pi
giau parduoti žemes negu

Susirgus ar nelaimėje mes palaukiame pakol pasveiksi ir galėsi 
Nelauk ilgiau ii* neleisk prabėgti tokiai puikiai progai, bet tuojaus 

arba rašyk šituo adresu:
JOS. SKINDERIS (SL CO.,

Ofisas 1214 Broadway, Gary, Ind. Gyvenimas 3362 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Lietuviškoje aptiekime, «

*#******^****************M
* Telefonas Yards 1532 *

| DR. J. KULIS |
S Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
* 3265 So. Halsted St., Chicago, Illinois. *
~ PRIĖMIMO VALANDOS: *

Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare.
Nedel. nuo giki 12 popiet; nuo 6 iki 8vak. * 

X «xe***********************

10 mill. dol. savo naujas 
bininkų; Danville Scale 

’Works iš Brooklyn©, kur dirbs 25.000 darbininkų; Relių dirbtuvės su 28 atvi
rais pečiais, kur išlieja 4000 tonų relių kasdiena; Uostas ir prieplauka lėšavo 
1.700.000 dol. Iš Philadelphijos perkeliamos didžiausios visame sviete lokomo- 
tivų dirbtuvės, Balwin Locomotive Works. — Miestas GAR^ prasidėjo vos 1906 
metuose, o per tuos kelis metus užaugo į milžinišką dirbtuvių miestą su 35.000 
gyventojų.

Tie, kurie pirmiausiai pirko tenai žemės, liko jau turtingais, 
dar kasdien auga milžiniš- 
ku spartumu ir kas šian
dien- pirks žemę, namą ar 
lotą, tas į trumpą laiką ir- / 
gi liks turtingu lygiai su || 
miesto augimu. /»*

Mes turime užpirkęU 
didelius plotus žemės, ku-g^ 
rias parduosime pigiai ir T. 
ant lengvų išmokėjimų su W 
mažu įmokėjimu. Nelau- 
kite ilgai, bet tuojaus pa
sinaudokite iš progos, nes 
juo greičiau nusipirksi sau 
žemės ploti), namą ar lotą, 
koki agentai 
išmokėti 
važi nok

E 20 metų senas laikraštis K

‘LIETUVAI

THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei
kia šviesą tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chicagos.

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

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

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg), 

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

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 
šviesos ir pajiegos.

KUR PIRKTI FARMAS?
Tiktai apylinkėj lietuvių apgy ventoj vardu 

kur lietuviai iš visokių vietų atvyksta ant ūkės, 
puikus, žemė derli (lygumos) ir visuomet tie pats javai, 
vaisiai gerai uždera kaip ir Lenkijoj. Vanduo 
žemė mus raudasi prie gerų kelių, netoli miesto 
gelžkeio stotim, bažnyčia ir 8-kiasė mokykla, 
cukrinių runkelių, tabako ir del pienininkystės niekur geresnės 
nerasite. Kaina žemės kuožemiausia ir tik reik mažo inmokėsčio, 
šiai sumai išmokėt suteikiam ilgų laikų, 
užsiėmimų keliems šimtams žmonių, o mus pirkikams visuomet suteikiam 
pirmenybę.

Del žemlapių, aprašymų ir tt. visuomet rašykit lenkiškai prio savi
ninkų: (13—19)

C. K. & C. C. ELLINGSON,
408 T. RECTOR BLDG., CHICAGO, ILLINOIS. Telephone Canal 2:18

i DR. A. LEONARDAS JUŠKA $
O Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. U 
j 1749 So. Halsted St., Chicago, Illinois. * 
J PRIĖMIMO VALANDOS; %

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

■fc4e#3č*7WK***#*#*****#****#*

1 I 8 | 2
6 I 3 Į 4
7 | 9 I 5

Trys pritraukiamos ver
tės Vyriškų Velykinių 

Drabužių

AT A? -
DU-KART NEDELINIS LAIKYTIS

“SAULE"

AI Jai8u nori gauti gerų 14k. aukso pri-^-“5 Pydytą (gold filled) ziegorėlį su gva-
— rancija ant 20 metų, tai rašykite pas 

mus, o dasižinosite kaip lengvai tų
_  galima padaryti. Išriškite šitų po- 

zelj, tai yra, imkite numerius iš pir-
— mo langelio ir sudekite antrame lan

gelyje, taip, kad skaitant iš visų pu-
“• siu išeitų ligiai 15.

Prisiųskite išrišima mums, jaigu bus gerai sudėta, tada gausite kre- 
ditavų čekį ant $25, katras bus geras del nupirkimo vieno ziegorėlio) 
lenciugelio ir kompaso iš musų kataliogo. Atsišaukite indėdami markę 
ant nusiuntimo kaštų. Adresuokite

IRVING WATCH COMPANY

Naujausios Mados ir geriausio darbo
Gražesnių ir ge- 

riau tinkančiiį
? drabužių negali-
:ma niekur rasti 

kaip kad pas mus 
yra. “Atlas” dra-

T: bužiai yra visada
£er’ ’r jums ver" 
tetų pamatyti juos 

SI0ikiS25
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ADM11.-STRACIJA LIET. TEATRAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

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

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

3416 Auburn Aye.
Dom. Kadzekski, Tin. Raštį., 

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

3244 S. Morgan St. 
REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Zs Kadzievskis, 

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

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

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

3249 S Morgan St.
Jurgis Brazauekas, Fin. Rast., 

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, 
425 S. Grant St.

J. Ažis, Pagelbininkas,
130 Stauton St.

K. Kučinskas, Fin. Ra§t.,
141 Park Ave.

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

J. Rokus, Kašierius, 
138 S. Meade St.

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG.
, , MINDAUGIC.

J. V. ZachareviCe, Prez., 
917 — 33rd St.

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

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

Kun. M. Kraučunas, Kapclonas, 
32nd Pl. and Auburn Av 5.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO < AIM. SM.

Juozapas ."alandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

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

Juozapas Palekas, Prot. Rašt.
4558 S. Marshfield Ave.

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

Stan. Anufauskas, Kasierius,
4559 S. Hermitage Ave.

ADMINISTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, W1I KES-BARRE, PA. 
Adomas čikanauskas, Pimsėdm, 

78 Leo Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St.
Juozas Adominas, 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. »

* ‘ KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMIN ISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St. .,
ADMINXSTR BV;

MATEU ft O APAŠTALO.
Petr. Audrėjauckas, Pirm., 

918 — 33rd St.
Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,

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

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

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

918 — 33rd Street.
Ignacas Brazanskis, Knygius, 

3220 Illinois Court.

ŠV. MYKOLO DĖ STĖS WILKES- 
BARBE. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras Piiecxas, Prezidentas, 
462 E. South St. ' 

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

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

Kr.zim. Deltuva, Finansų Sekr. l-mas, 
96 Logan St.

Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant St.

Juozas šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St 

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

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

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

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

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

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

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

New Grove St.
ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

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

Vine. Grigalių Fin. Raštin., 
718 .W 18th St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBĖ GVARDIJOS DIDŽ.
X. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OP LAKE.

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

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

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

K. Ciapas, Finansų Raštin., 
4436 So. Hermitage Ave.

' • V. Jasulaitis, Kasierius, 
4552 So. Ashland Are.

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

V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas,
L. Boniaviče, Gvardijos Maršalga.
VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.
J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 

3244 S. Morgan St.
• J. Ridikas, rxasierius, 

3200 Illinois Ct.
J. K. Chmieliauskas, Raštininkas, 

3231 Auburn Ave.
ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 

ŠV. JURGIO R. ir K.
Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 

3202 Auburn Ave.
Joe. Gurinskas, Pagelbininkub, 

, 3347 Auburn Ave. _
Į Ign. Mateliunas, Prot. Raštin,, 

1424 Šo. 49 Avė., Cicero TH.
3. S. Palyanskas, Fin. Raštin^ 

3325 S. Morgan St.
Vino. Stankus, Išdininkas, 

v 2934 — 29 St.

PASARGA: ‘ ‘ Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako”.

» ■

Draugysčių Reikalai.
TETYKITE 

fiHSt LIETUVIAI!
TAUPYKI! PINIGUS!

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

Nauja 43čia Serija prasidėjo Ket
verge 8-tą d. Vasario 1912 m. Susirin
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
3251 Ilinois Court, kampas 33čics 
gatvės.

Akcijos kaina 25e. Taigi kiekvie
na., ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų, akcijos užsibaigia už 6 
metų ir kiekviena akcija atneša $100.

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

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

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

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba statymo namų, 
ant pirmo 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.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

33čia Serija prasidėjo Utarninke 
6tą d. Vasario 1912 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas 8tą vai. 
vakare Dom. šemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas IStos gatvės.

Akcijos kaina 25e., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijij ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, galima 
sueėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija pasibaigia už 6 metų 
ir atneša $100.

Todėl kviečiam-: Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Drargija’ (Spulka) yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
mų ant pirmo mergišiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

My. olas J. Tananevicze, Aasier. 
670 W. 18 St.

“žirgvaikio” paskolinimo ir buda
vojimo Dr-stės nauja serija atsidarys 
17 Balandžio, 1912 m.

šita draugija; yra inkorporuota rug
pjūty jį 1910 m, . ;Visas turtas išnešią 
$12.660,00. PiiiigUsfli®fct raiSS$ randasi 
$4,bob. Norint! prisirašyti '"prie šios 
Dr-jos gali atsišaukti viršmlnėtoj die
noj ir prisirašyti, šita Dr-ja taipgi sko
lina piningus ant nuosavybių (proper- 
čių) už prieinamą procentą. Su vi
sokiais reikalais kreipkitės: L. Ažu- 
ko svetainėn po num. 3301 So. Auburn 
Av.

Susirinkimai atsibuna kas seredos va
karą 8tą valandą vakare.

Su godone,
(13—15) Komitetas.

3-čias PUIKUS BALIUS!
Paerngtas Liet. Rubsiuvių Lokalo 

269tos U. G. W. of A. Subatoj, Ba- 
landžio^(April) 13 d. 1912 m., J. Yuk- 
niaus svetainėje, 4832 W. 14 St., 
Ciccjp, III. Pradžia 7 vai. vakare. 
Inžanga 25c. porai.

Dainuos 81mos kuopos X. S. S. A. 
mišrus choras.

Bus geri kalbėtojai, kurie paaiš
kins daug gerų ir naudingų dalykų. 
Visi be skirtumo širdingai kviečiami 
atsilankyti ir smagiai pasilinksminti 
ir naudingai praleisti laika. Kviečia 

KOMITETAS.

DIDELIS BALIUS!
Skaityk ir nepraleisk progos — bet 

atsilankyk ant Didelio Iškilmingo Ba
liaus, parengto Lietuvių Neprigul- 
niingo Kliubo, Atvelykio Nedėlioj, 14 
d. Balandžio, 1912 m., Freiheit Turner 
svetainėje, 3417 So. Halsted St. Ba
lius prasidės 4 vai. vak. ir trauksis 
iki 2 vai. nakties. Inžanga 25c. 
porai.

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti ant musų Iškilmin
go Baliaus, kur pirmos klesos griež 
muzike visokius šokius. Todėl ne
praleiskite tos progos, bet atsilankę 
pasilinksmykite, o mes iš savo pu
sės visus svečius prižadam širdingai 
priimti ir užganėdinti. Su godone, 

(14—15) KOMITETAS.

PIRMAS PUIKUS TEATRAS, KON
CERTAS IR BALIUS.

Parengtas Lietuvių Muzikantų 
Grant Works Beno, nedėlioję, Balan
džio (April) 14 d., 1912 m., J. Yuk- 
niaus svetainėj, 4.832 W. • 14th Sf. 
Scenoje statoma labai ji okinga ko
medija “DĖDĖ ATVAŽIAVO”. Pra
džia 4 vai. po pietų. Inžanga 25e, 
porai.

Kiekvieną jauną ir seną, vyrį' ir 
merginą užkviečiame atsilankyt. Pri
sijuoksite iš “DĖDĖS ATVAŽIAVI- 
mo”, kad ir šonai paskaus, o laike 
Koncerto išgirsite gražias ir malo
nias melodijas, kurios suteiks jums 
smagumą. Po viskam puikus baliuš. 
Galėsite pasišokti iki spčiai.

SEPTINTAS DIDELIS BALIUS.
Parengtas Dr-stės šv. Juozapo L. M. 

ant Town of Lake, nedėlioję Balandžio 
14 d., 1912 m. svetainėj p. A. Stania- 
vyčiaus 4625 So. Paulina gat. Pra-: 
džia 4-tą vai. po pietų. Neprigulin- 
tiems į Dr-stę tikietas tik lOe.

Pasarga: Nariai, kurie dar netu
rit paėmę tikietų ant išlaimėjimo lai
krodėlio, meldžiame pasiskubinti pa
imti prieš išlaimėjimą, kad potam ne
botų nesusipratimų. Tikietai randa-, 
si pas komitetą: pas J. J. Peleką, 
4558- So. Marshfield Av., pas St. Anu- 
čauskį, 4559 So. Harmitage Av. ir pas 
J.Lętuko,^ 4614 So. Wood St. . Ąiįt 
baliaus užkviečiame visus kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti. Su godone,

(14—15) KOMITETAS,

3čias DIDELIS BALIUS!
Kurį parengė St. Charles Lietuvių 

Benas, atsibus subatoj, 13tą dieną 
Balandžio, 1912 m. Širdingai užkvie
čiame visus lietuvius ir lietuvaites 
ant musų minėto vakaro, kaip vieti
nius taip ir iš aplinkinių miestelių, 
o bus linksma laiką praleisti, nes žais 
5kių ypatų muzikantai

KOMITETAS.

PAIEŠKOJIMAI.
VARGONININKAS, nevedęs, 24 m., 

geras muzykas, taipgi giedorius, gali 
vesti chorą ant keturių balsų ir gre- 
gorijaniškai, ieško vietos. .Meldžiu 
siųsti laiškus ant šio antrašo: Leon 
Vassovski, 774 South '3rd* St., Phila- 
dtelphia, Pa. _ .

Reikalingas geras vaikinas aptiekoje 
prie pardavimo. Turi mokėti lietuviš-' 
kai ir lenkiškai. Atsišaukite: 2424 So'. 
Oakley Ave., Chicago, Ill. (12—14)

Reikalinga yra lietuvaitė stenogra- 
fė į banką. Atsišaukti šiuo adresu: 
New City Savings Bank, 460—03 So. 
Ashland Av., Chicago, Ilk (14—15).

Reikalingas geras fotografistas, turi 
būti blaivus. Darbas ant visados! 
Adresas: J. R. Rashinski, 3200 So. 
Halsted St., Chicago, Hl. . (12—14)

Reikalingi trįs vyrai prie moteriškų 
drabužių. Nuolatinis darbas, užmo
kestis geras. Atsišaukite: Paul Lea
ses, 617 W. 37 St., Chicago, Ill.

Reikalauji, gerų kriaučių prie mo
teriškę drabužių siuvimo, prie sijonų' 
ir žeketų. Geras mokestis geram, 
darbininkui. Atsišaukit adresu: J. A. 
Svilow, 1765 Ogden Ave., Chicago,: 
Illinois. (10—16)

Paieškaų savo brolį Juozapą .Petrai
tį. Pirmiau gyveno Scranton, Pa., oi 
dabar nežinau kur, nes jo adrisa pa
mečiau. Meldžiu ar pačiam atsišauk-; 
ti, ar jei kas apie jį žino man pra
nešti ši o adresu:

Isidor Pietraitis, - i
So. Harlem St., Worcester, Mass.

Paieškaų savo draugo Juozapo Ak
inta, paeina iš Kauno gub., Šiaulių’ 
pav., Gruzdžiu parapijos. 3 metai at-1 
gal gyveno Waterbury,.. Conn., Gir-: 
dėjau, kad jis išvažiavo į San Fran
cisco, Cal. -lis pats, ar kas kits,: 
kuris apie jį žinotį meldžiu pranešti, 
man, nes turiu labai svarbų reikalą;: 
už pranešimą busiu labai dėkingas. .. ' 

John Yurgaitis, • į
1718 So. Jefferson St., Chicago, Ill.;

SUSTOK SUNKIAI DIRBĖS! Į
Reiaklingi agentai,' katalibgas ir: 

informacijos dykai, tavoras ant bargo.i 
Nekurie musų agentui peno aut dienos 
po $5 ir daugiau. ' Jaigū reikalauji 
laikrodėlio arba ko kito, tai rašik, mes 
ir ne agentams duodame ant išmokes- 
ties. Bet parašyk ar agentu nori būti 
arką pirkti, kad žinotume kokio ski- 
riaus. kataliogą siausti, Indek.už5c; 
markę. « i’ : ‘

L. DAVTS AGENT,
P. O. BOX 4066, PORTLAND, ORE.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda karčiama (saliunas) la

bai pigiai, nes pats-npriu pereiti nuo 
Gegužio 1 dienos kitan bizniu. Saliu
nas randasi ant kampo gatvės- ,letiu- 
viais apgyventoje vietoj. Kontraktas 
(lease) yra dar ant vienų metų, bet 
jei'nori galima pailginti ant kiek no
ri laiko. Bravarą galima mainyti 
kada nori. Biznis gerai išdirbtas. 
Perkančiam paaiškįsiu kaip reikalin
ga su bravarais vaizba vesti. Dasi- 
žinokite šiuo adresu: 3437 So. Mor
gan St., Chicago, Ill. (14—16).

Parsiduoda 4 lotai Roseland, Ill, 
priešais lietuvišką bažnyčią, labai ge
roj vietoj. Gera, proga del lietuvio 
pasibudavoti namą ir užsidėti biznį. 
Kas norėtų pirkti tegul atsišaukia į 
J. M. Tananevičio Banka, 3249-53 So. 
Morgan St., Chicago, - 111.

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

Parsiduoda 3 lubų mūrinis na
mas ant Morgan Streeto, kur lie
tuvių apgyventa. Gera proga del lie
tuvių pirkti namą ir užsidėti biz^iį. 
Kaina $15000.00. Dėlei artimesnių 
informacijų atsišaukite į J. M. Tana
nevičio Banka, 3249-53 So. Morgan 
St., Chicago, DI. ,

Atiduoda ant randos storą labai pui
kioj vietpj apgyventoj lietuviais; ga
lima išrandavoti, arba gauti “lease”; 
taippat galima, pagal reikalavimą, 
įdėti naują frontą. Atsišaukite šiuo 
adresu: 3243 So. Morgan St., Chica
go, HI. (14—15).

Parsiduoda moteriškų dresių dirbtu
vė (Dress making parlor) anf Town 
of Lake, labiausiai lietuviais apgy
ventoj vietoj. Priežastis pardavimo 
— liga ir nemokėjimas lietuviškos kal
bos. Labai gera 'proga del lietuves 
kriaučiuvienės. Atsišaukit šiuo ad
resu: 1803 Wį. 46th St., Chicago, Hl.

Pasiskubinkit! Nes labai pigiai 
parduodu saliuną dailioj vietoj, arti 
lenkiškos sostainės ir lietuviško ban
ko. Biznis išdirbtas gerai, nes gy
vuoja 9 metus. Gera .pąbgą lietuviui 
arba lenkui. Už dviejų savaičių turiu 
išvažiuoti į kitą miestą. Kae pir
mas ateis — tam .parduosiu .pigiąu. 
Atsišaukit šiuo adresu: U.J Babič, 
3302 So. Morgan St., Chicago, Ill.

(14—16) '

Parsiduoda saliunas lietuvių apgy- 
venioj vietoj. Biznis eina puikiai. Sa- 
linnas ant kampo strito. Yra svetai
nė del šokių, ir ruimai del gyvenimo. 
Priežastis pardavimo — persikėlimas 
~ant kito biznio. Vieta randasi arti 
m. Chicagos, kur galiiha nuvažiuoti už 
5c. eLaisnis tik . $500 metams, v Pa- 
siskubinkit, nes dabar galima nupirk
ti labai , pigiai, 1346 So. 50th avė., 
Cicero, Graate Works, Dl, (13—15)

-i-'
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Ant pardavimo karčema labai geroj 
vietoj, gera gčO£a del lietuvio. 
Priežastis pfedavimo. savininkas turi 
du bizniu. Atsišjftkite: L. Glajsek, 
570 W. 18th SĖ’ ftuįner Jefferson Stl, 
Chicago, HI. (12—14)

Ant pardavimo uu lotu 50x125 ant 
Throop gati^čs). nįjoli Hillock Ave. 
Savininkas gyvena po num. 3156 Cent
er Ave.

Ant išrandavojįĮdč? Hiatas su 5 kam
bariais pagal ihdflernišką pąbudąyoji- 
mą. Atsišaukrte“ į Jono M. Tanane
vičio Banką.

Ant pardavimo nauji rakandai pusę 
metų vartoti. Priežastis pardavimo, 
mirtis žmonos. Rakandai parsiduoda 
labai pigiai. Antanas Cesas, 216 — 
13th Ave., Maywood, IĮ1. (12—14)

Ant pardavimo d’deis hotelis (kar
čema) mieste Rochester, N. Y. ant 
pereinamos gatvės, netoli lietuvių baž
nyčios, randasi ant kampo dviejų gat
vių. 5 stalai gaudimo: bolių (pool 
tabes), 2 ritimo ales (bowling alleys), 
inima nemažiau kaip $400 ant nedė
lios. Didelė užeiga lietuvių, lenkų ir 
anglų. 4 mėtai lease sii privilegija to
liau, randa $115 ant mėnesio už visą 
narna su 12 ištaisytų kambarių. Ati
darytas b na- nedėliomis, elektrikinis 
pianas. Dikčiai . tavoro ir daiktų. 
Labai gera vieta del lietuvio. Ročhes- 
teris yra čistas mietsąs su 225.000,gy
ventojų. Kaštuoja $2.700 ineiga į tą 
vietą. Atsišaukite pas: W. A. Stan
ley, 19 Stoke St. Rochester, N. Y.

(12—14)

• Ant pardavimo* 2 lubų medinis na-, 
mas, labai gražioj apygardoj, netoli 
lietuviškos bažnyčios. Parsiduoda pi
giai, kadangi sąvininkas išvažiuoja 
Lietuvon. Atsišaukite: K. Mikalai- 
tis, 1411 So. 49th avė., arba į gyveni
mo vietą: 1345 So. 49th avė., Cice
ro, III. (13—15.)

Ant pardavimo du pilki arkliai su 
pakinkais ir karietomis. . Atsišaukite 
1810 So. Morgan st;, arti 18th st. 
(12-14).

PRANEŠIMAS.
Ponams saliuninkams. Kas norėtų 

vaizbauti (pardavinėti) teisingą' im
portuotą rusišką degtinę (arielką) lai 
atsišaukia žemiau nurodytu adresu, o 
mes jam pristatysim kiek norės:

N. GRYNIEVIČ,
3305 Union Avė., , Chicago, UI.

(14-Į5)

GERIAUSIA LIETUVIŠKA UŽEIGA!
Viena iš geriausių užejimo vietų 

Chicago Heights, BĮ. čia gali gauti 
nakvynę, visokius patarimus ir tikrą 
“Turkish & Russian Baths”, su pir
mos kliasos bufetu.

- ~ - G. GEISTAB, '
1440 Arnold St., Chicago Heights, Hl.

Telephone 2853. a  (14—17).

Moteriškų ir vyriškų drabužių. Ta
voras puikiausias, kainos prieinamos, 
gorsetai po 59c. ir kiti daigtai pigiai. 
Už gerumą tavofp gvarantyruo jame. 
1726 So. Halsted -st. :

KOLIEKOS IR SUŽEISTIEJI 
SKAITYKITE!

Aš esu Lietuviukas advokatas ir 
priimu provąs iš visų. kraštų už sužei
dimus: mainose, dirbtuvėse, ant gele
žinkelių arba trainų. Vedžiau pro- 
vas už sužeidimus daugelį metų. Ku
rie esat sužeisti šaukitės pas mane, 
o busit man dėkingi. Tūkstančius 
provų išlaimėjau tiems, kurie buvo 
pražudę rankas, arba kojas. Pranešu, 
jogei žmonės su didelėm kohestvom 
gali desėtkus tūkstančių išlaimėti. 
Bet kompanijos šuneliai už kelis de- 
sėtkus dolerių sumulkina. Apznai-1 
minu lietuviams, kad kompanijos sam
do lietuvius ne tikrus advokatus, kad 
save apsigarsintų ir jūsų provas pri
imtų ir tekino budu tęsia ir vilkina 
lig laikas skundimo išsibaigia ir dau-. 
giau skųsti negali. Rodas doudu už 
dyką, prisiunčiant markę atsakymui.

Rašykit pas advokatą Tankaus 
šiuom adresu:

B. S. Y AN KAUS,
P. O. Bcx 181, Indianapolis, Ind,.

(13—27)

PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1 Rašant laišką į “Kataliko” re

dakciją visada parašyk aiškiai savo 
vardą, pavardę r adresą.

2. Jeigu nori permainyti savo adresą, 
visada paduok savo senąjį adresą, o 
paskui naują. Jeigu pats ne moki gerai 
rašyti, tai adresą duok kitam para
šyti. Teipgi, jeigu ne žinai kaip toj 
gatvė- vadinasi, tai pažiūrėk gerai ant 
liktarnos, o tąsyk parašyk adresą. ’

3 Pinigus į “Kataliko” redakciją 
gali siųst registruotam laiške, arba 
išpirk “Money Orderį” ir siųsk pra
stam laiške. Išpirkęs “Money Orderį” 
ne laikyk pas save, tilt tą didesnę 
mėlyną korčiukę prisiųsk į redakciją 
prastam laiške, o ' baltą mažą pasi
laikyk pas save.

4 Siunčiant mažiau^ kaip vieną do
lerį, gali prisiųriG pačio markėmis, bet 
jeigu siųsi daugiau negu dolerį ar ir 
dauginus, tai siųsk pisigus per “Money 
Orderį.” Siunčiant markes, reikia ne
sušlapinti ir įdėti liuesas, kad nesulip
tų, nes sulipusi^ markes nepriimsime 
už pinigus.

5 Rašant į ’“Kataliko” redakciją 
korespondenejią, visaip reikia aprašyti 
gryną teisybę ii padūrl savo tikrą var
dą ir pavardę, nesijjae to tokios ko
respondencijos notalprnsime į laikraštį.

6 KorespondeilSajai!; talpiname tik
vien prisiųstas nuo skaitytojų, nuo ne 
skaitytojų jokijy- ktžfepondeneijų ne
talpinsime. . :— 

’ Meldžiame go’i___ ___o...
myti ant paduoįif augščiau
palengv-ysite musų darbą prie atsa
kinėjimo laiškų ir jus patys grei
čiaus gausite atsakymą.

* ‘ Kataliko ’ ’ Išleistuvė.

prisiųstas nuo skaitytojų, nuo ne 
ytojų jokijy- korespondencijų ne-

go’iietinĮ rašėjų gerai tė;

Drover 2266

Pirmos Klejos Buffetas,
- šaltas alus, gardi arielka, kvepenti 

.-cigarai. Salė del mitingu, veseli- 
jų ir kitokių1 žaismių.

3301. S. Morgan St., Chicago.

ANT PARDAVIMO.
Keturių kambarių namas už $1850. 

Namas randasi prie gerai išgrįstos 
gatvės, su intuisymais ir visokiais pą- 
rankumais. Viskas pilnai išmokėta, 
nėra jokių extra mokesčių. Puikuį 
namas su cementinių besmentu. Taip
gi turim ant pardavimo 5 įambarių 
naujausios mados, su įvairiais intai- 
symais ir parankamais, namą už $2.000 
Ant karto reik įmokėti maža suma, 
o likusius pinigus mėnesinėmis mo
kestinių, kas padarys jumis savininkė 
vieno iš minėtų namų. Namai ran. 
dasi arti "lietuviškos bažnyčios ir moi 
kyklos. Nusipirkiąs vieną iš minnėtų 
namų, niekad negalėsi pasakyti, kad 
geriau randa mokėti,-nekaip savo nuo. 
sava namą turėti.

Norint pamatyti viena iš išvardytų 
namų ir sužinoti visas smulkmenas 
kreipkitės į mus Branch Office: 
4806 W. 12th Str., bile dienoj ar ne* 
dėldiėnyj.

FRED’K H. BARTLETT & CO., 
Main office 59 to 69 W. Washington

Street, Chicago, Hl. J

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom,, ketvergais ir subatoms niio 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis, utar
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted st, Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor 
tęs ir siunčia pinigus į visas svie
to dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvertais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis, utar
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

MIKAS J TANANEVICZE
670 West 18th st., Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto. dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėliais 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedalioms, utar- 
ninkais. ir. pėtnyčioms nuo' 8 ryto iki 
6 vakaro.

, w JOHN I. BAGDZIUNAS j 
2334 S. Oakley Av., Chicago, i

Moka $3.ou nuo šimto nž padėtus pi
nigus. Skolina pinigus statymui ir' 
pirkimui namų. ’**— 
iš kitų bankų, 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Per
ka ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun- 
č. j pinigus į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legsliškas popieras • ir 
dovierenastis ir užtvirtina pas -kon- 
sulį.

VALANDOS: Kasdien nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nedėlioms, utarninkais 
ir pėtnyčioms nuo 8 iki 6 vaakre.

Partraukia pinigus 
Parsamdo bankines

NEW CITY SAVINGS 
BANK

G. L. Ukso prez., St. Marsinkievič 
vice-prez., A. J. Bieržynski iždininkas. 
4601 S. Ashland Av. Chicago

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus .ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus į vii>as sviete dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; utarninkais ir 
pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 6 vakaro; 

’nedėlioj nuo 8 ryto iki 12 pietų. 1859 W. Chicago Ave,
6235 So. Halsted St.

TOWN OF LAKE SAV
INGS BANK
3. J. ELLIS, Sav.

4600 S. Wood st., Chicago. 
-Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Pilka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes' 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Pankeliais, 
seredom, ketvergais ir suimtoms nuo 
8 ryt 3 iki 9 vakaro. Nedėlioms, utsr- 
ninkam ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
:6 vakaro.

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

Priima bankon pin gus ir moka 
!aofj. Skolina pinigui ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms niro 
8 ryto iki 9 vąkaro. Nedėlioms, utar- 
•Linkais ir pėtnyčioms nvo 8 ryto iki 
6 -akaro.

P. M. KAITIS
1607 N. Ashland Av. Chicago.

Priima bankon' '.pinigus ir . moka 
'3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus.: 
Parduoda šifkortes r siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėlias, 
sereroms, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar
ninkais ir pėtnyčioms nue 8 ryto iki 
• vakaro.

858 W.

K. J. FILLIPOVICH
General Agentas

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. 
Apsaugoja namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir 
Gary, ind. už labai , žemas kainas, taipogi parslduodu 
farmas labai pigei. Kolektuoju bilas visokios notii- 
ros, taipogi prisiunčiu kamarninkus del išmieravimo 
lotų ir farmų. Imu visokias provas civilnas ir kri- 
minališkas ir priduodu geriausioms advokatams. Rei
kalauju agentu Chicagoj. Mokantiems vyramą 
raštą geras uždarbis.

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

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

Jysų Namuose
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- 1 
kanti arielka šeimynom. Pasimkit 
butelį namo šendie. Gaunamas visuos 
geresniuos saliunuos ir pas:

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

GATAVAS PINIGAS
Sučedyti pinigai padėti šioj Bankoj yra 
geras ir sanžiniškas darbas.
Mokasi jums 3 proc. ir gatavas pinigas su
gražint jums ant pareikalavimo.

Industrial Savings Bank 
2007 Blue Island Ave.

22 m. biznije. Atdara subat vak. 5 iki 8 vak. Safety Deposit Vaults $3 met.

Skaityk, Misiyk, Daryk
Nervuoti Vyrai

Ar jautiesi silpnas? Ar greit pa- ■ 
ilsti? Ar tavo pomietis mažinasi? 
Ar turi silpnus ar skaudančius 
pečius? Ar nustoji energijos ir 
gąrbgodystę?
Ar jautiesi pailsusi nuo ryko? Ar i 
akyse? Ar slenka karštis ant tavo pečių pradedant nuo virš žemyn? Ar 
tavo širdis dreba? Ar skauda galvą? Ar jautiesi pailsusi ir ar negali 
miegoti naktimis? Ar esi liūdnas?
Ar sergi kokioms chroniškomis ligomis kaip tai: kraujo užnuodijimu, 
škoftuliu, votimis, niežais, ištekėjimu, raudonąja gysla, patrūkimu, inkstu 
ir pūsles negerumas arba bile kokioms ligoms. Jeigu sergi toms arba 
kokioms kitoms ligoms* ateik į The Hot Springs Medical Institute, o gau
si X-Ray egzaminavimą visiškai dykai. Musų išsireiškimas: jeigu sergi, 
mes išgydysim, jeigu ne pasakysime tau. Mes turime specialistą dCl kiek- 
viepos ligos, kurie gydo pagal naujausios metodos medicinoj, chirurgijoj 
ir eleetro-teropijoj. Nebūk nusiminęs jeigu kiti daktarai atsisakė tave 
išgydyti ir nelauk ilgai, tuojaus ateik pas mus^mes išgydysim tavę kur 
kiti negalėjo. Nereikalauji važiuoti į šiltus kraštus išsigydyti, ateik pas 
The Hot Springs Medical Institute, nes vartojam tas pačias metodas.

J. LA POETĖ, M. D. vyriausias gydytojas prie

HOT SPRINGS MEDICAL INSTITUTE 
110-12 South State Street

Virszuj Orpheum Teatro Prieszai Palmer House Chicago, Ill.
TEL. RANDOLPH 5541 Offiso val. 9 ryto iki 9 vak. kasdien, Nad. 9 ryto iki 4 vak.

Sergančios Moterys
Ar turi sunkius jausmus? A t 
skauda galvą? Ar esi nervuota? 
Ar tavo namų darbas greitai tavų 
pailsina?

sukasi tavo galva? Ar darosi tamsu

woimman & steiiiM
' Telephones Seeley 3029 
Telephonas Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS

KRYŽIUS ELEKTRIŠKAS VOLTA.
Likosi išrastas Austrijoje prieš porą 

metų 'ir pasirodo pasekmingu, todėl 
greitai išsiplatino Vokietijoje, Pranci- 
J'oje, Skandinavijoje ir kitesa šalise - 
Europos..

Kryžius Elektriškas Volta, labai 
gelbsti prieš reumatizmą kaip raume
nų, taip ir sąnarių, prieš neuralgiją ir 
diegliam visam kunė; prieš nusilpaėji
mą nervų, neuralgijos, bemiegės, nu
silpimui minties, histerijos, paralyžiaus, 
apopleksijos, šokio švchto Vito, muši
mo širdies, galvos skaudėjimo ir suiri
mo nerviškos sistemos.

Gerumas jo veikimo duodasi suprasti 
kartais tuojaus pirmose valandose var
tojimo, o kartais ima ir porą dienų.

Kryžius tas turi bnti nešiojamas die- 
ną ir naktį ant gryno kūno apverstas 

mėlyna puse prie kino ant šilkinio raikščio ant kaklo, nuleisto iki pilvo.
Atsiųskit vieną dolerį per money orderį arba registruotai laiške, 

O mes pasiųsime jums Kryžių Elektrišką Volta, arba šešis už $5.00.
THE ELECTRIC VOLTA CROSS CO.,

3925 W. NORTH AVE., ► CHICAGO, ILLINOIS.

PLUMBERIS .
' Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

.. atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
.3252 Emerald Avejmo - - Chicago, III.

Telephone Yards 4527.
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k1 Dietines, žMos-tei
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“Kataliko” r Bankas -ir 
Administracija Velykų die 
ną bus uždaryta. '. -

•** . ‘-’S ■ - - -.A- -

Lietuviai,’ balsuokite už
• . 9 ••• „X- • • • ■ . -> A

- • ^savuosius!
Ateinančiame ' ntarninke, 

balandžio. 9 dieną’, Chicągo- 
je bus rinkimai,; ty.; skyri
mai kandidatų 4 įvairias pa
vieto valdvieteš. ■ Į'tas vald-1 
vieteš, mėgina patekti ir ke
li lietuviai, apie ką pereita- 
tamę •> “ Katali® ’ ’ numery j 
buvą|rašyta. . «£aigi šiuomi 
'dar «ykį primėhame lietu
viams <piliėčiams, idant rin
kim}) - dienoj e 'balsus atiduo
ti) už saviškius, ty. už lietu
vius, kadangi, nuims bus di
desnė garbė,’ jei keli lietu
viai užims „valdįškasiąs vie
tas ir paliks lygiais svetim
taučiams. Remkime savuo
sius, nežiūrint net kas butą 
kokią pažiūrą.

—r----------------------------------------------•

Roosevelto apsilankymas 
Chicago] e.

Pastaromis dienomis šia
me mieste viešėjo buvęs 
prezidentas Theodore Roo
sevelt, kuris pasakė kelias 
politinio turinio prakalbas.

Kokią užuojautą “Ted
dy” turi tarpe didumos 
amerikoniškos visuomenės, 
parodo kadir sekantis fak
tas. Salėn, vad. Audito
rium, kame Roosevelt laikė 
kalbą, negalėjo dasigauti 
net tie, kurie gana sūriai 
buvo apmokėję vietas vidu
je. Salė b’uvo kimšte pri
kimšta klausytojais, o lau
ke prieš salę tūkstančiai 
žmonių dar stovėjo, norėda
mi nors ištolo pamatyti bu
vusį prezidentą.

Su didžiausiu entuzijaz- 
mu sveikinamas Roosevelt, 
pasakė ilgą kalbą su 
paprastu ramumu, už
silikę j imu ir gilią min- 

. čią pilnumu. Davė klau
sytojams aišką suprantamą, 
kad jei kartais įvairią poli
tikierių intrigos užkenktu 
jo nominacijai ateinančioj 
konvencijoj, tąsyk jis su
tvertu naują politinę parti
ją, kuri but prigulminga ne 
nuo įvairią politinių sukty
bių, bet nuo visuomenės va
lios.

Toliaus kalbėtojas pabrie- 
žė, kad Amerikos visuomenė 
yra tiek šviesi ir sumani, 
jogei pataikįs rėdytis pati, 
be globos visokių rųšių po
litinių sukčių, kurie papras
tai tik visuomenę apgaudi
nėja, veda ją pasinėrę ant 
virvutės, įnešdami politi
koj! supuvusią dorą.

Nemažai davė vėjo ir da
bartiniam prezidentui Taf- 
tui, užmezdamas pastara
jam tą, jog jis pats tveria 
politinii) intrigą mašinas, su 
pagalba kurių neteisingu 
budu mano pergalėti kitus 
kandidatus, vieton kad pa
siduoti visuomenės valiai.

Roosevelt toliau dar pra
nešė, jogei jo priešai tvirti
na, buk jis manąs pasida
ryti karaliumi. “Jie neži
no karalių^ sako, o aš juos 
žinau gerai, nes ne kartą aš 
su jais asmeniškai pasižino
jau; kad jei ir mylėčiau ka
ralius, vienok nemalonėčiau 
pats būti vienu iš jų”.

Iš Auditorium salės Roo
sevelt nuvažiavo į Wicker 
Park, paskui į Northwestern 
salę, kur taipgi pasakė į di
džiausias minias žmonių po
litinio turinio kalbas. Pu
blika visur jam, prie delnų 
plojimų, išreikšdavo savo 

►^. simpatijas ir užsitikėjimą.
Po tokių garsių prakalbų

. 7 fe. • • ■ ■ - . *
ant galu Roosevelt kovo 27 
A. vakąre 11:43 apleido Chi- 
•ęagą, išvažiuodamas į Št; 
Louiš,'iš kur važiuos dar į 
kelis didesnius mieštus Mi| 
chigaho ir Minnesotos valsį 
tijų. ■. "•-''H
- — —~~— u

Šuo sukandžiojo kudikį.U
Anądien aidi į3dąxwęlį 

gat. policijos į nuovados . bų] 
vo išvestas į-užkampį irmL 
šautas didęlis ; šuo, ; kuria 
mirtinai sukandžiojo 3 me- 
tų kūdikį.- Minėtas šuo puo
lėsi ant Onos De Calva, Le-į 
nos Solomonienės namuose, 
ir, nepaisant gelbėjimo So
lomonienės, perplėšė kūdi
kiui gerklę, iš ko tašai tuoj 
pasimirė. ' i

Tai buvo mergaitė, duk- 
riukė Mary De Calva, kurią 
nesenai vyras buvo pame
tęs. Motina savo užlaiky
mui turėdavo eiti uždar
biaut, palikdama kaiminkai 
dukrelę.

Mergaitė būdama pas kai- 
minką, pamačius šunį, no
rėjo paglostyti; bet tas puo
lėsi ant jos, suleizdamas 
gerklėn savo baisius dantis. 
Matydama tą, Salomonienė 
staiga puolėsi gelbėti, bet 
veltui; šuo ir ją parsimetė, o 
paskui puolėsi vėl mergai
tę graužti. Galu- galais šuo 
liko nuvytas, bet mergaitė 
čia tuoj pasimirė.

In domu, kad tas šuo pir
miau tai mergaitei nieko 
nedarydavo.

Tas atsitikimas parodo, 
kad kūdikius atidžiau reik 
turėti suaugusių priežiūroj 
ir nelaikyti namuose tokių 
pagedusių šunų.

Jaunas lietuvis nušovė 
savo numylėtinę.

32 metų amžiaus lietuvis, 
Juozas Žilinskas, kriaučius 
iš amato, buvo įsimylėjęs į 
merginą Domicėlę Blazič. 
J. Žilinskas, mąstydamas 
nuolat apie ateinantį lai
mingą gyvenimą, patėmijo, 
kad jo numylėtinė kaskart 
darosi šaltesnė link jo, nes 
turėjo sau kitą mylimąjį, 
vieną iš tarnautojų krasos 
įstaigoj. Tas didei suju
dino pirmutinio jausmus ir 
pasiryžo atkeršyt savo su
vedžiotojai. Pasirinkęs pa
togų laiką, kada jo auką 
grįžo vakare iš lietuviškos 
bažnyčios šv. Mykolo Ark., 
prie Wabansia avė., J. Ži
linskas šovė į einančią D. 
Blažič. Kulipka pataikė de
šiniu smilkiniu ii’ auka kri
to negyva žemėn. Kitą šū
vį užpuolikas nukreipė sa
vęs link ir paplūdęs krau
juose čia pat parpuolė prie 
savo aukos. Tas atsitiki
mas sukėlė didį trukšmą ir, 
pribuvę saugos tarnai, abi 
aukas nugabeno šv. Elzbie
tos ligonbutin.

J. Žilinsko gyvastis sulyg- 
pranešimo gydytojų randasi 
pavojuje.

Tokia tai išeiga iš nenu
sisekusios meilės.

—__________ s*’'

G-ręsia straiku.
Unijistai darbininkai, 

darbuojantįs pav. Cook, ku
rių priskaitoma arti 1.000, 
mano sustraikuoti kovo 30, 
jei nebus priimta 20 mecha
nikų, apleistų iš šių metų 
surašo. Pavieto taryba no
rėjusi minėtus darbininkus 
priimti, bet teisės nedalei- 
džia; todėl vadovai unijos 
gręsia straiku.

Civiliniai pavieto įstatai 
pripažįsta straikerius praša
lintais iš darbo. Greičiau-

šiai visą kaltę ąpįęįdįmo jų 
iš surašo užmes fepąųštiiyk 
nihkui; kuris jups; iš jškįa&k 
liaus praleido. į

Komisija rūpinasi visą 
ginčą užbaigti užgiįimųpriT 
dečkų biudžetai!,; bęt 4aš> 
pripažinta nėtiesotm' ;

; Paskiau pranešta, kad 
dąibihirikąj sustraikąyo.
■.jstA :'■ r 
Rengiama didelis: strąikas. 
<• Su- pirma diena ,-gegužio 
m.: jChiiS^p gal i npi i f t i spąs- 
tųosną", didžio^sti’aikgįįJNuo 
gegužio pirmos rengia čia 
štrai ką kalėj ai balanų : ir 
dailides. Nesenai plumbe- 
riai čionai iškovojo $6 moi 
kestį už 8 valandų dienos 
darbą. Dailidės taip pat 
reikalauja pakėlimo mokes- 
ties ir jei kontraktoriai.ne
sutiks su' tuo,''tai pradžioj 
gegužio 34.000 darbininkų 
mosią darbą.

Kalėjai balanų gaudavo 
po $5.50 už 8 valandas dar
bo, nūdien reikalaują $6 ir 
kad neapkalti didesnio plo
to, negu 300 keturkampių 
yardų į 8 valandas darbo. 
Kontraktoriai kalikų bala
nų taną , nesipriešina, tik 
kontraktoriai pleisterių ne
sutinka.

Dailidės uždirbdavo pir
miau po $4.80 už 8 vai., ar
ba 60 centų į valandą; da
bai’ gi reikalauja 80c. į va
landą; pasiulimą nuo kont- 
raktorių po 70c. į valandą 
atmetė.

Studentų pasielgimai.
Keturi pavaryti, pora 

kartų iškilo peštynės, ke
turi suareštuoti ir vėl peš
tynės — tokie tai atsitiki
mai girdėtis buvo pereitą 
savaitę - 'tarp studentų 
Northwestern universiteto.

Tose pat dienose buvo pa* 
daryta įvairių studentų'or
ganizacijų keli susirinki
mai, kuriuose, prisilaikant 
senų papročių, studentai 
prašalindavo nr uždarydavo 
karceran kalbėtojus, kal
bančius priešingai nuomo
nes kitų. Dviejuose atsiti
kimuose tas uždarymas pa
sisekė puikiai. Viename — 
nelaisviai pabėgo patįs, o 
kitame — reikėjo policijai 
uždarytuosius paleisti.

Studentės taippat daly
vaudavo panašiuose susirin
kimuose.

Kartais studentai pasiga
vę kalbėtoją, jiems neprie
lankų, pasistatydavo savo 
salėj ir, visaip jį pajuokda
mi, laikydavo kiaurą dieną 
salėj, nelyginant atleidimo 
nuodėmių ožį. Nelaisviš tu
rėdavo perkęsti daug nes
magumų.

Tikrai amerikoniškai!

nesiai atgal phdavė: William 
E. Golden, sekretorius vi- 
suomeniškojėlklinbo iš Aus^ 
■tin, •h ’

Tikslu to sumanymo yra 
tas, kad paaaAikįnti amžiną 
kontraktą keljlol vakarų pu
sėj minėtos ateei . -

Kartais jšltą sumanymą 
teismas prinhių, gelžkelio 
savininkai but priversti pa
daryti naują kontraktą su- 
daūgeliu pagąrinimii gyven
tojams. i

Didelis straikas.
Balandžio 1 dieną sustrai- 

kavo prie namų statymo 
17.000 darbininkų, kuomet 
su darbdaviais nesusitaikė 
gražiuoju reikalaujant mo
kesčių padidinimo.

Dabar yra namų statymo 
sezonas, taigi-sulaikyta dar
bas prie 560 namų, lėšuo j an
čių $35.000.000.

‘ Be to dar žada straikuoti 
firmos Milk Dealers Assn. 
2.000 vežėjų, f Reikalavimai 
ekonominiai.

Valgomų produktų san
krovų vežėjai irgi mano 
straikuoti. Jų esama į 
2.000 ir visi priklauso į uni
ją-

Su pavasariu prisiartina 
ir visokie straikai.

100 dolerių pabaudos. -
Michael Jacobs, Jr., 20 

metų jaunikaitis,. sunitu 
smuklininko m. Superior, 
Wis., norėjęs gauti iš al- 
dermano Teodoro Long 
$500» liko nubaustas $100. 
Jacobs reikalavo Užmokes
čio iškalno už nurodymą 
gyvenimo vietos Williamo 
Long, sunaus minėto alder- 
mano, pabėgusio nuo tėvo 
be žinios. Pasirodė vienok, 
kad Jacobs nežino, kame 
randasi W. Long ir norėta 
tik apgavingai išvilioti iš 
aldermano $500.

Apie panaikinimą viršuti
nio elektrinio gelžkelio. . 
Valstybiniame teisme pas 

teisėją Carnes anądien bu
vo pasitarimai kas link pra- 
šalinimo vėžių, tiltelių ir 
stočių viršutinio Oak Park 
kelio vakarų pusėj, ties 52 
avė. Tą sumanymą du mė

*Šipkortes ir Pinigų Siuntimas"
Demokratai laimėjo.

Pereitą utaruinką Chica- 
goje buvo aldermanų rinki
mai. Laimėjo demokratai. 
Miesto taryboje dabar įeis 
25 demokratai ir 11 repu- 
blikonų. Taigi Chicago pa
teko vėl į demokratų ran
kas, iš kurių gyventojams 
bus labai sunku išsisukti.

Tėmykite į Jos. Skinderio 
apgarsinimą.

Šiame “Kataliko” nume
ry] randasi p. .Jos. Skinde
rio apgarsinimas. - Tasai 
musų tautietis pardavinėja 
mieste Gary, Ind. lotus. 
Jei kas iš lietuvių norėtų 
ten pirkti sau lotus, tegu 
visuomet kreipiasi pas p-ną 
J. Skinderį, nes su savu 
žmogumi visuomet galima 
geriau susirokuoti, negu su 
svetimtaučiu. P-nas Jos. 
Skinderis yra plačiai žino
mas visiems lietuviams. 
“The Gary Evening Post” 
rašo, kad p. Jos. Skinderis 
tomis dienomis Gary, Ind. 
nupirkęs žemės plotus už 
$10.000. Toji žemė padali
nama į lotus ir už prieina
mą kainą pardavinėjama. 
Prireikus, lietuviai turėtų 
kreipties pas savąjį. . Ap
garsinime viskas plačiau 
apie tai išaiškinta.

žmonių verdiktas.
Dr. Stewart laikraštyj 

“Medical Herald” sako, 
kad iš daugybės gyduolių, 
kurias išleista per 30 pasta
rųjų metų, tik dešimta da
lis nuošimčio (viena iš tuks- 

’tančio) išsilaikė. Visos to
kios gyduolės buvo išban
dytos ir paliktos; žmonių nu
sprendimui. (Gyduolė, kuri 
daugiau negu per 22 metu 
yra nuolatiniu šeimynos 
draugu ir kurios vis dau
giau ir daugiau .yra parduo
dama — tai įTrinerio Ame
rikoniškas Kartaus Vyno 
Eleksiras. Jis L yra labai 
geras visose'J pilvo ir vidu
rių ligose, taipgi nervišku
me, anemiliuose, priešais vė
mimą, nustojus apetito ar
ba susilpnėjus kunui, taip
gi daugumoj moterį) sirgu- 
liavimų, ypatingai jaigu tas 
yra surištas su grumuliavi- 
mu. Gaunamas visose ap- 
tiekose. Jos. Triner, 1333— 
1339 S. Ashland avė., Chi
cago, ui.

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

Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenį: - Iš krajaus.
$35.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.00 
33.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 
40.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 
35.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. 
33.00 North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d. 
3JT.00 Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 d.
35.00 Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką*, eina 9 d. 
35.00 Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d.
35.00 Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Halifax, eina 9 d.
40.00 
35.00 
35.00 
33.00 Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 
33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Portland, eina 8 dienas

Apart šitų kainu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku Citizens 
poplaru, turi mokėti SOO Head Tax.

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų j visas dalis svieto, jeigu reikalas 
parašyk iš kur i į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiaūsiai.

Kainos Europos Geležinkelių: 
ir Tilžės 
$5.20 
$4.85 
$6.95 
$6.90

Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Halifax, eina 9 d.
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

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

Eydkunų.
$5.25
$5.00
$7.10
$7.05

RUBLIU KAINOS

40.50 
45.00 
42.50 
40.00 
43.00 
43.00 
45.00 
41.00
43.00 
41.00 
41.00 
41.00 
41.00

Rublių 9 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 32.03 89 46.73
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25
7 3.68 35 18.38 63 33.08 91 • 47.78
8 4.20 36 18.90 64 33.60 92 48.30
9. 4.73 37 19.43 65 34.13 93 48.85

» 10 5.25 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 7.85 ' 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 37.28 99 51.98 •
16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 K45 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 42.53 900 468.00
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

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 | 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:

J, M. Tananevičia
3249-53 $, Morgan St., Chicago, III
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