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Japonija atnaujina reika
lavimus.

Londone konferencija pasibaigė.

Sufragistes statosi.

Kruvinos sukaktuves.
JAPONIJA IŠNAUJO 

STATOSI.
Japonija išnaujo priminė 

Suvienytoms Valst i j oms
Kalifornijos biliaus klausi
mą, kuris pernai nebuvo iš
rištas, kuomet Japonija ke- 

; lis sykius protestavo. Da- 
. bar Japonija statosi daug 

smarkiau. Japonija Kali
fornijos biliaus klausime 
paskutinę savo notą buvo 
Washingtonan prisiunčius 
rugsėjyj m. 1913 m., bet 
Su v. Valstijų valdžia į tą 
notą visai nieko neatsakė. 
Vadinasi, ar valstybės sek
retorius Bryan tam tikslui 
neturėjo laiko, ar gal ma
nė neužsileisti Japonijai, 
ty. atmesti visus jos reika
lavimus. Sausio 21 d. š. m. 
tečiau Japonijos užsieniu 
reikalu minister is tą klau
simą išnaujo kur tai atkasė 
ir pranešė savo parlamen
tui, jogei tas dalykas turė
tą būti kokiuo nors budu 

• pabaigtas. Ministeris pažy
mėjo, kad jei Su v. Valsti
jos nemanančios kokiuo 
nors budu nusileisti, tatai 
Japonija turėsianti imties 
kitokiu priemonių ir tasai 
dalykas turįs būti išaiškin
tas.

Suvienytu Valstiją val
džia visas tas Japonijos no
tas ir į anas savo atsaky
mus slėpė. Notą turinio ne
norėjo pasakyti visuome
nei. Tuo tarpu mikado val
džia viešai paskelbė savo 
notą turinius ir dar Suv. 
Valstiją pirmesniuosius ke
lis atsakymus. Pasirodo, 
kad Suv. Valstiją valdžia 
ligšiol visai nesirūpino tai- 
kinties su Japonija. Vadi
nasi greitu laiku Suv. Val
stijos įžengs į nesutikimus 
su visu pasauliu, jei visa 
politika panašiai bus prak
tikuojama. Puiki demokra
tinė valdžia, jei visokias 
varžytines su kitomis val
stybėmis nuo savo piliečiu 
slepia.

PANAMOS KANALAS 
BAIGIAMAS.

Neužilgo galėsią juo plauk
ti didžiausi laivai.

Panamos kanalas jau bai
giamas. Vyriausias inžinie
rius, pulkininkas Goethals, 
andai liepė paskelbti, jogei 
po kelią savaičią didžiausi

laivai kanalu galėsią plau
kioti, kadangi ties Culeb- 
bra vanduo esąs jau 30 pė
dą gilus-

Nuo vasario 1 dienos ne- 
kurie darbininkai busią pa- 
liuosuoti. Aziatinė divizija 
pabaigus visus savo darbus.

Likusieji darbininkai ap
valys kanalo apylinkes.

VILLA RUOŠIASI PRIE 
ŠUOLIO.

Manąs paimti Torreon, gi 
paskui sostinę.

Šiauriniame Meksike vy
riausias revoliucionistu va
das, generolas Villa, andai 
iš miesto Chihuahua išlei
dęs paliepimą, idant visi 
jo armijos būriai, išmėty
ti išilgai geležinkeliu liniją, 
susirinktą šiauriuose nuo 
miesto Torreon. Kadangi 
tie būriai daugiausiai išmė
tyti provincijose Durango 
ir Caahuila, tatai ims aaug 
laiko juos nurodyton vie
ton sukoncentruoti. Tuo 
tarpu tą buriu susirinkimo 
vietomis paskirta miestai 
Chihuahua, Irainez ir San
ta Rosalia. Iš tu vietą vi
sa armija vėl busianti su
koncentruota Torreon apy
linkėse ir tada prasidėsiąs 
išnaujo mušis su federalis- 
tais. Paėmus Torreon, gen. 
Villa be jokio atsižiūrėji
mo manąs traukti į pietus, 
tiesiog ant sostinės.

Bet kol Viliai pasiseks 
traukti į pietus, pirmiau
sia jam prisieis sunaikinti 
federalist!; armiją Torreo- 
ue, kur federalistai, sako
ma, stipriai apsitaisę ir ne
maną pasiduoti revoliucio- 
nistams. Federalistai įvai
riomis priemonėmis pasi
stengsią Vilią ten sulaikyti, 
kad neleidžius jam įsiverž
ti į pietines provincijas. 
Todėl Huerta į Torreon ir 
siunčiąs kuodaugiausiai sa
vo kariuomenės, idant ten 
sulaikius savo didžiausią 
priešininką, gen. Vilią. Jei 
šiam patektą į rankas Tor
reon, tada jis turėtą atvi
rą kelią į sostinę.

Kadangi sostinei grasiąs 
neišvengtinas pavojus, dik
tatorius Huerta sumanęs 
pats nusiduoti karo laukan 
iri paimti visą armiją į sa
vi* rankas. Jis tai norįs pa- 

darvti dar ir todėl, kadan- 
gi nepasitikįs savo genero
lams, kurie pastaraisiais 
laikais visur neišlaiko ko
vos lauke ir bėga galva
trūkčiais nuo revoliucionis
tu. Tą patį generolai tega
li padaryti ir ties Torreon, 
o tada Huerta atsirastą di- 
deliausiame pavojuje.

DIKTATORIUS SAUVA
LIAUJA.

Sau nepatinkamus asmenis 
suimdinėja.

Meksiko diktatorius nei 
kiek neperstoja kankinęs 
savo priešininku ir kitu ne
kaltą žmonią. Andai jis, ne
paduodamas jokios priežas
ties, liepė suimti du katali
kišku vyskupu iš dieceziją 
Sinaloa ir Durango, kelis 
kunigus ir provincijos Ja
lisco kelis legislatures at
stovus. Visi uždaryti kalė
jimai! ir nežinia, už ką juos 
patikus tokia nelaimė.

Huerto neoficialis pasiun
tinys tomis dienomis turė
jęs ilgą konferenęiją mieste 
Vera Cruz su prezidento 
Wilsono pasiuntiniu Lind. 
Ką juodu kalbėję, niekam 
nėra žinoma.

Francijos vyriausybė per 
savo pasiuntinį Meksike 
užprotestavo prieš Huertą, 
kuris sulaikęs visus nuo
šimčius už skolas, užtrauk
tas Francijoje.

REVOLIUCIJA ANT HA
ITI.

Revoliucionistai sumušę 
valdišką kariuomenę.

Ant salos Haiti jau iš se
no platinasi revoliucija, ku
ri pastaromis dienomis pa
galiau smarkiai sujudo ir 
ėmė ištikiu;ją veikti. Antai 
ties salos sostine revoliucio
nistai susirėmę su valdžios 
kariuomene ir pastarąją ap
veikę. Revoliucionistai nu
sprendę tuojaus užimti ir 
pačią sostinę, jei nesutiks 
smarkesnio pasipriešinimo. 
Valdžia, sakoma, pradėjus 
jau vesti tarybas su revo- 
liucionistais ir nuspren- 
džius šiems nusileisti, bi tik 
sulaikius nereikalingą krau
jo praliejimą.

Rodos, ant tokios mažos 
salutės turėtą žydėti visuo
tina tarp žmonią meilė ir 
sutikimas. Bet kas tau! At
siranda uzurpatorią, trokš
tančiu garbės ir turtą ir 
štai pradeda sėti nesitiki
mus, iš ko paskui gemsta 
kraujo praliejimai.

Žmonija vis dar neatsi- 
kračius įgimtą žvėrišką in
stinktą.

TARPTAUTINĖ KONFE
RENCIJA PASIBAIGUS. 
Keliauninkai ant garlaivių 

nuo pavoją apsaugoti.
Pirm poros metą okeano 

dugnan nugarmėjo didelis 

garlaivis “Titanic” su 1.- 
500 keliauninką. Jei tie ke- 
liauninkai butą buvę varg
dieniai žmonės, ima juos 
bala, valdžioms tas mažai 
apeitą. Bet sū tuo laivu nu
skendo ir daugybė žymią 
asmenį;, kas j aršiausia — 
milijonierių! Visas pasaulis 
tatai supurtyta ir nuo to 
laiko imta stengties kokiuo 
nors budu apsaugoti žmo
nes nuo panašaus atsitiki
mo. Tuo tikslu Londonan 
sušaukta tarptautinė kon
ferencija, kuri tomis dieno
mis savo svarstymus pabai
gus, priėmus rezoliuciją, 
po ana atstovai pasirašę ir 
visi išsiskirstę.

Atstovai pripažinę esant 
reikalingu ’daiktu ir nu
sprendę, idant garlaiviai, 
plaukiojanti su keliaunin
kais okeanais arba jūrėmis, 
turėtą įvairiausius galimus 
pavoją apsisaugojimui 
budus, svarbiausia — be
vielius telegrafus ir pakak
tiną skaičią valčių. Tam 
tikslui jie išdirbę tarptauti
nį kodeksą. ;• ; č

Tai vis nutarimai, kas 
labai yra gera ir malonu. 
Bet ar jie bus įvesti prakti
kei! — tai jau kitas klau- 
sipias. Gerai,, kad valstybės 
darbuojasi žmonią naudai, 
bet visgi tas dalykas išro
do daugiau kaip juokinga.

Nuskendo pusantro tūks
tančio žmonių. Visame pa
saulyj dėlto pakilo tikras 
gevaltas ir greitai tuo tiks
lu atlaikyta konferencija. 
Bet kuomet kas metai vi
sur kalniose žūsta šimtai 
tūkstančiu žmonią, tai tuo 
tikslu nieko ypatingo ne
veikiama, kad toms “nelai
mėms” užbėgus. O juk ir 
karams tegalima padaryti 
galą, kai kad daroma vi
sokioms nelaimėms ant van
dens. Tečiau tas valsty
bėms nerupi. Karuose žąs- 
ta skurdžiai ir pastumdė
liai, ant vandens — milijo
nieriai.

SUFRAGISTES NENUSI
LEIDŽIA.

Jos būtinai nori pasimatyti 
su karalium.

Andai Londono sufragis- 
čią organizacija atlaikius 
savo susirinkimą, kuriame 
nutarta būtinai matyties su 
Anglijos karaliumi Jurgiu. 
Tam tikslui išrinktas ko
mitetas. Londono sufragis
tes seniau kelis kartus mė
gino prieiti prie karaliaus, 
bet joms visuomet atsaky
ta, kad karalius esąs nuolat 
užimtas arba sergąs. Įvai
riais budais jos šalinta nuo 
asmeninio pasimatymo su 
karaliumi. Todėl sufragistes 
atlaikė susirinkimą ir inga- 
liotas moterių komitetas 
pirmiau stengsis pasimaty
ti su karaliumi, bet jei to

ARMIJŲ INSTRUKTO
RIAI.

Vokietijos oficieriai paga
liau palikę ir amerikoninės 

armijos instruktoriais.
Sekant Argentiną, Chile 

ir Braziliją, tuo keliu pa
galiau nužengė ir respubli
ka Paraguay. Nesenai pas
taroji respublika paprašė 
Vokietijos, kad ši suteiktu 
jai kelis oficierius, kaipo 
armijos instruktorius. Su
prantama, Vokietijos val
džia maloniai tą prašymą 
priėmė ir pasiuntė į Urug
uay įvairių ginklą oficie
rius.

Suvienytoms Valstijoms 
tasai apsireiškimas yra la
bai nemalonus, kadangi eu
ropiniu budu suorganizuo
ta armija gali pasirodyti 
pavojinga. Juk ir šiandie 
jau augščiau minėtose tri
jose respublikose tuo žvilgs
niu įvykusi didi atmaina 
kaip ant sausžemio, taip ir 
ant vandens. Dėdei Šamui 
tas, matyti, — labai nesma
gu ir jis protestuotą prie
šai tokį armijos pažangu
mą pietinėj Amerikoj, jei 
nebūtą jam gėda tame rei
kale prasižioti.

Ar Vokietija, suteikianti 
visam svietui savo instruk
torius, turi galingą armiją, 
tai jau kitas klausimas, 
priklausantis nuo žmonią 
medžiagos, iš kurios susida
ro armija. Tečiau butą la
bai juokingas atsitikimas, 
jei pasitaikius karui pats 
profesorius (Vokietija) 
gautą gerai kailin. O juk 
tas labai galimas daiktas.

KRUVINOS METINĖS 
SUKAKTUVĖS.

Peterburge policija kardais 
kapoja demonstrantus.

Šio Sausio 22 d. Peterbur
ge atsikartojo žymiai, pana
šus momentas, kokį pergy
veno Peterburgas sausio 
22 d. 1905 metais.. Skirtu
mas tik tame,' kad pastara
sis atsitikimas buvo ne tiek 
skaudesnis savo pasekmė
mis.

Būtent kruvino nedėldie- 
nio metinią sukaktuvią die
noje buvo gimę sumišimai, 
kuomet darbininką minios 
mėgino pagimdyti demon
stracijas prieš caro žiemos 
rumus, proklemuojant tai 
dienai general; straiką.

tikslo neatsieks, “oficia
liai” paklaus karaliaus, ko
dėl jis nenorįs matyties, ka
me priežastis. Ir jei paga
liau negausiantis komitetas 
užganėdinančio atsakymo, 
tada sufragistes aiškiai ži
nosią, kad karalius esąs ją 
priešininkas ir imsią išnau
jo Angliją terorizuoti, kad 
gavus moterims politikos 
teises.

Prastas padėjimas Albanijoje.
BAISUS PADĖJIMAS 

ALBANIJOJE.
Valstybės stengiasi užbėgti 
ten pramatomam naujam 

karui.
Albanijoje šiais laikais 

padėjimas yra baisesnis, 
negu pirmiau Europoje bu
vo manoma. Taip tvirtina
ma diplomatiniuose rate
liuose. Valstybės visomis 
savo jėgomis stengiasi už
bėgti pramatomam ten ir 
visuose Balkanuose naujam 
karui.

Dabartinis laikas esąs 
kritiškesnis už pirmbuvusį 
kuomet nors, net ir karo 
metu. Ne veltui Vokietija 
Austrijai ir Italijai pata
rianti tuojaus Albaniją už
imti ir prašalinti grasiantį 
pavoju. Tam tikslui pata
rianti ton šalin pasiusti sa
vo kariuomenes.

Austrija ir Italija jau su
koncentravusi savo karo 
laivus Albanijos -pakraš
čiuose, tečiau tuo tarpu Vo
kietijos patarimą pildyti 
bijosi, kadangi ginkluotas 
įsiveržimas Albanijon bran
giai atsieitą ir iš to nebu-į

Darbininkams einant Ne- 
vos prospektu kelią pasto
jo raiti ir pėsti policistai. 
Kilo tatai susirėmimai ir a- 
belna maišatis.

Kuomet darbininką mi
nia nenorėjo išsiskirstyti, 
policistai išsitraukę kardus 
puolėsi ant beginklią ir vi
sus išvaikė. Daug žmonių 
sužeista ir daug suimta. 
Caratas labai gerai persi
tikrinęs, kad panašios dar
bininką demonstracijos yra 
revoliucijinio judėjimo at
gaivinimas gyventoju ma
sėse, todėl iš laiko prisiruoš
ta demonstrantus kapoti be 
atsižiūrėjimo.

' Areštuota visi darbinin
ku sąjungą vadovai ir ją 
namuose padalyta kratos. 
Ar .kas slaptingo pas juos 
surasta, nežinia.

Šis atsitikimas liudija, 
kad Rusijoje greitu laiku 
išnaujo turės gimti revo
liucija, kadangi visiems iki 
gyvam kaului įsiėdė caro ir 
jo bernų autokratizmas.

Ir tas bjaurus su darbi
ninkais apsiėjimas atlikta 
durnos pašonėje! Indomu 
bus išgirsti, ką durna į tai 
pasakys. O juk jai jau bu
tą didis laikas užsistoti už 
vargdienius.

REIKALAUJAMA AERO
PLANŲ.

Ir Dėdė Samas kariškai 
progresuoja.

Suvienytą Valstiją kon
gresas pagaliau persitikri
nęs, kad neskaitlingajai

tu kadir paskui jokios nau
dos. Pagimdytą, rasi, tas 
dar didesnius Europoje ne
susipratimus.

Europos valstybės turin
čios aiškius prirodymus, 
kad Albanijos ir Turkijos 
muzulmanai rengią ten su
kilimą. Tuo keliu jie steng
sis sostan pastatyti buvusį 
Turkijos karo minister; Iz- 
zet-pašą. Nors tuo tarpu ta
sai pienas patirtas ir su- 
koneveiktas suimant turku 
6 oficierius ir 200 kareiviu, 
kurie buvo atkeliavę tuo 
tikslu Albanijon, tečiau su
kilimo svarbiausioji šaknis 
palikus nepaliečiama ir to
dėl sukilimas gali greitai 
išanujo plačiai išbujoti.

Taippat sužinota, kad 
Turkija sumanius Albaniją 
panaudoti saviems tikslams, 
nuolatiniams Balkanų val
stybėlių kurstymams, ypač 
Graibi j ns—pri eš 
stantihopolyj jau senai ge- 
landama ginklai.

Kaip matosi, kunigaikš
čiui Wied negreit prisieis 

Į Albanijoje karaliauti.

šios šalies armijai yra rei
kalingas aviatorių korpu
sas ir tuo tikslu trumpoj a- 
teityj busianti paskirta rei
kalaujamoji pinigą suma. 
Aviatorių korpuso reikalin
gumą palaikąs ir pats karo 
ministeris ir kiti kabineto 
nariai, nes mato, kad visos 
valstybės aeroplanais gal
vatrūkčiais ginkluojasi, tai 
kaipgi čia užsileidžius.

Išpradžiu busią užsakyta 
padirbdinti 15 dideliu kari
niu aeroplaną, kuriems lė
šos apskaitoma lig $300.000. 
Paskui išlaidą reiksią: ma- 
nebrams, lakūną algoms, 
pensijoms del našlių, jei 
katras aviatorius užsimuš
tą, ir kitokioms prietai- 
soms. Kas metai tam tiks
lui išlaidu reikėsią daugiau 
14 milijoną doleriu. Todėl 
šalies gyventojams yra di
dis džiaugsmas...

Turkija prieš Graikiją. 
Turkija pranešus Europos 
valstybėms, kad ji jokiuo 
budu negalinti atsižadėti 
salą Mitilena ir Chios, ku
rias užėmus Graikija ir iš 
pastarosios mananti atimti. 
Graikija todėl didžiai per
sigandusi. Ji gerai nujau* 
čianti, kad jei Turkija ap
skelbtą jai karą, ant jos 
tuojaus pultųsi ir Bulgarija 
ir atimtą viską, ką ji pasta
rajame kare yra įgijus. 
Turkai ir bulgarai labai 
kerštingi.

1
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rytojų.
, Pittsburgietis.

CAMBRIDGE, MASS. 
Stropus darbavimasi tarp 

lietuvių.
Laike šių Kalėdų turėjau 

progą viršminėto miesto 
lietuvių kolioniją aplanky
ti. Atradau, jog čia lietu
viai puikiai žengia pirmyn 
katalikiškai-tautiško  j dva
sioj. Turi savo puikią baž
nyčią, prie kurios kartu ir 
parapijinė mokykla randa
si. Turi pašelpines ir šiaip 
jau draugijas. Keli metai 
atgal, kaip žinau, čia to ne
buvo, nors 
skaitlingas 
Tas viskas 
dėkojant 
1

lietuvių gana 
būrelis radosi, 
įvyko tik pasi- 
vietiniui kle-

’ un. J. Krasnickiui.
bridge, ką aš pats ži

nau, buvo tai lietuviškų- 
šakaliukų (cicilikų) lizdas, 
kuriems, kaip ir kitų mies
tų šakaliukams — lietuvių 
gerovė mažai rupi. Todėl 
pradžia gero darbo nelen
gva buvo.

Kun. Krasnickas, reikia 
pripažinti, yra vienas ga
biausių musų lietuviškų 
kunigų. Jis ne tik savo pa
rapiją kuopui kiaušiai ap
žiūri ir mokina, bet pri- 
gelbsti ir kitų miestų lie
tuviams: organizuoja juos 
į geras draugijas^ tveria 
parapijas, pamokina juos. 
Pavyzdin: Norwood nuo 
Cambridge nearti, vienok, 
kun. K. to nežiūri: va
žinėja kas sekmadienis ten 
lietuvių aprūpinti dvasiš
kais, tautiškais reikalais etc.

ats mokina vaikučius re-

mauskis sub-diakonu, Juš- 
kaitis — ceremonistu, o 
kun. Krasnickas laikė mi
šias. Po sinųai ir pamoks
lui atsibuvo jaunimo dr-jos 
— šv. Stepono — extra su
sirinkimas. Nors susirinki
mas tik tą pat dieną buvo 
apskelbtas, vienok narių 
prisirinko gana dikčiai. Se
minarijos auklėtinis Vai
čiūnas, klebonui pakvietus, 
trumpai pakalbėjo susirin
kusiems apie gerų draugijų 
reikalingumą ir prie jų pri
gulėjimą. Kalba žmonėms 
patiko. Prisirašė keliatas 
naujų narių. Nekurie sakę 
pinigus namie j e palikę, už 
įstojimą neturi užsimokė
ti, už tokius klebonas pats 
įstojimą užmokėjo. — Ne
dailu — sakė — jauniems 
vaikinams neprigulėti nie
kur.

Kun. Krasnickas didžiai 
atjaučia lietuvišką mokslei
viją. Šelpia juos, kiek gali. 
Myli su jais pasikalbėti, su
teikti jiems gerus patari
mus; suramina juos; ragina 
prie katalikiškai-tautiško 
darbo etc.

Garbė Cambridge’© lietu
viam už atjautimą gerų 
užmanymų; bet labiausiai 
garbė klebonui už kalbini
mą prie katalikiškai-tautiš
ko lietuviško darbo.

Senutis.

net virš laiko. Apart lentų 
pjovyklų ir miškų darbų 
čia kitokių vietų uždarbia- 
vimui nėrą. Algos nuo $2.25 
iki $3 už 10 valandų darbo. 
Miško darbininkams moka
ma po $2.50 ir po $3.50.

Lietuvių yra apie 300, 
Bet jie ramiai sau miega. 
Nei kiek jiems nerupi apsi
švietimas. Veiklių vyrukų, 
inteligentų čia nėra... Tad 
nėra kam juos suvienyti. 
Gyvena sau pakrikę, be jo
kių organizacijų. Neretai 
antakius apsidaužo ir pasi- 
bylinėja. Taigi čia lietuvio 
advokato praverstų.

J. Žemaitė.

BUNOLA, PA.
Darbai eina pusėtinai.
Ligšiol čia darbai eina 

pusėtinai. Uždarbiai neko
kie. Lietuvių yra apie 20 
šeimynų. Daug čia yra sla
vių. Lietuvių biznierių čia 
nėra. Nelabai rūpinasi apie 
kiltesnius dalykus. Tik tu
no j a smuklėse ir siurbia 
svaigalus. Laikraščių nela
bai daug teskaito. Labiau
sia čia skatomas “Katali
kas”.

Čiabuvis.

“Štai, bro- 
ir “Erškė-

buvo vaka-

NEWARK, N. J.
Pataisymas.

Kataliko” No. 52,

gijos, 
rašyti ir tt. Yra karštas 
lietuvis. Nedėlioj po Kalė
dų per pamokslą ragino tė
vus lietuvius, kad vestų sa
vo vaikučius į mokyklą. 
Sakė: — “Jaigu kurie tė
vai patįs yra išmokinę*' sa
vo vaikučius lietuviškai ra
šyti ir skaityti, lai atsive
da vaikučius pas mane, o 
aš atradęs, kad moka, duo
siu tokiems tėvams dešim
tį dolerių dovanų”... Gra
žus tai paraginimas prie 
lietuvystės!

Per Kalėdas vaikučių 
choras džiugino ir graudi
no lietuvių širdis savo gra
žiais balseliais ir lietuviš
komis Kalėdų giesmėmis. 
Žmogus jautiesi, it lietuvoj 
esi. Smagu buvo melsties. 
Per Kalėdas iškilmingus 
mišparus atlaikė, o nedėlioj 
po Kalėdų iškilmingą ,-su- 
1 šie klierikai asistavo: 
A / nas — diakonu, Ver-

Kiti su-
Pakliuvo 
apsvaigu- 

užsimokėjo

Ne visados veidas padailina 
žmogų, bet gerai pritaikintas ir 
pasiutas siutas. Jei nori turėti ge
ra drabužį tai nejieškek svetimi; 
kreučiij, ateik pas mane, aš gva- 
rantuo.j padirbt jums toki drabu
žį kokio norisite. Prekes žemiau
sios, didelis pasirinkimas materi
jų. Daugybė žmonių džiaugiasi ma
no darbu — busi linksmas ir ta- 
mista .jei paklausisi mano rodos.
DARAU VISOKIUS PATAISYMUS 

A. ŽUKAUSKAS 
Kriaušius Vyriškų Drabužių. 
3312 S. HALSTED ST.

TELEPHONE YARDS 6789

PITTSBURG, PA.
Baisios krikštynos. Užbaig

ta statyti mokykla.
Sausio 11 d. čia atsiliko

pasibaisėtinos krikštynos. 
Buvo prisirinkę labai daug 
žmonių — vyrų, moterių, 
merginų. Gausiai liejosi a- 
lus, degtinė. Paskui pasilie
jo kraujas. Vienas nuga
benta į ligoninę, o 18 į po
licijos nuovadą, 
spėjo išlakstyti, 
į “karietą” tik 
šieji. 17 visų 
po $10.

Girtybėje čia žmonės pa
skendę, kaip kokiame šliu- 
ke. Nieko prakilnaus nesu- 
surengia. Antai šv. Antano 
dr-ja buvo surengusi balių, 
bet ir ten neapsiėjo be peš
tynių.

Yra čia šv. Kazimiero 
parapija. Pereitą vasarą 
liko užbaigta statyti didelė 
trijų lubų mokykla. Para
pija nemažai turi skolų, 
bet jei dalykų vedimas but 
geras, ir but vienybė, tai 
tos skolos but menkniekis. 
Juk vien šeii m čia yra 
apie 800. Dabar 
jos dalykai 
reikia.

Seniausia
šv. Juozapo. Jai nelabai se
kasi, nes pirmeivių intek- 
mei pasidavė. Dar yra Sal
džiausios Širdies, šv. Povi
lo, Kareivių vardu S. K.- 
M., šv. Andriejaus, šv. Jo
no, Blaivininkų, šv. Anta
no, moterių šv. Rožančiaus 
ir vaikų Aniolo Sargo dr- 
jos. Ypač čia turėtų subrus- 
ti blaivininkai, nes girtuok
lystė čia 
mis.

Darbai 
s’e teina
bių. Kuomet dirbdavo, tai 
būdavo ir galvelė pilna, o 
dabar nėra ko į pilvą dė
ti. Taip yra su tais, kurie

WESTBURY, CONN.
Bedarbė. Du geru vakaru.

Darbai 'pas mus blogai 
eina. Daug yra bedarbų. 
Yra šeimynų, kurios neturi 
ko valgyti. Šaukiasi miesto 
pagelbos. Skursta daugiau
sia tie, kurie pirmiau pusė
tinai uždirbdami ūžė smuk
lėse. Dabar tai tie vargšai 
pamatė savo blogų darbų 
vaisius. Ką pasėsi, tą ir 
pjausi.

Sausio 7 d. buvo pareng
tas vakaras su dainomis, 
deki emaci jomis, šokiais. 
Vakarą surengė S. R. K. 
A. 4 kuopa. Atsiliko bažny
tinėj salėj. Parapijos mo
kyklos mergelės po vado
vyste vargoninko J. Kovo 
dailiai sudainavo keliatą 
dainelių. Po tam deklema- 
vo J. Alenckas 
liai, naujiena” 
tinė rykštė”.

Sausio 11 d.
ras su dainomis, prakalbo
mis ir dekiemacijomis. Su
rengė Pilnųjų Blaivininkų 
kuopa. Atsiliko bažnytinėj 
salėj. Kun. Pankauskas iš 
Bridgeport, Conn, kalbėjo 
apie svaigalų nuodingumą. 
Vietos klebonas, kun. P. 
Saurusaitis perskaitė dailų 
straipsniuką iš Kauno ka
lendoriaus.

Abiejuose vakaruose bu
vo gan daug žmonių. Visi 
gražiai ir linksmai pralei
do laiką.

Pranas Šopis.
GLASTONBURY, CONN. 
Vestuvės. Nelžtimės. Šeimy- 

nų pakrikimai.
Šio mėnesio pradžioje 

čia buvo vestuvės. Neapsi
eita be svaigalų. Vienas ge
rai įsikaušęs ėjo pro duris. 
Susmuko ir koją išsisuko. 
Tuomet vargšui turbut iš
garavo išsyk svaigalai iš 
galvos.

Vienam vyrui J. B. Wil
liams dirbtuvėj mašina nu- 
žnybo dešinės rankos pir
mąjį pirštą.

Viena moteris apleido sa
vo vyrą ir paliko vaiką 4 
ar 5 metų. Kita pora taipgi 
yra pakrikusi.

Nors darbai eina pusėti
nai, vienok iš kitur atva
žiavus sunku darbas gauti. 

“Kataliko” skaitytojas.

kur 
tilpo mus kolionijos apra
šymas, perdaug pažeminti 
vilniškiai. Turiu pasakyti, 
kad vilniškiai čia priklau
so prie dr-jų, prie parapi
jos ir eina visur išvieno. Y- 
ra, žinoma, ir užmirusių, 
bet tokių yra ir tarp kau
niškių ir suvalkiškių. Aš 
manau, kad “Žmogus”, 
kurs aprašė Newark© kolio- 
niją, tame dalyke privalėjo 
but labiau bešališkas ir tuo
met but buvę teisingiau.

Newarkietis.

DULUTH, MINN.
Darbai miškuose eina ge
rai. Lietuvių nedaug tėra.

Miestas stovi patogioj 
vietoj prie ežero. Oras svei
kas. Vasara įlėra perkaršta. 
Žmonės daugiausia uždar
biauja miškuose, nes dirb
tuvių nedaug- tėra. Darbų 
miškuose ^n^ųvalias, tik 
pastaruoju l&lkii ėmė pi
giau mokėti. Nemokant su
sikalbėti angliškai, sunku 
gauti darbo.

Miestas apgyventas šve
dų, norvegųv'finų, francu- 
zų ir nemažai >'yra lenkų. 
Lenkai turi čia dvi bažny
čią Lietuvių yra keturios 
šeimynos ir apie 10 pavie
nių. Yra daug sulenkėjusių 
lietuvių ir nešneka mūsiš
kiai.

parapi-
nestovi kaip

čia dr-ia yra

Nauja Lietuviška Aptiekę.
Gaunama visokios gyduoles ir žo

les, neišskirent ir importuot. Puodam 
patarimus ypatiškni arba per laiškus, 
visiems ligoniam1.- apsaugas, vedusioms 
ir nevedusius.

JOKŪBAS HASLAVIčE, Sav.
Kreipkitės po adresu:
3308 Wallace St., Chicago, IU.

KEWANEE, ILL.
Vestuvės. Darbai silpnai 

eina.
Sausio 11 d. čia atsibuvo 

vestuvės. But viskas labai 
gražiui buvę, jei ne tiek 
svaigalų but buvę suvarto
ta. Vis dar žmonės mano, 
kad apsvaiginus save ge
riau linksminties; o ištie- 
sų tik blaivas žmogus te
gali linksminties.

Tik po dvi dieni savaitė
je dirbama kasyklose, 
lietuviai turi bažnyčią 
kunigą. Yra šv. Antano 
ja. Buvo susitvėrusi ir
cialistų kuopa. Bet tam gai
valui čia nebuvo derlinga 
dirva. Nyksta, kaip žydo bi
tės.

“Kataliko” skaitytojas.

KINGSTON, PA.
Bravarninkų straikas.-

Atsibuvo parapijos susi
rinkimas. Labai neramiai 
vedėsi. Negalima buvo ge
rų dalykų tinkamai apsvar
styti. Mažiausiai išmanan
tieji daugiausiai alaso darė. 
Tris valandas tesėsi susirin
kimas, o nieko gero nenu
veikė. Pranas Burba buvo 
užsiminęs apie mokyklą, 
bet kiti jį užšaukė, 
sustraikavo bravarų. darbi
ninkai. Alus neišvežiojAmas. 
Ir taip šioj apylinkėj dar- 

ir bizniai nekaip eina.bai

baisiai prasiplati-

tik Tube Work- 
gerai. Yra bedar-

Čia 
ir 

dr- 
so-

RAYMOND, WASH.
Darbų apsčiai yra lentų 

pjovyklose. Lietuviai 
pakrikę.

Darbai šiame mieste ei
na neblogai. Kai kur dirba

STEGER, ILL.
Darbai sumažėjo.

Prieš pat Kalėdas čia bu
vo atleista daug darbinin
kų. Liepė sugrįšti sausio 
12 d. Bet susirinkus mi- 
nėtoj dienoj staliams ir ma
šinistams paliepta eiti na
mo ant neapriboto laiko. 
Kiti darbininkai dirba tik 
po 8 valandas. Tegu neva
žiuoja žmonėm šin miestan 
tikslu darbo susiieškoti. 
Priegtam reikia žinoti, kad 
čia yra geriausi amatnin- 
kai. Paprastų 
ra. 1

darbų čia nė- 
j / T. F. B.

LOST CREEK, PA.
Atsilankė kunigas. Darbai 

silpnai eina.
Sausio 16 d. čia atsilankė 

kun. Pautienius. Lankė lie
tuvių šeimynas. Keturias 
šeimynas apleido, nes tai 
buvo sucilikėjusios šeimy
nos, kurioms bažnytiniai ir 
dvasiniai reikalai nerupi.

Darbai anglių kasyklose 
lėtai eina. Anglių buvo daug 
prikasta ir todėl dabartės 
vis prikastųjų užtenka.

Juozas.

PERU, ILL.
Šv. Bedo kolegijos lietuviai 

yra mandagus vaikinai.
Pribuvęs pirmu kartu po 

Kalėdų į šv. Bedo kolegiją, 
turėjau, žinoma, pritirti ne
smagumų, kol apsipratau ir 
apsipažinau su čionykščiu 
tvarka. Radau čia būrelį 
mandagių lietuvių. Jie kuo
mi tik galėjo, man prigel- 
bėjo. Už ką esu jiems labai 
dėkingas.

Čia yra klcsa ir lietuvių 
kalbos, kurią visi lietuviai 
noriai lanko.

ROCHESTER, N. Y.
Atitaisymas.

Mano kolionijos aprašy
me pasitaikė kelios klaidos. 
Tegu bus jos atitaisytos.

Šv. Cecilijos choro lavin- 
tojas yra ne Andriejus Sen
kus, bet Jurgis Sakelis. P- 
nas Andriejus Senkus yra 
pirmininku, ne lavintųjų.

Stučka laiko 
devinti, bet

Antanas 
krautuvę ne 
treti metai.

A. Zimnickas.

REDAKCIJOS AT
SAKYMAI.

T. F. B. Steger, Ill. Apie 
Šnekutį jau buvo “Katali
ke”; todėl tamstos rašte- 
lyj ji praleisime.

Pr. Šopiui, Waterbury, 
Conn. Apie Matusevičių 
jau buvo “Katalike”.

B. Žviniui, Winnip., Man. 
Canada. Apie panašius da
lykus sužinome ir randa
me Lietuvos laikraščiuose. 
Prašome Tamstoos parašy
ti naujienų iš vietos lietu
vių gyvenimo.

Sufragistėms nepasisekė. 
Visos Vokietijos sufragis- 
tės įnešusios parlainentan 
peticiją, reikalaudamos sau 
lygiateisės. Bet Vokietijos 
parlamentas be jokių svar
stymų peticiją pavedęs 
valdžiai. Vadinasi, moterių 
prašymas tiesiog atmesta 
ir jų reikalavimai ignoruo
jama.

Moteris-diplomatė. Nor
vegija turi vieną moterį, ku
ri užims diplomatinę vietą.

—Cowan in New Orleans Item.

Apsižvalgyk, artindamasis prie geležinkelio.

Norvegijos valdžia būtent 
pirmuoju savo pasiuntinys
tės Meksike sekretoriumi 
nu skyrus merginę, Henrikę 
Hoegh, turinčią 27 metus. 
Diplomatė nešiojanti spe
cial ę uniformą.

Karaliūnas gavo ordeną. 
Serbijos karaliunas Jurgis 
už savo narsumą pastara
jame kare apturėjęs žymu 
ordeną. Jam tą ordeną su
teikęs pats tėvas, karalius. 
Na,, tėvui visi jo vaikąi iš
rodo narsiais ir todėl juos 
lengva apkarstyti ordenais, 
ypač dar šalies gyventojų- 
kvailių lėšomis. Štai Rusi

jos carukas dar vaikas, o 
tečiau nei jis pats nežinąs, 
kiek jis turįs iš tėvo “val
diškai” gautu “užsitarna- 
vimo” ženklų.

Prancūzai Graikijoj. 
Graikijos armijoj sudaryta 
‘ ‘ pavyzdingas korpusas ’
kurio komendantas ir visi 
oficieriai yra franeuzai. Be 
to graikų artilerija apturė
sianti franeuzus instrukto
rius, kurie aną perorgani
zuosią ir išlavysią suįyg 
nau j ausin j o' karinio ’ sisto* 
mo. Neužilgo tame reikale 
busiąs išleistas specialis 
karaliaus raštas.

“Kataliko” Rejento Biuras 
atlieka visus rejentališkus 
reikalus prieinamiausią 
kaina.Doviernastis, užrašai, palikimai, pardavimo aktai, kontraktai ir k.
PATARIMAS DYKAI.

3249 S. Morgan St., Chicago, IU.

DU-KART NEDEUNIS LAIBžASTIS

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas iitarninkas Ir petnyCIa,
-------------------PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ f metams $2.50
[pusei matų $1.25

EUROPOJ f Rosiipj ir Lietuvoj $3.50, Angli- LL11V1UJ Įjoj ir §k0tij0j 15 š prusuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Go.
S20-522 W. South *11., * Maharoy City, Pa.
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Žinios iš

Panevėžys. Kaip žinoma, 
jau 7 metai praslinko, kaip 
buvo padėti pamatai antra
jai Panevėžio parapijos 
bažnyčiai. Pamatus padėjo 
a. a. kun. kanaun. M. Cho- 
doraVičius, buvusi s Pane
vėžio parapijos klebonas. 
Jis tikėjosi per 10-tį.metų 
pastatyti bažnyčią. Bet li
kimas kitaip lėmė: pamatai 
pamatais ir bestovi. Mieste
lėnai, matydami, kad staty
mo darbas neina pirmyn, ir 
užsidegę noru tuč-tuojau 
turėti lenku kalba pamal
das, ėmė prašyti J. M. vys
kupo, kad jiems duotų ne
priklausomą senajai baž
nyčiai kunigą, kuris vien ir 
tesirūpintų naujosios baž
nyčios statymu. Kunigas 
buvo paskirtas. Bet kur ji 
apgyvendinti, jaigu nėra 
bažnyčios? Tada bažnyčios 
komiteto nutarimu pastaty
dino netoli busimosios baž
nyčios pamatų nemažą kop
lyčią, kurią vėliau, pasta
čius bažnyčią, nutarė pa
keisti į kleboniją. Ši pava
sari koplyčia buvo pašvęs
ta ir prasidėjo joje pamal
dos, kurių tvarka savo lai
ku buvo paskelbta “Vilty
je”. Apsigyvenus tenai ku
nigui, atsirado ir projektas 
dalinti parapiją i dvi dali 
ir vietos kunigui suteikti 
klebono teises. Tuo tikslu 
šio mėnesio 12 d. buvo at
vykusi konsistorijos siųsta 

. komosija patirti, kiek žmo
nių* katalikų nori prisidėti 
prie naujos parapijos. Apie 
tai buvo pranešta išanksto 
ir tą dieną mažas būrys pa
rapijom!, kuriems rupi tas 
reikalas, susirinko prie nau- 

. josios koplyčios. Komisija 
klausinėjo žmonių, kurie 
prie kurios bažnyčios nori 
priklausyti.' Miestelėnai 
mielu noru dedasi prie nau
jos bažnyčios, bet sodiečiai 
labai abejoja ir nelabai ra- 

. sėsi. Nenori priklausyti 
prie naujos’bažnyčios net ir 
tie, kuriems butų labai pa
togu. Kodėl? Todėl, kad, jų 
nuomone, lenkai jau ir da
bar juos skriaudžią, turėda
mi perdaug savo kalba pa
maldų naujoje koplyčioje. 
Lietuviai nenori klausyti 
lenkų kalba prieš sumą sa
komo pamokslo ir nori, 
kad didžiųjų švenčių miš
parai butų su lietuviškais 
giedojimais, o ypač Kalėdų 
ir Velykų naktįs; žodžiu, 
lietuviai sodiečiai norėtų, 

I kad ir naujoje bažnyčioje 
butų visa taip, kaip ir se
noje, kurioj lenkai irgi ne
mažai sau turi pamaldų. 
Tame susirinkime kilo ne
maža- ginčų ir pasirodė ga
na blogi lietuvių su lenkais 
santikiai. Taip kitų ūkinin
kas Dubauskas pasakė ke- 
liatą teisybės žodžių.

— Jus; girdi, norite kuo- 
daugiausia lenkiškų pamal
dų,. prie bažnyčios statymo 
darbo nenorit prisidėt... 
Štai kad ir vežant altorių 
koplyčiai iš Naumiesčio jū
sų buvo atvažiavę tik 3, o 

. lietuvių 40; arba sienojus 
bevežant, jūsų tik 2, o so
diečių lietuvių 50 vežėjų at
važiavo.. .” Daug buvo gin
čų, daug ir nesąmonių pa

sakyta taip iš lenkų, taip 
ir iš lietuvių pusės.

Bet komisija, neatkrei
pusi i tuos ginčus jokios 
domos, surašė tik tuos, ku
rie nori prisidėti prie nau
jos parapijos.- Paaiškinus, 
kad aukos naujai bažnyčiai 
statyti visviena bus renka
mos iš visos parapijos, — 
ar prisidės kas prie jos, ar 
ne — susirinkimas pasibai
gė.

Taigi, kaip matome, dar 
negreit bus pastatyta an
troji Panevėžyje bažnyčia, 
dėlto, kad nėra tarp žmo
nių vienybės, meilės ir rim
to sutarimo. Mano nuomo
ne, jei mes, lietuviai, bijo
me, kad lenkai perdaug ne
įsigalėtų naujoje bažnyčio
je, reikia mums dėtis prie 
naujos bažnyčios kuodau- 
giausia, na ir ją statyti. 
Juo kurių bus daugiau, tie 
ir •pamaldų savo kalba tu
rės daugiau.

Žemės Dulkė.

Mauručiai, Suv. gub. 
Gruodžio 17 d. (n. k.) su
degė čia Vaičiūno grintelė. 
Užgesino iš stoties atvažia
vę tarnautojai su gesinimo 
Įrankiais.

Nesenai sudegė ties Vei
veriais Petkeliškių dvaro 
kūgiai ir kluonas. Ugnelė 
prasidėjo iš kūgių. Matyt, 
buvo kieno padegta.

Garleva, Suv. gub. Gruo
džio 14 d. vakare ištiko bai
si audra. Sunku suskaityt, 
kiek kraigų nuplėšė, stogų 
sudraskė, medžių giriose iš
vartė. Kitiems ir trobas su
griovė.

— Musų apylinkėj dau
gelio vaikai serga kaklu — 
kosti, springsi. Pusę metų 
neturėjom čia nei feldšerio. 
Vasarą Stepanavičius išėjo 
Į Raudondvarį. Dabar iš 
Veiverių atsikraustė Jaso- 
nas. Jis, žmogus, matyt, 
pats neperdručiausias — 
malonėtų, kad ligonius pas 
jį i namus vežtų.

V.

Perlojos apylinkėje (Tra
kų ap.) priviso daug vilkų. 
Šit gruodžio 12 d. užpuolė 
6 vilkai vargonininką, grįž
tant namo vakare iš kalė
dojimo. Vargoninkas nega
lėjo prasimušti pro jų ap
stotą iš abiejų pusių kelią 
ir priverstas buvo grįžti at
gal į Maloniškių sodžių. Su
grįžus jam tenai, du vyru 
su šautuvais pralydėjo var
gonininką namo.

— Iš gruodžio 14- į 15 d. 
naktį Perloją aplankė labai 
didelė audra: vieniems su
griovė namus, kitiems nu
vertė kaminus, tretiems iš
gūrino langus; Dvarcių miš
ke išlaužė ir išvertė iš šak
nų keliatą šimtų pušių ir 
eglių.. Tokios audros nie
kas iš senųjų žmonių nebe- 
parnena.

Šimonįs, Ukmergės ap. 
Šį rudenį pradėjo veikti 
lietuvio J. Manelio garinis 
malūnas, lentpjūvė ir skur
deliams dirbti mašina.

Virbališkiai, Ukm. ap. 
Sodiečiai žmoneliai dar te
betiki visokiais “stebuk
lingais” daktarais. Taip an
tai, musų apylinkės žmone
liai pradėjo plaukte plauk
ti į Panevėžį prie kažkokio 
“stebuklingo daktaro”, o 
vienai moterėlei Virbališ
kių sodžiaus net buvo jį 
parvežę namo. Jis gydąs 
be jokių vaistų, tik palai
kąs rankas ant krutinės, 
kas buk labai gelbstą. Tė
čiai! dar negirdėt, kad kam 
nors ištikiu  jų geriau nuo 
jo “gydymo” butų buvę.

Scriptor.

Anykščiai, Ukmergės ap. 
Lapkričio mėnesį Anykš
čių antstolis su Utenos žan
daru ir sargybiniais darė 
kratas pas Antaną Paragį 
jo krautuvėje, kur daromas 
limonadas, taippat ir jo gy
venamajam bute, pas Las- 
kauską. Taippat padarė 
kratą pas Laskauską — 
kningyne ir bute, bet nera
do nieko priešingo ir su sa
vim nieko nepasiėmė. Pas
kui padarė kratą pas alud- 
ninką Češuną, bet ir čia nie
ko intariamo nerado. Be to 
urėdninkas darė dar kratą 
pas aludninką Liulevičių, 
kur Paragys turi pasisam
dęs sau krautuvę, čia irgi 
nieko nerado. Paragys bu
vo net suimtas ir nuvary
tas krautuvei!, bet pasirodė 
jo nekaltumas ir jį tuojau 
paleido. Žmonės spėja, kad 
tai buvę žydelių įskųsta.

Anykštietis.

Svėdasai (Ukmergės ap
skričio).. Malaišių sodžiuj 
pas ūkininką Gryžą beku- 
liant mašina javus atsitiko 
nelaimė. Gruodžio 3 d. va
rydama arklius to ūkinin
ko tarnaitė per neatsargu
mą kaž-kaip papuolė po 
mašinos šekšterniu ir ją 
taip nelaimingai sumaigė, 
kad vos 10 miliutų begyve
no. •

M. R,

Kun. A. Černiauskis, kaip 
girdėjome jau esąs paskir
tas Gardinau Paros bažny
čion klebonu ir Gardino 
džiakonu vieton kun. ka
nauninko Ellerto. Kun. El
ler tas gi paskirtas Vilniun 
šv. Jono bažnyčios klebonu; 
Vilniaus džiakonu paskir
tas Aušros Vartų klebonas, 
kun. Volodzko.

“Aušra”. Girdėjome, kad 
įsitikėsimo bendrovė: “Mi
ronas, Petrulis, Navickas ir 
Ko.”, kuri leidžia “Aušrą”, 
pradėjus nuo sausio 1 d. 
1914 m. prie savaitinės 
“Aušros” leis dvisavaitinį 
priedą vardu: “Musų li
kis”; “Musų ūkini” vesti 
pakviesta redakcijos ben
dradarbiu p. Ruokis, bai
gęs augštuosius agronomi
jos mokslus, lietuvis-šven- 
čionietis.

Už slaptą lenkų mokyklą 
Vilniaus gubernatorius ka- 
mergeris Vcriovkinas nu
baudė administrativiu bū
du 100 rublių pabaudos ar
ba 3 savaitėms kalėjimo 
Bernardą Stefanavičių, kam 
davęs savo namuose (Pola- 
nų dvgre, Vileikos apskr.) 
butą mokyklai ir mokytojui 
gyventi. Mokytojas Petras 
Stefanavičius gavo 50 rub-

KATALIKAS

lių pabaudos arba dvi sa- 
vaiti kalėjimo.

Strunaičiai, Vilniaus gub. 
Strūnaičiu miestelis nedi
delis, ant kalno stovi gra
ži muro bažnyčia. Parapi- 
jonų apie 4000, beveik visi 
lietuviai, išskyrus keliasde
šimtis žmonių, turinčių pre
tenziją prie “lenkiškumo”, 
nors ir jie gerai moka lie
tuviškai. Prieš keliatą metų 
musų parapijoj klebonavo 
kun. Racevičius, kurį ir da
bar mini visi parapijoms 
kaip tikrą dvasišką vadovą 
ir šviesos platintoją. Išva
žiavus iš Strimaičių kun. 
Racevičiui buvo paskirtas 
kun. Glodinas, kuris pasižy
mėjo tuo, jog ėmė įkalbi
nėti lietuviams, kad būtinai 
reikią mokinties lenkiškų 
poterių ir kalbėti. Prie kun. 
Racevičiaus buvo prideda
mosios pamaldos ir giesmės 
lietuviškai, kun. Glodinas 
įvedė lenkiškas pamaldas, 
nors jų niekas nereikalavo, 
dėlto,, kad nesupranta. Tė
čiai! klebonui paagitavus, 
pavyko įbrukti lenkų kal
bą Strimaičių bažnyčion. 
Nuo to laiko ligi šiai dienai 
ir esti vienas sekmadienis 
lenkiškai, antras lietuviš
kai, o meldžiasi lenkiškai. 
Dabartinis klebonas, kun. 
Šabąnavičius, šventai prisi
laiko kun. Glodino, bijoda
mas nors šiek-tiek prapla
tinti lietuvių teises, nors 
jam buvo paliepta oficiališ- 
kai vyskupijos valdytojo 
duoti lietuviams du sekma
dieniu, o trečią palikti no
rintiems lenkiškai. Vargo
nininkas lietuvis, buvo pra
dėjęs mokinti chorąJ bažny
tinių giesmių . ir tautiškų 
dainelių ir žaislų, bet kle
bonas, kaip tik sužinojo, 
ir uždraudė.

Strunaitiečiai trokšta į- 
kurti “Rytą”, bet laukia, 
kada klebonas paragįs. Bet 
aš manau, kad, gal but, per
ilgai atsieis to laukti, tat 
reiktų patiems sukrusti; 
aplinkinėse parapijose jau 
yra “Ryto” skyriai.

Mažeikiai. Visoj Žemaiti
joj trečia diena buvo taip 
smarkus pustymai, kad ir 
senieji, sakoma, tokių neat
meną. Sniego ant vieškelio 
iki pažąstų, nei išeiti, nei 
išvažiuoti. Mokyklos užda
rytos, turgai tušti. Ytin 
miestelių vargšams bėda. 
Nei valgyti nusipirkti, nei 
šipulio malkų gauti, o čia 
šaltis į 12 laipsnių. Patįs 
traukiniai nuolat vėluoja
si. Užtat prie geležinkelio 
linijų uždarbis. Su arkliu, 
sniegą kasant, į dieną už
dirbama į 2% rub«, ° be 
arklio — po 1 rublį gauna. 
Už pusantro rublio parsi- 
samdo kasti visą naktį. 
Mat, nėra blogo, be gero.

Jo- 
ir 

ga-

Kun. černiauskis, šv. 
no bažnyčios klebonas 
Vilniaus džiakonas, jau 
vo trečiądienį iš J. E. vys
kupijos valdytojo paskyri
mą į Gardino Faros bažny
čią, vieton atkeliamojo šv. 
Jonan kun. Ellerto.

Vilniaus bažnyčių albu
mą paskelbė išleisiąs Vil
niaus fotografas J. Bulha- 
k’as. Tikriau sakant, bus 
tai ne vien Vilniaus bažny
čių, bet iš visų Vilniaus in-
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GAIL & AX

DYKAI poperelių kningele 
su kiekvienu 5c pakeliu.

THE AMERICAN TOBAGO COMPANY

Kuomet
Plačių Krut. Vyrai 

statydami ką nors sudeda kruoon, tai tas daly
kas vra priderančiai pastatytas.

Jie daro pats cigarėtus iš Gail ir Ax NAVY 
ilgais kaspinėliais supjaustytos tabokos, nes 
jie yra tikri, kad jie turės šviežius lengirus ir 
kvepiančius cigarėtus. Juorius jie gali rūkyti 
visą dieną ir turės didį malonumą ir užganėdi- 
nimą,

NAVY
Long Cut Tobacco

“Geriausia taboka geriausiame pakelyje".
NAVY yra lengvi Burley taboka su suuox- 

tabiai priimniu skoriu, kokio nerasi kitos su
sies tabokoj.

Pribrendusi ir prinokusi iki didelio švelnu
mo — supakuota paskui į garsius NA

VY keturis apvinio jumis, kurie 
prilaiko taboką svarume, 

grynume, pri i minime 
ir skanume.

domesnių senobinių rūmų, 
namų ir gatvelių albumas, 
tik į pirmąjį tomą (to al
bumo ketina būti kelintas 
tomų) įeisiančios Vilniaus 
bažnyčios, išviso 30 foto
grafijų. Leidinys brango
kas, nes tik vienas pirma- 
sai tomas kainuosiąs 
rublius.

25

19
teiš

buvusio 
re-

d.Teismas. Gruodžio 
Vilniaus apygardos 
mas nagrinėjo 
“Lietuvių Laikraščio 
daktoriaus A. Smilgos bylą 
su ■ “Lietuvos Žinių” ir 
“Liet. Ūkininko” redakci
jomis. “L. Ž.” No. 66 š. m. 
buvo įdėjusios apie A. Smil
gą rašinį “Redaktorius — 
policijos agentas”, taippat 
ir “L. U.” 23 š, m. num. pa
minėjo apie “redaktoriaus 
įienusisekimus”. Delei to 
A. Smilga, pasiremdamas 
įstatymų, pašaukė tieson 
atsakomąją “L. Ž.” redak
torę Mošinskaitę ir “Liet. 
Ukin.” redaktorę Rodzcvi- 
čienę, kad jos Ridėjusios 
tuos straipsnius tyčia, - kad 
suteršti jo gerą vardą ir 
pažeminti prieš visuomenę 
jo, kaipo redaktoriaus, vei
kimą. Kaltintojas teisman 
atvyko patsai, o “L. Ž.” ir 
“L. U.” redakcijas atsto
vavo Vilniaus adv. Levi
nas. Kadangi Smilgos pa- 
duotasai skundas nebuvo iš 
formalės pusės tinkamai 
sutvarkytas, tai teismas by
lą perkėlė kitan laikau.

Pripažintas žemės išpir
kimas buvusiems Šaukėnų 
(Kauno gub.) Gorskio dva- 

NAVY ilgais kaspini- 
liais supjaustyta yra 
taip padaryta, kad su- 

rututiuojama labai pa
togiai į cigarėtus, dega 

išpalengva ir lygiai. Tabo
ka nebįrą ir tokiuo bildu 
nesipustija.

ro baudžiauninkams. Išmo
kėjimas siekia 8.107 rub. 
32 kap. Leista išpirkti že
mė šių kaimų ūkininkams: 
Paklibakių, Pelenių, Pail
giu, Giriškių, Telūrių 
Kačenauskiškių.

ir

Anykščiai, Ukm. apskr. 
Neturtingas Kavarsko žmo
gelis, turintis 2 dešimt, že
mės, per visus metus už
darbiaudamas iš šalies, pat
sai su vaikais badaudamas, 
buvo susitaupęs 18 rub. 
Trečiadienį, gruodžio 4 d., 
nuėjęs į Anykščius, pano
rėjo nusipirkti arklį. Kaž
kokie apgavikai, poniškai 
pasipuošę, pamatę besidai
rantį žmogų, apsiėmė jam 
patarnauti — nurodyti tin
kamą arklį nusipirkti. Vie
nas apgavikas nusivedė tat

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką apredalų, skrybėlių, Ceverykų ir 
batų, del moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morga.n St. Chicago, Ill.
Telephone Yards 6685

WoilUman k SttM
į 1859 W. Chicago Ave.
i 6235 Šo. Halsted St.

CHICAGO, 

žmogų nuošaliau, užkampiu, 
jį pasivijo jo apgaviko 
draugas, sakydamas, kad 
jis jo pinigus radęs ir tuo
jau parodė išėmęs savus pi
nigus, liepdamas drauge 
tam žmogeliui savus paro
dyti. Tas, nieko blogo ne
manydamas, išėmė iš užan
čio skepetoj surištus savo 
pinigus ir padavė tiems po
nams, tie peržiūrėję, vėl su
rišę, atidavė atgal, o patįs 
abu nuėjo, sakydami: “tu 
čia palauk, o mes surasime 
tą žmogų, kuris 'pametė pi
nigus”. Kai jie nuėjo, žmo
gus, atrišęs skepetą, pama
tė vietoj pinigų, surištą 
saują popergalių. Bukite ir 
kiti atsargus. Vieną priga
vę, jie stengsis ir kitus pri
gauti.

P. Kuzma.

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617
ILLINOIS
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4 ’’ katalikas
SAUSIS m., 1914 m.

29 K Pranciškaus Salez.
30 P Martinos ir Sabinos
31 S Petro Noliasko ISp.

VASARIS m., 1914
1 N 4 po 3 Kur. Ignaco
2 P Grabn. Apč P. M.
3 U plažįcjaus v.
4 S Andriejaus, Veron.
5 K Agotos p. kent.

m.

Patčmijimai
Trįs nauji laikraščiai.

“Kataliko” redakcijon 
prisiųsta trįs naujai pasiro- 
džiusieji laikraščiai: “A- 
teitis”, “Išeivių Draugas” 
ir “Viensėdis”.

“Ateitis” išleidžiama lie
tuvių bendrovės So. Bos
ton, Mass. (366 W. Broad
way). Laikraštis 6 skilčių, 
8 puslapių, vedamas pro- 
gresivinėj pakraipoj. Re
daktoriumi yra p. Julius 
Baniulis. “Ateities” 1-mas 
numeris dailiai ir švariai 
persistato. Redaktorius į- 
žangimuoju straipsniu tarp 
kitko sako: “...vesdamas 
“Ateitį” stovėsiu ant tau
tiniai progresivinio pama
to, kuris duoda progos, ne 
tik vienam kuriam asme
niui, bet visiems žengti pla
čiausiu keliu prie to, kas 
yra žmonijoje prakilnaus, 
gero ir gražaus: prie min
čių ir jausmų tobulinimo. 
Taigi eisiu plačiausiuoju 
keliu ir eisiu stačiai į gied
rią musų tautos ateitį”. 
Toliau “Ateitis žada su 
busimais oponentais ir pa- 

! ■"■‘sigiirčyti, kr)'"’’ilgainiui, .ži
noma, negalima išvengti, 
bet tie ginčai ir pasirokavi- 
mai busią rimti, skaidrus, 
be jokių asmenį žeminan
čių epitetų. “Ateitis” tarp 
kitko stengsis žadinti mu
sų jaunimą ir raginti jį 
šviestis, veikti visuomenės 
dirvoje. Nors tie visi “A- 
teities” vedėjo išanksto 
darbų nusiskyrimai yra be
galo sunki vilkti našta, bet. 
kiek mums žinoma, p. Ba
niulis yra tuo tautos darbi
ninku, kuriam ytin rupi vi
suomeniniai lietuvių reika
lai. Jis labai gerai pažįsta 
lietuvio amerikiečio būdą, 
jo gyvenimą ir visas ypaty
bes, taip kad jam visuomet 
bus lengva savo pamoko 
mis ištobulinti jo d va 
šią ir patraukti jį doros kė
liau. Todėl “Ateičiai” ve
lijama kuogeriausiojo pasi
sekimo !

“Išeivių Draugas” išlei
džiamas Scotlande. Leidėju 
yra kun. Juozas Norbutas 
(Mossend, Lanarkshire 
Scotland). Nedidelis laik
raštėlis, 4-rių puslapių. Ve
damas katalikų dvasioj 
“Išeivių Draugas” rupiu 
sis daugiausia lietuvių išei 
vių reikalais. Pirmas nuine 
ris nekaip persistato. Kai 
ba švari, bet daug zecerinii; 
klaidų. Iš pat pradžių pra
dėta aštri kova su socialis
tiniu “Rankpelniu” už ti
kybinius dalykus. Pastara
jam laikraštėliui “Išeiviu 
Draugas”, manoma, daug 
pakenks. “Rankpelniui” 
jau nebus galima perdrą- 
siai lietuvius tempti socia- 
lizman... Naujam laikraš
čiui velijama pasisekimo.

“Viensėdis” išleidžia
mas Kaune (D. Vilniaus 
gat. 34). Leidėju ir atsako

muoju redaktorium pasira
šo A. Alekna. Laikraštis 
mažo formato, 16-kos pus
lapėlių, iliustruotas. Jis už
siima Lietuvos ūkininkų 
reikalais. V erta, kad ‘ ‘ Vien
sėdis” tarp lietuvių ūkinin
kų labai prasiplatintų.

Kas kaltas brangumui?
Kiek tenka persitikrinti, 

valgomų produktų brangu
mą retkarčiais gimdo ir pa
tįs. konsumentai savo neap
sižiūrėjimais. Tas galima 
antmesti ant čiagimių žmo
nių ir ant visų pripratusių 
prie anomalių santikių. 
Daugumas žmonių nenori 
suprasti to paprasto dalyko, 
kad tokie produktai, kaip 
nekuriu rūšių vaisiai ir dar
žovės yra pigiausi tuo lai
ku, kuomet jie duotoj vie
toj auga ir sirpsta. Bet a- 
merikiečiui tas nerupi; jis 
būtinai nori gauti tai, ko 
nori ir kiekvienu metų lai
ku. Žiemą jam norisi spal- 
guonių, rudenį ridikučių, 
pavasarį kopūstų ir tt. vis
ko gamtos įstatymams 
priešingo. Suprantamas da
lykas, kad pirkliai už pini
gus viską gali pristatyti, 
bet už kokius pinigus? Pa
vasarį iš tolimų kraštų par
gabenti kopūstai turi but 
brangus, o kas aršiausia, 
kad jų augšta kaina myli 
pagaliau persinešti ir ant 
rudens kopūstų, augusių 
kur šalę miesto, nes, kaip 
žinoma, pirklys sykį padi
dintą kainą nenoromis ma
žina ir nekuomet tai nedaro 
savo noru.

Antra klaida yra ameri- 
.koninis inprotjį? pas pirk
lius reikalauti, idant kiek
vienas nupirktas krautu
vėj daiktas butų pristato
mas į namus. Kartais pasi
taiko, kad toksai daiktas 
nėra vertas nikelio, tečiau 
pirklys turi siųsti vežimą 
su arkliais ir gaišinti del 
to mažmožio žmogų. Žino
mas dalykas, kad pirklys 
ne veltui tą daro. Jis atlu
pa iš žmonių didesnius pini
gus už kitas prekes, kurios 
neturi nuolatinės sau nu
skirtos kainos.

Tai kaipgi negali viešpa
tauti brangumas panašiai 
žmonėms elgianties? To
kiuo budu patįs konsumen
tai gimdo brangumą ir pas
kui dar rūgo j a.

ats- 
Jauni- 

leidėjo ir lietuvio vei-

širdyje meilės >į sayj

Vydūno balsas.
“Lietuvos” 3 num. 

paudinta žinomo 
mo 
kėjo Prūsijoj p-no Vydūno 
laiškas, rašytas “Lietuvos” 
redakcijai. Gal ne visiems 
težinoma, kad kitados 
“Jaunime” p. Vydūnas bu
vęs raginęs Prūsijos lietu
vius skaityti ne tik lietu
viškus laikraščius, bet ir 
vokiškus. “Lietuva” tatai 
už tokį dalyką p. Vydūną 
— intarė blogai darąs. Tai
gi pastarasis tą savo “ra
ginimą” “Lietuvai” sekan
čiai išaiškina:

“Mat, dalykas toks. Mu
sų yra 100.000 Prusnose. 
Jųjų skaito gal 20.000 lie
tuviškus laikraščius. Tų 
20.000 tėra tiktai keli šim
tai, kurie skaito ir lietu
vių leidžiamuosius. Kiti 
80.000 beveik nieko nežino 
apie tautinį judėjimą, ir 
todėl gyvena be vilties ir 
be tikėjimo, nors jie turi 

tėvų 

tautą. Visai mus kartą nu
stebina išgirstant, kad viė- 
nas-kitas nieko nežinojęs, 
jog lietuviai rūpinas savo 
tauta. O tai todėl, kad tie 
žmonės teskaito vokiečių 
laikraščius ir tieji jiems 
nieko apie mus nepraneša, 
jaigu mes patįs tiems laik
raščiams nieko nerašome. 
Bet dabar tai daroma. Ir 
tik reikia tai daryti dar 
dažniau. Tikrai, ne tiktai 
vieną laimėsime savo tau
tai. Ar gal “L.” mano 
mums nereikėtų rupinties 
minimais žmonėmis? Ir 
juos visai apleisti?. .. 
Lietuvių leidžiamais laik
raščiais mes anų žmo
nių visai nepasieksime... 
Per vokiečių laikraščius ei
na kelias 
juos vesti 
mus... ”

Be to, p. 
si, kad jis 
ir nemanąs 
kon aukų rinktų Duonelai
čio rengiamam pastatyti 
paminklui, kaip apie tai bu
vo skelbta “Liet.” ir ki- 
tuose laikraščiuose. Jis sa
kosi, jei kuomet nors jam 
prisieitų aplankyti Ameri
ką, tai jis čion neatkeliau
tų ko prašyti, bet tik pama
tyti tuos žmones (lietu
vius), kurie visuomet savo 
gausiomis 
lietuvių
Jis tuo amerikiečių 
vių duosnumu esąs 
nustebintas.

i žmones, kur 
gali tad pas

Vydūnas sako- 
visai nemanęs 

keliauti Ameri-

aukomis remia
tautos reikalus.

lietu-
labai

“Saulės” draugija laimėjo.
Prieš Naujus Metus Kau

no miesto valdybos posėdy
je buvę tartasi apie parda
vimą “Saulės” dr-jai že
mės, ant kurios pastatyta 
tariamos draugijos nauji 
namai. Kauno valdyba pir
miau dusyk tą klausimą 
buvus svarsčius ir vis nesu
tikus žemės parduoti. Mat, 
sakoma, permažai už žemę 
siūlyta, tik 500 rub. Taigi 
pastarajame posėdyj už že
mę pasiūlyta 800 rub. ir 
perstatyta “Saulės” lietu
vių švietime naudingas vei
kimas. Valdyba po trumpų 
svarstymų didžiuma balsų 
taigi ir nusprendžius žemę 
parduoti. Manoma, tą mies
to valdybos nusprendimą 
patvirtįsiąs ir vidaus rei
kalų ministeris. Vis tai a- 
čių “Saulės” pirmininko, 
kun. K. Alšausko pastan
goms.

Pilietinių poperių reikale.
Tenka sužinoti, kad 

Pemisylvanijos Wyoming 
klonyj, Wilkes-Barre apy
linkėse, nesenai visuose 
fabrikuose ir anglekasyk- 
lose’ buvę surašinėta ten 
dirbanti darbininkai. Sura
šant rūpestingai buvę pa
žymima, ar toks ir toks 
darbiu inkas yra pilietis, ar 
ne. Delei to pasklydus da
bar girdas, kad fabrikų ir 
anglekasyklų valdybos ma
ną darbe laikyti ir į darbą 
priiminėti tiktai tokius dar
bininkus, kurie turi pilie
tybės poperas. Juo labiau 
jie mananti ta j a sistema 
pasinaudoti, kadangi šiais 
laikais į tas apylinkes pri
važiavę iš visur daug dar
bininkų, ieškančių darbo.

Tatai neprošalį lietu
viams butų patartina kuo- 
greičiausiai stengties išsi
imti pilietybės poperas, nes 
tasai girdas ir gali kuomet 
nors pavirsti teisybe.

Kas bus toliau?

apie nelai- 
ir 
jo 

sa-

Amerikietį — sunku nu
liūdinti. Ištisomis valan
domis gali jam gvildenti 
politikos nepasisekimus 
Meksiko reikaluose pasako
ti apie besiartinantį karą, a- 
pie blogus santikius su už
sieniais, kas gaišina pra
monę ir pirklybą. Gali jam 
net iki nubostant grąžinti 
pilvą darbininkų luomo ne
laiminguoju likimu, bran
gumu, prastu finansiniu 
stoviu, jurisdikcijos atža- 
gareiviškumu; gali jam krė
sti it košę galvon įvairius 
nusiskundimus
mes, apie šalies ateitį 
visuomet tik galėsi iš 
lupų išgirsti tą patį 
kramentalį atsakymą: 
“I should worry!”

Į amerikiečio širdį ir jau
smus pataikoma visai ki
tokiu, visai priešingu keliu. 
Štai pav. kad jį sujudinus 
ir nuliudžius net iki ašarų, 
pasakyk jam, kad koks 
nors pagarsėjęs “catcher” 
neloš pilke šį sezoną, kad 
gubernatorius Dunne, ar 
kits uždraudė kovą kumšti
mis, arba ristynes. Tai iš
girdęs išteisybės jis pasta
tys akis ir net iki ašarų 
liūs.

Dabar visa Amerika 
ri baisų nesmagumą

nu-

,tu
su 

klausimu, kas paliks Ame
rikoj ristininkų šampionu 
pasitraukus šalių Gotch’ui? 
Dar pirm kelių metų leng
va buvo Gotch’ui arba ki
tam amerikiečiui paristi 
europietį su pagelba pasa- 
lingų “ cailęh as catch can” 
pagriebimu. Bet šiandie 
jau visi europėnai toje 
“dailėje” kuopuikiausiai 
prasilavino. Ir darykite 
dabar ką su tokiuo milžinu 
kaip Zbyško arba Fristen- 
sky, kurių Europoje pilna, 
gi Amerikoj nei vieno! Be 
abejonės prisiartįs, toks 
laikas, kad tie “foreigne- 
riai” guldys kitą po kitam 
amerikiečius ristininkus 
kaip pelų maišus, gangreit 
įvairiausi budai, kaip tai 
išsukinėjimas kojų pirštų, 
smaugimas ir kitokie “džen- 
telmouiniai” nutvėrimai 
nieko negelbės Europos 
galijotams. — Tuo Ameri-

Pateisina kun. Pranaitį.
Žinomas lenkų rašytojas 

laisvamanis Andrius Nie- 
mojevskis išleidęs Varšavoj 
kningelę vardu “Kunigas 
Pranaitis ir jo priešinin
kai”, kurioje pasmerkiąs 
žiaurų žydų (žinoma, jis 
nežino musų socialistų) už
puolimą ant tokio rimto 
mokslininko, kokiuo yra 
kun. Pranaitis, žydų Tal
mudo žinovas. Ant kun. 
Pranaičio užsipulta už jo 
teisingus liudijimus Beilio 
byloje. Kunigo Pranaičio 
priešams dabar Niemojevs- 
kis išrodo kokia tai baidyk
le, kai kad dr. Šliupas mu
sų “svieto lygintojams.”

Kas bus žemaičių vyskupu?
“Rygos Garsas” gavęs 

iš Peterburgo žinią, kad 
Žemaičių vyskupu tikrai 
busiąs nuskirtas kun. ka
nauninkas Karevičius, Pe
terburgo . katalikų dvasiškos 
seminarijos profesorius ir 
katedros klebonas. Kun. 
Karevičiu's gimęs Mosėdžio 
parapijoj,iKauno gub. 

ka labiausia nūn ir serga; 
gi viskas kitas, tai, papras
tai, niekis.

Kuomet nors labai sun
kiai ši šalis turės daryti 
atgailą už tai, kad užuot 
skleisti ir vystyti mokslą ir 
dailę, tauton čiepija bruta- 
liškumą, žvėrišką pajauti- 
timą, toli mažiau aistetinį, 
negu hispanų bulių kova, 
kur žmogus savo miklumu 
nors apgali ir nužudo gy
vulį, bet nekankina tokio 
pat žmogaus kaip jis pats. 
Amerikoniniame sporte vei
kiama kaip tik priešingai.

Juk tai visai ne civiliza
cijos ir kultūros apsireiš
kimas. Ir už tai kuomet 
nors amerikiečiu tauta tu
rės daug nukentėti.

SIOS SALIES YDOS
Šios Suvienytų Valstijų 

šalies didžiausia j a nelaime, 
kaip jau ne sykį buvo ra
šyta, yra politikierystė. Ne
reiškia tai, kad politikinis 
piliečių susipratimas butų 
kenksmingas daiktas; prie
šingai, skaisti pažvalga į 
visuomeninius reikalus, į 
vidurinę ir išlaukinę valsty
bės politiką, yra piliečio ge
ra ypatybė, tikslas, kuris 
būtinai turi būti atsiekia
mas. Bet pažvalga turi bū
ti tikrai skaisti, kritiška, 
bet ne viliukingas suprati
mas, indiegtas nesąžinin
gais vadovais arba rinkimų 
ar partijų privarinėtojais. 
Gi čia, Suvienytose Valsti
jose, deja, dalykai* susigul- 
do tokiuo budu, kad politi
ka reiškia tiek, kiek nesąži
ningas vienatų viliojimas, 
kenkiantis užvis šalies ir 
liaudies reikalams.

Čionai įsigyvenęs abelnas 
manymas, kad politikinė 
partija gyvuoja tam, idant 
savo šalininkus, kurie rin
kimų metu atlieka agitato
rių roles, apdovanoti riebiai 
apmokamomis vietomis ir 
kitokiais užsiėmimais. Taip- 
pat matome liūdną apsireiš
kimą, kad valdvietėse, ku
rias turėtų užimti apšvies
ti ir darbštus žmonės, riog
so žmonės be ypatingų ga
bumų ir jokiuo budu nega
linti atlikti priderančiai sa
vo priedermių. Kas aršiau
sia, toksai dalykų stovis 
atitraukia jaunus ir gabius 
žmones nuo sąžiningo mok
slo, kaipo nenaudingo ir 
mažai reikalingo daikto, 
gangreit su pagelba mitru
mo ir politikierinėj agitaci
joj prasilavinimo gali at
siekti gana riebias vietas, 
kokių jiems nekados 
las nebūtų suteikęs.

Delei perdidelio 
liaus reikalaujamų 
po kiekvienų rinkimų, tų 
vietų čionai pasidaugino du
syk tiek, kiek jų šalis rei
kalauja ir kiek kitos šalįs 
jų turi, darbas gi jų, tų 
valdininkų, visai, sulygi
nant su jų kiekybe ir mo- 
kestimis, nėra proporciona- 
lis. Aršiausia reikalai per
sistato didžiuose miestuose, 
tokiuose kaip New York ir 
Chicago. Tie miestai išlei
džia didelius pinigus savo 
šeimininkavimui, -tečiau ne
žiūrint to, jų išlaukiniai ir 
viduriniai santikiai ne vi
sai puikiai persistato. Pa
lyginus su dideliais. užsie
nio miestais, amerikoniniai 
persistato labai nešvarus, 

moks-

skait- 
vietų

apleisti, negražus. O juk už
sienių miestų reikalams ne
išleidžiama tiek daug pini
gų! Bet tame yra nekuri 
paslaptis, abelnai žinoma, 
ty. vėl toji nelaimingoji po- 
litikierystė, protekcija, ki
taip sakant — tūkstančiai 
žmonių nori gyventi neno
rėdami dirbti, vadinasi, pi
nigus dykai imti.

Menkiausias mažmožis, 
reikalaujantis valandžiukės 
laiko jo atlikimui, čionai 
užima ištisus mėnesius; at
randama kur gatvėje nu
gaišusį šunį. Reikia jis iš- 
vešti šalin iš miesto. Tam 
tikslui sušaukiama ne vie
nas, bet keli komitetai, ku
rie tariasi be pabaigos ir už 
tai paima sau augštas išlai
das. Kad tuo tarpu dvėse
na riogso tirštai žmonėmis 
apgy ventoj e vietoje. Ret
karčiais tikrai sunku ir su
prasti, ką niekurie komite
tai veikia ir kokius klausi
mus jie apkalba. Tokiu bu
du tūkstančiai įvairių “Ob- 
rainų” ir “Murfių” gyve
na sau laisvai ir linksmai, 
rinkdami pinigus, kad tuo 
tarpu brangumas kįla ir 
žmonės turi kentėti nuo vi
sokių neprieteklių.

Ir dar nekuriu tvirtina
ma, kad Amerikoj nesama 
bajorijos!

Vis tai nelaimingos poli- 
tikierystės vaisiai.

Kupstas.

Bėgimas į miestus
Paskutiniais metais ten

ka pastebėti negeistinas ap
sireiškimas, į kurį kaip Eu
ropa, taip ir Amerika at
kreipia vis didesnę savo do- 
mą. Yra tai perdaug smar
kus miestų gyventojų au
gimas, o sodžiuose ir, abel- 
nai, ant ūkių jų skaitliaus 
mažėjimas.

Yra dvi svarbios priežas- 
tįs, kurios traukia į miestus 
sodžių gyventojus, ypač jau
nimą: kultūra ir uždarbis. 
Didelių miestų kultūra į so
džių arba farmų jaunuome
nę daro tiesiog magišką in- 
tekmę ir ji būriais apleidžia 
sodybas ir traukia į miestus, 
nežiūrint į tai, kad tankiau
siai ją miestuose likimas bc- 
gailestingai persekioja. To
dėl tankiai toji jaunuomenė 
ne tik kad miestams nesutei
kia savo naudos, bet dar di
delius nepramatomus apsun
kinimus.
Antrąją priežastimi yra di

delė, nuolat auganti fabriku 
pramonė, kuri link savęs į- 
vairiais, kadir klastingais, 
budais traukia jaunas ir pi
gias darbui jėgas. Taigi ma
tome, kaip uždarbiai maži
nusi ir iš to gema bedarbių 
proletarijatas — kuris, pasi
taikius bile kokiai pramonės 
katastrofai, papuola skur- 
dan.

Yra tai apsireiškimas no 
tik negeistinas, bet ir bai
sus, kadangi jis iš vienos 
pusės pagimdo miestuose 
gyventojų persidauginiiną ir 
brangumą — iš antros-gi — 
atitraukia žmones nuo lau
kų darbo, kuriuomi miestai 
maitinami, Vokiečiai socio
logai tvirtina, kad Vokieti
joje sodžių gyventojus į 
Įmestus traukiantis ten pra
siplatinęs socializmas. Bet 
Amerikoje, .kaip minėjome, 
daugiausia tik dvi priežastį. 
Amerikoj farmeriai skaitlin- 

giau keliauja į miestus, ne
gu Vokietijoj ar kur kitur. 
Juk visiems gana gerai ži
noma, kad amerikoninio far- 
incrio sūnūs arba duktė, pa
ragavę didelio miesto gyve
nimo, pradeda nerimauti ant 
farmų ir stengiasi apsigy
venti miestuose, nežiūrint 
to, kad ant tėvų farmų jie 
yra sotus, apsidengę ir lai
mingi, gi miestuose labai 
greitai gali jiems to visko 
pristigti. Tai priežastis, ko
dėl tiek daug Amerikoje f ar
iau pratuštėjo. Kadangi A- 
merikoje yra daug dirba
mos žemės, bet nėra kam 
jos apdirbti — tai šis apsi
reiškimas darosi tuo labiau 
liūdnesnis.

Bet tasai juanuomenės į 
miestus traukimas padaro 
daug ir gero. Kaip žinoma, 
miestai nekuomet neįsten
gia išauklėti taip sveikų ir 
tvirtų gyventojų, kokius iš- 
auklėja fanuos ir sodžiai; 
miestuose kadangi gyvento
jai pagauna Įvairias ligas, 
tankiai serga ir greitai nu
stoja sveikatos. Taigi laikui 
bėgant miestams galėtų pri
siartinti visai negeistinas 
krizis sveikatingumo atžvil
giu, jei jų sudegeneruoti ir 
serganti gyventojai nebūtų 
dapildomi sveikąją farmų 
jaunuomene. Tas labai yrą 
ir naudinga. Bet kas bus 
paskiau, kuomet visos Ame
rikos farmos tuo budu pra- 
tuštės ?

Jei taip ilgiau miestų gy
ventojai savo sveikatingu
mu silpnės ir jei ir toliau 
farmos tuštinsią dėlei mies
to gyventojų “sveikatos pa
laikymo”, ateis laikui, kajį. 
Suvienytoms Valstijoms 
prisieis iš kitų valstybių 
maldaute maldauti žemdir
bius, siūlant jiems kuoge- 
riausias išlygas. Dabar Suv. 
Valstijos nenori įsileisti 
darbininkų, juos visaip var
žo, gi paskui džiaugsis su
laukę kokio juodrankio ir 
priims ji ištiestom rankom. 
Juk šiandie tą patį daro « 
Vokietija, Franci ja, Dani
ja, kad palaikius savo ša
lyse žemdirbystės lygmalą. 
Ir Suv. Valstijoms prisieis 
kitur darbininkų ieškoti, 
nes sava produkcija užvis 
reikalingiausia. Neduok, 
Dieve, kiltų karas susima
žinus ūkių produkcijai. Ka
ro metu labai sunku iš ki
tur gauti valgomus produk
tus, gi savų pakaktinai ne
turint, gyventojams prisiei
tų badauti.

Tie faktai kuoaiškiausia 
kalba už žemdirbystės ne 
siaurinimą, bet praplėtimą 
šioj šalyj.

k
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Kupstas.

Lenkų karalių karūna at
rasta. Londono laikraščiai 
skelbia, kad tomis dieno
mis šalę Krakovo atrasta 
Lenkų karaliaus Loketko 
karūna, paeinanti iš 14-to 
šimtmečio, gi pražuvusi 18- 
tame šimtmetyje.. Būtent 
Krakovo apylinkėse siau- 
čius smarki vėtra, kuri iš- 
verčius su šaknimis vieną 
seną medį ir ten po žeme 
pasirodžius karūna su vi- . 
sais brangakmeniais. Sako- ■ 
ma, ji ten buvus žemėn pa- I 
slėpta ir ligšiol apie ją nie
kas nebuvo žinojęs. Tik 
klausimas, ar tas praneši
mas yra teisingas ir ar tik
rai tariamoji karūna iš
versta iš po žemės.

'VA!
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KATALIKAS

Rusijos valstybės durna
(Nuo musų korespondento).

(Tąsa).
Spalių 15 d. ketvirtoji 

valstybės durna pradėjo an
trus darbavimosi metus, ar
ba, kitaip sakant, prasidė
jo antroji jos sesija. Suva
žiavo beveik visi atstovai, 
pasiryžę nauja energija 
pradėti savo darbų. Iš Lie
tuvių atstovų pradžioje tru
ko M. Yčo, kuris tuo metu 
su dr. J. Basanavičium dar 
važinėjo po Amerikų, rink
dami L. M. Dr-jos Namams 
statyti pinigų.

Pirmuose posėdžiuose du
rna rinko sau naujus prezi
diumo narius, raštininkų ir 
du pirmininko padėjėju ir 
svarstė mažus įstatymų su
manymus. Tarp kitko per
ėjo per durnų įstatymo su
manymas padidinti telefo
nų tinklų, kitaip sakant, pa
dirbdinti jų kiek tik gali
ma daugiau ne tik miestuo
se, bet ir miesteliuose ir so
džiuose. Kadetų partija įne
šė dumon paklausimų apie 
spaudos persekiojimų. Vie
nas iš geresniųjų jos kalbė
tojų, jos vadas Miliukovas, 
aiškino, koks sunkus yra 
spaudos padėjimas Rusijo
je, kaip vyriausybė jų per
sekioja ir mažina spaudos 
teises. Per paskutinius 9 
mėnesius buvo nubausti 275 
laikraščiai 107.125 rub. 
Trečiame posėdyje buvo 
pranešta, kad kariuomenės 
reikalams išleista 12.983.- 
000 rub. daugiau, negu jos 
sąmatoje buvo patvirtinta. 
Durna šias išlaidas patvir
tino, bet išlaidų (9.539.000 
rub.) kazarmių reikalams 
nepatvirtino. Ketvirtame 
posėdyje buvo svarstoma 
viena iš svarbesnių interpe
liacijų — interpeliacija a- 
pie susirinkimų teisių var
žymų. Del jos kilo daug 
ginčų tarp opozicijos ir vy
riausybės šalininkų. Opozi
cija nurodinėjo, kad vyriau
sybė labai varžo ir perse
kioja susirinkimų teises, 
nežiūrint to, kad valstybės 
įstatymuose aiškiai nurody
ta susirinkimų liuosybė. De- 
šinieji-gi atstovai išrodinė
jo, kad ne viską esu galima 
leisti, kas yra įstatymuose, 
nes jie (įstatymai) tik tam 
laikui buvo teisoti, kad' 
Rusijos vyriausybė jautėsi 
silpna. Girdi, žmonių susi
rinkimuose esanti vedama 
prieš vyriausybę agitacija. 
Dūma tų interpeliacijų pri
ėmė.

5 posėdyje buvo patvir
tinti 12 mažų sumanymų. 
Spalių 29 d. buvo dūmos po
sėdis, kuriame buvo svars
tomi svarbus visai Ru
jai klausiniai. Durna šių die
nų, priėmus kelis įstatymų 
sumanymus, svarstė inter
peliacijų del 65 pamatinių 
įstatymų straipsnio, kuris 
sako, kad bažnyčios reika
lais viršiausiai valdo caras 
su sinodu. Šis klausimas ki
lo durnoje del tos priežas
ties, jog buvo pasklydęs 
gandas, kad Sinodo ober- 
prokuratorius Sableris su 
sinodu norį taip išaiškinti 
tų straipsnį, kad ir bažny
čių paliečiančius įstatymus 
turį leisti caras ir sinodas 
be valstybės tarybos ir v. 
durnos, o ne vien tik jų val
dyti. Kądetąį. spalininkai ir 

social-dcmokratai karštomis 
prakalbomis išrodinėjo, kad 
toks vyriausybės pasielgi
mas butų priešingas pama
tiniams Rusijos valstybės 
įstatymams, kurie aiškiai 
nurodo, kad joks įstatymas 
negali būti įvykdintas gy
venimai! ir ingyti verčiamos 
galės, kol jis nepereis per 
valstybės durnų, tarybų ir 
carų. Prieš interpeliacijų 
kalbėjo tik dešinieji atsto
vai. Po ginčų klausimas bu
vo priimtas.

Kadetai atstovai pakėlė 
durnoje klausimų apie gele
žinkelių katastrofas (nelai
mes). Jie išrodinėjo, kad 
Rusijos geležinkeliai esu 
didelėje betvarkėje ir kelių 
ministerija nesistengianti 
jų gerinti. Del geležinkelių 
netvarkos paskutiniu me
tu Rusijoje atsitinka vis 
daugiau ir daugiau dide- 
liausių katastrofų. Tarp tu 
priežasčių yra ir tas, kad 
geležinkelių tarnautojai iš 
materijalės pusės esu blogai 
aprūpinti, turį mažas algas, 
o darbo daugybes. Del sto
kos laiko durna nutarė baig
ti svarstyti tų klausimų ki
tame durnos posėdyje.

Vasarų buvo prekybos ir 
pramonės tarnautojų Mask
voje suvažiavimas, kuria
me buvo svarstomi tarnau
tojų reikalai ir, apskritai, 
klausimai surišti su preky
ba ir pramone, bet policija 
nedavė ramiai svarstyti 
programos dalykų ir ant 
galo, po kelių dienų, visai 
išvaikė suvažiavusius. Da
bar opozicija įnešė paklau
simų dumon apie nereika
lingų policijos įsikišimų su
važiavime ir neteisotų jo 
uždarymų, ir išrodinėjo, 
kad vyriausybė neduoda 
Rusijoje prekybai liuosai 
plėtoties ir gerinti jos tar
nautojų materijai] stovį.Bet 
durna interpeliacijos skubi- 
nuiną atmetė ir atidavė jų 
komisijai, kuri turės per 
mėnesį išdirbti ta klausimų 
ir įnešti dumon. »

Kadetai įnešė dumon su
manymų išrinkti tam tikrų 
komisijų, kuri išdirbtų vi
sų valstybės gyventojų tei
sių sulyginimo projektų ir 
įnešti jį dumon apsvarsty
ti. Už šį klausinių kalbėjo 
geri oratoriai iš kadetų 
frakcijos. Tas lygių teisių 
klausimas labiausiai palie
čia taip vadinamus svetim
taučius, vadinasi, ne rusų 
tautos ■ valstybės gyvento
jus: lietuvius, lenkus, įgali
mus, latvius, Kaukazo tau
tas ir žydus, kurie Rusijo
je yra daugiausiai varžomi 
ir persekiojami. Aiškiai pa
rodyti, kaip ne rusų tautos 
žmonės, ypač žydai, yra 
varžomi, oratoriai paminė
jo Beilio bylų, kuri sujudi
no ne vien žydus ir visa 
Rusijos visuomenę, bet, ga
lima sakyti, kuone visų pa
saulį.

Dūma kadetų pasiulijimų 
atmetė.

Spalių 30 d. durnoje buvo 
susirinkimas valstiečių at
stovų, kuriame dalyvavo ne 
tiktai valstiečiai progresis- 
tai, kurių iniciativa buvo 
sušauktas susirinkimas, bet 
ir dešinieji. Pastarieji pra
šė negarsinti susirinkimo 

programos, nes jie biją sa
vo frakcijos vadovų, kurie 
nuolat gązdina juos durnos 
paleidimu. Valstiečiai de
juoja, kad durna visai ne
įstengianti valstiečių būvio 
gerinti, o svarstanti tiktai 
tokius klausinius, kurie pa
liečia vien bajorus arba tur
tuolius. Valstiečiai nutarė 
atskiros sau grupos arba 
organizacijos nedaryti, tik 
dažniau rinkties, kad savo 
reikalus svarstyti. Valstie
čiai atstovai įnešė dumon 
sumanymą sumažinti tari
fą kareivių laiškams. Lap
kričio 1 d. durna priėmė in
terpeliaciją apie geležinke
lių nelaimes.

Rusų nacionalistas (vy
riausybės šalininkas) Mar
kovas II atsiprašė už pasa
kytą gegužio m. 30 d. kal
bą, kuria jis buvo įžeidęs 
finansų minister]. Mat, nuo 
to laiko visi ministerial, 
taip sakant, sustraikavo ir 
nebelankė durnos, jauzda- 
miesi esą durnos įžeisti ir 
reikalavo, kad atsiprašytų 
visa dūmą už Markovo II 
kalbą. Dūma visai ir nema
nė to daryti. Pasidarė kon
fliktas, kuris gana ilgai tę
sėsi. Atsiprašius pačiam 
Markovui, ministerių kon
fliktas su durna laikomas 
pabaigtu ir manoma, kad 
ministerial vėl pradės lan
kyti durną.

Lapkričio 5 d. durna svar
stė policijos įsikišimą į uni
versiteto gyvenimą. Taip, 
prieš kokį mėnesį, policija 
inėjusi į universitetą sura
šė 184 studentus (buk už 
mitingą), atėmė metrikulus 
ir išėjo, tuo tarpu akade- 
mistų (vyriausybės šalinin
kai ir jos šnipąi-studentai), 
kurie taippat tarpe pirmų; 
jų buvo, bet turėjo prisise
gę savo ženklelius, nekliu
dė.

Daug trukšmo v. dūmoje 
sukėlė klausimas apie at
stovų žodžio laisvę ir jų 
neatsakomybę. Dūmos opo
zicija išrodinėjo, kad dū
mos steigiamųjų įstatymų 
straipsniai duoda pilną tei
sę kalbėti durnoje be jo
kios atsakomybės. Vyriau
sybės ingaliotinis, 'teisių 
ministerio padėjėjas Ve- 
riovkinas, sakė, kad kitose 
valstybėse, pavyzdžiui An
glijoje, parlamento depu
tatai turį atsakyti už savo 
žodžius teismui ir kad ru
sų vyriausybė niekaip ne
sutiksianti su siūlomuoju 
nauju atstovų neatsakomy- 
bės įstatymo sumanymu,nes 
naujo įstatymo niekam ne
reikią, užteksią to, kas jau 
įstatymuose yra.

Lapkričio 12 d. dilina 
svarstė vidaus reikalų mi
nisterio padėjėjo Likošino 
prašymą duoti iš valstybės 
išdo 47.000 rub. pirkti svar
styklėms naujokams sverti, 
bet durna nesutiko išduoti 
tų pinigų, nes vidaus reika
lų ministerija yra jau ga
vusi 1.300.000 rub. viso
kioms kareiviavimo tvarky
mo išlaidoms.

Atstovas Kovalevskis į- 
nešė dumon sumanymą pa
gerinti vidurinių mergaičių 
mokyklų tarnautojų būvį iy 
intaisyti jose paraleles (gre
timas) klesas. Švietimo mi
nisterio padėjėjas pasakė, 
kad vyriausybė sutinkanti 
su tokiu pasiulijimų ir ap
siimanti sustatyti jo suma
nymą, bet durna nutarė tą 

darbų pavesti švietimo rei
kalų komisijai, kuri, išdir
bus tų projektų, paduotų 
durnai.

Nesenai buvo spalininkų 
susirinkimas, arba konfe
rencija, kuri sukėlė daug 
kalbos Rusijos spaudoje ir 
visuomenėje. Spalininkai y- 
ra politikos partija, kuri sa
kosi norinti vykdinti Rusi
joje spalių 17 d. 1905 me
tų manifestų.

Tas manifestas skelbia, 
kad Rusijos konstitucija vi
siems duoda žodžio, spau
dos, susirinkimų ir tikėji
mo laisvę. Bet spalininkų 
politika ne visados buvo 
aiški, ypač v. durnoje, nes 
jie ligšiol, norėdami sudary
ti durnoje centrų, susidėda
vo dažniausiai su naciona
listais ir tik retkarčiais bal
suodavo su opozicija. Toki 
tos ypatingos partijos pozi
cija skyrėsi su pažangiosios 
konstitucijinės Rusijos vi
suomenės politikos kryps
niu, o dūmoje spalininkai 
dažnai negalėjo intikti nei 
dešiniajam jos sparnui, nei, 
ypač, opozicijai, jų sudaro
mas centras buvo nepasto
vus ir balsavimai išeidavo 
sporadiški, nesolidarųs. Vi
sa tat nemaža kenkė ir pa
čiam parlamento darbui 
Šis paskutinis spalininkų 
susirinkimas, Gučkovo ve
damas, nutarė išdirbti smul
kių taktikos programą, ku
rios maž-daugi'turėtų laiky- 
ties dūmos atstovai spali
ninkai, svarstydami ir riš- 
dami kokį nors klausimų. 
Iš susirinkime paskelbtos 
darbavimosi Jlaktikos aiš
kiai matyti, kad spa
lininkai eina artyn prie 
opozicijos. Po daug kalbų 
spalininkų ' konferencija 
vienbalsiai nutarė stengties, 
kad Rusija butų tikrai kon- 
stitucijinė valstybė, kad 
žmonių atstovybė turėtų di
desnę reikšmę, ir autorite
tų Rusijos gyvenime, kad 
valstybės taryba netrukdy
tų valstybės reformai, atme- 
tinėdama įstatymų suma
nymų, perėjusių per valsty
bės durnų, kad Rusijoje bu
tų pildomi įstatymai, kurie 
duoda tikėjimo, spaudos, 
susirinkimų, draugijų stei
gimo laisvę ir asmens ne- 
paliečiamybę, kad policija, 
atlikdama savo pareigas, 
nelaužytų valstybės įstaty
mų ir butų atsakoma už 
savo prasižengimus, kad vy
riausybė nes]įaustų kokios 
nors Rusijos šalies, jei ta 
šalis yra taiki ir rami, kad 
vyriausybė keltų ir gerin
tų dvasinį ir materijai] žmo
nių stovį, kad vyriausybė 
nesikištų į valstybės du
rnos rinkimus, kad visi val
stybės išleisti Įstatymai, ak
tai ir spalių 17 d. manifes
tas butų geriau pildomi ir 
kad spalininkai, matydami, 
kaip dabartinė vyriausybė 
nenori pripažinti manifesto 
įsakymų ir laužo konstitu
cijos įstatus, kovotų su jos 
pasikėsinimais ant konsti
tucijos pamatų. Ant galo 
konferencija nutarė, kad 
valstybės dūmos atstovai 
sunaudotų visas parlamen
tarizmo teises, būtent, par
lamento tribūnos laisvę, in
terpeliacijų teisę, reikalui 
atsitikus, netvirtintų įsta
tymų sumanymų ir neduo
tų kredito. Jaigu dūmos at
stu vai-spalinii kai tikrai ir 

gyvenime laikysis šios tak
tikos ir spalininkų frakcija 
prisidės prie opozicijos, tai 
galima laukti, kad valsty
bės durna daug ką padarys.

Lapkričio 13 d. durna 
svarstė opozicijos interpe
liacijų apie Peterburgo 
žmonių blaivybės įstaigų, 
kuri gyvuoja nuo 1897 me
tų. Ta įstaiga maža turėjo 
žemės ir caras leido jai pa
sinaudoti miesto žeme. Blai
vybės įstaigos valdyba, ne
žiūrint to, kad žemė yra ne 
jos, o miesto nuosavybė, ap
tvėrė jų tvora, kaip savo. 
Tada miestas kreipėsi į se
natų, kuris ne tiktai neuž
gynė blaivybės įstaigai nau
dotis svetima žeme, bet pa
sakė, kad tos žemės plotas 
esąs jos nuosavybė. Įstai
ga, matydama, kad jos da
lykai geri, pradėjo statyti 
ant to ploto didelius namus, 
o, pastačius, eksploatuoti. 
Bet, atsitikus gaisrui ir ki
toms nelaimėms, draugijai 
pritruko pinigų, tada vy
riausybės palaikoma blaivy
bės įstaiga sugalvojo gerų 
išėjimų iš finansinio krizio. 
Ji, gavusi nuo notaro do
kumentų, kad ta žemė su 
trobesiais esanti jos, rado 
Maskvos žemės bankų, ku
riam už didelius pinigus ir 
užstatė tų žemę. Atstovai 
išrodinėjo, kad blaivybės 
valdybos pasielgimas prieš
tarauja įstatui, kuris sako, 
kad žemė paimta nuomon 
arba laikinam naudojimui, 
negali būti bankui užstato
ma. Vyriausybės ingalioti- 
nis, finansų ministerio pa
dėjėjas, Novickis, priešta
ravo opozicijai, sakydamas, 
kad tik jis jų valdus. Po 
ginčų durna vis dėlto pri
pažino, kad blaivybės įstai
gos pasielgimas esųs netei
singas ir nutarė priimti o- 
pozicijos interpeliacijų.

Jonuks.
(Bus daugiau).

lotos ir nežino, vienok, kas 
per negalė yra. Daktaras 
juos ištyręs neranda jokios 
ligos, bet visgi jie nesijau
čia gerai, taip kaip norma- 
lis žmogus. Tokios negalės 
dažniausia paeina nuo ne
tinkamo valgio. Valgiai pa
tįs per save guli but geri, 
bet nėra ganėtinai įvairuo
jami. Arba negalė gali pa
eiti nuo netikusio valgių 
gaminimo. Kiti perdaug 
valgo. Tuomet kraujau pri
sisunkia perdaug maisto ir 
apsunkina jį, o kartu, žino 
ma, apsunkina ir visus or 
ganus.

Maistas yra pamatas vi
sų musų išgalių. Mus gyve
nime nuoveikaliai, palaima 
priklauso nuo maisto, jo 
gaminimo ir nuo to, kiek ir 
kaip valgome.

Aš tikiu, kad ateis laikas, 
kuomet viskas, kas tik pa
liečia mus sveikatų ir liki
mų labiau, negu kiti daly
kai, bus po valdžios prie 
žiūra. Laikas ateis, kuome 
valgiai bus parenkami i 
pagaminami valdiškose vai 
gyklose sulyg mokslo rci 
kalavimų. Tuomet kiekvie
nas virėjas bei virėja tu 
rėš gauti paliudijimų, ly
giai taip, kaip dabar dak
tarai privalo išeiti tam tik
rų mokslų ir turi tam tikrą 
paliudijimų, idant galėtų 
gydyti žmones. Bus tuomet 
valdiškos valgyklos, kur 
geriausi valgiai bus paren
kami ir pagaminami sulyg 
mokslo reikalavimų. Virė
jai pažįs chemijų-ir visokių 
valgių sudėjimų ir jų ver
tę. Jie žinos,. kokius val
gius parinkti, nes nekųrię 
dalykai sumaišyti pagami
na stiprius nuodus. K arta if 
netinkamai parinkti vai 
giai ir sumaišyti skilvy; 
padaro puodų ir gimdo įvai
rias negales.

Orison Swett Mardon

Šis-tas iš caro rūmų

ken-
ne-

Budapešte, Vengrijoj, y- 
ra apsigyvenus senyva an
glė Margaret Eager. Ji iš
buvus yra aštuonis metui 
caro šeimynoj, kaipo care 
dukterin angliškos kalbof 
mokytoja. Vietos laikraš 
čiulose parašinėja indomi 
atsitikimų iš caro šeimyno* 
gyvenimo.

Profesoriai, kurie moki 
na caro vaikus — pasakoj 
patyrusi moteris — yra žy 
mus vyrai. Ypač buvo ge 
ras profesorius, kurs išgul 
dinėjo liistoriją. Šis vyrai 
buvo didvyriu labai nesma 
gaus padėjimo. Kartą iš 
guldinėdamas apie f rančų 
zų historiją, užsiminė ne 
Akėtai apie franeuzų kon 
stituciją.

“Kas tai yra konstituc’ 
ja?” — pertraukė prof esi 
rių princesa Olga.

Profesorius trumpai pr 
aiškino, ką reiškia konst: 
tucija.

“Ar Rusija taipgi turi 
konstituciją?” klausė to 
liau princesa.

Profesorius visai sumišo 
Cariukė pažvelgė į jį rūs
čiom akim.

“Žinoma, Rusija taipg' 
turi konstituciją”, suskubę 
atsakyti atsipeikėjęs pro 
fesorius.

“Atsiprašau, tarė prince
sa Tatjana, “aš manau, kad 
Rusija neturi konstituci

jūsų 
bad-

Apie maistą.
Kuomet garsus daktaras 

Abernethy atsilankydavo 
pas savo turtingus pacicn- 
;us, tai jis eidavo į virtuvę, 
sveikindavosi su virėjomis 
ir šitaip sakydavo:

“Mano gerosios draugės, 
labai esu jums dėkingas, 
nes jus suteikiate man daug 
malonumų. Jūsų gabumas, 
jūsų sumanumas, jūsų peli
nis amatas prigelbsti mums 
daktarams važiuoti (geres
nėse karietose, gyventi dal
esniuose namuose. Be 

mes eitumėin pėsti ir 
miriautuinėm.”

Žmonija labai daug 
čia del nežinystės ir
mokslo virėjų ir del nežino
jimo įvairių valgomųjų 
daiktui ypatybių. Blogas 
valgių sutaikymas ir blo
gas virimas taiso dirvą vi
sokioms žmonių negalėms; 
virėjos gali sutrumpinti 
žmonių amžį.

Niekas taip artimai ne
paliečia žmogaus gyvenimo, 
kai]) maistas, iš kurio gami
nasi kraujas, sudaro musų 
kūną, atnaujina ir stato vi
sus kūno audeklus.

Yra daug žmonių, kurie 
iiuolatai nesijaučia gerai, ir 
nors neserga-, bet nežino, 
kodėl jiems negera. Jų sme
genys yra sunkios, jie ne
gali gerai galvoti, jų pro
tas aptemęs, jų mintįs mig-

jos. Juk tėtušis jos nenori”.
Ant rytojaus atėjo kitas 

profesorius. Tatjana gi už 
įsikišimų buvo nubausta iš
sėdėti ištisų dienų kamba
ryj-

Caras ir carietie labai y- 
ra atsidavę savo vaikams. 
Carienė labai rūpinasi savo 
vaikų geru išauklėjimu. 
Caras tarp savo vaikų už
miršta apie visus pavojus 
ir rūpesčius. Žymių rolę lo
šia caro šeimynoj muzika. 
Visos princeses mitriai 
skambina pianu. Caras ir 
•arienė taipgi neblogai 
skambina. Didžiausia caro 
linksmybė yra skambinti 
ant vieno piano su cariene.

Vienų vakarų visos ke
turios princeses prasimanė 
labai ypatingų žaismę. Tų 
žaismę ilgai svarstinėjo ir 
galop princesa Marija sėdo 
į didelę kėdę. O kitos su 
pragariniu rėksmu puolė 
ant jos. Caras, išgirdęs ne
paprastų alasų,
Juris ir šypsodamasi 
ia, kų jo dukteris 
n ašim an ė.

Princeses pasijuto 
■magiame padėjime, 
yalop prabilo:
“Mes prasimanėme 

ių žaismę. Marija yra ca
ras, o mes trįs revoliucio- 
nistės”.

Pabalo caras. Nusišypso
jimas dingo nuo jo lupų. 
Užtrenkė duris ir per ketu
rias dienas nepažvelgė į vai
kų kambarį.

pravėrė 
klau- 
tokio

ne-
Olga

nau-

Nori ioėii ciesoriaus rolę. 
Cliinijos prezidentas Yuan- 
Shi-Kai išvaikęs parlamen
tų sumanė atlošti ciesoriaus 
rolę, būtent, jam paslnorū- 
jo viešai sudėti aukas Kon
fucijui ciesorių pagodoj 
(šventnamyj). Ir jo pata
rėjai leidę jam tai daryti. 
Palengva Yuan-Shi-Kai su
manys įsėsti ciesorių sos
tai!. Maži but dyvai.

Aplankyt Ameriką. Ita
lijos sostu inpedinis, 10 me
tų Humbertas, panorėjęs 
aplankyti Amerikų. Tėvas- 
karalius jo prašymų nuo
lankiai priėmęs ir jam tai 
kelionei nuskyręs skraiduo
lį Puglia ir kelias tarped- 
caltis. Vaikezas tatai bus 
pvežtas aplink pasaulį ir 
irie tos progos pamatysią® 
Ameriką. Ir vis tokie “mon- 
:ey business” daroma varg- 
lienių gyventojų lėšomis.

Moterių valdomas ban
das. Berlynas tegali pasi- 
lidžiuoti vienu banku, ku
riame visos valdininkės y- 
ra moterįs, kuriame nėra 
nei vieno vyriškio. Ir jos 
')c vyriškių pagelbos apsi- 
lirba kuogeriausiai. Banko 
rvvavimui šią sausio 17 d. 

■ nkako 5 metai. Tų dienų 
anko valdininkės turėjo 
škilm in g ą ap vaikščio j imu 
sukaktuvių paminėjimui.

Testamentas nesuraųda- 
nas. Kiek neieškota, kiek 
netyrinėta mirusio kardi
nolo Rampollo namuose, bet 
nabašninko testamentas 
visvien nesurandamas. Pa
ti Italijos valdžia tan daly
kai! įsimaišė ir pradėjo tar
dymus. Kiek žinoma, kar
dinolas Rampolla buvo li- 
lx valgų, todėl vi
si. ii:.' nuli,.' mdouiu išgirs
ti jo testamentas. Ant ne
laimės bet nesurandamas.
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KATALIKAS

Kaip aš palikau blaivininku.aš suprantu — Dievas dar nenorėjo, kad aš mirčiau. Dar reikėjo, kad Dievo gailestingumas pasirodytų paskutinėje atžaloje tos šeimynos, kurioje alkoholis pridirbo tiek daugel jeibių. Ir štai vieną kartą aš turėjau sau pasakyti: “Taip, V. Dievas ir šiandieną, kaip ir seniau, daro stebuklus, ir tai ačiū susilaiky- ir ui”.O, gal, tamstos, jau manote, kad aš jau ištikrųjų buvau pasirengęs gerai gyventi. Netikėkite tam. Ne iš ligonbučio išėjęs aš pradėjau gerai gyventi; dar: daug karčių prityrimų prisiėjo man pergyventi. Per du metu aš daugel vietų., permainiau delei savo blogo elgimosi — ir kuo toliau, tuo labiau aš girtuo-

I.Beveik per 20 metų aš vilkau ant savęs tą jungą, tą taip sunkią naštą, kurios vardas — girtybė. Dabar — iš gilumos savo dusios ačių tariu V. Dievui — aš jau pažinau, kas tai yra pasilsis; jau nebėra daugiau baisenybių, nebėra daugiu n >ų ilgų nakčių be miego., kuomet aš pats sau Mkttlavau ir trokšte troškau nirties.Jaunas būdamas aš turėjau laimę vaikščioti į savo sodžiaus mokyklą iki 16 metų, paskui aš dažnai lankydavau į nedėldieniais taisomus suaugusiems kursus; mokytojas pas mus buvo geras. Musų šeimynoje buvo aštuonetas vaikų; penkios seseris ir tris broliais Savo geru į;; motinėlę i-« nesmi kitaip matęs, kaip tik nuolat triūsiančią ir besirūpinančią apie mus. Turėdama gerą būdą, kaip aniolas, jinai tegalėjo mums duoti tiktai gerą pavyzdi ir naudingus pamokinimus.Mano tėvas, — aš su pagarba atsimenu jį, — jau nešiojo savyje tą nelaimingą iuprotį, kurs paskui y- ra padaręs tiek daugel blogo musų šeimynai. Mano tėtušis buvo žmogus gabus, turėjo sveiką protą, ištarnavo keletą metų kareiviu. tik nelaimingas — jis gėrė degtinę. Tas inpro- tis pasidarė paveldėjimu: vaikai, ypač mes, berniu- “kaų apturėjome *iš savo tėvo palinkimą i girtybę.Ir neilgai laimės žvaigždutė švietė mums. Tėvas nesirūpino savo vaikams in- diegti meilę ir prisirišimą prie šeimynos ir namų židinio; mano seseris išsivaikščiojo į visas puses ir paskui ištekėjo už vyrų labai nelaimingai.Kai mano geroji motinėlė ėjo 54 metus savo amžiaus, V. Dievas pašaukė ją pas Save, ilgai ir sunkiai pasirgusią. Tą-pat mėnesi mano tėtušis taippat numirė. '.’ienas ir tas pats akmuo guli ant tų dviejų kapų, ir ilsisi jiedu ramiai musų sodžiaus kapinėse.Tėvas turėjo 60 metų, ir jis pasimirė nuo baisios ligos — ant liežuvio turėjo vėžį. Jo paskutiniai žodžiai, kuriuos ištarti, kai jo gailėtasi, buvo šie: “Nesigailėkite manęs. Kuom aš nusidėjau, tuom ir likau nubaustas”.Atitarnavęs kareivi j oje, aš sagrįžau namo. Paskui aš begirtuokliaudamas apsirgau ir atsidūriau ligon- butyje, kame išbuvau 4 mėnesius. Mano sveikata ėjo tai geryn, tai vėl blogyn, tečiaus galop aš pakilau iš lovos. Tuomet tai aš klausiau patsai savęs, kodel-gi gerieji tėvai, gerieji vaikai, gerosios motinos, kurios buvo taip reikalingos gyvenantiems ir paliko paskui savęs tokį neišdildo mą tuštumą, išmirė, o nuo manęs, niekam neverto, kurio nieks nepasigailės, net ir mirtis bėga tolyn, kiek kartų aš ją buvau matęs ir jos ieškojau. Dabar 

kliavau ir naikinau savo sveikatą alkoholio nuodais.Pagaliau aš gavau vietą pas laikrodžių dirbėją. Mano darbdavis buvo geras, todėl jis ir lazdavo man daryti visa, ką tik norėjau; beveik per ištisus metus, ta laisve pasinaudodamas, aš nėkiek nevaldžiau savo palinkimo į girtybę. Aš pa- mesdavau vieną darbdavį, eidavau pas kitą, kur daugiau galėdavau užsidirbti; dar daug laisvės aš turėjau. Aš pasidariau toks ištvirkėlis, kad mane visur žinojo, kaipo didžiausi girtuoklį. Gal tamstos manote,, kad aš tuomet buvau laimingas?? Oi ne! Duok, Dieve, kuotoliausiai būti nuo tokios laimės, nes tai tik praslinkdavo tos prakeiktos, girtosios dienos, sąžinės griaužimai ir pasi- biaurėjimas gyvenimu a- pimdavo mane visą; kai tik aš pats vienas be žmonių pasilikdavau, privargęs ir prisikankinęs tokiu bjauriu gyvenimu, aš tuojaus velydavau sau numirti arba ilgėjausi geresnio, padoresnio gyvenimo. Tuo pat laiku, kai aš taip bjauriai gyvenau, V. Dievas, kurs manim rūpinosi, davė man susipažinti su viena jauna, dora mergina 22 metų. Aš paprašiau jos rankos, ir jinai turėjo tiek .stiprybės, kad sutiko ištekėti už manęs. O, kad butų jinai žinojusi, į kieno rankas pavedė savo likimą!...Kai aš pamačiau, kad jinai ištikrųjų manim tikėjo, aš karštai nutariau savo širdyje atmainyti savo gyvenimą, daugiau nebegerti, ir tai buvo padaryta iš tikros širdies. Bet aš labiau savim pasitikėjau, negu V. Dievu. Tai buvo pasižadėjimas dar girto žmogaus, nes mano draugai, be darbo būdami, patraukė mane savo pusėn; pas mane nebuvo užtektinai tvirtumo tarti: “Gana, daugiau to nebus”. Ir aš vis žemyn ir žemyn smukau. Aš jau ėmiau’ neberegėti akimis ir turėjau eiti pas akių gydytoją. Kaip tik gydytojas pamatė mane, tuojaus pasakė, kad alkoholis įėjęs 
mano akysna, kad jei aš norįs pasveikti, tai pirmutinis dalykas, kas reikią, pa

daryti, tai nebegerti daugiau jokio svaiginančio gėralo, ypač metelinės ir degtinės. II.Tai, ką aš išgirdau iš gydytojo lupų, tarytum, pridavė man stiprumo, tūlą laiką daugiau nebegėriau nieko svaiginančio, mano akis pasitaisė, ir aš vėl ė- miaus darbo. Bet pamažu vėl aš atkritau, ėmiau girtuokliauti ir mano akįs vėl paraudonavo, kaip nuo ugnies ; mano blakstienos krauju pasriuvo. Mano rankos ėmė drebėti; ta drebu-
Z Vlį aš aš tegalėjau nors biskį nuraminti nekitaip, kaip degtinės užgėręs, ir kuo toliau, tuo daugiau degtinės reikėdavo gerti. Kai man reikėdavo valgyti ką-nors karštesnio, aš pajusdavau skausmą po krutinę; valgis man turėdavo būti šaltas, bet stiprus, na, ir alkoholis visuomet turėdavo būti prie valgio. Aš gėriau darbą dirbdamas, gėriau rytą, kad nedrebėti, gėriau dieną, nes to reikalavo mano pilvas, gėriau vakare, kad užmigti.Nakčia aš pabusdavau iš miego, kad tik išgėrus ko- nors, ar tai degtinės ar vandens, ar juodos kavos, nes mane labai troškino.Dieną po dienos man darėsi vis blogiau, negu buvo; 

girtasai pasiutimas ir nuolatinis alkoholio siurbimas tęsėsi dar ilgiau kaip metus. Prie pabaigos tokio girtuokliavimo, neapkenti- mas gyvenimo apimdavo mane kaskart labiau ir labiau : man buvo gėda paties savęs. Aš buvau įsitikinęs, kad dori žmonės šalinasi nuo manęs, šarma ti- jasi su manim sutikti. Paskui aš ėmiau sarmatyties savo pačios ir savo vaikų malonaus su manim apsiėjimo; aš skaičiau save nevertu tokios draugystės, kokią aš turėjau: nei žmona, nei vaikai manęs nekaltino, vien tik dovanodavo man visuomet mano prasižengimus ! Žinoma meldėsi už mane ir vaikams įsakė mylėti ir gerbti savo tėvą. Štai tas gelonys, kurs mane drūčiai įgėlė. Aš sėjau aplink save tik blogus nedoro, girto gyvenimo pavyzdžius, o man užtai atmokėdavo meile ir prisirišimu!Ir štai vieną kartą — kaip dabar aš atmenu, tas buvo prieš Kalėdų šventę,— aš užsimąsčiau labiau, negu paprastai, apie savo nelaimingą, liūdną praeitį; aš mačiau, kad ir pats aš žunu ir kad aš esmi sunkenybe visai mano šeimynai, — pas mane atsirado tvirtas pasiryžimas: “Šiandieną tu išgersi paskutinį kartą ir tuom užbaigsi savo nelaimingą gyvenimą”.— Aš norėjau atimti sau gyvastį. Tvirtai nutaręs taip padaryti, aš nuėjau karčemon ir per ištisą rytą gėriau degtinę; aš norėjau apsvaigti; per ištisą dieną aš buvau, kaip beprotis; aš gėriau iki penktai valandai dienos, vakare aš panorėjau padainuoti; aš norėjau pabandyti, bet nei vienas garsas negalėjo išeiti iš mano gerklės. Taip nusigė

ręs aš išėjau iš karčemos taippat šaltu krauju, kaip buvau įėjęs tenai ryte! Aš pamečiau savo kompaniją ir vienatinį kartą aš pats vienas, vienui vienas, mąsčiau nakties tamsumoje, ir pažvelgiau savo dūšios a- kimis atgal į savo praeitį.Aš mačiau savo tėvą, savo brolius; aš mačiau savo senus draugus ir pažįstamus, kuriuos visus išvogė iš to pasaulio ta baisioji liga — girtybė, kuri ir mane kankino; tuomet aš ir sumaniau išpildyti savo padarytą nutarimą. Bet tą valandą .stojo prieš mano dūšios akis mano vargšė žmonelė, nelaiminga su trimis kūdikiais. Aš priminiau sau pasižadėjimus, kokius aš jai padariau per šliubą — mylėti ją, gerbti, rupin- ties apie ją, pasižadėjimus, kurių aš nekuomet neištesėjau; buvau pasižadėjęs savo vaikučius auklėti, o ką aš padariau iš to viso? Aš mačiau ir kitus savo senus draugus, — tiesa, tokių buvo mažiau, — bet tarp jų buvo tokie, kurie kaip ir aš išgerdavo, bet jie užsirašė į blaivybės *drau- giją ir pasižadėjo nebegerti jokių svaiginančių gėralų ir ištikrųjų jie išlaikė duotąjį žodį; aš tai mačiau iš jų veidų; jie buvo laimingi.Tuomet aš staiga tariau patsai sau: “O kas butų, jei ir tu paliktum blaivybės draugijos nariu ir padarytum pasižadėjimą nebegerti jokių alkoholinių gėralų”?Bet tuojaife man pasigirdo balsas, kurį aš vadinu piktosios dvasios balsu, tarytum kalbančiu į mane: “Taip, tai taip, bet juk tu, nors ir pasižadėsi nebegerti, neištesėsi; juk tu jau tiek kartų buvai prisižadėjęs savo žmonai nebegerti ir nekarto nebeištesėjai”. — Nors piktoji dvasia ir stojo į kovą su mano gerais norais, tečiaus anas pirma- sai, gerasai balsas, kurį aš girdėjau anksčiaus, kai aš girtuokliavau šiandieną rytą, tarė į mane: “Dvi dieni kovosi su savo patraukimu prie degtinės. Dievas padės tau apveikti priešą”...Aš nutariau prisirašyti į “blaivybės” draugiją ir 24 d. gruodžio, —- kaip dabar atsimenu tą dieną, — aš pats savo ranka pasirašiau, kad visam mano amžiui aš atsižadu gerti spiritą, koniaką, anodiją, degtinę, alų, vyną ir visus kitus alkoholinius gėralus.Pirmą Kalėdų dieną, Viešpaties Jėzaus užgimimo šventėje, aš išklausiau Mišių bažnyčioje. O jau senai, senai nebuvau joje buvęs...Kaip pagrįžau namo, aš pasisakiau savo žmonai, kad aš negaliu duoti jai geresnės dovanos, kaip ma
no tvirtą pasižadėjimu gy
venti blaivybėje per visą 
amžių. Ir tiesa, •— pati geriausioji dovana ir didžiausias malonumas, kokį aš galėjau padaryti savo brangiai ir mylimajai gyvenimo prietelkai, tai buvo in- teikti jai į rankas poperio lakštą, ant kurio buvo mano pasirašyta, kad per visą

gyvenimą aš nevartosiu jokių svaiginančių gėralų.Jau daugel metų praslinko nuo tos dienos, o aš vis laikaus savo duotojo žodžio ir Dievui padedant galiu ir šiandieną atkartoti: “Taip, per visą savo gyvenimą nebeimsiu burnoti jokio svaiginančio gėralo!”Štai ką yra padariusi blaivybė iš vargšo nelaimingo žmogaus, kurs jau buvo beveik žuvęs šiam pasauliui ir negalėjo atgimti. Ir dėlto aš šaukiu iš visų savo pajėgų: “Tebūna garbė ir šlovė ir padėka V. Dievui”!Ir jus, brangieji draugai, kurie kenčiate ir vargstate nuo to bjauraus girtybės inpročio, nuo kurio ir aš taip ilgai vargau, ieškokite to vaisto, kurį aš esmi gavęs! Ir visi mes galime surasti tą vaistą pas Tą, Kurs yra pasakęs: “Atleidžiama tau tavo nusidėjimai” — pas Viešpatį musų Jėzų Kristų. .! ’’ " “V.”
PASAKA BE PABAIGOS.Vieną kartą gyveno ant žemės karalius, kurs, kaip ir kiti karaliai, labai mėgo pasakų klausyti. Pasakų jis klausydavo per dienų dienas. Bet jokiuo budu jis negalėjo but pakakintu. Galop jis apskelbė, kad jei atsirastų koks žmogus, kurs galėtų pasakoti pasaką be pabaigos, tai jis tą žmogų padarytų savo in- pėdiniu ir duotų jam už moterį savo dukterį, labai patogią karalaitę. Bet jei kas atėjęs, pasisakyti; galįs tokią pasaką pasakoti ir paskui neištesėtų, ty. jei jo pasaka užsibaigtų, tai tokio galva but nukirsta.Atsirado daug norinčių vesti patogią karalaitę ir stoti karaliaus inpėdiniu. Ir pasakos nekuriu buvo baisiai ilgos. Vieni pasakojo po savaitę, kiti mėnesį, treti — šešis mėnesius. Mes galime but tikri, kad kiekvienas visomis išgalėmis stengėsi ištęsti savo pasakas kiek galint. Bet veltui. Galų gale jos turėjo užsibaigti ir bėdiniems vaikinukams buvo nukirstos galvos.Atėjo galop žmogus ir pasakė, galįs pasakoti pasaką, kuri neturės pabaigos ir prašė augščiausiojo karaliaus paklausyti jo.Jam buvo priminta apie pavojų. Jam buvo pasakyta, kiek bandė ir neištesėję neteko savo galvų. Bet jis pasakė, jis nebijąs, ir tuomet jis buvo pastatytas prieš karalių. Tai buvo labai ramus, žmogus ir kalbėjo išlėto. Padarę sutarimą kas link valgymo, gėrimo ir miegojimo, jis šitaip pradėjo savo pasaką:“O, karaliau, vieną kartą gyveno karalius, kurs buvo didis tironas, ir, kartą užsimanęs padidinti savo turtą, jis pasisavino sau visus savo karalystėj javus. .. Pastatydino milžinišką svirną, augštą kaip kalną, ir supildiuo jin visus grudus.“Javus savinosi per ke- liatą metų. Galop svirnas buvo pilnutėliai pilnas. Paskui jis užkaldino svir-

PARANKIAUSIAS ŠILDYMAS

Jums dažnai reikia Šilumos 
anksti rudenį prieš užkursiant 
didįjį krosnį.

Kokioj namų daly j jus nepanorėsit turėti, jus 
geriausiai ir lengiausiai galit šilumos gauti su 
Perfection be durnų aliejiniu šildytuvu.

Perfection yra parankiausias Šildytuvas kokį tik gali gauti jus galit 
ji pastumti kur tik norit.

Uždegkit mieg»jame arba maudymosi kambaryj ir jus patogiai apsi- 
rėdysit šalčiausioj dienoj. įnešk jį į valgyklą ir pusryčiai bus malonus 
ir priimnųs. Užkurkit jį vakare ir visą vakarą kuopuikiausiai praleisi.

Perfection be dūmų aliejins šildytuvas yra gražiai padarytas ir yra 
papuošalu bile kur. Būgnai yra tikro plieno arba mėlynai paliruoti pa- 
nikeliuoti.

Jis yra taip padarytas, kad deginant jokių durnų nėra. Knatas nes- 
mailėja. Visas dalis lengvai galima nuvalyti. Liepsną galima kontroliuo
ti. Turi rankeną nešiojimui.

Pardavėjai visur; arba rašyk o ęaupi pilną aprašymą. Kreipkis i by 
kokią agentūrą Standard Oil kompanijos.

(Standard Oil Company 
(An Indiana Corporation)

no duris ir langus iš visų pusių.“Svirno statytojai, vienok, išnetyčių paliko svirno viršuj mažutę skylę. Apspito tuomet svirną žiogai, norėdami prie grudų pasiekti. Bet skylelė buvo taip maža, kad tik vienas žiogas tegalėjo įlysti per it-“Tad vienas žiogas įlindo ir išsinešė vieną grūdą iš svirno; tuomet kitas žiogas įlindo ir išsinešė sau grūdą; tuomet dar kitas žiogas įlindo ir išsinešė sau grūdą; tuomet “dar kitas žiogas įlindo ir išsinešė sau grūdą; tuomet dar kitas žiogas įlindo ir išsinešė sau grūdą —”Taip žmogus tęsė savo pasaką nuo ryto iki vakaro per ištisą mėnesį. Galų gale karalius, nors ir buvo labai kantrus, pertraukė pasakotoją, nęs jau jam ė- mė atsibosti tie žiogai, ir pasakė:“Na, jau mes pakaktinai girdėjome apie tuos žiogus. Daleiskim, kad jau svirnas ištuštytas, kas paskui atsitiko?”Pasakotojas labai rimtai atsakė: “Jūsų didenybė, nėra galimas daiktas pasakyti, kas atsitiko paskiau, pirm, negu aš pasakysiu, kas atsitiko pirmiau”.Karalius labai kantriai klausė dar šešis mėnesius ir galop vėl pertraukė žodžiais: “O, prieteliau, man jau atsipriklijo tie tavo žiogai! Kaip greitai tu manai jie ištuštįs tą svirną?Į tą pasakotojas atsake: “O, šviesiausias karaliau, kas gali žinoti? Kur aš apsistojau su savo pasaka, tai jie tik mažytę vietelę teiš- tuštino; o žiogai aplinkui it debesiai niukso. Vienok tegu karalius bus pakantrus; be abejonės mes su laiku prieisime prie to, kad svirnas liks tuščias”.Tuo padrąsintas karalius klausė dar ištisus metus.Galop suvargintas karalius nebegalėjo ilgiau klau* syti ir sušuko:“O, žmogeliau, gana! Imk mano dukterį, imk mano karalystę, imk bile ką— 

Jimk viską, tik jau tegu nc- išgirsiu apie tuosa pasiutusius žiogus”.Tad pasakotojas apsivedė su patogia karalaite ir buvo apšauktas sosto inpėdiniu. Ir niekas daugiau nepanorėjo paprašyti tęšti savo pasaką. Gudrus žmogus pagydė karalių nuo jo kvailystės.
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I Elektriški Pianai t
•** T4- Tai yra puikus daiktas tie elekt- + 
T nški pianai. Ir nemokantis gali T 
įgroti. Pigiai ant ištnokesčio ir už 4.

(tyvus pinigus juos galima nusi- + 
pirkti pas J

H. PASCOLINI, t
2057 Sheffield Ave. Chicago. +
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Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZIION pard.
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Gyduoles iš Lietuvos.
Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 

gyduolėmis (liekarstemis) geriausias 
išsigydo.

Iš Lietuvos prisiunčių į Ameriką 
vaistus (liekarstas) vartojamus Lie
tuvoj: •
(1) Trejanka (užpilt degtinei) del 

pagerinimo noro valgyti.
(2) Nuo galvos sopėjimo.
(3) Nuo kaulų gėlimo, nuo reuma- 

tizino.
(4) Nuo viduriavimo.
(G) Nuo kosulio sauso ir -su atsiko

sėjimu.
(7) Nuo širdies drebėjimo-nervų li

gų, priepuolio.
Prisiųsk savo adresą ir vieną do

lerį pinigų, gausi itesiai iš Lietuvos 
geriausių liekarstų, kokių Tau rei
kia. Adresą dėk tokį:

M. ALEKSO Aptieka.
Prieni, Suvalkų gub. Russia.

Ar matei kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS" yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi- L 
šokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuviii reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, puse! m. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei metų »;.5O 

Rašydami laiškus adresuokite
DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, Ill.
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katalikas

Kudikis-Zvaigždė.
(Tųsa).

duok apsiaustų; juk mes susitarėme pa
sidalinti.

Bet šis atsakė: — Ne, apsiaustas nė 
tau, nė man nepriguli, bet šiam kūdikiui,
— ir, atsisveikinęs su bendru, jis prisiar
tino prie savo namų ir pasibeldė.

Kuomet jo pati atidarė duris ir pa
matė, kad vyras sveikas ir gyvas, ji apka
bino jam kaklų rankomis ir pabučiavo jį; 
ji nukėlė jam nuo nugaros medžių naštų, 
nupurtė sniegų nuo jo batų ir įsivedė vi
dun.

Jis gi pasakė: — Aš šį-tų atradau miš
ke ir parnešiau tavo globai, — ir jis nesi
traukė nuo slenksčio.

— Kas gi tat? — sušuko ji. — Pa
rodyk, juk namas musų tuščias ir daug 
ko trūksta. — Jis išskleidė apsiaustų ir 
parodė jai miegantį kūdikį.

— Nelaimingas tu! — sušnibždėjo ji 
argi mums negana savųjų vaikų, kad 

tau užėjo galvon parnešti dar svetimų. 
Kas gali žinoti, ar tik jis mums kokios 
nelaimės neatneš? Ir kaip mes jį išaugin- 
sim! —. ir ji supyko ant vyro.

— Ne, juk tat Kudikis-žvaigždė, — 
atsakė kirtėjas ir papasakojo, kaip keis
tai jie atrado jį.

Bet pati nenurimo, pradėjo tyčiotis 
iš jo ir piktai murmėti: — Musų vaikams 
neužtenka duonos, nejaugi dar maitinsi
me svetimų? Kas apie mus pasirupįsi 
Ir kas duos mums maistų?

— Dievas rūpinasi net ir apie žvirb
lius ir maitina juos, — atsakė jis.

— Bet argi žvirbliai žiemų nemiršta 
badu? — atšovė ji, — o juk dabar žiema!
— Kirtėjas tylėjo ir nesijudino iš vietos.

Skaudus vėjas papūtė iš miško į pra
viras duris ir moteriškė sudrebėjo nuo 
šalčio. Ji susitraukus pasakė: — Uždaryk 
duris, skaudus vėjas lenda vidun, man

kus, duota laisvė. Todėl negaudyk jų ža
bangomis, kad vien tik pažaisti. Dievas 
sutvėrė kurmį ir sliekų ir kiekvienam pa
skyrė savo vietų. Kam gi tu darai kančias 
pasauliui? Juk ir galvijas lauke garbina 
Sutvertųjų.

Bet Kudikis-žvaigždė neatkreipė jo
kios domos į šiuos žodžius; jis tiktai rau
kėsi arba juokėsi ir, sugrįžęs prie savo 
bendrų, vėl kamandavo jais. Vaikai klau
sė jo, todėl kad jis buvo gražus ir vik
rus, mokėjo šokti, švilpauti ir žaisti vamz
džiu. Ir kur tik Kudikis-žvaigždė vedė 
juos, jie ėjo, ir kų tik jis liepė, jie pil
dė. Kuomet jis pasmailintu pagaliu išdur
davo kurmiui tamsias akis, jie juokėsi, ir, 
kuomet jis svaidė akmenis į ligonius, jie 
taipgi juokėsi. Visame kame jis davinėjo 
jiems* paliepimus, ir visi vaikai pasidarė 
taipgi nuožmus, kaip jis pats.

Štai sykį kaimu ėjo suvargusi elge
ta. Jos drabužiai buvo nuplyšę ir sulopy
ti, o kojos pasriuvę kraujais nuo keliavi
mo akmenuotais keliais; jos išvaizda bu
žo labai apgailėtina. Pavargusi, ji atsisė
do pasilsėti po kaštono medžiu. Bet kaip 
cik Kudikis-žvaigždė pamatė jų, sušuko 
į savo bendrus: Žiūrėkite! po tuo gražiu 
medžiu su žaliais lapais sėdi nuplyšusi 
elgeta. Einajm, nuvysim jų šalin, todėl 
Kad ji bjauri.

Ir, prisiartinęs, jis ėmė sviesti į jų 
akmenis, tyčiodamos iš jos; o ji, pasibai
sėjus, žiurėjo į jį, neatitraukdama nuo jo 
akių. Kuomet kirtėjas, netoliese skaldy
damas medžius, pamatė, kų daro Kudi- 
Kis-Žvaigždė, jis pribėgo ir ėmė barti jį. 
— Tu, matyti, ištikro esi be širdies ir 
neturi pasigailėjimo. Kų blogo padarė tau 
ši moteriškė, kad tu su ja taip elgiesi?

Kudikis-žvaigždė paraudo iš pikčio ir, 
treptelėjęs koja, pasakė:

— Kas tu toks esi, jei reikalauji 
įkaitų iš mano pasielgimo? Aš tau ne 
aus, kad pildyčiau tavo paliepimus!

— Tiesų tu sakai, — atsakė kirtėjas, 
—- bet visgi aš tavęs pagailėjau, kuomet 
atradau miškeJ >

Išgirdus tuos žodžius, moteriškė bai
lu sušuko ir apalpo. Kirtėjas įnešė jų sa
vo naman, o jo pati ėmė vaikštinėti apie 
jų; ir, kuomet elgeta atsigavo, jie pada
vė jai pavalgyti, paprašė jų pasistiprinti 
ir nusiraminti.

Bet ji nė gėrė, nė valgė, tik paklausė 
kirtėjo: — Tu, rodos, sakei, kad atradai 
<udikį miške? Gal tat buvo dešimts me
tų atgal?

— Taip, aš radau jį miške dešimts 
metų atgal, — atsakė kirtėjas.

— Ar nebuvo ant jo kas nors keis
tas? — sušuko ji, — ar nebuvo ant jo 
kaklo gintarinio retežėlio ir ar nebuvo jis 
luvyniotas į auksinį apsiaustų, išsiuvinė
tų žvaigždėmis?

— Taip, — atsakė kirtėjas, — viskas 
buvo taip, kaip tu kalbi. — Ir, išėmęs ap
baustų ir gintarinį retežėlį iš 

jis parodė

at-
su-

Baisios skaitlines

. Nuliuose,,. kur^-ą.ųęįasi kieta šir: 
lis, argi ne visada siaučia skaudus vejasi 
— paklausė vyras. Pati nieko neatsakė, 
bet arčiau prisėdo prie ugnies.

Praėjus kelioms minutėms ji atsigrę
žė ir pažiurėjo į savo vyrų: jos akyse bu
vo ašaros. Tuomet jis priėjo prie jos ii 
padėjo kūdikį jai ant rankų; ji pabučia
vo jį ir paguldė į mažų lovelę drauge su 
savo mažinusiuoju kūdikiu. O ryto metų 
kirtėjas keistų apsiaustų padėjo į dėžę, c 
jo pati pakavojo ten pat gintaro rete
žėlį, kuris buvo ant kūdikio kaklo.

Kudikis-žvaigždė augo drauge su kir
tėjo vaikais, valgė su jais prie vieno 
lo ir drauge su jais žaidė. Ir kas metai 
jis darėsi vis gražesnis ir visi kaimynai 
stebėjosi iš jo: patįs jie buvo pajuodavę 
ir juodais plaukais, o jis baltas ir grakš
tus, kaip dramblio kaulas; plaukai pana
šus į auksų, lupos it gėlės lapeliai; akis — 
tartum žibutės prie, upelio su tyru vau- 1 
doniu, o kūnas lyg narcizas laukuose, 
kur nekuomet nesišvaistė pjovėjo dalgis, j

Vienok jo grožė jam pakenkė. Jis pa
sidarė išdidus, žiaurus ir egoistas. Jis ne
kentė kirtėjo ir viso kaimo vaikų, sakė, 
kad jie paeina iš žemo luomo, jis gi 
žvaigždės kūdikis; jis paėmė viršų ant ji; 
ir vadino juos savo tarnais. Vargšų nere
gių, lūšnų ir abelnai nelaimingųjų jis ne
sigailėjo; jis svaidė į juos akmenis, va
rė laukan iš namų ir sakė, kad jie ieško- 
tųs sau maisto kitoj vietoj, ir niekas į 
kaimų nesirodė maldauti išmaldos du sy
kiu. Kudikis-žvaigždė rodosi buvo įsimy
lėjęs i grožę. Jis tyčiojosi iš silpnų ir su
žeistų ir piktai juokėsi iš jų; pats gi sų- 
ve mylėjo, ir vasarų, kuomet miegojo vė
jai, jis tankiai atsiguldavo prie upelic 
kunigo sodne ir šypsodamos žiurėjo į 
keistų, puikų savo veido atspindį, didžiuo- 
damos savo grože.

Kirtėjas su pačia tankiai jį barė. — 
Mes ■ su tavim ne taip elgiamės, kaip tu 
elgiesi su nelaimingais, kuriems niekas ne
padeda. Kodėl tu toks nuožmus su tais 
kurių reikia gailėtis?

Senas kunigas tankiai kvietė jį pas 
save ir stengėsi įkvėpti jam meilę, saky
damas: — Musė tavo sesuo. Neskriausk 
jos. Paukščiams, kurie skrajoja po jniš-|

i

sta-

dėžės, kur 
juos elgė-jie buvo pakavoti. 

tai.
Pamačius juos, 

džiaugsmo: — Tat 
aus, kurį aš pamečiau miške. Meldžiu 
vęs, atvesk jį greičiau, juk beieškodama 
jo, aš išvaikščiojau visų žemę.

Kirtėjas su pačia išėjo iš namų ir, 
pašaukę Kudikį-žvaigždę, pasakė jam: — 
Eik namo, ten laukia tavęs tavo motina.

Jis skubiai įbėgo, apimtas džiaugsmo 
ir nustebęs. Bet pamatęs tųjų, kuri jo lau
kė, jis pasityčiodamas nusijuokė ir pasa
kė: — Na, kurgi mano motina? Aš čia nie- 

nematau, tik tų purvinų moteriškę.
Bet moteriškė atsakė jam: — Aš ta- 

motina.
— Tu iš proto išėjai, kad taip, kalbi! 

piktai sušuko Kudikis-žvaigždė. — Aš 
nesu tavo sūnūs; juk tu esi atkari .elgeta 
skarmaluose. Eik iš čia, ir kad daugiau 
iš nematyčiau tavo bjauraus veido.

— Ne, tu, ištikro, esi mano sūnūs, ku
rį aš nešiau per miškų! pasakė ji ir, par
puolusi ant kelių, ištiesė į jį rankas. — 
žmogžudžiai tave pavogė iš manęs ir pas
kui numetė. Bet aš kaip tik tave pama- 
n imuizud iSdrop ‘nunizud oį.uiusį ‘irnia 
žymes: auksinį apsiaustų ir gintarinį re
težėlį. Meldžiu tavęs, eik su manim, jtfk 
iš tavęs ieškojau visame sviete. Einam

(Bus toliau). {
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Praėjus seniems metams, 
kiekviena draugijinio gyve
nimo sritis smulkmeniškai 
aprokuojama, kokie buvo 
blogi ar geri rezultatai to, 
arba kito dalyko metais — 
kurie nuėjo amžinastin ir 
tegali būti minimi tik his- 
torijoje. Tokius aprokavi- 
mus apart pirklių ir pramo
nininkų daro taippat kiek
vienas valstybės, valstijos, 
arba miesto departamentas. 
Šiek-tiek taippat sužinojom 
apie nekurias skaitlines, ko
kias surinko Chicagos po
licija, tyrinėdama priežas
tis užmušėjysčių, saužudys- 
čių, banditizmo, vagysčių 
Taigi iš policijos surinktų 
skaitlinių pasirodo, kad 
Chicagoj kiekvieno antro 
prasižengimo priežastis y- 
ra alkoholis. Taigi ir stebė- 
ties perdaug negalima, pri
duria policijinis referentas, 
kad kaip Chicagoj, taip ii 
visoj Illinois valstijoj vis 
karščiau imama agituoti už 
prohibicijos įvedimą, ty. už 
visišką salimių panaikini
mą.

Ne vienam skaitytojų 
bus indomiu daiktu, kaip 
tuo žvilgsniu stovi kiti 
miestai ir kitos žmonių 
draugijos. Tatai pradėkime 
nuo Franci jos.

M. Marambat apskaitė, 
kad viename Francijos ka
lėjimų (Saint Pelagic) bu
vo:

iš 100 žmogžudžių 53 al
koholikai;

iš 100 piktadarių prieš 
dorą — 53 alkoholikai;

iš 100 padegėju*— 57 al
koholikai;

iš 100 elgetų :— valkatų 
— 71 alkoholikų;

iš 100 apkaltintųjų už 
sumušimus ir sužeidimus — 
90 alkoholikų; , •

iš 500 nubaustų už įvai
rės piktadarybes — 323 
alkoholikai arba 64%.

Vokietijoj su valdžios 
pagelba statistiką surinko 
dr. Baer.

Jis iškvotė 32.823 kali
nius ir apskaitė, kad tarp 
suareštuotų už žmogžudys
tes butą 64% girtuoklių, už 
užmušėjystes 63%, už pasi
priešinimą valdžiai — 76%, 
už muštynes — 74%, už 
lengvesnius kūno sužeidi
mus — 63% girtuoklių.

G rigor j ev ištyrė alkoho
lizmo į piktadarybes san
tykius Peterburge ir sužino
jo, kad 40.5% atsitikimuo
se piktadariai buvę 
ir abelnai 44,9% 
muose girtuoklybę
svarbią rolę. Be to 
piktadarius padalino 
skaitymo ir rašymo 
j iro o:

1. vyriškių mokančių 
skaityti ir rašyti: 61% blai
vių, 67,2% girtų; analfabe
tų: 38.9% blaivių ir 32.8% 
girtų;

2. moterių mokančių skai
tyti ir rašyti: 32.2% blai
vių, 26.1% girtų; analfabe- 
čių: 67.9% blaivių ir 73.8% 
girtų.

Tos skaitlinės liudija, 
kad mokėjimas skaityti ir 
rašyti neįstengia suneutra- 
lizuoti alkoholio intekmės. 
Kad alkoholis turi didelę 
įntekmę į piktadarybes, pri- 
rodo faktas, kad daugiausia 
prasižengimų pas-iĮaiko ne
dėldieniais, paskui subato-

mis ir panedėliais, kadangi 
tomis dienomis žmonės dau
giausiai girtauja už aptu
rėtus subatoje pinigus. Į 
tai atkreipė domą tardyto
jas Zuriche, Otto Lang, 
1891 metais nuteista 141 
mušeikų. Iš jų 60 prasižen
gė nedėldienyj, 22 panedė- 
lyj, 25 subatoj, utarninke, 
seredoj, ketverge ir pėtny- 
čioje sykiu 16.

Skaitlius prasižengimų 
nedėliomis mažinasi, jei 
smuklės esti tomis dieno
mis uždarytos. Edinburge 
kol nebuvo uždrausta ne- 
dėldieniais laikyti smukles 
atdaras, areštuota už girta
vimą tarpe 8 vai. panedėlio 
ryto bėgyj poros meti) 1357 
asmenų; gi kuomet smuk
lės nedėldieniais uždaryta, 
tokiuo pat laiko protarpiu 
areštuota už girtybę tik 
328 asmenis.

Kur daugiau suvartoja
ma alkoholio, ten skaitlin- 
gesni ir prasižengimai.

Berlyno kalėjimo direk
torius, dr. Krohne, apreiš
kė, kad iš visų visoj Vokie
tijoj piktadarybių 70% turi 
sąryšį su alkoholiumi. An
glijos teisėjai girtuoklybę 
skaito svarbiausiąja pikta
darybių priežastimi. Vy
riausias Anglijos teisėjas, 
lordas Choleridge, 1881 me
tais apreiškė, kad jei ko- 
kiuo nors budu pasisektų 
Anglijos gyventojus išblai
vinti, tai tuomet butų gali
ma uždaryti 90% kalėjimų 
visoj šalyj.

Tas pat galima pasakyti 
ir apie lietuvius. O kad mu
sų broliai kuogreičiausiai 
prasiblaivintų. Tuonict mu
sų tauta butų kultūringa ir 
turtinga!

Skersai Atlantiką. Anglas 
aviatorius White andai pa
skelbęs, kad jis šiemet me- 
gisiąs perlėkti Atlantiką, iš 
Anglijos i Ameriką.

Žemės drebėjimas.
publikoj Peru butą smar
kaus žemės drebėjimo. Cal
lao uostas nuo drebėjimo 
vandeniu užlietas ir pada
ryta daug nuostoliu. Ka
dangi katastrofa pasitaikė 
nakčia, tatai ir tarp žmonių 
nebūta nelaimingų atsitiki
mų.
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namus,

Kas čia?
NIRVANA

Budas gydymo dantų 
be skausmo.

Mes nenorime, kad jus tam tikė
tumėte, kol nepersitikrinsite. Atei
kite ir mes dykai jums parodysi
me, kaip galima skaudantį dantį 
gydyti be mažiausio skausmo.

10 METŲ GVARANCIJA.___________
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS. jjej trupu? ;O man neskaudėjo

PEOPLE’S DENTISTS
(žmonią Dcntistai)

Dr. C. O. Gillette, Mngr.

1816 S. HALSTED ST., Tel. Canal 4104
Valandos nuo 9 iki 9 vak., nedeldieniais nuo 9 iki 12 vai.

SKAITYK
JUOS

PIRKITE
y VYRIŠKUS AP-1 
(redalus nuo' 
MUS O BUSIT AT
ISAKANČIAI APREJ 
\DYTAS IR UŽ-/ 
\ GANĖ D Y- / 

TAS

Gerumas
.. Patarnavimas
-Pasirinkimas
- Atsu kautum as

7-Kaina 7
7 5

geros priežastys 
kurios rekomen
duoja mano aprė- 
dalus.

retų but ganėtinos 
pertikryti tamstą 
jog mano aprėda- 
lai turi didesnę 
vertę ir yra toki 
koki užganėdins 
tamstas.

Adolph V. Zacharevicz,
2336 S. Oakley, Ave., Chicago, Ill

CORNER 23rd PLACE.. .

Kad męs laikome puikiausių ir geriausių gvarantuotų tik
ro aukso laikrodžių, Žiedų, jubilierijos ir muzikos prekių.

Parduodame tavorus daug pigiaus, kaip jus mokate kur kitur už pra- 
stesuius. Kad pirksite pas mus vieną syk, pirksite visuomet.

H. JOFFEY, Jubilierhis.
4625 Ashland Ave. Chicago, Ill.

KAIP GYDYTI REUMATIZMĄ.
Mažai yra tokių ligų kurios suteikia tiek skausmo kaip reumatiz 

mas. Tas baisus sopėjimas gali but sulaikytas geru gydymu.
Sopėjimas paeina nuo kokio nors užnuodijimo kraujo arba uždeg 

no. Tuomet reikia gydyti kuomet uždegimas arba sutinimas sąnario
Reumatizmo gydymui nėra geresnio vaisto, kaip Mayzel reumatiz 

no gyduolė gėrimui ir Mayzel aliejus tepimui skaudžiamos vietos. Tuo 
du vaistu yra geriausiu reumatizmo gydymui. Aš kaipo aptiokorius dau 

metų išbuuVęs Varšuvoj ir Amerike galiu patarti naudoti tą vaistą. 
Mayzel aliojus geras nuo reumatizmo sopėjimo, o Mayzel gyduolė yra 
nuo kraujo užnuodijimo.

Tą vaistą galima pas aptiokoriaus iš Varšuvos. Adr.: Kaina: Alie
jaus butelis 50c., gyduolės $1.00.

J. MAYZEL, DRUGGIST
2424 S. Oakley Ave., Chicago, El. U. S. A.
■■KHnnHraanBnKBBnHBaaKSnBnOnMMBMWaB

Iš pavydumo. Bukarešte 
vieno banko direktorius J. 
Festiban krito po 
traukiniu ir liko 
kytas į šmatus. 
policija nuėjo į jo
tenai atrado papjautą jo 
žmoną ir laišką, kuriame 
išaiškinta, kad Fsetiban nu
žudęs ją iš meiliško pavy
dumo. Paliko penki vaikai 
našlaičiais.

Už imigrantus. Italijos 
valdžia Suvienytoms Vals
tijoms apreiškus, kad ji pa
sirengusi imti dalyvumą 
visasvietinėj Panamos pa
rodoj, jei Suvienytos Vals
tijos nepanaudosiančios bi- 
liaus kas link analfabetų 
imigrantų neįleidimo. Ir 
suprask tu žmogus! Seniau 
buvo pranešta, kad Italijos 
valdžia tuo amerikoniniu 
biliumi džiaugiasi, gi dabar 
pranešama visai priešingai. 
Tokiuo budu turi būti vie
nas ar kitas pranešimas vi
sai klaidingas.

| Naujas Sąvaitis Laikraštis

flATEITIS”
:J. Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni- 
\ jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo 

rūpintis jaunimo apšvietimu.
•Ž “ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tar- 
Snaus kultūriškiems jaunimo reikalams.

“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
' “ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinią apie musą jaunimo judėjimą ir 

veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokią žinią ir žinelią iš lletu- 
vos ir iš viso pasaulio.

■.) “ATEITĮ” išleidinės nuo Naują Metą kooperatyviška bendrovė “A-
\ TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti- 

jos tiesą reikalavimą.
$ “ATEITIS” bus 8 puslapią didumo ir prekiuos tiktai $1.50 metams ir 
A 85c. pusei metą. Į Lietuvą ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00 
e metams ir $1.25 pusei metą.
C; “ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:

“ATEITIS”
| 366 W. BROADWAY, ,r - - - - - - ”
Į (KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIU« 
(■ RĖJIMUI DYKAI).

S, BOSTON, MASS. |
VIENA NUMERI PAŽIU- t

IČSISIŲSDINK ŠIANDIEN.
TIKTAI $1.00 DOLERIS.

Kiekviename lietuviškame name privalo rastis Edmundo Steponai
čio raštą kninga. Steponaitis buvo vienas iš pirmąją musą jaunąją 
rašytoją, kurie duoda mums pradžią grynos literatūros griovei, kurią 
visą pirmiausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės 
sąmonės, bet ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musą raštijos 
Tąjį dailą poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už $1.00 pas:

AL. STEPONAITIS,
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

“Kataliko” redakcijoje ir visuose kituose kningynuose ir krautuvėse 
______ ______________________ ___________ Reikalaukite visur.

Reikalaujama agentą kiekvienoje lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.’

7
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Linksminkitės ir Dainuokite
£: ’ __Daina yra geriausia žmogaus suramintoji^ Dainuojant, žmogui ne taip sunkus

’ ’ | I .Y;-.- Ldarosi vargai ir rūpesčiai. “Dainos maiįj^į- dusia mano” sako musų poetas kun. A. Vienožinskis. Dainuoti turi kiekvienas lietuvis.
DABAR LAIKAS DAINUOTI

O puikiausių Dainų Gaidų galima įsigyti “Kataliko” kningyne

Ko Liūdit, Sveteliai?

Liūdnai. J: 96
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Ko Mudit, sveteliai ? 2

Čia paduota viena iš Petrausko parašytų puikių lietuviškų dainų. Solo balsui ir pianui 
parašytų dainų “Kataliko” kningyne yra daugiaus. Štai surašąs

Pirkites vieną dainų tuojaus. Perkant visas čia surašytas iškarto, gausite už $2.00
2. Su Nakcialy. (dzūkiška). Liaudies daina. Solo 

balsui ir pijanui..................................................30

3. Jojau Dieną, (augštam balsui). Liaudies dai
na. Solo balsui ir pijanui....... .............................. G0

4. Ko liūdit, sveteliai? Liaudies daina. Solo bal
sui ir pijanui.

ADRESUOKITE:

5. Siuntė mane Motinėlė. Liaudies daina. Solo
balsui ir pijanui.......................................................20

6. Vai aš pakirsčiau. Liaudies daina. Solo balsui
ir pijanui.............................................................

7. Už Silingėlį. Liaudies, daina. Solo balsui ir pi
janui. ........ ....................  .20

8. Dovanojo. (zukiška). Liaudies daina. Solo 
balsui ir pijanui. .

9. Skyniau Skynimėlį. Liaudies daina. Solo balsui 
ir pijanui........................ ... ...............................

10. Tykiai Nemunėlis teka. Liaudies, daina. Solo
balsui ir pijanui. i.............................. . ..............

11. Saulelė Raudona. *Liaudies daina. Solo balsui
ir pijanui...............................................................

12. Ligho. (latviška). Liaudies daina. Solo balsui
ir pijanui^ .........................................................
. ’ jį ' ■

Jonas M. Tananevičia
3249-53 SOUTH IMORGAN STREET,

__ A-

8
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torius, R. Sniukas, B. K. 
Balutis, “Lietuvos” II re
daktorius, 
čunas, K.
Lalis.

Spaudos
Mariutė
P. J. Čiulevičius,

Chicagos Lietuvių Draugi
jų trečiasis seimas.

Chicagos Lietuvių Draugi
jų trečiasis seimas atsibu
vo sausio 18 d., 1914 m. 
“Aušros” salėje, 3149 S. 
Halsted st. Seiman atvyko 
52 delegatai nuo sekančių 
draugijų: “Aušros” 1 kp., | Pranas Kibartas. 
Lietuvos Ūkininko dr-jos,' 
šv. Vincento Farereušo dr- 
jos, Lietuvos Sūnų No. 1, 
Liet. Taut. Tėvynės Mylė
tojų No. 1, Leib Gvardijos 
D. L. K. Algirdo, šv. Ka
zimiero Karalaičio, šv. Sta
nislovo dr-jos, Vinco Ku
dirkos dr-jos, S. L. A. 36 
kp., Lietuvių Jaunikaičių 
Dainos Mylėtojų dr-jos ir 
T. M. D. 22 kp.

Atvykusius delegatus pa
sveikino buvusis Ch. L. 
Dr. Sųjungos prezidentas 
p. J. J. Elias, iš kurio pra
kalbos paaiškėjo, kad per 
praėjusius metus vieninte
liu nuveiktu dalyku buvo 
nusiųstas į nekurtuos kon- 
gresmanus ir senatorius 
protestas prieš Burnett’o 
bilių. Didžiausia neveikimo 
kliūtis buvusi antrasis pir
mininkas ir komisijų-komi- 
tetų begalybė. Buvusis 
centro raštininkas, p. P. 
Butkus, savo raporte pa
peikė vietinę laikrašti jų 
(?) ir inteligentijų už jų 
šaltų atsinešimų. Sulyg ka- 
sieriaus raporto 
$88.31.

Svarbiausieji 
Sųjungos seimo

1. Įsteigimas 
mokyklų visose lietuvių 
apgyventose vietose.

2. Įsteigti imigracijos 
šelpimo fondų, kuris bus 
papildomas nuošimčiu iš 
Sųjungos išdo ir prisidėti 
prie vietinio imigracijos 
biuro (Immigrants Protec
tive League).

3. Įsteigimas darbo 
ieškojimo biuro.

4. Suradimas budo 
jungti visas Chicagos 
tuvių draugijas ir vietinę 
visuomenę, kad įsteigus 
namų, kuris butų centras 
visų Chicagos lietuvių vei
kimo, ir kuriame rastų prie
glauda negalintieji, užsilai
kytų darbo suieškojimo, i- 
migracijos ir informacijų 
biurai, skaitykla, mokyk
los, salės, kliubai ir tt. irtt.

Į naujų valdybų liko 
rinkti: Dr. A. Zimontas 
pirmininku, K. Gugis 
prezidentu, Mickevičius
I vice-prez., J. Ilgaudas
II vice-prezidentu, S. Mar
kūnas — III vice-preziden
tu, P. Kurkulis — IV vice- 
prez., Pr. Kibortas, centr. 
raštininku, M. Jurgelionie
nė, fin. rašt., A. Bierzyn- 
skis, išdininku.

Direktoriais: P. Mulevi
čius, Kl. J urgelionis, 
Baltutis, P. Maliorius, 
Juška, Dr. Draugelis 
M. Cinikas.

Apart delegatų seime 
silankė sekanti svečiai: Jo
nas Strimaitis, Pranas Ši- 
vickis, “Draugo” II redak-

Dr. A. L. Grai- 
Kasputis ir A.

komitetas: 
Jurgelionienė

išde liko

Ch. Liet, 
nutarimai: 
pilietybės

su

Kas buvo papasakota ame
rikonams apie lietuvius.
Organizacijos Lincoln 

Centre Fellowship dėka 
įkurta pamokos, kur svars
toma imigracijos klausimai. 
Pamokos atsilieka panedė- 
liais. Pereitų panedėlį, sau
sio 26 d., buvo lietuvių 
diena. Apie lietuvius susi
rinkusiems pasakojo d- 
ras A. Graičunas.

Savo kalbos pradžioj d- 
ras A. Graičunas užsiminė 
apie lietuvių praeitį. Pasa
kojo apie letuvius, gyvenu
sius 500 metų atgal. Pasa
kojo, kaip lietuviai, susi
vieniję su lenkais, per Ja- 
gailos su Jadvyga susižie- 
davinių, neteko liuosybės ir 
savistovybės ir kaip griu
vus lenkų karalijai ir Lie
tuva tos nelaimės turėjo 
but dalininkė. Kalbėjo to
liau nurodinėdamas, kaip 
lietuviai vargo patekę po 
Rusijos valdžia, kuomet 
neteko spaudos ir kuomet 
net maldakningės buvo 
persekiojamos, ir kaip už 
jas žmonės patekdavo ka
lėjimai! ir Sibiran. Del 
priespaudos ėmė lietuviai 
emigruoti svetur. Vieni ap
sibuvę įvairiose Europos 
valstybėse, kiti dūmė A- 
merikon. Daktaras priminė 
taipgi, kad lietuviai savo 
tėvynėj esą sveiki ir ilgai 
išgyvenu — 95—105—110 
metų. Ilgai išgyvenu dėlto, 
kad lietuviai apsčiai varto
ja šviežių kiaušinių ir pie
no. Paskui daktaras
kalbėti apie Amdrikos lie
tuvius. Lietuviai čia 
gražu nesunaudojų visos 
tos laisvės, kokių suteikia 
šios šalies surėdymas. Pri
minė apie abu Sus-mu. Pri
pažino, kad lietuvių para
pijinės mokyklos 
penkiais metais 
sios nuo viešųjų 
Paminėjo apie
gyvuojančių “Aušrų”. Sa
kė, kad lietuvių sveikatin
gumas kilus. Seniau Chica
goj mirę 75% vaikų, o da- 

. bar jau tik 30%.
Po prakalbos buvo kal

bėta apie imigracijų ir pro
jektų įstatymų, varžančių 
ateivystę. Buvo pakviestas 
susirinkime esantis p. S. P. 
Tananevičia išreikšti, kų 
mano apie tų dalykų. Jisai 
pasisakė esųs tam biliui 
priešingas. Savo nuomonę 
pamatavo šitaip. Lietuvoj 
ir, apskritai, šalyse, iš kur 
plaukia beraščiai ateiviai, 
nesu pakaktinai mokyklų; 
jaunuomenė ir geriausių 
norų dažnai negalinti pra
mokti rašto. Amerikoj gi, 
esant visokių mokyklų, a-

ėmė

Section Two.

Metai XVI

su- 
lie- toli

yra bent 
atsiliku- 

mokyklų. 
Chicagoj

is-

M.
ir

at-

teiviai turi progos ir nuoli- 
kio naudotis tomis mokyk
lomis ir pramokti rašto. 
O šioj šalyj, sakė, kiekvie
nų tiesiog aplinkybės vers
te verčiančios pramokti 
rašto, nes kiekvienam daž
nai pasitaikųs reikalas pa
sirašyti.

D-ras A. Graičunas pasi
sakė esąs biliaus šalinin
ku. Įvykus jam, sakė, lie
tuviai ir kitos tautos viso
mis pajėgomis rūpintųsi 
pramokti rašto. Taigi bi- 
lius, d-ro nuomone, paak- 
stintų lietuvius prie švie
timosi.

Svetys.

Jau žmonės neklauso bjau
rių monologų. .

Pereitų nedėlių, sausio 
25 d., ties 57 ir State gat
vėmis, S. L. A. 25 kuopa 
buvo surengusi vakarų. 
Žmonių atsilankė gražus 
būrelis. Rengėjai padarė 
nedovanotinų klaidų leidę 
ant pagrindų vyrų su mono
logu, kuriame pašiepiama 
tėvas Kazimieras kapuci
nas. Mat, norėjo gudrais 
pasirodyti. Bet žmonės pa
matę, kad išjuokama tas, 
kas jų godojama, ėmė 
skyrstyties.

Žinoma, ne naujiena lie
tuvių vakaruose išgirsti 
riebų monologų arba ku
riame pajuokiama ir užgau
nama kataliko jausmai. Bet 
jau laikas švarinti ir kaip 
galint rodyti savo nepasi- 
kakinimų tokiais apsireiš
kimais.

Dalivavęs Jonas.

Padūkėlis baisiai sudarkė 
gražios mergelės veidus.
Sausio 21 d. po num. 

4501 Wood gat. ant Town 
of Lake, vienas vyras pa
pildė pasibaisėtinų daly
kų. Minėtos dienos vakarų, 
grįžtant Leonorai Venclo- 
viutei iš darbo, prie pat 
namų vyrpalaikis pylė sie- 
rinės rūgšties patogiai 
merginai į veidelius. Naba
gė liko nugabenta ligoni
nėn. Ne tik veidai visam 
amžiui liks sudarkyti, bet 
daktarai abejoja bau pasi
seks jiems akis jai išgel
bėti. Už valandos policija 
sugriebė intariamų kalti
ninkų. Jis ginasi, kad ne
papildęs tos bjaurybės. 
Bet Leonora tvirtina gerai 
jį pažinus.

Suareštuotasis yra A. 
Poliauskas. Jis gyvenęs toj 
pat šeimynoj, kur gyveno 
ir nelaimingoji Leonora. 
Kadangi jis buvęs jai įki- 
rus, tai, jai prašant, šei
mininkė jį pavarius. Jis 
neva norėjęs vesti Leonorų.

Rakieta.

Panelės šv. dr-ja buvo pa
rengusi vakarą.

Pereitų nedėlių minėta 
dr-ja buvo parengusi gan 
dailų vakarų su lošimu. 
Vaidinta komedija “Gudri 
našlė”. Lošėjai visi gerai

atliko savo roles, nes jų 
dauguma jau po daug kar
tų yra pasirodę scenoj.

Žmonių salėn buvo prisi
rinkę gan daug. Veik visos 
sėdynės buvo pilnos.

Po vaidinimo šokta. Ap
skritai imant, vakaras nu
sisekė gerai.

Narys.

Moksleivių vakaras.
Sekmadienyj, 25 d. sau

sio, “Hull House” teatre, 
Moksleivių Sus-mo 2-ji kp. 
parengė koncertų su vaidi
nimu. Šis vakaras galima 
pilnai pa vykusiu. Jau vos 
tik įžengus sųlėn, jautiesi 
ramiu ir jaukiu. Nedidelė 
salė prisirinko pilna svečių, 
daugiausiai jaunimo ir in
teligentų, simpatizuojan
čiu moksleiviams. Vakaras 
atsidarė 8 vai. v., p. A. Po
ciui skambinant užgaudė 
vargonai “Grand March” 
iš “Aida”. Toliau sekė kal
ba St. Dargužio, žinoma, 
kaipo moksleivis, kalbėjo 
apie mokslų ir jo svarbu
mų. Koncerto skyrius taip 
švariai mokėta sutaisyti, 
jog čia kiekvienas galėjo 
pasigerėti, kad ne vienu, 
tai kitu dalykėliu.

Čia linksmino mus ir dai
nininkai solistai, ir smui
ką, ir pianas, ir kornetas. 
Labiausiai tai visiems pati
ko kvartetai,. 1&iippat p-lės- 
O. Klimavičiūtės ir p. Pr. 
Jakučio dainavimas solo. 
Malonu / buvo klausyties, 
kaip musų gerb. daininin
kai: Pr. Jakutis, A. Po
cius ir Stogis, akompanuo
jant Sarpaliui, užtraukė : 
“Jau sugrįšiu į Tėvynę, 
sveika, miela Lietuva”... 
Ne vienam gal tos dainu
žės priminė jaunystės die
neles ir tų apkerusių kal- 
nais-kalneliais ir ošiančio
mis giriomis šalį. Arba kai 
kita musų dainininkė p-lė 
O. Klimavičiūtė, savo plo
nu, skambiu ir švelnučiu 
balseliu meldė: “Leiskite į 
Tėvynę, leiskite pas sa
vus”... ir tt. Vėliau pasi
gėrėjome ir gerb. Pr. Ja
kučio skambiu tenoru. Šis 
musų jaunas dainininkas, 
nesenai pradėjo lavinti sa
vo balsų, jisai yra labai 
publikos mylimas ir jam 
plojama be perstojimo, ji
sai mus jau senai linksmi
na pramogose lietuviško
mis dainelėmis. Šį kartų jis 
sudainavo Sosnauskio 
“Siuntė mane motinėlė” ir 
“Aš klaidinėjau lyg sap
ne” ir tt.

Koncertui pasibaigus 
“Dramos” dr-jos nariai su
lošė vienaveiksmę komedi- 
jėlę “Aukso veršis”. Vei
kalėlis irgi neperblogas ir 
turi savyje keliatų sveikų 
ir pamokinančių minčių.

Vaidintojai parinkti, ga
bus ir jau pasižymėję sce
noje, kai šit: B. Vaitiekū
nas, L. Žilvičiutė, J. San- 
kunas, J. Briedis ir J. Šir- 
vinskas. Sulošė visi labai 
gražiai.

Šis vakarėlis darė įspūdį, 
jog žmogus ištikro esi te
atre. Geistina mums susi

laukti kuodaugiau panašių 
vakarėlių.

P. Kurkulis.

Vakaras T. M. D., pareng
tas So. Chicago  j.

Pereitų nedėlių minėtos 
dr-jos kuopa Aršauskio 
salėj buvo surengusi dailų 
pasilinksminimo vakarų. 
Buvo prakalbos, deklema- 
cijos, monologas, šokiai.

Programo vedėju buvo 
p. Puišis, kuopos pirminin
kas. Pirmiausia manda- 
dagios drųsos mažos sese- 
rįs Puišytės viena po an
trai gražiai padeklemavo 
eilių. Paskui kalbėjo Pi*. 
Gudas. Jis išrodinėjo, kaip 
žmogus, būdamas silpnes
niu už kitus tvėrimus, vie
nok turėdamas tų nuosta
bių dovanų — protų, stojo 
visų žemės sutvėrimų val
dovu. Toliau išrodinėjo, 
kaip kenkia žmogaus pro
tui svaigalai. Antras kalbė
tojas buvo p. S. P. Tana- 
nevičia, Jisai kalbėjo T. 
M. D. reikaluose. Pirmiau
sia priminė apie jos augš- 
tus mierius. Paskui pasa
kojo, kaip du metu atgal 
buvo bandyta sutverti T. 
M. D. Chicagos kuopų ra
jonų ir kaip per kuopų at
stovų nesilankymų tas ge
ras sumanymas liko už
mestas. Toliau išrodinėjo, 
kaip daug gyviau ir našiau 
galima but darbuoties to
kiam rajonui susitvėrus. 
Pasakė, kad visgi yra vil
ties, kad anksčiau ar vėliau 
rajonas liks sutvertas ir 
prasidės guvesnis besidar- 
bavhhas.

Po prakalbų p. Kviet- 
kauskas užlamatavo ant 
pagrindų stenėdamas, ant 
sulinkusių kojų, be kepu
rės, susivėlęs išrokuoti gir
tuoklio gudrumus ir nepa
laimas. Monologų sekė tų 
pačių mergelių Puišyčių 
deklemacijos. Ir šiuo kar
tu abiem gražiai nusisekė. 
Abi taria lietuviškus žo
džius be jokio angliško ak
cento. Matyt, mergelės y- 
ra gimdytojų gražiai auk
lėjamos.

Dar deklėmavo p. Kviet- 
kauskas ir programas pa
sibaigė. Po to prasidėjo šo
kiai. Trįs muzikantai buvo 
iš Roselando.

Žmonių vakaran nelabai 
daug teprisirinko.

Vakaro rengėjų buvo 
nutarta neturėti svaigalų. 
Tai pagirtina. Prie kuopos 
priguli nemažai labai veik
lių ir gerų norų vyrų. Tad 
yra vilties, kad kuopos pa
sidarbavimu ateityj dar 
vienas gražus vakaras bus 
surengtas.

Veiklus narys.

Chicago Heights lietuviai 
gėrėjosi dailiu lošimu.
Sausio 18 d. š. m. buvo 

statyta scenoj komedija 
viename akte “Žydas stati
nėje”. Sulošė tų komedijų 
vietinis šv. Kazimiero pa
rapijos choras Viskauskio 
salėj. Vakarėlis labai nu
sisekė ir visi aktoriai at
liko savo roles puikiausiai, 

'ištikro, galima buvo su pa-

siganėdinimu žiūrėti į juos 
lošiant, nes, tartum, kiek
vienas lošėjas buvo įsikū
nijęs į savo rolę. Pasižy
mėjusieji tame vaidinime 
buvo: A. Žemaitis, Marty
no rolėj; jis taipgi buvo 
vedėju to teatro; J. Kaz- 
lauskis, tarno rolėj; P. Mik- 
šas, Ickaus rolėj ir p-lė K. 
Vinciutė, Mariutės rolėj. 
Nežiūrint bjauraus oro 
publikos prisirinko pilna 
salė ir savo užsiganėdini- 
mų išreiškė širdingu juo
ku ir rankų plojimu.

Pasibaigus lošimui šv. 
Kazimiero bažnytinis cho
ras padainavo kelias pui
kias daineles vadovaujant 
p-lei K. Vinciutei.

Ištartina ačiū visiems, 
kurie prisidėjo prie suren
gimo tojo linksmo vakarė
lio, ir reikia tikėties, kad 
ir toliau dar teks mums 
pamatyti jų darbštumo 
vaisius. Ten buvęs.

Buvo užsidegę Apveizdos 
Dievo bažnyčios trepai.
Sausio 23 d. galėjo pa

tikti baisi nelaimė Apveiz
dos Dievo parapijų. Buvo 
užsidegę trepai, vedanti iš 
prieangio į bažnyčių. Ug
nis laiku pastebėta ir umu 
laiku pašaukta gaisrinin
kai. Šie urnai užslopino ug
nį. Už kelias dešimtis do
lerių visgi padarė nuosto
lių.

Sausio 25 d. klebonas, 
kun. Krušas sušaukė para
pijos susirinkimų. Jame iš
rinkta parapijos komite
tas. Jin pateko A. Brožis, 
Pr. Baciaučius, J. Kašto
nas, Petras Žičkus, J. Jo- 
nuška, Pranas Šttnidtas, 
Ig. Lekaučius, J. Miliaus
kas, Justinas Zdanavičia, 
J. Šimėnas. Susirinkimas 
gražiai pasibaigė.

Apskritai imant, dabar
tės parapijos reikalai ge
rai vedami. Judkių Jonas.

Išrinko kandidatus.
Antro apskričio S. L. A. 

valdybos susirinkime liko 
nominuoti į pildomųjų ta
rybų S. L. A. nuo šio ap
skričio kandidatai. Visi 
kandidatai plačiai žinomi 
Amerikos lietuviams, ypa
tingai S. L. A. nariams, 
kaipo darbštus veikėjai la
bui S. L. A. Nekurtos Chi
cagos ir apylinkės kuopos 
beveik vienbalsiai nomina
vo tuos pačius kandi
datus. P. Šilvas.

na pradėti ateinantį mėne
sį. P. Šilvas.

Račiūnas su savo paveiks
lais Chicago j.

Antrasis S. L. A. apskri
tys pakvietė p. Račiūnų 
atvažiuoti Chicagon paro
dyti “Lietuvą paveiksluo
se”. Jis sutiko atvykti 
pradžioje balandžio mėne
sio. Apskritys kartu keti
na surengti ir agitativiš- 
kas prakalbas S. L. A. nau
dai. P. K.

Anarchistai veikia tarp 
bedarbių.

Pereitų utarninkų ties 
12-ta ir Morgan gatvėmis 
ištiko policijos su bedar
biais susirėmimai. Du a- 
narchistu — vienas rusas, 
antras bene tik žydas kurs
tė bedarbius. Working
men’s salėj buvo bedarbių 
susirinkimas ir keli kalbė
jo jų reikaluose. Išėjus be
darbiams iš salės, anarchis
tai ėmė sakyti kurstančias 
prakalbas. Buvo duota ži
nia policijai ir suareštavo 
kalbėtojus, o minia išvai
kė.

REGISTRACIJA.
Ateinantį utarninkų, ty. 

vasario 3 d. bus mieste pi
liečių balsuotojų registraci
ja. Katrie minėtą utarninką 
Užsiregistruos, gulės dal^ 
▼auti priešrinkimuose (pri
mary) kandidatų į miesto 
valdininkus ir paskui nu
skirtų kandidatų pilnuose 
rinkimuose. Visiems pilie
čiams būtinai reikia regis- 
truoties, nes be to nebus 
prileidžiami skirti kandi
datus ir rinkti valdinin
kus. Šiemet registracija ir 
tuo nepaprastai svarbi, 
kad pirmusyk Chicagos 
historijoje registruosis ir 
moterįs pilietės, kurioms 
dalimis pripažinta rinki
muose teisės.

Nauja draugija.
Sausio 16 d. Antano 

Bierzynskio svetainėje ant 
Town of Lake sutverta 
nauja tautiškai-progresi- 
vinė draugija vardu “A- 
tcitis” su pašei pos skyriu
mi $10 savaitėje. Prisirašė 
apie 40 narių, žymesnių 
townoflakieciu.

Ateitininkas.

Nauja salė.
Ant Town of Lake du 

lietuviu ketina statyti di
delę svetainę, pagal šiii 
laikų reikalavimus. Pienai 
jau padirbti ir dabar keti

Didelė klaida.
Prof. Marcei Labbė, 

kurs gyvena Paryžiuj, sa
ko, kad mes privalome at
sižvelgti ne vien į valgio 
gerumų, bet taipgi ir į jo 
daugumų; mat, jis spėja, 
kad nerviškumas dažnių 
dažniausia esti del persival
gymo. Žmonės mano, kad 
geras valgis nekenks, kad 
jo daug suvalgysi. Bet tai 
yra didis apsirikimas. Žmo
gus tuomet negardžiai atsi- 
riaugėja, jo skilvis išsipu
čia. Be to, išsipučia taip
gi jo kepenįs, išsitempia 
skilvis, žmogaus veidas pa
gelsta, pasidaro nervišku, 
esti nemigos kankinamas ir 
kitų negalių. Geriausias 
tuo atsitikimu vaistas yra 
Triner’s American Elixir 
of Bitter Wine, nes jis iš
varo iš vidurių pašalinę 
medžiagų, sustiprina virš
kinimo organus reguleriam 
darbui. Geras skilvio ligo
se, kepenų ir vidurių. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, 1333- 
39 So. Ashland avė., Chica
go, Ill. Reumatinėse ir neu- 
ralginėse ligose vartok 
Triner’s Linimentų.
(Advt.)
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Prie Puikiausios

MUZIKOS
Galite pasišokti pirmajam kam

baryj, o vasarą kieme, jeigu turite 
namie muziką. O gali pagrot jums 
viso svieto geriausi muzikantai, 
kada nusipirksite naujausio išra
dimo “COLUMBIA” betriubį 
grafofoną.

I

I

I

Louis N. Hammerling, A- 
merikos svetimtaučių Laik
raščių Sus-mo pirmininkas 
ir žymus gynėjas ateivių 
reikalų.

Asmens laisve

Pilni Šamai Linksmybes
Ii Vieno Wofono )

Šokiai, Dainos, Orkestrą, 
Deklamacijos, Juokai

1

(

I

5 
i

i

<
(
4
I

Columbia grafofonai yra geriausi, kokius svie
tas iki šiol išrado. Geras daiktas kaštuoja tiek, kiek 
jis vertas yra. “Pigių mėsą šunis ėda”, — teisingai 
sako lietuvių patarlė. Nusipirksi pigų gramofoną, 
tai jis ištikro bus pigus, girgždės ir gargaliuos, ir 
jį turėsi šunims išmesti. Jaigu pirkti, tai pirkti ge
rą daiktą. už tinkamą kainą.

Columbia grafofonai ar už $20, ar $200 yra ly
giai verti grafofono vaido, lygiai nedaro gėdos nei 
pardavėjui,, nei pirkėjui

Visi Columbia grafofonai turi šiuos naujus pa
gerinimus: nepertraukiamo tono kambarį, ištobulin
tą perėmėją, nusmailintą tono alkūne, tono kontro
liuotojus, bebalsį Columbia motorą ir k.

I
I 
(
I

I

t

fabrikos čienia.
Visus Columbia grafofonus parduodame 

kia čienia, kokią rodo fabrikos katalogas.
Šitie yra žinomiausi Columbia grafofonai:
“Eclipse”, su visais Columbia pagerinimais, 

200 adatų priedo, ąžuolinis — $20, raudono me
džio — $25.

“Regai”, 35% colių augščio, su padėliu rekor
dams, užsukamas trims rekordams išsyk; ąžuolinis 
arba raudonmedžio be rekordų albumų $40, su re
kordų albumais — $50.

“Leader”, 41% colių augščio, su uždaromu pa
dėliu rekordams, labai malonaus balso, $75.

“Mignonette”, 43 colių augščio, didžio tobulu
mo grafonola, puikus papuošalas kambario $100.

Ateikite pasiklausytų 
muzikos — dykai.

to-

o

i 3249 S. Morgan St, Chicago, Ill

musų miestus
ir prekybos

ekonominiais

Milijonais atkeliavo žmo
nės iš Europos į Suvieny
tąsias Valstijas. Atkeliavo 
geizdami ivykdinti savo 
svajones apie geresnį bei 
žmoniškesnį gyvenimą, apie 
savo namų įsitaisymą, šei
mynų doros išauklėjimą ir 
pasilsėjimą nuo žiaurios ir 
netikusios valdžios perse
kiojimų.

Didžiuma atsiekė savo 
troškimus. Daugelis rado 
didesnę laimę ir pasiseki
mą, negu tikėjosi. Jie liko 
amerikiečių kaulų bei gįs- 
lų dalim. Juk tai svetimže- 
miai ir anų ainiai pavertė 
musų tyrlaukius į žydin
čias ukes bei 
į išdirbystės 
šaltinius.

Greta su
pagerinimais jie in gyvendi
no čia ir augštus laisvės 
idealus. Atkeliavę su atvi
romis mintimis, su tikrais 
liuosybės troškimais — jie 
prisigretino prie amerikie
čių gyvenimo, susiliejo su 
juom, suamerikonėjo. Jų 
vaikai jau visame vienodi 
su senesniųjų amerikiečių 
vaikais, pridedant tik dau
gelį gražiųjų papročių ir 
ideų iš Senojo Svieto.

Jie atsinešė su savim 
daug papročių ir skonių 
iš gimtinės šalies. Daugelis 
tų papročių ir skonių len
gvai prigijo prie čionykš
čių ir padarė savitą ramią 
ir malonią gyvenimo for
mą.

Čiagiinių amerikiečių di
džiuma tuos papročius be 
pasipriešinimo toleruo j a, 
jiems pritaria ir iš dalies 
patįs juos priima.

Vienok pastaraisiais lai
kais prasideda mėginimai 
per prievartą užgniaužti 
nekuriuos papročius bei 
skonius. Ir tą daro tik ma
žuma, kuriai nepatinka 
plati linksmo ir ramaus 
gyvenimo idea. Visokiais 
pasidarbavimais, spauda ir 
tvirtomis organizacijomis 
tie “palaimos naikintojai” 
palenkė savo pusėn neku- 
rias valdžios šakas, nežiū
rint į jų skaičiaus propor
ciją.

Asmens laisvė pastaty
ta prieš pavojingą krizį. 
Jos priešai taiko smūgį tie
siog į jos vidurį, surištą su 
taip vadinamu girtavimo 
klausimu.
• Žinoma, niekas - nepasa
kys, kad girtavimo ^Jausi
mas tai tas pats, ką ir as-

mens laisvė. Laisvė idea y- 
ra perdaug plati, kad ją 
galima but sulyginti su 
šiuo ar kitu dalyku. Vienok 
laisvės priešai pasistengė 
pastatyti girtavimo klausi
mą į patį priešakį kovos 
preš asmens laisvę ir jų 
spėkos dabar sukuoptos 
vien prieš tą dalyką. J ei šis 
pirmasis mušis bus laimė
tas, tuomet atsikartos kiti, 
dar pavojingesni asmens 
laisvei. Todėl tai visi lais
vės šalininkai ir apgynėjai 
privalo suvienyti savo spė
kas ir atmušti šį laisvės 
slopintojii užpuolimą. Pa
darę tą, laisvės draugai ži
nos, jog jie įstengia panai
kinti sumanymus, kurie y- 
ra tikrai neamerikietiški.

Pasikesnimai ant- laisvės 
prasidėjo pamažu ir ma
žais užpuolimais. Pirmu
čiausiai pasiryžta išvyti iš 
kaimų ir miestelių viešas 
gertuves bei alkoholinių gė
ralų išdirbinėjimą ir par
davė j imą. Keliatas retai 
apgyventų ir mažai miestų 
turinčių valstijų liko už
kariauta. Paskutiniais me
tais jau tyčiomis buvo nu
kreipta doma nuo šių daly
kų ir naikinimą vien “ sa
loon’ų”, nors užpakalinis 
tikslas visad buvo visiškai 
išnaikinti gėrimų pramonę, 
o su tuom ir individuali 
alkoholinių gėrimų vartoji
mą.

Antgalo liuosybės prie
šai pasijuto ant tiek tvir
tais, kad numetė savo ly- 
čynas ir pradėjo atakuoti 
visą frontą. Jie sukuopė 
visas savo spėkas Washing
tone ir, z pasiryžo išgauti 
Tautinę Drausmę. Praeitą 
pavasarį jię varė per kon
gresą įstatymą, uždrau
džiantį siuijtinėti alkoholi
nius išdirbinius iš vienos 
valstijos į k|tą. Jiems pavy
ko pagauti kongrese bal
savimui tokią didžiumą, 
kuri net prislėgė preziden
to Tafto veto.

Jie dabar varo per kon
gresą dvi rezoliuciji apie 
pridėčkus prie Suvienytųjų 
Valstijų konstitucijos.

Kalifornijos senatoriaus 
Works rezoliucijoje reika
laujama prikergimo prie 
konstitucijos pridėčko, už
draudžiančio distiliuotųjų 
spiritų pardavė j imą, išdir
binė j imą ir importavimą 
visose Suv. Valstijose vi
siems tikslams, išskiriant 
mechanikos, medicinos ir 
dailės reikalus. Ši rezoliuci
ja dar nemini fermentuotų 
gėralų, kaip ve, vynas ir 
alus, vienok senatorius 
Works neužginčija, jog čia 
dar tik pirmasai žingsnis.

Alabamos atstovo Rich
mond P. Hobson rezoliuci
ja skamba trumpai ir aiš
kiai:

“Skyrius L Pardavoji- 
mas, išdirbinėjimas ir im
portavimas del pardavoji- 
ino gėralų, turinčių savyje 
alkoholį, yra uždraustas 
Suvienytose Valstijose ir 
visose po jų jurisdikcija te
ritorijose.”

Taigi mes stovime prieš 
rengiamą prieš musų akis 
uždraudimą laisvoje šalyje, 
prieš aprubežiavimą lais
vės liuosiems gyventojams.

Iki šiol panašus uždraudi
mai nebuvo pilnai įvykdo
mi, nes norintieji vartoti 
alkoholinius* 'gėralus, visuo
met galėdavo parsisiųzdin-

Bell

neapsa-

Tautinę 
ivykdinti

distriktuose, tai 
tuomet, kada tas 
visose valstijose, 

prislėgs gyvento-

ti iš kitų valstijų. Įvykus 
gi Tautinei Drausmei, par- 
sisiųzdinimas bus negali
mas ir visos įstaigos, iš- 
pildančios tokius reikalavi
mus — grius.

Vienok tas visiškai ne
reiškia, jog grius ir girta
vimas. Juk ir šiandie pil
na visur visokių gėralų, ne
legaliai padirbtų. Sunaiki
nus gi legales išdirbystės, 
reikalavimai taip padidės, 
kad kontrabandinis gėralų 
išdirbimas užaugs 
komai.

Ar bus galima 
Drausmę pilnai
— tai dar klausimas. Jos 
išpildymui bus reikalinga 
didelė valdininkų armija, 
prasidės persekiojimai, pa
pirkinėjimai, skundai, areš
tai... Jaigu jau dabar val
diški šmekeriai turi triūso 
taip vadinamuose “Moon
shine” 
kas bus 
prasidės 
kuomet
jus įstatymas, nesutinkan
tis su didžiumos noru?

Daleiskime, kad žmonės 
pradės dirbti sau gėralus 
namie j e, kaip dirbo kita
dos, kuomet gėralai nebu
vo vartojami industrijoj. 
Tuomet mes sugrįšime prie 
senoviškų nešvarių ir nuo
dingų gėralų. Ir kas galės 
nurodyt rubežių, prie ku
rio naminis išdirbimas, o 
tuom labjau vartojimas, tu
rėtų užsibaigti ir kuomet 
pilietis turėtų paliauti vai
šinęs savo svetį?

Lai nemano žmonės, gy
venantieji dideliuose mies
tuose ir tankiai apgyvento
se valstijose, jog mažumos 
norai negali but ivykdinti. 
Federates konstitucijos at- 
mainymai ir papildymai 
daromi perbalsavųB trijų 
ketvirčių 
skaičiaus
Tas reiškia, kad jei 36 val
stijų legislatures pasiuliji- 
mą priims, tai liks konsti
tucijos dalimi, nežiūrint 
jog turinčios didžiumą gy
ventojų valstijos visiškai 
tam nepritartų. Štai, pavyz- 
din, yra dešimts valstijų, 
kurių visi gyventojai drau
ge neatstoja New Yorko 
valstijos gyventojų skaitlių. 
O, vienok, anie turi konsti
tucijos klausimuose dešim
tį balsų, kuomet New Yor
ko valstija tik vieną.

Matant artinanties pa
vojų, laikas susivienyti vi
siems geros valios 
čiams ir drauge stoti 
nime tautos gerovės, 
nime asmens laisvės, 
latus budėjimas — laisvės 
ramstis.

visų valstijų 
legislaturoms.

pilie- 
apgy- 
apgy- 
Nuo-

System

Žaibant telefonu, lupų judėjimo nesi

mato ir, vien tik ausis turi viską iš

girsti, o jai tas lengviau atlikti, jeigu 
kalbanttis kalba tiesiai į kalbamą trtriu- 
bele, aiškiai ir neskubindamas. Kalbant su žmo
gum veidas į veidą, klausantis supranta netik 

iš balso, bet ir iš lupų judėjimo ir veido iš 

reiškimo.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Ar nukreips šį smūgį tie, 
kurie tiki į Amerikos pama
tinius įstatymus apie lais
vę?

Louis N. Hammerling.

Kardinolai. Mirus kardi
nolui Kampeliai, viso kar
dinolų paliko 55, iš kuriu 
30 yra italai. Popežius ma
nąs paskirti 15 naujų kar
dinolų, žinoma, ir vėl dau- 
giaus italų.

Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?” 
Gal nežinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina Jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčla ir paduoda daugiausiai gerų Ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuota me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
3252 So. Halstad SI., CHICAGO, ILL.

KAINA
$1.00 
UŽBUT. i

f L

Vienintelis Praktiškas 
Lietuviy

Kontraktorius
Steponas Markūnas.

Budavoja namus mūri
nius ir medinius, departa- 
mentines krautuves ir sve
taines.

Taiso senus namus, pa
deda cementinį fundamen
tą. Norėdami savo namus 
taisyti kreipkitės pas

Steponą Markūną,
1645 W. 47th St., Chicago.

Tel. Drover 3859.

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. Not Inc.

A. BARTKUS, Savininkas.
3212 S. HALSTED St., CHICAGO.

Tel. Yards 1658

Parduodam visokius elektriš
kus fikčerius, lampas ir t. t.
Atliekam visoki elektriška dar
bą — sudedam elektriška švie
sa ir atliekam visok. taisymus.

^GELBĖKIT J»SŲ PLAUKUS
Stebėtinas Išradimas Plaukams Želdinti. ' 
Mes absolučiai gvarantuojanie, kad Vigo* 
rola yra vienutinis sviete vaistas plaukams 
želdinti. Jeigu jums slenka plaukait jeigu 
niežti galvų, jeigu turite plaiskainu galvoj, 
tai gelbėkite tuojaus. Dabar turite progą 
atgauti savo plaukus. Vigorola jusisz- . 
gydys ir turėsite gražius, ilgus irpuikiusį 
plaukus. Vigorola yra išbandyta ir ffva-l 
rantuota. Suvienytu Valstijų valdžios.) 
(Under the Food and Drug Act). Nebusi 
plikas, jeigu vartosi Vigorola. Rašyk 
reikalaudamas butelio Vigorolos.
VigorolaCo.Dep.A.3149S.PIorganst. Chicago

HAMBURG AMERICAN 
LINIJA.

Didžiausia laivų kompanija svieto. 
Plaukinėj a vien tiesiog taip Boston Ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji klest.
ir

dienose

žemos Kainos 
esi

Tarpdjnla.
Tobuliausias išrenglmas 

ras patarnavimas. — Geri sveiki val
giai. Delei tolesnių smulkmenų kas- 
link kainos, plaukinėjimo ir t.t. Kreip
kis pas

HAMBURG-AMERICAN LINE.
607 Boylston St. Boston, Mass.

Arba 41 Broadway — New York, 
arba pas vietinius egentus bile kur.

— labai ge-

Pirtįs
VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas 

screda nuo 8 ryto iki 6 v. vak.

908-10 W. 14th St., Chicago, III.
2 blokai nuo Hahted St.

Turetę rastis rūmuose kiekvieno, nes tai yra riebi, 
šv Ini ir labai tinkanti degtinė šeimynoms bai sve
čiams, ir taipogi laike ligos, nes kiekvienas gydyto
jas velija Handinesom Bourbon vartoti. Pasiim
kit butelį namo šiandie, nes ji yra gaunama kožna- 
me prakilniame saliune, arba pas

NATIONAL WINE & LIQUOR CO.
3430-32 S. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL.
Taipogi turime visokias degtines įš kitij žėriu, todėl 
pareikalaudami Handinesom Bourbon arba kito
kios degt nes, teiksitės atsišaukti laišku, arba ypa- 
tiškai, o mes pristatysim kuogeriasią tavorą ir už 
pigesnę kainą.

AT YDA
Handmesom Bourbon
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Jauna fdidviyre.f
Ims nagan trustus
Septyni krito šaudymuose

Vienu stebuklingu daktaru mažiau

Pasigydoma nuo rūkymo
12-kos metu mergaitė iš

gelbėjo brolį.
Poughkeepsie, N. Y. Bro

lis įpuolė upėn. Sesuo, 12- 
kos metą mergelė, tuoj šo
ko vandenin ir nutvėrė 
brolį. Sriaunus vanduo, vie
nok, abu ėmė nešti pavan
deniu. Urnai šmurkšt abu 
po ledu ir palindo. Tuomet 
mergelė savo silpna ranka 
dūzgeno į ledą, bet vanduo 
panešė juodu apie 30 pė
dą toliau ir čia išlindo a- 
bu iš po ledo. Čia taipgi bu
vo upės užsisukimas ir abu 
atsimušė į krantą. Mergelė 
išvilko brolį ant kranto ir 
suskubo namučią.

Tai šaunus, didvyriškas 
mergelės darbas. Reikia 
manyti, ji bus apdovanota 
iš Carnegie Hero Fondo. 
Užsipelno.

Suvaržįs trustus.
\ Washington, D. C. Kaip 
tik po kalėdinią vakaciju 
kongresas susirinko, tuoj 
imasi už svarbią valstybės 
dalyką. Didžiausias demo
kratą valdžios žingsnis šiuo 
tą^pu yra suimti nagan 
rustus. Drąsiai ir rimtai 
imasi už to darbo.

Kol kas suvaldančiu trus
tus įstatymą tik projektas 
tėra. Dar bus kongrese tie 
įstatymai apsvarstomi, 
somi, papildomi.

Kompaniją trustai 
tai sutartįs, kontaktu
tvirtintos, konkurencijos 
budu privesti prie bankro
to kitas kompanijas, kurios 
išdirbinė j a tokius pat daly
kus, kaip ir susitarusios 
kompanijos. Taip galą' ga
le kelios kompanijos mono
polizuoja išdirbystės šakas, 
padaro trustus.

Iš dabartinią įstatymą 
projekto matyt, kad valdžia 
užgins daryti panašias su
tartis, daryti tarp savęs 
kontraktus.

taikyti į mergelę, nešovė 
bėgančius kalinius. Vienas, 
vienok, sargas šovė ir pa
taikė mergelei. Kaliniai su
spėjo nubėgti prie vartą, 
atsirakyti juos ir įsėsti į 
čia pat stovintį vežimėlį. 
Bet tuo tarpu atsipeikėjo 
visi sargai ir, sėdę ant ark
liu, ėmė žerti kulipkas į 
vežimėlį. Viena teko ark
liui ir tas pargriuvo. Ve- 
žimėlyj niekas nekrutėjo, 
visi trįs buvo negyvi.

Vienas kalinią buvo bu
vęs nuteistas dviem metam, 
kitas penkiems, o trečias 
40-čiai meą kalėjimo.

1

Garsus

tai-

yra
pa-

uz 
iš- 
to

uždėti, kokią tik įstatymai 
daleidžia. Priskaitė prie 
antros rąšies žmogžudys
tės. Už tai veik iki gyvos 
galvos uždaroma kalėji
mam

Vaistas nuo rūkymo.
Hoboken, N. J. čia imta 

gydyti žmones nuo rūky
mo. Kartą salėn buvo su
sirinkę apie 300 asmenų ir 
apie 50 panorėjo but “įčie- 
pytais” nuo rūkymo.

Du daktaru tą atlikinė
jo. Gydymo būdas yra toks. 
Tam tikra košele ištepama 
gomurys ir gerklė. Sulyg 
ištepimo pereina noras rū
kyti. Dar buvo suteikta 
skystimas išmazgojimui 
burnos po valgio ir mazgo
jimui, kuomet tik užeina 
dilginimas rūkyti.

Jei tas gydymas bus pa
sekmingas, tai bus įvesta 
gydymas mokyklose. Bus 
klausta tėvu arba tiesiog 
visi vaikai bus priversti
nai gydomi.

Verčiau sveikam būti, 
negu susirgus geriausiais 
vaistais gydytis. Taip ir 
čia. Verčiau nebandyti rū
kyti, tuomet nebus jokio 
noro rūkyti ir nereikės gy- 
duolią.

Kiek pragerta ir prarūky
ta pusmetyj.

Washington, D. C. Ofici
aliai liko paskelbta, kiek 
per pereitą pusmetį nuo 
liepos mėnesio iki pabai
gos gruodžio mėnesio 1913 
m. pragerta ir prarūkyta 
šioj šalyj. Taigi per minėtą 
laikotarpį išgerta 70.000.- 
000 galionu degtinės 
(whiskey), surūkyta 4.- 
090.300 cigarą ir 8.711.000.- 
000 cigaretą.

Degtinės išgerta už $16.- 
142.845, o išviso svaiginan
tiems gėralams išmesta 
$85.682.711.

Grąžąs pinigėliai.

bus valdžios geležinkelis. 
Tas geležinkelis bus apie 
1.000 myliu ilgumo.

Griuvo vandens intaisos.
Peotone, Ill. Griuvo čia 

vandens intaisos. Išsiliejo 
aplinkui 250 toną vandens. 
Penki žmonės liko sužeis
ti. Vienas nepergyvęs žaiz
dą. Kelią šimtą namą 
grindžiai liko vandens 
pildyti.

po- 
už-

Darbas ir Kapitalas.
Kalavijais vaikė straikinin- 

kus.
Trinidad, Colo. “Motina” 

Jones, kuri čia radosi tarp 
straikuo j ančią anglekasią, 
liko suareštuota ir randasi 
San Rafael ligoninėj. Strai- 
kininkai iškėlė demonstra
ciją ir nešinosi linkui ligo
ninės, kur laikoma “moti
na” Jones. Jiems užstojo 
kelią raiteliai. Šie pasirodė 
ne ką geresniais už Rusi
jos kazokus. Švaistydami 
kalavijais vaikė minią. Vie
nas streikininkas liko kala
viju perkirstas. Vieno rai
telio arklys suklupo ir rai
telis krizdamas nusilaužė 
šonkaulį.

Minia į raitelius svaidė 
butelius, akmenaičius, plyt
galius ir ką tik sugriebė.

Nemažai liko sužeista. 
Tarp suareštutują yra mo
terių.

Po tą riaušių moteris ir 
vaikai iškėlė didelį paruda
vimą. Tą atliko su vietos 
valdžios pavelijimu ir paru
davimas gražiai 'užsibaigė.

tąs tyrinėjimo straiku Co- 
lorados ir Michigano vals
tijose. Už balsavo 149, prieš 
tik 17. Reikalavima sstrai- 
kus ištirti bus tuoj įneštas 
į kongresą.

Galima turėti vilties, 
kad urnai bus paskirtos 
valdiškos komisijos strei
kams ištirti abiejose vie
tose. Tai bus federal i s išty
rimas.

Juodašimčiu atminimas. 
Bernaičio Andriaus Juš- 
činskio atminimui dešinieji 
nišai buvo ketinę Kieve, to
je vietoje, kur rado jo la
voną, pastatyti koplytėlę- 
paminklą ir tam tikslui pra
dėjo rinkti aukas. Bet Pe
terburgo metropolitui pra
sitarus, kad stačiatikiu 
dvasiški ja malonėtu, idant 
toje vietoje butą pastatyta 
graži didelė cerkvė, Peter
burge susidarė tam tikras 
komitetas jau nebe koply
tėlei, bet cerkvei-soborui 
statyti. Komiteto pirminin
ku išrinktas dūmos atsto
vas Zamislovskis.

Pilnas ambicijos. Danijos 
karalius Kristijonas atkar
tojo fonografan savo kalbą, 
pasakytą viešai pirm metu 
užimant sostą. Kalbos re
kordas busiąs užlaikomas 
busiąs užlaikomas karaliaus 
archyve. Tai pirmas pasau
lyj valdovas, kuris nepasi
gailėjo savo balso fonogra
fui.

J Telephone Yards 3162

t Dr. A. L. Gralčiunas
f GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS.
t 3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

AR PRIGULI PRIE

Susivienijimo Lietuvių 
AMERIKOJE?

Jai nepriguli-prisirašyk Jai priguli-kalbink kitus
ir prigulėk. prisirašyti.

Štai delko reikia prie Susivienijimo prigulėti:
1 .—Nf N7T. LIET. .1.17. moka savo narių pnvoldėjnins pormer- 

tines pašalpas: 1 laipsnio — .$150.00; II laipsnio — $300.00; III 
laipsnio__ .$000.00 ir IV laipsnio — .$1000.00. — Boto Susiv. Liet.
Anier. moka Pašalpą ligoje po .$0.00 savaitėje. Visi nariai gauna or
gana “Tėvynę”. i

2. — »SJ77?7r77?A'7.77.17.17? LIET. A3IERIK. PRIIMA VISUS 
LIETUVIUS III LIETUVAITES, ir visiems, kaip vyrams taip ir mo
terims, Susivienijime yra lygios tiesos.

3. — N7N7I'. LIET. 4.17. neapleidžia nė vieno savo nario, 
papuolanėio Į nelaimę ir per 27 metus SLA. gyvavimo nebuvo dar 
atsikimo, kad nebūt išmokėta posmertinė.

4. — N7N7VIEXL/I.17.17? yra seniausia, didžiausia, turtingiausia 
ir progresyviška paš,alpinė organizacija, tarnaujanti visų lietuvių 
išeivių reikalams. Prie SUS.IVIEXLJI.MO rašosi ir turi rašyties 
kiekvienas, kas tik skaito save lietuvių, kam. rupi jo brolių-lietu
vių reikalai ir kam rupi jo paties ir šeimynos ateitis.

Kreipkis į savo miesto kuopą arba į centrą.

CENTRO ADRESAS:

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje
307 W. 30th St., New York, N. Y

Septyni užmušta šaudy
muose kalėjime.

McAlester, Okla. Tris ka
liniai kėsinosi pabėgti ir 
sumišime žuvo septyni as- 
menįs ir trįs sužeista. Visi 
trįs kaliniai liko nušauti, 
kiti nukentėjusieji buvo 
kalėjimo prižiūrėtojai ir 
tarnai.

Pasikėsinimas pabėgti 
padaryta vakare. Trįs kali
niai dirbo siuvėjų dirbtu
vėj. Užbaigę dienos darbą, 
jie išėjo laukan ir sutiko 
vieną sargą. Tą jie apdau
žė, ištraukė iš jo raktus ir 
šovė į žandą. Tuomet visi 
apsiginklavę kaliniai, šauk
dami kitiems kaliniams juos 
sekti, leidosi į sargo ofi
są. Čia sutiko sargo pagel- 
bininką ir peršovė jį. Ka
liniai, bijodami, kad tele
fonu nebūtą pašaukta poli
cija, inbėgę pasigriebė te
lefonistę ir vilko ją su sa
vim. Sargai, bijodami pa-

Kodėl vyrai šiais laikais 
nesipačiuoja.

Detroit, Mich. Kaip tik 
Ford automobilią kompani
ja pakėlė darbininką algas 
ir prižadėjo dalinties pel
nu, tai viena savaite apie 
75 vyrą apsivedė. Apsive- 
dimo daleidimu klerką pa
sakė, kad Henry Ford išri
šo klausimą, kodėl šiais lai
kais vyrai vengia vesti.

Stebuklingas daktaras nu
sižudė.

St. Louis, Mo.
šio miesto “specialistas” 
ir “didžiausias prietelius” 
daktaras J. L. Miller nusi
žudė, išgerdamas nuodą. 
Jis pajuto, kad ant ryto
jaus bus suareštuotas už 
savo šunybes ir apgavystes, 
todėl velijo užbaigti savo 
dienas, negu pakliūti į 
teismą. Paliko raštelį, ku
riame kaltina laikraštį 
savo mirtį. Laikraštis 
klojęs jo darbelius ir 
negalėjęs pergyventi.

Tuoj po stebuklingo dak
taro mirties, redaktoriui 
laikraščio, kuriame veda
ma kova su stebuklingais 
daktarais, grasinta mirtim 
už daktaro nusižudymą.

Dar trįs šundaktariai 
buvo suareštuoti. Daktarą 
dr-ja sušaukė masmitingą 
ir prašė, kad nukentėjusie
ji nuo stebuklingąją dak
tarą siustą jai savo skun
dus ir prižadėjo uždyką iš
tirti ją sveikatos stovį.

Didelė pajininku dalis 
moteris.

Philadelphia, Pa. Iki sau
sio 1 d. Pennsylvania ge
ležinkeliu kompanija susi
dėjo iš 88.586 pajininką. 
Per pereitus 1913 m. pri
sidėjo 13.431 pajininkas. Iš 
visą pajininką skaičiaus 
42.514 yra moteris.

yra

Prisipažino pribaigęs pa
čią sulyg jos prašymo.
Philadelphia, Pa. šiomis 

rumus 
ir 

pa- 
už 
at-

100.000 nuskendo voverių.
Stockton, Cal. Čia buvo 

ištikęs didis lietus. Buvo iš
tvinę upės. Del lietaus ir 
potvinio žuvę apie 100.000 
voverią. Farmeriai ją la
bai nekenčia. Jos daug, 
mat, kenkia javams. Be to 
jos skleidžia buboninę li
gą. Tai, žinoma, džiaugiasi 
farmeriai, kad ją tiek žu
vo. Tvinstant upėms, vove
rės pateko į vandenį ir, ži
noma, plaukė į krantus. 
Šimtai farmerią bėgo į pa
krantes ir tūkstančius vo
verią užmušė.

Straikas išlaimėta.
Albany. Ant Delaware ir 

Hudson geležinkelio liniją 
buvo ištikęs straikas. Su
streikavo apie 5.000. dar
bininku. Iš ryto sustraika- 
vo, o vakare viskas buvo 
užbaigta. Streikavo del pa- 
varymo nuo vietos vieno 
mašinisto ir vieno konduk
toriaus. Unija reikalavo, 
kad abiem but vietos su
grąžintos. Derybos ėjo gan 
ilgą laiką. Galop turėjo 
straiku priversti priimti 
pavarytuosius atgal į dar
bą.

Juodu buvo pavarytu del 
to, kad traukinio, kurį kė- 
ravo pavarytasis mašinis
tas nusprudo vienas vago
nas nuo bėgią ir taip ėjo 
net 3i/2 mylią. Per tai daug 
nuostolią kompanijai buvo 
padaryta. Unija pripažino, 
kad mašinistas tame nebu
vo kaltas ir taipgi nuosto
liai nebuvę labai dideli.

Maištai kalėjime. Novo- 
čerkasko kalėjime (Rusi
joj) prieš Kalėdas buvo ši- 
tokis kruvinas atsitikimas: 
Keli . nuteistieji katorgon 
kaliniai norėjo pabėgti. 
Tuo laiku iš savo kambariu 
išbėgo karidoriun keliolika 
šiaip kalinią, kurie puolėsi 
atiminėti ginklus iš kalėji
mo sargą. Bet šie, laiku tai 
pastebėję, šovė į užpuolan
čius ir du kaliniu užmušė 
ant vietos. Padarius kalėji
me kratą pasirodė, kad pen
ki katorginiai buvo jau nu
simetę savo grandinius ir 
tik laukė, kada kalėjimo 
sargai bus kitu kalinią su
rišti, kad negalėtu sulaikyti 
bėgančią.

Bowman Pieno Kompanija
Pienas supilamas į butelio farmose prie 

sanitariškiausių sąlygų.
Pienas- Smetona - Sviestas - Pasukos.

Ar must} vežimai aptarnauja jus? Kodelneimti to,kas geriausia?
4221-4229 STATE STREET,

Telefonai visų skyrių ofisuose.

EVANSTON — CHICAGO — OAK PARK.

■...........~

Praktikuoja visuose teismuose. Egzaminuoja ab
straktus ir atlieka visokius teisiškus dalykus.

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

1622 - 1624 Unity Building, 127 North Dearborn Street
Tel. Central 2362 Chicago, Ill.

Juozas J. Shworles '
3318 S. IIALSTED ST. !

dienomis į teismo 
inėjo 80 metą senelis 
pasakė pribaigęs savo 
čią, 15 metą jaunesnę 
save. Tai labai liūdnas
sitikimas. Buvo šitaip. Spa- 
lią mėnesyj pereitą metu 
senelis parėjęs namo rado 
savo žmonelę nukritusią 
trepais ir labai susižeidu
sią. Ji prašė jo pribaigti 
ją ir užbaigti jos kančias. 
Senelis sutiko. Paėmė lent
galį ir, smogęs per galvą, 
išmušė gyvastį.

Teisėjas, žinoma, sten
gėsi kuomažiausią bahsmę

Valdžia statydins savo ge
ležinkelį.

Washington, D. C. Kaip 
žinoma, šioj šalyj valdžia 
ligšiol neužsiėmė geležin- 
kelią statymu. Viskas pa
kliuvo į kompaniją rankas. 
Pastaruoju laiku valdžia 
ėmė pienuoti pastatydniti 
savo geležinkelį Alaskoj ir 
valdyti jį. Pereitos savai
tės pabaigoj kongresas 
užgyrė tą pieną ir Alaskoj

Valdžia turi valdyti kasyk
las.

Washington, D. C. Šio
mis dienomis pasipylė pra
šymai, kad valdžia tuoj im
tą rupinties paimti į savo 
rankas vario kasyklas ir 
valdyti jas. Prašymai atė
jo iš įvairią vietą nuo įvai
rią organizaciją. Sako, kad 
kompanijos dabartės neiš
gali vesti dalykus teisingai 
ir sulyg žmonią gerovės.

Valdžia tyrinės Colorado 
ir Michigano straikus.
Washington, D| C. Kon

greso atstovai demokratai 
savo susirinkime pripažino 
reikalingu, kad valdžia im-

Badas. Ant nekuriu Ja
ponijai priklausančiu salą 
pasibaisėtinai platinasi ba
das. Nekuriose provincijo
se peniai menki buvę užde- 
rėjimai ir mažai žuvą su
gaunama, todėl siaučiąs ne
išpasakytas skurdas, kokio 
nebeatmeną seniausi gyven
tojai. Mirtingumas, žinoma, 
labai pasididinęs. Gyvento
jai būriais dauginasi į 
miestus, kuriuose pirklyba 
mergaitėmis ir vaikais pali
ko paprastuoju daiktu, gi 
policija negalinti užbėgti 
tiems niekšiškiems dar
bams. Valdžia paskyrus 24 
milijonus jeną badaujančią 
sušelpimui. Tečiau tą mili
joną esą permažai.

Tyras Geriamasai Vanduo
Filtras kuris išvalo iš 

vandenio perus, apsaugojus 
nuo pavojus nečysto vand. 
Filtrai Namams nuo S5 iki S11. 
Restor. ir Buf. nuo Si2 iki $50.

Geriamojo vandens sys- 
temos įvedama į gyvenimo 
vietas, apartamentus, liete
lius, mokyklas ir hospital. 

Chas Šatkauskas, Distr. Ag. 
3530 PARNELE AVĖ.

! EVERSON Komp.
70 W. LAKE St., CHICAGO.

i Užlaikau krautuvę vyriškų aprėdalų, cigarų, cigarėtu, ir \ 
\ kitokiu visokių neatbūtinai reikalineų dalyku. Užprašau visus v 
F vietinius ir iš toliau atvažiavusius lietuvius ateiti į mano krau- f 
d tuvę ir persitikrinti kad mano tavorai yra ir bus geriausiais ir 
i pigiausiais. Ypač jauni vyrai, kurie mėgsta dailiai pasirėdyti, 
> pas mane visados gaus gerų ir dailiu marškinių, naktaizu, skry- j 
\ beliu ir tt. Kiekviena tavora gvar., kad yra toks kaip aš sakiau. \

LIETUVIŠKA DIRBTUVE 
kuri jau per 15 metų išdirba guodotinoms tau
tiškoms ir bažnytinėms draugystėms Karūnas, 
Amerikoniškas vėliavas, šarpas, (uostas, ženklelius, 
kepures ir maršalkoms parėdus, taipgi visokius 
metalinius znokelius. Norėdamos guodotinos 
dr-tes kad jūsų darbas butų gerai atliktas, pa
vėsint jį tikrai lietuvei.

T. ANDRUSZEWICZ
1421 Division Street, CHICAGO, ILL.

Netoli Milwaukee Ave.

STANLEY’S. BUFFETAS IR PUIKI RESTORAGIJA
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, Sav.

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St., Phone: Aut. 34041 
PRIESZAI MIESTO SALE

Kada husi mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai Ir Cigarai.

gi AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKTTJBQ

Naujo ir Antrų Rankų Medžio.
Durų, lentų, lentelių, renių, 

švinakalvių daigtų ir stogo popietes. 
Musų č'enios yra žemiaus;os.

Carr Bros. Wrecking Co.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL
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KATALIKAS

I moterių skyrius
. airiuos leista balsuoti tik 
vyriškiams.

Illinois valstijos 
moterims ži

notina.
j Už ką moterįs gali bal
suoti?

Moterįs gali balsuoti už 
sekančius valdininkus:

I. Cliicagoj 
miestuose ir 
už:

Burmistrus

ir kituose 
miesteliuose

tei-

narius, 
jų ne

narius,

Augščiausio teismo tei
sėjus ir klerkus,

Valstijinį švietimo supe
rintendentą.

III. Valstybės valdinin
kų:

Senatorius.
Kongreso reprezentantus.

Ant ko pasiremia tasai 
paskirstymas?

Pagal augščiausio valsti- 
jinio teismo nusprendimą 
valstijos konstitucijoj iš
vardinti valdininkai tegali 
uiti renkami tik vienų vy
riškių balsuotojų. Kiti val
dininkai, kuriems vietas v- 
ra nuskyrus legislatura, 
gali būti renkami kaip vy
riškiais, taip ir moterimis.

Kuomet moteris skaitosi 
Suvienytų Valstijų piliete?

Moteris
Jei yra 

stijose.
Jei jos

čiu kol jai suėjo 21 
amžiaus.

Jei jos vyras yra 
čiu arba

Jei ji išsiėmus pilietines 
poperas tokiuo pat budu, 
kai kad ir vyriškis.

yra pilietė: 
gimus Suv. Val-

tėvas buvo pilie- 
metai

pilie-

naturalizuo-

moteris, tu- 
gali išpildy- 

dekleraci- 
žinornų abelnai kaipo 

distri-

valdi-

tclS
UŽ

(majorus), 
Miesto klerką, 
Miesto išdininką, 
Municipalių teismų 

sėjus,
Mokyklų tarybos 

ten kur burmistras 
nuskiria.

II. Paviete už:
Asesorių tarybos
Bevizi j inės tarybos na

rius (Board of Review),
Mokyklų distrikto 

niūkūs,
Supervizorių, 
Kolektorių, 
Pavieto klerką, 
Matininką (Surveyor), 
Kelių kamisorius.
III. Valstijoje už:
Narius “Board of Equa

lization” — kurie padali
na lygiai mokesčius tarp 
pavietų, o taippat išrenka 
nekurtas mokestis.

Valstijinio universiteto 
administratorius,

Apeliacijinio teismo kler
kus,

•Sanitarinio distrikto in- 
galiotinius (trustees).

IV. Suvienytose Valsti
jose už:

Elektorius, kurie renka 
prezidentą (reiškia 
pat, kaip ir balsuoti 
renkamą prezidentą),

Ir visuose kituose reika
luose, kurie pavedami bal
savimui mieste, arba kito 
kiame politikiniame valsti
jos paskirstyme.

Už ką negalima moterims 
balsuoti?

Moterims negalima bal
suoti už:

I. Pavieto valdininkus (i- 
šėmus augščiau paminėtus), 
tai yra:

Pavieto teismo teisėją ir 
klerką,

Augštesnio teismo teisė 
ją ir klerką,

Apskričio teismo teisėją 
ir klerką,

Globos teismo klerką, 
Kriminalio teismo 

ką,
Pavieto išdininką, 
Koronerį, 
Šerifą, 
Taikos teisėjus, 
Konstabelius,
Aktų surašėją ir nuosa 

vybės titulų registratorių,
Valstijos advokatą, 
Pavieto mokyklų superin 

tendentą.
II. Valstijos valdiniu 

kus:
Gubernatorių,L. 7

Poručninką (vice) 
beriiatorių,

Valstijos sekretorių,
Valstijos išdininką,
Valstijos finansų 

trolierių (Auditor of 
blic Accounts),

Generali advokatą, 
Valstijos senatorius, 
Legislatures reprezentan 

tus,

kler

gu

kon
Pu

Ar visos moteris gali bal
suoti?

Visos moteris, kurios tik 
yra Suv. Valstijų pilietė
mis, gali balsuoti tomis pa
čiomis išlygomis, ką ir 
vyriškiai, ty. pirm balsavi
mo turi išgyventi valstijo
je ne mažiau vienerių me
tų, paviete 90 dienų, gi rin
kimu distrikte 30 dienu ir 
pirmiau privalo užsiregis
truoti.

Kokiuo budu netekėjusi 
moteris gali 
ties?

Netekėjusi 
rinti 18 metų,
ti “Pasiryžimų 
ją”, 
“pirmųjų poperių”, 
kto federaliame teisme, pa
vieto Cook apskričio teis
me, arba augštesniame tei
sme (ty. bile viename teis
mų, išėmus municipali
nį ir apeliacijinį teis
mus). Toj dekleracijoj pa- 
žimima 
vieta, 
amžius 
veninio 
seniau
bes, taippat laivo vardas, 
vieta ir diena atkeliavimo 
į Suvienytas Valstijas. Tos 
poperos turi būti 
mažiausiai dvejais 
prieš panorę j imą 
antrąsias (pilnas)
ras, bet podraug pirmosios 
palieka be svarbos, jei jos 
išlaikoma septyneri metai, 
nesistengiant tuo laiku ap
turėti antrąsias arba pil
nąsias.

gimimo diena ir 
užsiėmimas, lytis, 
etc., paskutinė gy- 
vieta, priklausimas 
prie kokios valsty-

Kokiuo budu užsiregis
truojama?

Paskirtą registracijai 
dieną reikia eiti savo pre- 
cinkto registracijos vieton 
ir atsakyti į duodamus 
klausimus, paskui įrašoma 
pavardė balsuotojų lapam

Kokiomis dienomis atsi
buna registracija?

Utarninke — trimis sa
vaitėmis pirm priešrinki- 
mus (kandidatų į valdinin
kus nominaciją) — ir vėl 
trimis savaitėmis pirm rin
kimų.

išimtos 
metais 

išsiimti
pope-

Kas yra priešrinkimai?
Priešrinkimai — tai bal

savimas už kandidatus į 
valdininkus (kandidatų :į 
valdininkus nominaciją).

Ar moterįs gali užimti 
valdvietes?

Moterįs gali užimti vald
vietes tų valdininkų, už ku
riuos jos balsuoja, o taip- 
pat ir kelias kitas, pav. tai
kos teisėjų, kur lytis nėra 
pažymima kaipo tinkamy- 
bė.

Japonų moterysčių 
ypatingumai.

Kuomet atsibuna prieš- 
rinkimai?

Paskutinį vasario utar- 
ninką, antrą kovo utarniu- 
ka, antra balandžio utar- 
ninką, pirmą seredą po an
tram rugsėjo utarninkui ir 
pirm trijų savaičių prieš 
rinkimus valdininko, kuris 
įstatymais nėra nuskirtas.

Kas tai yra rinkimai?
Tai dienos, paskirtos bal

savimui už valdininkus, ku
rie yra nominuojami prieš- 
rinkimuose.

Kuomet atsibuna rinki
mai?

Miesto ir mokyklų valdi
ninkų rinkimai atsibuna 
kas metai balandyj; pavie
tų ir valstijos valdininkų 
— kas antri metai lapkri
ty].

Nepaprasti rinkimai ga
li atsibūti bile kuomet.

Ar moterįs visai taip bal
suoja kaip ir vyriškiai?

Ne. Moterįs turi turėti 
skirtingus balotus ir atski
rtas skryneles baletams, i- 
dant negalėtu balsuoti už 
tuos visus valdininkus, už

Lygiai pas mus, kaip ir 
kitose kultūrinėse valsty
bėse, agentūros ar pas
kelbimai, tarpininkaujanti 
moterysčių reikaluose, ne
sutinka prielankios visuo
menės opinijos. Kas tiesa, 
tokių viešųjų agentūrų pas 
mus nėra, bet jų vietą pil
nai užima socialistų lai
kraštėliai, kuriems viešoji 
opinija — tai tik, atsipra
šant, nusispjauti. Įvairių 
pažvalgų lietuviški laikraš
čiai senai pamatė tokių ma- 
trimonialių paskelbimų 
kenksmingumą ir juos iš 
savo skilčių pašalino; bet 
socialistiškiems laikraš
čiams tas dalykas visai ne
rupi, mat, jie maną, tuo 
budu platiną tarp “nesu
sipratusių jų” lietuvių savo 
ideas apie nevaržomą nie
ku meilę.

Taigi kultūrinės tautos 
tuomi bjaurisi ir stengiasi 
matrimoniales agentūras ir 
paskelbimus visokiais bu
dais naikinti, bet Japoni
joje gyvuoja viskas priešin
gą!, lygiai kaip pas musų 
socialistus. Tenai tos rū
šies pramonė puikiai kles
ti ir žydi jr plačiai išsivyš-

čiusi. Tenai susituokimai 
“iš fotografijų” nėra rete
nybė, labai prasiplatinę y- , 
pač tarp geišų (teatrinin- 
kių) ir Hawaii salų jauni
au gyventojų.

Nekurios tariamųjų a- 
genturų, užsiimančios siun
tinėjimu moterių fotografi
jų jaunikaičiams į Hawaii 
salas, laiko savo prieder
me kas mėnesis tiems savo 
“kostumeriams” pasiųsti 
pasirinkimui čielus rinklus 
tų fotografijų. Kuomet ku
riam jaunikaičiui katra tų 
fotografijų pilnai patinka, 
kreipiasi agenturon ir rei
kalauja sau tuoj aus prisių
sti parinktąją iš fotografi
jos merginą.

Kadangi kiekvienas , jų 
busimąją savo žmoną pažį
sta vientik iš fotografijos, 
laivui atplaukus su tomis 
“prekėmis” į Honolulu uos
tą kartais genista juokin
gi atsitikimai.

Jei kuriam atsiųstoji 
“prekė’,’ nepatinka ir nėra 
panaši į fotografiją (nes 
šios tankiai esti padailina
mos), tada jaunikaitis turi 
pilną teise nepriimti ir to
kiuo budu tasai “siuntinys” 
esti atgal grąžinamas, kurį 
visi vadina “prekė *. sugrą
žinimui”.

Po tokiam nepasiseki
mui, kuris yra lygus di- 
džiausei nelaimei, bėdinai 
geišai jau yra sunku atei
tyj gauti vyrą ir tokios pa
skui paprastai iškrypsta 
iš kelio ir veda lengvą gy
venimą.

J

Japoųiečiai, ištikro no
rinti sfisituokti, retkarčiais .jstato daug augštesnius rei
kalavimus. Pavyzdžiui te
galima paminėti garsų ni- 
poninį dramatinį autorių, 
M. Išibą, kurio apsivedi- 
mas nesenai Japonijoje bu
vo pagimdęs daug trukšmo. 
Jis panorėjęs vesti, kreipė
si į savo skaitlingus bi- 
čiuolius, prašydamas pa- 
gelbos sau žmonos paieško
jime, bet pastatė sekančias 
nepaprastas išlygas:

1. Busimoji mano žmona 
privalo turėti įgijusius per
sitikrinimus, ty. pereiti į- 
vairius gyvenimo išmėgini-

• mus ir prietikius, nes tas 
žmogų daro išmintingu ir 
artina link tobulybės.

2. Neprivalo toliau turė
ti jokių ryšių su savo na
miškiais.

• 3. Veliju sau, idant sa- 
1 vo plaukus šukuotų japoni-
niu budu, ty. idant nenešio
tų “žiurkių” ir kasų.

4. Privalo būti augšta 1 
metrą ir 65 centim. Trokš
čiau, idant butų mikli, pa
traukiama ir pilna patogy
bės.

Tas aštrias išlygas tega- 
1 Įėjo išpildyti tik Viena ja- 

ponietė, mergina “Lotoso 
Žiedas”. Toji jauna 28 me
tų mergina neturėjo jokio 

' turto; persiškyfus su šei
myna, neturinti su ana jo- 

' kių santikių, šukuojasi ja-
• poniškai ir turi ūgio 1 ni.

64 cm. l»e to esanti labui 
s mikli, taiytuiii, vyšnių šu- 
i ka apkrauta žiedais, ir at-
• sižyrni nepaprastu patraU-
• kimu, gi dar nepaprastes-
■ nes patogybė.

Tik gaila, kad toji mergi- 
i na, iš jaunų dienų perėjus 
įvairias gyvenimo sunkeny
bes ir vargus, neturėjo lai-

■ ko susipažinti su draugiji-
I -

niu išauklėjimu ir nieko ne
suprantą apie gražus apsie
jimus. Rasi, pas vyrą būda
ma to viško pramoks.

Dramaturgas M. Išiba su 
tariamaja mergina apsive
dė mieste Tokio pereitą 
rudenį.

Vadinasi, jis paniekino 
turtingas merginas ir vedė 
paprastą geišą. Ir gerai 
padarė. Nes kuomi gi gali 

auksas už 
atvirą

ŽIEMOS MIEGAS.

® Musq Bernaičiams ir Mergaitėms. ®

būti geresnis 
praščiokės mergelės 
širdį.

N. B.

Pasitrauksiąs. Meksike 
ir vėl pasklydęs gandas, 
kad diktatorius Huerta iš 
dabartinės savo vietos pa
sitrauksiąs, gi jo įpėdiniu 
paliksiąs de la Barra. Hu
erta turįs pasitraukti del 
finansinių sunkenybių. Tai 
jau kelintas dešimtas gan
das eina apie Huerto su
manymus ir nekuomet ne
išsipildo.

Pleistrai ir kaminai.
Senus pleistrus pataisau 

ir naujus iridedu.
Pataisau senus kaminus, kurie 
durnų nebetraukia. Padarau vi
sokį darbą, kokį unija negali 
padaryti.

ANTANAS DURSZA
4625 S. Paulina St., Chicago.

I Tel. Yards 5833

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausių g? rimų, o cigarai,

elephone Yards 2750

tai net iš pat Kauno. Salė veseli-
joms, susirinkimams. Čia panedė-
liais, utarnlnkais ir ketvergais mo-
koma
T. v.

šokti. Šokiai prasideda 8:00

T. Radavičia,
936 W. 33 St., Chicago, Ill.

“Aušros Dieninė Mokykla”
Anglą kalbos 
Lietuvišk. kai. 
Rokundų 
Knygvedystes
Stenografijos
Pirklyb. Teises

3149 Si Halsted St., Chicago.

Mokina

RENFER
) D-ras RENFER gydo č 
j tiktai vyrus. j

i Patarimai Dykai, i
v VALANDOS: Nuo 8 ryto iki f 
f 8:30 vai. vakare. Nedėldie- v 
V niais ir šventadieniais nuo r

8 iki 12 vai. T

I Kalbama Lietuviškai. |

OFISAS:

1827 Blue Island Ave

M. A. Norkūnas
Vienatinis 
Lietuvis

IšdirbBjas.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm. o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
padengtuce- 
lluloid’u.šar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

166 UELROŠE ST., MONTELLO, MASS.

to

Pasakykite, vaikeliai, kur 
dabar yra pasidėję šimtai 
šimtų varlių, kurios vasa
ros vakarais taip puikiai 
kvarkė-dainavo Jau rude
nį nei vienos jų nebuvo gir
dėti. Gal tariate, kad jos 
žuvusios iš bado ir šalčio?

Bet pagalvokite, ar tai 
galimas daiktas, kad jos vi
sos butų išnykusios? Juk 
kas metai ateina žiema, 
kartais ilga ir sunki, bet 
kas pavasaris vėl begalės 
varlių privista visose balo
se, kūdrose (prūduose), rai
stuose ir tvenkiniuose. Iš- 
kur gi jos atsiranda? Pa
laukite, papasakosiu jums 
vieną atsitikimą.

Būdamas dar toks ma
žas, kaip jus, vaikeliai, aš 
gyvenau sodžiuje pas savo 
tėvelius. Vieną žiemos die
ną, man belipdant ant at
šlaimo gniužulius sniego, 
štai atbėga mano draugas 
Pranelis, šaukdamas ištolo:

— Žiūrėk, žiūrėk, varlių 
radau! —

Ištiktųjų, vienoje ir kito
je rankoje laikė jisai po 
dvi vafli, visai sušalusi ir 
sustingusi, kaip kaulas. 
Buvo jas radęs sniege, vi
sai netoli raistelio.

Pagailo man tų vargšių 
varlių. Gal dar jos ne visai 
išgaišusios, gal dar gali
mos atgaivinti?

Labiausiai man gaila bu
vo vienos mažiausios. Išsi
prašiau ją iš Pranelio, par
sinešiau į pirkią (grinčią) 
ir pasidėjau ant priežados. 
Gal dar šilumoje atsigai- 
velės?

Kur tani ledas sutirpo 
varlelė pasidarė šlapia ir 
ir minkšta, bet neatgijo.

Su ta liūdna žinia grį
žau pas Pranelį.

Bet jisai neturėjo laiko 
liūdėti, taip buvo bežaidžiąs 
savo varlėmis. Tai jas rai
čiojo po sniegą, tai susta
tęs eilėje vartė augštieuin- 
kas, tai mėtė i viršų. Taip 
bemėtydamas vienai nusu
ko abi užpakalines kojas; 
buvo, mat, trupios, kaip le
dinės žvakutės, kurios ka
bo pastogėse.

Taigi sumanėva negyvė
lę palaidoti. Iskasę ant kal
nelio duobute, paguldėme 
joje bekoję varlę, apkasėva 
ją sniegu, o dvi likusias 
varles pastatėme ant kapo, 
kaipo paminklą.

Po kelių dienų ėmė labai 
snigti ir mudu visai apie 
varles užmiršova.

Atėjo pavasaris. Sniego 
nebeliko nė ženklo. Šilti 
saulės spinduliai gaivino 
žemę. Raistas nusimetė nuo 
savęs ledinius kailinius ir 
linksmomis akimis žiūrėjo
si į pasaulį.

Žemei kiek-tiek pradžiū
vus aš išbėgau į laukus pa
žiūrėti,
čiau ant kalnelio tas 
varles, kurias buvo va 
du palaidoję.

— Reikia jos mesti 
šalin
ims čia puti.

Pribėgęs pagriebau 
na iš krašto už kojų, 
toję-pat valandėlėje palei
dai^ ją gąste-nusigandęs. Ji 
sukrutėjo mano rankoje! O

1 I — i

dabar, numesta žemėn, ėmė 
judėti, taisyti savo koje
les ir atvėrė dvi dideli 
apvali aki.

— Varlė gyva, gyva! — 
sušukau visa gerklė ir nu-

nu- 
bu-

nu-
ap-
Te-
ne-

siems jo namiškiams papa
sakojau nepaprastą naujie
ną.

Pranelio tėvukas įsakė 
nieko varlėms nedaryti ir 
laukti, kas toliaus busią.

Po kelių dienų visos var
lės krutėjo, buvo gyvos. Pa
galinus vieną rytą dvi kaž
kur išnyko. Turbūt nušoka
vo į raistelį. Liko tik viena 
ta luošoji (kolieka), kuriai 
Pranelis buvo išsukinėjęs 
kojas. Vargšė pamažu šliau
žiojo pryšakinėmis kojelė
mis, matyt, norėdama 
kakti į raistelį. Gaila 
vo, žiūrint į jos vargą.

Pranelis buvo didžiai 
siminęs, nes amžinai ją 
luošino (apkoliečino)! 
čiaus (vienok) jis buvo
kaltas; jam rodės, kad var
lės nebegyvos. Ir iškur jis 
galėjo žinoti, kad varlės 
pavasarį atgįjančios? Norė-( 
damas tad bent kiek pa-/ 
lengvinti varlelės vargą/ 
Pranelis atsargiai paėmė j:į. 
į ranką ir nunešęs paleido 
į vandenį. Tegyvena sau 
laimingai. //

Buvo tai, vaikeliai, /la
bai senai, kuomet aš dar 
buvau mažas. Tuomet pir
mą kartą sužinojau,- -kad 
varlės, artinanties šalčiams 
ir badui, migte-užmiega vi 
sai žiemai. Tokiame padė-A 
jime jos nebijo nė didžiau
sių šalčių. Paprastai jos į- 
sikasa į dumblą arba pa
sislepia kur pakriaušių ur
vuose. Ten guli visai ap
mirusios, tarytum negyvos, 
kol pavasarį vanduo visai 
neatšįla. Tuomet varlės 
prabunda iš gilaus miego 
ir vėl jų pilna vandenyse. 
Taigi dabar jau žinote, vai
keliai, kur dedasi žiemą 
varlės!

— Žinome, žinome, —« 
bet dar, dėde, pasakykite, 
kodėl ta varlė, kurią buvo
te atnešę į pirkią ir padėję 
ant priežados, nepfabudo 
šilumoje?

— Tai, matote, dėlto, kad 
staigus perėjimas iš 
čio į šilumą turėjo ją 
marinti. Aš kitados to 
žinojau ir nenorėdamas
žudžiau varlelę. Padariau 
blogiau negu Pranelis. Jis 
tik apluošino, o aš pada
riau jai galą.

Pavasarį gi visai kitaip 
dedasi. Patįs gerai žinote, 
kaip pamaži tirpsta snie
gas, kaip ' kasdien šilčiau 
darosi. Gal kada nesmagu 
jums buvo, kad taip viskas 
eina 
budu

šal- 
nu- 
ne- 
nu-

Jau ištolo pama
tinis 
įmi

tariau sau —
kur 
dar

vie- 
bet

išlėto. Bet tik tokiu 
pavasaris atneša gy- 
Pagaliaus taip deda- 
rudenį. įtaigus anks- 

kaip ta stai- 
viską išžudy- 
varles, bet ir

si ir 
tyvas šaltis, 
gioji šiluma, 
tų; ne tiktai 
nesenai pasėtus javus. Tik
pamaži, išlėto gyvi sutvė
rimai galima pripratinti 
prie didelių šalčių ir prie 
didelių kaitru.

Tai tokia tokelė, vaiku
čiai !

Titnagu Dėdė.
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Zigmas Vitkauskas.
>2

Klaidingai suprastimokslai.
v

Žemes drebėjimai ir 
ugnekalniai.

(Tąsa).
brangakmenius, kuriuos jie manė padaryti iš paprastų 
akmenų, — tai kodėl ir musų organiškos chemijos su
pratimas negali būti klaidingu? Juk lygiu budu flogis- 
tijonai ir alchemikai tikrai ir nuoširdžiai tikėjo į tų 
teorijų reikalingumą, bet laikas ką pasakė? — Jas su
kritikavo ir amžinai išrovė iš mokslininkų tarpo! Mes 
galime pilnai tikėti, kad ikišiolei nepažinome organiš
kos chemijos, tik dabar nenorime savo klaidą pripa
žinti ir paskelbti ją pasauliui.

Kuomet spaudoje ėjo visokie obalsiai, tarp moksli
ninkų kunkuliavo ginčas ir skirtingi; nuomonių audra 
vis siautė smarkyn kas kartas tiezdama savuosius spar
nus tolyn, — tuomet Woelheris tyrinėjo tą netikėtai 
sutvertą organišką substanciją. Jis dabar tikrai žino
jo, kad jo neorganišku keliu sutvertas organiškas su
dėtinis esti organiškas ir, reikalui esant, jis buvo pasi
šventęs net demonstruoti tą savo išradimą prieš moksli
ninkus. Dar reikia ir tai pažymėti, kad Woehler’is, tai 
buvo vienas iš tų gabumais apdovanotų žmonių, ku
riems, jei ką Dievas duoda, tai numano ir sugebia, kaip 
tąją dovaną pasiimti. Šiuos žodžius reikšdamas turiu 
mintyje tai, kad ne visi mokslininkai turėjo tokį švie
sų protą, idant permatyti tai, ką jie kartais netikėtai 
padaro. Švedijos chemikas Carl Wilhelm Scheele, ku
ris gyveno aštuonioliktame šimtmetyje, besidarbuoda
mas apie chloriną, ammoniją, barytą ir kitus chemiš
kus elementus ir sudėtinius, podraug atrado ir elemen
tą rugščiadarį arba oxygeną. Kadangi jis visai neieško
jo oxygeno, todėl savo atradimo visai nepatėmijo. Oxy
gem; antru atveju atrado anglas mokslininkas Juozas 
Priesteley. Kitaip sakant, Scheele nepastebėjo Dievo 
teikiamos jam dovanos. Woelheris buvo kitokio gabu
mo žmogus. Nors jis ir neturėjo omenyje sutverti ne
organišku procesu šlapmedžiagę, tečiau kuomet tas ne
tikėtai pasitaikė, jis tuoj permatė tąjį keistą ir tiesiog 
stebėtiną apsireiškimą, jį ištyrinėjo ir paskelbė pa- 
sauliui- <1

Bet gal jau ir perplačiai kalbu. Reikia grįsti prie 
augščiau pakeltos ir apkalbėjimui pastatytos minties, 
būtent, kaip tie ginčai tarp Woelherio šalininkų ir se
no organiškos chemijos supratimo, nusibaigė.

- • ■ Pagaliau visiems chemikams paaiškėjo, kad 
Woelheris, be gyvūnų bei augmenų pagclbos, ištikrųjų 
sutvėrė organiškąjį sudėtinį. Taigi daugiau nieko jiems 
neliko daryti, kaip tik paplatyti organiškos chemijos 
supratimą. Vienok pirmiau visako turime tai įsitėmyti, 
kad jokis darbas nėra taip lengvai nuveikiamas, kaip 
lengvai galime apie jį kalbėti. O ypač tada darbas pa
sunkėja, kada svarsto jį bent keliolika tame dalyke 
specialistų. Vienas tvirtina savo nuomonę, antras no
ri, kad viskas taip butų, kaip jis mano bei dalykų sto
vį permato; pagalios reikia patėmyti, kad radosi tuo
met ir tokių individuumų, kurie tvirtino, buk šis 
Whoclhcrio sutvėrimas, tai tik esąs mažas prieštaravi
mas aplamai išdirbtam supratimui ir nuomonei apie 
organišką chemiją.

Juo laikas ėjo tolyn, tuo visa sukilusi audra mok
slininkų tarpe mažėjo. Tik retkarčiais, taip sakant, iš
siverždavo atsirūgimas, bet tas visai nebaugino mok
slininkų. Tai mažmožis. Buvo tai mažiukės Vilnelės 
sriovenimas, kuris visiems beveik pradėjo ir iš atmin
ties nykti.

Prabėgo lygiai net dvidešimts šeši metai nuo šio 
klesiško Woelhcrio bandymo. Per šį laiko tarpą nors 
ir daug buvo bandymų sutverti neorganišku procesu 
organiškus sudėtinius, vienok tie visi bandymai, vi
sas darbas ir energijos eikvojimas ėjo niekais. Laikui 
beslenkant, mokslininkai ir vėl grįžo prie seno orga
niškos chemijos supratimo. Bet, anot lietuvių patar
lės, tik iki laikui galima ąsotiniu vandenį nešti. O tas 
laikas ir nebuvo ilgas, nes vos tik dvidešimts šešis 
metus teturėjo. Lygiai šiam laikui praėjus, štai an
tras chemikas, būtent Berthelot, 1856 metais, chemišku 
procesu sutvėrė chemikams žinomą organišką sudėtinį, 
būtent kalinį formatą. Toliau pasisekė chemišku budu 
sutverti acetyleną ir eiles kitų organiškų sudėtinių, 
kuriuos visus nėra reikalo išvardinti.

Pastaruoju laiku ir chemikai galutinai susipra
to, kad jie klydo tvirtindami, buk tai esanti neperžen
giama riba tarp organiškos chemijos ir neorganiškos. 
Dar gi toliau pasirodė, kad tarp pirmosios chemijos ir 
antrosios negalime patiesti stambios linijos. Viena che
mija, galima sakyti, įeina antron.

Taip dalykams virtus, chemikai daugiau nebesako, 
kad organiška chemija yra mokslas apie organiškus su
dėtinius (compounds), kurie sėti augmenijos bei gy
vijos sutverti. Nun-gi yra sakoma, kad organiška che
mija esti ne kas daugiau, kaip tik mokslas, aiškinąs 
karbono sudėtinius (carbon compounds). Kodėl karbo
no sudėtinius? Apie tai bus galima pabyloti plačiau.

Pastaruoju laiku chemikams yra žinomi net du 
šimtu tūkstančių visokių, įvairių-įvairiausių organiš
kų sudėtinių. Jie visi yra susidėję iš karbono, hydro- 
geno, oxygeno ir nitrogeno arba azoto. Paskutinieji 
—(Pabaiga st^ka). 

____ .. - ____ ___ ,________ •_____ ._____ .

Nesenai Japonijoje išti
ko dideli žemės drebėjimai 
ir ugnekalnių išsiveržimai, 
kas tai šaliai atvilko daug 
nelaimių ir ašarų. Ne vie
nas gerai atsimena, kaip ke
li metai atgal žemės drebė
jimo buvo sugriautas Sici
lijos miestas Messina, A- 
merikoj m. San Francisco. 
Kas negirdėjo apie ugne- 
kaliiį Vesuvius, kurs 79 m. 
Kristui gimus užvertė lava 
ir pelenais tris puikius 
miestus. Ir daugiau galima 
parodyti pavyzdžių, kuomet 
dėl žemės drebėjimo ištik
davo žmones dideliausios 
nelaimės, tatai nors trum
pai pažiūrėkim, iškur atsi
randa tas žemės drebėjimas 
ir tie baisus ugnekalniai.

Kaip žinom, žemė yra ap
skriti, kaip kamuolys, ji su
kasi aplink save ir lekia per 
begalinę erdvę aplink sau
lę. Bet žemė neišsyk buvo 
tokia, kaip dabar matom. 
Ji, kaip žmogus, kaip kiek
vienas gyvūnas, turėjo sa
vo gimimo, augimo ir su
brendimo dienas, žodžiu, 
žemė taippat turi savo gy
venimą, tik jos gyvenimas 
skaitoma ne metais, bet mi
lijonais metų.. Tik paminė
sime, kad žemė susidarė iš 
labai skystų inkaitintų du
jų, kurios atvėzdamos su
puolė į skystą kamuolį. Tam 
kamuoliui atvėstant pasida
rė kieta pluta, ir tokiuo bil
du žemė ' nuolat atšaldama 
priėjo iki tam stoviui, kokį 
dabar matom. Bet pakarto
tam, kad tas viskas tęsėsi 
milijardus metų. Išpradžių 
ant žemės paviršaus pasida
rė nestora kieta pluta, bet 
toliau ji vis augo, augo že
mei atšalant, o gi žinom, 
kad kiekvienas inkaitytas 
daiktas užima daugiau vie
tos, yra platesnis ir atvėp
damas jis traukiasi, mažė
ja. Taip buvo ir žemei. Kuo
met ji susidėjo tik iš in
kaitintų dujų, ji užėmė la
bai daug vietos, supuolus į 
skystą kamuolį ji liko ne
didelė, nekiek didesnė už 
dabartinį didumą; bet nuo
lat vėstant ji vis mažėjo, 
traukėsi ir tuomet, kada ant 
paviršiaus pasidarė kieta 
pluta; žemė atvėsta ir da
bar, bent jos vidurys (gi
liau 100 mylių nuo pavir
šiaus ir dabar žemėje bai
sus karštis, su virš 2.000 
laipsnių), per tai ji ir da
bar po truputį traukiasi. 
Nors to traukimosi neišma
tuoti, bet jis yra, ir tai liu
dija, kaip nesunku bus su
prasti, žemės sluogsnių 
prasikeitimai ir žemės dre
bėjimai.

Žemės paviršius, jos plu
ta, tvėrėsi per milijonus 
metų, ir ta pluta susideda 
iš skirtingų sluogsnių. Tuos 
žemės sluogsnius galima 
patėmyti giliose anglių ir 
geležies kasyklose, nugriu
vusiuose kalnų šonuose ir 
augštuose upių krantuose. 
Augštuose upių krantuose, 
ar šulinius kasant pasitaiko 
tai sluogsnis molio, tai smė
lio, tai kokios kitokios rų- 
šies žemė ar akmuo giles
nėse kasyklose. Geologijos 
mokslas maždaug apskaito, 
kiek kokiam sluogsniui me
tų, bet ne visuomet tie

jiesluogsniai lygiai eina; 
dažnai buna susivingiavę, 
kaipir sustabdytos bangos, 
tai vėl dažnai randasi žemės 
sluogsniai kaipir perkirsti, 
kaipir trukus žemė ir kita 
puše nuslinkus kelias de
šimtis sieksnių žemyn, ty. 
tokie pat sluogsniai ir to
kioje tvarkoje eina toliau 
jau keliasdeširfitis sieksnių 
žemiau. Matomai, tie sluog- 
snidi kadaisia ėjo išvien, 
bet traukiantis žemei atsi
rado intempimo arba lau
žymo jėgos, ir kita pusė 
nuslinko žemyn. Nuo žemės 
atšalimo, nuo jos traukimo
si pasidaro, kaip buvo minė
ta, susivingiavimas sluogs
nių, pasidaro kalnai, pakal
nės, žodžiu, pasidaro visos 
žemės nelygumos. Žemei 
traukiantis jos sluogsnių 
pasiskirstymas eina pama
žu, bet nuolat, tik kaip ka
da urnai kur nors trūksta. 
Kitkart tas trūkimas buna 
kur žemesniuose sluogs- 
niuose, tečiau jis apsireiš
kia žemės drebėjimu. Tai
gi matom, kad viena svar
biausių žemės drebėjimo 
priežasčių yra žemės trau- 
kimasis, jos sluogsnių pa
siskirstymas, prasikeitimai.

Dar yra kitos žemės dre
bėjimo priežastis, kaip at
sivėrimas, arba didesnis 
veikimas jau veikiančių ug
nekalnių, ar kokie nors po
žeminiai dujų trūkimai. 
Kaip buvo saįiytą, žemė pa
sidarė ataušdama iš karšto 
skysto kamuolio, tat jos tik 
paviršius ataušo, giliau ji 
yra karšta, ir juo giliau, tuo 
karščiau, aplink 100 mylių 
ar daugiau gylio jau toks 
karštis, kokio žmogus jokio
mis intaisomis negali gau
ti — tenai jau visokia me
džiaga nuo karščio turėtų 
būti ne tik ištirpus, bet ir 
į garus pavirtus. Tik yra 
ten ir didžiausias iš visų 
pusių viršutinių sluogsnių 
slėgimas. Tečiau intempimo 
jėgos kaip kada pereina ne- 
kurį saiką ir pasidaro spro
gimas, kuris apsireiškia 
vien žemės drebėjimu, jai- 
gu iki pat žemės paviršiaus 
tas žemės sprogimas nepri
eina ugnekalnio atsivėrimu. 
Tokį požeminį sprogimą 
galima sulyginti su pripil
dytos vandens ar kokio a- 
liejaus ir šildomos bonkos 
sprogimu. Šildomo užkimš
tojo bonkoje skystimo ga
rai plėšia bonkos sie
neles, arba išmuša kamštį; 
panašiai atsitinka ir po že
me, tik, suprantama, labai 
plačiai, ir nuo drebėjimo iš 
priežasties tokio trūkimo 
sugriųva miestai. Dar būna 
giliai po žeme išplautos 
vandens, ar šiaip jau kokiuo 
nors budu pasidariusios tuš
tumos, kurių užgriuvimas 
taippat apsireiškia žemės 
drebėjimu, tik jau šitas dre
bėjimas nebūna toks dide
lis. Apskritai, žemės drebė
jimas buna labai dažnai ir 
jis atjaučiama visur, tik jis 
buna taip mažas, kad pap
rastai žmogus jo nejaučia, 
atjaučiama tik su pagelba 
tam tikrų intaisų, vadina
mų seismografais. Gerai nu
statyti seismografai paro
do, kada atsitiks, ir galima 
išskaitliuoti, k lip toli buvo 

žemės drebėjimas.
Didelis žemės drebėjimas 

yra del žmonių viena bai
siausių nelaimių, nes neti
kėtai ištinka. Kas gali būti 
baisesnio, kaip tas, kad pa
grindas, ant kurio mes pa- 
pratom vaikščioti, kaipo 
ant tvirto, nepajudinamo 
pagrindo, pradeda šokinė
ti, šokinėja medžiai, namai, 
visa apylinkė, — nėra kur 
nei pabėgti, nei pasislėpti. 
Daugelis namų neišlaiko to 
žemės šokinėjimo ir sugrių
va. Visiems gyviems daik
tams pasidaro neramu. 
Dažnai naminiai gyvuliai 
lenda prie žmogaus... O jai- 
gu prie to viso kur netoli 
atsiveria ugnekalnis, tat 
prie visų tų baimių priside
da dar viena — gyvam su
degti, ar pelenų purvyne 
būti gyvam palaidotu.

Ugnekalnių (vulkanų) 
išsiveržimas daug maž įvai
ruoja. Apskritai, prieš išsi
veržimą ugnekalnio buna 
žemės drebėjimas, girdisi 
kokis tai požeminis griaus
mas, išsiveržia į augštį il
gas dūmų stulpas, kurio vir
šūnėje pasidaro platus de
besys. Durnų stulpas kai- 
kada buna gana augštas, 
kaip, duokim sau, .1883 me
tais ugnekalnio Krakatoa 
(šalę Azijos) išsiveržime, 
jis siekė arti 25 angį, mylias 
aūgščio. Su tais durnais iš
metama į augštį smėlis, ma
ži ir didesni akmens, daug 
vandens garų ir pelenų. 
Vandens garai supuola į la
šus ir, susimaišę su pele
nais, sudaro purvyno lietų. 
Toliau, iš kalno plyšių, iš 
kur buvo išsiveržimas,, ima 
tekėti taip vadinamoji lava 
(ištirpusieji akmenįs), kuri 
savo karščiu pakeliui viską 
degina, naikina.

Išviso ant žemės ugnekal
nių priskaitoma aplink 350. 
Svarbesnieji šie: Italijoje 
netoli nuėsto Neapolio Ve
suvius, ant Sicilijos salos 
Etna ir ant Islandijos salos 
Hekla. Kitur yra taippat di
delių ugnekalnių. Nors Et
na ir Įlekia didesni už Vesu
vius, bet Vesuvius garsin
gas tuo, kad prie jo galima 
prisiartinti ir jis rūksta nuo 
79 metų Kristui gimus. Iki 
tam laikui jis buvo tik pap
rastas kalnas ir atsiverda
mas jis pražudė su visais 
gyventojais tris miestus. 
19-tame šimtmetyj du tų 
miestų atrasta ir beveik at
kasta. Iš liekanų, kokias 
randa atkasant tuos mies
tus, maždaug'galima spręs
ti apie žmonių gyvenimą be
veik du tūkstančiu metų at
gal. Dabar iš Vesuvius’o 
viršūnės nuolat rūksta du
rnai, išeina sieros gazai, 
kaip kada girdėties pože
miniai griausmai. Daugiau
sia ugnekalnių yra apie 
Romųjį vandenyną, kur jie 
sudaro taip vadinamą Vul
kanų Žiedą. Ten taigi tan
kiausia būna ir žemes' dre
bėjimai. Taip, Japonijoj tas 
dažnai atsitinka, ten net ki
taip statoma namai, idant 
negriūtų.

1902 m. Amerikos Marti- 
nikos saloje nuo ugnekal
nio išsiveržimo žuvo aplink 
40.000 žmonių ir sudegė uos
te daug laivų, kurie nespė
jo pabėgti.

Bet veikiantieji ugnekal
niai paprastai buna ar kal
nuose, ar vandenuose, ar 
ant nedideli*! salų, ir nuo 

jų žmonėms nėra tokio pa
vojaus, kaip nuo paprasto 
žemės drebėjimo, nes šiaip
jau žemės drebėjimas būna 
dažniau, ypatingai kalnuo
tose šalyse, o ugnekalniai 
atsiveria retai.

Pastarasis Japonijoje ug
nekalnio Sakura-Džima ant 
salutes Sakura išsiveržimas 
buvo netikėtas, staigus. Ta- 
riahias ugnekalnis daugiau 
kaip šimtą metų neparodė 
jokios gyvybės ir buvo ma
noma, kad jis miręs. Ap
linkui jį ramiai gyveno žmo
nės. Tik staiga vieną dieną 
gyventojai pajuto didį že
mės drebėjimą ir paskui su 
didžiausiu trenksmu plyšo 
kalno viršūnė. Ugnekalnis 
ėmė smarkiai veikti. Vadi
nasi, gyventojus užklupo 
netikėtai, neprisirengusius. 
Jei jis butų nuolat nikes, 
tada, žinoma, gyventojai 
butų jo saugojęsi ir ne tiek 
butų jų pražuvę.

Prieš šokius. Venecijos 
kardinolas-patriarkas, arci- 
vyskupas Cavallani, andai 
paskelbęs laišką, kuriuoini 
pasmerkia naujos gadynės 
moterių madas rūbų pasi
rinkime ir šių laikų nemora
lius šokius.

Naujas ugnekalnis atsivė
rė. Japonijos provincijoj 
Yamanaši, kalnuose Fudzi, 
atsivėręs senai užgęsęs ug
nekalnis Voesam ir viską 
aplinkui naikinąs. Gyven
tojai tečiau suspėję į visas 
puses pabėgti.

IW. Zacharewiti 
KOTARAS

DtMa abstraktu* uskuMuN 
MBHM ir nuAirha vuua kfeaigM 
noahucua dokumentu*. Aturau 
nilku* Ir Europiškua, Asokuufl 
namu* nuo ugnies Ir cudooaataa 
kančios* kompanijos* ir cksMu 
pinigu* ant pirmo morgičiaua.

Kraipkįt** prie tantleosfo JrūA asą 
atsakanti* ovUado. causit taUjaMS* 
wnattauh famfšo, JoraMMM. 
WlW.JSriSt OlYuAMB

JUOZAS KARPIS 
BUFFET

Užlaikau švariausią, lietuvišką 
čiamą Chieagos Bridgeporto i 
Taip pat turiu svetainę pasilinksmini
mams, veselijoms ir tt.

J. Karpis,

3329 S. Morgan St. < hic.igo. III.

. kar- 
dalyj.

DR. PETRAITIS, Dentistas
10756 Michigan Ave.. Homeland, Ill.

KAMPAS 108 GAT.
Ligonius priimu nuo 9 ryto iki 9 

vai. vakaro, nedeldieniais nuo 9 iki 12 
v. ryto. Reikale prašau atsilankyti, o 
darbas bus atliktas atsakančiai.

Chicago Title
and

Trust Company
Title and Trust Bldg.

Padaro abstraktus po
puri], g"-arantuoja po- 
pieras ant nejudina
mos nuosavybes.
Buna administrato
riais ir atlieka apskri
tąjį globėjų biznį.

Turi, pereina $8.000.000
Jokių pareikalautinų 

atsakomybių.
HARRISON B. RlLEY, Preziden. 
A. R. MARRIOT, Vice Prezidenf. 
WM. C. NIBLACK, Vice Prezid.

and Trušt Officer
ABEL DAVID, Vice Prezidentas 
. A. RICHARDSON, Vice Prezid. 
FRANK G. GARDNER, Iždinin

kas.
J. M. DALL, Sekretams.

Tel. Canal 285

K. KATŪTIS, 
Lietuviškas Oratorius.

’. 18th St., Chicago, Ill.

2 KATALIOGAI DYKAI I
VįąĮĮ lietuviškų KNYGŲ nuo 
“ ^7? seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 

gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
konccrtinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu? 
Reikalinri knygų platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knyį "’-ams popierąs. Adresas;

VL 4. C A Vi? JONAITIS
h. Lili Si., 8HICAG9, ILL.

Į EUROPĄ.
TANKUS PLAUKINEJlMlI.

Puikus 3 klasos ir tarpdčnio ISren- 
gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

Del išplaukimo dienų, tlkietų Ir ki
tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents. 
5 Broadway, Now f c ,.rba pas vie
tinius teise’ i« ageT't’s.

*
Telephone Yards 087

DR. G. M. GLASER,
3149 S. Morgan St., Chicago, Ill.

Pranešu visuomenei, kad aš esu 
seniausias gydytojas ant Bridge
porto, praktikuojant 21 motus. Vi
sus ligonius stong.tsiuosi nžganč- 
dinti sąžiniškai ir esu visuomet * 
ant pareikalavimo dieną arba nak- % 
tį. Esu specialistas ligose vaikų, * 
moterų ir vyrų. Taipgi darau * 
visokias operacijas.

** **

**************************
$******it***
***
****
* —in*************************

% *

TIKTAI $25.00 IN EUR OPĄ. 
Reflulerial plaukln?jimai, bevielinis teleg
rafas, dubeltavi Sriubai, pidus geležinke
liais parvažiavimas | R Ų SIJĄ.

Kajų tos $45.00
Uranium Steamship Co. Ltd.

• 13 Broadway
140 No. Dearborn St.

422 So. 5th Street 
• 37 So. 3d Street

New York
Chicago 
Philadelphia 
Minneapolis

Pigiausios kainos iš Europos.

PASISKOLINK PINIGU,
PIRK NA^US,
APSOGOK NUOSAVYBE

nuo ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nUo 1868 m.

H,' Mirmeister & Co.
210i S. tiahled St., Chicago.

Tel. Canal 20. Money orderiai.

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

I CHAS. N. SMITH $
į Pritaiso j
S Szllnmų, Gazą, Vandenį 5

ir stogo blekos.
įf 5107 S. Michigan avė., Tel. Oakland 3457 *
* Ros. 2103 S.Stato st., Tel. Calumet IMI *
* *************************

********

Tel. Canal 2118

Dr. A. L JUŠKA
Liet”''*- <rv,; j ojas.

1749 S. HALSItD SI., CHICAGO, ILL.
Kampas i8-<»> gi v.

* ********  **** ************ ****
K****
S** ************ ***>x******** *

Sausio Išpardavimas.
Sučedysi pinigų

Pirkdamas skrybėles, batus, 
svederius, apatinius drabu
žius, marškinius ir k. pas

Didžiai numuštos 
čeinios visuose skyriuose

Sam The Hatter
1816-1818 S. HALSTED ST

Prieš 18- tą gat. CHICAGO.
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14 KATALIKAS

Humoras = Juokai.
NELAIMĖ.

Visas dalykas taip buvo:
— Turėjau labai turtin

gus gimines, tarp tų du dė
des, kurių nors nepažinojau, 
bet tikėjausi gauti puikų 
palikimą. Pirm kelių metų 
neturėjau prie dūšios nei 
skatiko ir vieną syki jau 
pamaniau pasidaryti sau 
galą, bet netikėtai apturė
jau telegramą, kuria ja bu
vau kviečiamas pas mirš
tantį nepažįstamą man ma
no dėdę. Žinoma, kaip čia 
nevažiuosiu išgirdęs tokią 
palaimą! Turėjau tuoj aus 
leisties kelionėn.

Bet už ką pirksies gele
žinkelio b ' t ą ? Visas ma
no turtas buvo lošimo bile
tas, nupirktas pinu penkių 
mėnesių. Paskutinis trau
kimas turėjo atsibūti pra
ėjus kelioms dienoms. Il
gai nelaukdamas pardaviau 
biletą ir iškeliavau į Var- 
šavą.

Deja, nukeliavau pervė- 
lai! Kuomet inėjau į savo 
dėdės namus, ten man pra
nešta, kad dėdė pirm kelių 
valandų miręs ir kad jis vi
sus savo tuii us palikęs ki
tam savo giminaičiui!

Galima buvo įsivaizdinti 
mano įnirtimą! Tolima ke
lionė uždyką, biletas par
duotas ir kas aršiausia — 
buvau išskirtas iš eilės pa
veldėtojų!

Ant rytojaus grįžau na
mo. Keliaujant susibariau 
su kokiuo tai senyvu ponu 
■vagone.--Nešinau net už ką, 
tik atsimenu, kad jam pasi
rodžiau labai nemandagus 
ir kad nesigailėjau jam į 
akis berti kelis bjaurius žo
džius. Bet ką gi darysi, jei 
perdaug buvau perimtas 
savo nepasisekimu, nelai
me!

Parvykęs namo radau 
antrą laišką nuo kito mano 
dėdės. Jis man rašė, kad tu
rėdamas labai daug pini
gų, gi mažai giminių, norįs 
man kelis šimtus tūkstan

čiu užrašyti. Tečiau būda
mas senu jaunikiu, nenorįs 
vienas ten kokiame Lenki
jos dvare gyventi ir todėl 
manąs persikelti Kaunan ir 
pabaigti savo gyvenimo 
dienas mano pašonėje ir 
mano globoje. Tuo tikslu 
jis Kaunan ir iškeliaująs.

— Ačių Dievui! — pagal
vojau atsidusęs. — Turtin
gas dėdė niekur neras di
desnės globos, kaip kad pas 
mane!

Patsai likimas man turė
jo atlyginti už pirmutinį 
mano nepasisekimą.

Porai dienų praėjus val- 
kiojausi Kauno gatvėmis 
nemąstydamas apie nieką, 
kaip tik apie savo laimę, 
kurią man yra pažadėjęs 
myli m ia usias dėdė. Prisiar
tinau prie vienos krautuvės, 
kur buvo surenkami ir iš
statomi lange lošimo bile- 
tai, ir sustojau pasižiūrė
tų. Staiga prisiminė man 
mano parduotas biletas su 
numeriu 155.547. Kaip sy
kis tą pačią dieną turėjo at
sibūti lošimas.

Nejaugi ant to numerio 
pultų didelė pinigų suma!

Greitai pasukau šoninėn 
gatvelėn ir užėjau viešbu- 
tin S., kur vienas ten gy
venantis mano pažįstamas 
buvo nupirkęs nuo manęs 
tariamąjį biletą. Norėjau 
kokiuo nors budu atgal iš
gauti savo biletą.

Bet bileto negavau. Ma
no pažįstamas jį buvo jau 
pardavęs kokiam tai ponui, 
kuris vakar iš kur tai atke 
liavęs. Tasai ponas apsisto
jęs viešbuty j po numeriu 
13. Nelaimingoji skaitlinė.

— Meldžiu mane prileis
ti prie to pono — tariau 
vienam tarnų.

— Dabar jo nėra namie. 
Sakęs išeinąs atlankyti sa
vo vieno pažįstamo.

Susirūpinęs it žemę par
davęs sugrįžau į savo kuk
lų namelį. Ten ant stalo at
radau savo dėdės paliktą 
korčiuke. Ant jos parašyta 

man, kad jis apsigyvenęs 
viešbuty j S. po 13 numeriu 
ir kviečia mane ant ryto
jaus ten užeiti.

— Mano Dieve! Dėdė pir
ko mano biletą!

Vakare tą pačią dieną pa
mačiau laikraštyj, kad nu
meris 155.547 išlošė milži
nišką pinigų sumą!

Galima suprasti, kas ma
no širdyj veikėsi! Milijo
nierius dėdė su mano bile- 
tu išlošė didelius pinigus! 
Vienatiniu man suramini
mu buvo tas, kad turėjau 
po jam paveldėti šimtus 
tūkstančių.

Ant rytojaus nuėjau dė
dės aplankytų. Valandą iš
laukus šaltame karidoriuje 
pagaliau prasivėrė 13 nu
merio durys ir koks tai se
nyvas vyriškis, kurio veidas 
buvo man lyg kur matytas, 
atsistojo ant slenksčio.

Tuoj aus pažinau, kas do 
vienas.

Ir maniau, kad gyvas 
žemėn prasmegsiu.

Bet jis mane, deja, taip- 
pat pažino.

.Išgąstingai pasveikinau 
jį su išloštais pinigais, bet 
jis man neleizdamas dau
giau kalbėti rūsčiai atsilie
pė:

— Ak, tai tamsta esi ma
no giminaitis! Tai tamsta, 
su kuriuo norėjau drauge 
gyventi! Na, manau, tamsta 
pats pripažįsi, jogei tas yra 
negalimas daiktas! Su to- 
kiuo niekšu — labai ačių! 
Neapkenčiu tokių žmonių, 
kaip tamsta!

Ir užtrenkė duris man po 
nosimi.

Palikau antrusyk išskir
tas. Šis iliano dėdė buvo tas 
pats ponas, kuriam pasiro
džiau labai nemandagus 
vagone grįsdamas iš Varšu
vos. ..

Apie tą dėdę nuo to lai
ko daugiau jau nieko ne
girdėjau! Neturite ko dau
giau stebėties, kad žodis 
“dėdė” nuo to laiko yra 
man bjaurus daiktas.

Susiraminimui išgėriau 
dar vieną daugiau stiklelį 
degtinės. •

Užsimąstęs.
Ko tu taip daug užsi

mąstęs?
— Matai, artinasi rinki

mai, o aš dar nesuspėjau 
nuspręsti, prie kurios par
tijos tuo kartu turiu prigu
lėti.

Žinotų kas daryti.
— Ką tu darytum turė

damas milijoną dolerių?
— Ką daryčiau?! Užlai

kyčiau privatinį sekretorių, 
kuris mano vardu atsakinė
tų į paikus klausimus.

Ne kokia.
— Kaip tau patinka va

karykščia komedija?
— Labai gera, bet netei

singa.
— Kodėl?
— Nes toj komedijoj pro

tarpiu antrojo ir trečiojo 
akto praeina tris metai, ir 
visas tas laikas buna ta pa
ti tarnaitė.

Jis doras.
— Ar politikierius A. y- 

ra doras žmogus?
— Suprantamas daly

kas! Jis moka grynais pi
nigais už kiekvieną sau gau
tą balsą.

Ant farmos.
Literatas: — Ar tamsta 

kuomet ką nors aukojai li
teratūros tikslams?

Farmerys: — Ką nors!? 
Tamsta esi jau ketvirtas li
teratas, kuris praleidžia pas 
mane vasarą, ir man už tai 
nieko nemoka.

Net susirgo.
Geras ponas: — Ar tau 

nekuomet nei nesisapnavo 
apie darbą?

Valkata: — Vieną sykį, 
bet paskui nuo to tris die
nas turėjau sirgti.

Iš dėkingumo.
Mergina: — Kaip tai? 

Tamstai juk jau kelis sy
kius pasakiau, jogei už 
tamstos netekėsiu ir tams
ta vis dar prieš mane klu
pai?

Jaunikaitis: — Tai iš di
delio dėkingumo už tai, kad 
panelė nepražudei manęs 
savo sutikinę į mano meldi
mą.

Mato, kiek pavėlavo.
Mokytoja: — Taigi tu vi

suomet pasivėlydavai mo
kyklon ir todėl tavo tėvas 
nupirko tau laikrodėlį?

Vaikas: — Taip.
Mokytoja: — Ir dabar 

jau nepasivėluosi ?
Vaikas: — Tai jau ne, 

bus man gerai į laikrodėlį 
pažiūrėti, kiek minučių pa
sivėlinu.

Tarp draugų.
— Ar toji našlė tikrai y- 

ra tokia interesinga?
— Ji ne, bet jos... tur

tai!

Kauluose jaučią.
Duktė: — Tėveli, aš jau

čiu, kad turiu gauti nau
ją skrybėlę.

Tėvas: — O kaip tu tai 
jauti?

Duktė: — Savo kauluose, 
tėveli, taip kaip tu reuma
tizmą.

SNIEGAS.
Pažiūrėkite per langą, 
Kaip gražu visur matyt. 
Kiek prikritę sniegulėlių, 
Kas juos gali suskaityt?

Kokie gražus, kaip jie žiba 
Nuo saulutės spindulių, 
O tyrumas, o lengvumas 
Krintančiųjų sniegulių.

Pažiūrėkit į krutinę 
Kožnas savo, kas matyt?
Ar tą patį apie širdį 
Drįstumėte pasakyt?

Kokios mintįs, kokis jaus
mas,

Ten krutinėję yra?
Ar širdis, kaip sniegulėlis, 
Lengva, aiški ir tyra?

V. Atkočius.

MEDŽIOTOJAI.
(Žaidimas).

Visi žaidėjai iš savo tar

'lihOOEWEI
Pratrukęs pylimas per Stony upę, W. V., paleido už

tvenktą ežerą. Padaryta daug nuostolių.

po išsirenka vieną medžio
toją.

Žaidimas prasideda, kaip 
tik medžiotojas suriks: 
“Medžiotojas medžiotų ei
na!” Tada visi žaidėjai į 
visas puses išbėgioja. Me
džiotojas tris kartus meta 
augštyn sviedinį' if jį gau-J 
do. Po to jis turi teisę svie
diniu žaidėjus šaudyti.

Jei jis sviediniu niekam 
nekliudo, tai 'bėga, pasiima 
sviedinį ir vėl juo į kurį- 
nors žaidėją taiko.

Tas, kurį sviediniu kliu
dė, lieka vadinamasai šuo, 
ir pats gali sviediniu ki
tus žaidėjus, kurie šiame 
žaidime kiškiais vadinasi, 
šaudyti.

Sviedinį reikia mesti iš 

tos vietos, iš kurios jį pa
kėlė.

Medžiotojas ir šunes gali 
viens kitam perduoti svie
dinį, žiūrint į tai, kam pa
togiau bus šaudyti.

Žaidimas baigiasi, kada 
visus kiškius išmedžioja. 
Tas, kurį paskiausia suga
vo, antrą kartą žaidžiant, 
esti medžiotojas.

Svirno Žvyne.

Karo pasekmės. Serbijos 
karo ministerija paskelbė 
paskutinį dviejų karų Bal
kanuose savo nuostolius 
žmonėse. Pirmame kare — 
6.500 užmušta ir daugiau 
7.000 sužeista. Antrame ka
re — 16.000 užmušta ir 17.- 
000 kereivių sužeista.

SZIFKORTES ATPIGO, KAIP DAR NIEKAD NEBUVO ATPIGĘ!

Tik $23
Kas mano važiuot ar pirkti šifkortę kitam, tegul tuojaus kreipiasi į

Tanane viez Savings Bank
5249-55 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

, ________________________ - _________________________ _______________
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Nikodemas Overlingas, pirm., 

3245 S. Morgan St.
Vincas Armonas, vice-prez.

941 Wr 33rd St.
Ant. Kasparas, Prot. Raštin. 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzievski Fin, Sekr., 

1909 W. 20th St.
Mart. Kadzievskis, Kas.

2118 W. 20th St.
REŽISIERIUS TEATRU, , 
Martinas Z. Kadzievskis,

2118 W. 20th St.

ADMNISTRACIJA DR-STĖS ŠV.
STANISLOVO V. ir K.

Juoz. Klimas, pirm. 
4527 So. Marshfield Av.

K. Stanišauckas, vice-pirm.
4525 S. Paulina St.

Fr. Rauba, prot. rašt:
0064 Lafayette avė.,

J. Kantauekas, Finansų rašt.
4304 S Wood St,

J. Brazauskis, iždininkas, 
4530 S. Wood St.

P. P. Baltutis, užveižėtojas organo
3261 So. Halsted St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, 

JA RAITELIU ANT 
LAKE.

Jotyįm Klimus, 
1853 W, 

Vincas Petkevįče, 
4403 S. Honore 

V. Szarka, 
4540 So- Honore 

Jonas Barkauskis, 
4628 Sę. Wood 

V. Jasulaitis,
4514 So. Paulina St., 

’K. Trakšelis, Gvardijos Generolas.
4557 S. Hermitage Ave.

L. Bonevičia, Gvardijos Maršalka.
1849 W. 45 St.,

Ima DIVIZI- 
TOWN OF

Narių ant pirmo morgieaius (Mort
gage) su peržiūrėjimu visų popie
rų.

45
Pirmsėdis. 

st., 
Pagalbininkas 

St. 
Prot. RMt- 
St.,

1 in Sekret. 
8t.

Kasierius.

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

3249 So. Morgan Str., 
J. Ridikas, 

3200 
M. 

2118

Kasierius, 
Illinois Court 
Kadzievsl'is, 
W. 20th St.

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 18th St.
J. jp. JSwaldas, Sekretorius, 

324? Emerald Ave.
Phones:—Yards 2716 — Wabash ;

M. J. Tananevicze, Kasierius. 
67Q W. 18th St.

200.

Į Chieagos Liet. Draugijų Sąjungos 
Valdybos narius.

Pirmas susirinkimas naujaiišripk- 
tai valdybos ir direktorių Chieagos 
Lietuvių Dr- Sąjungo įvyks petničioje 
sausio 30 d. 8 vai. vakare. “Aušros” sv. 
3140 S; S: Halsted St; į kurį yra 
kviečiami, kaip naujai išrinkti 
ir buvusieji valdybos nariai.

Su augšta pagarba,
Pranas Kibartas, 

Chicago Lietuvių Dr. Sąjungos

taip

Gen. 
sekretorius.

Dramatiško Ratelio prie VIII Rajo
no L.S.S,A. vakaras, nedėl. 1 vasario 
(Feb) 1914 m; C. S. P: S: svet; 
1126 W: 18th St; arti Racine (Cen
tre) Ave. Chicago. Scenoje statoma 
L. Tostojaus 5 veiksni, drama “Pa
tamsio Galybe”. Svetainė atsidarys 4 
vai. po piet. Uždanga pasikels lygiai 
5 vai. p. p. Tįkietai 75; 50c; 35c; 
ir ant Balkono 25c.

Levo Tolstojaus veikale “Patamsio 
Galybe” yra genijališka rarnka nu
piešta gyvoji kopija tamsiųjų vėlės 
užkampių milžiniškos, juodos gyvybės, 
po kurios galingu sparnu, tamsioje ne
žinioje, žmonija daro savo tiesas, ker
ta savo kelią savotiškąja filozofija 
prie savotiškojo gyvenimo.

Filosofo Tolstojaus veikalas nereika
lauja rekliamos, lieka tik mums at
vaizdinti jį gerai, o visuomenei su 
prasti.

To perstatymui puikus balius! Kvo
čia Dram. Rat.

ANT PARDAVIMO^
PARDAVIMUI.

Parsiduoda namai su saliunų ir 
laisniu labai geroj vietoj, lietuvių ap- 
gyventoj. Namai turi du gyvenimu 
ir butą prie saliųno; randasi ant 
kampo. Bendos neša $90 į mėnesį. 
Saliuno visi intaisymai kuppuikiausi. 
Viskas geroj tvarkoj, galiūnas at
neša didelį pelną. Šitie namąi su ga
liūnu parsiduoda tik todėl, kad sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon. Kai
na $12,000. Sužinoti.

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Dept.

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

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

WILKE-BARRE, PA.
Laukis, Pirmininkas, 
425 S. Grant St.
Ažis Pagelbininkas, 
130 Stanton St. 
Kučinskas, Fin. Rašt., 

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

J. žalandauskas, Pirmininkas. 
4545 So. Lincoln St.

Pr. Stasiulis, Vice-pirm. 
4525 S. Paulina St.
J. Pelekas, rašt. 
1802 W. 46th St. 

Knygvedis J. Letukas,
4524 S. Wood St.

laidininkas St. Anučiauskis,
.-2447-49 W. 45th PI.

J.

J.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA.

Jurgis Ažis, Pirmininkas.
13 Collins Str.

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.

Silvestrą Pileckis, Prot. Raštininkas.
462 E. Siuth Str.

Antanas šeškeviče. 1 Finansų Rašt.,
503 New Grand Str.,

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt.
60 Sheridan Str.

Jurgis Rėkus, Iždininkas.
138 S. Mcade Str., 

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,

Win. Mantvila, Maršalka.
192 Almond lane

LIETUVA JUDOMUOSE PAVEIK
SLUOSE JAU AMERIKOJE.

Kamgi liūdi ilgėdamas Tėvynės Lie
tuvos? Lietuva Judomuose Paveik- 
sluo Jau Amerikoje. Pirmu kartu Lie
tuvos judėjimas gyvuose paveiksluo
se musų historijoj. Nepamirškit a- 
teiti ant šio perstatymo, pažvelgti Į 
savo gimtinį kraštą, kurį apleidot. 
Nekartą apgailaujam musų paliktos 
Tėvynės. Daugumas sako: “trokšta 
mano širdis dar kartą Lietuvą pa
matyt?. ..

Paaiškinimo žodis: — Aš renku lie
tuviškus paveikslus ir rodau žmonėms 
jau nuo 1904 m. Mano vientaučiai 
lietuviai-amerikiečiai beveik varu pri
vertė pereitą pavasarį važiuoti į Lie
tuvą ir kiek galima 
vaizdelių iš Lietuvos 
krutamųjų paveikslų, 
čiams patarnauti ir 
tuvon birželio, 7 d.
važinėjau po musų tėvynę traukda
mas paveikslus virš keturis mėnesius. 
Primenu, kad visus šiuos vaizdelius 
netik patsai nuėmiau, bet ir išdirbau 
savo studijoje. Paveikslus rodant aš 
pats apie juos publikai ir aiškysiu. 
Paveikslus rodys 
ratorius p. J. 
gą laiką prie 
matografistas 
dainuos p-lė 
šių vaizdelių 
vasaros laukų

Ket vergo vakare, sausio 29 ., b as 
svetainėje Ciurczak Hali, 69 So. Park 
PI., kampas Froul gatvės, Elizabeth, 
N. J. nuo 7 vai. vakare.

Pėtnyčios vakare, sausio 30 d., sve
tainėje Jono Madaišio, 94 E, 21. gtv., 
Bayonne, N. J. nuo 7 vai. vakare.

1‘aąntrinauie 
sarto 1 dieną 
103 Grand St. 
ga 25 c:

Seredos vakarę, vasario 4 dieną at
sibus Auditorium alėje, Scranton, Pa.

Nedėlios ir pauedėlio vakare vasa
rio S ir 9 d. atsibus bažnytinėje sa
lėje Pittston, Pa.

Ant pardavimo. Namas su bizniu 
— bučerne ir groserne galima nu
pirkti už pigią prekęš labai geroj ap- 
gyventoj vietoj per lietuvių Grand 
Works, Ill.

Kas nori pirkti tai atsišaukyte.
TANANEVIC SAVINGS BANK 

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

S. L. R. K. P. D. A. CENTRO VAL
DYBA

daugiau nuimti 
gyvenimo delei 

Kad vięntau- 
išvažiavau Lie- 
1913 m. Tenai

ADMINISTRACIJA L. I. V. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
$60111108 Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

Kaz, Vaškevičius, pirmin.,
184 New York Avė., 

Newark, ■ N. J.
M. Akialis, Iždininkas, 

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway,

So. Boston, Mass.
J. Janušaitis, Išdo. glob.j 

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

J. Raudonaitis, Išdo glob. 
245 Devoe Str., 
Brooklyn, N. Y.

PAIEŠKOJIMAI.
Mes Dr-stė švento Petro Apoštalo. 

No. 1 ant Town of Lake. Chicago, Ill; 
Reikalaujame Lietuviško Ryino-Katuli
kų kunigo. Nes turim gražiai ištaisi- 
ta Lietuvišką Bažnytėlė ir gražia kle
bonija, vien tik trūksta mums ger
biamojo dvasiško vadovo. Kuris užim
tu vieta ir aprūpinta mus dvasiškais 
reikalais. Jeigu kuris iš gerbiamųjų 
kunigu malonėtu pas mus pribūti, teik
sitės laiškėli parašyti, o mes širdin
gai lauksime, čia pasakom, vien tik 
tokis kunigas teatsišaukia, kuris yra 
tikrai Rymo- katalikų kunigas, kaip 
ir visi katalikiški ku igai. Nes musų 
Bažnytėle yra grinai Rymo-katalikų.

Lauksime su tikra vilčių, jogei mus 
išklausisit teiksitės pranešti po šiuom 
antršu:

Anton Blinstrupis
4501 S. Hermitage A v. Chicago, Ill; 
Parapijos Komitetai l’eter Barškis, An
ton Blinstrupis, Pranciškus Banis 
(5)

PASINAUDOKI!!
PARSIDUODA labai pigiai farma 

40 akrių su trioba. Farma randasi už 
1>4 mylios nuo miestelio. Geležinke
lis eiua nuo mano žemės 100 pėdų. 
Yra puikaus miško 4 akrai. Žemė ge
ra, geroj vietoj, lietuvių ir lenkų ap- 
gyventoj. Ta žemė yra mano locna. 
Parsiduoda del netikėtos priežasties 
suvis pigiai, tik už $600. Kas norite 
pasinaudoti, kreipkitės adresu:

J. M. KIBORT, 
3404 So. Halsted St., Chicago, Ill.

(3-4-5-6)

M. 
to

E.

gabus mašinos ope- 
Danielius, kuris il- 
praktikavosi. Kine- 
T. Račiūnas. Pa- 

Kancieriutė. Apart
bus perstatyta visokį 
darbai Lietuvoje.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMIN ISTB ACI JA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

St. Stoneviče, Vice-Prez., 
858 — 33rd St.

Nikodemus Overlingas, Rašt. Prot., 
3245 S. Morgan St.

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius

ŠV. MYKOLO DB-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA. 
Silvestras Pilieckas, Prezidentas, 

462 E. South St.
Antanas Šeškevičius, Vice-preziden., 

Vincas Adominas, Prot. Sekr., 
501 New Grand St., 

34 Logan St., 
Kazim. Deltuva, Finansų Sekr.

96 Logan St.,
Jonas Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 

425 S. Grand St., 
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

Im

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV.
JURGIO

J.

J.

S.

KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, PA.

Laukus, Prezidentas.
404 Park Ave.

Staneika, Viee-prezid.
57 Oak Lane.

Pieckis, Prot. Sekr., 
462 E. South St.

J. Daušys, Kasierius, 
18 N. Meade St.

V. Adomynas, I Finansų, Sekr.,
34 Logan St.

J. Anekaitis, II Fin. Sekr., 
New Grove St.

Pirmsėdis, 
33rd St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, 
840 W.

J. Zaranka, Vice-pirmin.
834 W. 33rd St.

Bruno J. Jakaitis, Protokolų Rašt.
917 W. 33rd St.

J. P. Ewaldas, Finansų Rašt.
3247 Emerald Ave.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd 8t.

DRAUGYSTĖS PATALPOS ŠVENTO 
LAURINO. 

Port Washington, Wis. 
Juoz. Urbonas, pirmininkas 

216 Franklin St. 
Port Washington, Wis. 

Juoz. Samalionis, raštininkas 
626 Washington St. 

Port Washington, Wis.

Kepėjas.
Pajieškau darbo į keptuvę už an

trą ranką. Galiu dirbti už pirmą ran
ką, bet sirgau, tai esu dar silpnas. 
Moku atsakančiai savo darbą, todėl 
ir norėčiau gauti atsakančią vietą.

Kreipties adresu:
Juoz. šustauskis, 

4420 S. Hermitage Av. Chicago.
(4-5)

Lietuviai atkreipkit atydą.
Parsiduoda Storas rakandų (forni- 

šių) naujų ir senų už labai pigią pre
kę.

Savininkas išvažiuoja į kitą mies
tą ir užsideda kitą biznį. Iformaci- 
jas suteiksiu per laišką arba atsilan- 
kykit patįs. Kas norite turėti gerą 
storą fornišių atsišaukit tuojaus. Vie
ta yra gera apgyventa lietuviais ir 
lenkais. Randa pigi. Gatvė gera. 
Taipgi yra du automobiliai jei nori 
pirkėjas gal pirkti arba palikti.

Atsišaukyt tuojaus pas:
# J. K. Valinskas, 

506 Leonard St., N. W.
Grand Rapids, Mieli.

(3-4-5)

vakarėlį Brooklyne va- 
TautiSko namo salėje, 
Brooklyn, N. Y: Jfiu;-

PASARGA: ‘ * Už korespondencijas, 
apgarsinimus ‘ ‘ Kataliko ’ ’ Redakcija 
neatsako ’ ’.

Reikalauju partnerio turinčio šiek- 
tiek piningų tokio^ '.Įfįąurs nusima
no 1 apie laikrodžių tąisyflią, imti pusę 
jubilieriškos krautuvės. Vieta lietuvių 
ir lenkų apgyventa, biznis išdirbtas. 
Gera proga lietuviai turinčiam tru
putį gatavo cento. Kreipkitės adre
su:

3114 S. Halsted St.
(arti 31-os gatvės),.
(3-4-5)

Pardavimui galiūnas ir boarding na
mas. čia jau yra nedidelė svetainė. 
Parsidudoa labai pigiai. Eik tuo
jaus. Adresas:

2352 Blue Island Av.
(3-4-5)

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKIT PINIGUS!

“Keistute” 1‘askolijimo ir Buda- 
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja 50 Serija prasidėjo Ketverge 
Lapkričio (Nov.) 6 1913. Susirinkimas 
atsibuna kas Kctvorgas 8-tą vai. va
kare Juozą Ridiko svetainėje 3251 
Illinois Courts kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25e. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą 
akcijų. Akcijos užsibaigia 
metų ir kiekviena akcija 
$100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius
šios Drau- 
yra geriau- 
pinigų.
seniausia iš

IG-tas Puikus Batus Regai Licutuvių 
Kliubo.

Ned., 1 d. Vasario (February), 1914 
m. M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd 
PI. Pradžia 5-tą valandą vakarė in
žanga 25 centai. Muzyke Sarpolio.

Užkviečiam visus atsilankyti, kur 
galit, praleisti linksmai laiką ir 
išlamėti grąže lielę ir kitas dovanas, 
šokiai su lekiojančia krasas.

Pajieškau Rozalijos Valantiejikės, 
švogerkos. Aržvilkio parapijos ir vo- 
lastles, kaimo Pikeliu Kauno guberni
jos.

Dabar gyvena Chicago, HI. Ji pati 
ar kas kitas lai praneša laišku.

Juozapui Rimkui
1126 N. 9th Str. E. St. Louis, Ill.
(5)

Saliunas Parsiduoda.
Parsiduoda saliunas lietuvių ir 

lenkų apgyventoj vietoj, arti lietuvių 
bažnyčios. Parsiduoda pigiai. Savi
ninkas turi išvažiuoti į kitą šalį.

Adresas:
1600 So. Union Av., Chicago.

(4-5)

Pardavimui trijų augštų kampinis 
mūrinis namas su Storu, jeigu ne tas 
tai vieno augšto namas su mėsine 
(meat market). Vienas katras turi 
but tuojaus parduotas: Kreipkitės į

TANANEVICZ SAVINGS BANK
(3-4-5-6)

už 6’4
atneša

ir Lie-
tuvaites prisirašyti prie 
gijos (Spulkos), nes tai 
sis būdas del sučėdijimo

Ši Dr-ja (Spulka) yra
visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

Virš minėta Draugija (Spulka 
po priežiūra valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba statymo 
mų, ant pirmo morgičiaus
gage) su peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas

J. P. Ewaldas, Sekretorius, 
3247 Emerald Ave.

Phones: — Yards 2716 — Wabash 2200.
Juoz. Ridikas, Kasierius, 
3151-3253 Illinois Court.

yra 
yra

iš-
na- 

(Mort-

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

40 Serija prasidėjo Utarninke Lap
kričio (Nov.) 4 - 1913. Susirinkimai at- 
sibuna kas Utarninkas 8tą vai. va
kare Dom. Šemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25e., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų j mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo 
Kožnas akcija užsibaigia už 
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius 
tuvaitės priirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijo. 
yra vedama pagal tiesas

Skoliname pinigus ant 
lygų del pirkimo arba

ateities. 
6Į4, me-

ir Lie-

Dlinois ir 
valstijos, 
lengvų is- 
budavojimo

Didelis lietinis Balius
Dr-sėts:—Lietuvos Karaliaus Min- 

daugio atsibus nedelioje, vasario 1 d., 
1914. Freiheit Turner svet. 3417-21 So. 
Halsted Str., pradžia 4-tą vai. po pietų. 
Inžanga 25 c. porai. Su išlaimejimu 3 
daigtų vertės $40.00, Auksinis laikro
dėlis 20 metų gvarantuotas $25.00, 
Albumas dėl fotografijų, vertės $10.00, 
Auksinė plunksna 14k. vertės $5.00.

Gerbiamieji ir Gerbia niosos, kviečia
me mes visus atsilankyti ant to iškil
mingo Baliaus, nes Dr-stė L. K. Min
daugu) visados parengia linksmus ba
lius, ir taip kožnas atsilankęs ant šito 
baliaus bus užganėdintas ir galėsi 
linksmai laiką praleisti. Kviečįa. 
Komitetas.

Pajieškau savo brolio Jono Kanklių, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Rozalimo 
parapijos, Yaitkuuų kaiiųo. Jis pats ar 
kas kitas malonės duoti man žinią 
šiuo adresu:

I*. Kauklis.
241 Park Str. Hartford, Conn.
(5)

Pardavimui arklys, vežimas ir pa
kinktus; gulima pirkti ir skyrium. 
Taipogi geerl vargonai, su kuriais gali
ma grajytį ir nemokant su tam tikro
mis notomis. Parsiduoda labai pigiai 

Kreipties
K. B.

939 W. 33 rd str. Telef. Dijjver 1749 
(5-6)

Vėliausios žinios.
Pirmiau buvo pranešta, 

kad Suvienytų Valstijų 
prezidentas Wilson esąs 
buvę jau atmainęs visus 
savo pienus kas link Mek
siko politikos ir buvo rašo
ma, kad jis pasiusiąs Mek
siko sostinėn kelis tūkstan
čius amerikoninių jurinin
kų, gangreit Huerta pasi
trauksiąs iš savo vietos. 
Tečiau tie paskalai pasili
ko tik paskalais, kadangi 
Huerta visai nemanąs pa
sitraukti ir prezidentas 
Wilson nemanąs Meksiko 
sostinėn siųsti jurininkų. 
Huerta tik tuomet aplei- 
siąs savo vietą ir pabėg
siąs užsienin, jei ant jo tik
rai užklupsią revoliucionis- 
tai. Gi tuo tarpu jis ma
nąs revoliucionistų pasikė
sinimus ant sostinės pra
šalinti ir manąs šalin įves
ti “tvarką”. Visko laik
raščiuose prirašoma ir 
žmonių prikalbama ir pa
galiau pasirodo neteisybė.

dant visokie gėralai, turin
ti savyj daugiau 2 nuoš. 
alkoholio, butų aprūpinti 
nuodų ženklu: kaukole su 
blauzdakauliais. Vadinasi, 
jei tasai bilius butų priim
tas ir užtvirtintas, ant 
kiekvienos alaus arba deg
tinės bonkos butų kaukolė 
su blauzdakauliais, kas 
reikštų nuodus, ir apačioj 
parašą: “tas gėralas turi 
savyj alkoholį, kuris yra 
pavojingais nuodais’*. Tai 
vis prohibicionistų išmis- 
las. :s

Paskutinis gyventojų su- 
skaitymas ant salos Ku
bos parodo, kad minėtoj 
respublikoj esama 2.387.- 
000 gyventojų.

Pajieškau savo brolių Juozapo, Petro 
ir Pranciškaus Kančių, Kauno gub., 
Telšių pav., Navažčnų valsčiaus, Su
kimų sodos. Apie trįs metai, kaip Ame
rikoje: gyvena apie Chicagą. Mano 
adresas:

Adomas Rančius
115 Manor avė., Harrison, N. D. 
(5)

Didelis balius ir Teatrus. Po vardu 
“Lietuvė Antano Kalnų Gyventoja” pa
rengtas storone Dr-stės Mot. Valan- 
čausko ž. V. nedėlioj, 1 d., vasario 
(Feb.) 1914 m. švento Jurgio svetai
nėj 32 pl. ir Auburn avė. Sale bus ati
daryta 5 v. vak. Teatras pras. 7:3O v. 
Tikieai 25c. ir augs, ypatai.

laibai bus linksmas ir įtekmingas te
atras del visų žmonių, o labiausia del 
jaunikaišių ir panų; bus loštas apie 
meilę Antano ir Vandos. Neužmirškite 
ir neapleiskite to brangaus vakaro, at
silankykite ant musų iškilmingo teat
ro ir Baliaus, kur galėsite gerai pasi
šokti prie gražios muzikos visokių lie

tuviškų šokių iki valios lig vėlinis 
laiko.

Su godone.

Aš Kazimieras Jaruioška Pajieš
kau savo dėdes Prarno Pūkino, Kauno 
gub. Raseinių pav., Viduoklės parap;, 
Palšio sodž: Jau senai kaip Ameri
koj gyvena. Labai norėčiau sužinoti, 
kur jisai gyvena. Jis pats ar kas kitas 
teatsišaukia žemiaus padėtu adresu, o 
gaus dovaną. Adresas:

K. Jarmoška
3249 S. Morgan Sf. Chicago, Ill 
(5)

Parsiduoda labai pigiai naminiai 
rakandai ir šiaučiaus šapa su visais 
prietaisais. Galiu parduot visus ant- 
syk arba pavieniai. Priežastis parda
vimo — savininkas išvažiuoja Lietu
von.

Prašom kreipties adresu:
Juozapas Kalinauskas,

Ties 14 ir 48 Court, Cicero, III.
(4-5)

Komitetas.

Dr-tė šv. Juozapo L. M; ant Town 
of Lake: parengia pulku Baliu, nedė
lioj 1 d. vasario 1914 m. svetainė
je p: A: Stanevičiaus 4625 S. Pau
lina, st. Prasidės 5-tą vai. vakare, ižn- 
ga 15 centų porai.

Meldžiame maloniai atsilankyti vi
sus ir tikimės kad busit, užganėdinti, 
ir prie puikios muzikos galestė grą
žei pasilinksminti,

Su pagarba.
Vardu Dr-stės šv. Juoz: L. M;

Komitetas^

Pajieškau savo pusbrolio Ropolo 
Ramanaucko, Kauuoo gub., Šiaulių pav? 
Joniškio par., Gedvainių sodžiaus. 
Pirmiau gyveno Šcrąjitone, dirbo 
mainose. Dabar nežinau kur yra. Jis 
pats ar kas kitas malonėkit atsikrlept 
šituo adresu:

Vii. Vidgiuas
Box 255 Gerardville, Pa.
(5)

Vištų Farma.
Parsiduoda labai pigiai vištų far

ma. Randasi ant N. 61 avenue, Chi
cago, Ill. Netoli gatvekarių Grand 
Av. Gyvenamasai namas naujas; visi 
intaisymai; vanduo įvestas; pusė ak
ro geros žemės. Vertės $1,000. Tuo
jaus mokėti $500, o likusius lengvu 
išmokėjimu po $10 į mėnesį. Parda
vimo priežastis — savininkas serga.

Prašome kreipties:
Tokių adresu:

2328 N. 53rd Av., Cragin, III.
(4-5)

Šį antradienį iš Meksiko 
pranešta, kad tenai susek
ta platus suokalbis prieš 
Huertą. Norėta jis kur nu
tverti ir nugalabinti. Sos
tinės Mexico City policija 
tai susekus ir ėmus areš
tuoti intariamus suokalbyj 
žymius asmenis. Tarp jų 
esą daug buvusių valdinin
kų ir generolų. Vis tai e- 
są Porfirio Diazo šalinin
kai. Daug suokalbininkų 
suspėję pasislėpti, bet 
daug ir suimta.

RUSSIAN-AMERICAN 
LINE.

Tiesioginis plaukinėjimas tarp Russi- 
jos ir Amerikos didžiausiais geriau
siais ir greičiausiais. Russijos impe
ratoriškais paštiniais garlaiviais. Nau
ji, su dubeltavu šriubu.

RUSSIA — 16,000 tonų.
KURSK — 13,500 tonų.

CZAR — 13.000 tonų.
Į Rotterdemą Į Libavą

1 9 dienas. į 11 dienų.
Be persėdimų. Be persėdimų.

—Dažn.'.i išplaukia.—
—Pigiausios kainos.—

Kaina kelionės nuo Libavo iki New 
YORK $35.00 ir $4.00 taxų.
ANTRA KLESA ...................... $52.00

Tolimesnėms žinoms reikia kreip
ties pas:

A. E. JOHNSON & CO.
Gon. Pas. Agentai

27 Broadway, New York.
Arba pas ietinius autorizotus agentus.

Pajieškau savo švogerio Antano Ja- 
džinsko iš Suvaikė gubernijos, Seinų 
pavieto, Seirijų miestelio. Penki metai 
kaip gyvena Amerikoje. Jisai pats al
kas kitas teiksis duoti man žinią 
šiuo adresu:

Karolis RiinimTąns
P. O. Box 1330 Jewe 
(5-6-7)

Retai pasitaikanti proga.
Taip pigiai retai kada namai par

siduoda. Yra du namu pardavimui: 
vienas, 536 W. 29th St., 4 flatai, ren- 
dos $31, lotas 35x125; čienia $1850; 
antras, 450 W. 46th Place, 2 flatai, 
rendos $20, lotas 25x125, čienia $1400. 
Savininkas gyvena.

313 W. 51st Place.
(4-5)

Didžioji Britanija išnau- 
jo laukianti negeistino sa
vo šalyj generalio darbi
ninkų straiko. Palengva 
pameta darbus namų sta
tymo darbininkai, teplio- 
riąį ir kiti darbininkai, su
rišti su namų statymais. 
Apskaitoma, sustraikuosią 
mažiausiai 100.000 darbi
ninkų. Namų statyme pa
sidarysią milžiniški nuos
toliai.

lt City, Coliu; ^bellsPeai
Memorial Bells a Specleltir.

■Mkeąo Ml reaaoU’ CooBaMmoro,

Gerbia moms. Chicago Dr-stėnis ir 
visiems kurie tik rengs Balius, Kon- 
gertus, teatrus arba kitokius vakarus 
kur reikalinga muzika, apskelbiu, kad 
aš esu pasirengęs visuose atsitikimuo
se sutaisyti jums kuogeriauslą mu
zikę. Taip-gl sutiiisau gaidas del vi
sokiu instrumentų ir visokiu gaidų ga
liu pristatyti del orkestru arba Benu.

Todėl turėdami reikalą kas link mu
zikos arba gaidų.

Kreipkitės pas

SARPALIŲ BROLIŲ 
ORKESTRĄ.

New Yorko Valstijos le
gislation įnešta bilius, i-

p. V: Kurpalius direktorius

3259 S. Halsted st., Chicago.
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