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Huerta pučiasi Anglijos ir Japonijos intrigos.
Straikininkai deportuojami
Graikija nerimauja

Monarchist!? darbai Portugalijoje
NORI PERTRAUKTI 

SANTIKIUS.
Diktatorius Huerta nuduo
da, kad jis nieko nebijąs.

Japonija būtinai geidžia 
drumsti vandenį Meksike 
ir nereikalingai kiršinti Su- 

' vienytas Valstijas. Japoni
jos ambasadorius Meksike, 
matomai susižinojęs su sa
vo valdžia, pakvietęs Mek
sikai! kelis desėtkus Japo- 

- nijos karo laivyno oficie- 
rių, kas išrodo į demon
straciją pi’ieš Suvienytas 
Valstijas. Tasai ambasado
riaus žingsnis Huertą suju- 

' dilio iš lygsvaros, bet po
draug suteikė jam ir ne- 
mažą pasididžiavimą. Todėl 
tomis dienomis apreiškė, 
kad jei Suvienytos Valsti
jos leisiančios revoliucio- 
nistams laisvai gabenties 
ginklus iš savo valstybės, 
jis tuoj aus pertrauksiąs 
diplomatinius ryšius su 
Washington!! ir su prez. 
Wilsonu neturėsiąs dau
giau jokio bendrumo! 
Keistas dalykas. Pirmiau 
Suvienytos Valstijos Hu- 
ertai, nuolat grasino, dabar 
jis anoms ima grasinti! Aiš
ku, kad už savo nugaros 
turi būtinai turėti kokią 
nors atramą, nes kitaip jis 
nepasirodytų su tokiuo sa
vo atkaklumu.

Revoliucionistai tuo tar
pu savo veikia. Antai pro
vincijoje Zacatecas jie su
sirėmę su federalistais ir 
pastarųjų 400 kovos lauke 
išmušę ir paimtus nelais
vėn sušaudę. Iš jų pusės gi 
7 užmušta ir 70 sužeista. 
Federalistams taip sekasi, 
kai kitados rusams Man- 
džurijoje, kur japonai 

’jiems ant kiekvieno žings
nio pliekė kailį.

Revoliucionistai savo tur
tus apskaito grynais pini
gais ligi 5 milijonų dole
rių. Vis tai išplėšti iš ra
miųjų gyventojų. Apart to 
turinti daug konfiskuotų 
galvijų ir javų.

Anglijos laikraštija pa
galiau ėmus aštriai kriti
kuoti prezidento 
politiką Meksiko 
Rašo, kad prez.
išpradžių nereikėję perdaug 
užgulti ant Huerto, o tuo
kart Meksiko problema bu
tų lengvai buvus išrišta 
diplomatiniu keliu. Gi da
bar prez. Wilson nežinąs 
nei kas pradėti.

Wilsono 
reikale. 

Wilsonui

deportuoti 
darbininkų 
atsižymėjo 
darbininku

STRAIKO VADOVAI 
DEPORTUOTI.

Gyventojai už tai labai 
įnirtę.

Pietų Afrikos Unijos val
džia nusprendė 
(ištremti) tuos 
vadovus, kurie 
paskutiniame 
štraike ir kurie taip per- 
gązdino valdžią, kad pa
staroji visoj šalyj paskel
bė net karo stovį, ty. pas
kutinę priemonę, apsaugo- 
jančią valdžios nuvertimą. 
Tarp deportuotų esanti ir 
darbininkų unijų federaci
jos prezidentas su sekreto
riumi. Visi išgabenti Eurp- 
pon ir nuspręsta daugiau 
jų ten neįleisti.

Gyventojai pirmiau sto
vėję valdžios pusėje, bet 
dabar, valdžiai taip žiau
riai pasielgiant su darbinin
kų vadovais, stoję darbinin
kų pusėn ir prasidėsią nau
ji judėjimai ir suokalbiai 
prieš valdžią. Todėl pasta
roji ligšiol ir karo stovio 
nepanaikinanti.

GRAIKIJA RUOŠIASI 
KARAN.

Užsigęidžius pasisavinti ke
lis Albanijos plotus.

Vienos laikraščiai Skel
bia, kad Balkanuose gimsią 
nauji nesutikimai. Graiki
ja, kuri pastarajame kare 
daugiausia pelnijus ir be
veik padvigubinus savo te
ritorijas, tuomi nesanti už
ganėdinta. Visoj šalyj pra
sidėjusi karšta agitacija, 
kad pasisavinus pietines 
Albanijos provincijas, ne
paisant to darbo pasekmių.

Visupirmu tose Albanijos 
provincijose norima sukel
ti* gyventojus, o paskui ten 
pasiųsti savo kariuomenę ir 
tuo keliu anektuoti. Visoj 
Graikijoj tam tikslui ren
kama aukos ir organizuo
jama laisvanorių būriai.

Bet vargiai graikai at
sieks savo tikslą. Kaip ži
noma, Austrija ir Italija 
globoja dabartinę Albaniją, 
taigi ar jos leis graikams 
ten vandenį drumsti ir sė
ti nesutikimus? Verčiau te
gu Graikija 
laisvanorius ir 
prieš Turkijos 
bet nesvajoja apie nepasie
kiamus tikslus.

organizuoja 
ginkluojasi 
įsiveržimą,
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(1). Meksiko užlaja Magdalena, (2). (japonų karo garlaivis ir (3) admirolas 
Vreeland, kurs sako, kad japonai lengvai galį, paimti Filipinų salas ir Alaska, 

ir todėl Amerikai reikią tuoj pasistatydinti tris karo garlaivius.

IŠ PORTUGALIJOS.
Ministerių kabinetas rezig

navęs.
Portugalijos ministerių 

kabinetas andai rezignavęs 
del visai nežinomų prie
žasčių. Tasai faktas pagim
dė riaušes sostinėje. Ant 
Rocio pleciaus plyšus bom
ba, gatvėse buvę girdžia- 
mi šaudymai. Pasakojama, 
kabinetas pasitraukęs par
lamentui neišreiškus savo 
pasitikėjimo. Opozicionis- 
tai tvirtina, kad naujas ka
binetas busiąs veiklesnis.

Tai vis monarchist!? dar
bas. Jie mato, kad jiems 
tenai baigiasi gyvenimo die
nos, kad jų brangus Ma- 
nuelis jau negalės sugrįsti 
sostai! ir juos apdovanoti 
“malonėmis”, tatai nors 
tarp pačių respublikonų 
sėja nesutikimus, kad tuo 
budu privesti šalį link pra
pulties kranto. Bet ar jiems 
ten pasiseks tas atsiekti, 
tai jau kitas klausimas.

IŠKILMĖS VOKIETIJOJ. 
Vokiečiai po senovei .“šlo

vina” savo kaizeri.
Sausio 27 d. ne tik Ber

lyne, bet ir visoj Vokieti
joj iškilmingai paminėta 
kaizerio 55 metų 
sukaktuvės,

amžiaus 
ty. gimimo 

dieųa. Kaizeris . tą dieną 
jautęsis visai sveikas ir 
stiprus. Visur iškilmėse

pirmininkavę oficieriai ir 
studentai. Tą dieną kaize
ris rūmuose “Unter der 
Linden” priėmęs galybes 
užsienių diplomatų, kurie 
sudėję jam velijimus. Ži
noma, kaizeris už tai prie 
tos progos nesigailėjęs or- 
denų ir savo valdininkams 
įvairių paaugštinimų. Tai 
visos malonės, kuriomis 
valdovai tuo tarpu vis dar 
gali girties ir savo pataikū
nams dalyti.

VOKIETIJOS INTEKMĖ 
SERBIJOJE.

Viskas veikiama Austrijos 
nenaudai.

Vienos laikraščiai rašo, 
kad Vokietijos intekmė 
Serbijoje vis labiau prigi- 
janti. Serbijos valdžia pa
galiau persitikrinus, kad 
Vokietija visuomet jai ga
linti but naudinga pasitai
kius kivirčams su Austri
ja. Serbija susiartino su 
Vokietija nuo to laiko, kuo
met pastaroji pasipriešino 
Austrijos reikalavimui at
likti Bukarešto santaikos 
reviziją. Dabar Serbija par- 
si kviečiusi savo šalin vo
kiečius valdininkus, kurie 
reorganizuosią nekurias 
valdvietes Vokietijos pa
vyzdžiu. Busianti perorga
nizuota ant vokiško kurpa
lio krasos žinyba, miškų ir 

dvarų - valdybos, taippat 
galvijų auginimas. Už tai 
vokiečiai gausią gardžios 
mėselės.

ir

KANCLIERIUS UŽPUO
LA SOCIALISTUS.

Atsako į interpeliaciją 
giria kariuomenę.

Andai Vokietijos parla
mente buvo gimęs naujas 
trukšmas. Už kariuomenės 
sau valius pasielgimus Sa- 
verne, Alzacijoj, karo teis
me buvo teisiami keli ofi
cieriai. Visiems prirodyta 
kaltybė. Bet teismas visus 
išteisino.

Tatai parlamente socialis
tai atstovai įnešė interpe
liaciją (paklausimą), del- 
ko kaltininkai liko išteisin
ti.

Valdžios vardu į socialis
tų paklausimą -atsakė pats 
Vokietijos kanclierius. Tarp 
kitko atsakydamas pažy
mėjo, kad socialistai siste- 
matiniai stengiasi duobę 
kasti po Vokietijos sostu 
ir visur platinanti republi- 
koninę ideą. Paskui kanc
lierius pagyrė armijos veik
lumą, nes tik ačiū jos ga
lybei ir intekmei nūn Vo
kietija paliko žydinčia val
stybe.

Socialistai tuo atsakymu 
visvien nepasiganėdinę.

DIPLOMATINIS WILSO
NO NEPASISEKIMAS.

Anglija ir Japonija prieš 
Suv. Valstijas.

Washingtone diplomati
niuose rateliuose pagaliau 
persitikrinta, kad betarpi- 
ne amerikoninės politikos 
Meksike nepasisekimo prie
žastimi — tai Japonijos ir 
Anglijos intrigos. Suvieny
tos Valstijos jau senai bu
tų nuraminusios Meksiką, 
jaigu ne faktas,, kad Huer
ta turi savo pusėj slaptin
gus ir galingus bičiuolius, 
kiurio jį paremią kovoje su 
prezidentu Wilsonu. Kaip 
Anglija, taip ir Japonija 
turi su Suvienytomis Val
stijomis pasirokavimus, tė
čiai! jos stengiasi dalykus 
atlikti ne asmeniškai, bet 
su kitų pagelba.

Japonijai nuolat rupi Ka
lifornijos reikalas, gi Ang
lijai — Panamos kanalas, 
kurį Suvienytos Valstijos 
u aspiy ^ftlži visit >s lai ky ties 
kaipo nuosavybę, atšalinant 
nuo ano kitas visas valsty
bes. Suv. Valstijų kongre
sas anuomet nusprendė, 
kad svetinių valstybių lai
vai, norintieji naudoties 
kanalu, privalanti Suv. 
Valstijų valdžiai mokėti 
nuskirtą mokestį. Nuo tos 
mokesties tas pat kongre
sas tečiau paliuosavo visus 
Suv. Valstijų prekybos lai
vus. Tokia suteikta ameri- 
koniniains laivams privile
gija labai nepatiko Angli
jai ir prieš tai ji aštriai už
protestavo. Tečiau į tą pro
testą neatkreipta dotuos ir 
laikomasi kongreso nu
sprendimo. Buvo manoma, 
kad užgimsią dideli nesu
tikimai Anglijos su Suv. 
Valstijomis, tečiau palen
gva viskas apsimalšino.

Užuot tų viešųjų nesuti
kimų Anglija pradėjo slap
tą antiamerikoninę agitaci
ją Meksike. Sau talkon pri
sikalbino ir Japoniją, kuri 
negalėdama kitai]) Suv. 
Valstijoms atkeršyti už Ka
lifornijos bilių, ėmė taip
pat kryžiuoti Meksike ame- 
rikoninius pienus. Tas tuo 
aiškinama, kad Huerta vi
suomet ir šiais laikais at
meta šalin visokius Suv. 
Valstijų pasiulijiinus, gi į 
grasinimus atsako taippat 
grasinimais. Kaip Anglija, 
taip ir Japonija Huertą 
nuolat remiančios ne tik fi
nansiniai, bet jam slaptais 
keliais siunčiančios gink
lus ir karo amuniciją. Ka
dangi be to Anglija Meksi
ko turinti žymius žibalo 
reikalus, tatai jai rupi, i- 
dant kartais Meksikas ko- 
kiuo nors budu nepatektų 
Suv. Valstijų intekmėn, 

arba prigulmybėn. Todėl 
tuo tikslu Anglija ten ir 
paraližuojanti visokį Suv. 
Valstijų veikimą ir tuo tar
pu neleidžianti joms vie
noms įsiveržti Meksikai!. 
Ligšiol buvo manoma, kad 
Europos valstybės spirian- 
čios Suv. Valstijas įsiverž
ti Meksikan, tečiau tasai 
spyrimas visgi oficialiai lig
šiol nepaskelbtas, nes tam 
prieštaraujanti Anglija.

Kaip dabar pasirodo, 
Anglijos draugė Japonija 
buvus manius dar toliau 
nužengti, būtent, nesenai 
norėjus Meksike surengti 
demonstraciją prieš Suv. 
Valstijas.

Pastaraisiais laikais Ja
ponija įstengė Meksikai! 
atgabenti daug savo karei
vių kaipo kolionistų. Tie 
kolionistai norėta aprėdyti 
meksikonų kareiviu unifor
momis, idant demonstraci
jos metu pasirodytų dides
nis škaTFi iffi?1 llleTisikolni kit- 
reivių.

Tečiau Anglija tokiai 
rengiamai demonstracijai 
pasipriešinus ir paskui su 
Japonija nusprendžius Hu
ertą remti finansiniai. Ka
dangi pastarasis turi to
kią tvirtą atramą, tatai iš 
Suv. Valstijų reikalavimų 
nuolat ir tyčiojasi.

Anglijai daugiausia rupi, 
idant Meksike žibalo lau
kai nepatektų amerikoni- 
niain trustui. Artinasi ka
dangi laikai, jogei karo lai
vus reikės apkūrenti žiba
lu, kuris yra parankesnis 
ir pigesnis už anglis. Angli
ja todėl sumanius visus sa
vo laivus kūrenti žibalu. 
Bet savo šalyj neturėdama 
žibalo versmių, gi Indija 
pertoli gulinti, priversta 
žibalo laukų ieškoti kur ar
čiau. Ir tai atradus Meksi
ko. Kad paėmus tatai ži
balo laukus į savo rankas, 
ji mielai remianti diktato
rių Huertą.

Tai visa paslaptis, kodėl 
Huerta nepildo Suv. Val
stijų reikalavimų ir nopra- 
sišalina iš užimamos vietos. 
Tai vis Suv. Valstijų val- 
dži < >s pražiopso j imas.

Meksikai tečiau bičiuo- 
lystė su Japonija ir Angli
ja daug lūšnos. Anglijai tu
rės pavesti žibalo laukus, 
gi Japonijai turės leisti ja
ponams kolionizuoties. Nors 
tas daug, žinoma, Meksi
kai atsieis, tečiau jis liks 
nepriklausomas Suv. Val
stijų norams.

Žinomo Belgijos rašyto
jo Maetterlincko veikalus 
Vatikanas uždraudė katali
kams skaityti.
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BROOKLYN, N. Y. 
Didi minia gėrėjosi nuosta
biais Račiūno paveikslais.

21 d. Sausio McCaddin 
salėje, kurioje paprastai 
brooklyniečiai lošia teat
rus, buvo nepaprastas va
karėlis: p. A. T. Račių-, 
nas rodė “Lietuvą paveiks
luose”. Prasidėjo 8:30 vak. 
ir traukėsi su mažom per
traukom iki 11:30. Per visą 
tą laiką lietuviai aplankė 
savo tėvynę, kurią, kitas 
jau pluoštas metų, kaip y- 
ra apleidęs. Čia matėsi Ma
žos Lietuvos vaizdų-vaiz- 
deliai. Rambynkalnis, pa
krantės Nemuno, Prūsų lie
tuvių išvažiavimai ir daug 
kitų gražių reginiui. Di
džioji Lietuva: darbyme- 
metis, šienpjuviai pjauja, 
pusto dalgius, mergaitės 
grėbia šieną, daužo pradal
ges — džiovina. Viskas 
taip pažįstama. Nemunas, 
Šešupė, Dubysa, visos di
džios Lietuvos upės, jų 
gražus krantai, apaugę ža
liais krūmais, kilo visi tie 
reginiai prieš akis, bėga 
paveikslai vienas paskui 
kitą, ir visi taip brangus 
širdžiai, atminimui. Anykš
čių šilelis, didysis akmuo, 
tai a. a. vyskupo Baranaus
ko apgiedota “Anykščių 
šilelyje”.

■' -imiuose paveiksluose 
daugiausia Nemunas rodo
ma, kiek juomi siunčiama 
į Prusus rąstų... Visi 
Nemuno pakraščiai taip ir 
apversti rąstais, kurie tik 
laid..i:t’ 
leisti savo gimtinį kraštą.

Laukų darbai beveik vi
si nuimta judamuose pa
veiksluose, bet ypač gra
žios Lietuvos upės, ežerai, 
girios, pievos. Gaila, kad 
valdžia netikusi. Jaigu lie
tuviai turėtų šiokią-tokią 
laisvę, be abejonės visos 
tos grožės labiau pagarsė
ti) ir vasaros laiku Lietu
va susilauktų daugybės tu
ristų iš kitų kraštų. Su
griebti viską į judamus 
paveikslus ant kart negali
ma ir begalės keblumų iš 
valdžios pusės, bet visgi p. 
Račiūnas Nemuną su pa
kraščiais nutraukė ant ju
damųjų paveikslų ir daug 
dar kitų vietų. Vilniaus 
miestas labai puikiai išė
jęs, mažų mergaičių būre
lis šoka visokius lietuviš
kus žaidimus, miesto judė
jimas, žmonių typai, pora 
jaunų lietuvaičių. Labai 
malonu — jautiesi lyg na
muose besąs. Užvis dau
giausia šiaip labai gražių 
vaizdelių; įvairių miestų- 
miestelių, upių, ežerų ir 
viskas, kas buvo verta du
rnos. Paveikslai spalvuoti 
ir daug pažįstamų vietų.

Žmonių buvo labai daug 
— pilna didelė salė, nes vi
siems labai buvo žingeidu 
pamatyti savo gimtinę Lie
tuvą, visi toje valandoje, 
tartum, jautėsi ten esą. 
Tarpais gramofonas gaudė 
lietuviškas dainas, buvo 
dekįemacijos su pritaiky- 
’ "is paveikslais ir pora dai- 

. .. — solo, ir ant galo
■ 1 .i<‘ i t i va. t ė vyne musų ’ ’. 

Tą visa publika sustojus 
pagiedojo.

Manoma, kad p. Račiū

nas šią žiemą važinės su 
judančiais paveikslais po 
kitas lietuvių kolionijas, 
tat žmonės, trokštanti pa
matyti savo gimtinį kraš
tą, tai galės atlikti lanky
dami jo parengtus vaka
rus, kame atras daug sa
vo sielai ramumo.

Garbė p. Račiūnui už pa
darytą tokį drąsų žygį, nors 
dar yra kaip kurie nedatek- 
liai, bet atsiminus prie ko
kui aplinkybių reikėjo vis
ką padaryti: grūmojo ir 
žandarai ir urėdninkai, vi
sur reikėjo pinigais atsi
pirkti, todėl, galima saky
ti, viskas yra kuogeria*:- 
sia. Linkėtina lietuviams 
paremti p. Račiūną, uad 
jis galėtų mums dar dau
giau duoti gyvų Lietuvos 
vaizdelių, tas be abejonės 
sužadintų ištautusius lietu
vius, kurie vėl atsimintų 
lietuviais esą.

Gintaras Ns.

ST. CHARLES, ILL. 
Darbai mažėja. Prakalbos.

Negeri darbai.
Musų miestelio darbai 

žymiai sumažėjo; nekuriose 
dirbtuvėse sutrumpino 
darbo valandas. Žinoma su 
tuom sumažėjo ir alga. Ir 
nėr žinios, kada pradės ge
riau eiti darbai.

Sausio 1 d. buvo prakal
bos, dainos, dialogai ir mo
nologai. Tą parengė 177 
kuopa L. S. S. A.. Kaip 
girdėti kalbant buvusių 
prakalbose, nelabai liko už
ganėdinti. Mat, buvo du 
kalbėtojai; vienas kalbėjo 
apie cicilizmą, o antras, 
buk tai “Šakės” leidėjas, 
apie tikybą, kas musų vie
tiniams lietuviams nelabai 
patinka. Matomai neką nu
pasakojo, kad net kuopos 
pirmsėdis neužganėdintas 
jųjų kalba. Sako, ir jis ga
lėjęs juos sukritikuoti.

12 d. sausio atsitiko ei; 
nelaimė; iš nedėldienio ne- 
kurie sirguliavo pagiriom 
ir, žinoma, gydėsi smuklėj 
per dieną.; vėliaus, parėję 
namo, baikas krėtė. Bekrėz- 
dami baikas pradėjo šnai- 
ruotis; tada šeimininkas 
pradėjo prašyti juos lau
kan išeiti; tuo tarpu kas- 
žin kas spyrė šeimininkui 
į koją taip smarkiai, kad 
net kaulas sprogo ties rie
šu letenos. Ir dabar vyras 
guli lovoj ir nėr žinios, ka
da pasveiks. Gydytojas sa
ko, kad jei neužeis gan
grena, tai sugis greičiau, o, 
rasi, prisieis ir koją nu
pjauti.

18 d. sausio neprašytas 
vaikinas atėjo , pas savo 
draugus į stubą, kurioje 
gyveno minėto vaikino prie
šas. Ir bematant susikabi
no už kokius ten menknie
kius, vienas mesti iš grin- 
čios laukan, kitas nepasi
duot. Tas gi svečiui antau
siu, o svečias priešui su 
dantimis už nykščio, na, ir 
nukando nykštį. Ant ryto
jaus taikos teisėjas liepė 
užsimokėti $21.60 už nau
dojimą kovoje dantų.

£• Kuokštą.

NIAGARA FALLS, N. 
Rauplėtais serga.

Šis miestelis, kaip 
vardo matome,

garsiu vandenpuoliu. Ame
rikonai vadiną jį viena iš 
septynių stebuklingų vie
tų pasaulyje. Todėl čia 
daug žmonių atvažiuoja tą 
stebuklingą vietą pamaty
ti, pasigėrėti didžiu van
denpuoliu.

Niagara Falls miestelyje 
daug žmonių — apie ketu
ris šimtus — serga rauplė
mis (smallpox). Rauplės, 
kaip žinoma, yra pavojin
ga limpanti liga. Todėl 
miesto valdžia uždarė vie
šus susirinkimus, \ mokyk
las, teatrus, viešbučius (ko
telius) ir nekurias bažny
čias. Čia pribuvusį tuoj ves 
pas daktarą įčiepinti. Gal 
prisieis taip, kad ir univer
sitetą turės uždaryti, nors 
jis trįs mylios atstu nuo 
miesto. Daugumas studen
tų važiuoja namo, bėga nuo 
ligos, nors universitete toji 
liga dar neapsireiškė.

Senutis.

MONTREAL, KANADA.
Del mergelės norėjo nusi
žudyti. Darbai nekaip eina.

Čia nedaug tėra mergi
nų. Todėl jos čia brangina
mos. Vienam vaikinui kitas 
paviliojo merginą ir apleis
tasis norėjo nusižudyti. 
Tuomet mergina, išgirdusi 
apie jo širdperšą, sugrįžo 
prie jo.

Nors pagerėjo truputį 
darbai, bet yra dar bedar
bių. Ne veli j u šin miestan 
važiuoti darbo ieškotų.

Visokios krautuvės ir a- 
genturos žydų rankose. 
Dažnai per žydų rankas 
siunčiami pinigai ir laiva
kortės nueina kasžink kur 
ir jau niekas apie.juos ne
sužinos. Nemažai nukenčia 
lietuviai nuo sukčių, priga
vikų. O iš savųjų apsuk
raus, teisingo vyruko neat
siranda, kurs pasidarbuo
tų ir patarnautų saviš
kiams.

Gerai žinąs.

MONTELLO, MASS.
Naudingos prakalbos. So
cialistai suklaidino žmones.

Sausio 18 d. šv. Kazimie
ro dr-ja buvo surengusi 
prakalbas. Žmonių nelabai 
daug prisirinko. Bet tvar
ka buvo labai gera. Visi 
gražiai užsilaikė. Net be- 
dievukai nedarė trukšmo. 
Kalbėjo J. Vaičiūnas, išro- 
dinėjo į kokius šuntakius 
veda lietuvius socialistai ir 
laisvamaniai. Dar kalbėjo 
kun. K. Urbanavičia. Po 
prakalbų keli prisirašė prie 
dr-jos.

Sausio 22 d. rengė socia
listai prakalbas. Bet į jas 
tik penki žmonės teatėjo. 
Prakalbų nebuvo. Paskui 
socialistai garsino, kad 24 
d. sausio busiąs vaidini
mas, nors žinota, kad sve
tainėj negalima lošti. Ren
kasi žmonės, moka po 25 
c. ir laukia lošimo. Ant pa
grindų pasirodo vyrukas ir 
kalba apie kruvinąjį ncdėl- 
dienį. Žinoma, už suvedžio
jimą žmonės nebuvo paten
kinti.

Rožyte.

BRADDOCK, PA.
Girtuoklystės vaisiai.

Šitame miestelyj yra lie- 
i tuvių už .gyvulius bjaures- 

Y. nių. Taip nupuola, žinoma, 
per degtinę. Neretai aiškiai 

iš pasirodo ir vaisiai girtavi-
yra ties ino važiavusiems, vienok, sunŠtai sausio 19 d. vie

nas 22 ar 23 metų vaikinas 
nusišovė. Buvo baisiai atsi
davęs girtuoklystei. Buvo
kauniškis. Prigulėjo prie 
šv. Antano dr-jos ir prie 
kliubo. Dr-ja saužudžiais 
nesirūpina ir šiuo vaikinu 
nesirūpino. Kliubas pasky
rė $25 palaidojimui.

Yra čia gerai pasiturin
čių lietuvių. Yra kelios 
krautuvės, viena smuklė, 
viena barzdaskutykla. Kliu
bas turi salę.

Yra tuščiagalvių, pame
tusių ir nekenčiančių tiky
bos.

Svieto šposelis.

NEWARK, N. J.
S. L. R. K. P. D. A. reika
lais. Bedarbių pilnos gat

vės.
Šio miesto* dr-jos labai 

pritaria ir raminasi įgyven
dinti S. L. R. K. P. D. A. 
Tik stebimės, kad kitų 
miestų dr-jos tuo dalyku 
nesirūpina. Nauda iš Sus
ino but didelė, įkurdami 
Sus-mą sutvertumėm di
džiulę, galingą armiją ko
voti su neturtu, skurdu, 
tamsybe, nemoksiu. O įkū
nijimui to sumanymo nie
kas nestovi ant kelio. Gai
šina vien tik lietuvių ne
rangumas, vangumas, apsi
leidimas. Ar sukrusime 
nors kada. Ar bene gaila 
mokėti po 10 c. metuose.

Šv. Juozapo dr-ja savo 
susirinkime nutarė iškelti 
puikų balių, vasario 14 d. 
lietuvių salėj.

Bedarbių čia daug. Nega
lima sugriebti darbo. Čia 
gražu, šilta, sniego dar ne
turėjom.

V J. B.

KENOSHA, WIS.
Dailus vakaras. Socialistas 

sukritikavo publiką.
Sausio 17 d.' N. P. Pane

lės šv. mergaičių dr-ja statė 
scenoj puikų veikalėlį 
“Katriutės gintarai”. Pa
sisekė atvaidinti gan gerai. 
Ypač pasižymėjo mergelės 
M. Gaušaitė, čigonės ro
lėj, ir M. Grabliauskaitė, 
Barbutės rolėj. Geros klo
ties mergelėms tolesniu lai
ku.

Sausio 18 d. buvo socia
listų prakalbos. Kalbėto
jas su rusiška pavarde kal
bėjo apie darbininkų bū
vio pagerinimą. Išrodinėjo, 
kad darbininkų būvio page
rinimui kenkiąs Dievas, ti
kyba, bažnyčia su kunigais 
ir velniai. Bekalbėdamas 
vienoj vietoj paklausė su
sirinkusiųjų: “Ką jus ma
not apie tai?” Susirinku- 
šieji, žinoma, tylėjo. Po 
valandėlės kalbėtojas pra
bilo: “Aš jus ir sukritika
vau”. Dar sakė, kad į so
cialistų prakalbas daugiau 
žmonių susirenka, negu į 
kitokias. Nežinau, kaip ki
tur, bet čia, kuomet dr. A. 
Rutkauskas kalbėjo, tai 
kur kas žmonių daugiau 
buvo.

Pumpeniškis.

PORT WASHINGTON, 
WIS.

Darbai eina gerai. Parapi
jos dalykai gerame stovy j.

Šis nedidelis miestelis 
stovi gražioj vietoj, tarp 
kalnelių, arti ežero. Yra 
kėdžių dirbtuvė, liejykla ir 
keliatas mažesnių. Darbai 
pusėtinai eina. Iš kitur at- 

ku darbas gauti.
Lietuvių čia yra apie 40 

šeimynų ir daug daugiau 
pavienių. Turime savo baž
nytėlę. Jos reikalai labai 
gerai stovi. Jei atiduotų pa
rapija pinigus, kuriuos tu
ri banke, tai skolos belik
tų. $300. Labai džiaugia
mės klebonu, kun. A. Ba- 
lincku, kurs dukart mė
nesyj- atvažiuoja iš Sheboy
gan.

Žmonės, apskritai imant, 
labai gražiai gyvena. Yra 
keliatas apsileidėlių, bet 
kur tokių hera.

Jonas Digris.

OGLESBY, ILL.
Darbai eina pusėtinai. 

Skarlatina.
Čia yra cemento dirbtu

vė ir anglių kasyklos. A- 
biejose vietose darbai eina 
pusėtinai. Bet iš kitur pri
buvusiems sunku darbas 
gauti. Lietuvių arti 100 šei
mynų ir dukart tiek pa
vienių. Turime bažnyčią ir 
tris dr-jas — šv. Antano, 
šv. Izidoriaus ir Gedimino. 
Yra trįs bučernės ir dvi 
drabužių krautuvi. Visoms 
pusėtinai einasi. Beje, čia 
dar vargšai lietuviai turi 
užlaikyti ir šešias karče
mas. Jos tai, žinoma, bran
giau atsieina, negu kas ki
ta.

Usnių koja.

COLUMBUS, OHIO.
Lietuviai čia miega.

Yra čia apie keturias- 
dešimts lietuvių šeimynų. 
Bet niekas jiems nerupi, 
nei laikraščiai, nei draugi
jos, nei parapijos tvėrimas, 
nei net karčemos įkūrimas. 
Yra žydo karčema, kur y- 
ra lietuvis bartenderis. Tik 
tame apsireiškė veiklumas, 
kad keli įsitaisė namus, o 
keli net po du turi. Aš tu
riu lotą ir pavasariop sta
tydinsiu namą.

Yra čia stiklo dirbtuvė. 
Uždirba po $2, po $3.50; 
moterįs po $1.25.

Jonas B.

KLEIN, MONT.
Nekokios naujienos.

Nuo sausio 26 d. čia la
bai atšalo ir pasnigo. Ka
syklose darbas mažinasi. 
Ne visas dienas savaitėje 
dirbama.

Iš lietuvių gyvenimo ne
kokias naujienas tegaliu 
suteikti; Štai vienam ita
las antakius apdaužė, kitas 
kartą šlapias parėjo namo 
ir jau antra savaitė lovoj 
dribso. Kitas senas žmoge
lis šėtroj skursta.

Zabarus.

SO. MANCHESTER, 
CONN.

Tamsus kraštelis. Socialis
tų organizatorius ranką 

išsisuko.
Šiame mieste yra šilko 

dirbtuvės. Lietuvių nema
žai, didžiuma jų nutolę nuo 
tikybos, tunoja karčemose. 
Susitvėrė socialistų kuopa. 
Jos organizatorius pasižy
mi tuomi, kad turi apeti
tą prie svaigalų. Nesenai 
girtas bešlitiniuodamas vir
to ir išsisuko ranką.

Ne visiems žinomas.

NEW HAVEN, CONN.
Gražios vestuvės.

(Gero vardo vyras A. Joc- 
kaitis vedė patogią merge- 

vestuves pakvietė tik savo 
artimiausius prietelius. Vis
kas labai pagirtinai, dai
liai atsiliko. Buvo atėję ir 
nelietuviai namų savinin
kai. Pagyrė jaunavedžius 
už gražų vestuvių iškėlimą. 
Apie • vienuoliktą valandą 
visi išsiskirstė. Patogiai po
rai linkima meilaus sugy
venimo. Tegu kiti seka tą 
gražų būdą kelti dailias 
vestuves.

Vabalas.

MANCHESTER, CONN.
Darbai eina gerai.

Čia darbai pusėtinai ei
na. Lietuvių čia mažai tė
ra ir tie nekaip užsilaiko. 
Labai palinkę prie girtavi
mo. O jei surengiama koks 
baliukas, tai jau ir už čiup- 
rynos pasitampo. Laikraš
čiai mažai teprasiplatinę.

Tautietis.

PHILADELPHIA, PA. 
Paminėjo kruvinąjį nedėl- 

dienį.
Sausio 17 d. Lietuvių 

Kliubo salėj socialistai bu
vo surengę prakalbas pa
minėti kruvinąjį nedėldie- 
nį. Kalbėtojas vaizdžiai nu
pasakojo apie aną atsitiki
mą ir abelnai apie Rusijos 
valdžios žiaurumą. Nelietė 
tikybos, neniekino bažny
čios, nežemino tautos ir ne
kėlė savęs į padanges, kaip 
tai paprastai daro socialis
tai. Tad ir užganėdino vi
sus. Žmonių nedaug tebu
vo.

J. Mukulis.

LIMA, OHIO.
Geros algos.

Čia yra viena liejykla. 
Už darbą’gah gerai atlygi
nama. Bet mūsiškiai bai
siai daug pinigo praleidžia 
smuklėse. Del smuklių už
miršta ir bažnyčią. Lietu
vių yra apie 10 šeimynų ir 
apie 35 pavieniai. Kol lie
jykloj eina darbas, tai ge
rai, bet ten sustojus, tai 
dingk, kur dingstąs.

“Kataliko” skaitytojas.

GARDNER, MASS.
Darbai mažėja.

Šis miesčiukas yra nedi
delis. Dirbtuvių nedaug, bet 
ir tose darbas žymiai su
mažėjo. Tie lietuviai, kurie 
turi už ką laivakortę nusi
pirkti, ketina grįšti Lietu
von, o neturintieji nei lai
vakortei, nežino kas čia 
jiems daryti. Lietuvių šei
mynų yra apie 30, pavie
nių apie 400.

Bedarbis.

LONDON, ANGLIJA.
Parapijos susirinkimas.

Duonos kepyklai geriau 
sekasi.

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

PATARIMAS DYKAI.

3249 S. Morgan St., Chicago, III.

Sausio 4 d. atsiliko kliu
bo salėj bertaininįs parapi
jos susirinkimas. Kun. K. 
Matulaitis pranešė, kiek 
surinko, lankydamas lie
tuvius. Surinkęs apie 60 
svarų. Iš raporto pasirodė, 
kad parapijos įplaukos vir
šijo išlaidas. Skolos dar e- 
są apie 2.400 svarų. Galop 
buvo slaptu balsavimu iš
rinktas komitetas.

Kepyklos bendrovei “Bi
rutei” pradeda eiti geriau. 
Pernai gryno pelno tu
rėjus apie 70 svarų. Da
bar bendrovė aprupįs sa
viškius duonele.

Galijotas.

JOHANNESBURG, PIE
TŲ AFRIKA.

Lietuviai pakrikę.
Lietuvių čia yra nemažai. 

Bet jie neturi jokios dr- 
jos, jokio ryšio. Artinan- 
ties Kalėdoms, buvom su
manę susirinkti, išvažiuoti 
į laukus (pas mus čia va
sara) ir užmegsti tarp sa
vęs artimiausius ryšius, su
stiprinti vienybę. Bet kur 
tau. Sumanytojai negalėjo 
sutikti, kur but patogiau 
tą atlikti. Taip ir nuėjo 
viskas niekais. Buvom ma
nę nusiimdyti paveikslus ir 
pasiųsti į “Kataliką”. Gal 
butų ne vienas amerikiečių 
pamatęs savo pažįstamą, 
gal but ėmę susirašinėti, 
prigelbėti vieni kitiems. 
Taip tai čia lietuviai pa
krikę gyvena. Savo dvasios * 
reikalus atlieka airių baž- 
nvčiose. v

Buvo čia iškilęs rubsiu- 
vių straikas. Pasibaigė 
strąikininkų išlaimėjimu.^

Jurgis Valiukas.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

K. K. Pupalaigiui, Pitts
ton, Pa. Padėkonę S. L. A. 
geriau pritinka pasiųsti į 
tos organizacijos organą 
“Tėvynę”. Nedėsime. Prie- 
tam Tamsta pamiršai pa
duoti savo adresą.

žaliai Rūtelei, De Kalb, 
III. Nesvarbus dalykas; ne
dėsime.

Pasipiktinimas’ Vatika
ne gimęs didelis pasipikti
nimas delei idiotinio aną 
dieną pranešimo apie pope- 
žiaus tariamą opiniją kas 
link moderninio šokio “tan
go”. Buvo pranešta, kad 
popežiaus akiveizdoje. tas 
šokis pašokta ir popežius 
prielankiai apie tą šokį at
siliepęs. Tą žinią Vatika
nas viešai pasmerkia kai
po neteisingą.
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KATALIKAS

g Žinios iš Lietuvos. |

Alunta, Ukm. ap. Gruo
džio 14 d., 1913 m. atgabe
no į Aluntos bažnyčią nau
jus vargonus. Jie apsiėjo 
6 tūkstančius rublių. Var
gonai daryti Vokietijoje. 
Per Naujuosius Metus jau 
bus galima jais groti.

Tėvynės mylėtojas.
_____ 1________________

Garleva, Suv. gub. Jau 
keli metai, kaip čia atida
rytas pačto skyrius. Nuo 
gegužės pradžios 1914 m. 
bus priiminėjamos ir tele
gramos. Vietiniai gyvento
jai tam tikslui pernai su
rinko suviršum šimtą rub
lių, kaipo pašalpą vyriau
sybei, idant pagreitintų te
legrafo įsteigimą.

Rodunia, Lydos ap. Mu
sų klebonas, kun. Kochans- 
kis, paskelbė iš sakyklos, 
darysiąs išnaujo lietuvių ir 
lenkų surašą, nes nepasiti- 
kįs savo pirmtakuno kun. 
Sabalausko padarytu sura
sti. Kun. Kochanskis, pasi
darbavęs čia metus, tur
būt, tikisi, ’kad jau susima- 
žįs lietuvių skaičius, taip 
ir nori rašyti išnaujo. Ir, 
kaip matosi, jo darbas ne
nuėjo perniek. Antai Pile- 
kalnio sodžiuje, kur seniau 
net ir savo vaikus žmonės 
mokindavo lietuviškai, da
bar lietuvių atliko tik 7 
mergaitės. Skaudu į jas ir 
pažiūrėti, kai-kurios tie
siog balsu verkia, kad jų 
tėveliai palaidojo savo gim
tąją kalbą ir užsirašė len
kais.

Vieną kartą klebonas, 
kamža ir stula apsitaisęs, 
priėjo bažnyčioje prie gie
dančių lietuvaičių ir liepė 
vienai eiti paskui jo za- 
kristijon prisiegti, ar tei
sybė, kad ji keikusi klebo
ną, nes viena lenkė sakė 
tai girdėjusi.

Lietuvos “naikinime” la
bai pasižymi taippat ir Ro
dūnios vargonininkas, ku
ris dabar, kalėdodamas, bu
vusius čia klebonus lietu
vius visaip niekina, vadin
damas juos cicilikais ir ne
dorėliais, ir augština tik 
vieną kun. Kochanskį.

Roduniutė.

Jėznas, Trakų ap. Nak
tį, iš gruodžio 14 į 15 d. š. 
m. musų apylinkę taippat 

i aplankė ta didėji viesulą, 
kuri visoje Lietuvoje tiek 
pridarė j eibių. Ir pas mus 
miškuose ir soduose išver
tė ir išlaužė medžius, nuplė
šė nuo trobų stogus, visai 
suardė daug kluonų ir tvar
tų — vieno ūkininko žu
vo keturios karvės ir du 
kumeliukai-metiniai.

Nemo.

Vaškai, Kauno gub. 
Gruodžio 10 d. važiavo nak
tį iš Bausko Veldžių so
džiaus (Saločių parap.) u- 
kininkas P. Motiejūnas, ge
rokai, matyt, įgėręs. Pake
linį apvirtęs su ratais į 
griovį. Ten ir rado jį žmo
nės gulintį nebegyvą. Ve
lionis mėgdavo išgerti. Bu
vo bevaikis, paliko tik

vai-
žmoną.
Taippat vienas, j

kinas, atėjūnas, dirbęs Vaš
kų parapijoj, girtuokliavęs 
gruodžio 12 d. Vaškuose su 
kitais draugais, grįžo nak
tį namo su dviem drau
gais. Tie paliko jį Paliepių 
sodžiaus gale. Paliktas pats 
vienas vaikštinėjo naba
gas po visą sodžių, prašy
damas įleisti vidun. Bet 
niekas tuojau nepaskubino 
įleisti, taip jis ir vaikščiojo 
nuo grinčios ligi grinčios. 
Tik po valandos vienas u- 
kininkas jį įsileido, bet jau 
viena jo koja, basa, buvo 
sušalusi, kaip akmuo.

Svieto parėjimas.

Vieškunų sodžiaus (Kar- 
melavo parap., Kauno ap.) 
ūkininką Kurpėną gruo
džio 16 d. taip smarkiai 
primušė Petrošiunuose, 
kad parvežtas namo, vos 
nakties susilaukęs, pasimi
rė. Kas jį primušė — kol 
kas nežinia.

Karmėlava, Kauno apsk. 
Gruodžio 9 d. užmušė čia 
Jekštonių kalne grįštantį 
iš valsčiaus sueigos Kazį 
Karei veną. Užpuolikų bu
vo keturi vyrai, Kreivėno 
kaimynai. Užmuštasis gy
nėsi, kaip galėdamas, vie
nam net dantis išmušė, bet 
vienas prieš keturis nega
lėjo nieko padaryti. Ant 
rytojaus rytą rado jį žmo
nės negyvą. Tuoj davė ži
nią uriadninkui; jis atva
žiavęs rado pėdas ’ (mat, 
tą naktį buvo prisnigta), 
tat ėmė tomis pėdomis ei
ti ir tokiuo budu susekė vi
sų keturių grinčias. Tris 
suėmė, o ketvirtojo nera
do — pabėgo. Žmonės sa
ko, kad tie trįs sudėjo jam 
pinigų ir liepė bėgti į A- 
meriką, kad galėtų paskui 
ant pabėgusio sukrauti vi
są kaltę.

Už “Bože coš Polskę” 
giedojimą Vilniaus teismo 
rūmai nuteisė p-lę Eugeni
ją Kobilinskaitę 20-čiai die
nų tvirtumos ir baronaitę 
Rozenbergaitę vienam mė
nesiui tvirtumos.

Lapkričio mėnesį per 
Liepojaus uostą iškeliavo 
Amerikon 4.841 žmogus, iš 
jų 3.292 vyru ir 1.549 mo
teris. Tarp kitų buvo tame 
skaičiuje: 40 bulgarų, 6 
vokiečiai, 5 anglai, 14 da7 
nų, 63 persai, 12 amerikie
čių, 7 turkai ir 4 šveicarai. 
Tuo pačiu laiku iš Ameri
kos sugrįžo per Liepojų 
2.749 žmonės, iš jų 2.178 
vyrai' ir 571 moteris. Tarp 
sugrįžusių jų buvo: 5 aus- 
trijiečiai, 11 danų, 1 italas, 
27 persai ir 10 amerikie
čių. Daugiausia važiavo 
Rytų Azijos kompanijos 
garlaiviais (2678 keleiviai) 
ir Karlsbergo ir Spiro kom
panijos — 1.951 keleivis.

Varniai, Telšių ap. Tarp 
miestelio gyventojų žydų 
pasirodė karštinė. Liga 
greit persimetė į sodžių.

Pirmieji sodžiaus ligo
niai pasirodė prieš keliatą 
dienų viešojo gėrimo įstai
gose, kuriose kaip tik buvo 
sergantįs žydai.

Apie sanitariškas prie
mones sulaikyti ligai ne
girdėti. O galima buvo len
gvai apsaugoti apylinkę 
nuo nelaimės, laikinai už
darant užkrėstąsias gėrimo 
įstaigas.

Aleksotas, Suv. gub. Va
kare, gruodžio 22 d. užmu
šė čia vietos gyventoją Vi- 
lionį jo paties namuose. Vi- 
lionis Kauno ligoninėje ry
to metą pasimirė, žmogžu
džiai suimti.

Nemunas ties Marvos 
dvaru išmetė ant kranto 
prigėrusio kareivio lavoną 
ir vieno Kauno fabrikų 
darbininko kūną. Sits, ma
tyt, buvo kieno nužudytas 
— turėjo įsmeigtą į galvą 
peilį.

Nerio užtvinimas. Nerys 
užšalo tik žemiau Kauno, 
matyt, kur užsikimšo ir 
per atadrėkius vandens 
pribuvo, kad po Kaunu, 
per Nėrį yra tiltas, taip 
patvino, kad iš Slabados 
pusės vanduo išsiliejo. 
Pervažiuoti per upę nega
lima, jei bent dabar gero
kai ledas įšaltų.

Ukmergė, Kauno gub. 
Ukmergės miesto mergai
čių gimnazija su teisėmis, 
apie kurios, pranykimą per
eitą vasarą pasklydę.s buvo 
neteisingas gandas net 
laikraščiuose, tebegyvuoja 
ir šiandien. Teisybė, be 
daugelio kitų sunkenybių, 
šį rudenį reikėjo jai per
kentėti dar didį smūgį del 
perdirbimo vyrų gimnazi
jos į pilnateisę,..nes. kaiku- 
rie vyrų gimnazijos moky
tojai nebegalėjo savo dar
bu šelpti mergaičių gim
nazijos del liuoso laiko 
trukumo. Todėl, prasidėjus 
jau mokslo metams, reikėjo 
ieškoti dviejų naujų moky
tojų. Gerai dar, kad pasi
sekė greit atrasti reikalin
gi] žmonių, kurie savo mok
slu pilnai atsako gimnazijos 
reikalavimams. Reikia ma
nyti, jog miesto valdyba ir 
gimnazijų komitetas, tiek 
gero darantis vyrų gimna
zijai, nepaliks be savo glo
bos, be savo pašelpos ir 
mergaičių gimnazijos, — 
juo labiau, kad tiedvi gim- 
naziji — vyrų ir mergai
čių — yra miesto įsteig
tos ir viena kitą stiprina, 
viena kitai padeda. Įstoja
mieji į antrą pusmetį kvo
timai Ukmergės mergaičių 
gimnazijoje į I, II, III, IV 
ir V klesas prasidės po 
Nauju Metų, sausio 7 d.

P.

Vilkaviškis, Suv. gub. 
Gruodžio 22 d. Vilkaviškio 
miesto lauke rado sušalusį 
girtuoklį Motiejų Širvį, 
kursai ant rytojaus buvo 
palaidotas be jokių bažny
tinių apeigų ant Vilkaviš
kio kapinių nešventintoj 
vietoj.

Vaižganto raštus apsiė
mė leisti J. Rinkevičius. To 
naujo leidinio busią 3 to
mai. Du tomu busią “Augš- 
taičių Vaizdelių”, trečiasai 
Vaišganto scenos veikalų.

“V.”

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS.
Nepaprasta Kalėdų šven

tė buvo šiemet Traksėdžių 

mokykloj (Šilokarčemos 
valsčiaus), kaip praneša 
Klaipėdos “Dampfboot” ir 
“Apžvalga”. Būtent, tos 
mokyklos (mokinių daugu
mas lietuvių vaikai) mo
kytojas p. Adomaitis jo su
taisytą mokyklos moki
niams ir jų tėvams “Kalė
dų šventę” paįvairino mo
kinių pagiedotomis lietu
viškomis giesmelėmis ir 
lietuviškomis eilių dekle- 
macijomis, kas sukėlė visų 
apsilankiusiųjų dideliausį 
pritarimą. Tai Prūsų Lie
tuvoje tikrai nepaprastas 
atsitikimas, nes ten mokyk
los tarnavo ligšiol vien lie
tuvių vokietinimo tikslams 
ir mokytojai buvo ir yra 
bene patįs didžiausi germa- 
nizatoriai. Ne be reikalo 
tat “Apžvalga”, gėrėdamo
si p. Adomaičio! žingsniu, 
kalba apie tai, kaip apie 
kokį didžiausios svarbos at
sitikimą, rašydama įžengia
majam straipsnyj (No. 
102) “Naujas Lūkestis”:

“Šita pono mokytojo A- 
domaičio sutaisyta lietuviš
ka Kalėdų, šventė yra lyg 
koks angelų sveikinimas, 
apsakąs lietuviams naują 
pažadėjimą, kad dabar tik
rai bus naujas gyvenimas ir 
lietuviams pasimėgimas. I- 
kišiol tikrai lietuviai jau
tės lyg nuskriausti. Nors 
mokytojai taisė visokius 
“Tėvų vakarus” ir “Jauni
mo auklėjimo” šventes, bet 
tai visados buvo atliekama 
svetima, tėvams nesupran
tama kalba. Mokytojai bu
vo įžvelgiami ne kūdikių 
auklėtojais, bet vokiečiavi
mo įrankiais”.

Pasidžiaugusi thip p. A- 
domaičio įvedimu, “Apžv.” 
rašo:

“Ponas mokytojas Ado
maitis, rodos, pirmasis bus, 
kurs mokykloj e,. taisomas 
kūdikių šventes ir kūdikių 
tėvams pritaikinti bandė. 
Gal jis lietuviškomis eilė
mis nužemino mokyklų už
davinį, arba gal vokiečių 
ciesorystę į priegadą įstū
mė? Visai ne. Jis mokyklų 
uždavinį tikroj šviesoj pa
rodė, nes jis parodė, kad 
mokyklos uždavinys yra 
kūdikių auklėjime drauge 
su tėvais ranka rankon 
dirbti. Todėl jis, vartoda
mas minėtajai šventei tė
vų ir kūdikių suprantamą 
kalbą, ne vien pritarimą 
rado, bet ištraukė ir kylį, 
kurs kūdikius nuo tėvų 
skirti turėjo. Be to, jis pra
dėjo darbą, kurs ypač vo
kiečių ciesorystei naudin
gas. Jis pašalino neišsiti
kėjimą mokytojais ir sukė
lė lietuvių širdyje garbės 
jausmus prieš valdžią, nes 
juk sakoma: “Mane garbi
nantį aš ir garbįsiu!”

“Reiks nulaukti, ar eis 
ir kitų lietuvių mokyklų 
mokytojai pono Adomaičio 
žengiamu taku? Valdžios 
prievolė butų mokytojus 
prie to priraginti. Lietuviai 
tiktai trokšta. Ypačiai tu
rėtų tėvai, kurių kūdikiai 
“Jaunimo auklėjimo” va
karuose vokiškas eiles sa
ko, reikalauti, kad ir lie
tuviškos eilės sakomos bu
tų.”

Berlyno lietuvių draugi
ja, apie kurią kitkart “Vil- 
tyj” jau buvo rašyta, ir 
kuri buvo kaipir bežlungan-
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ti, pradėjo vėl stipryn eiti 
ir keroti. “Apžv.” No. 102 
p. Berliniškis paduoda a- 
pie ją šit kokių žinių. Dr- 
ja turinti dabar daugiau, 
kaip 40 narių. Tasai skai
čius neperdidelis. Per pas
kutini saraša Berlvhe lie
tuviais užsirašę 700 žmo
nių, taigi narių galėtų dau
giau susirasti. Na, bet kas 
kartą draugijos susirinki
muose vis daugiau narių 
atsilanką 'ir naujai prisi
dedą. Ypač daug jėgų ir 
gyvumo įnešė šiais metais 
draugijon keturi nauji na
riai — lietuviai studentai, 
kurie drauge su dr-jos pir
mininku energinai ėmėsi 
darbo. Draugijos susirinki
mai esti kas antrą ir ket
virtą mėnesio šeštadienį sa
lėje “Koenigstadt Kasino” 
(Holzmarkstr. 72), 10 vai. 
vakare. Tuose susirinki
muose draugai ir draugės, 
susieiną, pasikalbą, pasi
klausą pranešimų, papasa
kojimų, padainuoją, skaitą 
lietuviškus laikraščius ir tt.

Kas metai keliama dr-jos 
šventė, kurioje paprastai 
apsilanką daugiau, kaip 
šimtas žmonių. Vasarą dr- 
ja taisanti ekskursijas. Šį 
rudenį dr-ja buvo sutaisiu
si savo 10-ties metų sukak
tuvių šventę, kuri gražiai 
pasisekusi. Programa susi
dėjusi iš koncerto ir vaidi
nimo. Šiemet dr-jos šventė 
ketinanti būti kovo 1 d. 
Duonelaičio sukaktuvėms 
paminėti. Šį kartą progra
mas žadantis būti dar įvai
resnis: busią suvaidinti du 
Vydūno veikalu: “Ne sau

'PER PENKIAS DESZIMTIS ' METU MĘGIAMOJI TABOKA

ramumu

į rūkytojų iš daugelio senųjų kraštų—tai pastebėtinas 
Gail & Ax NAVY tabokos rekordas. Šita nunokus, sal
di, kvepianti ilgais pluoštais supjaustyta taboka yra 
lengviausia suvyniojimui į cigaretą—Ir NAVY vynioto- 
jai pasakys jums, kad tai yra geriausi cigaretai. Jie ru
ko šitos iš NAVY vyniotus, šviežius cigaretus visą die-

I na ir apskritus metus ir sveiki džiaugiasi.

N AVY
.... Long Cut Tobacco

"Geriausia Taboka Geriausiame Pakelyje"
Mes vartojame nunokusią, švelnią, aukso spalvos ta- 

^boką sutaisymui NAVY—ir išlai- 
| kome ilgėlesnį laiką, kad išgavus 
r malonų švelnumą ir kvapsnį iš 

Burley lapo. Puikios NAVY sko
nies negalima rasti kitose labokose.

Lengvai gali išmokti suvynioti 
šituos ilgus pluokštus į tvirtus ap
skritus cigaretus—nei truputis ta
bokos nenubirės ir nesusieikvos

• Matysi, kad NAVY yra visam 
kam tinkama taboka—galima iš 
jos pasidaryti cigaretą, galima už- 
sitaisyti pypke ir galima želianti.

I lYVIf AI P°P*erC^V kningutė, su
• AZ A KaxTLfi kiekvieno 5c. pakelio.

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

žmonės” ir “Numanė”, pa
skaitytas pranešimas apie 
Duonelaitį ir jo gadyne, be 
to busiąs koncertas, kurs 
busiąs ri įvairesnis, kadan
gi pirmą kartą dailiuose lie
tuviškas daineles besitve
riantis dabar dr-jos cho
ras, o taippat padainuos 
solo viena lietuvaitė, atva
žiavusi Berlynan iš Ame
rikos mokyties dainavimo.

Pravažiuojančių ar va
žiuojančių Berlynan lietu
vių žiniai paduodame ir dr- 
jos pirmininko adresą: Ber
lynas, Šarlottenburgas, Pes- 
talozzi-strasse 28, M. 
singis.

Po-

DR. BASANAVIČIUS 
SERGĄS.

“Lietuvos Žinios” pra
neša, kad Vilniuje sunkiai

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką aprėdalų, skrybėlių, SevCrykų 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
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ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave, 
6235 So. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS

° C> O

G.W.CAILOXd
BALTI MORE^MD. 3
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susirgęs dr. Jonas Basana
vičius. Gydytojai esą bijo
si, kad liga nevirstų blogo- 
jon pusėn.

JUOZAS KARPIS 
BUFFET

Užlaikau švariausią lietuvišką kar
kiamą Chicagos Bridgeport!) dalyj. 
Taip pat turiu svetainę pasilinksmini
mams, veselijoms ir tt.

J. Karpis,
.'1329 S. Morgan St. Chicago, Ill.

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
"DRAUGAS” atsieina melams $2, pus:! m. $1 
Užsieniuose rastam: $3, pusei mėtį si.60 

Rašydami laiškus adresuokite 

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, Ill.

Teleplionas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617
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Nękaip lietuviai nušviečia
mi.

Naujame Scotland© lie
tuviu laikraštyj “Išeivių 
Draugas” randame paminė
ta, ką svetimtaučiai rašo 
apie tenaitinius lietuvius. 
Būtent, anglų laikraštyj 
“Glasgow Herald” iš gruo
džio 24 d. per. metų buvęs 
atspaudintas ilgokas apie 
lietuvius straipsnis ąntgal- 
vių “Linksmi svetimtau
čiai”. “Išeivių Draugas” 
to straipsnio paduoda tįk 
turinį, kurį ir mes čionai 
atkartojame. Štai jis:

Lietuviai apgyvenę 
Mptherwell ’į, Carfin ’ą,
Craigųeųk’ą ir ypač Bells
hill’į, Bellshill’yje jie turi 
nųpsąyias krautuves, apru- 
piųaųęias lietuvius reika
lingais daiktais.

^Pįrnį kelių metų už- 
pląuMįmąs į Scptląndą lie
tuvių buvo skąitomąs pa
vojingu dalyku. Angleką- 
sių susirinkimuose ne kar
tą buvo kalbama apie pa
vojų nuo atkeliaujančių lie
tuvių. Bet laikas išblaškė 
baįmę. Lietuviai ^pasirodę

kįmšę ir gyventi. Įr Ame
rikoj nekurtose vietose lie
tuviai ne kitaip pasielgia. 
Pečiau už tai jų ruguti ne
galima. Tuo žvilgsniu jie 
savo pažangumu yra pra
lenkę kur kas toli net pa
čius lenkus, kurių pėdo
mis lietuviai pirmiau sekė. 
Amerikos didesniuose įmes
tuose lenkai daug nešva
riau gyvena. Užlaiko dau
giau kampininkų. Bet ne 
pas visus ir lenkus tas yra. 
Taippat ir pas lietuvius 
yra išimtis. Amerikos lie
tuvius kas link švarumo ir 
sveikatingumo kulturina 
miestų sveikatos departa
mentai. Ir tik šiems ačiū, 
kad lietuviai kaskart vis 
labiau pamyli švarumą ir 
šalinasi po kelis vyriškius 
gulėti vienoj lovoj.

Kas lipk lietuvių iškil
mių prie numirėlių, vestu
vių metu etc., tąi tas lie
tuviu gyvenimai! įneša 
daug skomidj daug tėvynes 
meilės ir gimtines šalies 
atmininių. Svetimtaučiai 
tuomi nors stebisi, bet ir 
žingeidauja. Tik lietuviams 
priderėtų visuomet mažiau 
svaiginamųjų gėralų varto
ti. Nes tik iš girtų kįla 
barniai ir peštynės. Gi pas
tarosios dauginusiai lietu
vius ir pažemina svetim
taučių akyse. Bet ateis lai
kas, kuomet lietuviai pa
liks ir blaivus.

nors iki metinių jo mirties 
sųkąktuyįų pąstatyįi dai
lų paminklą- Pagaliau pa
tariama įsteigti jp vardu 
stipendiją šelpti gabiems 
moksįeįvams. Tuos sumany
mus iškėlę gerbt kunigai 
Kąulakįs įr Serafinas, ku
rie jau ir paaukoję tąm 
tikslui vienas 25 dol-? gi 
antras 50 dol. --Draugo” 
redakciją atidarius jąu ir 
fondą a. a. kun. Kaupo at
minčiai pagerbti.

Sumanymai labai prakil
nus ir Amerikos lietuviai 
neturėtų pamiršti pagerbti 
savo tautietį rašytoją, tiek 
daug . dirbusį lietuvių la
bui išeivijoje.

Bet tam tikslui visupir- 
mu reikalingas-sudaryti ko
mitetas. Komitetąn tegu 
bus parenkami darbštus tė
vynainiai kaip dvasiškiai, 
taip ir svįetiškiai. Susitvė
rus komitetui ir jam atsi
liepus per laikraštiją, vi
suomenė nepasigailėtų su
mesti šimtus, kadir tūks
tančius. Reik iškalno žino
ti tas, kad kokie asmenįs 
ineis komitetąn, tokios bus 
ir aukos.

jus namus, 
daug laiko, geriau pirkti 
jau pastatytus namus. Ant 
Vilijos kranto, šalę Žalio
jo tilto yra dideli rūmai 
senovės Lietuvos pilių sti
liuje pastatyti. Rūmai e- 
santi labai dailus ir už juos 
reikalaujama 135.000 rub
lių. Tatai, manoma, tie rū
mai busią nupirkti ir pa
virsianti senai pageidau
jamais Tautos Namais.

Naujas apsidraudimo sky
rius.

R. K. A. centro
šiemet sausio 14

gyventojus, 
daiktus, 

anglus, mie- 
bet skersai 
padėję- ant

moksta anglų kalbos ir ko
voje darbininkų su darb
daviais — visuomet laiko
si darbininkų puses. Straik- 
ląužių tarpe jų kaipir nė
ra. Jie nesimaišo su an
glais, gyvena atskirai, bet 

- anglų neužkabinėja. Tarpe 
savęs tik retkarčiais pasi
peša, o šiaipjau jie yra ge- 
rąįs piliečiais. Jie noriai 
lanko bažnyčią, yra dievoti, 
bet jų valgis, jų būdas, pa
pročiai labai stebina La
narkshire’s
Valgą jie tokius 
kurie gązdiną 
gą ne išilgai, 
lovos, galvas 
briaunos...

“Ypač lietuviai mėgstą 
iškilmes, vaišingumą ir 
puotas. Per krikštynas, mi
rimus ir vestuves jie ke
lią pokylius ištisias savai
tes... Tada jie susirinkę 
angštame ruime, virtuvėj, 
ar kur kitur, praleidžia lai
ką šokdami, klausydami 
rusiško klerneto ir gerdami 
kokį tai gėrimą, kurio pa
slaptis anglams nežinomą. 
Bet tas nesąs paslaptis del 
Bellshill’ės, nei del Craig- 
neuk’o lietuvių. Tą gėrimą 
viriną kartu su degtine ir 
žolėmis, dedą anan net... 
kopūstus...

Toks tai 
nys.

straipsnio turi-

Draugas” sako, 
mažai lietuvius 
jei rašanti to-

kad anglai 
pažįstanti, 
kius nebūtus daiktus. Tas 
tiesa. Bet, deja, tame tu
rinyje esama daug ir tei
sybės. Lietuviai įnprątę 
kelti trųkšmingas šermenis, 
krikštynas, vestuves, arba 
kitokias pramogas. Taip- 
pat inpratę ankštai susi-,

Laikraštija esanti kalta.
Nesenai Chicagoj atlai

kyta Chicagos Lietuvių 
Draugijų Sąjungos trečia
sis seimas. Seime paaiškė
jo, kad pereitais metais 
Sąjungą nieko ųęnųYpįkųsį, 
buvus apmirusi. Sąjungos 
pirmininkas už tai metė vi
są bėdą ant Sąjungos antro
jo pirmininko ir ant ko- 
misijų-komitetėlių. Bet Są
jungos generalis raštinin
kas, p. Butkus, už Sąjun
gos neveikimą ne tik kalti
no, bet dar ir nupeikė vie
tos lietuvių laikraštiją ir 
inteligentus.

Šis faktas aiškiai liudi
ja apie sekretoriaus nesą
monę. Sąjunga nusiskiria 
viršininkus, pasitikėdama 
jų darbštumu, bet jie u- 
žuot veikti, moka tik kitus 
kritikuoti ir peikti. Kiek 
žinoma, Sąjungos visoks 
judėjimas vietos laikraš
čiuose nuolat buvo skelbia
mas. Bet sekretoriui norė
josi, kad laikraščiai tik vie
nai Sąjungai butų atsida
vę su visakuom net be vir
šininkų prigelbėjimo. Jei 
laikraščiai permažai apie 
Sąjungą terašė, tai kaitąs 
tas pats sekretorius, ku
riam nebūta noro parašyti 
agitativinius, lietuvius už
imančius, straipsnelius. No
rėta, kad patįs vieni laik
raščiai tuo tikslu d t-buo- 
tųsi, gi Sąjungos viršinin
kai tik pypkes rūkytų.

Tatai sekretoriui užuot 
laikraštiją kaltinti, pride
ra pačiam smogti sau kum
štini krūtinėn ir pasisakyti: 
mea culpa, bet ne laikraš
čius peikti.

A. a. kun. A. Kaupo pager
bimui.

Mirusio žinomo lietuviu 
rašytojo ir tautos veikėjo 
a. a. kun. A. Kaupo pager
bimui “Drauge” sumano
ma ir lietuvių visuomenei 
patariamą ant jo kapo

V,

valdyba
d. turėjo susirinkimą Ed
wardsville j, Pa. Susivieni
jimo turtas esąs gerame 
padėjime ir apsaugoje. To 
turto esamą $37.550.61. 
Svarbiausiuoju to susirinki
mo nusprendimu — ap
svarstymas ir veikmei! nuo 
sausio 15 d. š. m. įvedimas 
tukstapčio dolerių apdrau- 
dos ('pomirtinės) sky
riaus. Tai svarbus daiktas. 
Daugumas lietuvių to rei
kalavo ir tas buvo reikalin
ga. Dabar lietuviai skait- 
lingiau S-man rašysis ir 
bus didesnis veiklumas. 
Bet kokiuo bildu centro 
valdyba drįso be seimo, be 
narių pritarimo tokią svar
bią atmainą Sus-mąn įvylo
dinti — tai išteisybės ne
mažas klausimas. Ir į tai 
centro valdyba turėtų tuo
jaus atsakyti, jei tik 
rupi lietuvių katalikų 
sivienijimo gerbūvis.

S. L, A. iždininkas-sekre
torius.

Pereitais metais “Tėvy
nėje” buvo atspaudintas p- 
no S. L. A. Nario Apyse
nio sumanymas-įnešimas, 
idant Susiv. Liet. Am. cent
ro išdininko ir sekretoriaus 
vietos butų sujungtos vie
non. Tas sumanymas-į
nešimas pavesta visuotina
jam S. L. A. nartų balsavi
mui. “Tėv.” No. 2 paskelb
ta balsavimo pasekmės. 
Didžiuma balsų nubalsuo
ta įnešimą priimti. Tą įne
šimą tečiau galutinai ap
svarstys busimas seimas.

Ir jie laikraščius didiną.
“Pirmyn” džiaugiasi ir 

gėrisi, kad “Keleivis” 
‘ ‘ pasididinęs ”... viena
skiltim. Dargi sarkastiškai 
pažymi, kad ‘f Keleivis” 
padidintas raštais, gi ° Ka
talikas” — savo “biznio” 
pcskelbimais.

Reikia būti paikšu, kad 
užsimerkus tvirtinti, jogei 
8 skiltys yra didesnės už 
8 puslapius.

Bet savas savąjį girta. 
Tegu “Keleivis” už tai 
^Pirmyn” redakcijai pa
siunčia mH’s... šieno veži
mą. Visgi butų naudingiau.

jai 
su-

Socialistai nusiminę.
“Laisvė’’ rašo: “Mums 

praneša, kad žinomas soci
alistų ir pirmeivių (? 
Red.) ėdikas, p, J. O. Sir
vydas, jau vėl dirba prie 
“Vien. Lietuvninkų”.

Tai ne mažas jiems nusi
minimas, nes jie apšvies- 
tesnio ir išmaningesnio 
veikėjo kaip ugnies bijosi.

Pagelbon šaukiama.
Kaip lietuviams socialis

tams rupi tautos reikalai, 
aiškiai liudija šie faktai: 
Komet L. M. ir D. draugi
jos iš Vilniaus atsiuntė sa
vo įgaliotinius aukų rink
tų Tautos Namams, tatai 
jie ne tik ant įgaliotinių 
besąžiniai užsipuolė, bet 
dar ėmė boikotuoti tą nau
dingą lietuviams įstaigą. 
Bet štai New Yorke gęsta 
socialistų dienraštis “The 
New York Call”. Musų so
cialistų laikraščiai tuoj ir 
šaukia: Gelbėkime New 
York Call! Rodos, kad tas 
laikraštis butų gero ką pa
daręs ar darąs lietuviams. 
Musų socialistams arčiau 
širdies guli kas tik žydiš
ka, ąr svetimtautiška, bi 
tik iie lietuviška. Puikus iš 
jų pątrijotąi!

Tautos Namams — rūmai.
“Lietuva” iš ištikimų 

šaltinių sužinojusi, kad 
Lietuvių Mokslo ir L. Dai
lės draugijos jau svarstan
čios kąs link nuosavių na
mų įgijimo Vilniuje. Sa
koma, svarstoma sumany
mas — užuot statytį riau-

Vėliausią! atkeliavusieji 
lietuviąi.

Imigracijos valdyba skel
bia, kad per pereitą lap
kritį į Suvienytas Valsti
jas atkeliavę 2.018 lietuvių, 
tarp kurių butą 51, kurie 
keliavę nebe pirmu sykiu. 
Tuo pačiu mėnesių iškelia
vę Europon 517 lietuvių. Be 
to, lapkrityj neįleista A- 
merikon net 23 lietuviai.

Romybės apaštalybe.
Žinomas ąiiierikoninis vi- 

sapasaulinės romybės apaš
talas, Edwin Ginn, nesenai 
išleido anglų kalboj bro
šiūrą, kurioj perkratinėja 
budus su tikslu įvykinti vi
same pasaulyj ramybę, ty. 
pąnąikinti karus.

Brošiūra ątspaųzdiųta lė
šomis tarptautinio kningy- 
110, įsteigtojo yomybės my
lėtųjų pastangomis, kurio 
lėšomis išleįsta jąu visa ei
lė panašių ągitacijinių bro
šiūrų. Anas rašę žymus 
Buropos ir Amerikos rašė- 
jąi-publicistai.

Pastarosios brošiūros au
torius sų persitikrinimu 
tvirtina, kad kiekvienas 
pradėtas ton. linkmėn dar-

kas užimtų- bas, kiekvienas straipsnis 
įr kiekviena brošiūra, skel
bianti romybės ideą, artina 
mus link pageidaujamojo 
tikslo. Suteikia jį taippat 
kelias agitacijines priemo
nes ir naujus sumanymus, 
turinčius tikslą tarnauti 
tam dalykui.

Ypatingą domą autorius 
atkreipia į mokslo progra
mą mokyklose.

Musų ligšiolaikiniai mo
kyklų vadovėliai yrą pilni 
aprašymų kruvinų kovų, at
sibuvusių tariamai šalies 
paudai, kurte čiepija jaų- 
puomenėn persitikrinimą, 
kad tėvynės didumas pri
guli nuo kiekybės kraujo, 
pralieto karo lauke.

Ant laimės tuo žvilgsniu 
pastebiamas jau naudin
gesnis pakrypimas ir šių 
dienų padagogai aiškiai 
perpranta, kaip tai kenk
smingą intekmę gimdo tie 
kruvini aprašymai į jautrų 
vaiko protą.

Misterijos mokslas turi 
pemtįęs ant ženidirbystės, 
pirklybos, pramonės, mo
kyklų ir mokslų besivysty- 
pio tyrinėjimų. Tai daly
kai, kuriems vaikas priva
lo pašvęsti daugiausia do- 
pios, kadangi jie kiekvie
name žmogaus gyvenimo 
laike lošia svarbiausią rolę. 
Pedagogų ir įstaigų vedė
jų priedermė — nuolat pri- 
piįnti ministeriams ir val
džioms, idant ligšiolaikinė- 
se mokyklose mokslo prog
ramos iš historijos butų 
būtinai perreformuotos, 
peš kitaip ant žemės ne
busią gerbūvio ir tikro pa
žangumo. 

»

Tpliąp autorius kreipiasi 
į laikraštiją, kurios galin
gą intekmę pripažįsta žmo- 
pių supratimo sųžiedėjime.

Laikraštiją, kaip tai dien- 
rąštįs, savaitraštis, ar mė
nesinis, privalo savanoriai, 
be prievartos, tarnauti pra
kilniai ideai ir ypatingai 
atkreipti dopią į tai, idant 
jiespauzdįnųs žinių, kurs
tančių tautas kitą prieš 
kitą. Rašanti ląikrąščiupse 
turi suprasti savo didelę at
sakomybę už parašytus žo
džius. Mokytojai ir redak
toriai lošia svarbiausią ro
lę šių laikų žmonių supra
timo sųžiedėjime, tatai nuo 
jų vipupįrmil pridera f rei
kalauti, kąd jie apsiimtų 
tą įdeos romybę platinti.

Tam dalykui naudin
gais gali būti įr tie visi, del 
kurių romybės palaikymas 
yra gyvavimo klausimu, 
kaip tai pirkliai, bankinin
kai ir finansistai.

Jie tai privalo ar pavie
niui, ar tai bendrai veikti 
tame dalyke.

Tolįąu autorius atkrei
pia domą kąs lipk klaidin
go manymo, buk karo lai
vai esą bųtinaį reikalingi 
palaikymui ųžjūrinės pirk- 
ybos, įr nurodo pavyzdžiu 

į Belgiją ir Šveicariją, ne
turinčias karo laivynų, o 
juk pasekmingai konku
ruojančias savp pirklybą ir 
pramone su tomis valsty- 
pėmįs, kurios išleidžia mi
lijonus karo laivams.

Autortus kalbėdamas a- 
pie gįpklavimosi ant sausže- 
piib; išneša projektą — su
daryti tarptaųtipę ginklųo- : 
tą jėgą, kuri galėtų pildyti 1 
užduotį, prįklausančią da- 
j)4rtinei armijai pasitai- j

kius kokiems-nors sumiši
mams romybės metu.

Kad tokia armija gali 
būti įvykinta, Ginu kaipo 
pavyzdį nurodo panaudoji
mą tarptautinės armijos 
bokserų judėjimo metu 
Chinijoj.

Kokiųo budu galima į- 
kunyti amžinos romybės 
ideą? Į klausimą atsako, 
kad nekuomet negali to at
likti viena tauta, bet tiktai 
bendras vąlstybių ir tautų 
veikimas; valstybės ir tau
tos privalančios sudaryti 
tarptautinę armiją ir tokį- 
pat karo laivyną. Tam tiks
lui lėšas turi paskirti val
stybės proporcipnąliai, su- 
įyg savo didumo.

Kuomet tas butų įvykin
ta, tada ant to pagrindo 
butų sudaryta tarptautinė 
valdžia, turinti pildomąsias 
teises. Tuomet tai taippat 
turėtumėm tarptautinę ar
miją ir karo laivyną, kaip 
kad turime 
žemdirbystės
Tarptautinę Gydytojų Są
jungą, pirklybos kongresus 
įr kitas organizacijas.

Tarptautinį
Institutą,

Blogieji laikai ir 
lietuviai.

Amerika yra gera mokyk
la lietuviams — kasžinkas 
pasakė. Ir išteisybės toji ša
lis yra mums mokykla. Gal 
būti perdaug ji mums bran
gi, sunki ir išsemianti musų 
fiziškas ir dvasiškas jėgas, 
bet yra mums pasekminga 
ir ne piažiau naudinga.

Lietuviu tautos psycholo-

to nemoka, gyvenimo sąly
gos pamokina.

Todėl ir matome, kaip lie
tuviai svetimose šalyse, 
ypač Amerikoj, energinai 
imasi to dalyko. Mažiausioj 
lietuvių kolionijoj, neskait
lingoj gyventojais sodyboj, 
visur susiranda vienas ar 
keli, kurie įstengia praplės
ti pirklybą norints savųjų 
tarpe. Bet tai tik pirmieji 
vienatų žingsniai, visuome
nė to dar nežino ir nesu
prantą, kaip reik imties 
pirklybos ir pramonės, iš 
katro galo. Vįsupirmu to
dėl, kad nežino santįkių ir 
bijosi prarasti paskutinį 
centą pasitaikius nepasise
kimui, pagalįaų todėl, kąd 
peturi įgimto gabumo, o jei 
turi, tai tasai nėra dar pa
kaktinai išlavintas.

Ir taip, pirklybos ir pra
monės nepažįstame, bet at
sirandame sąlygose tokiose, 
kad pridera mums su ano
mis arčiau susipažinti, nes 
tai yra antrasis kelias išsi
veržti iš darbininkiško, ver
giškų luomo ir ųžtikriiiti sau 
neprigulųiingą būvį. Tik tu
rime butįnai žinoti, kąd ta
sai antrasis kelias yra daug 
sunkesnis ir pavojingesnis, 
reikalaujantis daugiau mit
rumo ir dalyku pažįnojiiųo. 
Tegu žmogus imą pirkliau
ti to dalyko nepažįstantis, 
tuojaus suklups ir praras 
visus centus, surinktus kru
vinu savo prakaįtąvimn,

Naudai tų, kurie mano pa
sišvęsti bile kokiai pirkly- 
bai, čionai paduodame ke
lis patarimus.

L Reikia pramokti kalbos 
tos šalies, kurioj gyvenama,

gijos įr budo žymus tyrinę- ^/^UsipažinU su pirkly
tojai tvirtina, kad mums 
stoką yra įnieįątįvos, stoka 
gyvenime praktikos, paga
liau drąsos, kuomet atsieina 
užsiimti pirklyba arba pra
mone.

Pirklyba ir pramonė lie
tuvių, tautoje buvo uuo am
žių abejingų daiktu, deją, 
pet paniekos vertu. Lietu
vius visuomet užvaduoda
vo ir užvaduoja žydai, di
džiausi lietuvių prakaito 
siurbikai.

Lietuvių historija ima 
pradžią nuo prastuolių žmo
nių žemdirbių, sumaningų 
purenti žeme, idant ji su
teiktų geresnius vaisius. 
Nuo to laiko lietuviai pla
čiai ir žinomi kaipo žemdir- 
biai-ukininkai. Lietuvių Mis
terijoj sutinkama visako 
pilnai, daugiausiai, žinoma, 
didvyrybės, bet kas link 
pirklybos ir pramonės — 
beveik nieko negirdžiama.

Ir laiminga buvo lietuvių 
tauta. Gyveno ant nuosavios 
Žemės, nuosavoj šalyj. Nie
kas jų nuo žemės nevarė, 
niekas jiems tame darbe 
nekenkė. Lietuviai visuomet 
turėjo pakaktinai duonos ir 
midaus, tatai kokiam galui 
butų buvus reikalinga pirk
lyba !

Nųų laikai atsimainę. 
Lietuviai prarado tėvynę ir 
nepriguhnybę ir pakriko po 
pasaulį. Gyvendami sveti
mose šalyse priversti taikin- 
ties prie vietos papročių ir 
uždarbiavimo būdų. Privalo 
griebtięs darbo, koks tik po 
ranką pasisuka, privalo ko
voti ųž būvį, už gyvasties 
palaikymą. Tatai negali mu- 
sų tautą visuomet palikti 
žemdirbine, turi * imties 
pirklybos ir pramonės. O jei

bos sąlygomis ir didesne- 
įpis firmomis, kur norimą 
vesti pirklyba.

3. Susipažinti gerai su vie
tos santikįais.

4. Pasirinkti dideliame 
mieste tokią miesto dalį, ku
ri sumanomai pirklybaį gali 
būti atsakančiausia.

5. Jei tai bus krautuvė, 
tatai turi būti švariai užlai
koma, gi prekės turi rasties 
kuogerįaųsioj tvarkoj.

G. Krautuvės priešakyj tu
ri bųti didelė iškaba sų pa
rašu.

7. Pirklys, arba krautu
vės savininkas visiems ir vi
suomet turi būti mandagus, 
nuolankus ir buklus.

8. Pirklyba turi būti ve
dama teisingai.

9. Iškalno reikia aplikuo
ti, kiek yra reikalinga pini
gų pirklybos išvystymui.

10. Neduoti bargan nepa
žįstamiems ir neturintiems 
jokių nuosavybių.

Amerikiečiai viršminėtas 
ypatybes turi įgiję ir anas 
panaudoja praktikom Mes 
gi, paprastai, apie tai nei 
supratimo neturime. Ir tik 
tėmydamiesi į amerikiečius, 
to viso mokinamos ir savina- 
mės.

Todėl mokykimės ir mė
ginkime. Jei Amerika turi 
būti mums mokyklą ir tai 
dar brangia mokykla, tai te
gu ji bus mums ir naudin
ga. O tuomet blogi laikai 
mus 
sius.

neužtiks ueprisirengu-

Kupstas.

Kas ką turi?
Ar tamsta turi žmo-

c

ną?

zmon;
Ne, tamstele, mano 
i,f mane turi.
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Husų kalendoriai.
Galima drąsiai tvirtinti, | 

kad nei viena kninga taip 
sparčiai nesiplatina tarp 
liaudies, kaip kalendorius. 
Kalendoriaus, taip sakant, 
nuo senų-senovės yra iš
dirbtas kelias, ne usniuota 
dirva. Lietuvis kaimietis 
kitą-kokią kningą pirks ar 
ne, o kalendorių tai jau 
neatbūtinai turi įgyti. Ir 
tai nenuostabu, kad taip y- 
ra. Juk kalendoriai ir se
novėje lošė stambią rolę 
musų tautiškame gyveni
me ir susipratime. Berods 
dar tebėra Lietuvoje ir to
kių senukų, kurie, pypkes 
užsirūkę, tebepasakoja ste
bėtinas ir žingeidžias pasa
kaites apie Ivinską ir jojo 
leistus kalendorius. Pas tū
lus ukininkus-senukus dar 
ir dabar galima rasti, per 
daug metų slėptus, it kokią 
brangenybę kainuojamus, 
supelėjusius, sudulkėjusius 
Ivinsko kalendoriaus la
pus. Nenuostabu tatai, kad 
per tiek ilgųjų metų kalen
doriai išsidirbo populerišką, 
stebėtiną tarp lietuvių 
vardą.

Šiandien, kuomet prigim
ta, suprantama kalba spau
da veikia, sunku ir besu- 
vaikyti-ganioti, kiek kas 
metai kalendorių išleidžia
ma Didžioje ir Mažoje 
Lietuvoje. Aplamai, jų iš
leidžiama apstus skaičius, 
iš kurio pirkėjas gali pasi
rinkti tokį, kuris jam ge
riausia tinka. Be abejo, tai 
liuosa pirkėjo valia.
•^Bevartant savaitraščius 
ir mėnesinius magazinus, 
pateko man rankosna šiems 
metams skiriamas Vilniaus 
Kalendorius. Stambus tai 
leidinys. Pravartu bus tar
tį žodelį-antrą apie jį.

Šis kalendorius yra “Lie
tuvos Ūkininko” metiniams 
skaitytojams teikiamas 
priedas. Patįs kalendoriaus 
viršeliai teikia lietuviui 
malonų įspūdį: jie yra iš
vingiuoti juostų spalvomis. 
Lietuvaičių kitą kart aus
tos juostos primena mums 
jų piršti; miklumą ir pro
to sugebamą. Tai tiek apie 
tąjį ypatingą lietuvaičiu 
turtą — juostas.

Verskime gi kalendo
riaus lapus ir perkrątinė- 
kime tąjį dvasinį peną, ku
riuo užpildyti kalendoriaus 
puslapiai.

Pirmus lakštus atvertus, 
žmogus išvysti prieš akis 
senovės pilių griuvėsius. 
Kiekvienas lietuvis stebė
tis turi bežiūrėdamas į tuos 
milžiniškų pilių griuvėsius- 
liekanas. Gal ne vienam 
kalendoriaus skaitytojui 
stosis prieš akis liūdnas 
Lietuvos krašto paveiks
las ir lupos nejučiant kar
tos Maironio žodžius: “Lie
tuvos kraštas buvo traškan
čiomis giriomis apaugęs, 
tarp kurių tvyksojo vers
mės, balos ir ežerai”. Gal 
tūlas lietuvis, tėvynę mylįs, 
paėmęs kalendorių į rau
kas ir išvydęs garsių pilių 
griuvėsių paveikslėlį, tars 
savo širdyje Anykščių Ši
lelio autoriaus žodžius: 
“Kalnai kelmuoti, pakal
nės nuplikę, kąs jūsų gro
žei, senobinei tikį?” Man 
matos, kad kalendoriaus lei
dėjai begalo gerai d»o dė

dami kalendoriun senovės 
pilių griuvėsių fotografi
jas.

Straipsnelis: “10 metų 
spaudos atgavimo sukaktu
vės”, yra vaizdžiai para
šytas, bet, manding, nebe 
liuesas nuo savosios ten
dencijos.

Antras ir ytin Amerikos 
lietuviams skaitytinas pa
veikslėlis vaizdelis, tai 
“Paskutinis gegutės ku
ku”.

Šis paveikslėlis — tai ne 
svajonė, fikcija, bet realio 
lietuvių gyveninio liūdnais 
faktais pamatuota apysa
kaitė. Be abejo, yra ne vie
nas toks Jonukas, kuris 
veržte-veržiasi važiuoti sve- 
timon šalin laimės ieškotų. 
Bet, gaila, kad jos ir ten 
neranda...

Nemielas buvo Joneliui 
beržynėlis, nelinksmino jo 
gegutės lipšnus' balselis, 
nepanorėjo jis su namiš
kiais gyventi, ir net pyko- 
šiurkštavo, kuomet jį my
linti Onytė persergėjo jį: 
“Neik, laimės tarp sveti
mųjų nerasi”. Atvažiavo 
laimės šalin. Jonelis daug 
iškentėjo vargo, skurdo ir 
žiaurumo. Ant galo gi, gir
tą traukinis suvažinėjo... 
Pasibaigė jojo gyvenimas 
laimingoj šalyj... Nekuka
vo jam gegutė daugiau...

Piešinėlio autorius ver
tas pagirimo. už tokį nuo
seklų Amerikos lietuvių, 
o ypač kalnakasių, gyveni
mo ir psyekologijos pažini
mą. ' '

Daug patalpinta kalen
doriuje įvairių straipsnių- 
straipsnelių. Vietos stokos 
delei jų visų neaptarsiu. 
Berods, nerustaus kalen
doriaus leidėjai, jaigu tū
li; iš jų nei nebandysiu iš
vardinti. Tebūna leista pa
kalbėti apie tuos piešinė
lius, kurie, mano suprati
mu, svarbesni ir originaliai 
parašyti.

Lietuviui ūkininkui be
galo svarbus straipsnelis: 
“Danų būdas karvėms šer
ti”. Gi Amerikos lietu
viams jo svarba ne taip 
jau vertintina. Vienok, ap
lamos apšvietos delei, pra
vartu kiekvienam jį per
skaityti.

Straipsnelis; “Kokia 
nauda iš bičįų?” — jau 
tik gerai parašytas. Čia vis
kas taikoma Lietuvos bi
tininkui. Nors tai trumpas 
piešinėlis, tečiau svarbus, 
nes jame nieko neperdėta.

“Baudžiava Lietuvoje”, 
tai pageidaujamas nūdie
niai kartai straipsnis. Mes, 
jaunieji, negyvenome Luo 
laįku, kada ponai turėjo 
neapribuotą valią, tai neži
nome, kokius kentėjo var
gus, bevilkdami sunkią po
nijos naštą, musų seneįiai- 
prabočiai. Iš kningų irgi 
nedaug tegalima sužinoti a- 
pie tuos vergijos laikus. 
Pageidaujama nors gerą 
straipsnį apie tai perskai
tyti, jųjų buvusiais yar- 
gais-bėdeįėmis pasidąįinti.

Kitą kartą, kuomet leng
voji ir gabioji Šerpe plunk
sna veikė moksleivių 
cĮįryoj, bųyo net privisę, 
t*, vadinamų, mokslo “po- 
pulerizatorių”. Bet tai bu
vo savos rųšies “moksli

ninkai”. Šernui apilsus, 
moksleivių literatūra 
irgi kiek nustojo augus- 
bujojus. Nun dr. A. Gar
mus, jau žinomas Ameri
kos lietuviams iš savo “Pa
skaitų iš biologijos ir bak
teriologijos”, veikliai dar
buojas mokslo srity j. Šia
me kalendoriuje yra ir jo 
straipsnelis: “Jūrių gilu
moj”. Nėra ko sakyti apie 
piešinėlio vertę, nes auto
riaus yardas tai gerai pa
tikrina.

Amerikiečiams lietu- 
viams-darbininkams reikė
tų perskaityti piešinėlius: 
“Italijos žemės ūkio dar
bo žmonių draugijos bū
viui pagerinti ir žemei nuo
moti”, bei “Darbininkų 
klausimas”. Pirmame raši
nėly j, aplamai, kalbama a- 
pie žemdirbius, jų reika
lus ir tuos, kurie yra, vie
nokių ar kitokiu bildu, su
rišti su žeme; antrame, 
trumpai pasakius, aiškina
ma darbininkų reikalai.

Ypač pastarasis — nau- 
janybė musų raštijoj.

Jaunimas irgi neužmirš
tas. Jam teikiamas ilgo
kas rašinėlis: “J alinimo" 
draugijos ir judėjimas ki
tur”. Daug ko galima iš 
to . straipsnio pasimokyti. 
Geistina butų, kad Ameri
kos lietuvių jaunuoliai jį 
skaitytų ir bandytų sekti 
kitų kraštų jaunimą. Vai 
koks tai but linksmas ap
sireiškimas.

Vienu pabrėžimu, kalen
doriuje visko galima rasti: 
poezijos, beletristikos, bio
grafijų, šiaip straipsnių; 
patarimų, pamokų, infor
macijų, statistikos žinių ir 
tt. ir tt. Vien tik nėra 
straipsnelio apie girtuok- 
lybę. Ji daro Lietuvos gy
ventojams daug nuostolių, 
blėdies. Reiktų kalendo
riuose ir jos neužmiršti. 
Dabar gi, nič-nieko, nė gu
gu. Tai stambi spraga. Jai
gu jos nebūtų, be abejo, 
ir patį kalendorių vertes
niu galima butų laikyti. 
Bet, nežiūrint į vieną-an- 
trą nedateklių, kalendorius 
yra švariai išleistas ir ne
brangiai pardavinėjamas — 
tik 25 kap. tekainuoja.

Z. Vitkauskas. 

Vaikų skerdynes.
Tankiai -‘Kataliko” skil

tyse rašoma apie prostituci
ją. Taip-pat rašoma apie ko
vą su džiova. Neišsemiami 
tečiau yra šaltiniai įvairi ų 
rykščių ir nepalaimų, griaii- 
žiančių žmoniją dabartinia
me draugijiniame surėdy
me.

Katron pusėn nepąsįsuk- 
tum, kurlink nedirsteltum, 
visuomet ir visur žmogui 
metasi į akis baisus ir kru
vini reginiai, pasibaisėtinos 
skriaudos, kitų kitiems žmo 
nėms daromos.

Meksike pay. jau kelinti 
metai liejasi kraujas lata-f 
kais. Tasai naminis karas 
pagimdo Jideliausius šaliai 
nuostolius ir prarįja desėt- 
kus tūkstančių žmonių gy
vasčių.

To žudimosi ir kraujo ma
tymas kitas valstybes pe
rima bainie. Suvienytos val
stijos jau kelis sykius buvo 
manusios Meksikai! įsiverž
ti ir sulaikyti ten žmonių1 
skerdimosi. Ir įsiveržtų, jei

nesibijotų prarasti savo loc- 
nos politikinės čielybės ir 
galimų negeistinų nesutiki
mų su Europos valstybėmis.

O tečiau čionai, Suvieny
tų Valstijų ribose, veikias; 
dar daug baisesni daiktai, 
negu karas Meksike, daly
kai bjaurus, kokie tik gali
ma persistatyti.

Skaitlinguose fabrikuose 
prie dirbtu vi; (varstotų!) ir 
žaibo greitumu suku mojan
čių mašinų stovi ištisos ei
lės nublankusių, apdrisku 
siu, basų ir sunykusių vai
kų, jaunų ir silpnų esybių. 
Ištisos dienos darbas j ų silp
ną sveikatą išsemia, badas 
vargina, miegas marina. Ne- 
pramatantieji pavojų snauz- 
dami nusilenkia prie suku- 
ruojančių tekinių krumplių 
arba skriejančių diržų ir... 
vienų-vienatinis silpnas su
cypintas, o paskui — smege
nis, kraujas ir jauno kimo 
palaikai taškosi ant fabriko 
sienų.

Baisi, masinė nekaltų kū
dikiu skerdvnė... «/

Valdžia uždraudžia gai
džių kovas, aštriai užginą ir 
bulių kovą. Su suidiotėjusiu 
malonės supratimu tani tik
ros draugijos užginą kankin
ti gyvulius ir žvėris, kaip 
tai arklius, šunis, kates ir 
kitus. Stengiasi drausti 
maišyties kur kitur, kad 
padarius galą kraujo pra
liejimams tarp suaugusių 
žmonių, suprantančių ką 
darą. ■"

Nemato tečįąu kraujo kla
nų savo locnamė krašte. Ne
girdi dejavimų jaunučių au
kų, apleidžiančių šį pasaulį 
pradžioje savo gyvavimo, ne
suprantančių net dar ką gy
venimas reiškia. Nepagal
voja ir neišleidžia įstatymų, 
kurie turėtų tą masinę pik
tadarybe sulaikyti į;* leistų 
šimtams tūkstančių jaunų 
esybių gyventi, vystyties, 
augti ir džiaugties gyvasti
mi.

Nemirtiname Shąkespea ro 
veikale — Lady Mącbetli, 
yra scena, kur dvasia 
Banc’o, kurį nudėjo Macbe- 
tho nusamdytieji žudeikai, 
apsireiškia šiam pastarajam 
pokylio metu įr užnuodija 
jam linksmybe ir gyvenimą.

'K
Dideliuose miestuose, mil

žiniškų viešbučių salėse at- 
sibuna pokyliai. Prie stalų 
sėdi eilės vyriškių, sutar
tinai, formaliai apsirėdžiu
sių. Šalę jų moteris bran
giuose paroduose, atlasuose, 
neapkainuojamuose mezgi
niuose. Ant kaklų, plaukuo
se, ausyse ir ant krūtinių 
blizga brangus akmenėliai 
ir įvairus blizgalai. Viskas 
aplinkui auksu varva. Ant 
stalų eilės butelių su šam
panu... Orgija...

Tečiau reikia prisižiūrėti 
arčiau į tą brangakmenių 
blizgesį: tai kraujas tūk
stančių vaikų, nužudytų fab
rikuose, mirusių ųuo džio
vos, bekraųjystės, nuo prie
šlaikinio sųvytimo ligoninė
se ir susmirdusių gatvių 
užkampiuose. Pasižiurėjus 
į putojantį šampaną, jame 
pamatysime ašaras motinų, 
ąpraųdojąpčių prįejląikinį 
savo vaikų netekimą,

Tų šimtų tūkstančių nu
žudytų fabrikuose vaikų še.- 
sėliai privalėtų tuose poky-/ 

liuose apsireikšti kaip šek- 
spirinio Banc’o dvasia ir lig 
grabui neduoti ramumo 
tiems bedušiams žmonėms, 
toms auksu apsikarsčiu
sioms moterims...

Gal tik tuomet tie pįk 
tadariai sųsipratų. Basi, 
sąžinės graužimas sumink- 
štytų jų suąkmenėjųsiąs 
širdis ir priverstų juos at
sižvelgti į kenčiančių vai
kelių minias. Rasi, tuomet 
jie leistų tiems vaikučiams, 
nūn sunkiai dirbantiems, gy
venti nuosaviu gyvenimu, 
tyru oru, džįaugties saulės 
blizgesiais ir mokįpties gy
venti, mokinties tuomet, 
kuomet yra laikas.

*
Pabaigoje pora žodžių į 

niusų tėvus ir motinas, Su 
atidžia parskaitykite kelis 
viršminėtųs žodžius. Pa
mąstykite gerai ąpie tuos 
augščiau perstatomus vaiz
dus.

Gal būti ne vienam ir ne 
vienai jusi; yrą sunku at 
lįkinėti priedermes užlai
kant šeimyną. Gal būti pri
versti esate dirbti ilgas va
landas dulkėse ir troškinan
čiuose guzuose, prie sunkaus 
darbo, geležiniuose fabrikuo
se, kasyklose, ar vandenyj. 
Gal būti ne vienas ir ne vie
ną jūsų nekantriai Juke- 
ruoja to ląiko, kuomet su
nūs ar duktė suląųks dvy
likos ar kįek daugiau metų 
ir gąlės jums pagelbėti, pa
didinti įpląukąs savo men
ku ųždarbiaviniu.

Ne vįenas jusi; tuo laiku 
eina sų jaunu bernaičiu 
fabriko ofisan ir tenai pri
deda prie jo tikrojo amžiaus 
kelis metus daugiau, bį tik 
galėtų išmeluoti jam darbą 
ir paskui apturėti iš jo šio- 
kį-fokį pelnu, bųtent vieną- 
du doleriu savaitėje. Bedu- 
šis “foremanąs” sau vienas 
nusišypsos ir priims vaiką- 
darbinįnką, geįzdanum padi- 
lintį kapitalistams kupria
us vaiko gyvasties lėšomis. 

O jus ąr jausitės užganė
dinti?...

Baisią piktadarybę pa
pildote tuo bildu lamo vai
ko ąkiveizdoje. Pasmerkia
te jį tokiai! pat skurdo gy
venimai!, kokį patįs velkate. 
Pasmerkiate jį vargau ir 
ligon — žudote jį.

Nedarykite taip, nes tokia 
piktadarybė tikrai šaukian
ti dangun atkeršijimo. 
Dirbkite patįs vieni, užsi- 
mušdanii kadir dienomis ir 
naktimis, bet sutelkite vai
kui mokslą, nestumkite jo iš 
jaunų dienų pragaištįngan 
likiman.

Atminkite, kad jis jus ne
prašė paleisti jį jin vargų 
kloniu. Turėkite maloningą 
širdį.

atvejyje per vaikus pasiro
do ateivių palinkimas gerbti 
šią šalį ir viską, kas tik yra 
amerikietiško.

Būti amerikiečių galime 
yisai neatsižiurint į tautos 
kilmę, ar tikėjimą. Užten
ka persiimti Amerikos ideo- 
mis ir principais, priker
giant prie jų čionykšte pi- 
lietystę.

Amerikos ideos apglėbia 
daugelį dalykų, tarp kurių 
vienas svarbiausių yra as
mens laisvė. Anglai-purita- 
pai atkeliavo čia ieškodami 
painios vietos Dievo, garbini
mui pagal jų apeigas; ang- 
Jai-katalikai čia atvyko ir 
įsteigė (Maryland’ą (Mari
jos Žemę) su tuom pat tik
slu ; vokiečiai-revoliucionis- 
tai atbėgo čia ieškodami po
litinės liuosybės, del kurios 
sunkiai kariavo nąmieje; ai
riai atplaukė čfa bebėgdami 
nuo feodalizmo; italai atsi
bastė — kad gauti didesne 
naudą iš individualių pas
taugi;; čekai — kad suras
ti platesne vietą savo vei
klumui; lenkai, rusai, lietu
viai, finai atbėgo čia, kad iš
trukti iš po sauvalės des
potizmo priespaudos. Tie 
žmonės jau gimė amerikie
čiais, ar liko jais aplinky
bių priversti, kadangi jų 
ideos buvo vienodos ir jie čia 
pridūrė prie anų tik politi- 
kinę pilietystę, padarančią 
juos amerikiečių tautos na
riais ateičiai.

Šių žmonių didžiuma pasi
rodė daug daugiau prisitai
kančia prie draugijinio gy
venimo, negu anglų pader
mė. Aųgląą išėję iš pavienių 
ūkių, papratę gyventi at
skirai, tad ir jų ainiai įvedė 
tokį paprotį šalyj. Kontinen
to europiečiai papratę gy
venti miesteliuose ir sukuop
tuose sodžiuose. Jiems rei
kalinga artima kaiminystė, 
pastovus krūvoje sugyveni
mas.

Jie atsinešė tuos savo pa
pročius į Ameriką. Jie ir pil
do juos. Jiems būtinai reika
linga vakarais nueiti1 su šei
mynomis į artimą gojų, ar 
į salę, nedelryčiais į bažny
čią, popiečiais — jei oras ge
ras — į laukus, subatvaka- 
riais, ar nedėlvnkai mis į te
atrus, 
viešus susirinkimus.

sakė: “Mes įvykdinome ne- 
kuriuos dalykus, kuriu čia 
puritanai neturėjo, — mes, 
šios geutkartės bei dvidešim
tojo metašimčio vaikai, šio^ 
je didžioj respublikoj... mes 
įvykdinome lipksmą gyveni
mą, kurio čia nebuvo. Q tas 
tai yra brangiausia dąlykąs 
kiekvienam žmogui turėti ir 
auklėti.”

Vien >k šiais laikais pra
šiltų.. :‘kųs mėginimai 
užgniaužti šią nekaltą rą- 
maus gyveninio dalį — link
smąjį sugyvenimą. Įšprą- 
džių tasai užpuolimus taiko
mas tik į vieną draugijinio 
gyveninio dalį — į alkoho
linių gėralų vartojimą. Pas
tangos įvykdinti drausmę 
l(prohibiciją), tai ne kas 
kitas, kaip tik Anglijos pa
ritam; vartojamoji draugiji
nio gyvenimo priespaudą. 
Antai, sostąi’»ėĮ« Washing- 
tou’e da ui: j t n ■> u draugijai 
‘ Arioų” neseną; buvo už
drausta pavaišinti alum sa
vo narius nedėldieuio susi
rinkime. Daugelyje vietų 
viešieji įvairių draugijų su- 
ririnkimai, ar pokyliai su 
šokiais — priverstinai daro
ma “sausais”, ar visiškai už
draudžiami, jei “nesausi”.

Nors rodosi, kad vynas 
bei alus neprivalo tokiuose 
susirinkimuose turėti dide
lės svarbos, vienok be jų 
( augelis pasilinksminimų tu
rėtų žlugti ir tokiu budi; 
tūkstančiai draugijų atsisto
tų griuvimo pavojuje.

O tai dar tik vienas daly
kas, kuriame drausme (pro- 
hibicija) susiduria su as
mens laisve. Dar čia tik pir
majai žingsnis. Paskui jį 
eką pinklės prieš tautišku

mą ir tikėjimą. Drausmės 
vykdinimu aršiausiai rūpi

nasi tik pilnieji neapykan
tos elementai, vadinantieji 
save typiniaįs ąmerikiečįais, 
nors jų ideos visiškai nea- 
merikietiškos. Jie steigia ko
vą prieš taip vadinamus 
‘svetimžemius” ir prieš vi
sus, kas tik ne protestantas 
ir neangliškos kilmės.

Drausmės meisterių pa- 
protįs — slėpti vilko dantis, 
o rodyti lapės vuodegą. Vie
no! > ' '' jie, užsimiršę, 
p r-irodu išn .tyčių kuo esą. 

koncertus, ar šiai]»|^lai pavyzdis. Metodistų- 
• ■ - ■ Todėl episkopaių bažnytinė Blai- 

tai čia ir liko įsteigta tokia V 
įvairių draugijų ir organiza- ^mntmėjanti 
cijų daugybė pagal senosios spauda; f* 
tėvynės dvasią.

Vienok tas vislias nereiš
kia ne amerikietiškumo. An- 
tai vienas iš typiškiausiu a |1>ot” raSo (Pabraukimai mu- 
merikiečių, žinomasis Teo
dor Rosevelt, savo “Coun-

vybės Draugijai reguleriai 
l šios šalies 

savo skąįtlingus 
straipsnius, viename tokių 
straipsnių, užvardintame 
“Alcohol in the Melting

sų padaryti) :
“Nėra abejonės, kad pra- 

try Life Commission” rašo, įėjusio inetas’m"ic» immigra- 
kad “svarbiausia gyveninio ,(aja ~ o, ' !1' pąlaįma. 
bergždumo priežastis ukese ^murinkarme huropa sųtei- 
— tai nesusivaldymas, ypač ke žmonės ir idealus kaipo 

nesusivaldy- medžiagą į tarpinamąjį pa- 
užsiganėdini- šaulio puodą, kuris nuliejo 

šių dienų Amerikos pilie
čius — prakilniausius žino-

- ’ - i.”juės, kokius kada-nors Die
tai ir jo pradėtasai lvas i1* histopijos bėgis sutei- 

plo-kė!
“Bet šių dienų immigra-

samdininkų 
mas.” Ir dar
mas laukinikiškuoju gyve-Į 
nimu aiškiai parodo draugi-, 
jinę negalę ir nupuolimą.” 
Todėl 1 
stengimasi apie žemės 
tų kolionizavimą vakari
nėse valstijose rūpinasi cija'yra labai skirtinga nuo 
steigti vien sodžius, o ne pa- (praėjusiojo metašimčio įm- 
vienes ukes, idant su žem. migracijos...

“Musų pirmesnėj; immi- 
gracija buvo anglo saksiška 

Dedant pamatą Cape (k>d ar keltiška (/(iriausioji, ko- 
i:™":— pąminėjimo pa-\kią žemė užaugino. Dabarti- 

Provincetown, nė-gi immigracija — dau- 
ir slaviška,

Asmens laisve,
Aprašydamas vieną sve

timtaučių apgyventos mies
to dalies mokyklą Chuagps 
laikraštis “Tribūne” nese
nai paminėjo, kad klesėje 
su 47 mokinėmis buvo tik 
vieųa “ameiikįetė” vardų 
Frieda Beck, į kurią visos 
draugmokslės žiurėjo su už- 
vydu ir pasistengimų sulyg
ti su ja.

Tasai, vardas nėrą typn 
niąi “amerikietišku”, ar 
bent nėra angįo-amerikie. 
tišku. Vienok viršmiuėtame

dirbyste auklėtus; ir draugi
jinis gyvenimas.

piligrimų 
mįnklui
Mass, rugpjūčio 20 d. 1.007 įgiau latiniška 
m. p. Boosevelt, tuomet Su v, 
Valstijų prezidentas, pa. (Seka ant 6-to pusk).
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KATALIKAS

Pumpuras.Kelione aplink žemę.
Kas iš šių dienų vyres

niųjų imdami jauni nesigė
rėjo skaitant fantastines Ju
lijaus Verne apysakas, kas 
neskaitė su didžiausiuoju 
žingeidumu jo aprašymų 
apie Phileosą Fogg'ą, ku
riam pasisekė Į 80 dienų ap
keliauti aplinkui visą že
me?... Kaip tai greitai laikai 
mainosi! Tas, ką pirm ketu
rių desėtkų metų buvo ge
nialia rašytojo vaidintuvės 
nuoveikaliu, šiandie stojosi 
tikru daiktu ir tasai tikru
mas aplenkė net paties 
Verne's fantaziją. Kadangi 
kol dar ne buvo pabaigtas 
transiberinio geležinkelio 
nutiesimas, laikraščio Ma- 
tinsan darbininkas, Gaston 
Sliiegler, aplink žemę ke
lionę atliko G3 dienomis, pa
galiau po tariamojo gele
žinkelio pratiesimui, “Ex
celsior” sandarbininkas Ja- 
ger-Schmidt žemę apkeliavo 
39 dienomis ir 19 vai., ant 
galo nesenai John Mears, 
“New Verk Sun” sandarbi
ninkas 35 dienomis, 21 
vai. ir minutėmis.

Bet ar išvardinti tie visi 
kci aaninkai išld-ro aplink 
žeme apkeliavo, o juo la
biau, ar jie sumušė rekor
dą?.... Apie tai verta pagal
voti ir šis-tas pasakyti.

Iš pažiūros išrodytų, kad 
tikrai gyvuojanti keliaunin
kai, gangreit jie atliko maž
daug tokį pat kelią, ką ir 
fantastinis Fogg, ir tai 
trumpesniu laiku už pasta
rąjį, tai sumušė jo rekordą 
ir tikrai apkeliavo aplinkui 
žemę, kadangi sugrįžo iš va
karų ton pačion vieton, iš 
kurios į rytus buvo iške
liavę. Tuo tarpu tasai da
lykas, kuomet arčiau į jį 
prisižiūrėsime, persistato 
visai kitoniškiau.

Priimant kadangi defini
ciją, kad žemės apkeliavi
mas pasiremia ant sugrįži
mo nuo vakarų ton pačion 
vieton, iš kurios iškeliauta 
rytų pusėn, reikia sutikti 
su tuomi, kad:

1. Žemės apkeliavimas ga
li būti atliekamas po kiek
vienu geografiniu platumu, 
taigi ir arčiausiame atstu
me nuo žemgalio.

2. Į nukeliauto tolumo 
dalyką visai neatkreipiama 
doma.

Tečiau ištiktųjų imant nei 
Sliiegler, nei Jager-Schmidt. 
nei Mears savo tose kelionė
se nėjo pagal ekvatorių ii 
todėl nei vienas jų neatliko 
40.000 kilometrų, kiek tai 
žemė savo apvalume, bet jie 
daugiausiai atliko tik 30.000 
kilometrų.

Žemės kamuolys, matema
tiniai imant, nėra apvalus, 
kadangi ties žemgaliais yra 
kiek-tiek paplokščias. Bet 
kad tie pa plokštumai sulygi
nus sis < “sos žemės didumu 
yra i: . i žymus, tatai že
mę ir hiikome kamuoliu. Tai 
‘.d. idant išteisybės atlikti 
kelionę aplink žemę, reikė
tų apsirinki tokį kelią, ku
ris vestų per du pagal noro 
parinktu punktu ant žemės, 
gulinčiu linkui savęs antipo- 
džiai, idant toji kelionė ly
gintus! būtinai ne mažiau 
40.000 kilometrų.

Verne’s apysakoj keliau
ninkas Phileos Fogg atliko 
kelionę pagal sekančio 
maršruto: Londonas — Pa-

ryžius — Suezas — Bom- 
jajus — Kalkutta — Singa- 
poor — Hongkong—Shang
hai — Yokohama — San 
?'ran cisco — New York — 
.ondon. Tie paskutiniai 

miestai podraug su Yokoha
ma yra vienatiniais tais pa
čiais punktais, per kuriuos 
iravažiavo Fogg ir jo pase
kėjai, kurių maršrutas už 
pirmojo maršrutą yra trum
pesnis 10.000 kilometrų.

Kaip žinoma, geografinės 
platumos laipsnis ant ekva
toriaus turi 111 kilometrų 
ilgio, o juo toliau slinksime 
į šiaurius, tuo laipsniai bus 
trumpesni, taip kad ties 
žemgaliu pasieks zerą. Fog- 
go pasekėjai pasirinko ke
lią daug trumpesnį, daugiau 
į žiemius gulintį, tatai jie 
keliavo: Londonas — Bom- 
bajus — Shanghai — Yoko
hama — Vancouver — Lon
donas. Todėl Fogg’o rekor
do sumušimas nėra komuni
kacijos ištobulinimas, bet 
paprastai apsirinktas trum
pesnis kelias.

Nėra abejonės, kad nuo 
tariamo jos Fogg’o kelionės 
laikų garlaivių greitumas 
įžymiai padidėjo, tečiau vis- 
vieu ir šiandie keliaujant 
sulyg Fogg’o maršruto pri
sieitų kelionėje išbūti ne ma
žiau 70 dienų.

Tiktai tuomet, kuomet 
Panamos kanalas bus ati
darytas pasažieriniam judė
jimui, bus galima kalbėti 
apie tikrą aplink žemę kelio
nę, nes ligšiol tos visos ke
lionės nebuvo tikros. Bet 
ir Panamos kanalą atida
rius žemę aplinkui tikrai 
apkeliauti nebus galima be 
80-ties dienų.

Keleivis ir vilkas.
(Senovės meksikonų pasa

ka).
Pranciškonų vienuolis 

Šahagun, kurs atvyko Mek
sikai! 1525 m. ir ten mirė 
1590 m., yra didžiausias ži
novas aztekų kalbos. Jis la
bai artimai susipažino su 
aztekais ir šie pagelbėjo 
jam rašyti jų prabočių gar
bią historiją. Toj historijo; 
oasakojama apie aztekų 
■lapročius, gyvenimą, pasa
kas ir tt. Viena pasakų 
štai koki yra:

Senai, labai senai, kuo
met gyvuliai dar galėjo su
sikalbėti su žmonėmis, ėjo 
kartą keleivis per Meksiko 
miškų tankumynus.

Puošnus, majestotiniai 
medžiai augo miškuose. 
Dailios besiriečiančių auga- 
ų virkščios, gašniai vynio
josi aplink medžius ir py
lėsi jų šakose, kur tukstan- 

' Šiai įvairiausių paukščių 
turėjo susisukę sau lizdus. 
Spalvuotos, žvilgančios pa
pūgos žibėjo pro lapus ir 
jų nuolatos čarškėjimas 
maišėsi su aštriais riks
mais beždžionių, kurios 
medis nuo medžio šokinėjo, 
'žadino šilų tylumą. Nesi
matė jokios indionų lūšne
lės, nes del daugybės žvė
rių ir angių pavojinga bu
vo ten gyventi. Keleivis 
buvo nešinas seidoku ir 
vilyčių pundeliu ant nuga
ros. Šiais įstrakalais jis ga
lėjo apsiginti nuo miško 
žvėrių ir nuodingų angių, 
kurie dažnai užpuldinėda
vo ant žmonių, einančių 
per miškus.

PABUDO VAIDILA.
Šią naktį mačiau aš senobės Rambyną. 
O kiek pamirštųjų vaizdų jis gamina! 
Jame samanotas akmuo tebetūno — 
Čia degdavo aukos galingam Perkūnui... 
Žemiams, mėnesienoje, Nemunas žvilga.
Jo bangos kvėpuoja. Jis snaudžia... Ten ilgą 
Gadynę... žaliųjų krantų jos siūbuota!
Kiek džiaugsmo, linksmybių tuomet ten liūliuota! 
Ten būdavę didžia, klaiku, slėpininga...
Gyventojų sielai taip... liūdna... širdinga...
Ten razdavęs, sako, laimužės lietuvis.
M" ' ' ■" ' ■* ■; į

Bet ainiui jo lemtas kitoniškas būvis.
Jau laikas bebėgdamas visa suardė:
Dievaičius išžudė, jų ugnį išskardė —
Tą šventąją ugnį, kurią vaidely  tos
Tiek amžių kūreno... O kur jos — rutytės?
Išnyko!
Nė dulkių jų aukuro jau nebeliko.
Nutilo vaidilos; nebeskamba maldos;
Pats miškas kelmyne pavirto — skeveldros
Beriogso... nei paukščiai... nei žvėrys... Tik vėjas, 
Tas amžinas milžinas, senas veikėjas, 
Pakįla... galingais sparnais suplasnoja...
Ir Nemuno gelmės tuosyk suvaitoja...

Nusiminė vėjas. Jo kvapas sustingo...
Dangus susimąstė... Vaitojimai dingo...

Ir vėl milijonai žvaigždžių mirga-spingsi... 
Staiga ant Rambyno kasžinkas sutrinksi, 
Subilda: — išeina iš kapo jau baltas 
Senelis... ir ima dairy ties. Jam šaltas, 
Baisus, nepažįstamas liko Rambynas.
“Kame aš esmi? kaip šis kraštas vadinas?” 
Išspruko jo balsas, tyloj suskambėjo, 
Ir aidas kasžinkur toli nuliudėjo...
Ne pikta paliko; ne akmeiiiui gėlė
Tad šaltą krutinę. ..

Šit galvą pakėlė: ,
Tos pačios čia žvaigždės ramiai mirguliuoja.
Tas pats čia mėnulis... “O, mano Rambyne!... 
“Kur pilys? galingosios girios? žinynai?
“Kame pašvęstieji miškai-ąžuolynai?, 
“Kas liko?...

Perkūne! sviesk kulką ugningą]. ■.. ■
Išauštų dienelė; ainiai atsikeltų; ;
Šalelė klestėtų; giružės atželtų...
“Perkūne!” Bet ten tiktai žvaigždės mirgėjo, 
Jų gelmės juodavo... Jis liūdnas žiurėjo
Į prigimtį miegančią — širdį jam siaudė. 
Jis laukė. Bet kurčias Perkūnas negriaudė.

Jo niekas ant kalno nūnai nesiklauso.
.... ’ i IVien kurmiai knisikai smėlyj besirauso.

“Prakeiktas!” suskambo, tyla atkartojo, 
Ir Nemuno sriovės augštyn užsimojo...

Man liūdna, baisu pasidarė. — Bet laimė: 
Pabudęs regiu aš — išnyko man baimė — 
Regiu: taip gražiai spinduliai trįška-šviečia 
Pro krumus. Jie šildo. Gyventi jie kviečia.

kas smuktelėjo iš kornų, į- 
sikandęs dvi geras vištas. 
Jas inteikė savo išgelbėto
jui.

“Oho, drauguži!” tarė in- 
dionas vilkui. “Tu apsivo
gei norėdamas man būti 
dėkingu! Turbot tu žinai, 
kad aš labai mėgstu vištie
ną. Nes bėdinas indionas 
labai retai teišgali ragauti 
tos gardžios mėselės.”

Vilkas sekė indioną iki 
jo lūšnelės; čia jis padėjo 
vištas prie slenksčio ir 
nubėgo šalin, pamosavęs 
uodega atsisveikinimui.

Dabartės indionas dažnai 
turėjo mėgamos vištienos 
ir, pavalgęs, liuob suvady- 
davo savo vaikus, o tiems 
nekuomet nenusibozdavo 
klausyti pasakojimo apie 
vilką ir angį.

ASMENS LAISVĖ.

(Pabaiga nuo 5 pusk).

mandagiai sakant — labai- 
labai skirtinga sriovė.

“Senieji imigrantai buvo 
fiš šiaurvakarinės Europos, 
kurios aštrus oras atsiliepia 
ir jų pobūdžiuose. Naujieji 
immigrantai iš po šiaurva
karinės Europos nepasto
vaus oro atsilipiančio ir jų 
pobūdžiuose. Jų labai jaut
rus sudėjimas padarė juos 
pasibaisėtiniai palinkusius 
•irie anarchizmo. Senieji im
migrantai buvo daugiausiai 
protestantai ir linkę prie 
apšvietos; naujieji gi immi
grantai — tai visuomet ro
miški, ar graikiški katalikai 
su neatskiriamu analfabe- 
tiskumu (nemokėjimu raš
to nei skaitymo). Jie netu
ri jokios nuovokos apie de
mokratiškumą. Jie tur vos 
keletą draugijinią idealą; 
ją nuovoka apie lyti ir gen
tystę yra daugiausiai gyvu
liška.

“Dabar, kuomet nepapras
tos ir kaskart didėjančios 
tokių žmoni?/ gaujos į čia 
nuolat plaukia, jų veislės 
su žemiausiomis kokybėmis 
dauginasi skleizdamos orga
nizuotas ydas, mes matome 
kaip sunku panaikinti tuos 
jų gyvenimo apsireiškimus, 
kurie juos žemina ir neduo
da pastoti patrijotiškais ir 
veikliais Amerikos pilie
čiais.”

Plaučių Ligos —
toks yra vardas knygelės, kuria apsukame kiekvieną 
buteliuką.

SEVEROS BALSAMO
PLAUČIAMS

[Severn’s Balsam for Lungs]
Joje aprašyta įvairus nesmagumai, kaip p .vyzdžiui, 
kosulys, peršalimas, kataras gerklės, užkimimas, kok
liušas, — kuriuose šis vaistas suteikė pr rodymus sa
vo gerumo ir užsitikčjimo jo vertėje.

Knygelę pareikalavus, siunčiame dykai.
Kaina vaisto 25 ir 50 centų.

SEVERUS
IA3-LAX

< Paliuosuojanti Saldokai, ) 
atnešanti ueraspasekmes (■ .-

( vaikams ir suagusiems. ) 1U Ii Zu C>
KAINA

Severos Vaist <i parduodama aptiekose visur. Jeigu negalite jų 
gauti, rašykit mums.
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Szviesa del Namų
Geriausia lempa, kokią gali gauti, yra Rayo. Ji puikiai 
nušviečia ir patogu prie jos skaityti, rašyti, siūti ir ki
tus darbus atlikinėti. Ji nežibčioja, neapjakina. Švie
sa maloni, aiški. Gali valandas skaityti, ar kitą ką da
ryti ir nenuvarginti akių. Rayo yra nebrangi, bet nei 
až kokius pinigus negali rasti geresnės lempos.
Rayo lempa šviečia daugiau, negu trijuose milijonuose 
namų. (

_ •», . I .

Lempa "
Uždegama nuimanet cilindrą. Ją lengva išvalyti ir naują knatą indėti. Ne
brangi. Ekonomiška. Visokių rūšių, visokiems tikslams.

PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS

STANDARD OIL COMPANY
(Aa Indiana Corporation)

NEUŽMIRŠK!
Kad mes laikome puikiausių ir geriausiij gvarantuoių tik

ro aukso laikrodžių, žiedų, jubilierijos ir muzikos prekių.
Parduodame tavorus daug pigiaus, kaip jus mokate kur kitur už pra- 

stesnius. Kad pirksite pas mus vieną syk, pirksite visuomet.

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

Keleivis jau buvo veik 
iki tankumyno vidurio nu
sibastęs, kaip netikėtai jis 
pamatė ant kelio stovint 
vilką; vilkas tik žingsnį 
žengė ir stovėjo lyg vadin
damas indioną sau pagel- 
bon. Keleivis, niekad ne
matęs vilko darant tokių 
suprantamų jam ženk
lų, pabūgo ir norėjo, 
bėgti šalin. Jisai spėliojo, 
kad vilkas yra burtininkas; 
o burtininkai persiverzda- 
vo į vilką arba šunį ir, lak
stydami po gyvenamas vie
tas, darydavo daug j eibių 
žmonėms. Bet pamatęs, kad 
vilkas nesijudina ir išrodė 
lyg buvo pririštas prie že
mės ir žiurėjo į keleivį lyg 
pagelbos prašydamas, jis 
pasidrąsino ir žengė pir
myn.

Galima įsivaizdinti, kaip 
keleivis nustebo, kuomet 
pamatė, kad baisi angis, 
apsisukus aplink vilko 
spraudą, smaugė jį. Angies 
gi galvą buvo vilkas pri
mynęs koja. Taip stipriai 
vienas antrą buvo sugrie

bę, kad nei vienas negalė
jo pasijudinti ir abu vie
nas antro buvo troškina
mi.

“Kuriam čia prigelbė- 
jus?” galvojo indionas, pa
matęs abu nevidonu keista
me padėjime. Galop jis 
nusprendė gelbėti tą, kurs 
yra mažiau pavojingas, vil
ką. Tuomet pagriebęs laz- 
d?, ėmė tvityti angį. Tvojo 
tol, kol visai nutirpusi at- 
sivyniojo nuo vilko spran
do ir išsitiesė ant žemės.

Paliuosuotas vilkas nuo 
keisto kaklaryšio, dūmė 
šalin, o angis nuvinguria- 
vo tankumynan ir pasislė
pė. 1

Keleivis gi, matydamas, 
kad jo .čia daugiau nerei
kia, žingsniavo namolei. 
Ūmai miškas ėmė eiti re
tyn ir indionas išvydo savo 
didelį kornų lauką ir na
melius. Ėmė mąstyti apie 
savo šeimynėlę ir visai pa
miršo apie keistą nuotikį 
miške.

Bet kaip indionas nuste
bo, kuomet netikėtai vil-

Tai šia kur užpakalinė 
drausminio judėjimo dva
sia — nieko nežinojimo, tau
tinės neapykantos ir tikėji
mų netoleravimo dvasia!

Drausmė — tai tik įžan
ga. Jei ji įvyks — tuomet 
išlys viršun ir kitokios rū
šies užsipuolimai ant as
mens laisvės.

Apsigynimo spėkos turi 
būti atkreiptos į šią pirmą
ją kovos liniją — į drausmę 
Jprohibiciją). Jei kilusieji 
iš “svetimžemių” piliečiai 
duosis apgalėti šioje linijo
je, tai kitos jų eilės jau bus 
silpnesnės, o priešai sustip
rės.

Louis N. Hammcrling.

SUSIKALBĖJO.
Ineina į kningyną senutė 

ir sako į pardavėją:
— Aš noriu savo anukui 

dovanų nupirkti kningutę, 
prašau duoti kokią nors 
jam tinkamą.

— O koks tai vaikas? — 
paklausė pardavėjas.

— Mėlinakis, baltaplau
kis, labai gražus berniukas, 
— atšovė senutė.

BEN-HUR
VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 

VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

Kaina poperos apdaruose $1.25 
audeklo „ 1.50

HISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
SULIETUVINO JONAS MONTVILA. 

Puslapių 472

ŠI knlnga yra iš po plunksnos vieno gabiau
sių anglų rašytojų. Šis veikalas yra vienas 
tų, kurie per amžius nenustos savo vertos. 
Jis užima skaitytoją visokių tautų, žmones 
visokių tikybų. Šios kningos rašytojas yra 
ilgus metus tyrinėjąs Žemą Šventąją, daug 
metų giliai ir nuodugniai studijavęs Jėzaus 
Kristaus laikų atsitikimus ir kuogražiau- 
šioj skaistybėj nupiešia mums savo kningoj 
anų laikų gyvenimą su didžiausiomis smulk
menomis. Kiekvienas skaitęs šią kningą, 
gėrisi ja. Tai-gi kurie tik neturi dar jos, 
tuoj turi gaut.

Siunčiant pinigus adresuokite!

J. M. TANANEVICZIA 
8249-63 S. Morgan St. CHICAGO, ILL.
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Kudikis-Žvaigždė.
(Tąsa).

su manim, mano sunau, man reikalinga 
tavo meilė. >

Bet Kudikis-Žvaigždė nesijudino iš 
vietos, jis uždarė jai savo širdies duris, ir 
kambaryj buvo tiktai girdėti skurdus mo
teriškės verksmas.

Antgalo jis prakalbo ir jo balsas 
skambėjo sausai ir aštriai: — Jei tiesa, 
kad tu mano motina, geriau butum pada
rius, jei nebūtum pasirodžius čia ir ne
būtum padarius man gėdos, tu matai — 
aš laikiau save už Žvaigždės sūnų, o ne 
elgetos, kaip tu nori pertikrinti mane. 
Eik sau ir daugiau nesirodyk man į akis.

— Mano sunau, — ėmė maldauti el
geta, — nejaugi tu manęs nepabučiuosi 
išeinant. Juk aš daug iškentėjau, kad su
rasti tave.

— Ne, — atsakė jis, — tu labai ne
graži, aš greičiau sutikčiau pabučiuoti gy
vatę arba rupužę.

Tuomet moteriškė atsikėlė ir, skur
džiai raudodama, nuėjo miškan. O Ku
dikis-Žvaigždė, pamatęs, kad ji išėjo, ap
sidžiaugė ir nubėgo vėl žaisti su savo 
bendrais.

Bet kuomet vaikai pamatė jį, jie ėmė 
iš jo juokties ir kalbėti: — Pažiūrėk! tu 
atkarus, tartum, rupužė, ir bjaurus, tar
tum, gatve. Eik šalin! Mes nenorime su 
tavim žaisti, — ir jie išvarė jį iš sodno.

Kudikis-Žvaigždė susiraukė. “Ką jie 
sako? — pamanė jis. — Eisiu prie upelio 
ir pasižiūrėsiu; jis papasakos man apie 
mano grožę?

Jis nuėjo pas upelį ir pažvelgė į jį — 
ir kokia baisybė! — jo veidas buvo pa
našus į rupužę, o kūną aptraukė gyva
tės luskanos. Kudikis-Žvaigždė parvirto 
ant žolės ir apsiverkė, sakydamas: — Tik
rai tas atsitiko todėl, kad nubausti mane 
už mano nuodėmę. Aš išsižadėjau savo 
motinos ir išvariau ją; aš buvau žiaurus 
su ja. Dabar aš eisiu ir ieškosiu jos po 
Adsą pasaulį ir nenurim&iu* to4, - kol nesu
rasiu jos.

Maža kirtėjo duktė priėjo prie jo; 
ji padėjo jam ranką ant peties ir pasakė: 
— Didelis čia daiktas, kad tu praradai 
savo grožę. Pasilik su mumis, aš nesijuok
siu iš tavęs.

— Ne — atsakė jis jai, — aš buvau 
nuožmus su savo motina ir už tai pabau
dai apturėjau šią nelaimę. Ir todėl aš tu
riu prasišalinti iš čia ir klaidžioti po pa
saulį tol, kol nesurasiu jos ir kol ji ne
atleis man mano nuodėmės.

Ir šta jis nubėgo miškan ir pradėjo 
šaukti savo motiną, melzdamas jos sugrįš- 
ti; bet atsakymo nebuvo. Ištisą dieną jis 
šaukė ją; kuomet nusileido saulė, jis at
sigulė pasilsėti ant guolio iš lapų. Paukš
čiai ir žvėrįs, atsimindami jo žiaurumą, 
šalinos nuo jo, ir jis buvo vienų vienas; 
tiktai rupužė žiurėjo į jį ir gyvatė pa
mažėl! ringuojamos, prašliaužė pro šalį.

Rytą atsikėlęs ir nuskynęs nuo me
džių kelias karčias uogas, pradėjo jas 
valgyti; paskui nuėjo toliau tankiu miš
ku, apsipildamas ašaromis. Ir ką tik su
tikdavo pakeliui, jis užklauzdavo, ar kar
tais nematė jo motinos.

Jis pasakė kurmiui: — Tu gali lan
džioti po žemę. Pasakyk man, ar nėra 
ten mano motinos?

— Tu išdurei man akis, — atsakė 
kurmis, — kaipgi aš galiu pamatyti?

Jis pasakė paukšteliui: — tu skra
joji ant viršūnių augštų medžių ir visą 
pasaulį gali matyti. Pasakyk mįan, ar 
nematei tu mano motinos?

Bet paukštelis atsakė: — Bežaizda- 
mas tu man apip j austei sparnus. Argi aš 
galiu skrajoti?

Ir mažos voveriukės, kuri gyvena 
skylėtame medyj, jis paklausė: — Kur 
mano motina? t <

— Tu užmušei mano motiną, — atsa
kė vo voriuke. — Gal tu ir savo motinos 
ieškai, kad užmušti ją?

Kudikis-Žvaigždė ėmė verkti ir, nu
lenkęs galvą, pradėjo maldauti Dievo su
tvėrimų, kad jam atleistų ir paskui nu
keliavo toliau mišku ieškotų elgetos mo
teriškės. Trečioj dienoj jis pasiekė antrąjį 
miško kraštą ir nusileido lomon.

Ktiomėt jis ėjo per kaimus, vaikai 
juokėsi iš jo ir svaidė į jį akmenimis, o 
ūkininkai neleido jam nakvoti savo dar
žinėse, bijodami, kad jis neužkrėst; gru
dų rudėmis, jis buvo taip baisus; ir dar
bininkai jį varė šalin ir niekas jo nesigai
lėjo. Apie elgetą, kur buvo jo motina, jis 
nieko negalėjo sužinoti; nors jis ištisus 
trejus metus klajojo po pasaulį; tankiai 
jam rodėsi, kad jis mato ją prieš save 
ant kelio; jis imdavo šaukti ją ir pasileiz- 
davo bėgti paskui, kol aštrus akmenįs ne
sudraskydavo jam kojų. Bet pasivyti jos 
jis neįstengdavo, o gyventojai tvirtino, 
kad nematė nė jos, nė panašaus asmens 
į ją ir tiktai tyčiojosi iš jo vargo.

Ištisus trejus metus jis klajojo po 
pasaulį ir niekur niekas jam neparodė 
savo meilės, pasigailėjimo ir užuojautos. 
Pasaulis buvo toks, koks jis pats buvo 
apimtas puikybės.

Sykį vakare Kudikis-Žvaigždė priėjo 
prie miesto vartų. Miestas stovėjo ant 
upės kranto ir buvo apsuptas siena. Ku
dikis-Žvaigždė, suvargęs, kraujuotomis 
kojomis, norėjo įeiti miestan. Bet karei
viai, stovintieji ant sargybos, užstojo jam 
kelią savo alebardais ir pasakė:

— Ko tau čia reikia?
— Aš ieškau savo motinos — atsa

kė jis — meldžiu jūsų, praleiskite mane, 
rasi, ji yra šiame mieste.

Bet jie ėmė iš jo juokties ir vienas 
jų, purtydamas juodą barzdą, nuleido ant 
žemės savo ginklą ir pasakė:

— Na, tavo motina gal ir nelabai iš 
tavęs apsidžiaugs: iš pažiūros tu bjaures
nis už rupužę ir gyvatę. Eik! Eik šalin! 
Tavo motina negyvena šiame mieste.

Antrasis gi, geltona vėliava rankoj, 
paklausė: — Kas tavo motina ir kam 
tu jos ieškai?

— Mano motina — elgeta, kaip ir aš,
— atsakė Kudikis-Žvaigždė, — aš blogai 
pasielgiau su ja ir meldžiu jusi; įleiskite 
mane, kad aš galėčiau išmaldauti jos atlei
dimo, jei ji kartais atsirastų šiame mieste.
— Bet jie neleido jo ir badė savo pikė-
mis. y

Verkdamas jis jau apsišttkdj’ kad nu
eiti, bet urnai pasirodė žmogus auksu iš
dabintuose šarvuose ir sparnuotu liutu 
ant kiverio. Žmogus tas paklausė karei
vių, kas norėjo įeiti miestan. Jie atsakė:
— Tat valkata, elgetos sūnūs, mes jį nu
varėme.

— Ne, — juokdamos sušuko žmogus,
— geriau parduosime tą atkarų sutvėri
mą už vyno taurę.

Pro šalį ėjo senis piktu veidu. Jis 
atsisuko į kareivius ir pasakė: — Aš per
ku jį už tokią kainą, — ir, užsimokėjęs, 
jis paėmė Kudikį-Žvaigždę už rankos ir 
nusivedė miestan.

Apėję daug gatvių, jiedu priėjo prie 
mažų durių, iškištų sienoj po granatinio 
medžio šakomis. Senis pasilytėjo durių 
jašminiu žiedu; durįs atsidarė, ir jiedu 
penkiais bronziniais lieptais nusileido sod- 
nan, kuris buvo priaugęs juodų aguonų 
ir pristatytas žalių vazų iš išdegtos šly- 
nos. Senis išėmė iš savo turbano šilkinę 
šarfą ir, užrišęs ja Kudikiui-žvaigždei 
akis, pastūmėjo jį priekyn. Kuomet nuo 
jo akių nuėmė šarfą, Kudikis-Žvaigždė 
pamatė, kad jis atsidūrė kalėjime, apšvies
tame lempa, padirbta iš rago.

Senis padėjo prieš jį trupučiuką su
pelėjusios duonos ir pasakė: — Valgyk!
— ir indelyj surasi vandens, ir taipgi pa
sakė: — Gerk! — Kuomet Kudikis-Žvaig
ždė pasistiprino, senis išėjo, užrakino du
ris ir dar užrazgė jas retežiu.

Ant rytojaus senis, kuris buvo pa
garsėjęs Lydį jo j, kaipo didžiausis burti
ninkas, ir kuris mokinosi to mokslo pas 
tūlą urvinį gyventojų prie Nilo, įėjo ka- 
lėjiman ir žiauriai pasakė:

— Miške, netoliese šio Giaurų miesto, 
yra trįs auksinės monetos: — viena iš 
balto aukso, kita iš rudo ir trečia iš rau
dono. Šiandien tu man atneši monetų iš 
balto aukso, o jei ne, tai gausi šimtų 
rykščių. Na, skubinkis greičiau ir saulei 
leidžianties aš lauksiu tavęs prie sodno 
durių. Atsimink, kad tu turi maut at
nešti monetų iš balto aukso, o kitaip tau 
bus blogai, — juk tu esi mano vergas, 
aš nusipirkau tave už vyno taurę. Ir už
rišęs Kudikiui-žvaigždei šilkine šarfa 

(Bus toliau).

KARO ATBALSIAI.
Černogorijai reikalinga pa

skola.
Nesenai Londone viešė

jęs Černogorijos užsienių 
reikalų ministeris. Paklaus
tas apie dabartinį Černogo
rijos stovį, jisai apreiškęs, 
kad pastarasis karas Čer
nogorijai atsiėjęs 12.000 
žmonių ir 160 milijonų 
frankų. Šalis palengva at- 
kiutanti, bet jai reikalinga 
esą paskola užsieny j.

Černogorijos valdžia su
manius įvesti žibalo mono
polį, kuris busiąs pavestas 
vienai Rusijos kompanijai. 
Ligšiol Černogorijoj gy
vuoja tik tabokos monopo
lis, kontroliuojamas italų.

BRYAN KALTINAMAS. 
Valstybės sekretorius kal
tinamas už nepasisekimus 

Meksike.
Suvienytų Valstijų prezi

dentas Wilson, matydamas, 
kad valstybės sekretorius 
Bryan tūri nelabai laimin
gų galvų politikoje su užsie
niais, kas jau šiandie ga
lima patėmyti, nusprendęs 
patsai paimti į savo ran
kas užsienio politikos sty
rų ir šiaip-taip susi
taikinti su Europos valsty
bėmis. Tuo tikslu preziden
tas kongresai! įnešęs daug 
prielankių Europos val
stybėms sumanymų.

Politika, kokia Bryan ve
da kas link Japonijos ir 
Meksiko, ir yra svarbiau
siąja priežastimi;11 kad Eu
ropos valstybės • atsisuko 
pečiais į Suv. 'Valstijas. 
Faktas, kad pastarojoj kon
ferencijoj, atsibuvusioj an
dai Baltuose Rurbitose, kur 
buvo apkalbama Suv. Val
stijų politika su užsieniais, 
Bryano visai nebuvo. Aiš
ku, kad jis nuo tos politi
kos palengva atselinamas.

Prezidentas kongresui 
perstatysiąs sekančius svar
bius reikalus atlikti: At
naujinti santarvės su už
sieniais; užbaigti nesutiki
mus su Kolumbija tiž Pa
namos kanalo juostų; pra
dėti tarybas su Rusija kas 
link naujo pirklybinio trak
tato; susitaikinti su Japo
nija Kalifornijos reikale. 
Pagaliau prezidentas ma
nąs išleisti proklemaciją 
reikale leidimo gabenti 
ginklus iš Suv. Valstijų 
Meksiko revoliucionistams. 
Bet pirmiau tas dalykas 
turi būti kongreso apsvars- 
tomas.

Kalbama, kad Bryan bu
siąs visai atšalintas nuo 
užsienio politikos.

HUERTA TURĮS LAIKO. 
Jis norįs prezidentu būti 

ilgiau už Wilsoną.
Turime naujų sensacijų. 

Andai laikraščiai paskelbė 
Meksiko diktatoriaus Hu- 
erto apreiškimą, kad jis vi
sai nemanąs pasitraukti iš 
užimamos vietos ir paves
ti aną kam kitam. Net pa
žymėjęs, kad jis ilgiau bu
siąs diktatoriumi, negu 
Wilson Suv. Valstijų prezi
dentu. ..

Viskas aišku, kaip ant 
delno, kad jis juokiasi iš 
Suv. Valstijų nerangumo.

Tuo tarpti Meksiko revo- 
liucionistų tarpe viešpatau
jąs sutikimas. Gen. Villa 
andai viešai apreiškęs, kad 
jis neturįs ambicijos palik
ti Meksiko prezidentu ir vi

suomet ištikimai stovėsiąs 
už gen. Carranzų. Revoliu
cionistams nerupinti jokios 
riebios valdvietės, bet ša
lies nuraminimas prašalinus 
avanturistą Huertą ir tvar
kos įvedimas visoj šalyj. 
Villa šiais laikais ruošiasi 
užpulti ant Torreon.

Pasklvdusios žinios, kad 
Meksikai! sugrįžęs gen. 
Felix Diaz ir ten organi-, 
zuojąs naują armiją prieš 
Huertą.

REVOLIUCIJA ANT HA
ITI.

Respublikos prezidentas 
pasprūdo.

Haiti respublika palikus 
be valdžios. Prezidentas 0- 
reste su savo šeimyna ap
leido miestą Port au Prince 
ir pasislėpė ant franeuzų 
skraiduolio, stovinčio uos
te. Tuo tarpu revoliucija 
gimus ir pačioj sostinėj. 
Europos valstybių ir Suv. 
Valstijų karo laivai ant 
kranto išsodino savo juri
ninkus, kurie saugoja sa
vo pasiuntinybes. Revoliu
cija visoj respblikoj plati
nasi, valdiškoji kariuomenė 
visur apveikta. Revoliucio- 
nistais vadovauja gen. Be- 
lard ir senatorius Davil- 
mar. Prieš dabartinį pre
zidentų Oreste kovojama 
todėl, kad jis silpnai val
dąs šalį ir todėl gyventojai 
tuomi labai neužganėdinti.

Japonai darbuojasi. Ja
ponai ir Meksike darbuoja
si. Japonijos pasiuntinys 
Hanihara andai atlaikęs 
konferenciją su Meksiko 
ministdrių kabinetu reika
le apsaugojimo japonų, gy
venančių Meksike. Jis ap
reiškęs, kad Japonija neat
mainomai stovinti dabarti
nės Huerto valdžios pusė
je ir savo pavaldinius gins 
sulyg locno išmanymo, ne
žiūrint jokių Suvienytų 
Valstijų protestų. Gi savo 
pavaldinių ir reikalų apsau
gojimui, Japonija pasiren
gus kadir kokian pavojun 
statyties.

Straikas atšauktas. Pie
tinės Afrikos angliškose ko- 
lionijose darbininkų organi
zacijos pagaliau atšauku
sios general į darbininkų 
straikų. Straikas atšaukta 
todėl, nes valdžia pagrasi
nus darbininkams šautu
vais ir net kanuolėmis, be 
to visur paskelbus karo 
stovį. Prie tokių sąlygų, ži
noma, straikuoti negalima.

Didžiausia apysaka. Ja
ponijos rašytojas Kiong Te 
Bokin parašęs ilgiausių pa
saulyj apysakų, susidedan
čių iš 106 tomų, kiekvienas 
tomas po 1.000 puslapių. 
Apysaką pradėjęs rašyti 
1852 m. ir tik nesenai bai
gęs. Ir visa jau atspaudin- 
ta. Toks kantrus rašytojas 
vra vertas Nobelio dova
nos.

Kalėjime mirė. Peterbur
go darbininkų laikraščio 
“Rabočaja Gazieta,’ redak
torius K. Petrovas, pasku
tiniojo laipsnio džiovinin
kas, prieš keliolikų dienų 
buvo policijos suimtas ir 
uždarytas Viborgo kalėji
mam Andai Petrovas ten 
ir miręs, .

Kas čia?
NERVAM

man neskaudėjoNei

Budas gydymo dantų 
be skausmo.

Mes nenorime, 
trimete, kol 
kite ir mes 
me, kaip galima 
gydyti be mažiausio

10 METŲ GVARANCIJA. 
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS.

PEOPLE’S DENTISTS
(Žmonių Dentistai) 

Dr. C. O. Gillette, Mngr.

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

»- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DU-KART NEDELINIS LAIF^AŠTIS |

"SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeina kasutarnlnkas Ir petnyHia.
--------------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:----------------------

AMERIKOJ metams $2.50 į <
(pusei matų $1.25

EUROPOJ f RosiJ°j ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
L j°j ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m. Į

[
Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Go.
520-522 W. South Ali., - Mahanoy City, Pa.
s- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - £

HumoraS^Saiyri
Lietuviams laisvo laiko praleidimui-ir saldiems juokams.

SURINKO
JUOKU mylėtojas.

Puslapiu 158.

Ne visuomet žmogui tinka būti susiraukusiam, kaip kad netinka be | Į 

paliovos “pardavinėti” dantis. lėčiau linksmas upas žmogui šutei- Hi 
kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turėti 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiėjimuo- L 
sė. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius susirinki- W 
mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai vienas į 
sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių. p

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu N
HUMORAS IR SATYRA, I 

kurią beskaitydami atras tiek daug užimančių juokų, kad su ta knln- H 
ga nekuomet nenorės skirties. Toje knlngoje surinkti juokingiausi | 
aprašymai, aforizmai ir visokie anekdotai apie moteris. Taippat ir H 
garsingųjų pasaulio vyrų juokingi pasielgimai. Daug prirašyta humo
ro ir iš vaikų gyvenimo.

Kninga turi daugiau pusantro šimto puslapių. Spauda aiški ir vi
siems suprantamai parašyta. Ir visai pigi, nes tik 50 centų. Ta pati 
audeklo apdaruose 75c.

Kas tą kningą HUMORAS IR SATYRA nusipirks, tikrai nesigai
lės išleistų pinigų. Rašykite tuojaus. Užsisakant kningą ir siunčiant 
pinigus padėkite visuomet tokį adresą:

J. M. Tananevičia,
3249 So. Morgan St, CHICAGO, ILL,

Naujas Sąvaitis Laikraštis

“ATEITIS”
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni
jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo 
rūpintis jaunimo apšvietimu.

ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tar
naus kultūriškiems jaunimo reikalams.

ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apie musų jaunimo judėjimą ir 

veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių Iš lietu- 
vos ir iš viso pasaulio.

ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovė “A- 
TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti
jos tiesų reikalavimą.

ATEITIS” bus 8 puslapių didumo ir prekiuos tiktai $1.50 metams ir 
85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00 
metams ir. $1.25 pusei metų.

ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuonn adresu:

“ATEITIS"
| 366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS.
j (KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIU- 

RĖJIMUI DYKAI).
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Linksminkitės ir Dainuokite
Daina yra geriausia žmogaus suramintoja. Dainuojant, žmogui ne taip sunkus 
darosi vargai ir rūpesčiai. “Dainos mano — dusia mano” sako musų poetas 
kun. A. Vienožinskis. Dainuoti turi kiekvienas lietuvis. , -

DABAR LAIKAS DAINUOTI ♦
. • ■■ • ' .......................... ' .

O puikiausių Dainų Gaidų galima įsigyti “Kataliko” kningyne.

ze

Ko liūdit,sveteliai ? 2

das kir

pa - cius pie

3 Ne - dė - . lios die

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

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

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

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

4. Ko liūdit, sveteliai? Liaudies daina. Solo bal
sui ir pijanui..................................  .20

.30

.60

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

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

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

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

.20

.20

.20

.15

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

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

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

12. Ligho. (latviška). Liaudies daina. Solo balsui
ir pijanui............................................................

.15

.15

.25

.15

ADRESUOKITE:

Jonas M. Tananevičia,
3249-53 SOUTH 1 MORGAN STREET,

J

CHICAGO, ILL

&
.f.
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DRAUGIJA — TAI VIE
NYBĖS IR GALĖS 

ŠALTINIS.

iri Ar yra kas gražesnio 
prakilnesnio, kaip meilė ir 
santarvė. Ta tauta laimin- 

, gesnė yra, kurios žmonės 
vienybėje ir sutikime dir-į 
ba.

• Kol žmonės nesupras 
draugijinio bendravimosi 
reikalingumo, kol nesusi
jungs visi į krūvų, į vieną 
stipriai organizuotų šeimy
nų — draugijų — negalės 
nuveikti didžių darbų. Tik 
suvienytomis jėgomis mes 
galėsime susilaukti laimin
gesnių laikų, aptarti ir pa
taisyti gyvenimo klaidas. 
Mes, gyvendami Tėvynėje, 
nebuvome pratę prie jokių 
organizacijų, išskiriant vie
nų, kitą, rožančinę brolijų, 
kitokios rųšies draugijų 
veik nepažinojome, per tai 
atvykus į šį kraštų, sunku 
mums buvo priprasti prie 
draugijinio gyvenimo ir 
tik per paskutinius kelis 
metus mes supratome aiš
kiau draugijinio bendravi
mosi svarbumų ir pradėjo
me tverti rimtesnes ir 
sverbesnes organizacijas. 
Tečiau pilnai subrendusių 

draugijų, su di- 
’ narių skaičium, kur 

priklausytų nors • keliatas 
desėtkų tūkstančių narių 

. — mes dar neturime. Pas 
kitas tautas senai jau gy
vuoja draugijos, prie ku
rių priklauso įvairių pažiu- 

*■ rų ir partijų žmonės: ir ka
talikai, ir tautininkai, ir 
socialistai ir visi dirba gra
žiausioj santaikoj.

Pagaliau šių svarbų su
prato ir musų Chicagos vei
kėjai ir pora metų atgal 
sutvėrė organizacijų ben
drų ir svarbių visų lietu
vių reikalams, tai Chica
gos Lietuvi)) Draugijų Są
jungų, kuri, kaip .žinoma, 
rūpinasi sutra) likti ir su
vienyti po savo priegloba 
visas Chicagoje esančias 
draugijas, kuopas ir vieti
nę visuomenę, kad pasek- 
mingiau galima butų dirb
ti savo žmonių labui.

Jau “Kataliko” skaity
tojai žino šios Sąjungos 
seimo, įvykusio sausio 18 
d., atstovų nutarimus ir aš 
jų neminėsi)). Paduosiu tik 
keliatų svarbesnių faktų iš 
valdybos narių nutarimų. 
Į valdyba šiems metams iš
rinkta gabus ir energini 
žmonės, kurie jau 30 d. 
sausio pradėjo savo veiki
mų. Susirinkę “Aušros” 
salėje, skaitliuje 14 asme
nų, pasidarė veikimo pie
nų ir išsidirbo programa. 
Lengvesniam ir pasekmin- 
gesniam darbui valdybos 
nariai pasiskirstė į 4 ko
mitetus: 1) Globos komi
tetas, kuris rūpinasi: lab
darybe, informacija ir imi
gracija; 2) Propagandos 
komitetas; 3) Apšvietos ko
mitetas ir 4) Finansų ko
mitetas. Susirinkimas bu

V

pa- 
iki 
dr- 

kuri prideramai galė-
sušelpti ' neturtėlius, 

Tuo tarpu,

vo labai gyvas, rimtas ir 
indoinus. Jame pajudinta 
visa eilė svarbių musų gy
ve f limo klausimų, kurie 
re i kalingi kuogreičiausiai 
įvykinti.

Nežiūrint į dešimtis 
šelpimų draugijų, mes 
šiol neturime tokios 
jos. 
tų 
vargdienius, 
kaip sužinota, ir šiame lai
ke Chicagoje yra desėtkai 
šeimynų, kurios minta sau
sa duonele ir kenčia šaltį, 
neturėdamos nei iš ko an
glių nusipirkti. Reikalingų 
informacijinių žinių pras
tam žmogeliui irgi sunku 
reikale gauti. Pavyzdin: 
pas viena žmogelį atvažia
vo iš Lietuvos 2 vaiku, ku
rie kaipo nepilnamečiai su- 
lyg šios šalies įstatų buvo 
imigracijos vyresnybės 
sulaikyti. Žmogus ir šen 
puldinėjo ir ten 'kreipėsi, 
bet, negavęs iš niekur gero 
patarimo, praleido virš 
$200.00 ir visgi jo vaikai li
ko sugražinti atgal į Lie
tuvą.

Negeriau dedasi musų a- 
teiviams ir su darbo suieš
kojimu, ypač naujai atvy
kusieji privargsta, kiti gi 
ištisus mėnesius prasėdi be 
darbo, be to, išnaudojami 
įvairių biurų ir agentų.

Mes neturime atsakan
čios susirinkimams ir pra
mogoms laikyti nuosavios 
salės, o be jos musų dr- 
joins dirbti, lygiai taippat 
sunku, kaip artojui be žag
rės.

Apšvietos reikaluose ir
gi visur tebekyšo daug 
įvairių spragų, kurios rei
kėtų užkamšyti.

Į ateivius, kurie atvykę 
į šių šalį ir pabuvę keliatų 
metelių Amerikoje, grįšta 
atgal tėvynėn, turėtų būti 
y tin atkreipta doma, kad 
jie, pagrįžę iš laisvos ša
lies, ne papiktinimų, bet 
grožę i)* prakilnumų galė
tų įnešti į musų brolių tar
pų. Taipgi rupinties ir čia 
gyvenančio jaunimo ap- 
š vi eta.

Šiais ir panašiais daly
kais ir pradėjo rupinties 
naujoji Chicagos Lietuvių 
Dr-jų Sąjungos valdyba. 
Nutarta įsteigti tam tikras 
“ofisas”, kuriame nuola
tos sėdėtų draugijos apmo
kamas žmogus, suteikimui 
informacijų ir kitų svarbių 
dalykų.

Idant įvykdinti 
daug svarbių dalykų, 
kalinga nemažai lėšų, 
šų gavimui sumanyta išleis
ti tam tikrus ženklelius 

į (štampas), kuriuos visos 
dr-jos, rengdamos vakarus, 
balius ir pramogas turėtų 
klijuoti prie savo tikietų.

Taipgi kartų per metus 
surengti, taip sakant, “au
kų rinkimo dienų”, parda
vinėjant tam tikrus ženkle
lius.

Atsišaukti • į visuomenę, 

tiek 
rei- 
Lė-

idant ji aukotų į tam tik
rų dr-jos fondų, atlieka
mus namų apyvartoje daik
tus: palaikius drabužius, 
valgius ir kitokius, kuriais 
bus šelpiami vargdieniai. 
Svarbiausia gi st anglies, 
kad nei vienos Chicagoje 
draugijos neliktų neįstoju
sios į Sųjungų.

Geresniam draugijos rei
kalų sutvarkymui ir visuo
menės žinijai bus leidžia
mas net tam tikras trimė- 
nesinis laikraštėlis, knin- 
gutės pavidale, kuriame 
atspindėtų visos Sųjungos 
darbai ir reikalai.

Taigi, kaip matosi, Sų- 
junga turi didžiausių svar
ba musų chicagiečių ateity
je.

Mes turime visomis jė
gomis stiprinti šių organi
zaciją ir visiems nežinė- 
liams aiškinti jos naudin
gumų. Draugijos turėtų vi
sos be skirtumo įstoti Są
jungoj), nes Sąjunga nėra 
jokia partija, tik visiems 
lietuviams svarbiausia ir 
naudingiausia organizaci
ja.

Draugimylis.

Kaukių vakaras.
(Nuo musų reporterio).
Jaunų vyrų liet, draugiš

kas ir pašelpinis kliubas 
šeštadienyje, sausio 31 d., 
Meldažio svet. parengė di
delį kaukių vakarą, arba, 
kaip jį rengėjai buvo už- 
vardiję “Maskaredos ba
lių”. Gražu, tai gražu į jį 
atvykus, kiek čia gyvumo, 
įvairumo ir gracijos! Ko
kių čia parėdų pamatysi! 
Tečiau buvo patėmyta fir 
visai apišlykščių dalykė
lių, bet apie tų vėliau. Da
bar gi apie pačias gražy
bes. Čia matėsi įvairių įvai
riausių parėdų, margiausių 
ir Visokiais žibučiais ir 
spalvomis adytų. Ir Liet, 
kunigaikštis Vytautas, šar
vuose, apsidengęs šalmu, ir 
Rusijos policistas, ii* indio- 
nas, negras ų* velnias, ir 
kunigai su vienuolėmis, į- 
vairiausių beždžionių, bai
dyklių ir elgetų, viso čia 
negi išskaitliuosi. Buvo ke
liatas grupų ir visai su 
skoniu pasirėdžiusių. Gra
žiausia vyrų grupa “Re
gai Kliubo” nariai, 35 as- 
menįs, vienokiai nugremi- 
ruoti ii’ pasirėdę francu- 
zais.

Už gražiausius ir origi- 
nališkiausius parėdus buvo 
duotos dovanos, išviso 31 
dovana $225.00 vertės. Pir
miausias dovanas gavo vy
rų grupa “Regai kliubie- 
čiai” $15.00 pinigais ir mo
terių grupa “Baltosios le
lijos” $10.00 pinigais; bet 
visų dovanų neišskaitliuo- 
si. Svarbiau paties vakaro 
svarba. Jaigu jau kalbėti 
apie jį doros žvilgsniu, tai 
panašus vakarai ne naudų 
jaunimui teikia, bet labai 
jį piktina. Nekalbant jau 
apie šokius, kuriuos prisi-

•,z .
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dengę kaukėmis šoko-pur- 
tės kuobjauriįausiai, kad 
daugumui iš šalies žiūrint 
reikėjo rausti; dar yra ir 
daugiau šio vakaro ydų. 
Svarbiausia štai kas: dova
nų didžioji pusė buvo skir
ta degtine, alum, vynu ir 
cigarais. Argi tai ne prasi
kaltimas platinti jaunimo 
tarpe girtybę, kuomet do
resni ir prakilnus žmonės 
stengiasi jų naikinti iš pat 
pamatų.

Lietuviškumo šiame va
kare tebuvo maža dalelė. 
Susirinko daugiausia čia 
augęs jaunimas ir lietuviš
kai kalbant visgi mažai te
buvo girdėti, nors svetim
taučių čia vos keliatas te
buvo. Kasžin kodėl ir ger
biamieji rengėjui ir dova
nų skirstytojai, išskyrus p. 
Vitkevičių, visus paaiškini
mus nuo estrados irgi an
gliškai davinėjo?

ĮDraugmylis.

Iš draugijų įveikimo. 
(Nuo savo nuolatinio re

porterio).
Praeitoj savaitėj, greta 

paskui vienas kitų, atsibu
vo trijų svarbesnių Chica
go j e draugijų susirinki
mai.

Pirmasąi buvo bertaini- 
nis “Birutės” dr-jos susi
rinkimas sausio 28 d. “Auš
ros” s vet. “Birutė” tai 
viena iš senesnių* teatralių 
dr-jų. Seniau’ joje buvo su- 
sispietusios geriausios jė
gos, bet šiais laikais di
džiuma narių iškriko delei 
nesantarvės ir pati dr-ja 
buvo susilpnėjusi veikime, 
bet jau dabar vėl išnaujo 
atgyja. Bet iš šio susirin
kimo tas aiškiai matėsi. 
Susirinkime, svarstant dr- 
jos reikalus, matėsi net en
tuziazmas, taip visi karš
tai persiėmę dr-jos reika
lais. Iš raportų paaiškėjo, 
jog paskutinysis bertainis 
“Birutei” buvo nelaimin
giausiu, buvusieji vakarai 
dr-jai atnešė apie $100.00 
nuostolio, betgi nariai ne
nusimena ir išnaujo ža
da surengti visų eilę vaka
rų su vaidinimais ir šeimi- 
ninių vakarėlių su progra
ma ir žaislais. Nutarta su
rengti vienų vakarų su ge
resniu vaidinimu ir pelnas 
paskirti Tautos Namams 
Vilniuje. Dabar “Birutė” 
stropiai rengiasi prie vai
dinimo žymaus, L. Giros 
parašyto, veikalo iš seno
vės laikų “Kerštas”, ku
ris bus suloštas 21 d. vasa
rio, šv. Jurgio par. salėj.

Norintieji lavintis sce
noje ir muzikos bei daina
vimo srityje ir auklėti sa
vyje dailės bei grožės .jaus
mus, privalo rašyties i 
šios dr-jos narius.

Antrasai susirinkimas se
kė sausio 29 d. toje pačio
je salėje, tai apšvietos dr- 
jos “Aušros” susirinkimas. 
Šis susirinkimas buvo liūd
nas ir nesmagus. “Aušra”, 
kuri užlaikė ištisų apšvie
tos institucijų: salę, mo
kyklų ir skaityklų, jau bai
gia mirti, nes pasirodė tu

rinti daug skolos. Skaityk
la ir mokykla perėjo i as
meniškų p. Mišeikos globų. 
“Aušra” norėta jau visai 
išardyti, tečiau užsispyrus 
keliatai narių išrinkta nau
jas pirmininkas p. Davido- 
nis ir dr-ja žadama išnau
jo gaivinti.

Draugmylis.

Vyskupo M. Valančausko 
dr-ja surengė dailų va

karą.
Pereitų nedėlių, vasario 

1 d., šv. Jurgio salėj M. 
Valančausko, Ž. V. dr-ja 
buvo parengusi labai dailų 
vakarų su lošimu. Lošta 
buvo veikalas vardu “Lie
tuvė, Antano Kalnų Gy
ventoja”. Veikale einasi a- 
pie meilę Antano ir Van
dos. Lošėjai buvo tokie, 
kurie jau nekartų yra pa
sižymėję lietuvių scenoj. 
Tat šiame veikale veik vi
si gražiai nudavė ir puikiai 
palinksmino publikų.

Po vaidinimo buvo šokiai. 
Žmonių buvo gražus būre
lis.. Viskas gražiai klojosi.

Dr-jos narys.

Apstus sniegas pradžiugino 
bedarbius. «

Pereitos pėtnyčios va
kare ėmė snigti ir dribo 
veik ištisa naktį. Labai gi
liai prisnigo. Pradžiugo, ži
noma, bedarbiai. 1.000 žmo
nių gavo darbų. 300 veži
mų vežė sniegų. Vidur- 
miesčio išvalymas atsiėjo 
$20.000. Miesto taryba bu
vo paskyrusi šiems me
tams $75.000 tokiems pri- 
snigimams. Ištikus dar ke
liems prisnigimams ir mies
to pinigynas atsiranda 
blogame padėjime.

Džiovos paroda.
Vasario 7 d. Davis 

Square salėse atsidaro džio
vos paroda, rengiama Chi- 
cagos Tuberkulozio insti
tuto. Parodos tikslas — 
pamokinti žmones, kaip 
reikia gyventi ir elgties, 
kad apsisaugojus ir neuž- 
sikrėtus džiovos perais. Pa
roda galima lankyti kas
dieną, po pietų ir vakarais, 
veltui. Vasario 19 ir 20 
dienos, bus lietuvių dienos. 
Po pietų ir vakare šitose 
dienose bus lietuviškai pa
aiškinama, ką reiškia pa
rodoje išstatytieji dalykai, 
bus skaitoma paskaitos a- 
pie džiovų, bus rodoma ju
damieji paveikslai, bus 
taipgi dainų ir muzikos. 
Lietuviams dienų surengi
mu rūpinasi tam ikras ko
mitetas, kurio pirmininku 
yra Kl. Jurgelionis. Lietu
vių djenų programa bus 
paskelbta vėliau.

Tris jaunuoliai pabaigė 
pradinę mokyklą.

Trįs jauni vaikinukai 
šiomis dienomis pabaigė 
aštuonių skyrių pradinę 
Armour mokyklų ant 
Bridgeporto. Sausio 30 d. 
gavo pabaigimo paliudiji
mus. Jie yra: Antanas O- 
verlingas, Silvestras Bra
zis ir Stanislovas Palikas. 

S. Bružis pradėjo lankyti 
Lake High School, S. Pa
likas Bryant and Stratton 
Business kolegijų, o A. O- 
verlingas dar nežino, kokių 
mokyklų lankys. Visi vai
kinukai yra mokslus ir a- 
kyli.

Armour pradinę mokyk
lų lanko 1050 bernelių ir 
mergelių. Didesnė jų pu
sė yra lietuvių vaikai.
Kova su rukymu gatveka- 

riuose.
Iš daug žvilgsnių važia

vimas Chicagoj gatveka- 
riais yra plikius. Ryto me
tų važiuojant darban ir va
kare grįžtant iš darbo, rei
kia važiuoti baisiai prisi- 
kimšusiame gat vekary j. 
Tap prigrūstame gatveka- 
ryj ne vienam kišeniai bu
vo ištuštinti. O nešvaru
mas gatvekariuose pasibai
sėtinas. Visur purvai, lan
gai aptaškyti, oras troški
nantis. Bjauru važiuoti gat- 
vekariais.

Dabar ketinama nors vie
nu žvilgsniu pašvarinti 
gatvekarius. Kaip žinoma, 
priešakinėje gatvekario 
priemenėje valia rūkyti. Iš 
priemenės nešasi plikius 
durnai į patį gatvekarį ir 
teršia orų. Imta šnekėti a- 
pie visiškų rūkymo panai
kinimų gatvekariuose. Pa
čiu pastaruoju laiku tame 
klausime daug rašoma an
glų laikraščiuose. Dalykas 
svarstoma rimtai. Ypač 
moterįs stovi už tai, kad 
rūkymas gatvekariuose but 
uždraustas. Garsioji Jane 
Addams pritaria rūkymo 
uždraudimui. Ji šitiap pa
sakė: “Aš manau, kad but 
labai gera, jei but uždraus
ta rūkyti gatvekariuose. 
Tai yra pavojinga ir prik- 
lu”. ’

G atvekarių kompanijos 
pritaria uždraudimui rūky
ti. Sako, tegu tik miesto ta
ryba išleidžia tam tikrų 
įstatymų, o jos pasirupy- 
siančios, kad tas įstaty
mas nebūt laužomas.

Rauplių sezonas.
Dabartės prasideda raup

lių sezonas. Rauplių pavo
jus kils per vasario ir ko
vos mėnesius, balandžio ir 
gegužio mėnesiuose nesi- 
platina, o paskui jau pra
deda nykti ir rugsėjo mė
nesyj rauplių sezonas pasi
baigia.

Iš korespondencijų (Ni
agara Falls, N. Y.) ir ang
lų dienraščių matome, kad 
nekuriuose miestuose raup
lės labai jau gųzdina žmo
nes. Jau nuo 20 metų Chi
cago nepažįsta rauplių. 
Todėl čionykščiai gyven
tojai nesirūpina įsičiepy- 
dinti.

Rauplės yra viena la
biau limpamų ligų. Nuo ki
tų ligų galima apsisaugoti 
švarumu. Niio rauplių tuo- 
mi neapsisaugosi. Reikia 
būti įčiepintu, kad jos ne
gauti. Kadangi rauplės y- 
ra labai limpama liga, tai 
jomis susirgusius tuoj at
skiriama nuo sveikųjų.

L. moterių politikinis kliu- 
bas. Moterių dr-ja paremia 

kningyną.
Ant West Side sujudo 

moterįs. Žinodamos, kad 
turi balsavimo teise ir kad 
artinasi proga ta teise pa
sinaudoti, vasario 1 d. su
šaukė lietuvių moterįs su
sirinkimą “Aušros Vartų” 
bažnytinėj salėj ir sutvėrė 
kliubų vardu “Pirmas L. 
Moterių Republikoninis 
Politinis Kliubas ant West 
Side”. Liko išrinkta val
dyba.

Vasario 1 d. Aušros Var
tų šv. M. P. moterių dr- 
ja laikė savo mėnesinį su
sirinkimų; tarp kitko nuta
rė prisidėti prie palaikymo 
viešojo kningyno ant West 
Side. Paskyrė $15. Ir mo
terįs ima suprasti gerų į- 
staigų naudingumų ir re
mia jas. Žinokime, kad 
kningynas, tai mirtis sali li
nams. Tai devinta dr-ja, 
kurios romia viešąjį knin
gyną.

Draugas.
Pataisymas.

“Kataliko” No. 5 neko- 
kis “Dalivavęs Jonas” pra
neša apie «atsilikusį ties 57 
g. ir State g. sausio 25 d. 
vakarų, kurį buk surengus 
S. L. A 25 kuopa. Toliau 
pranešama) kad programe 
buvęs monologas, pašie- 
piaųtįs tėvų Kapucinų. Va
karą surengė"ne 25 kuopa,” 
bet 251 kuopa. 25 kuopa 
gyvuoja E. Arlington, Vt„ 
o ne Englewoode. Nieko 
šiepiančio misionorių arba 
tikvba nebuvo. Turbut a- 
nas katalikų ginėjas yra 
vienas tokių, kurie tada 
tik tikybų gina, kuomet 
prie baro vos nusitaiko. 
Tokių čia netrūksta.

Visas vakaro programas 
buvo sustatytas kuopai pri
žiūrint ir visi monologai 
buvo tinkami ir jokio žmo
nių iš vaikščiojimo nebuvo. 
Del blogo oro žmonių ne
daug tebuvo. “Dalivavęs 
Jonas” turbut nei vakare 
nebuvo.

Su pagarba
St. Medjauskas, pirm.,) 
K. Andriuška, rašt., \ 
A. Masgeras, išd.

R. Doviatt išvažiuoja į 
Lietuvą.

Šią savaitę apleidžia 
Chicago ir išvažiuoja į 
Lietuva p. R. Doviatt. Bu
vo nuolatiniu veikliu nariu 
“Birutės” dr-jos ir dažnai 
šauniai pasirodydavo sce
noj. Buvo vienas geriausių
jų “Birutės” dr-jos artis
tų.

Linkima jaunam vyrui 
geros kloties tėvynėje.

“Go-to-Church” diena.
Chicagoje visokių religi

jų ir sektų dvasiškiai nuo 
senai patėmijo, kad ją 
maldnamius mažai kas lan
ko nedėldieniais. Tad jie 
sumanė paagituoti, kad pa
traukus žmones į inaldna- 
mius. Tam tikslui nuskyrė 
vasario 1 d. ir pavadino 
“Go-to-Church” diena. 
Sakoma, agitacijomis tų 
dieną patraukę žmonių.

9
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MUZIKOSGalite pasišokti pirmajam kambaryj, o vasarą kieme, jeigu turite namie muziką. O gali pagrot jums viso svieto geriausi muzikantai, kada nusipirksite naujausio išradimo “COLUMBIA” betriubį grafofoną.
Piki Namai Linksmybes

Ii Vieno firafofono I

A
•-A

į* ► ' «'t -U"*

I
I
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Šokiai, Dainos, Orkestrą, 
Deklamacijos, Juokai.

Vii?i s

I
 Columbia ■grafofonai yra geriausi, kokius svie
tas iki šiol išrado. Geras daiktas kaštuoja tiek, kiek 
jis vertas yra, “Pigią 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 vardo, lygiai nedaro gėdos nei 

$ pardavėjui,, nei pirkėjui
Visi Columbia grafofonai turi šiuos naujus pa- 

$ gerinimus: nepertraukiamo tonų kambarį, ištobulin- 
| tą perėmėją, nusmailintą tono alkūnę, tono kontro- 
| lįuotojus, bebalsį Columbia motorą ir k.

O 1 ©iabnkos ciema.
Visus Columbia grafofonus parduodame 

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

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

“Regai”, 35ą4 colių augščio, su padėliu rekor
dams, užsukamas trims rekordams išsyk; ąžuolinis 
arba raudonmedžio be rekordų albumų $40, su re
kordų albumais — $50.

“Leader”, 41į/» 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-
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Romanovu jubiliejaus 
rubliai. Pereitų metų Ru
sijos carų Romanovų jubi
liejaus atminčiai valdžia 
išleido sidabrinius rublius 
su paveikslais pirmojo iš 
Romanovų giminės prano
kėjo Mykolo ir dabartinio 
caro Nikolos. Tų pinigų iš
leista neperdaug ir , retai 
kur juos galima užtikti, 
nes kiekvienas tą reteny
bę laiko, kad paskui uždir
bus ją parduodant reteny
bių mylėtojams.

Nauja salaitė. Pastarieji 
Japonijos ugnekalnių ‘išsi
veržimai Japonijos archi
pelage pagimdė naują sa- 
laitę penkių mylių apskri
tume .ir iškeltą tūkstanti 
pėdų augščiau jūrės 
dens lygmalos.

vau-

Žemės drebėjimas, 
gentinos provincijos 
doza sostinėj tuo 
vardu andai atjausta smar
kus žemės drebėjimas, ku
ris pagimdęs gyventojų 
tarpe baisią išgąstį-pasiau- 
bą. Miestas Mendoza tū
ris 30.000 gyventojų.

Ar- 
Men- 
pačiu

Lenkai persekiojami. 
Liublino gubernatorius ad- 
ministrativiu budu nubau
dė 300 rublių pabaudos ar
ba mėnesiu kalėjimo Brzo- 
zovkos gminos įgaliotinį 
Gustavą Svidą už tai, kad 
jis pasirašydavęs valsčiaus 
kningose lenkiškai!

Didelė vėtra. Peterbur
ge ir apylinkėse nesenai 
siaučius baisi vėtra — tik
ras orkanas; baisi vėsula 
nudraskius namų stogus, iš- 
varčius daug tramvajų ir 
geležinkelio vagonų, per
traukus visur komunikaci
ją. Nuostoliai padaryti e- 
są milžiniški.

Nepasisekė. Londone a- 
nądien sufragistės stengė
si įsiveržti ministerijos 
bustan ministerių posėdžio 
metu. Tečiau pilnai nepa
sisekė atsiekti tas “špo
sas”, neš policija kelias 
sufragisčių areštavo, gi 
teismas jas pavedė polici
jos priežiūrai.

Advokatai šaukiami 
son. Nesenai galutinai 
aiškino tų Peterburgo ad
vokatų likimas, kurie bu
vo pernai pasiuntę Beilio 
apgynėjams telegramą Ki
evan. Patraukiama atsako
mybėn net 83 advokatai. 
Tai kokia puiki Rusijoje 
laisvė! Turi rašyti, kalbė
ti ir net mąstyti taip, kaip 
caro valdžia reikalauja i 
nori, nors tie reikalavimai 
butų neteisingiausi ir kvai
liausi.

tie- 
išsi-

Francija baimėje. Pa
sklydo gandas, kad Rusi
jos Putilovo ginklų ir karo 
amunicijos fabrikai par
duodama kokiai tai Vokie
tijos firmai. Francija todėl 
atsiradusi baimėje, nes ji 
ilgus metus savo visus gink
lavimosi išradimus buvus 
pateikus tiems fabrikams. 
Gi dabar tos visos paslap
tis tektų vokiečiams. Ar 
tasai gandas yra teisingas, 
tuo tarpu nežinoma.

jfeū

Parako sandelis plyšo. 
Genuo, Italija, fortifikaci
jose plyšęs (ekspliodavęs) 
parako sandelis, nuo ko 
žuvę keli kareiviai ir pa
šaliniai žmonės. Sandelio 
vietoj palikus tik giliai iš
rausta duobė.

Ką daro piktumas. Neto
li Chersono, Rusijoj, Kalė
dų šventėse, 4 valstiečiai iš 
piktumo sužeidė kelis savo 
kaimynus. Tada visas so
džius susirinko jiems ker
šyti ir savo teismu nubau
dė — tris užmušę, ketvir
tąjį gi sunkiai sumušę. Vi
si kerštininkai suimta 
laukia teismo.

ir

Naujas projektas. Rusi
jos vidaus dalykų ministe
rija sutaisius naują įstaty
mams projektą apie drau
gijas. Švietimo, labdarių, 
politikos, sporto ir profe
sijų draugijos galima 
šią kurti registracijos 
liu. Jų uždengimas ir 
dengimas prigulėsiąs 
tam tikrų gubernijos 
miestų valdybų ir nuo
resnos draugijų valdybos, 
kuri busianti vidaus minis
terijos žinioje.

sako “kad aš turėčiau lai
ko, arba progos, kaip kad 
kiti žmonės!” Kaip dažnai 
jus užmušate savyje galė
jimą atlikti daug dalykų 
pasakymu “O, aš žinau, 
kad aš negalėsiu to atlik
ti”; “bijau mėginti”, “aš 
nedrįstu; “ką kiti į tai pa
sakys?”

Aš tikiu, kad pasaky
mas “aš negaliu” daugiau 
suardė gerų sumanymų, 
negu kitas koks išsireiški
mas kalboj.

Ar jus sutikote žmogų, 
daug nuveikusį, kurs nuo
lat sako “aš negaliu”? Ki
ti žmonės visada vartoja 
pasakymus “aš apsiimti to
kio darbo negaliu, tegu ki
ti tai atlieka”; “tai ne 
mano išmanymu tą atlik
ti”; “aš bijau, kad šis, kad 
tas neištiktų”. Tokie pa
sakymai yra baisus veiki
mo tramdytojai, gesinto-

jai troškimo veikti, naikin
tojai ambicijos.

Visokie nuoveikaliai ir 
visos išgalės priklauso nuo 
iniciativos, gero veikimo už
simezgimo. O tas užsimez
gimas, iniciativa lengvai už
mušama /bailingais žodžiais, 
kurie išreiškia .abejojimą ir 
netikrumą. “Pagal tavo 
žodžių tu busi išteisintas, 
pagal tavo žodžių tu busi 
pasmerktas”. Savo spėkas 
žmogus parodo savo žo
džiais. Tvirtas žmogus var
toja ir tvirtus žodžius, silp
nutis parodo savo silpnu
mą bailiais, netikrumo, ne
pasitikėjimo, svyravimo žo
džiais.

Aš pažįstu vaikiną, kurs, 
apskritai imant, ambicijos 
pilnas, bet kuomet proga 
pasitaiko imties darbo, tai 
jis ima abejoti, svyruoti, ir 
galų-gale neišdrįsta mėgin
ti. Nepasitiki pakaktinai

savimi. Žmogus, kurs sako 
nežinąs, bijąs, nedrįstąs, 
kurs purtosi ir nenori pri
siimti atsakomybės, arba 
kurs visuomet net mano, 
kad jis negali, toks žmogus 
nepasitikėtinas ir gyveni
me nieko neatliks. Bet žmo
gus, kurs sako “aš galiu, 
aš darbuosiuos”, žmogus, 
pasitikįs savo spėkomis ir 
išgale atlikti darbą, kurio 
imasi, yra vyras, kurs at
lieka dalykus, o ne kurs 
svajoja apie atlikimą.

Orison Swett Mardon.,

Nepriėmė dvikovos. Ru
sijos dienraščio “Novoje 
Vrcmia’’ korespondentas 
Menšikovas tame dienraš- 
tyj užsipuolęs už ką tai ant 
gen. Kuropatkino. Kuro
patkin tatai jį pavadino 
dvikovon, bet Menšikov at- 
sakė, kad jist iš principo 
esąs dvikovoms priešingas.

bu- 
ke- 
ati- 
nuo 

ir
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Rengiama manifestacija. 
Visoj Švecijoj vedama 
karšta agitacija už šalies 
apginklavimą. Vasario 6 d. 
sostinėje rengiama didelė 
manifestacija. Sukeliausią 
iš visų šalies kraštų 20.000 
gyventojų ir ten prieš ka
raliaus rumus atliksiu ma
nifestaciją, paskui inteik- 
sianti karaliui peticiją kas 
link > antrapus* ir karo laivy
no padidinimo.

Skundžia kardinolą. Pa
ryžiuje šokių mokytojas 
Stillson apskundęs vietos 
kardinolą Ainette, reikalau
damas 4.000 dol. atlygini
mo. Kardinolas, mat, nese
nai išleidęs raštą, pasmerk
damas šokį “tango” ir nuo 
to laiko Stillsono mokykla 
ištuštėjus, taip kad jam su
gadinta visas tas “biznis”, 
gi labinus pažemintas jo 
geras vardas.

Karalius peikia moterių 
paikumą. Bavarijos aristo
kračių moterių komitetas 
prašęs karaliaus Liudviko, 
idant jis paimtų savo glo
boti komitetą, kuris rūpi
nasi pastatyti ligoninę ser
gantiems gyvuliams. Kara
lius moterims aštriai atsa
kęs nesirūpinti sergančio
mis katėmis, ar šunimis, 
kuriuos pridera šaudyti, bet 
verčiau pagalvoti apie žmo
nių skurdą ir vargus ir 
vargdieniams palengvinti. 
Moteris iš ramų išsinėšino 
kaip muilo privalgiusios. 
Karalių Lmdviką už tai 
galima priskaityti prie bal
tųjų varnų eilės.

ŽALINGI ŽODŽIAI
Ar jus kada pagalvojote, 

kad daug žodžių ir išsitari
mų, kuriuos jus nuolatai 
vartojate, yra jūsų priešai, 
kad jie palieka savo prik- 
lius paveikslus ir juodus 
šešėlius jųsų prote?

Pusgalviai, neišmanėliai 
labai dažnai sako “aš ne
galiu”, 
si juos 
inas”,

jei”; dažnai išgir- 
vartojaųt “liki- 

giliukis”; neretai

Specialią Pranešimas!

LINIJA
garlaiviai.—-------- ——1,417,710 tomų.74 įvairus patarnavimai , —

Vaterland

Naujausi ir didžiausi garlaiviai

Eaoj S8,000 tonų

sviete. Pirkdam šipkortes nuo agentų i Euro- 
*ą ar iš Europos reikalaukite, kad jums visuomet duotų

Hamburg - American Linijos
didžiausios laivų kompanijos sviete.

PIGIAUSIOS KAINOS
Į senąjį ir iš senojo krašto geriausi patogumai ir patarnavimas. Reguleris plau

kiojimas tarp

HAMBURGO ir NEW Y0RK0 ■ PHILADELPHIOS - BOSTONO ' 
BALTIMORE ir KANADOS.
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A. J. Jureviče 
LIETUVIS Pardavėjas 

3247 Emerald Ave.

Handmesom Bourbon
Turėtų rastis rumuese kiekvieno, nes tai yra riebi, 
šv Ini ir labai tinkanti degtinė šeinynoms bai sve
čiams, ir taipogi laike ligos, nes kiekvienas gydyto
jas velija Handmesom Bourbon vartoti. Pasiim
kit butelį namo šiandie, nes ji yra gaunama kož a- 
me p.akilniame saliune, arba pas

NATIONAL WINE &LK10CR CO.
3430-32 S. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL.

Taipogi turime visokias degtines iš kitų že wiij/todl 
pareikalaudami Handniesom Bourbon arba kito
kios degt nes, teiksitės atsišaukti laišku, arba ypa- 
tiškai. c mes pristatysim kuogeriasią tavorą ir už 
pigesnę kainą.
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KATALIKAS 'II

Su garlaiviu nuskendo 
41 žmogus.

Potviniai Californijoj.

Nelaime šulinyj.

Sąvižudystė del kačių.
Nuskendo garlaivis ir 41 

žmogus su juo.
Norfolk, Va. Sausio * 30 

dieną ištiko baisi nelaimė 
ant - jūrės netoli minėto 
miesto. Garlaivis “Nantu
cket”, einąs iš Bostono į 
Norfolk, dungstelėjo pirm- 
galiu į šoną garlaivio Mon
roe, ėjusio iš Portsmouth. 
Garlaivio “Monroė” šonas 
liko kaip milžinišku kirviu 
perkirstas ir penkiose mi- 
nutose nuėjo dugnan. Ne
laimė ištiko apie 1:30 va
landą nakties, kuomet visi 
žmonės buvo pačiame įmi- 
gyje. Jure buvo apklota 
baisiai tiršta migla ir to
liau nosies nieko negalima 
buvo matyti.

Ant nuskendusio garlai
vio išviso buvo 140 žmonių 
Garlaivių susitrenkimas su
kėlė miegančius žmones. 
Naktiniuose marškiniuose 
nekurie suspėjo dar užbėg
ti ant denio ir įlipti į val
tis. Bet kadangi garlaivis 

\ tuoj ėjo dugnan, tai ne- 
•Į buvo laiko nuleisti valtis ii 

' žmonės pateko į šaltą van- 
I denyną. Per tirštą miglę 
i girdėjosi širdį verianti 

Jkliksma i skęstančiu j u.
/ Garlaivis “Nantucket” 

Į' taipgi liko pagadytas. Ka 
/ pitonas liepė leisti valtis ii 

/ gelbėti žmones nuskendusio 
z garlaivio.

Ant nugarmėjusio jūrės 
dugnan garlaivio buvo 82 
•jurininkai ir 58 pasažieriai 
Pasažierią nuskendo 17, ju
rininku 22. Du pasažierii 
mirė tuoj po išgelbėjimo.

Nuskendusio garlaivio 
vertė yra $500.000. Krovi
nių turėjo irgi už tiek pat 
Taigi, neskaitant gyvasčių 
nuostolių padaryta už $1.- 
000.000. Buvo Old Domini
on kompanijos savastim.

Romiojo vandenyno pa
krantės pritvino.

Los Angeles, Gal. Per dvi 
dieni lijo, pliaupė taip, kacl 
upės .ištvino ir išsiliejo į 
lankas. Apsėmė daug .na
mų, nuskandino daug gy 
vulių. Nuskendo penki vy
rai, viena moteris ir viena? 
vaikas. Daug namų sude
ginta. Tarp nuskendusiųjų 
yra Haven, Chicagos kapi
talistas, ir bankininkas Jo- 
•nes su savo žmona.

Palei Romiojo vandeny
no pakrantes labai nuken 
tėjo geležinkeliai, Daugely
je vietų geležinkeliai like 
išplauti. Traukinių bėginė
jimai nekuriam laikui tu
rėjo sustoti. Daug plentų iš- 
gadyta. Viesulą taipgi 
smarkiai siautė. Dėjosi ne
paprasti dalykai.

Po lietaus nusiblaivė 
dangus ir ėmė šalnoti. Van
duo slūgo labai greitai.

Nuostolių busią keli mi
lijonai dolerių^ *

Pati nevaliojo išnešti savo 
vyro iš šulinio.

Ellis, Kas. Vienas far- 
nieris išsikasė šulinį ir bai
gė dėti rentinį. Jis paslydo 
ir krito šuliniu, kurs yra 
40 pėdų gilus. Vandens ja
me buvo 4 pėdos giliai. Jo 
šauksmą išgirdo pati. Su
griebė virvę ir nuleido į 
šulinį. Jos vyras buvo bai
siai susižeidęs, ir pats nie
ko negalėjo daryti. Moteriš
kė prilaikė valandėlę jo 
galvą virš vandens pavir- 
šio. Paskui keliatą kartų 
bandė jį išnešti. Bet neį
stengė. Baisiai moteriškė 
nusikamavusi paleido vyrą 
į vandenį ir tas prigėrė. 
Pati šiaip taip dar išsi
krapštė iš šulinio ir prie- 
šulinyj apalpo.

Nusižudė del katės.
Ossining, N. Y. Vyras su 

oačia smarkiai susikirto 
lel labai svarbaus klausi
mo ar nužudyti tris kates, 
turios buvo jų namuose, ar 
ne. Moteris norėjo, kad ka
tės but nužudytos. Vyras 
oriešinosi. Ginčas vedė prie 
to, kad vyras pervėrė sau 
širdį kulipka. t

Pritruks mėsos.
Washington, D. C. Ūkio 

departamentas išrodinėja, 
;ad šiemet šioj šalyj bus 
lestai su mėsa. Žiūrint 
dek buvo suvartota mėsos 
910 m., tai šiems metams 
nutruksią 18.259.000 gaivi
ni, aviu ir kiaulių. Šis de- 
lartamentas išrodinėja, 
kad šioj , šalyj gyventojų 
skaičius auga, o užaugi- 
lamų mėsai gyvulių .skal
ius kasmet krinta. Dabar
tės šioj šalyj yra 5.230.000 
galvijų ir 2.729.000 avių 
mažiau, negu 1910 m. Kiau
lių dabar esą 747.000 gal
vų daugiau, negu 1910 m. 
D gyventojų skaičius žy
miai padidėjo nuo anų me
tų. Gyvulių kaina per tą 
laikotarpį dvigubai pakilo.

Nors ir daug mėsos ir 
>alyijų bus įgabenama šion 
Šalin, visgi sunku tikėtis, 
kad mėsa bent kiek atpig
tų.

Užbėgo už akių straikui.
Madison, Wis. Universi

teto valgykloj liko prašalin
ta 20 studentų pritarnau- 
tojų. Išviso pritarnautojų 
buvo 120. Tuomet kiti nu
tarė užsistoti už pavary
tuosius ir ketino išeiti strei
kam Bet straikui užbėgta 
iž akių — padaryta lock
out, prašalino visus nuo 
darbo ir uždarė nekuriam 
laikui valgyklą.

jlyj Illinois valstijos. Far- 
meriai spėja, kad ši pava
sari apsidirbsią dviem mė
nesiais anksčiau, negu ki
tais metais.

Dešimts žuvo tuneliuj.
Laute, Va. Astuoni neg

rai ir du balti žuvo tune
liuj, kurs kasamas gele
žinkeliui. Bedirbdami tune
liuj darbininkai pamatė, 
kad mediniai ramsčiai de
ga. Keliose vietose buvo už
taisyta dinamito. Darbinin
kai, bijodami, kad ugnis 
nepasiektu dinamito ir ne
padarytu ekspliozijos, šo
ko gesinti ugnį. Ugnį užge
sino, bet tiek smalkiu tune
liuj e pasidarė, kad visi dar
bininkai užtroško.

Kūreno auksu.
Terre Haute, Ind. Vie

nas vyras manė, kad sau
giausia vieta perlaikyti per 
naktį pinigus yra anglių 
kibiras. Taigi jis $65 indė- 
jo kibiran ir užmetė angli
mis. Ryto metę, jis užmiršo 
apie auksą ir sidabrą ir 
žėrė viską pečium Paskui 
atsiminė apie pinigus. Už
gesino pečiu ir rado viską 
sutirpus. Žinoma, valdžia 
pakeis metalą pinigais.

Išlupo kailį vagiliui ir pa
rūpino darbą.

Minneapolis. Ginkluotas 
valkata kėsinosi naktį ap
vogti gaisrininku raštinin
ką. Nepasisekė nabagui ir 
jo kailis labai nukentėjo. 
Valkata pasiguodė esąs 
blogame padėjime. Jam pa
rūpinta darbas prie geležin
kelio.

verta susilieti, tai paskui 
bus leista per referendum.

U. M. W. A. konvencija 
išnešė protestų prie bilių, 
ateivystę varžantį.

Toliau nutarta pasirū
pinti įsteigti kooperativi- 
nes krautuves. Krautuvės 
turėtų but įsteigtos visose 
didesnėse vietose.

Valdžia tyrinės streikinin
kų dalykus.

Washington, D. C. Kon
grese liko nubalsuota pa
skirti komisijas nuodug
niai ištirti kalnakasių strei
kininkų dalykus Coloradoj 
ir vario kasėjų dalykus Mi
chigan valstijoj. Už balsa
vo 151, prieš tik 15. Komi
sijos iškeliaus ūmai. Bus 
tyrinėjama dalykai septy
niuose apskričiuose Colora- 
dos valstijoj ir trijuose ap
skričiuose Michigan© vals
tijoj. Kongrese nebuvo 
daug ginčijamasi apie tą 
dalyką. Po trumpų išrodi- 
nėjimų liko nubalsuota 
siųsti komisijos. Kas do 
nauda ir kam ji bus iš tų 
tyrinėjimų, tai sunku da
bar nuspėti. Gal ir iškils 
aikštėn kokios kompanijų 
šunybės.

be-

Illinois farmeriai aria.
Decatur, Ill. Oras taip 

švelnus ir šiltas stojo, kad 
šimtai farmerių išėjo arti. 
Ariama visoj vidurinėj da-

Darbas ir Kapitalas.
Sinclair atsako Astorui.
New York. Kaip buvo mi

nėta, Sinclair kvietė jauną 
milijonierių Astorą prisi
jungti prie socialistu par
tijos ir pavesti savo mili
jonus darbininkams būvį 
pagerinti. Astor atsakė ne
laikąs socialistu partijos 
programo tiek geru, kad 
tvarkant surėdymą pagal 
jį, pagerėtą žmonių būvis. 
Astor taipgi pasisakė dar- 
buojasis kartu su vadovais 
Amerikos Darbo Federaci
jos.'

Sinclair atsako, kad A- 
merikos darbo Federacija 
susideda iš gabių amatnin- 
kų. Todėl jai tikrąją bė- 
duolią vargai mažai teap- 
eina. Sinclair sako, kad že
mesnieji darbininkai tiek 
tenumano apie savo padėji
mą, kiek negrai vergijos 
laikais.

Galop Sinclair sako, kad 
valdžia turinti paimti į sa
vo rankas geležinkelius, te
lefonus ir kitus trustus be 
jokio atlyginimo kompani
joms ir trustams. 

■---------------------------- ----------------------------

Dvi didžiulės darbo organi
zacijos ketina susilieti. 
Indianapolis, Ind. Angle- 

kasią konvencijoje pakelta 
klausimas suvienyti dvi or- 
ganizaciji — United Mine 
Workers of America ir 
Western Federation of Mi
ners. Išrinkta komitetas su
sižinojimui, ar W. F. M. 
panorės susilieti su U. M. 
W. A. Jei abiejų organiza
cijų komitetai sutiks, kad

Vaikai dirba, o tėvai 
darbiau j a.

New York. Tris šimtai 
bedarbių susirinko į Cooper 
Union, parodydami, kad 
reikalauja darbo. Buvo vy
rų ir moterių. Susirinkimą 
vedė moteris. Ji pasakė, 
kad suteikti žmonėms dar
bą yra valstybės, valstijos 
ir miesto dalykas.

Kuomet bedarbiauja žmo
nės, tai ne tik pątįems be
darbiams yra nuostolis, 
bet visam kraštui.

Ant vienos Vėluvos tvyk- 
sojo parašas: “Vyrai ir 
moterįs bedarbiauja, o vai
kai dirba.”

Pasibaigęs ilgas straikas.
Youngstown, O. Straikas, 

kuris tęsėsi 7 mėnesius vie
tinėj iš molio išdirbinių į- 
staigoj, pagaliau pasibai
gė.

$11.000.000 gryno pelno.
Chicago, Ill. Skerdyklų 

Armour & Co. kompanija 
pereitais metais turėjus 
apyvartos $350.000.000. 
Grynas tatai pelnas išne
šęs 11 milijonų dole
rių. Akcionieriams išmokė
ta 10 nuoš. dividendo.

Labdaringas palikimas.
New York.' Čionai nese

nai miręs advokatas H. M. 
Gescheidt ir palikęs $150.- 
000 alkstantiems duonai. 
Dabar vargdieniai darbi
ninkai lankosi būriais pali
kimo biuran ir ten kiek
vienam suteikiama duonos 
kepalukas.

Straikų užbėgimui.
Washington, D. C. Kal

nakasių streikams užbėgti 
senatorius Martin iš New 
Jersey pataria valdžiai pa
imti į savo rankas visas 
anglekasyklas. Anglis, Mar
tino nuomone, yra kaipir 
pinigą^. Todėl turįs but 
valdžios kontroliuojamas. 
Tas pat senatorius įnešęs 
kongresan bilių, uždrau
džiamų privatinėms korpo
racijoms užlaikyti ginkluo
tą pcfliciją.

i .

Radijus atpigsiąs.
Philadelphia, Pa. Penu 

sylvania universitete susek 
ta lengvesnis radijams 
skyrimas iš rudos, taigi 
draug ir pigesnis. Todėl 
užilgo radijus turėsiąs 
pigti.

po- 
ne- 
at-

Į 4 Telephone Yards 3162

ji Dr. A. L. Caraičiunas I
GYDO iVAiRIAUSIAS LIGAS. |

|j 3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. f

Busią geresni, laikai.
Suvienytų Valstijų pre

zidentas Wilson tvirtina,! 
kad raportai ir visokie' 
pranešimai apie pramonės! 
puolimą delei muitų tarifos; 
sumažinimo, neturi jokioj 
pamato. Jis užtikrina, jo-l 
gei yra visai priešingai ir 
mažesnės kompanijos milži
niškai vystosi, nuo 
muitų ta rifą paliko 
mu. r

Sulyg prezidento 
jos, nckurios pramonės ša
kos, priklausančios nuo ge
ležinkelių, truputį niikentė- 
jo, bet ir tai tik trumpam 
laikui, nes greitai atgaus 
normali stovį ir jų veiklu
mas dar labiau padidės.

Apart prezidento ir kiti 
žymesni žmonės išreiškia 
viltį, kad greitai laikai pa- 
sigerįsię. Carnegie tvirtina, 
jogei nesama ko bijoties.

Darbo sekrdorius Wil
son užtikrina, kad šiais 
1914 metais veiklumas 
pramonėje pasididįsiąs. Sa
vo daleidimę Wilson pare
mia faktu, kad bitumiuiti- 
nės anglies produkcija e- 
santi geriausiu šalyj pra
monės sąlygų barometru.

New Yorko bankininkas 
Schiff tvirtina, kad prezi
dento Wil šono politika su
teiks šaliai tikrąjį gerbūvį. 
Jei geležinkeliai apturėsią 
senai laukiamą didesnę mo
kesnį už prekių gabenimą, 
gi jei gyventojai supras, 
kad dabartinės šalyj at
mainos nėra destrukcijinės, 
>et šaliai naudingos, grei
tai pramonėje sugrįš pasiti
kėjimas ir judėjimas.

Tokias opinijas skelbia j 
santikių žinovai, žmonės, 
įurinti užėmę žymias vie
las. Tatai mums nieko dau
giau nelieka, kaip tik su
nkti su jų nuomonėmis ir 
a ūkti geresnių laikų.

j°-

kada 
i stat v- 4.

opini-

Ritahra and
Entas Go.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namą taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON pard.

Ar Skaitei Kada Laikraštį ' LIETUVA?” 
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčli (r paduoda daugiausiai gerą ir 
svarbią žinią iš Amerikos, Europos ir 
viso svilti, O prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metą $1.00.

Ra lyk adresu:

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

Tyras Geriamasai Vanduo
Filtras kuris išvalo iš 

vandenio perus, apsaugojus 
nuo pavojus nečysto vand. 
Filtrai Namams nuo $5 iki S11. 
Restor. ir Buf.nuo $12 iki $50.

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

Chas Šatkauskas, Distr. Ag.
3530 PARNELE AVĖ.

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

Jai nepriguli-prislrašyk Jai pr:£uli-kalbink Įeitus
ir prigulėk. prisirašyti.

Štai dėlto reikia prie Susivienijimo pi įgalėti:
1. —»ST»S7V’. LIET. .-1.1L moka savo narių pavoldėjams pormer-

tines pašalpas: I laipsnio — .$150.00; ir laipsnio — .$300.00; III 
laipsnio __ .$000.00 ir IV laipsnio —■' $1000.00. — Belo Susiv. Liet.
Ainer. moka Pašalpą ligoje po .$(>.00 savaitoji'. Visi nariai gauna or
ganu ‘'Tėvynę”.

2. — SUSIVIEXLI1MAS LIET. A.UEIUK. PRIIMA. VISUS 
LIETUVIUS III LIETUVAITES, ir visiems, kaip vyrams taip ir mo
terims.. Susivienijime yra lygios tiesos.

3. — SUSIV. LIET. .t.lL neapleidžia nė vieno savo nario, 
papuol-ineio į nelaimę ir per 27 metus SLA. gyvavimo nebuvo dar 
atsikimo. kad nebūt išmokėta posinertinė.

4. — SUSIVIENIJIMAS yra seniausia, didžiausia, turtingiausia 
ir progresyviška pašalpinė organizacija, tarnaujanti visų lietuvių 
išeivių reikalams. Prie SUSI VIENIJIMO 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 i savo miesto kuopą arba į centrą.

CENTRO ADRESAS:

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

I
 Bowman Pieno Kompanija |

Pienas supilamas į butelio farmose prie P
sanitar škiausiu sąlygų. ■

Pienas- Smetona - Sviestas - Pasukos. I

Ar musų vežimai aptarnauja jus? Kodelneimtito,kasgeriausia? K 
4221-4229 STATE STREET, |

Telefonai visų skyrių ofisuose. B
EVANSTON — CHICAGO — OAK PARK. |

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

ADVOKATAS IR PATARĖJAS

1622 - 1624 Unity Building, 127 North Dearborn Street
Tel. Central 23S2 Chicago, Ill.

KAIP GYDYTI REUMATIZMU.
Mažai yra tokią ligą kurios suteikia tiek skausmo kaip reumatiz 

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

mo. Tuomet reikia gydyti kuomet uždegimas arba sutinimas sąnario 
Reumatizmo gydymui nėra geresnio vaisto, kaip Mayzcl roumatiz 

mo gyduolė gėrimui ir Mayzel aliejus tepimui skaudžiamos vietos. Tuo 
du vaistu yra geriausiu reumatizmo gydymui. Aš kaipo aptiekorius dau 

motų išbuuvęs Varšuvoj ir Ameriko galiu patarti naudoti tą vaistą.
I Mayzel aliejus geras nuo reumatizmo sopėjimo, o Mayzel gyduolė yra 

nuo kraujo užnuodijimo.
Tą vaistą galima pas aptiekoriaus iš Varšuvos. Adr.: Kaina: Alie

jaus butelis 50c., gyduolės $1.00.
J. MAYZEL, DRUGGIST

j 2424 S. Oakley Ave., Chicago, EI. U. S. A.

LIETUVIŠKA DIRBTUVE 
kuri jau per 15 metų išdirba guodotinoms tau
tiškoms ir bažnytinėms draugystėms Kartinas, 
Amerikoniškas vėliavas, šarpas, juostas, ženklelius, 
kepures ir maršalkoms parėdus, teipgi visokius 
metalinius znokclius. Norėdamos guodotinos 
dr-tes kad jūsų darbas butų gerai atliktas, pa- 
veskit jj tikrai lietuvei.

T. ANDRUSZEWICZ
1421 Diviskn Street, CHICAGO, ILL.

Netoli Milwaukee Ate.

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

Franklin 3972 116-US Pi. LaSalle St., Phone: Aut. 31041 
PRIESZAI MIESTO SALE

Kada Imsi mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai ir Cigarai.

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRK!

Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, 

švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
Musų č’erdos yra žemiausios. 
■■■■■ii BiiiiiMtrrr fnTrriii«MBM iiih,,,,, i■ mri—■ ■ i ■

Carr Bros. Wrecking Co.
3903-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, II L.

.’J: i j • . i . v ..'Ū.V' ' ■i■i ■■ ■■■■■■
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| MOTERIŲ SKYRIUS. |
.($ Į Mokyklose išguldoma al- 

Toholio nuodingumas, stei- 
>iama tarp mokinių blaivy
bės draugijėlės. IrsJš to vei
kimo kuomet nors visuome-

' b'~ " > I i‘ . '

katalikas

'r?7, w;<-* •

ŠALIN ALKOHOLIS! įvaro skurdą, nėra ten šei- 
j lininės laimės ir ramybės,

Moteris! mums tenka im
ti dalyvumą kovoje su di
džiausiąja žmonijos rykšte, 
kuriaja šiais laikais yra al
koholis.

uio to kenčia daugiausia mo
kina, vaikai eina perniek, 
u’aip-pat labai tankiai gir
tuokly bė suardo namų ži
dinį. Statistika priparodo.

Vyriškiai veda tą kovą 
jau suvirs šimtas metų i; 
tik tenai įstengė susilaukti 
tos kovos laimingų vaisių, 
kur jiems stojo pageliam 
moteris. Moteris—tai d i 
džiausiąs ir vaisiausias al
koholio priešininkas, nes 
daugiausia Tino jo turi nu
kentėti, ji vaizdžiai at jau 
čia visą išnaikinimo diduma , 
kokį sėjo pas mus alkoholis, 
būtent, motėms mato, kali- 
alkoholis žmones ardo mo
raliai. fiziškai ir materija 
liai.

Alkoholis, tasai gyvastis 
jėgų nuodintojas, kur tik su
spėja įsiviešpatauti, smir
do gerbūvį pavienio žino 
gaus, jo šeimynos, taip-pU 
ir visos draugijos. Ir net bai 
su darosi, kad jei žmonija 
neįstengs tos rykštes nusi
kratyti, tai jai grasia grei
tas išsigimimas.

Alkoholizmas gimdo dau
giausia pikto pasaulyj. Ka
dangi visi svaiginamieji gė
ralai turi savyj nuodingus 
sudėtinius, kiekvienas žmo
gus, kuris geria ar iš pa
pratimo, ar sųsilaikydair. s, 
ty. geria ar daugiau ar ma
žiau — visvien nuodija savo 
organizmą. Alkoholis naiki- 
na sveikatą, susilpnina, jėgas 
-i^val ia’-l?P' atbukina oro m 
Nekuomet jis nepadaro po 
zilivinės į žmogų intekmės; 
nesuteikia jėgų, nei nenu- 
nialšo sopulių, yra tik nuo
dais, narkotiku, padilginan
čiu trumpam laikui nerv s 
arba apkurtinančiu sopu
lius, bet visuomet paskui ‘sa 
ve paliekančiu negatives 
pasekmes.

Tatai kiekvienas išmina il
gas žmogus rūpinantis sa
vo gerove, privalo imti pil
nos blaivybės šalininku.

kad Vokietijoje girtuokly
bė pagimdo 51 nuoš. persis
kyrimu.

Namuose, kur tėvas arba 
motina naudoja alkoholį, 
vaikams ne tik stoka globos 
ir gero išauklėjimo, ne tik
tai juos veda piktan tėvų 
nedoras pavyzdis, bet nuo 
pat užgimimo ant jų tuno 
a ikoholizmo prakeiksmas. 
Štai ką sako vienas moksli
ninkas: “Alkoholizmas daug 
daugiau negu kitos ypaty
bės perduodama kartoms, 
Statistika patvirtina, kad. 75 
nuoš. girtuoklių paeina iš 
girtuoklių šeimynų. Iš tokių 
šeimynų lygiai didelis nuo
šimtis paeina idiotų, epilep
tikų, kurčianebylių ir abel- 
nai žmonių sergančių protu 
ir kitokiomis ligomis. Gir
tuoklių vaikai labai tau 
kini išauga į piktadarius.

Klaidingai seniau žmonės 
tvirtindavo, kad alkoholis 
kai kada žmogui esąs rei
kalingas ir naudingas, kati 
jis suteikiąs daugiau jėgų 
dirbant fizišką darbą ir kad 
jis palaikąs organizmą nuo 
suaiinimo.

Dabar pasaulis jau persi
tikrino, kad alkoholis tik su 
silpnina apsigynimo jėgas, 
kad geriausias darbininkai 

ta i visuomet blaivus žmo
gus. Todėl daugumoj fabri
kų, ypatingai geležies, km 
darbas delei karščio labai

Nusigėrė žmonės papildo ma alkoholis.

apsui i k ii i antis, d a rl > iii ii i- 
kams draudžiama vartoti 
svaiginamuosius gėralus. 
Taip-pat ir ant daugel ge
ležinkelių pas darbininkus 
reikalaujama pilnos blaivy
bės.

Anglija ir Amerika jau 
senai prašalino alkoholį 
kaip iš armijos, taip ir jū
rininkystės. Net ekspedici- 
jose į žemgalius nevartoja

labai daug prasižengimų: 
užmušėjystes, padegimus, 
įvairius barnius, peštynes ii 
kitokius nemoralius dari us.

Skaitome, “Katalike”, 
kad jei pąsisektų vi
sos Anglijos gyventojus 
išblaivinti, butų galima tuo
met ten uždaryti 90 nuošim
čių kalėjimų.

Alkoholis yra priežastimi 
įvairių prasižengimų prie; 
moralybe. Uždarykime smuk
les, o musų bernaičiai h 
mergaitės galės atvangiai, 
be jokios baimės dienom! 
ir naktimis vaikščioti mies
to gatvėmis. Pusė prostltu-

Taigi iš to matome, kad 
alkoholis nesuteikia jokios 
naudos, bet atpenč jį varto
jantiems suteikia ligas, var
gus ir nelaimes.

Tatai ir nestebėtina, kad 
kiekviena tauta, kuri rūpi
nasi savo gerbūviu ir ateiti
mi, stengiasi panaikinti iš 
savo tarpo alkoholizmą.

Scotlande ir Norvegijoj, 
įur pirm kelių desėtkų meti 
girtuoklybė buvo baisiai 

p rasiplatinusi, dabar su mo 
erių pagelba Įstengta gėra- 
ų vartojimą tiek apribuoti, 

l ad nūn tos šalis yra tik- 
anoju pavyzdžiu visoms bi

čių yra girtuoklės. Gėrah'ė 
veda paleistuvystei!, kaip 
paleistuvę traukia į gėra
lus.

Kai]) tai tankiai nugirdy- 
mais pasinaudoja visokios 
draugijinės dielės, apie tai 
liudija pav. pirklyba mer
gaitėmis, kurios nugirdytos 
nei nepasijunta, kai]) pa
puola išnaudotojų tinklan.

Alkoholis yra priežastimi 
visokių nelaimių šeimynose. 
Kas gali būti aršesnio, jei 
tėvas savo sunkiai uždirb
tus centus prageria! Nelki
na jis pats save, į namus

toms šalims blaivybės žvilg
sniu.

Kildami i joj ( Suomijoj) 
taip-pat, ačiū moterių pas
tangoms, alkoholio parda- 
yinėjimas yra apribuotas.

Šveicarijoj, Franci joj, An
glijoj, Belgijoj ir Vokietijoj 
taip-pat mielai darbuoja
masi girtuoklybčs sumaži
nime. Vienoj Anglijoj šiais 
lakais suskaitoma 7 milijo
nai blaivininkų.

Tos šalys, lygiai kaip ir A- 
i metiką stengiasi gelbėti 
(jaunąją žmonių kartą nuo 
'alkoholio žabangų.

nė susilauks sau gausių val
ių.
i ’ris i žiu rėkime pade j imu i 

Amerikoje. Suvienytose val
stijose kas metai sunaudoja
ma 1.851.000.000 galionų 
alaus ir 133.000.000 galionų 
distiliuotų gėralų Milžiniš
kos skaitlinės! Kiek tai čia 
>inigų tiems niekams pra
leidžiama. O juk ši šalis ga
lėtų pasididžiuoti dedesne 
monių blaivybę, negu kitos 
alys. Sulyg statistikos pu

sė Suv. Vaystijų gyventojų 
levartoja gera j ų.

Suv. Valstijose turime t; 
‘sausas” valstijas. Tų vy 
•iausia yra valstija Maine, 
kur jau nuo 55 metų kon- 
titucijos užginta pardavi
nėti svaiginamuosius gėra- 
us- Kansas turi tokius pat 

ii statymus 32 metai.
Tose dvejose valstijose sen

ikiai geriausiai liudija, kaip 
blaivybė daug prisideda prie 
gyventojų gerbūvio. Valsti
ja Maine turi didžiausią nuo 
feimtį žmonių, įgijusių-nuo 
savus namus, Ir tokių, kurie 
it .lupia pinigus bankuose. 
Mažiau tenai vargo, mažiai: 
kriminalistų, negu kur ki
tur. Toji valstija daugiau 
tatai pinigų išleidžia žmoni] 
rpšvietimui, gi mažiau po 
O.cijos užlaikymui ir kalėji- 
aiams, negu tos valstijoj 
3 ur leidžiama laisvai par 
i avinėli alkoho! is.

Apart visų “sausų” val
stijų, beveik visur įstaty
mus, vadinamus “local op
tion”, kur gėralų pardavi
nėjimo reikalas pavesta vie
tos gyventojų nusprendimui. 
i<ii to pasekmė yra tokia, kad 
kuone kiekvienoj valstijoj 
50 lig 85 nuoš. gyventoju 
•andasi po įstatymais, už 

!č ra adžiau čia is s va i gin a i nų- 
jji gėralų pardavinėjimą. Iš
ėmimai yra tik Peinisylva
li ijoj, New Jersey ir Nevada 
Uur gyvena didžiausias nuo 
imtis ne-ainerikiečių, ty. 

žmonių negimusiu Ameriko-. v V * je. Tik vieni švedai ir norve
gai susilygina su amerikie
čiais blaivybės žvilgsniu.

Katra vieta iš geriančiu 
“foreignerių” ant juodo la
po užima lietuviai? Su gėda 
turime pripažinti, kad tur
būt pirmąją vieta. Nes juk 
beveik kiekvienas lietuvis 
neišgali nei dirbti, nei rei
kalų atlikti, nei pasilink
sminti, nei bičiuolio priimti 
be alkoholio. Geriu visuo
met ir visur vyriškiai, bet, 
kas aršiausia, geria taip-pat 
tankiai ir moteris; gėrio, jau
nuomenė, nei ir vaikai.

Į kur tas mus veda? Mes 
lietuviai išeivijoje turime 
didesnę priedermę už kitas 
tautas, nes priedermes ne 
tik atžvilgiu savęs bet ir vi
sos musu tautos, Tėvvnės. 
Kasgi iš to kad mes per 
savo apsileidimą ir tvirtos 
valios stoką leidžiame alko- 

oliui ardyti musų gerbūvį 
atgįjaučią kultiną ir ge
resnes ateities reginį.

Vyriškiai taip susigyveno 
su alkoholio naudojimu, jų 
reikalai jungiasi neretai 
su gėralų išdirbinėjimo ir 
par da vinė j i m o r e i ’: a 1 a i s.
kad jie tankiai.negali, arba 
nenori paskelbti'atvirą kovą 
alkoholiui. Taigi mum s mo
terims privalu imties to dar- i

bo. Taip kaip Skandinavi
jos ir Finlandijos moteris 
tai daro, tai]) ir mes solida
riai prisiruoškim ton kovon. 
Ir del gero musų šeimynų, 
musų busimųjų kartui ir mu
sų Tėvynės, visur ir visuo
met platinkime obalsį — ša
lin alkoholis!

A. K.

Kanibalai. Du vokiečiu 
misionoriu Winzen ir Wer
ner pereitą liepos mėnesį 
iškeliavo į Naują Gvinėją, 
atsirandančią, rytiniuose 
Afrikos pakraščiuose, su 
tikslu paieškoti radijaus 
rudos. Beieškodami susiba
rusiu ir pagaliau persisky
rusiu. Winzer sugrįžo atgal 
iš šalies gilumos, gi Wer
ner leidosi toliau keliauti 
per tvrlaukius. Tenai vie- 
tos gyventojai Werneri už
puolė ir, užmušę, suvalgė. 
Tą, žinią pranešė misiono- 
rius Malley, nesenai iš ten 
parkeliavęs į San Francis
co. Be to jis tvirtina, kad 
Naujos Gvinėjos kanibalai 
(žm ogė dž iai) užmušiu ė j ą 
savo vaikus ir jų mėsa 
maitinasi.

Generolų bylos. Bulgari
jos viršiausias karo teis
mas patraukęs atsakomy
bėn žymiausius savo gene
rolus, Savovą, Petrovą ir 
Gcnadjevą, kurie buk an
trame kare Balkanuose bu
vę Bulgarų priešininkų pa
pirkti ir nenorėję pride
rančiai ginti tėvynės.

URANIUM LINE > 
t TRC $25.00 j EUKOPA ; 
< Reguliiris plaukimas, Bcvėlis telegrafas. > I Dvigubu šriubu garlaiviai. PiM geležinkelio S 

mokestis i L I E T U V Ą. ~ ?
KABIOSE - $45.00 
Uranium Steamship Co. Ltd. >

Nev/ York ... 23 Broadway <

Chicago . . . 140 N. Dearbcn St. ?

Philadelphia . . 422 S. 5th Ave. į

Minneapolis ... 37 S. 3rd Si. ?Pigiausios Kainos is Europos. j Mokina

The BRIDGEPORT į ELECTRIC Co. Not Inc.
A. SARI KUS, Savininkas. į

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.

VYRAMS kasuien: MOTERIMS kas 
sereda nuo 8 ryto iki.6 v. vak.

Y O F F E 
903U0 W. 14th St., Chicago, III.

2 blokai nuo Hal t <1 St.

HAMBURG AMERICAN 
LINIJA.

Didžiausia laivę kompinija sviete. 
Plaukiaoja vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dsiimt dienose 
nuo uosto iki uosto.

Trečioji kleaa,
žemos ir Kainas

$34 
Tarpdėnis.

Tobuliausias išrengimaa • į labai ge
ras patarnavimas. — Geri Veiki val
giai. Delei tolesniu smulkiienŲ kas- 
link kainos, plarkinėjimo ir Lt. Kreip
kis pas

HAMBUBC-AMERIoAN LINE.
607 Eaylston St. Rostj>n, Mass.

Arba 41 Broadway — ~ N įw Yorjic, 
arba pas vietinius agentus bi į kur.

Gyduoles iš Lietuvos.
Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 

gyduolėmis (liekarstomis) geriausias 
išsigydo.

Iš Lietuvos prisiunčių j Ameriką 
vaistus (liekarstas) vartojamus Lio-
tuvoj:
(1) Trejanka (užpilt degtinei) del 

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

tizmo.
(4) Nuo viduriavimo.
(6) Nuo kosulio sauso ir su atsiko

sėjimu.
(7) Nuo širdies drebėjimo-nervą li

gą, priepuolio.
Drisiųsk savo adresą ir vieną do

lerį pinigu, gausi itesiai iš Lietuvos 
geriausii; liekarstą, kokią Tau rei
kia. Adresą dėk tokį:

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

❖ 
* 
❖
t V* *

* 
♦ Ą

Elektriški Pianai
Tai yra puikus daiktas tie elekt
riški pianai. Ir nemokantis gali 
groti. Pigiai ant išmokesčio ir už 
gyvus pinigus juos galima nusi
pirkti pas

H. PASCOL^I, 
2057 Sheffield Ave. Chicago.

* A
❖
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* 
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❖ 
*

4-
❖ .

elephone Yards 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausią gėrimą, o cigarai, 

tai net iš pat Kauno. Salė vcseli- 
joms, susirinkimams. čia panedė- 
liais, utarninkais ir ketvėrgals mo 
koma šokti, šokiai prasideda 8:00 
v. v.

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

NOTARAS
Iltufa abstraktus

en
ir Europiškua, 

namua nuo ugnies ir

Ml W. 55rd Sl iil Yart

“Aušros Bieuine Mokykla”
Anglų kalbos

Rokundų

“ Pirklyb. Teises I

3U8 S. Halsted St., Chicago, i

RENFER :
D-ras RENFER gydo į 

tiktai vyrus.

Patarimai Dykai
VALANDOS: Nuo 8 ryto iki 
8:30 vai. vakare. Nedeldie- 
niais ir šventadieniais nuo 
8 iki 12 vai.

Kalbama Lietuviškai.

OFISAS:

t 1827 Blue Islod Avė.

i$L A. ^Sorkisnas
Vianatinis
Lietuvis

Išdirbsiąs.
Visokiu 

žęukludrau- 
gystCni, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
padengtu ce- 
lluloid’u.šar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Minis paves
tus darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, WASS.

VAIKŲ ŽAISLAS. Didžiausiu raumenų prie-

(Žąselė).
Vaikai, norėdami žaisti 

žąselę, pasiskiria iš savo 
tarpo lapę ir žąsiną. Liku
sieji sustoja už žąsino į 
eilę, nusitverdami kitas ki
tam už nugaros. Lapė, pa
siėmusi šiaudelių, skiedre
lių ar ko kita, visa tai 
krauja į krūvelę viduryj 
aslos. Žąsimis vedinas žą
sinas priėjęs sako: “Die
ve padėk!” — Lapė atsa
ko: “Dėkui”. — “Ką čia 
dirbi?” — klausia žąsinas.
— Duobelę kasu”. — “Kam 
tos duobelės reikia?” — 
‘' Vandenėliui šildyt i ’ ’.

Tuokart žąsinas atkiša 
truputį savo dešinę koją 
ir klausia: “Ar iš to bū
relio?” — Lapė atsako: 
“Ne, ne iš to”. Paskui visos 
žąselės, atkišdamos dešinę 
koją, pakartoja klausimą, 
o lapė visoms atsako: “no. 
ne iš to”. Tik paskutinei 
žąselei lapė taria: “iš to”
— ir šoka jos pagauti, bet 
žąsinas greitais pasisuki
mais pastoja lapei kelią. 
Žąselės, tvirtai laikydamos’ 
žąsino nugaros, seka visusc 0 7

jo pasisukimus ir sergstisi 
lapės nagų, bet kurią lapė 
nutveria, ta turi atsiskirti 
nuo būrio, eiti paskui la
pę ir atsisėsti teu, kur la
pė ją nuveda. Lapė, nutve
rusi žąselę, daro dėme, kad 
ji ją pa]) j aunanti. įkapės 
pasodintoji žąselė turi sė
dėti aut vietos ir nebegali 
prisijungti prie būrio, nęs 
ji lapės yra pagauta ir pa
pjauta.

Lapė, gaudydama žąse
les, negali jų grobti iš vi
durio, o žąsinui genioj ant 
žąseles, nevalia nutverti 
lapės rankomis ir suturė
ti nuo žąselės; gali jis tik
tai lapei kelią pastoti.

Lapei išgaudžius visas 
žąseles, reikia jos svilinti. 
Tam tikslui du stipresniu 
vaikinu susikabina rankas, 
paguldo ant jų vieną žu

dai-selę ir ją, sūpuodami
nuo ja:
Svilu, svilu žąselę
Pas klebono darželį.
Kieno žąsis pirma buvo.
Visos lapei jau pakliuvo.

Užbaigę dainuoti palei
džia šą’selę ir ima kitą. Vol 
taippat lengvai sūpuoja ir 
dainuoja lig paskutinės žą
selės. ■

Vincas Oraitis.
4

KADA PAS ŽMOGŲ 
DAUGIAU ESTI PA

JĖGŲ?
Paklausus, kuriuo dienos 

metu pas žmogų daugiau 
pajėgų, dauguma, gal. nu
rodys ryto metą. Bet diiia- 
mometras, pajėgų matuo
tojas, kitai]) sako. I riešin
gai, žmogus, iš lovos atsi
kėlęs, esti gana silpnas ir 
jo rauinenįs atlieka tik mi
nimum (mažumą) darbo. 
Raumenų jėga, vienok, su
stiprėja tik po pusryčių, 
o stipriausia esti prieš įlie
tus. Po to ii keletą valam tz j,

du silpnėja ir vakarop vėl 
didinasi. Naktį ir anksti 
rytą raumenis vis eina sil| 
nvn. v

šu yra tai bedarbė ir per- 
sidirbiinas.

Darbo metu prakaitavi
mas taipogi žymiai silpni
na raumenis.

Sv. Žv.

LAISVĖ.

Vaikas nešėsi narvelį, 
kuriame tupėjo du paukš
teliu. Jis pagavo juodu ir 
norėjo kam parduoti. 
Paukšteliai gailiai čypčio- 
5; nelaisvėje ir, besimėty
dami į šalis, stengėsi oran 
išlėkti.

Vaikutį sutiko išblyškęs 
ir vargingai apsivilkęs žmo
gus; jis gailestingai dirs- 
tolėjo narveliu ir paklau-' 
sė:

— Kiek nori už vieną 
paukštelį?

Vaikas pareikalavo de
šimties centų. Nepažįsta
mas žmogus, indavęs vai
kui pinigą, paėmė misiįdrk- 
tą paukštelį, meiliai jį pa
glamonėjo ir paleido. 
Paukštelis, linksmai čiul
bėdamas, nulėkė į artimus 
krūmus.

Paskui žmogelis nusipir
ko antrąjį paukštelį ir 
taippat sugrąžino jam

Vaikas, matydamas tai, 
labai nustebo ir klausė ne- 
lažįstamo:

.— Kodėl, tamsta, taip 
pasielgei? j

Vargšas jam atsalk

nelaisvėje; ilgai ir nekal
tai kentėjau kalėjime- 
Tuomet aš neregėjau nei 
saulės, nei laisvės, — nei 
tyro oro, nei savo giminių... 
Dabar aš gerai numanau, 
kas tai yra nelaisvė! Todėl 
jaučiuosi esąs laimingas, 
galėdamas sugrąžinti lais
vę ir laimę paukšteliams.

Ksav. Vanagėlis.

ŽIEMA.

Nėr pavasario gražybių, 
Gėlėms išklotu taku, 
Nei darželiuose linksmybių, 
Nei žaliuojančių laukų.

Nebaiiguoja jau upeliai, 
Nei-gi blizga ežerai, 
Užtverti jau jų takeliai, 
Surakinti jie gerai.

Laukuos, soduos ir darže
liuos ■

Skurdą, liūdna, gryna, tuš-
• čia;

Tik iš tolimų šalelių
Šaltas šiaurės vėjas pučia.

Tartum, viskas jau išmirę, 
Niekas, tartum, negyvuoja 
Net ir tvoros jau pairę, 
Medžiai šarmoti linguoja...

Ben.' Vyturėlis.

Laiko dvasia.
— Mano Onute — kalba 

tėvas Į pilnametę ir ap
šviestą savo dukterį — va
kar tavo rankos reikalavo 
net du jaunikiai. Tatai bu- . 
tų jau laikas vieną pasi
rinkti, ir katras tau geriau 
patiktų ?

— Aš manau pirlniausia 
ištekėti už*poiio Antano —- 
atsako duktė.
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Zigmas Vitkauskas.

Klaidingai suprasti mokslai.
(Pabaiga).

trįs elementai gali įvairuotis, ty. jie gali būti tūloje 
organiškoje substancijoje, gali ir nebūti. Pav. pap
rastasis cukrus susideda iš dvylikos karbono dalelių 
arba taip vadinamu atomų, dvidešimts dviejų hydro- 
geno atoniUsir vienuolikos oxygeno atomų. Surūgusia-' 
me piene esti taip vadinama laktiška rūgštis, kuri pri
duoda pienui rugštumo. Ši rūgštis pasidaro tada, ka
da piene esantysis cukrus fermentuojąs. Laktiška 
rūgštis talpina tris chemiškas karbono daleles arba 
atomus, šešis hydrogeno atomus ir tris oxy geno. Tar- 
tariškoji rūgštis, kurių randame vynuogėse, talpina 
keturis karbono atomus, šešis hydrogeno ir šešis oxy- 
geno. Pagarsėjęs chloroformas esti susidėjęs iš vie
no karbono atomo, vieno hydrogeno atomo ir trijų 
chlorino atomų. Dar yra daugybė organiškų substan
cijų, kuriose apčiuopiame ir azoto atomus.. Bet, ap
lamai kalbant, organiški sudėtiniai yra susidėję prin- 
cipaliai iš karbono, hydrogeno ir oxygeno.

Čia privestuose pavyzdžiuose matome anglį, van- 
dendarį ir degi. Gi degio nerandame chloroformo j e. 
Kuomet kiti trįs elementai esti organiškuose sudėti
niuose ir tūluose jų nėra, karbonas gi visur randasi. 
Nė vienas organiškas sudėtinis neapsieina be karbo
no. Kadangi, kaip matome, be karbono čia nieko ne
veikiama, todėl ir esti sakoma, kad organiškoje che
mijoje yra kedenami karbono sudėtiniai.

Pastaruoju laiku yra žinomi apie 85 chemiški ele
mentai, tečiau, kaip matome, iš šio apstaus elemen
tų skaičiaus tik keturi tesudaro organiškų chemijų. 
Visi kiti elementai ir, kartu organiškieji, sutveria ne
organiškų chemija.

Gi arčiau dalykuosna žiūrėdami, štai ką patėmysi- 
me: be šių, taip vadinamų, organiškos chemijos ele
mentų, jokis, kaip augmuo, taip lygiai ir gyvis, nega
li augti ir bujoti. Želnienijai neatbūtinai reikalingas 
karbonas ir nitro genas arba azotas. Karbonų augme
nis ima iš oro, nitrogeną — iš žemės. Karbono randa
si ore apie ketvirtas nuošimtis; chemiški analizai pa
rodė, kad nitrogeno ore esti net 78 nuošimtis ir oxy
geno apie 21 nuošimtis. Nitrogenų žemėn įdedame 
trąšų formoje. Šį nitrogenų augmenįs ima iš žemės 
ir naudoja savęs palaikymui bei bu jojimui.

Ant galo tiek paaiškėjo, kad šie keli elementai 
ne. tik sudaro organišką, chemiją, bet ir joks organiz
mas be jų negali apsieiti ir atsakančiai gyvuoti.

Na, tai tiek apie klaidingai suprastus mokslus. 
Be abejo, tai tik, galiu pasakyti, mažas bandymas. 
Įsileidus mokslo historijon, nomenklaturon bei jau sa
vo dienas atgyvenusiosna hypotezosna ir teorijosna, 
daug indoijiių dalykų butų galima papasakoti.

Nors jau užbaigiau darbą, vienok jaučiu, kad tū
las skaitytojas gal visko nesupras ir, rasi, pageidaus 
suprantamesnio dalykų aiškinimo. Tokiame gi trum
pame rašinėlyje beveik atsakančiai ir negalima su ap
kalbamais dalykais pasielgti. Antras keblumas, tai 
neišdirbti techniškieji terminai. Jie tiesiog varžo kiek
vienų maž-daug techniškesnę mintį. Toliau, mes ma
žai teturime panašios literatūros, tat ir žmonės nėra 
pamėgę jų skaityti.

GALAS.

A. A. PETRAS STEPONAS BALTUTIS, 
žiaurių caro Mikalojaus laikų liudininkas.

Zigmas Vitkauskas. ♦

' Medžiaga.
Žodis “medžiaga” reiškia visas tas esybes arba 

substancijas, kurios užima erdvėje vietų ir gali pa
erzinti musų jauslingumo dirgsnius. Medžiaga, pap
rastai, esti keturiuose stoviuose: sukietė j tįsiame, 
skystame, gazų ir taip vadiname ultragaziniame arba 
elektriškų dulkių stovyje. Visa medžiaga esti išsklai
dyta po erdvę ir yra nepertankiame judėjime. Dar 
randasi ir taip vadinama smulkiausioji medžiaga ar
ba eteris, kuris pripildo tarpmedžiaginius tarpus.

Tarp augščiau išdėstytų medžiagos stovių, nėra 
apčiuopiami dideli pertraukimai; medžiaga gali perei
ti iš vieno antran stoviu. Medžiagos forma ir stovis 
priklauso nuo'aplinkybių, kurios veikia ant jos. Gal 
neaišku? Na, imsime kelis pavyzdžius. Vanduo yra 
medžiaga, nes užima erdvėje vietų. Tečiau jis esti kaip 
skystame, taip lygiai ir sukietė  j tįsiame stovyje. Le
das, sniegas nėra kas daugiau, kaip tik sukietėjęs van
duo. Geležis yra labai kieta medžiaga. Vienok, nežiū
rint į jos kietumų, ugnies kaitra ištirpina jų. Reiš
kia, paverčia į skystimų. Toliau, bešildydami vande
nį, paverčiame jį į nematomus gazus. Taigi, pagalios, 
medžiagos stovis, jos išvaizda priklauso nuo veikian
čiųjų į jų aplinkybių.

Bekalbant apie medžiagų, gal užsiklausime, kas 
ji yra? Į šitų klausimų, lygiai kaip ir į daug kitų ne
suprantamų dalykų, mokslininkai nesugebia duoti jo
kios atšakos, jokio paaiškinimo. Kadangi pati medžia- 

(litis toliau).

A. a. P. Baltutis.
Gruodžio 29 d., 1913 m. 

Naumiestyje, Ras. p., Kau
no gub., persiskyrė su šiuo 
pasauliu Petras Baltutis. 
Velionis buvo vienas retai 
beužeinamų Lietuvoje taip 
vadinamų Nikalojaus ka
reivių ir liudytojų sunkių 
baudžiavos laiku.

A. a. P. Baltutis gimė 
birželio 30 d. 1825 m. Nau
miesčio apygardoj. Būda
mas labai vargingo tėvo 
suims, jis pastojo arklių 
ganytoju pas vieną dvari
ninką. Kai]) žinoma, anais 
žiauriais laikais valsčiaus 
viršininkai turėjo teisę bi
le kokį vyrą atiduoti ka
riuomenėn. Per valsčiaus 
viršaičio sauvale ir Petras 
ganykloj buvo pagautas ir 
atiduotas kariuomenėn. 
Reikia atminti, kad tai bu
vo caro Nikalojaus I laikai 
ir reikėjo 20 metų tarnau
ti' kariuomenėje. Negana to, 
kareiviai buvo žiauriai 
baudžiami už menkniekius, 
buvo rykštėmis plakami.

Petras buvo nugabentas 
kariuomenėn tarnauti į 
Mažąją Rusiją.

Kilus karui su turkais 
Kryme; Petras pakliuvo 
Sevastopoliu, kur atsiliko 
pragariniai mūšiai. Petras 
grūmėsi prie garsaus Ma- 
lacho kurgano. Viena ku- 
lipka pračiuožė Petro gal- 
voviršiu, palikdama baisią 
žaizdą, antra išgnybo šmo
tų mėsos iš dešiniojo peties, 
o trečia pervėrė kairįjį šo
nų laike baisiausiojo ant
puolio ant Malacho kurga
no. Už narsumų jo krūtinė 
liko ordenais nusagstytą. 
Pasibaigus karui, dar 
septynis mėnesius buvo 
Sevastopolyj, o paskui li
ko perkeltas į Peterburgą, 
į leib-gvardijos pulką, kur 
buvo feldfebeliu.

Pabaigęs tarnystą ka

Dr. lingo V. Pribyl 
Gydytojas ir operatorius.

Oofisai: 162 N. Dearborn St., 401-409, 
valandos: 12 iki 3 p. p. 4601 S. Ash
land Av., valandos: 7 iki 9 vak., ne
dėk 10 ft i 12 ryto 5422 Ingleside Av., 
vai. iki 9 ryto ir nuo 5 iki 6 vak. 
Telefonai Central 5615 ir Midway 1545.

Tel. Yards 2716

Seniausia Lietuvių užeiga pas

Juozapą Ridiką
Užlaikau pirmo skyriaus gėrimus ci
garus ir gražių, naujų, svetainę susi
rinkimams, vestuvėms ir baliams.

3353 LIME ST., CHICAGO, ILL.
Kampas 33 gatvės.

Pasiauba teatre. Vakarų 
Indijos mieste Batavia vie
name kinematografinių te
atrų perstatymo metu iš 
nežinomos priežasties gi
mus pasiauba, kurioje žu
vę 58 vaikai, 16 moterių ir 
vyriškių. Taippat daug as
menų sužeista.

Bebelio palikimas. Socia
listai klaidingai skelbė, kad 
Bebel is mirdamas pal ikęs 
mažai pinigų. Pasirodo da
bar, kad jis tik vienoj 
Šveicarijoj palikęs turtų 
vertės daugiau milijono 
markių. Kasgi jam sukro
vė utos turtus, jei ne tie 
patįs darbininkai. Už tai 
jis mokėjo juos gerbti, nes 
su tokia taktika galima 
lengviau išnaudoti.

riuomenėje, sugrįžo Lietu
von. Prie rubežiaus gavo 
vachmistro vietą. 1870 m. 
Petras vedė Eleną Juknevi- 
čaitę, nesulenkėjusių bajo
raitę. Viršininko vietoj 
Petras išbuvo apie 26 me
tus. Turėjo -gauti pensiją, 
bet per vyriausybės sukty
bes pensijos nematė. Pasi
traukęs nuo viršininko vie
tos apsigyveno su tėvu ant 
ūkio, kurį buvo jau pir
miau nupirkęs. Nupirko 
plynios šmotų. Savo didžiu 
darbštumu plynių pavertė 
į puošnų ūkį su dailiu sod
nu. Jo tėvas mirė sulau
kęs 110 metų. Pats gi už
merkė akis sulaukęs 85 
metų. Jo žmona buvo jau 
mirusi 1904 m.

Petras su Elona užaugi
no ir gražiai išauklėjo aps
čią šeimyną. Turėjo septy
nis sūnūs ir dvi (lukteri. 
Vienas suims mirė. Vyriau
siasis suims išėjo Lomžos 
muito mokyklą. Patekęs 
kariuomenėn, tarnavo Vla- 

įdivostoke ir, kuomet už- 
į baigė tarnystą, pasiliko 
. valdžios uoste. Duktė Zo- 
; fija yra laimingai ište- 
, kūjus! Lietuvoj, Paulius, 
i apsukrus, .akylas vyras, y- 
!ra vedėju “foreign exchan
ge” skyriaus Tananeviez 
Savings Banke. Petras išr

ijo mokytojų seminariją 
Badome. Dabar yra kuni
gaikštienės Branickos cuk
raus dirbtuvės priveizėto
ji!. Jonas yra vežėju prie 
Standard Oil kompanijos. 
Mikalojus, atitarnavęs leib
gvardijoj Peterburge ir li
kęs praporščiku, apsigyve
no si t seserim Marija tėviš
kėj. Aleksandras, kelis me
tus mokinęsis Valparaiso 
universitete ir Niagara 
Fails kolegijoje, dabar yra 
šv.i Viatoriaus seminarijoj, 
Bohrbonnais, 111. Visi yra 
tvirti, akyli, rasmingi vy
rai.

Dardaneliai atidaryti. 
Turkija valdiškai paskelbė, 
kad Dardaneliai išnaujo 
atidaryti pirklybiniams lai
vams plaukioti. Bet perser- 
giania prieš minas, kurių 
dar daug esą ten plaukio
ją

Japonijos skolos. Pra
džioje šių 1914 metų Japo
nija turėjusi skolų: savo 
šalyj, ty. vidurinių 1.057.- 
000.000 rub. ir užsieniuose 
1.495.000.000 rublių.

Geras patarimas.
Be abejo tamsta gali 

duoti gerų patarimų žmo
gui, kurs nupuolęs nuo 
sveikatos, kurs neturi ape
tito, kurs negali gerai mie
goti ir kurs ryta keliasi pa
vargęs. Tamsta gali jam 
patarti ką jis turi daryti, 
kad to viso blogo išsisau
goti. Tik klausimas, ar 
tamsta gali patarti sau pa
čiam ir gyventi pagal sa
vo nusprendimo. Mes abe
jojame. Kad tamstai pa
gelbėti, mes rodijanie Tri- 
ner’s American Elixir of 
Bitter Wine, kuris tokiuo
se atsitikimuose visados tu
ri geidžiamas pasekmes. 
Jis iš vidurių išvaro visas 
maisto atmatas, ten rūgs
tančias ir esančias šaltiniu 
baisaus geltonumo, per
traukiančio miegų ir ati
mančio musų apetitą. Li
gose skilvio, jaknų ir vi
durių jis yra tikras vais
tas. Aptiekose. Jos. Triner, 
Išdirbėjus, 1333-39 S. Ash
land avė., Chicago, Ill. Reu
matizmo ir dirgsniu skau
dėjimai dažnai sumažėja 
nuo Triner’s Linimento. 
(Advt.)

Geras savaitraštis a<- 
ll kalboj.

Žmonės, kurie tvarko 
šiandie svietą, sudaro 
Youth’s Companion, kaip 
jis šiandie stovi. Compa
nion dabar yra kur kas ge

resnis, negu kaip kad jis 
buvo seniau, jo tikslas ne
stovi 'augščiau, bot dabar 
jis yra gausesnis skaitymė- 
liais — didesniais ir tobu
lesniais, su Šeimynos, Vai
kų, Mergaičių skyriais ir 
visuomet jame yra ilgų ir 
trumpų apysakų.

Editorial i s puslapis yra 
pilnas gerų informacijų, 
paaiškinimų, žinių iš mok
slo išradimų ir bėgančio 
gyveninio žinių. Šeimynos 
skyriuj yra straipsnių, pa
mokinančių gerai namų da
lykus vesti, taipgi bernai
čių ir mergaičių skyriai y- 
ra indomųs. Šis laikraštis 
kiekvienam yra naudin
gas ir kiekvienas ras indo- 
mumų.

Padarysi gerą žingsnį, 
jei pasirūpinsi, kad
Youth’s Companion lanky
tų jus šeimyną. 52 leidi
niai — ne 12. Daugiau 
skaitymui medžiagos, ne
gu bi kokiame mėnesinia
me laikraštyj.

Gal nežinai, koks tai yra 
Youth’s Companion šian
die. Norintiems prisiusime 
tris leidinius veltui pilnam 
susipažinimui.

The Youth’s Companion, 
144 Berkeley st.,

Boston, Mass.
(Advt.)

2 KATALĮaS.M DYKAI! |
Vįęų lietuviškiį KNYGŲ nuo 
s luij seniausios iki naujausios gjį 
laidas, pilnas naujas katalogas, Kr;
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI, rj į 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti L] 
gerų muzikališkų. instrumentu jįS J 
katalogų,vairiausių armonikų, p j 
koncertinkiį, klcrnetiį ir 1.1.

Rašant man laišką, paminėk ka’ra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu? 
Reikalingi kaygtj platintojai ngta- R .! 
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas: O 7

M. J. SAfi.1UO!3AaTS3
993 y. 23rd Si., CiilGAiiO, ILL.

cxjiB »iwr>r<t/a*»v.'CBPrws-»iavJ.".'r tori ii < i ■ w .

Rauja Lietuviška Aptieką.
Gaunama visokios gyduoles ir žo

les, neišskirent ir importuot. Duodam 
patarimus ypatiškai arba per laiškus; 
visiems ligoniams apsaugas, vedusioms 
ir nevėdusies.

JOKŪBAS RASLAVIČE, Sav.
Kreipkitės po adresu:
3308 Wallace St., Chicago, DI.

DR. ?ETRfi§T§S, Rusias 
10756 Michigan Ave., Uoseiaml, 11).

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

Trost
Tills an j Tmsl Bldg.

Padaro abstraktus po- 
p erų, g^arantuoja po
pieras ant nejudina
mos nuosavybes.
Buna administrato
riais ir at ieka apskri
tąjį globėjų biznį.

Tiirt. pereina $8.000.000
Jokių pareikalautinų 

atsakomybių.
HARRISON B. RlLEY, Prcziden. 
A. R. HARRIOT, Vice Prezident. 
WM. C. NIBLACK, Vice Prczid.

and Trust Officer
ABEL DAVID, Vice Prezidentas 

A. RICHARDSON, Vice Prczid.
FRANK G. GARDNER, Iždinin

kas.
J. M. DALL, Sekretams.

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

Tel. Canal 285

K. KATUTIS, 
Lietuviškas Graborius.

710 W. 18th St., Chicago, in.

KAINA 
$1.00 
UŽ8UT.

W HADKUS!$ 
>. jj-------------------- - * .—r® Stebėtinas Išradimas Pisukams Želdinti. 3 
v'f Mes absolučiat gvarantuojaine, kad Vigo- K 
M rola yra vienatinis svieto vaistas plaukams $ 
|jV ^eldfnti. Jeigu jums slenka plankaii jėigu 

niežti galvą, jeigu tnrita plaUkainu cslvoj, M 
lai gelbėkite tuojaus. Dabar turit® progą V 

O atgauti savo plaukus, vigorola jt'3 L 
Vyt gydys ir turėsite gražius, ilgus irpuikiusifi 
Hti riaukus. Vigor?!a yra išbandyta ir gva-ffi 
frantuota. Suvienytu Valstijų valdžios, j 
vS (Under tho Food and Drug Act). Nebusi | 
AM plikas, jeigu vartosi Vigorola. Rašyk 
m re įkainodamas butelio Vigorolos.

S149S.FIorgaasLCbicagD -i

Į EUROPĄ.
T INKUS PLAUKJNEJ1MAI.

Puikus 3 klasos ir tarpdėnlo išren- 
gimai dideliuose ir greituose garial- 
viuoso.

North German Lloyd o 
PIGIOS KAINOS.

Del išplaukimo dienų, tikiotų ir ki
tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agente. 
5 Broadway, New York, arba pas vie
tinius telsotus agentus.

. * % Telephone Yards 687 *
&
Š DR. G. M. 6LASEB, 1
* 3149 S. Morgan St., Chicago, Ill. *

** Pranešu visuomenei, kad aš esu *
* seniausias gydytojas ant Bridgo J 
% perto, praktikuojant 21 motus. Vi- %
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- * 
S dinti sąžiniškai ir esu visuomet *

ant pareikalavimo dieną arba nak- *
* t į. Esu specialistas liitose vaikų, *
tį moterų ir vyrtį. Taipgi darau Jį 
sf visokias operacijas. *
* * * **»5lf**>ie****#*.*)X» **»***»»*

Ne visados veidas padailina H 
žmogų, bet gerai pritaikintas iri 
pasiutas siutas. Jei nori turėti ge
ra drabužį tai nejieškek svetimų 
kreučiu, ateik pas mane, aš gva- 
rantuoj padirbi jums toki drabu
žį kokio norisite. Prekes žemiau
sios, didelis pasirinkimas materi
jų. Daugybe žmonių džiaugiasi ma- 
no darbu — busi linksmas ir ta

ll mista jei paklausisi mano rodos. 
| DARAU VISOKIUS PATAISYMUS

Kriaušius Vyiišh Drabužių. 
3312 S. KALSTED ST.

TELEPHONE YARDS 6789 
tžsEaBBūEkzzssuKEnaasEzausmezrmsmsKa

pm
fiPSaUGOX OOSflVYBE

nuo ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 1868 m.

H. G. Zuttarmeister & Co.
2101 S. Halsted St., Chicago.

Tel. ('■ nal 26. Money orderiai.

i OMAS. II. SKITU i
Pritaiso 

y Szilunių, Lažų, Vandenį
% ir stogo blekcs.
įt 5107 S. Michican avė., Tel. Oakland 3457 *
J Hos. 2103 S Stato st., Tol. Calumet 1681 Jt
S *»»»**»*.*****************

Tol. Canal 2118
*****************************

* JĮ
Lietuvis Gydytojas

% 174S S. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. * 
Kam; as iS-o.- irt v.

********* ’ " J********

VienintBlis Praktiškas 
Lietiny

Kontraktorius
Steponas barkūnas.

Budavoja namus mūri-, 
Inius ir medinius, departa- 

mentines krautuves ir sve
taines.

Taiso senus namus, pa
deda cementinį fundanien-' 
tą. Norėdami savo namus 
taisyti kreipkitės pas

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

Tel. Drover 3859.
i.....____ _

13



14 KATALIKAS

Humoras - Juokai.
MANO ŽMONA.

Myliu visokį užbaltinimą 
(prametimą — pasak dzū
ku) ir todėl paskutinį sek
madienį pasakiau savo 
žmonai

— tu man šliubo 
.metu prižadėjai ’^tikimybę 
i karsto .. meilę, 
pataisyk man vakarienei 
sriubos su pienu.

Tuos mano žodžius iš
girdus atsikvėpė kaip sma
kas (slibinas) po šventu 
Jurgiu ir tarė:

— Tau sriubas su pienu 
gaminti, o man pačiai kad- 
ir menkos šilkinės dresės 
negalima pas tave išmal
dauti. .!■: kinui tikslui iš 
teisybes a^ ekėjau už 
ves?

Kadangi tą paskutinį 
klausimą stato man žmo
na po tris sykius dieno
mis ir po penkis sykius 
naktimis, gi aš dar į tą 
klausimą nekuomet nedrį
sau atsakyti, tatai ir tuomi 
sykiu pro ausis praleidžiau 
tylėjimu, kurį mano žmo
na laiko didžiausia niekys- 
te iš mano pusės.

Nežiūrint to, vakare ji 
man visgi pataisė sriubą 
su pienu. Pamėginau, pasi
raukiau ir padėjęs šaukš
tą sakau:

— Sriuba durnais 'pasmil
kus. Panaudojau tyčia žo
džius “sriuba dūmais pa
smilkus”, idant tuo užme
timu neužgaučiau nei žmo
nos, nei kitko, tiktai pa
čią vieną sriubą, skiriamą 
suvalgyti.
_ Nežwrint>k>v žuuyu? į 
mane sušnairiavo žvilgtė- 
siu, panašiu į butelį su sie
ros rūgštimi.

— Tavo ūsai pasmirdę 
nuo cigaretų, o tau rodosi, 
kad sriuba pasmilkusi.

— Nuo pat pietą nei lu
pose neturėjau cigarete.

TeČiau nusiploviau usus 
ir išnanie mėginu sriubą,

— A ■ e mano teisybė ? 
— kla žmona.

— Visuomet turi būti ta
vo teisybė, bet sriuba to 
nesupranta ir atsiduoda du
rnais. Paragauk pati.

— Gal valgei kur kokia
me saliune ar susirinkime 
k<> tokio apnikusio, tatai 
ir sriuba tuo atsiduoda — 
: /.-nona kokiuo tai keis
tu .r perimančiu balsu.

— Juk šiandie sekmadie
nis ir beveik kojos iš na
mu nekėliau — nedrąsiai 
atsikirtau.

— Tu visuomet moki iš
sikalbinėti !

Tuos žodžius žmona pasa
kė taip, tarytum, ji butu 
buvus prokuratoriumi, gi 
aš baisiausiu žmogžudžiu.

Nežiūrint to, sriubos vis- 
vien nevalgiau, kuri pa
lengva ant stalo garuoda
ma aušo.

— Ar lempa nerūksta? 
—; paklausė po valandėlei 
žmona. Nes kartais pasi
taiko ir rūgstančios lem
pos įsivaizdinimas kas link 
sriubos.

— Lempa nerūksta — 
atsakiau dogmatiškai. — 
Tečiau jai butu reikalin
gas ilgesnis knatas, nes da
bartinio jau nei išsukti ne
galima.

— Sriuba pasmilkus, sa
liune nebuvai, lempoj nė
ra knato... ir ką dar dau
gi au pasakysi?

Žmonos balsas skambėjo 
kaip japoniškas gongas su 
varpelio atbalsiu už miru
sius.

Tylėjau manydamas, kad 
žmona — ko pagaliau ne
kuomet nedaro — seks ma- 
iio pavyzdį, tv. taippat ty
lės.

Tuo tarpu ji prisiartino 
piie stalo ir ėmė šaukštu 
maišyti sriubą.

— Ko ten ieškai? — 
klausiu.

— Aš tik pažiūriu, ar 
kartais tau ton sriubon kas 
neįkrito, jei atsiduoda du
rnais.

— Jei kas turėjo įkris

ti, tai virtuvėj, ne čionai. 
Ir sriuba nepasirodo pa
smilkusi, tiktai yra pri
smilkusi.

Kalbėjau lėtai, bet ener
giniai, tyliai, bet pertikri
nančiai ir neatmainomai, 
bet ramiai.

Žmona pasitraukė nuo 
stalo ir sėdosi šalę kakalio. 
Savo judėjimuose turėjo 
ką tokio iš Niobos, kurios 
ypatybės yra tekusios vil
kui.

Taip praėjo bertainis lai
ko. Aš nudaviau, kad skai
tau, bet skaityti negalėjau, 
o ji nudavė, kad verkia, 
bet taippat verkti negalėjo.

— Einu gultu — tarė 
pagaliau.

— Labanaktis.
Ir išėjo, bet praėjus de

šimčiai minučių išnaujo 
prieš mane atsistojo basa 
ir tarė:

— Arba turi usus, pa
smilkusius nuo cigaretų, 
arba ką tokio valgei, arba 
lempa rūksta, arba kas į- 
krito sriubon, arba, rasi, 
karvė duoda tokį jau pie
ną. Nes ant kakalio sriu
ba nepasmilko. Už tai ga
lėčiau galvą paguldyti.

Ir turėjo ją užgauti nuo 
grindų šaltis, nes pabaigo
je sučiaudėjo.

— Matai, kad sakau tei
sybę !

Ir su deivės išžiūra ap
sisukus nuėjo gultą. Neužil
go lepiai knarkė, kas reiš
kė — sulyg jos pačios tvir
tinimą — gryną sąžinę...

JUOKDARIS KELIAU
NINKAS.

Linksmas dramatas 2-se 
aktuose.

(Atsitikimas 1-mos klesos 
vagone).

I aktas.
Keliauninkas: Taip, taip, 

meldžiu ponios, šiais lai
kais atlikinėti keliones yra 
pavojinga.

Keliauninkė: Kas link 
manęs, nebijau plėšiką — 
kas tiesa, turiu 500 doleriu, 
bet ne taip lengva juos su
rasti. Na, tegu ponas pa
mėgina atminti, kur aš 

tuos pinigus laikau! Kur?
Keliauninkas: Nežinau, 

maloningoji poni.
Keliauninkė: Antė j e

(pančiakoj).
Keliauninkas: Puikus da

lykas! Gražus išmislas! 
v

II aktas.
(Vagonai! įsiveržia apsi

ginklavę plėšikai).
Plėšikas: Rankas augš- 

tyn (į keliauninką)! Maš- 
niukę!

Keliauninkas: Neturiu
nei cento, bet mano žmona 
(rodo į pastirusią iš bai
mės keliauninkę) turi 500 
dolerių antėje.

Plėšikas: Cha, cha, cha! 
Juokinga iš ponios mote
riškė! Tegu ponia nesirū
pina, mes visuomet prieš 
gražiąją lytį klaupiame ant 
kelią. (Nuauna jai avalus, 
nutraukia autę ir randa pi
nigus). Visas reikalas pa
baigtas. Bukite sveiki tam
stos ir laimingos jums ke
lionės! Puikiai mums pasi
sekė. Labai atsiprašome! 
(Plėšikai tai pasakę iššoka 
per langą).

Keliauninkė: Gėdinkis 
ponas! Išdavinėti moteriš
ke plėšikams. Aš prisipaži
nau ponu pasitikėdama. Ir 
ponas dar drįsai pavadin
ti mane savo žmona!

Keliauninkas: Už ką nuo
lankiausiai atsiprašau, bet 
priešingai plėšikai butą 
mane iškrėtę.

Keliauninkė: O kas man 
sugrąžįs mano 500 doleriu?

Keliauninkas: Aš, malo
ninga poni! Turėjau su sa
vim 15.000 dolerių, bet ačiū 
tam savo mitrumui išgel
bėjau 14 tūkstančių 500 do
lerių. Štai grąžinu 500 do
lerių (duoda-jai pinigus).

Keliauninkė (linksmai): 
Ponas esi pilnas išminties.

Keliauninkas: Meldžiu
ponios, šiais laikais reikia 
suprasti apsiėjimas.

(Uždanga nusileidžia).

— So. Bostono cicilikas 
būtinai nori atlošti didelę 
rolę.

— Kokią?
— Antai ant gatvės liko 

paprastojo vežimo perva
žiuotas, gi paskui reporte
riams nupasakojo, kad jį 
pervažiavęs autoim Julius 
už $5.000.

Ką girtuoklis mąsto.
— Apie ką tu mąstai? — 

klausė girtuoklio vienas jo 
pažįstamų.

— Apie ką? Apie tai, i- 
dant kuomet išsipagiriosiu 
eiti smuklėm ir išnaujo pasi
gerti.

— Kas tau yra?
— Nieko tokio svarbaus. 

Vakar nakčia parėjau na
mo, laikrodis išmušė pir
mą, gi mano žmona man 
pūkšt sykį murzėn.

— Tai turi džiaugties, 
kad nesugrįžai pusiaunak
čiu, kuomet laikrodis iš
muša 12!

— Ar, tamsta, skaitei a- 
pie tai, kad kiekvienas deg
tinės stiklelis sutrumpina 
gyvastį 4 valandomis?

— Ne tik-skaičiau, bet ir 
aprokavau, kad jau trįs 
metai manęs nėra šiame 
pasaulyje.

Valgykloje.
V algyklos savininkė: 

Taip, taip, tai yra žinomas 
daiktas, kad juo žmogus 
vyresnis, tuo yra švelnes
nis ir minkštesnis.

Valgytojas (valgydamas 
keptą vištą): — Tatai la
bai apgailėtina, kad toji 
višta negyveno dar kitų... 
dvidešimties metų.

Ant farmos.
— Kodėl šiemet nepriė- 

mei jokių vasarninkų vaka- 
cijoms?

Farmery s: — Nes mano 
bulvės šiemet pergeros už
derėjo, kad jas duoti va- 
sarninkams, gi likusią mė
są ir pieną atidaviau par
šams.

— Tai tu tvirtini, kad 
musii groserninkas todėl 
vaikščioja nuleidęs nosį, 
nes jau daugiau nėra “bos- 
su”?

—Berryman in Washington Star.

Dėdės Šamo višta susirūpino, kad jai neužstotų be
darbė del gabenimo Amerikon kiaušinių iš Chinijos.

— Taip.
— Na, juk jis dar užlai

ko savo grosernę!
— Tas tiesa, bet jis pinu 

poros savaičių... apsivedė.

Dideli potviniai. Brazili
jos provincijoje Bahia an
dai išsiliejusios upės ir už
tvinusios visos apylinkės. 
Padaryta milžiniški nuosto
liai, bet kas aršiausia, 
trūkstą 2.000 gyventojų. 
Manoma, jie bus žuvę.

Chinijos valstybinė reli
gija. Kaip ir buvo laukia
ma, Chinijos prezidentas 
Yuan-Shi-Kai specialiu re
skriptu sugrąžinęs Chinijai 
pastaraisiais metais apleis
tą valstybinę religiją — 
Konfucijaus mokslo kultą, 
podraug panaikinta buvu
sių ciesorių dievystė, kurie 
seniau buvo garbinami 
kaip dievaičiai. Pats prezi

dentas palikęs chinų tau
tos vadovu religijos daly
kuose.

Caro nagaika. Rusijos re
voliucijos “močiutė” Bfes- 
kovskaja, kuri kitados bu
vo manius pabėgti iš Sibe- 
rijos ištrėmimo, teismo už 
tabnubausta 18-kai mėnęsių 
katorgos. Breškovskaja tu
ri 70 metų.

šventos žemės pažangu
mas. Šventa Žemė, kur gi
mė, augo ir veikė rausą K< - 
ganytojas, ima palengva 
progresuoti. Iš Jeruzalės į 
Betlehemą busiąs pravestas 
elektrikinis geležinkelis, gi 
pats miestas Jeruzalis ap
šviestas elektra.

■ /

Mikado vainikavimas. Ja
ponijos mikado vainikavi
mas atsibusiąs Kioto šie
met lapkričio 24 dieną.

SZIFKORTES ATPIGO, KAIP DAR NIEKAD NEBUVO ATPIGĘ!
Tik S23 per vandenį

1 ’ ■ *

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

Tanane viez Savings Bank
5249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

14



rt. ';«■> -V- ■■■;_ , ------------------------------------ """S ~

KATALIKAS

ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Nikodemas Overlingas, pirm., 

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

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

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

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. Stanišauekas, vice-pirm.
4525 S. Paulina St.

Fr. Baubti, prot. rašt: 
6064 Lafayette avė., 

J. Kantauckas, 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, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE.

Jonas Klimas, Pirmsėdis., 1853 West
45th St.

Rrancįszkus Petraitis Vece-pre. 
4544 S. Marshfield Av.

Juozapas Lignugaris, Prot. Rast: 
4612 S. Wood St.

Jonas Kan tauškia, Pin. Sekretorius: 
4304 S. Wood St.

Vincentas Jasulaitis, Kasierius. 4514
S. Paulina St 

Kastantiuas Trakšelis, Gvardijos Ge 
ncralas. 4557 S. Hermitage Av. 
Liudvikas. Bonevičia, Gvardijos. Mar
šalka. 1849 W. 45th St.

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

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2716 — Wabash 200.

M. J. Tananevicze, Kasierius.
670 W. 18th St.

įlinkas turi du bizniu, vieną turi ap
leisti. Smulkesnėms žinioms gauti 
kreipkitės i Tananevicz Savings Bank 
3249-53 S. Morgan St., 
(6-7-8)

Vėliausios žinios

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ namų savininkų. 
J. M. Tananoviee, Pirmininkas, 

3249 So. Morgan Str., 
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 II linois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

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

WILKE-BARRE, PA.
J. Laukis, Pirmininkas, 

425 S. Grant St. 
J. Ašis Pagelbininkas,

- 130 Stanton St.
K. 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 POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA.

Jurgis Ažis, Pirmininkas.
13 Collins Str.

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stancon Str.

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

Antanas šeške vi če. 1 Finansų Rašt., 
503 New Grand Str., 

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt.
60 Sheridan Str.

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Doigher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvila, Maršalka.
192 Almond lane

Puiki Komedija ir Balius.
Liet. Teatr. Klubas “Lietuva” ant 

Town of Lake stato scenoje puikią ko
medija vardu “Likimo Bausmė”, pa
rašytą M. šiaulėniškio. Prie to bus 
dialogas ir monologas “Nuskriausta Mo 
teris ’ ’.

Bus tai nedėlioję, vasario 8 dieną, 
1914 m., Town of Lake Turner Hall 
J. J. Elias svetainėje), kampas 46-tos 
ir S. Wood gatvių. Įraudęs 7-tą va- 
■anli vakare. Tikėtas ypatai 25 e. ir 
Migščfau

K v ieii- me visus atulaukyti į ši va
karą. Pamatysit daug gero ir naudin
go. Pamatysite tikrus atsitikimus it lie
s'. \ u. g.veninio, ką padaro ne urįpra
timas tarp musų išoi-'ių ir 11.

Po teatrui bus gražus balius.
Su pagarba

L. T. K. L. Komitetas.
\6)

Pardavimui saliunas, geroj vietoj, 
arti lietuviškos bažnyčios. Biznis yra 
gerai išdirbtas, gyvuoja nuo 10 metų. 
Nęrėdami plačiau apie pardavimą su
žinoti, kreipkitės žemiau padėtu ad
resu:

840 W. 33rd Str., 
(6-7-8)

Parsiduoda “bekerekąs” geležinis 
pečius labai žema kaina. Atsišauki
te adresu: s

V. J. Latvėrias,
411 Lincoln Ava., Rockford, Ill. 
(6-7-8)

Parsiduoda Groscrno ir Bučerne. 
Priežastis—apleidžiu miestą. Atsišau
kite adresu: ;

1154 E. 93rd. Str., 
(6-7-8)

Parsiduoda bučernė ir. grocetnė su vi
sais intaisymais. Arklys,. vežimas ir 
kiti dalykai. Parsiduoda .pigiai, nėr, 
savininkas rengiasi važiuoti j kitą 
miestą. Kreipties adresu:.
1515 S. 49 Avė. Cicero, III.

Bell
ĖoPa

tiibXw.E 
JEU PH04E’( f System

i į eturių galų linijos telefono patarna- 

g Į vimas pagamina susidūrimų. Kada ši

tokios linijos vartotojas kalba telefonu, tai tris 

o kartais ir šeši kiti vartotojai telefono visai

negauna. Taigi bendras reikalas verčia steng- 

ties, kad pasikalbėjimai nebūtų ilgi; penkios 

minutės yra paprastai priimtas laikas.

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

Knygvedis
4524

Ižidininkas

W. 46th

S. Wood
St.

J. Letuka

Anueiauski: 
447-49 W. 45th PI.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
ilius Fmistas, 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.

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

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

Newark, N. J.
M. Akiai is, Išdininkas, 

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

So. Boston, Mass.
J. Janušaltis, Išdo. glob.,

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

DRAUGYSTĖS PATALPOS ŠVENTO 
LAURINO. 

Port Washington, Wis. 
Juoz. Urbonas, pirmininkas 

216 Franklin St. 
Port Washington, Wis. 

Juoz. S.amalionis, raštininkas 
626 Washington St. 

Port Washington, Wis.

PAIEŠKOJIMAI.
Pajieškau savo švogerio Antano Ja- 

džinsko iš Suvaikė gubernijos, Seinų 
pavieto, Seirijų miestelio. Penki metai 
kaip gyvena Amerikoje. Jisai pats at
kas kitas teiksis duoti man žinią 
šiuo adresu:

Karolis Rimavimus
P. O. Box 1330 Jewett City, Conn; 
(5-6-7)

Parsiduoda saliunas gėjoj vietij a] - 
gyventoj rusų, lietuvių ir lenkų. Ge 
ram žmogui galima gerą biznį pada
ryt, Pardavimo priežastis — savinin
kas išvažiuoja į Lietuvą. Prašau kreip 
ties šiuo adresu:

K. Ketvirtis.
2004 Hermitage Ave., Chicago, Ill. 
(6-7-8) 
uBxvrvr*inwr- uranium L'T-u-rrs.-nwr-ncv.TOrJMiM-T.’

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building* 

Official 100

Aš Juozas Likas pajieškau savo bro
lio Aleksandro Likio iš Kauno gub., 
Panevėžio pavieto ir parapijos, Pina- 
vos valsčiaus, Pažambčs vianeėdžio. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
kitas, kas jį žino, malonės duoti man 
žinią šituo adresu:

Juozapas Likas
Allegheny Co. Mollcnucr, Pa.

Pajieškau pusbrolio, Juozapo Vil
činsko, Rizgiu kaimo, Girkalnio para
pijos, Rasseinių pav., Kauno gub. Tre
čias metas kaip Amerikoje: girdėjau 
apsigyvenus Massachusetts valstijoje. 
Jis ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Marijona Vilčinskaitė, 
1333 S. Sheridan Rd. Waukegan, Ill. 
(6-7-8) '

Ledinę arba ice bo".’ą noriu pirkti 
nuo -mėsininko. Taipgi pajieškau part
nerio mėsinės meat market- bizniui va
ryti. Kreipties adresu:

Petras Fabianovič.
3215 Wallace St., Chicago.

i ■■ ■T-t''»niniiii ■ minimmanijva

IG. SANDAEGAS.
“Kataliko” keliaujantis agents: 

aplankys šią savaitę Springfieldą, III. 
ir apielinkes. Pas j galima užsisakyti 
“Kataliką” ir pirkties kningų.

Reikalingas zeeeris, gerai mokąs sa 
r o darbą, specialiai “job’ams” sta 
tyti. Darbas nuolatinis. Gera alga. 
Kreipties į “Kataliko” Administra
cija-

J. J. Poiekas. 
“Kataliko” Generalis Agentas ant 
Town oi’ Lake. Pas jį galima užsisaky
ti “Kataliką”, paduoti laikrašti', 
apskelbimai, pirkties kningų ir t. t.
1802 W. 46th Str, Chicago, 111.

SKAITYK
JUOS y

-Gerumas 
-Patarnavimas 
-Pasirinkimas 
-••Atsakantumas

i-Kaiha

fkfr PIRKITE
V VYRIŠKUS AP-^

RED ALU S NUO
IMUS o BUSIT AT-|W 
ĮSAKANČIAI APRE-jP 
\DYTAS IR UŽ-/
\ GANĖ D Y- /

tas

5
priežastys 
rekomen- 

mano aprč-

geros 
A kurios

duoja 
dalus.
Šios priežastys tu
rėtų but ganėtinos 
pertikryti tamstą 

: jog mano aprėda- 
ląi turi didesnę 
vertę ir yra toki 
koki užganėdins 
tamstas.

CHICAGOS MOTERIS 
SUNAUDOJA BALSAVI
MO TEISįį — 153.897 UŽ

SIREGISTRAVO.
Pereitą utarninką, vasa

rio 3 d., atsiliko miesto pi
liečių registracija. Visi chi- 
cagiečiai, norintieji balsuo
ti miesto viršininkų rinki
muose, privalėjo tą dieną 
užsiregistruoti. Kaip žino
ma, moteris turi teisę bal
suoti,
damos ta teise, 
truotis.
153.897. Vyrų teužsiregis- 
travo 85.161. Pirmiau jų 
buvo užsiregistravę 437.- 
346. Maždaug tat balsuoto
jų bus išviso 680.00.

Moteris, pasinaudo- 
ejo regis- 

Jų užsiregistravo

Susirėmimas prasidėjęs.
Meksiko revoliucionistai 

susirėmę su federalistais 
ties Torreon. Revoliucio
nistai turinti 12.000 katruo- 
menės ir 40 kanuolių, gi 
federalistai 10.000 kariuo
menės. Pastarieji be to 
maną susilaukti dar dau
giau kareiviu, kuriuos siun- 
čiąs Huerta. Taippat kal
bama, kad revoliucionistai 
išnaujo užpuolę uostą Tam
pico. Vadinasi, Meksike 
nėra jokios atmainos. Dik
tatorius Huerta nemanąs 
pasitraukti.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.
Sr - -

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. .

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

St. Stone vice, Vice-Prez., 
858 — 33rd St.

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius

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

ŠV. MYKOLO DR-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. Im 

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

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

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 

BARRE, PA. 
J. Laukus, Prezidentas. 

404 Park Ave.
J. Staneika, Viee-prezid.

57 Oak Lane.
S. 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.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKI! PINIGUS!

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

Nauja 51 Serija prasidėjo Ketverge 
vasario (Feb.) ii, 1914. Susirinkimas 
atsibuna kas Kc c vergas 8-tą vai. va
kare Juozą Ridiko svetainėje 3251 
Illinois Court, kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25e. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą 
akcijų. Akcijos užsibaigia už 6į4 
metų ir kiekviena akcija atneša 
$100.00.

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

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

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba statymo na
mų, ant pirmo morgičiaus (Mort
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.

ANT PARDAVIMO.
PARDAVIMUI.

Parsiduoda namai su saliunų ir 
laisniu labai geroj vietoj, lietuvių ap- 
gyventoj. Namai turi du gyvenimu 
ir butą prie saliuno; randasi ant 
kampo. Rendos neša $90 i mėnesi. 
Saliuno visi intaisymai kuopuikiausi. 
Viskas geroj tvarkoj. Saliunas at
neša didelį pelną, šitie namai su sa- 
liunu 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.

Gerbiamoms, Chicago Dr-stėms ir 
visiems kurie tik rengs Balius, Kųn 
vertus, teatrus arba kitokius vakarus, 
kur reikalinga muzika, .apskelbiu, kad 
aš esu pasirengęs visuose atsitikimuo 
se sutaisyti jums kuogeriausią mu 
rikę. Taip-gi sutaisau gaidas del vi 
šokiu instrumentų ir visokiu gaidų ga 
liu pŲsitatyti del orkesti'u arba Benu

Todėl turėdami reikalą kas link mu 
zikos arba gaidų.

Kreipkitės pas

SARP ALIŲ BROLIŲ 
' ORKESTRĄ.

P. V: Sarpalius direktorius

3259 S. Halsted st., Chicago

Memorial Bella a Specialty.
McShane Bell FounOrj.’ CO'iIlaltįsore,

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Butkus, Pirmsėdis,
33rd St.
Vice-pirmin.J.

Benediktas 
840 W. 
Zaranka, 
834 W. 33rd St.

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

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

Jouas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd St.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

41 Serija prasidėjo Utarninkc vasa
rio Feb.) 3-čia 1914. Susirinkimai at
sibuna kas Utarniiikas 8tą vai. va
karo Dom. Bernaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatves.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gaii užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kelius cen
tus arba dolerius j savaitę, gauna 
sueėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6’4 me
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės priirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijo. Illinois ir 
yra vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo

Adolph L. Zaeharevicz,
2336 S. Oakley, Ave., Chicago, Ill

CORNER £3rd PLACE.

Nauji kardinolai.
Romoj pasklydęs girdas, 

kad popežius manąs dar du 
Amerikos arcivyskupu nu
skirti kardinolais, o, rasi, 
gal dar ir.. ^tris. J^rpe ki
tų kafBSma ir apie Chica- 
gos arcivyskupą Quigley, 

raudonakuriam žadama 
skrybėlė.

Tarp savęs pešasi.
Ant salos Haiti, kaip ži

noma, revoliucionistai ap
veikę valdžią, tatai nebū
ta kas veikti porą dienų. 
Pagaliau jie patįs pasidali
nę į dvi parti j i ir tarp sa
vęs pradėję kruviną kovą. 
Smulkesnm žinių tečiau 
trūksta.

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

Kas nori pirkti tai atsišaukyte.
TANANEVIO SAVINGS BANK 

3249-53 S. Morgan St. Chicago, IL’.

PASINAUDOKIT!
PARSIDUODA labai pigiai farma 

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

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

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

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. j 11 dienų
Be persėdimų. Be persėdimų.

—Dažn.-.i išplaukia.—
—Pigiausios kainos.—

Kaina kelionės nuo Libavo iki Now 
YORK $35.00 ir $4.00 taxų.
ANTRA KLESA .......................$52.00

Tolimesnėms žinoma reikia kreip
ties pas:

A. E. JOHNSON & CO.
Gcn. Pas. Agentai

27 Broadway, New York.
Arba pas lėtinius autorizatus agentus.

Balsavimas atidėta.
Suvienytų Valstijų kon

gresas Burnetto priešimi- 
gracijini bilių galutinai ap
svarstęs, bet balsavimas a- 
tidėta ant toliaus. Girdima, 
kad jei tasai bilius bus pri
imtas be jokių atmainų — 
prezidentas Wilson po juo 
nepasirašysiąs, kadangi ir 
jis esąs priešingas ateivių 
“moksliškumui”.

VIENUTINIS
Rusijos-Amsrikos Biuras Chicagoje

šitą 
su 

ME-

TIK KĄ GAVOME DAU
GYBE KALB. MAŠINŲ.

Pardavimui arklys, vežimas ir pa
kinkius; galima pirkti ir skyrium. 
Taipogi geeri vargonai, su kuriais gali
ma grajytį ir nemokant su tam tikro
mis notomis. Parsiduoda labai pigiai

Kreipties
K. B.

93!) W. 33 rd str. Telef. Drover 174!)

Pardavimui grosernė ir didelė bučernė, 
keturių darbininkų dirbama, su visais 
nitaisymais; arklys, vežimas; elektra 
ir gazas. Pardavimo priežastis: sa vi

Kiekvienas Katalika
privalo turėti 
naują loketą 

" \ ŠKAPLIERIŲ
\ DALIKU auksu iš

klotu. škaplierių me- 
dalikas yra užtvirtin
tas Popiežiaus Dekre
tu nešioti ant lygios 

........... t su vilnoniais škaplie
riais vyriams, moterims ir vaikams. Iš- 
sinčiamąs ant kiekvieno adreso į Suv. 
Valst. ar Kanadon po .aplaikymui kai
nos........... ____________ TIKTAI $1.00

Gmen Sales €0., Dept. E.
116 W. 32nd St. lItew York City.

M
® .J?

Mašinos visokiausių rūšių ir išdar
bių. Čia dabar pirkdami galite surė
dyti 50 centų ant dolerio.

Yra Lietuviškos Rekordu.
Rekordai visokiausio išdarbio.

Galite nueiti, pamatyti ir 
nusistebėti.

B. OLSHANSKY
1252 S. Jefferson St., Chicago.

Tel. Canal 2059.

Organizuotas sulig 
Illinois valstijos įsta
tymų ir ingaliotiis 
vesti legal; ir koincr- 
ciulį bizni.
Biuras atviras kas
dien nuo 8 vai. ryto 

iki 8:30 v. vakaro ir nedėldieniais nuo 
8 va. ryto iki 4 vai. po piet.

RUSSIAN AMERICAN BUREAU 
Kill X. .'.Iii Ave., Chicago, III. 

Tarp Laite ir Randolph Sat.

NEREGĖTOSŠTUKOS 
Kas mokės šitas štukas, tas pelnys 

bent po $50.00 kasdiena.
1) Kaip išsisukti iš policijos pan

čių; 2) Naujausias būdas išeiti iš 
bačkos pilnos vandens; 3) Kaip iš
eiti iš užrakintos skynios 4) Paste- 
butanas išėjimasis geležnės šėpos. Ir 
kitos penkios dar stebėtinesnes štu- 
kos. Dešimties štokų sekretą par
duoda už $5.00 Rašykite adresu:

M. A. Vau Steel and Co.
1502 Edward St., Rockford, Ill.
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