
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Amerikoje $2.00 Į Į Užsienį $3.00

kiai greitai ir pigiai. 
Užsirašant "Katali
ką” siųskit prenum. 
arba laiškus sekan
čiu antrašu.

"Kataliko” spaust, 
spaudinasi visokios 
knygos konstituci
jos ir 1.1. Darbas 
atliekam, labai pui-

THE LITHUANIAN WEEKLY

“KA T ALIK AS”
Published every Thursday at Chicago, III.

Subscription $2.00 per Year
To Europe $3.00 per Year

Advertising rates on application. 
Book and Job Printing in Lithuanian 
Polish, English and all other modern 
languages.
All communication must be addressed:

JOHN M. TANANEVICZ 
Publisher

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

Išeina kas Ketverges, Chicago, Ill.

KAINA METAMS:

JONAS F TANANEVIČIA 
3249-53 S. f Iln..., Chicago, III. 
=

“o? n- • f(. ===—
Savaitraštis Pašvęstas Reikalams Lietuviu Kataliku Amerikoje
No. 7 16 puslapių. Chicago, III., 12 d. Vasario ( February), 1914 m.

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER, JAN. 25, 1899, AT THE POST OFFICE AT CHICAGO, ILL., UNDER ACT OF MARCH 3, 1879

LeistagabentginklaiMeksikan.
Netikėta revoliucija

Wied užimąs sostą
Suv. Valstijos ginkluojasi

Metai XVI
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PREZIDENTO WILSONO 
PROKLEMACIJA.

Revoliucionistams leidžia 
gabenties ginklus iš 

Suv. Valstiją.
Suvienytą Valstiją pre

zidentas Wilson andai pa
skelbė proklem’aciją, kuria- 
ja panaikino uždraudimą 
gabenti ginklus iš Suv. Val
stiją Meksiko revoliucio
nistams. Tą uždraudimą ki- 
tuomet buvo įvykdinęs 
prezidentas Taft ir ligšiol 
to laikytasi. Rasi, preziden
tas Wilson to uždraudimo 
nebūtą panaikinęs, jei jam 
sektąsi sukilusį Meksiką 
pasekmingai maišyti. Bet 
kadangi diktatorius Huerta 

’^^MckTcTu.m>, be i<> abi kovo
jančios Meksike pusės ir be 
Suv. Valstiją visuomet tu
ri ginklą pakaktinai, tatai 
nieko daugiau neliko, kaip 
tik leisti ginklus gabenti ir 
laukti, kol kuri pusė Mek
sike ims galutinai viršų. 
Prez. Wilson mano, kad da
bar revoliucionistai galėsią 
lengvai gauti ginklą ir tuo 
budu greičiau apveiksią 
diktatorių Iluertą.

Tečiau bene ir su ta pro- 
klemacija ar tik kartais ne
bus skaudžiai apsirikta. Iš
girdę huertistai apie pro
klemaciją — labai nusi
džiaugė, nes, girdi, dabar 
bus galima ir Huertai lais
vai gabenti ginklus ir to
dėl jo padėjimas daug su- 
stiprėsiąs.. Po to Huerta 
kaip del pasityčiojimo pa
skelbė, kad jis savo armiją 
dar 50 tūkstančiais dau
giau padidinąs, nes matąs, 
kad turėsiąs užtektinai 
ginklu. Pinigą Huerta irgi 
turįs tos armijos sutaisy- 
mui, nes iš gyventoją lupąs 
priverstinas valdžiai pa
skolas. Pav. provincijai To- 
basco jau antrąsyk įsaky
ta valdžiai paskolinti 100.- 
000 pesos.

Ginklu gabenimo leidi- 
jnu nudžiugę labiausiai re
voliucionistai ir todėl gen. 
Villa apreiškęs, kad netru
kus Meksikas busiąs 
malšintas.

Prez. Wilson savo 
klemacijoj pažymėjo 
svarbiausiu dalyku,
Meksike nesama konstitu- 
cijinės valdžios ir kad Mek
sikas pats privaląs sutvar
kyti savo reikalus, todėl ir 
leidžiama į ten gabenti 
ginklus ir karo amuniciją.

Kiek tenka iš laikraščiu 
patirti, Europos valstybės 
prielankiai sutikusios tą 
proklemaciją ir manančios,' 
kad Meksike ramybė įvyk-] 
sianti, nes jos įvykdinimui 
revoliucionistai neturėję 
pakaktinai ginklą.

Re v< >1 i ucion ista i 1 inksmai 
šnekasi ir tariasi apie toli
mesnį karo vedimą turint 
pakaktinai ginklą. Pav. 
gen. Villa sako, kad jis da
bar miestą Torreon į ke
lias dienas paimsiąs ir tai 
su pagelba kanuolią, kurias 
parsitrauksiąs iš Suv. Val
stiją. Tam tikslui jis turįs 
užtektinai net kapitalo. Ly
gia daliirii Vįlla paskelbė a- 
belną amnestiją tiems fede- 
ralistams oficieriams ir ka
reiviams, kurie pasitrauk
sią iš “išdaviko ir žmogžu
džio” Huerto eilių ir prisi
jungsią prie revoliucionis- 
tą.

Kaip Viliai seksis paimti 
Torreon, dar nežinia, tik 
yra žinoma, kad ten pirmu
tinį muši revoliucionistai 
pralaimėję. Na, jis daug

l-VIEW FROM M&DQR.IAL 2-ABfflHOT LINCO!J-į J- STATUE. OF LINCOLN

Vergijos panaikintojas prez. Abraham Lincoln ir jam didis paminklas, statomas 
Washingtone už $2.000.000.

dėjimas prasidėjus kaip 
paprastai.

R e voliuci j ą pa gimdžiusi 
Peru biurokratija su armi
jos pagelba. Biurokratijos 
priešakyj stovis dr. August 
Durand, gi armija valdąs 
pulkininkas Bonavideo.

Daugiausia už revoliuci
ją kaltinamas pats ištrem
tasis prezidentas Billing- 
hurst. Tai buvęs išdidus, 
pasipūtęs anglas, valdęs ša-

vilties padeda Suv. Valsti- Ii geležine ranka h labaiper-
ją kanuolėms, kurias jau 
užsakęs.

Labai abejojama, kad 
prez. Wilsono proklemaci- 
ja kas link ginklu gabeni
mo apmalšys Meksiką, kai 
kad abejojama apie gen. 
Villa drąsius sumanymus 
ir nupasakojimus.
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Panamos Kanalo Reikalai.

už plaukiojimą

Tomis dienomis diploma
tu rateliuose pagimdęs ne
mažą judėjimą Suv. Valsti
ją prez. Wilson pranešda
mas, kad
Panamos kanalu už laivus 
turi būti 
mokestis, nežiūrint po ko
kia Vėluva tasai laivas plau
kia ir kam jis priguli. Kaip 
žinoma, seniau kogresas 
buvo nusprendęs, kad kitą 
valstybių laivai turi mokė
ti nuskirtus mokesnius už 
perplaukimą kanalu, gi 
Suv. Valstiją laivai, kaip 
pirklybiniai, taip ir karo, 
turi būti visai paliuosuoti 
nuo tą mokesnią, arba 
keti labai mažą taksą.

Prieš tai energinei 
protestavo Anglija, gi

imama vienoda

mo-

uz- 
pas-

NETIKĖTA REVOLIU
CIJA.

Respublikos Peru preziden
tas ištremtas.

Pereitoj savaitėj visai ne
tikėtai Peru respublikoj 
užgimė revoliucija ir tuoj 
nušlavė šalin visą valdžią. 
Sostinėj Lima sukilus ka
riuomenė užpuolė preziden
to minus ir Santa Catalina 
kašarus. Po kelią valandą 
šaudymo revoliucionistai 
pagriebė prezidentą Bil- 
linghurstą ir nuspręsta jis 
ištremti iš tėvynės. Karo 
ministeris, gen. Varila, su
sirėmime nušautas.

Revoliucija gimė ryte ir 
iki pusiaudieniui viskas 
kuogeriausiai apsidirbta. 
Sostinės gyventojai išpra- 
džią baisiai buvę persigan
dę, uždaryta visos krautu
vės, bet po pietą, visakam 
aprimus, mieste išnaujo ju-

sekiojęs šalies valdininkus. 
Kad užtikrinus sau pagelba 
iš liaudies pusės prieš kon
gresą ir valdininkus, stojo 
jis liaudies pusėn, remda
mas darbininką straikus ir 
reikalavimus. Sakoma, kad 
jis manęs kesinties ant val
stybės, norėjęs pasiskelbti 
diktatoriumi ir susiaurinti 
•kongreso teises. Taippat jis 
užsitraukęs neapykantą, 
kuomet panorėjęs valsty
bės išdą sudrutinti, suma
žinant valdininkams algas. 
Gi svarbiausia tas — nebu
vęs nuolankus Suv. Valsti
ją norams.’

Revoliucionistai į prezi
dentus nuskvrę dr. Duran- 
dą.

Trumpa revoliucija ir 
mažai auką prarijus, nes 
užmušta tik keliolika karei
viu. «■

CHINIJAI GRĄŽINAMA 
ABSOLIUTIZMAS.

Yuan-Shi-Kai cariškai šalį 
valdo.

Regis dangaus ciesorija, 
nesenai pakeista respubli
ka, dar nėra pribrendus 
prie naujos gadynės konsti- 
tucijinės valdžios. Prezidep- 
tas Yuan-Shi-Kai palengva, 
bet nuolat . trumpina ten

S

la isvos vadžiaik m u tr
inas konstitucijinį surėdy
mą. Nesenai jis panaikino 
valstybės parlamentą ir a- 
no vieton įsteigė sau pata
riamąją valdžią, gi pasta
ruoju laiku panaikino vi
sas provinciją konstituciji- 
nes tarybas. Visą respubli
kos valdymą palengva pai
ma į savo rankas, kai kad 
butą ciesoriaus laikais.

Kasžin ar jam bus lemta 
ten ilgai būti autokratu ir 
savaliauti. Ar negims nau
ja revoliucija ir ar jis ne
palydės už tai savo galvos!

NAUJI MOKESČIAI. 
Austrijos gyventojai vis la

biau apsunkinami.
Ligšiol buvo manoma, 

kad Austrijoje valdiškieji 
mokesčiai taip jau dideli, 
kad ją didinti jau nebusią 
galima. Tečiau valdžia nu- 
sprenddžius ant to neapsis
toti. Jai norisi dar 100.000 
milijoną koroną daugiau 
metais iščiulpti iš vargdie- 
nią gyventoju. Nuspręsta 
užtraukti naujas .mokestis 
nuo įplauką, pradedant 1.- 
600 koroną. Vadinasi, kas 
turės metais 1.600 koroną 
įplauką, privalės valdžiai 
mokėti nuskirtą mokestį.

Į užmetinėjimus valdžia, 
kaip paprastai, teisinasi, 
kad jai pinigai reikalingi 
užvis labiaus ginklavimuisi.

Bet dar klausimas, ką pa
sakys į tą klausimą parla
mentas.

Valsijjdius labai nepr 
k i.

Argentina, Chile ir Bra
zilija visai esančios prie
šingos Suv. Valstiją įsiver
žimui Meksikan. Jos tvirti
na, kad toksai įsiveržimas 
pasibaigtą Meksiko užėmi
mu ir tuokart dar labiau 
Suv. Valstijos sustiprėtą 
ir paskui dar aršiau užgultą 
ant mažesnią Amerikos res
publiką. Tasai respubliką 
neprielankumas Washing- 
tono valdžiai, žinoma, nepa
tinka, tečiau tai turi prim- 
ti už gerą velijimą, nes jai 
visvien baisu įkelti 
Meksikan, kur ima 
ninkauti japonukai.

valstybės, kadangi tuomet 
tą valstybią pirklybai gra
sintu pavojus, nes Ameri
kos pirkliai kanalu naudo
tųsi veltui, gi Europos 

n.-+])irklįams prisieitą mokėti 
augštus mokesnius.

Protestuojančios

nas kanalas yra tarptauti
nis, nors jis yra vienos kat
ros tautos prakastas. Tau
ta, kuri prakasė kanalą, ga
li ir turi imti mokesnius už 
laivą plaukiojimą kanalu, 
kad. tuomi padengus lėšas, 
kurios išleista kdnalo kasi
mui, bot mokesniai turi bū
ti vienodi; be jokią privile
giją saviems pirkliams ir 
pramonininkams.

Tos nuomonės laikosi ir 
prezidentas Wilson, kuris 
akylas ir be to atkaklus 
diplomatas, nenori turėti 
su valstybėmis nesutikimu, 
ir todėl reikalauja nuo vi
są be jokios išimties laivą 
vienodą mokesniu už nau
dojimąsi kanalu.

Žinoma, paliks liuosi nuo 
mokesnią tik Dėdės Šamo 
karo laivai, gi už kitą vals- 
tybią karo laivus bus reika
laujama mokesnią.

Tą naują prezidento Wil
sono sumanymą paremian
ti koijįp’eso Darią didžimr’L 
nes mato, kad kova su yal-

valsty- stybėmis negali išeiti go
bės tvirtino, kad kiekvie- ran.

koją 
šeimi-

PIETŲ AMERIKOS 
OPINIJA.

Nenori, kad Suv. Valstijos 
Įsiveržtu Meksikan.

Pietį; Amerikos respub
liką opinija Suvienytoms

WIED UŽIMA ALBANI
JOS SOSTĄ.

Reikalaujami pinigai at
sirado.

Princas Wilhelm Wied 
pagaliau nusprendęs užim
ti nepriklausomoj Albani
joj jam pasiūlytą sostą ir 
šį vasario mėnesį jis ten iš
kilmingai nukeliausiąs, kur 
imsiąs šalį valdyti kaipo 
karalius. Princas Wied li
gi šiam laikui nenorėjo ten 
karaliauti, pirmiau iš val- 
stybią reikalaudamas pini
gą, kokie būtinai reikalingi 
jam ir šalies valdymui.

Busimas Albanijos kara
lius jau nusisamdęs ir jach
tą (garlaivio rąšis) pas a- 
merikoninį milijonierių 
Harrimaną, kuriuomi nuke
liausiąs linkui busimosios 
Albanijos sostinės, miesto 
Durazzo. Jį paly dėsianti 
tarptautiniu karo laivu es
kadra.

Princas Wied labai gerai 
žino, kad toji jo kelionė y- 
ra labai pavojinga. Albani-

joj kadangi dar randasi Es- 
sad-paša, buvęs Skutari ap
gynėjas, kuriam taippat no
risi gauti Albanijos karūną. 
Essad-paša turįs 15.000 ka
riuomenės, kuri visuomet 
pasirengus stoti kovon prieš 
princą.

Kadangi Essad-paša yra 
žiaurus ir atkaklus, tatai 
valstybės pradėjusios gra
žumu su juo derėties, kad 
jis atsisakytu sosto. Bet 
vargiai jis sutiks tai pada
ryti. Ir jei jis nesutiktą, 
tada Austrija ir Italija 
retą pasiusti Albani j on 
vo armijas, kad iš ten 
gujus tą nepaklusnėlį.

Bet kol kas kur bus 
princui visgi ten sostas nė
ra dar užtikrintas.

tu-
sa-
iš-

PANAMOS KANALO 
GUBERNATORIUS.

Juomi nuskirtas vyriausias 
kanalo inžinierius Goethals.

Nesenai Suv. Valstiją 
prezidentas Wilson patvir
tinęs projektą suorganiza
vimui nuolatinės valdybos 
Panamos kanalo juostai ir 
nuskyręs inžinierią, kanalo 
darbą vedėją, pulkininką 
Goethalsą, Panamos juos
tos pirmutiniu gubernato
riumi. Visi dokumentai pa
siusta kongresui patvirtinti.

Panamos kanalo kasimo 
dabartinis komitetas turė
siąs ten valdžią tik lig ba
landžio 1 d. š. m., paskui vi
są valdžią apimsiąs civilis 
gubernatorius, kuris ten 
busiąs augščiausiuoju valdi
ninku.

Kadangi pulkininkas 
Goethals dabar gaunąs $15.- 
000 algos metams, gi kaipo 
gubernatoriui skiriama ne
daugiau $10.000 metams, 
tatai, manoma, kongresas 
jam nei dabartinės algos 
nesumažįsiąs, juo labiau, 
kad į kanalo juostos guber
natorius nesama atsakantes- 
nio žmogaus už jį.
SALOS GINKLUOJAMA. 
Norima apdrausti Panamos 

kanalas.
Suvienytąją Valstiją val

džia skubinai pradėjo gink
luotis (dirbti fortifikacijas) 
ant salą Filipinų ir Hawaii, 
taipat Romiojo vandenyno 
pakraščiais ties Panamos 
kanalu.

Armijos oficieriai reika
laujanti kuogreitesnio tą 
salą apginklavimo ir su tuo 
sutikus kaip valdžia, taip 
ir kongresas. Viskas nori
ma atlikti kuogreičiausiai.

Ant Sandy Hook randasi 
didžiausia pasaulyj kanuo- 
lė, kuri bus nugabenta į 
Panamos kanalą.

Matyt, Suv. Valstijos 
jau ne juokais prisibijo Ja
ponijos.

Andai juk ir kongrese 
kontr-admirolas V reeland 
išdėstė visą baisumą šiai 
šaliai iš japonu pusės. Jis 
atvirai pasakė, kad už Ka
lifornijos bilią japonukai 
pasirengę atimti Filipinus 
ir net Alaską, kadangi tą 
vietovią apgulimui nesą 
pakaktino karo laivyno, 
sausžemio armijos ir nesa
ma gen; fortifikaciją.

■_____ _____ ____________ ' į
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Ten buvęs.

Dom. Armanavičia.

S.

Lietuvos Simus.

var-
lietuviams

K. Karvelis.

PATARIMAS DYKAI.

ILL, 
nela-

lai bažnyčios naudai. Pel
nas buvo pusėtinas.

Doviernastis, užrašai, palikimai, pardavimo aktai, kontraktai ir k.

Kaip 
neži-

LIETUVIAI AMSIMOJE.

nešti, 
čiais

ir geriau atsako lietuviams, 
negu I. W. W.

Vabalickio minėto 
lošimas liks atidė- 
vasario 22 d. Atei- 
gi nedėlię, vasario

truputį papeikti.
Lietuvis.

apsileidę 
karčemas

ma-

su prakal-
Mu'z. J.u-

vra 
ke
čia 
šil-

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

apsireiškia.
Draugas.

ROCHESTER, N. Y. 
Vėluvos pašventimas.

Sausio 25 d. per mišpa
rus liko iškilmingai pašvęs
ta šv. Jurgio dr-jos Vėlu
va. Partraukta ji yra iš 
Francijos ir kainuoja 140 
dol.; ne tik kad gražiai ji 
išrodo paviršutiniai, bet 
dar gražesnę turi reikšmę, 
nes iš vienos vėluvos pusės 
yra rankom išsiūtas šv. 
Jurgio paveikslas, iš kitos 
gi — Lietuvos Žirgvaikis, 
ty. nekaipo iš vienos pusės 
butų parašas: “Dievas”, iš

— “Tėvynė”. Todėl 
L i h m s. kun. Kasakai- 
tis, po pašventimo saky
damas pritaikintų prie tos 
iškilmės pamokslų, gražiai 
nupiešė, jog kiekvieno žmo
gaus užduotis yra gyventi 
ir darbuoties vardan “Die
vo ir Tėvynės”, ty. kiekvie
nas, o ypatingai katalikiš
koji draugija, privalo tą
sias dvi ideas pasisavinti, 
rūpestingai jąsias gaivinti 
JĮ SBĮSURtUĮPĮU.ld OdlBJĮ ‘p 

-JĮOĮSip? SmsM sreq.iup OABS 
soiųnduj .ii aLCuaiuo o aus 
vedančias kiekvienų žmogų 
į tikrųjų laimę. Garbė tat 
šv. Jurgio draugijai, kuri 
įsteigė tokių gražių Vėlu
vą! Lai ji plevėsuodama 
ant jus galvų primena jums 
nuolat tų prakilnų obalsį: 
“Dievas ir Tėvynė”! Lai 
ji veda jus prakilnumo, ty. 
Dievo ir Tėvynės meilės ke
liu per visa gyvenimų!...

Po tam viršminėtoji dr- 
ja susirinko į bažnytinę 
svetainę ir turėjo šeimini- 

-iii^vakarėlį, ty. vakarienę. 
ir pasilinksminimų; buvo 
ten pakviestas ir šv. Ceci
lijos choras, kuris tų drau
giškų susirinkimų papuo
šė savo gražiomis dainomis, 
o G....... orkestrą, griežda
ma tautiškus šekelius ir 
valcelius, taip sujudino vi
sus prie mus paprastos, 
lietuviškos linksmybės, kad 
linksmintasi gražiai ir 
smagiai net iki vidurnak
čiui.

HARTFORD, CONN. 
Yra bedarbių. Didis va

karas.
Žiema puiki; sniego ne

daug. Darbai pusėtinai ei
na, bet žmonių yra daug 
i ’ rbo.

'<-.;-i<> U d. šv. Kazimie
ro T. Apšvietos dr-ja tu
rėjo metinį susirinkimų; 
buvo renkama valdyba, iš
rinkta: pirm T. Špilius, jo 
pagelb. T. Bakšys, prot. 

• rašt. tas pats, A. Kneižis, 
, ‘ fin. rašt. tas pats, Andr.

Pateckis, išd. tas pats, T. 
Tamošiūnas, išdo globėjas 
tas pats, B. Sarapas. Revi
zoriai: A. Kizis, T. Patec
kis, A. Teraitis. Ta pati dr- 
ja turėjo prakalbas 25 d. 
sausio, 1914 ilk Visas vaka
ras susidėjo iš dainų, dek
lemacijų ir prakalbų. “Dai
nų medžiotojų” padainavo 
bažnytinis choras, veda
mas V. Kanclerio. Visų 
programų dėti į laikraštį 
užimtų visą puslapį, bet tik 
įdėsiu svarbesnius dalykus. 
Buvo pakviestas kalbėtojas 
iš Waterbury, Conn., p. 
Juozapas Šaliunas, kurs 
labai plačiai apibrėžė apie 
blaivybę. Matyt, nekuriems

nepatiko, nes buvo ir įsi
traukusių; labai raukėsi. 
Taipgi dar buvo mažų vai
kų choras, vedamas to pa
ties vargonininko; padai
navo porų dainelių; buvo 
daug deklemacijų; puikiau
siai atliko mažas vaikas T. 
Simanavičius deklemacijų 
“Turi katinas kačiukę”; 
6 metų mergaitė Kostan- 
cija Simanavičiūtė dekle- 
mavo “Padėk, Dieve”, Ka
raliukas — “Ištremtas iš 
tėvynės”, deklemavo labai 
puikiai. Taipgi dar kalbė
jo vietinis klebonas, kun. 
J. Ambotas; p;i;iiškiu-> <»pb 
tų draugijų. Programas su
sidėjo iš 19 punktų. Žmo
nių buvo apie 600, bet vi
siems patiko, nes tokių 
vakarų retai kada rengia
ma. Cicilikai rengia pra
kalbas beveik kas savaite, 
bet mažai kas jas lanko, 
nes jau žmonės moka at
skirti grudus nuo pelų.

Bevaikis.

NEWARK, N. J.
Draugijos veikia.

Pastaruoju laiku smar
kiai sujudo šį-tų veikti kai
kurios Newarko kat. dr- 
jos. Taip, sausio 11 d. š. 
m. buvo sušauktas L. R. K. 
P. D. A. centro valdybos 
suvažiavimas. Taipgi tuo 
pačiu laiku keliatas New
arko įžymesnių pag. dr-jų 
veikėjų buvo susirinkę. Vi
si karštai tarėsi, kaip su
vienyti visas kat. pagel. dr- 
jas. Centro valdybos vi
siems nariams nedalyva
vus, rodos, nutarta., sura
stus buvusius nutarimus, 
pasiųsti visiems centro val
dybos nariams užtvirtinti. 
Kadagi tas surašąs paskui 
bus patalpintas organe, tai 
dabar jį“ čia apleidžiu.

Scenos Mylėtojų dr-ja 10 
d. sausio statė scenoje 
“Genovaitę”. Žmonių buvo 
pilna svetainė. Vaisiai iš 
to geri. Ta pati draugija 
dabar tuoj aus vėl rengiasi 
statyti scenoje vasario 15 
d. “Ekspropriatorius” ir 
“Abejotinų ypatų”. Paskui 
vėl “Katriutės gintarai”. 
Šv. Cecilijos choras taipgi 
jau senai lavinas; operetę 
“Užburtas kunigaikštis” 
scenoje statys 21 d. š. m.

Sausio 29 d. čia lankėsi 
p. J. Vanagaitis 
bomis. Nupir 
tuvos gyvenini;.!, 
gus ir tt. Musų
cicilistams taipgi uždavė 
pipirų ir, kaip girdėt, tuo- 
mi nepatenkinti.

Silpnutis.

MARIANNA, PA. 
Darbai blogai eina. Sprogo 
bankas. Devynių metų vai

kas godžiai skaito
“Kataliką”.

Jau du mėnesiu, kai te
dirbama čia tik po dvi die
ni savaitėje. Sausio mėne
syj tebuvo dirbama po vie
nų dienų. Tat tikras var
gas darbo žmonėms.

Jau gruodžio 15 d. čia 
uždarė bankų. O sausio 23 
d. dingo pats bankininkas. 
Nėra žinios, kas bus. Kai- 
kuriems grasia badas. Pa
sižadėjo miest as pr i gelbėti 
neturtėliams. Prigelbsti 
valgiu ir drabužiais. Yra 
čia penkios lietuvių išeimy- 

nos ir tiek pat pavienių. 
Ateina čia “Katalikas” ir 
“Saulė”. Dr-jos lietuviai 
neturi. Yra katalikų bažny
čia; kunigas vokietis. La
bai patariu saviškiems 
vengti šios vietos. Štai jau 
penkti metai vargstu čia ir 
jokiuo budu nepajėgiu iš 
čia išsikraustyti. Turiu tris 
vaikučius. Vienas, devynių 
metų, lanko viešųjų mo
kyklų. Lietuviškai namie 
pats pramokinau. Dabar 
jau gražiai lietuviškų raštų 
paskaito. Labai laukia 
“Kataliko” pareinant ir 
godžiai skaito “Bernaičių 
ir Mergaičių” skyrių. Gai
la, kad negaliu išsikrausty
ti į geresnę vietų ir duo
ti vaikeliui augštę išauklė
jimų.

HERRIN, ILL.
Abelnas lietuvių gyvenimo 

aprašymas.
Šis miestelis nėra didelis. 

Aplinkui yra net 18 kasyk
lų. Kaikurios kasyklos yra 
toli nuo miestelio. Prie kai- 
kurių kasyklų yra sodybos 
(camp), kur kalnakasiai 
gyvena. Darbai dabartės 
nelabai eina gerai. Naujai 
pribuvusiems sunku dar
bas gauti.

Lietuviai čia ėmė atsiras
ti jau nuo 10 metų ir dabar 
jau čia jų yra pusėtinas 
būrelis. Daugelis turi nu'o-i 
savins namus. Kaikurie 
griebiasi biznio; yra viena 
bučernė ir grosernė ir dar 
viena maža grosernė; yra 
trįs saliunai. Kiti bizniai 
italų rankose. Yra pašelpi- 
nė Vytauto „dr-ja, kuri ne
kaip gyvuoja ir su nedaug* 
narių Neprigulmingas Kliu- 
bas. Gerų pramogėlių čia 
nesurengiama. Kartais bū
va cicilikų prakalbos, kur 
netikyba platinama. Nema
ža yra nutolusių nuo tiky
bos. Pamynę po kojų šven
tas tiesas, pasileidžia smar
kiau nedoros keliu. Pame
tęs tikybų, žmogus jaučia
si liuosu nuo pildymo do
ros įstatymų ir duoda va
lių savo blogiems palinki- 
mams. Štai viena bobelka 
paliko vyrų su keturiais 
vaikeliais ir pabėgo su su- 
cicilikėjusiu vyrpalaikiu.

Yra čia bažnyčia, kurių 
lanko italai, lenkai, lietu
viai ir kiti katalikai. Ku
nigas italas.

Netoliese čia ištiko ka
sykloj ekspliozija. Sužeis
ta 8 žmonės, taip jų du 
lietuviu — J. Kazimiers- 
kis ir Petras Smelinkis. 
Abu suvalskiniai.

ROCHESTER, N. Y. 
Darbai nesitaiso. Rubsiu- 

vių unijos reikale.
Darbai įvairiose dirbtu

vėse dar vis nesitaiso. Dir
bama silpnai. Rubsiuvių 
darbai truputį pagerėjo. 
Bet vis-gi naujai atvyku
siam sunku įsisprausti į 
darbų.

Rubsiuvių unija kas kar
tas tvirtėja. Lietuviai irgi 
nemiega. Buvo čia I. W. 
W. skyrius. Jin prigulėjo 
žmonės įvairių pažvalgų. 
Šių gi metų pradžioj buvo 
tartasi nesivadinti tuo var
du daugiau. Nutarta 38 bal
sais prieš 11 prisidėti prie 
U. G. W. F. A. Pastaroji 
organizacija yra ramesnė]kad

ROCHESTER, N. Y.
Mirė S. Bajelis. Kas ji ži

no, tegu duoda dr-jai 
žinią.

Sausio 9 d. hotelyj ras
ta gazu uštroškintas Sta
nislovas Bajelis. Žmogelis 
buvo giliai tikintis ir geras 
parapijonas. Tat, spėjama, 
per neatsargumą užsitroš- 
kino. Buvo vienas pirmuti
nių narių šv. Petro ir Povi
lo dr-jos. Ši dr-ja gražiai 
savo narį palaidojo, nes jis 
jokių giminių čia neturėjo. 
Buvo 60 metų senas. Ne
kuriems nariams pasakojo 
turįs Lietuvoj du suaugu
siu sunu. Jo žmona esanti 
mirus. Kilęs iš Kauno gub., 
Panevėžio p., o kokio vals
čiaus ir kaimo nežinoma. 
Tat žinančių vardan šv. 
Petro ir Povilo dr-jos mel
džiame suteikti jo sūnų 
adresą. Rašykit adresu: M. 
Ventis, 951 avė. D., Ro
chester, N. Y.

HARTFORD, CONN.
Labai žmonės palinkę prie 

svaigalų.
Visur lietuviai pasižymi 

savo nenuosaikiu svaigalu 
vartojimu. Tik baisėtis rei
kia kaip štai šitame mies
te žlunga ir leidžiasi vis 
žemyn svaigalų nuoduose. 
Smuklės pigesnės per $15.- 
000 čia nerasi. Aišku, kad 
žmoneliai turi daug pasi
darbuoti, kati užlaikyti tuos 
priepeklius. O pakalbink 
prie skaitymo. Nei klausyti 
nenori. Nuo girtybės ke
liems galvoj atsi
rado. Po šešis mėnesius į 
beprotnamį liko uždaryti. 
Vienas vaikinas, antras pa
čiuotas liko suareštuoti už 
girtybę. Daktarai pripaži
no, kad abiem gaidukai 
galvoj atsiradę.

Berniukas.

CLEVELAND, OHIO. 
Darbai ima eiti geriau. Pa

rapija turtėja.
Šiame mieste darbai jau 

taisosi. Atleistuosius dar
bininkus ima priiminėti at
gal. Nickel Plate kompa
nija pavasariop rengiasi 
statyti didelę stotį. Tai vėl 
bus darbo burini žmonių.

Gerai vedant dalykus, 
parapijos kasoj jau turime 
per $14.000. Vis tai per 
kun. Halaburdos darbštu
mų. Kitos parapijos skolo
se skęsta, o mes pinigus 
krauname. Bažnyčių turi
me nelabai didelę. Bet lietu
viai įvairiose miesto daly
se gyvena, nesuvažiuoja 
ant karto ir nesimato rei
kalo didesnės bažnyčios.

Žiema labai lengva. Kad- 
ir prasninga, bet sniegas 
tuoj prapuola.

J. II. G.

WATERBURY, CONN.
Bjaurus darbeliai. Darbai 

ima eiti geriau.
Kur alus ar degtinė lie

jasi, ten, žinok, ir peiktinų 
darbelių ir kalbelių atsiras. 
Svaigalai, tai pikto šalti
nis. Pas vienų žmogų užė
jo du jau apsvaigusiu vy
ruku. Bet visgi išprašė šei
mininkų dar svaigalų ,par-

Tuo tarpu su sve- 
ištiko ergelis, taip 
šeimininkė nustūmė 

vienę svečių trepaiSj kurs 
neklausė, liepiant išeiti. 
Bet jis užėjo atgal, ir tuo 
tarpu šeimininkas parėjo. 
Tasai ketino su reikalu ei
ti miestan. Ir svečiai sekė 
jį, mat, norėjo atkeršyti 
už pačios nemandagumų. 
Tuoj ant gatvės susikibo. 
Bet šeimininko vyrai atlė
kę gerai apšukavo padau
žas ir paleido.

Darbai šiame mieste ge
rėja. Paleistuosius darbi
ninkus priiminėja atgal. 
Yra čia prakilnių vyrukų, 
kurie griebiasi laikraščių, 
kningų, siekia prie apšvie
timo.

WESTFIELD, MASS.
Nupirkta lotai bažnyčiai. 

Dr-ja gerai gyvuoja.
Susitvėrė čia šv. Kazi

miero parapija. Sutiko mo
kėti po 25c. mėnesyj. Už 
$1.200 nupirkta lotai. Jei 
eis viskas gerai, tai į du 
metu bus čia lietuvių baž
nyčia.

Šv. Kazimiero dr-ja ge
rai gyvuoja. Turi salę ir 
kningynę. Lošimų neren
gia, nes niekas nenori mo
bilities. Už nerangumų rei
kia

EASTON, PA. 
Kooperacijos vargai. Dar

bai eina neblogai.
Čia gyvuoja kooperativė 

valgomųjų daiktų krautu
vė. Bet joj parduodama 
brangiau ir gaunama pras
tesni daiktai. Jai nekaip 
sekėsi. 30 žmonių su vir
šum buvo sudėję po $25, 
$50, $100??. o kitas net $400 
indėj o. Dabar pinigų nėra 
iš ko sugrąžinti. Didesnieji 
dalininkai paėmė į savo 
rankas dalykus. Jei mažes
nieji dalininkai pirksią 
daiktus per du metu, tai 
gausių dalis, kitaip ne.

Darbai čia eina gerai,
M. P.

HOQUIAM, WASH.
Darbai eina gerai.

Šis miestelis randasi ties 
jure. Darbai čia eina gerai. 
Darbai čia giriose ir lentų 
pjovyklose. Lietuvių ■ 
keturios šeimynos ir 
liatas pavienių. Yra 
švedų, finų. Oras čia
tas, žiemos nėra, tik dažnai 
lįja. Dar uodai tebėra. La
bai kalnuotas kraštas.

“Kataliko” skaitytojas.

NEW YORK, N. Y.
Žydo bankas subankrutijo.

Kol darbai gerai ėjo, kai
kurie lietuviai taupiai gy
veno, bet turėjo neišmany
mų dėti pinigus į žydo ban
kų. Dabar, pablogėjus dar
bams, žmonės pradėjo neš
ti pinigus iš banko. Žydas 
ir uždarė bankų. Ne vieno 
šėtonas nunešė pinigus. 
Tegu lietuviai žino, kad 
reikia dėti pinigus į stip
rias bankas.

Antanas K.

KEWANEE, ILL.
Mažai tedirbama. Pramogė

le parapijos naudai.
Žmonės čia nelabai link

smi, kad trumpai tedirba
ma ir po mažai teuždirba
ma. Po Kalėdų du lietuviu 
apsivedė.

Sausio 8 ir 9 d. buvo ro
doma kratantieji paveiks-

GIRARDVILLE, PA.
Lietuviai apsileidę. Darbai 

eina gerai.
Miestelis čia nedidelis, 

bet lietuvių nemaža čia y- 
ra. Bet turbut retai kur 
taip lietuviai 
kaip čia. Po
slimpinėja, prisiputę 
kaules vienas antram dau
žo. Parapija silpnokai sto
vi. Čia yra jau priaugan
čios jaunuomenės, ir pra
vartu but turėti mokyklų, 
bet mūsiškiai nesirūpina a- 
pie tai.

MARYVILLE, ILL.
Vasario 14 d. bus pirmas 

vakaras. Darbai mažai 
teina.

Niekas ligšiol čia nesi
rūpino surengti jokios pra
mogos. Pirmu kartu atsi
bus vasario 14 d. Moterims 
ir merginoms padaryta už- 
dykų. Bent dauguma čior 
nykščių turbut pasirupįs 
atsilankyti.

Dirbama čia po 2—3 die
nas savaitėje. Pragyveni
mas brangus— po $20 mė
nesyj. Nėra daug šeimy
nų. Todėl pavieniai turi 
šeimininkams gerinties, 
kad laikytų. O gerinasi, ži
noma, degtine, alum, 
tinkamiau gerinties 
no.

SPRING, VALLEY, 
Mirė lietuvis. Darbai 

bai teina.
Sausio 25 d. mirė M. 

Petkevičius, kurs du ar 
trįs mėnesiai atgal buvo 
sužeistas kasykloj. Rengėsi 
pavasarį važiuoti į Lietu
vę. Turėjo $3.000, kuriuos 
paliko broliui. Turėjo 35 
metus amžiaus. Kilęs iš 
Suv. gub., Marijampolės 
pav. Buvo nevedęs.

Dirbama čia po 5 ar 6 
dienas savaitėje.

Misviečių Albinas.

E. ARLINGTON, VT. 
Darbo nedaug. Tveriasi S.

L. R. K. A. kuopa.
Čia yra kėdžių dirbtuvė, 

kurioj darbai visai sumažė
jo. Bedarbių apsčiai čia ran
dasi. Vieni važiuoja i Lie
tuvę., kiti i kitus miestus. 
Buvo bandyta sutvert S. 
L. A. kuopę. Nebuvo sutiki
mo ir nesusitvėrė. Dabar 
tveriasi S. L. R. K. A. kuo
pa. Prisirašė 31 narys. Ge
ros kloties besitveriančiai 
kuopai.

Kataliko” Rejento Biuras atlieka visus rejentališkus reikalus prieinamiausią kaina.

E. ARLINGTON, VT.
Cicilikiškos vestuvės.

Cicilikų laikraščiuose iš
girta vienos poros civi- 
lės, tai yra cicilikiškos 
vestuvės. Bet jokiuo žvilgs
niu neužsipehio pagyrimo. 
Svečiai linkėjo sveikatos 
jaunavedžiams. Vienas tiek 
linkėjo sveikatos, kad ir pa
čiam pritruko. Išėjęs lau
kan nusmuko nuo koto ir 
reikėjo tuoj daktaro.

Vestuvių tarnas.

WINNIPEG, CANADA. 
Dr-ja įra.

Jau du metai kai gyvuo
ja čia L. D. K. Vytauto dr- 
ja. Iš pradžios jai labai ge
rai sekėsi. Dabar ėmė pul
ti. Nariai net vienas antrų 
į teismų ima skųsti. Labai 
nemalonu, kad tokie daly
kai

KENOSHA, WIS. 
Lošimai.

Buvo pasklydus gandas, 
kad vasario 15 d. šv. Petro 
parapijos giedoriai valdy
sią komediją vardu “Kur
čias Žentas”. Bet del ligos 
lošėjo 
veikalo 
tas ant 
nančių 
15 d> šv. Petro salėj bus 
vaidinta graži komedijėlė 
“Trįs mylimos”. Vaidys N. 
P. šv. Marijos P. mergaičių 
dr-ja iš Chicagos, nuo 
Bridgeport©. Tad labai bus 
indomu matyti, kaip mergi
na atliks vyro rolę.

NEWARK, N. J. 
Pranešimas.

‘: Vietinė Scenos Mylėtojų 
dr-ja atspauzdino ir išdali
no apgarsinimus, kad vasa
rio 15 d. š. m. statys sceno
je du veikalu “Ekspropria- 
torius” ir “Abejotina Ypa- 
ta”. Bet valdžiai uždrau
dus nedėlioj teatrų lošti, 
minėti veikalai lieka atidėti 
iki balandžio 13 d. š. m., o 

minėtoj vasario 15 d. nebe- 
statys.

Sc. Myl. Dr-jos Komit.

Graikija baimėje. Graiki
jos • premjeras Venizelos 
lankosi po visas Europos 
valstybes ir nori jas pa
traukti Graikijos pusėn, 
jaigu Turkija jai paskelbtų 
karų. Gi Turkija ištikrųjų 
ruošiasi karau. Nori Graiki
jai gerai išpliekti kailį ir 
atimti visas paimtas iš jos 
karo metu salas. Kadangi 
Graikija prieš Turkiją yra 
silpnutė, tatai ir atsiradus 
baimėje. Ir nežinia, ar ki
tos valstybės norės už jų 
užsistoti.
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_____  KATALIKAS

Naujieji Švenčionis, Vilo, 
gub. Nesenai teko man bū
ti Naujuose Švenčionyse. 
Čia prie pat stoties stovi 
gana puiki vartotojų dr- 
jos krautuvė, kuri daugiau
sia gyvuoja iš lietuvių 
(čia kraštas^ grynai lietuvių 
apgyventas); vienok su 
tarnais, pasirodo, negalima 
čia susikalbėti vietine kal
ba. Prabilus man lietuviš
kai, tarnas kreipės prie 
kasininkės: “co tu on pro- 
si po litewsku”. Kasinin
kė, matyt, mokanti lietu-' 
viškai, bet neskaitanti, rei
kalingu kalbėti su pirkė
jais lietuviškai ir reikalau
janti, kad žmogelis, eida
mas ton krautuvėn, pirma 
išmoktų “poniškos kalbos”. 
Ponia kasininkė pastatė 
tokį ultimatumų ir man, 
tik davė palengvinimo, pri
dursiu, jog galima susikal
bėti čia su jais ir rusiškai. 
Kol aš buvau krautuvėje 
atėjo ten vienas ir antras 
valstietis ir vis kalbino 
lietuviškai, o kad abudu 
gavo atsakymų “prosze 
mowič po polsku”, griebė
si kalbėti rusiškai. Mano 
nuomone ir mums reiktų 
griebtis tokiuose atsitiki
muose priemonės, pačių 
lenkų vartojamos, ir steng
tis neturėti jokių reikalų 
su tokiais ponais, pana
šiais į švenčionų krautuvės 
vedėjus ir eiti tenai, kur 
visados stengias patenkin
ti pirkėjus, nežiūrėdami 

tautos, .nei tikybos.

Senieji Trakai, Vilniaus 
gub. Prieš trejetų metų 
kun. A. Kurilavičius, išva
žiuodamas iš Senųjų Tra
kų, kur buvo nekurį laikų 
klebonu, į Gardinu, išbrau
kė iš bažnytinio invento
riaus D. L. K. Vytauto la
bai senų paveikslų (port
retų). Kun. Kurilavičiaus 
inpėdinis, kun. Vojevodz- 
kis, ' dabartinis Senųjų 
Trakų klebonas, pasiuntė 
tų paveikslų kun. Černiaus- 
kiui Vilniun. Indomu butų 
bent sužinoti, kur gi kun. 
Čern. tų svarbų lietuviams 
paveikslų yra padėjęs?

Šiauliai. Po Šiaulių dar-i 
bininkus pradėjo lankyties, 
pastaraisiais Saikais viso
kie žydeliai agentai, kurie 
stengiasi, kaip išmanydami, 
įkalbinėti žmoneliams nu
sipirkti sau ant “išmokėji
mo” gramofonus. Savo 
smailiu liežuvėliu jie ap
svaigina ne vieno vargšo 
protų ligi to, kad tie ištik- 
rųjų į savo apšiurusių grin- 
telę parsigabena gramofo
nų, kuris nemažai kainuo
ja, o naudos neduoda jokios. 
Pažvelgus iš šalies liūd
na daros, kad žmoneliai ne
išranda naudingesnio dar
bo liuosam laikui sunaudo
ti. Patark pasiskaityti geni 
kningų, išsirašyti laikraštį, 
tai tau atšauna: “Lai po
nai skaito laikraščius, tai 
ne mums, prasčiokams”.

* Nesupranta jie to, • kad 
gramofonas tai tikrai dau
giau tinka ponams, o laik
raščiai yra leidžiami ne 
vien ponams, bet dar la
biau reikalingi tiems, ku

rie del ištekliaus stokos ne
galėjo išeiti mokslų.

Virbalis. Pirmų Naujų 
Alėtų dienų, išėjus trauki
niui 9 v. ryto iš Virbalio, 
užsidegė trečiosios klesos 
vagonas. Ačiū apsižiurėji- 
mui sėdinčių tame pat va
gone žydelių, gerai supran
tančių, kokia nelaimė gali 
iš to kilti, traukinys buvo 
sustabdytas, ugnis užge
sinta ir nelaimė prašalin
ta.

Raudėnai, Šiaulių apskr. 
Raudėnų miestelis visai ne
didelis. Tai, galima sakyti, 
kaimas, kuriame be bažny
čios yra tik aludė, viena-, 
kita sankrovėlė ir tiek. 
Šiaip jau visais reikalais 
reikia kreipties ar į Kur
šėnus (16 varstų), ar į 
Triškius (9 varstai). Pač
io skyriaus nėra, taigi laik
raščiai bei laiškai gauna
mi labai retai. Pasitaikius 
blogiems keliams po dvi 
javaiti nematai jokio laik
raščio. O keliai — ar tai 
žiemų, užėjus pustynams, 
ir pavasarį bei rudenį, be
veik neišbredami.

Kun. prof. K. Jauniaus 
vardu stipendija. Geras mo
kytojas visur yra pagei
daujamas. Koksai mokyto
jas, tokia mokykla. Paga
minti gerus mokytojus Lie
tuvai, tai pareiga visų, kam 
brangi tėvynė ir jos ateitis. 
Ačių gerb. valstybės du
rnos atstovo p. M. Yčo ini- 
ciativai, užmanyta intaisy- 
ti kun. K. Jauniaus vardo 
stipendijų, kurios nuošim
čiais galima butų išsiųsti 
užsienin vienų ar daugiaus 
mokytojų, išėjusių “Sau
lės” dr-jos kursus, kad 
plačiaus apsišviestų ir pa
žintų įvairius mokymo bu
dus užsienyje. Tam tikslui 
gerb. atstovas p. M. Yčas 
paaukojo 5r., kun. J. Lau
kaitis — atstovas nuo Su
valkų gub. — 5 r., kun. P. 
Januševičius 5r. Viso labo 
15 r.

Tam pačiam tikslui ger
biamasis atstovas, p. M. 
Yčas, žadėjo pavesti visų 
pelnų iš paskaitų, kurias 
pasižadėjo įrengti Kaune 
sausio mėnesyj.

Kun. P. Januševičius.

Bažnytiniai - historiškų 
žemlapių reikalingumas. 
Beskaitant gilų gerb. kun. 
P. A. tyrinėjimų — “Vyg
rių ir Seinų dijecezijų his- 
toriją” (Vadovas No. 11 ir 
sek.) — noroms-nenoroms 
ateina galvon mintis, kiek 
padidėtų panašių tyrinėji
mų reikšmė (kuri jau ir be 
to neapsakomai didelė), jai- 
»u prie jų but prikergtas 
žemlapių pluoštas. Reika- 
'ingumą žemlapių, kurie 
parodytų atskirų dijecezi- 
įų, dekanatų ir parapijų 
historiškųjį ribų keitimąsi, 
puikiausiai, rodos, patvirti
na “Vygrių ir Seinų dije
cezijų historija”, kurių tai 
dijecezijų ribos ypač buvo 
nepastovios historijos bėgy
je. Gi tas pats kun. P. A. 
tyrinėjimas parodo būtinų 
reikalingumų nustatinėti

panašiuose žemlapiuose] 
bažnytines ribas sąrišyj su 
politiniai - administrativiu 
ribų mainymuisi. Iniciati- 
vų tame darbe kas del Sei
nų vyskupystės, tikimės, 
padarys gerb. Vygrių ir 
Seinų dijecezijų historikas, 
kuris savo mokslo autori
teto žodžiu paragįs taip 
dvasiškius, taip svietiškus 
asmenis prisidėti prie to 
Lietuvos historijos mokslui 
taip reikalingo darbo.

Al. Milčinskas.

Skuodas, Telšių apskr. 
Netoli katalikų bažnyčios 
riogso aplūžę gana dideli 
mediniai namai — tai ki
tusyk Skuode gyvenusio’ 
kunigaikščio Sapiegos pali
kimas. Šituos namus kun. 
S. buvo pastatęs katali
kams bei liuteronams Skuo
do valsčiaus elgetoms gy
venti; kad vargšai neken
tėtų šalčio, kun. buvo pa
skyręs kasmet kiek ten 
malkų iš savo miškų neto
li Ylakių. Po pirmojo lenk
mečio (1831 m.), Sapiegai 
išbėgus, valdžia paėmė vi
sus jo turtus Skuodo ir a- 
pylinkės valsčiuose, tečiau 
toji vadinamoji “špitolė” 
taip ir pasiliko nė tai para
pijos, nė tai Skuodo mies
to nuosavybė — elgetoms 
gyventi; raalkij jau senai 
nieks nebeduoda. Namus 
ligšiol prižiūrėdavo kuo
met tai miestelėnų ir val
džios paskirti 4 globėjai, iš 
jų vienas visados būdavo 
Skuodo liuterių pastorių. 
Globėjai iš kiekvieno apsi
gyvenančio “špitolėje” 
vargšo imdavo įstojamųjų 
įnašų 10—11 rublių, iš tų 
pinigų turėjo kur reikiant 
namus pataisyti; tų pini
gų, kaip apskaitoma, per 
keliatų dešimčių metų tu
rėjo susidėti apie 4 tūks
tančiai. Šiandien globėjų 
beužsiliko tik vienas senu
kas, naujų gi nė miestas, 
nė valdžia nebesirūpina pa
skirti; tuo tarpu iš metų 
metais sudėtųjų elgetų į- 
našų ir nuomų (mat, pusė 
namų esti kas metai išnuo- 
muojama vargšams) šian
dien nebeužsiliko nei dvy
lekio, namai gi nekuomet 
netaisyti ir už metų-kitų 
turės sugriūti; mat, globė
jų nieks neprižiūrėjo, ko
kiems reikalams jie minė
tuosius pinigus suvartojo

Po plačią Lietuvą pasta
ruoju metu daugelyj vietų 
steigiamos labdarnj drau
gijos globoti vargšams, ne
galintiems darbo dirbti. 
Reikia tikėtis, kad su lai
ku kiekviename valsčiuje 
tokių draugijij įsikurs. Tuo 
tarpu čion, Skuode, kaip 
išvirkščiai. Tokią reikalin
gą įstaigą, kurioje ligšiol 
turėjo kampelį apie 15 
vargšų, nerūpestingi vals
tiečiai pavedė kelių neti
kusių nuožiūrai, ir jau ryt- 
po-ryt tojo paties supuvu
sio kampelio vargšai nebe
teks, kadangi daugelis 
miestelėnų linkę tą “špito
lę” bi kam parduoti, tegu, 
sako, bent kas namus nors 
pasistato, juk ir taip jie 
sugrius; stebėtinas skuo- 
diškiii nerangumas.

Šį rudenį keli guvesnie
ji miestelėnai užsiminė, 
kad butų pravartu tąją 
špitolę paimti globoti vi
sai parapijai. Tuo tarpu 
manoma įsteigti Skuode 

“Blaivybės” draugijos sky
rių ir minėtųjų namų in- 
plaukas pavesti “BĮ.” sky
riaus valdybai, ir šiek tiek 
pinigų sukrapščius, atnau
jinti tą špitolę, kad būti; ir 
elgetoms kur gyventi ir 
kitą namų pusę paversti 
liaudies namais, kur butų 
vieta įvairioms sueigoms, 
skaityklai ir kningynui. 
Tokie liaudies namai geisti
na, kad visuose Lietuvos 
miesteliuose įsikurtų — 
jie žymiausias šviesos židi
nys visos apylinkės žmo
nėms šviesti, blaivinti. 
Duok, Dieve, kad tas nau
dingas ir be galo svarbus 
sumanymas rastų užuojau
tą skuodiškių visuomenėje.

Mažeikiai del žydų ge- 
šefto reikalų ir žiemos pus
nių paliko visai be žibalo. 
Atgabenti geležinkeliu ne
galima, nes delei pusnių 
stotyse jokių prekių per
siuntimui nebepriima.

Vienas žydas parsivežęs 
bosą žibalo iš Viekšnių 
pardavinėja po 10 kap. 
svarą. Ar nepravartu butų 
susitarus patiems lietu
viams gabenti sau žibalą 
iš Liepojaus, be jokio žydų 
tarpininkavimo. Atsieitų 
daug pigiau ir patogiau.

Skuodo padangėje praė
jusių dviejų savaičių pus
nis daugumą žmonių neap-' 
sakomai privargino; sodžiai 
ir kiemai vienas nuo kito 
ir nuo miestelių buvo kuo
ne galutinai atskirti, ir 
kasžin kokiai bėdai užklu
pus ne visados bebuvo ga
lima artimą miestelį pa
siekti. Už tai daugiįįna už
vis smulkiųjų krautuvnin- 
kų beveik subankrutijo. 
Daugeliui ir Kalėdų šven
tės liūdnai praėjo — ypač 
vargo žmonėms, nes visą 
mėnesį jokių uždarbių be
veik niekame nebebuvo.

Abeliai, Ežerėlių ap. Šie
met pas mus labai nepap
rasta ir bloga žiema. Snie
go tiek privertė, kad to
kios daugybės nebeatme
na nė seni žmonės. Laukuo
se tiesiog nebegalima nė 
pėsčiam išbristi, nė išva
žiuoti. Sodžiuose gi nebe- 
žymu nė tvorų, trobos už
pustytos ligi stogų, o so
duose iš po sniego medžių 
tesimato vos viršūnės, 
žmonėms tikras vargas.

Žemaitijoje apie Telšius 
po sunkiam rudeniui su 
nuolatiniu lietum, purvy
nais ir neišbredamais ke
liais — ne lengvesnė ir 
žiema. Gruodžio 10 d. pra
dėjo snigti drėgnu drabliu, 
11 d. jau gerai pasnigo ir 
vakarop ėmė kiek šalti. 
Nuo 16 gi gruodžio pasikė
lė baisios pūgos, kurios ir 
tebesitęsia su trumpais per- 
traukiais. Užvertė dide- 
liausiomis pusnimis gatves, 
pakrūmes. Ir vieškeliai bū
riais taip užnešti, kad ir 
pačtos suvėluoja ir esti pri
spirtos net nakvoti, kol 
pavaromi žmonės neatkasa 
kelio; ne visur galima ir 
atkasti, vietomis laužiama 
kelią per laukus. Ypač čia, 
Žemaitijoje, kur esame to
li atskirti nuo geležinke
lio, šitą gilią žiemą su ne
užšalusiomis pelkėmis sun
kiai juntame. Del dideliai
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GAIL & AX

NAVY
Long Ctst Tobacco

(‘“Geriausia Taboka Geriausiame Pakelyje"
į Pasigėrėtinas švelnumas, saldumas ir stebėti
na skonis NAVY tabokos pasidaro iš to, kad tą ta
boką išlaikėm ilgesnį laiką prieš pjaustysiant į 
tuos ilgus šilkinius straipsčius, kurie taip lengvai 
susukami į apskritus puikius cigaretus.

NAVY gaunate pasiganedantinai šviežią, sal- 
Ižią ir kvėpančią, kadangi NAVY pakelis su ketu
riais apvyniojimais apsaugo taboką nuo dulkių, 
drėgnumo ir sausumo.

Gali taipgi džiaugties NAVY rūkydamas pyp
ke garba žebaudamas — tai yra visam kam gera 
tabika.

A I Klausk 83v0 krautuvninko kad duotų dykai popierėlių 
fiz 1 Is.nl kningelę, kuri duodama prie kiekvieno 5 c. pakelio.

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

Pervesk į 
NAVY

. ir pamatysi, kad esi ant teisingo 
kelio prie užsiganėdinimo taboka. 
NAVY susisuka į tokius puikius, 
minkštus ir sveikus cigaretus, 
kad gali jų rūkyti kiek tik nori ir 
sveikas džiaugties apskritą metą.

sunkaus ir brangaus pre
kių pargabenimo, viskas 
labai pabrango. Reikalin- 
giausieji daiktai, kaip va: 
žibalas, įeina į 8 kap. sva
ras. Žmonės taipgi negali 
nei javų parduoti, nei į 
mišką ineiti, — sėdi visi nu
liūdę ir laukia nekantriai 
atadrėkio.

Margalis.

Alytus, Trakų apskr. 
Sausio 2 d. iš Alytaus baž
nyčios vidurdienyje pavo
gė skarbonką su aukomis. 
Piktadaris kol kas dar ne
surastas.

Sausio 3 d. naktį kilo 
miestelyj ugnis. Sudegė 
pirkę ir keturi žmonės, ku
rių rasta tik vieni kaulai. 
Spėjama, kad buvo padeg
ta tyčiomis.

Anykščiai. Sausio 2 d. 
Liūdiškių sodžiuje rytmetį 
atrasta ūkininkę K. lovoj 
gulinčių nebegyvų. Ji, mat, 
Naujuose Metuose vakare 
užkure krosnį ir del šalčio 
pasiskubino uždarytį juš- 
ka. Vaikai irgi tik-kų išli
ko gyvi.

Kasiulis.

D-ro Basanavičiaus svei
kata eina geryn.

Byla buvusiojo “Vilties” 
redaktoriaus A. Smetonos 
del tariamojo kun. Malyni- 
cz’o “Viltyje” apšmeižimo 
neįvyko. Tardytojas, neraz- 
damas jokio šmeižimo, Ma- 
lynicz’o skundų atmetė.

“Aušra” įveda du nau
ju skyrių: “Musų Ūkis” 
ir “Gydytojas”. Taigi da
bar “Aušroje” bus trįs 
specialiai skyriai: muzikos- 
meliodijų (kum Brazio kom
pozicijos), ūkės ir liygije
nos.

Kuršėnai, Šiaulių apskr. 
Miestelis nemažas. Mat, ne
toli (4 verstai) yra gele
žinkelio stotis tuo pat var
du. Taip miestelyje, taip 
ir parapijoje daug yra 
tamsumo ir sugedimo. 
Laikraščių skaitoma visai 
mažai; matyt, jų platini
mu niekas nesirūpina. Tie
sa, pirmųjų Kalėdų dienų 
akademijos studentas Ts. 
T-tis per pamokslų aiškino 
katalikiškų laikraščių svar
bų musų laikais ir karštai 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morgan St. Chicago* Ill.
Telephone Yards 6685 •
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ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave, Telephonas Seeley 3029 
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS

ragino prie laikraščių skai
tymo.

Yra ir “Blaivybės” sky
rius, bet tas tik vegetuoja. 
Gal del to, kad vietiniai 
kunigai visai mažai tų sky
rių remia. O girtuokliavi
mas Kuršėnuose, tai kiek
vienas žino, kad gal net 
perdaug išsiplatinęs.

• Kuršėniškis.

Trakų mieste buvusi 
šiomis dienomis smarki vie
sulą pagadino katalikų 
•bažnyčios, cerkvės ir kai- 
kurių namų stogus. Paluk
nės dvare, Trakų ap., toji 
pat viesulą sugriovė, tvar
tus; griūvančių tvartų už
mušti 6 ir sužeisti 4 raguo
čiai.
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KATALIKAS

VASARIS m., 1914 m. »
12 K. Modesto ir Aleks. k.
13 P. Kotryn. Eieei ir Step.
14 S. Valentino ir Zenono
15 N. Pirm. užg. Faustino
16 P. Onezimo ir Julijonos
17 U. Donato kentėtojo.
18 S. Simeono ir Maksimo

Tautos fondas.
“Draugas” rašo, kad jau 

imta vykinti pernykščio 
L. R. K. Federacijos kon
greso sumanymas. Jau esą 
padaryta 200.000 vienacen- 
tinių markių (ženklelių) ir 
100.000 atvirlaiškių, kurie 
busią, pardavinėjami Tau
tos fondo naudai. Markes 
ir atvirlaiškius puošiąs tas 
pats paveikslėlis: Lietuvos 
Vytis, viršuje spindi kry
žius, aplinkui gi parašas: 
“Tautos išdas. Lietuvių
R.-K. Federacija Ameriko
je”. Markės, kaip augščiau 
minėta, busią pardavinė
jamos po vieną centą kiek
viena, gi atvirlaiškiai — 
po penkis centus.

“Draugas” aprašęs tų 
markių ir atvirlaiškių 
vaizdelio reikšmę ir fondo 
svarbumą, nepašykšti su
teikti Amerikos lietuviams 
patarimų, kokiuo budu tas 
markes (ir atvirlaiškius) 
reik naudoti, kad kuodau- 
giaus jų sunaudojus ir su
šelpus Tautos fondą. Tai
gi patariama lietuvių laik
raščių redakcijoms lipdyti 
tas markes ant visų laiškų 
ir paprašyti visų tų, kurie 
siunčia laiškus į redakci
jas, kad taippat lipdytų 
prie laiškų tas markes. 
“Draugas” apsiėmęs taip 
daryti.

Pagaliau patariama vi
siems lietuvių kningynams, 
laivakorčių agentūroms, 
bankams, biznieriams, de
joms, pavieniams lietu
viams ir tt. naudoti tas 
markes. Markių sunaudo
jimui, žinoma, ant kiekvie
no žingsnio galima rasti 
proga, tik svarbu toji ne
girdėta lietuviams nauja- 
nybė pasisavinti, kad visui 
tos priedermės nepamiršus.

Federacijos valdyba ko] 
kas tų markių ir atvirlaiš
kių dar negavus iš spaudos, 
bet netrukus visa tai gau
sianti ir valdyba savu ke- 
liu paskelbsianti sąlygas- ii 
nurodymus, kaip reik jas 
pirkti ir naudoties.

Geram daiktui, ypač 
Tautos fondui, kodėl nepri
tarti, bet pravartu butų 
pirmiau iš Federacijos val
dybos sužinoti visas to fon
do apibrėžtas pienas, svar
biausia, kaip tasai fondas 
bus skirstomas, kas juo 
bus šelpiama, gi kas ne. 
Tas dalykas yra svarbus 
todėl, kad štai turime ir 
kitą Tautos fondui pleną- 
sumanymą, kuris nesenai 
buvo paskelbtas kuone vi
suose lietuvių laikraščiuo
se.

Todėl lauksime iš Fede
racijos valdybos visų sąly
gų ir nurodymų paskelbi
mo. Bet ne tik to, kaip tas 
markes naudoti, bet ir pa
ties fondo tikslų.

j. J. Paukščio padėjimas.
Apie p. J. J. Paukščio, 

“V. L.” leidėjo padėjimą 
“Tėvynėje” štai ką skaito
me:

“Sausio 22 d., nedėlioję, 
pp. A. B. Strimaitis. J. 
Ambroziejus ir V. K. Rač
kauskas važiavo į Kings 
Park, N. Y. “V. Liet.” lei
dėjo, J. J. Paukščio, aplan
kytų. Visi išsivežė labai 
skaudžius ir liūdnus įspū
džius. Rodos, vieta, kur y- 
ra Paukštis, graži, pavyz
dingai švari, priežiūrą li
gonis turi labai gerą ir vi
sai esąs (kaip pats sakėsi) 
užganėdintas, bet sulyg 
sveikatos — nieko iš jo 
jau nebeliko. Susikalbėti 
jau sunku; fantazija bega
liniai išbujojusi: piešia 
be* paliovos vieną po kitam 
fantastiškus paveikslus a- 
pie didžiausius turtus ir vi
sokius išradimus... Lanky
tojų nepažino. Fiziškai at
rodo irgi gana menkas. A- 
belnai, iš apsilankymo ir 
iš pasikalbėjimo su dakta
ru, išsinešta toks įspūdis, 
kad Paukščiui neilgai beli
ko šiame pasaulyje gyven
ti. Liūdna ir skaudi likimo 
ironija. Jis ir jo leistoji 
“Vien. Liet.” tarnavo vi
siems; ypatingai jis nie
kam nieko blogo nėra pa
daręs, o išeiti iš pasaulio 
turi labai tragiškai ir tą 
tragizmą sutvėrė jam tie 
patįs musų broliai lietu
viai, kuriems jis darbavo
si ir iš kurių maža gero tė
ra matęs.”

Kat. pagelb. draugijų rei
kalai.

Šin numeriu dedame 'Su
sivienijimo Liet. Rymo- 
Katalikų Pagelbinių Drau
gijų Amerikoje (S. L. R.- 
K. P. D. A.) centro valdy
bos suvažiavimo raportą, 
centro sekretoriaus atsilie
pimą ir to paties S-mo lai
kinus įstatus. Kiekviena 
pagelbinė draugija išteisy- 
bės turėtų atkreipti į 
tai domą ir prisidėti prie 
to Sus-mo, kadangi yra la
bai svarbus dr-jų nariams 
daiktas. Minėtam Sus-mui 
pirm pusantrų metų New
ark, N. J. buvo padaryta 
graži pradžia kongreso me
tu ir laukta iš to kuogau- 
siausių vaisių. Tikėtasi, 
kad nors artimesnės dr-jos 
prisidėsią prie Sus-mo ir 
tuo budu busiąs pradėtas 
aktivinis darbas. Tuo tar
pu praėjo tiek daug laiko 
ir tasai sumanymas, visa 
pradžia kuone užsnūdo. 
Truko tam tikslui veikėjų. 
Kuomet dabar išnaujo tas 
dalykas pajudinama ir kuo
met išnaujo dr-jos skatina
ma tan Susi vieni jiman, 
lietuviai, atkreipkite į tai 
domą ir stengkitės visomis 
savo išgalėmis sustiprinti 
Sus-mą, iš kurio nauda aiš
ki, apie ką jau ne sykį 
“Katalike” buvo rašyta.

Dovanojęs pusę savo algos.
“žvaigždė” ilgu straips

niu aprašo apie New Bri
tain, Conn., lietuvių šv. 
Andriejaus parapiją, kur 
ilgus metus klebonauja 
kum. J. Žebris. Kun. J. Žeb
ris — rašo “Žv.” — nepai
sydamas į pabrangusį gy
venimą, paaukojęs pusę 
savo metinės algos sumaži
nimui skolų, užtrauktų ant 
naujai ten pastatytos baž

nyčios. Angliškų laikraš
čių reporteriai lankęsi pas 
kun. Žebrį, klausinėję ’jo 
apie dvasinį ir pasaulinį 
parapijos stovį it visa pa
skelbę laikraščiuose. Ang
liški laikraščiai pripažįstą, 
kad kun. Žebris imąs labai 
menką iš parapijos algą, 
nes tik 1.000 dolerių me
tams ir iš tos dar pusę au- 
kojąs bažnyčiai...

Gražus “kitiems musų ku
nigams pavyzdis, tas tie
sa, bet turime patėmyti, 
kad tai nėra koks tai ne
paprastas atsitikimas. Kun. 
Žebris, matyt, nėra įkoks 
vargdienis, jei pats sau al
gą sumažina. Kitaip to ne
darytų. Kaip nebūk, visgi 
sektinas pavyzdis.

‘ ‘ Dilgėlės ’ ’ krikštau j a.
1 i Dilgėlių ’ ’ redakci j ą

teisman patraukęs dr. Stan
kus iš Philadelphia. Žino
ma, tai kiekvienai redak
cijai nemalonus daiktas. 
Tatai ir “Dilgėlių” redak
cija, tuomi pažadinta, su
bruzdo, ėmė ieškoti liudi
jimų prieš dr. Stankų. 
Tarp kitų už “Dilgėles” 
užtarė ir “Amerikos Lietu
vių Daktarų Dr-ja”, ku
rios pirmininku yra dr. A. 
K. Rutkauskas. “Dilgė
lėms” nemažas ramstis, 
bet svarbu paminėti, kaip 
tai seniau visomis pusė
mis “DilgėĮės” vėlė tą pa
tį dr. Rutkauską, gi dabar 
jį vadina gerbiamuoju, vi
suomenės veikėju, ideališ
kiausiu žmogumi.

Kaip tai pažiūros kei
čiasi. Nekuomet neįeik 
spjaudyti šuliniu, nes ki- 
tuomet reikės gal iš jo ir 
atsigerti.

Stiprėja!
“Kova” rašo:
“1912 metais Amerikos 

socialistų Party gruodžio 
mėnesyj turėjo įplaukų 
$6.162.87, o išlaidų $5.942.- 
90;, gi 1913 m. gruodžio 
mėn. partija turėjo įplau
kų $8.303.31, o išlaidų $7.- 
592.14. Iš čia matome, kad 
Socialist Party finansiškai 
stiprėja”.

Ir-gi stiprėjimas! Bet 
jei tikrai “Kova” nori tai 
partijai sustiprinti finansi
nes jėgas, tegu savo Sąjun
gą su ta partija suvienija, 
o tada ji daugiau sustiprės. 
Taip bent ir padalyti ma
noma.

Apie vėluvas.
“V. Liet.” K. A. Orlaus- 

kis rašo, kad Brooklyne 
Struogis jau “užvedęs lie
tuvišką vėluvų išdirbys- 
tę”. Vėluvos jau dirbamos. 
P-nas V. Struogis dirba vė
luvas sulyg dr. J. Basana
vičiaus patarimo, kuris per 
laikraščius išaiškinęs Lie
tuvos Vėluvos spalvą ir iš
vaizdą. Dabartinės mėlinai- 
baltos Vėluvos nėra lietu
viškos.

Lietuvių draugijoms y- 
pač tai yra svarbus daik
tas.

S. L. A. turtas.
Lig sausio 1 d. 1914 m. 

Sus. Liet. Am. turtas se
kančiai perstatytas
(“Tėv.’ No. 5):

Pinigų išde skaitoma 
$25.705.46; S. L. A. namų 
vertė $33.959.23; spaustu
vės administracijos, litera
tūros (?) l\uopoms, rašti

nės ir redakcijos vertė 
$4.955.67. Tatai visas tur
tas išnešąs $64.620.36.

T. M. Dr. raštai.
Iš “Vien. Lietuvninkų” 

tenka sužinoti, kad T. M. 
Dr-ja neužilgo apteiksian
ti visuomenę naujais savo 
lėšomis leidžiamais raštais. 
Tilžėje spaudą jau apleidę 
J. Jonilos (kun. Žilinsko) 
raštai, netrukus vėl Chica- 
goje apleisiantis spaudą 
veikalas “Motina”. Kasžiii\ 
kodėl T. M. D. su savo raš
tais šiuo kartu taip* ilgai 
užtrunka.

Lincolno gimimo 
diena.

Vasario' 12 d. yra Lincol
no gimimb dienos šventė. 
Ta diena švenčiama tryli- 
koj valstijų.

Su pagarba taria ameri
kiečiai Lincolno vardą. To 
vyro nuopelnai nemažesni 
už Jurgio Washingtono. Au
go gi Lincoln labai sunkio
se sąlygose. Viską, ką jis 
atliko, jis atliko savo va
lios ir pasiryžimo tvirtumu.

Lincoln gimė 1809 m. 
prastame, mediniame name
lyj, Kentucky valstijoj. 
Tėvas buvo stalium, bet 
daugiausia šautuvu nešinas 
ir šunim vedinas goglinėjo 
po miškus. Motina pasižy
mėjo visomis gėdomis pusė
mis. Buvo linksma, darbšti, 
meili, švelni.

Kuomet Lincoln buvo 7 
metų amžiaus, jo gimdyto
jai persikraustė ant fanuos 
į Indiana valstiją. Kadangi 
mažam-4ilhcolnui, kaipo vy
riausiam sunui, vis reikėjo 
prigelbėti namuose, tai mo
kyklon labai mažą laikotar
pį tegalėjo vaikštinėti. Bet 
neapsakomai mėgo kningas 
skaityti ir atidžiai perskai
tydavo visokią kningą, ko
kia tik jam į rankas pakliū
davo. Taip tai kningas skai
tydamas sotino mokslo ir 
apšvietos troškimą. Skaity
davo vakarais po darbų 
prie žėruojančių anglių h 
rašydamas anglim ant me
dinio šiupėlio.

Vėliaus visa šeimyna per
sikėlė ant fanuos į Illinois 
valstiją. Jaunas Lincoln ne
nustojo lavinęsis ir 1836 
metais stojo advokatu. Lin
coln buvo be galo teisus, 
mandagus, švelnaus budo, 
pritraukiantis ir per tokia s. 
geras savo ypatybes įgijo 
daug teisingų, gerų ir augš- 
tosc vietose stovinčių prie- 
telių. 1847 m. jis buvo iš
rinktas atstovu į kongresą, 
o 1861 metais liko išrinktas 
Suvienytų Valstijų prezi
dentu.

Tuo laiku didžiame suiri
me buvo Suvienytos Val
stijos. Šiaurinės Valstijos 
ginčijosi su pietinėmis del 
nigerių vergijos.

Prezidentas Lincoln pa
skelbė, kad vergai nigeriai 
pietinėse valstijose yra 
liuosi. Tuomet kaikuriose 
pietinės valstijos atsimetė 
nuo šiaurinių ir pasiskelbė 
neprigulmingomis esą. At
simetė South Carolina, Mis
sissippi, Georgia, Florida, 
Louisiana ir Texas. Ir kilo 
civilis karas. Po baisių, kru
vinų mūšių šiauriniai per
galėjo pietinius. Balandžio 
14 d., 1865 lų. prezidentas 
Lincoln teatre buvo nušau

tas. Tai buvo kerštas iš pie
tinių valstijų, žmogžudžiui 
pasisekė pabėgti ir tik po 
12 dienų liko nušautas dar
žinėj, kur buvo pasislėpęs. 
Taip tai žuvo didis vyras 
nuo bjauraus niekšų suo
kalbio. Prie prezidento 
Lincolno nuo’Rusijos buvo 
nupirkta Alaska už $7.200.- 
000.'

Aplink pasaulį.

mentuodami tą lenktynių 
sumanymą, išreiškia nuo
monę, kad nei su vienu šių 
laikų lakstytuvu nesą ga
lima išpildyti parodos ko
miteto reikalavimų.

Ir gal tie laikraščiai tu
ri tiesą.

Argi verta pinigais ma
sinti neišvengiamos mir
ties glėbin drąsuolius lakū
nus? Toksai masinimas — 
tai baisus nusižengimas 
žmonijai.

Didelis aviatorinis su
manymas.

Mieste San Francisco 
vasario 1 d. š. m. “Aero 
Club of America”, veikda
mas Panamos parodos var
du, paskelbė dideles lenk
tynes aplinkui pasaulį, ku
riose galės dalyvauti įvai
riausių tipų aeroplanai ir 
motoriniai orlaiviai. Lenk
tynės prasidės ir baigsis 
m. San Francisco.

Parodos komitetas tam 
tikslui skiria $150.000 do
vanų. Tokia pat suma bus 
surinkta subskripcijos ke
liu. Lenktynės prasidės ge- 
gužyj 1915 metais, gi per- 
keliavimui 22.000 mylių ap
linkui žemę, lakiniams ski
riama maksimalis 90 dienų 
laikas.

Lenktynėms surengtas 
maršrutas yra sekantis: Iš 
San Francisco pro kalnus 
Sierra per Reno, Ne v., į 
Cheyenne, toliau į Kansas 
City, į St. Louis arba Chi
cago, į New Yorką. Iš ten 
Belle Isle, taip New 
Foundland ir Labradoro, iš 
kur prasidės skridimas per 
Atlantiko vandenyną.

Tolumas nuo Belle Isle į 
Cape Farewell, Grenlandi
joje, išneša 610 mylių; ta
sai per vandenį tolumas 
negali kenkti lėkimui, ka
dangi franeuzas aviatorius 
Carros pernai per Vidur- 
žemines jūres, iš Cannes į 
Tunisą, pralėkė be jokio 
pavojaus 600 mylių. Iš 
Cape Farewell į Islandiją 
yra 670 mylių, iš ten į 
Stornoway per Hebridus 
570 mylių. Čionai pasibai
gia skridimas per Atlanti- 
ką.

Toliau maršrutas apima 
labai gerai lakūnams žino
mą kelią per Edinburgą, 
Londoną, Paryžių, Berly
ną, Peterburgą ir Maskvą; 
toliau kelias eina išilgai 
Siberijos geležinkelio net 
lig Vladivostokui, iš ten 
per jūres į Koreą, į Kobe 
ir Tokio, paskui į šiaurius 
link Kamčatkos ir išilgai 
East Cape pakraščiu.

Perlėkus per siaurumą, 
plačią nuo 30 lig 200 mylių, 
ties Alaska, lakūnai pasuk
sią į Vancouver ir Seattle, 
gi iš ten tiesiog į San 
Francisco.

Nekurie miestai busią 
nuskirti svarbiausiomis 
stotimis, kur lakūnai būti
nai turėsią sustoti.

Nuskirtos parodos komi
teto dovanos busią pada
lintos į tris dalis. Laimė
jęs lenktynes apturėsiąs 
$100.000, antrasis $30.000 
Ir trečiasis $20.000. Pa
skirstymas antrųjų $150.- 
000 busiąs atliktas lenkty
nių metu.

Lenktynių organizavimu' 
užsiims Arnold Kruck- 
man, tų dalykų žinovas.

Londono laikraščiai ko-

Maži muitai nenumažino 
kainų.

Didesnė Suvienytų Val
stijų gyventojų dalis ti
kėjosi, kad numažinus mui
tus ant įgabenamųjų daly
kų, atpigs kasdieniniame 
gyvenime reikalingiausieji 
dalykai ir, apskritai, atpigs 
pragyvenimas. Jau trįs mė
nesiai su viršum, kai inėjo 
galėn naujieji muitų įsta
tymai, o lauktinų nuo to 
vaisių kaip nėra, taip nė
ra, bent gi darbininkams 
nežymu. Apsukrus vertel
gos gal ir nemažai pasipel
no.

Iš to, vienok, neišeina, 
kad nebus atpigimo arba 
kad atpigimas bus labai 
menkas. Vaizba negali u- 
mai prisitaikinti prie nau
jų sąlygų. Kitų šalių vertel
gos negali urnai pasinaudo
ti nauja proga. Atmainos 
neįvyksta viešame gyveni
me, pramonėj ir vaizboj 
burtininko pamojimu ma
giška lazda.

Gerai progai pasitaikius, 
kiekvienas malonėja pasi
pelnyti. Išleidus gi naujus 
muito įstatymus, tokia pro
ga ne vienam pasitaikė

Reikalingiausi žmogui 
daiktai yra maistas, aprė- 
dalas ir namai. Naujas mui
tų įstatymas liuosal įlei
džia maisto dalykus arba 
už labai menką muitą. 
Tuomi, žinoma, pasinaudo
jo artimiausias Suvienytų 
Valstijų kaimynas — Ka
nada. Kanadiečiai įgaben
dami be muito šion šalin 
kiaušinius nematė jokio 
reikalo parduoti juosius 
dabar pigiau, kaip pirmiau. 
Dar gi namie jie pakėlė 
kainas, nes jiems kitaip 
geriau apsimokėtų gabenti 
į Suvienytas Valstijas, ne
gu pardavinėti namie. To- 
kiuo budu muitų numuši- 
mas šioj šalyj pakėlė kai
nas Kanadoj.

Aprėdalai irgi dar neat
pinga po muitų numuši- 
mo. Kitų kraštų vertelgos, 
norėdami tame dalyke kon
kuruoti šioj šalyj, turi įga
benti gelumbes ir audek
lus sulyg šios šalies gyven
tojų skonio ir mados. Ki
taip jiems nebus vietos 
šios šalies rinkoj. Kad prie 
to prisitaikyti, reikia žino
ti amerikiečių madas ir sko
nį. O tam reikia laiko. Jci- 
gi nėra apstaus gelumbių 
įgabenimo, tai nėra ko 
laukti atpigimo.
Muitas numušta nuo įgabe

namos medžiagos namams 
statyti. Bet turbūt daug 
metų turės praeiti, kol bus 
galima pigiau pasistatydin
ti namus ir kol raudos ims 
atpigti.

Naujus muito įstatymus 
įvedus, nekuriu daiktų kai
nos pakilo, o ne puolė. Ži
noma, jei ne nauji įstaty
mai, tai gal kainos but 

greičiau kilusios ant daik
tų. Tie įstatymai sulaikė 
bent nekuriu dalykų kai
nų kilimą.

Moterių “revoliucija”.
Dr. Annie Howard Show, 

Tautinės Sufragiscių Są
jungos Suv. Valstijose pir
mininkė, parašius atvirą 
laišką į Amerikos moteris, 
neturinčias lygiateisių po
litikoje, reikalaudama, i- 
dant jos nemokėtų valdžiai 
jokių mokesčių nuo savo 
metinių įplaukų, kolei ne
apturėsią kongrese repre
zentacijos. Dr. Shaw pati 
nusprendžius tai daryti, 
nors jai už tai prisieitų ei
ti ir į kalėjimą.

Dr. Shaw rašo, kad mo
teris, panašiai pasielgda- 
mos, parodys savo lojališ- 
kumą link tų, kurie kovoji) 
už Suvienytų Valstijų res
publikos laisvę ir pašventė 
savo gyvastis visų piliečių 
lygių teisių apgynime.

Ji reikalauja, idant tasai 
moterių protestas butų vi
suotinas, taip, idant kiek
vienas lygybės šalininkas 
atsisakytų turėti bent kokį 
sąryšį su dabartine valdžia, 
kuri tironišku ir neteisin
gu budu paniekina funda
mental! principą, kad mo- 
kesniai ir reprezentacija 
įstatymdavybės kūne yra 
neperskiriami daiktai.

Nekurie angliški laikraš
čiai pažymi, kad tasai at
viras laiškas yra pirmuti
nė amerikoninių sufragis- 
čių militantizmo dvasios 
manifestacija, panaši į An
glijos sufragiscių manifes
tacijas. Tečiaii ponia’Shaw' 
tvirtina, kad ji visai nei 
temananti apie militantiz- 
mą.

Tiktai pažymi, kad jai 
išrodo didi skriauda, idant 
moterįs turėtų mokėti val
džios išdan mokesnius, ne
turėdamos kongrese repre
zentacijos, ir todėl reika
lauja, kad jos būtinai to
kiems valdžios pasikėsini
mams pasipriešintų, kaip 
tai yra darę amerikoni iriai 
kvakrai prieš Anglijos val
džią.

Ponia Shaw išsitaria į 
Suv. Valstijų valdžią se
kančiais žodžiais: “Gali iš
tuštinti mano kišenių, nes 
esi už mane tvirtesnė, bet 
aš pati del tavęs neištuš- 
tįsiu savo kišeniaus. Tai 
pati daryk”. •

Išsiuntinėjus po visą ša
lį tą savo atsiliepimą, po
nia Shaw aplaikius daug 
laiškų iš visų pusių su pa- 
akinimu ir parėmimu.

Kuomet poniai Shaw 
pranešta, kad jei ji atsisa
kysianti mokėti valdžiai 
reikalaujamus mokesnius, 
turėsianti užmokėti pabau
dos nuo $20 ligi $1.000, at
sakius, kad pabaudos nemo
kėsianti ir eisianti kalėji
man.

Kita sufragiscių organi
zacija “The Congressional 
Union” išleido manifestą, 
kuriame pažymi, kad jei 
kuris asmuo arba draugija 
atsisakys mokėti mokes
nius nuo įplauką, arba ne
suteiks informaciją kas link 
įplauką didumo, Unija vi
suomet simpatizuos su tu
kino pasirįžimu.

(Seka ant 5 pus. 7 sk.).
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KATALIKAS

Kaip galima prailginti žmogaus 
amžių.

Ar norėtų kas iš musų 
išgyventi ant žemės šimtų 
metų ar ilgiau1?

Neturime noro tuomi in- 
domauti, kadangi tame il
game gyvenime nieko svar
baus nematome.

Žmonių, kurie išgyveno 
suvirs 120 metų, kronikos 
(metraščiai) suskaito dau
gybę, gi peržengimas 150 
metų irgi nėra didelė nau
jiena.

Atsiranda daug priemo
nių gyvasties prailginimui. 
Bet vienas italas chemi
kas suteikia mums naujau
sių ir stebėtiniausių prie
monę. Reikia, girdi miego
ti be pertraukos po 36 valan
das. Jis sako, kad asmuo, 
atsigulęs miegan pav. 
penktadienio vakare, ir 
miegodamas be pertraukos 
lig sekmadienio rytui, su- 
taupina savin neapsakomų 
kiekybę gyvasties energi
jos ir tuo budu prailgina 
sau amžių 50 nuošimčiu.

Šitai gyveno nekoks Nu- 
mas de Cugna, indusas, ku
ris susilaukė 370 metų am
žiaus. Jis buvo bičiuoliu 
historiko Maffens’o, ir, 
kaip šis tvirtina, buvus tai 
“gyvuojančios kronikos rū
šis”.

Tomo Parr’o ainiai at
siekė ilgojo amžiaus rekor
dų. Tomas Parr gyveno 
152 metu, jo sūnūs 100 me
tų, anūkas 132 metu, pro- 
anųkas 142, proproanukas 

"W5 rautus. Parr pirmusyk 
apsivedė turėdamas 88 me
tus. Iš tos moterystės gi
mė du vaiku. Parr turėda
mas 102 metu amžiaus, dar 
esant gyvai žmonai, pašė
lusiai Įsimylėjo kiton mo
teriškei!.

Tri^mpai prieš mirsiant 
Parr buvo perstatytas An
glijos karaliui ir paskui ap
sigyveno Londone.

Tas jį ir ‘prapuldė, ka
dangi gyvenimo budo at
maina, o ypatingai nepap
rasta jo girtuoklybė, jo 
sveikatai daug pakenkė ir 
neužilgo jis mirė.

Jo lavonų pjaustant pa
tirta, kad jo visas sudėji
mas dar nebuvęs užgautas 
senatvės.

Desmondo kuni gaikščiu- 
tė mirė turėdama 145 me
tus amžiaus. Nupuolus Des- 
mondų dinastijai ji buvo 
priversta bėgti ir nežiūrint 
jos .104 metų senumo, pės
čia nuėjo iš Bristolio į 
Londonu ir ta savo kelio
ne sveikatai nepakenkė. 
Paskui mirė dideliame var
ge.

Lordas Bacon pastebėjo, 
kad tai indomiai moteriš
kei tris sykius augę dan- 
tįs.

Jonatan Karlop gyveno 
138 metus. Vedė 5 sykius 
ir turėjo 7 vaikus. Paskui 
susilaukė* 26 anųkus, 74 
proanūkių ir 140 proproa- 
nukių. Valgydavo mažai, 
bet labai mylėdavo pienų. 
Keliais mėnesiais prieš 
mirsiant skaitydavo be a- 
kinių ir puikiai lošė korto
mis. 1 1

Štai nekurie pereitų 
šimtmečių vyrai, kurie sa
vo nemirtinus veikalus pa
rašė vėlybame amžiuje. 

Darwin “Apie rųšių pa- 
ėj ima ’ ’ parašė turėdamas 
50 metų amžiaus.

Emanuel Kant parašė 
“Skaistaus proto kritikų” 
turėdamas 57 m. amžiaus.

Herbert Spencer 40 m. 
ainž. parašė abelnų savo 
“Sintetinės filosofijos” 
škicų, 52 m. parašė “Psy- 
chologijos taisyklės”, gi 
būdamas 71 metų — “Tei
sybė”.

Richard Wagner kompa- 
navo daug daugiau pabai
gęs 50 metų amžiaus, ne
gu jaunystėje. Turėdamas
64 metus sukompanavo 
“Parsivala”.

Haydn sukompanavo 
“Sutvėrimas” 67 m. am
žiaus.

Krist. Kolumbas atrado 
Amerikų turėdamas 56 me
tus amžiaus.

Goethe geriausius savo 
veikalus parašė sulaukęs
65 metų. Gi “Fausto” an
trų dalį pabaigė rašyti tu
rėdamas 80 metų.

*
Štai naujausioji vokie

čių statistika:
Vokietijos valstybė su 

55.000.000 gyventojų turi 
78 piliečius, peržengusius 
100 metų amžiaus.

Frąncija su 40.000.000 
gyventojų turi 213 šimta
mečių senelių.

Hispanija, 78.000.000 gy
ventojų turinti, išvardina 
410 asmenų, peržengusių 
100 metų amžių.

Anglija tokių senelių tu
rinti 146, Scotlandija 46, 
Norvegija 23, Švecija 10, 
Belgija 5, Danija 2.

Sulyg angliškos statisti
kos Londone esama 24 as- 
menįs, turinti suvirš šimtų 
metų amžiaus.

Šveicarija neturi nei vie
no.

Visos Anglijos statisti
ka sekančiai persistato:

1.000 asm. amžiuje 300’ 
— 110 metų; 80 asm. nuo 
110—120 metų; 29 asm. nuo 
120—130 metų; 15 asm. 
nuo 130—140 metų; 6 asm. 
nuo 140—150 metų; 1 asm. 
amžiuje 169 m.

Sekanti ilgo amžiaus 
statistika Balkanuose yra 
labai stebėtina:

Serbija turi 573 asm., tu
rinčius suvirs šimtų metų, 
Rumunija tokių turinti 
1.084, gi Bulgarija net 
3.883.

*
Palyginus tas visas sta

tistikas, Bulgarija turi vi- 
sapasaulinį rekordų. Fak
tas, kad Bulgarijos kalnė
nai valgo daug rūgštaus 
pieno, nekurie mokslinin
kai ima tvirtinti, kad rūgš
tūs pienas prailginantis 
žmogui gyvastį.

Plačiai žinomas rusas 
bakteriologas, dr. Mečni- 
kov, ištyrė, kad mikrobai, 
išauklėjami Bulgarijos pie
ne, yra didesni ir tvirtesni 
už paprastuosius. Tasai 
bulgarinis didelis mikro
bas sunaikina žmogaus ku
ne kitus mikrobus, sutrum
pinančius gyvastį. Baltieji 
kraujo kūneliai, kuriuos 
dr. Mečnikov užvardino fa- 
gocitais, esanti tikroji ar
mija, saugojanti kūno su

rėdymų. Labiausia tie fago- 
citai kovojanti prieš puvi
mo bakterijas. Bulgarijos 
rukštus pienas tikrai esųs 
vaistas gyvasties prailgini
mui.

Sulyg nekuriu vėlus am- 
žis pasiekiama panaudo
jant taupiai gyvastį. Bet 
taip nėra.

Ilgame amžiuje hygiena 
lošia svarbiausių rolę, te- 
čiau sutinkama keli stebė
tini ir to įstatymo išėmimai.

Vienas škotas, miręs tu
rėdamas 110 metų, iš pat 
savo jaunystės beveik kiek
vienų naktį buvęs girtas.

Irlandietis, kuris išgy
venęs 120 metų, prieš mir
siant liepęs ant savo ant
kapio iškalti faktų, kad vi
sų savo gyvenimų nuolat 
buvęs girtas ir kad todėl 
mirtis jo bijojus palytėti.

Vienas franeuzas, išgy
venęs 114 metų, pasakęs, 
kad savo ilgam gyvenimui 
esųs dėkingas kavai, kurios 
daug gerdavęs. Kasdieną 
jis išgerdavęs po 40 kru- 
žikėlių kavos.

Flamande moteris, gyve
nus 104 metus, ir iš jau
nų dienų nuolat rukiUs 
pypkę.

*
Chicagos universiteto 

profesorius G. Butler tu
rėjo paskaitų, suteikdamas 
sekančius patarimus:

“Po 40 metų mažiau val
gyti ir daug gerti tyro van
dens.

“Daug žmonių su silp
na sveikata kenčia iš- per- 
sidirbimo. Jei taip yra, te
gu meta šalin visus reika
lus ir draugijas ir tegu ne
kuriam laikui užsiima pap
rastaisiais darbais.

“Buk protingas. Dau
giau laiko pašvęsk žaislams. 
Pamesk piktumų ir durnus, 
gi susipažink su vaisiais ir 
linksmybe.

“Yra daug žmonių, nesi
rūpinančių savo sveikata. 
Dauguma tingi gyventi.

“ Yra žmonių, kurie gy
vena kaip agurkai darže. 
Kabinasi aplinkinių paka- 
bėlių ir sukinėjasi aplin
kui savo locnas linksmy
bes. Yra vėl kiti, kurie gy
vena kaipo nukritę rudens 
lapai ant pievų; jie suse
ka visus pasislėpusius žie
dus ir čiulpia iš anų aro
matų. Vėl kiti panašus į 
jūrių malžius; jų gyveni
mas, tai vientik atsiduk- 
sėjimas. Kitų gyvenimas, 
tai kaip ugnies brilijante; 
sijoja kibirkštimis. Yra 
dar kiti, kurie gyvena kai
po akli kurmiai. Nieko ne
mato, nieko nejaučia, nie
ko visas savo gyvenimas 
nežino.

“Niekas taip daug ken
kiančiai neveikia į žmo
gaus protų ir sveikatų, kaip 
kad įsivaizdinimai sopulių, 
kentėjimų, rūpesčių ir ne
laimių.

“Visi musų panorėjimai 
yra sąlyginiai, aplinkybi- 
niai. Džiaugsmas ir links
mybė retai čionai apsireiš
kia.

“Išdirbk savyj paniekų 
ir linksmumų. Buk links
mas ir nuolat manyk, kad 
esi dar jaunas ir turįs dar 
ilgai — ilgai gyventi.

E. B.

Kas be žiedo uogų veda1?
— Kadugys. <

Kaip tautą pakelti ir 
darbininkų būvį 

pagerinti.
Šiandie visi veikėjai kal

ba, visi laikraščiai rašo a- 
pie darbininkų būvio page
rinimų, apie tautos pakėli
mų. Nepatyrusiam sunku 
sužinoti, kam tikrai darbi
ninko padėjimas rupi ir 
kas tik vienas “teisybes ir 
tiesų kelių” į palaimų rodo 
darbininkui.

Prisimena pasaka apie 
anų posūnį, kurs už šimtų 
rublių apsiėmė patėviui 
virvę ant kaklo užnerti. Vi
sa pasaka yra tokia. Pa
tėvis buvo nuteistas miriop. 
Jis valandėlei atsiprašė 
testamentų padaryti. Sa
ko: “Turiu tris šimtus rub
lių. Vienų palieku pačiai, 
antrų posūniui, trečių tam, 
kurs man virvę ant kaklo 
užners”. Tai išgirdęs, posū
nis spruktelėjo prie patėvio 
ausies ir šnibžda: “Tėvai, 
kam tu kitam skiri tokius 
pinigus. Geriau man palik, 
aš tau tų mylistų padary
siu — užnersiu tau virvę 
ant kaklo”.

Ar maža yra veikėjų, ku
rie elgiasi panašiai anam 
posūniui? Ar maža laikraš
čių, kurie “teisybes” dre
bia netinkamiausių budu.

Tie, kurie tikrai rūpina
si tautos pakėlimu, prade
da darbų statydami tvirtus 
pamatus. Tikrieji tėvynai
niai statydina “Saulės” 
namus Kaune, dėjo aukas 
Tautos Namams Vilniuje, 
pastatydino Chicagoj šv. 
Kazimiero vienuolynų, sta
tydina didžiulę*,. šv. Kry
žiaus bažnyčių Chicagoj 
ant Town of Lake, pasta
tydino dailių bažnyčių ir 
mokyklų įvairiose kolioni- 
jose. Kur susispiečia maž
daug 300 lietuvių, jau ten 
turi arba rūpinasi turėti 
bažnyčių ir dvasios vado
vų.

O ką antrojo abazo vei
kėjai turi? Kokios įstaigos 
jų yra sutvertos? Na, o 
giriasi, didžiuojasi esą ap
sukrus, sumanus veikėjai, 
mokyti vyrai esą. Tamsu- 
nėlių būrelis susispiečia ir 
mūrus išmūrija. O darbš
tieji pasišventėliai nebent 
kningynėlį įsteigs ir vis
kas. Tiesiog nesuprantu, 
kodėl dar kaikurie pripa
žįsta jiems veiklumų, darb
štumą, pasišventimą. Visos 
anų veikėjų spėkos apsi
reiškia ilgame pakriokime 
prieš publikų, gaminime 
šlykščių laikraščių ir jų 
platinime. Ar tai čia dide
lis nuopelnas? Juk tik tie 
gali pasigirti veiklumu, 
kurie gali parodyti šiokias 
tokias įstaigas. Ano abazo 
lietuviai giriasi stovį prie
šakyj kultūriniame judėji
me, ar gali parodyti kokią 
nors įstaigą? Juk vien ne- 
tikybos skleidimas, ant 
bažnyčios plūdimas, asme
nų teršimas toli gražu nė
ra kulturiniu nuoveikaliu. 
Tai tik silpnumo apsireiš
kimas. Stiprieji žmonės 
tuoj imasi darbo, nepasi- 
kakina tuščiais žodžiais.
• Tat nei tarltos nepakels, 
nei darbininko būvio pa- 
gėrįs tie, kurie platina ne- 
tikybų, niekina bažnyčių, 
teršia gerbtinų vyrų var
dus.

Kaipgi ano, abazo veikė

jai gali manyti ko nors 
pamokinti žmones, kad jie 
saviškių nesugebia suorga
nizuoti ir įsteigti kokią 
nors salę, ar kningynų, ar 
kokių kitų kultūros įstai
gų. Štai Chicagoj juk ne
mažai randasi nutolusių lie
tuvių nuo bažnyčios. Juk 
jų yra keliatas tūkstančių. 
Keli šimtai tamsuolių išga
li pasistatyti didokų baž
nyčių ir mokyklų, užlaikyti 
dvasios vadovų ir mokyto
jus, o keli tūkstančiai ne
tikėlių nesugebia mažiau
sios svetainėlės susitverti.

Pasigyrimų jiems ne
trūksta. Pasididžiavimų sa
vo darbais ir veikimais pil
ni jų laikraščiai. Bet rei
kia but didžiu neišmanėliu, 
visai netekti protavimo ga
lės, kad tikėti tiems žo
džiams. Juk jau daug me
tų, kaip atsirado “tikrai 
darbininkiški” laikraščiai 
ir jų pritarėjų jau priviso 
tiek ir tiek, bet tikro sta
tymo darbo, kaip nesimato, 
taip nesimato. Kų sakau? 
Jiems visai nerupi staty
mo darbas. Tiek tai apie 
tai.

Didžiausias gi mus nevi
donas, baisiausias mus tau
tos naikintojas ir darbinin
kų gerovės ardytojas yra 
svaigalai. Del tos bjaury
bės kįla skurdo ir nedory
bių daugiau, negu iš kokio 
kito šaltinio. Kasdien esa
me liudininkais niekingų 
pasigėrusių žmonių darbų. 
To, kurio nuolat galva blai
vi, to ir kišenius netuš
čias. Didžiausias veikėjų 
darbas yra patiems virsti 
blaivininkais ir platinti 
blaivybę tarp savųjų. • O 
veyteiviai svaigalais yra tie 
posūniai, kurie ir patėviui 
virvę gatavi užnerti, bi tik 
jiems butų doleris.

•Chicagietis.

Paprotys lankyti 
daktarą.

“Kokia puiki šiemet žie
ma”, tarė sveikas, drūtas 
vyras. “Baisi žiema, baisi 
žiema!”, atrėžė žmogelis 
su užsisenėjusia liga. “Juk 
šitoks oras skleidžia plau
čių uždegimų ir kitokias li
gas. Aš jaučiu lyg kokių 
naštų man kraunamų. Aš 
manau, vertėtų man užeiti 
pas daktarų”.

Saulutė skaisčiai spindė
jo ant mėlino dangaus, die
na buvo graži ir šalta. Vie
nok šis žmogelis — dakta
rų prietelis — matė tik 
ligas ir negales šitokiame 
smagiame ore, saldės nu
šviestoj apygardoj.

O, daug, labai daug yra 
žmonių, kurie, kaip anas, 
mato prieš save tik ligų ir 
rengiasi prie jos. Jie lau
kia jos, jie pramato jų ir 
galų gale gauna jų. Dabar
tės už bloko ar dviejų ran
dame daktarų; aptieka riog
so ant kas antro kampo. 
Yra didelė pagunda šaukti 
daktarų arba bėgti aptie- 
kon vaistų menkiausioms 
negalėms apsireiškus. Kas 
kartas dažniau žmonės 
griebiasi vaistapalaikių ir 
kas kartas jie mažiau gali 
suvaldyti savo kimo truk- 
dėsius.

Vienas nelaimingiausių 
dalykų, kurs teko 
per taip vadinamų “

mums 
augšr-

fcesniųjų civilizacijų”, yrr 
tai nužudymas tikėjimo į 
galę atsiturėti prieš ligas. 
Senovėj, kuomet žmonės 
gyveno mažuose miesteliuo
se ir sodybose, kur dakta
ras labai retai tepasirody
davo, jie buvo sveiki, drū
ti ir savistovi; Jie turėjo 
didelę galę atsiturėti prieš 
ligas.

Tankus daktaro atsilan
kymas šeimynoj be abejo 
dažnai išdirba vaikuose ne
tikusį sveikatos stovį. Mo
tinos kartais šaukia dak
tarų ištikus vaikui men
kiausiai negalei. To vai
siai yra, kad vaikas auga 
su daktaro paveikslu, su 
vaistapalaikių paveikslu, 
su ligos paveikslu galvoj, 
o tas atsiliepia į visų jo 
gyvenimų.

Ateis laikas, kuomet Vai
kui jokių vaistapalaikių 
nebus duodama. Jei vaike
liai but tinkamai augina
mi meilės mintyse, tiesos 
mintyse, harmonijos min
tyse, jei jie but mokinanf 
prideramo mintijimo, tai 
labai retai jiems daktaro 
tereikėtų.

Žmogui galima įkalbėti 
liga, taipgi žmogus nuolat 
bemųstydamas apie nesvei- 
katu, įgyja visokių nega
lių. Tokie geidžia visiems 
pasakoti apie savo trukdė- 
sius ir skaudėjimus ir aiš
kinti savo ligų ženklus.

Pasitikėjimas yra dide
lė galybė užlaikyti sveika
tų. Mes giliai turime tikė
ti, kad sveikos, blaivios, 
smagios mintis stiprina 
musų kūną.

Koks pakvaišęs but tas 
daržininkas, kurs sėtų sa
vo daržan piktžoles. Blo
gos mintįs gi yra mus pro
tui ir visam kunui tas pat, 
kaipir piktžolės daržui. A- 
teis laikas, kuomet blogos 
mintįs neterš žmonių pro
tų ir negriaus jų kūnų.

Orison Swett Marden.

ATSISVEIKINIMO ŽO
DIS AMERIKIEČIAMS.

Pabaigiau savo kelionę ir 
jau grįžtu atgal į tėvynę, 
kurių taip puikiai apdai
navo vienas musų prakil
niausių poetų (Maironis) 
tardamas: “Kur bėga Še
šupė, kur Nemunas teka, 
čia musų tėvynė, graži Lie
tuva”. Keturi mėnesiai lai
ko mane atskyrė nuo jos, 
o dabar pilnas išsiilgimo ir 
vilties rengiuos į kelionę 
per jūrių platybę. Ji man 
nebaisi, nors audros siaub
tų baisiausiai, betgi žinau, 
jog su kiekviena diena ar- 
tinuosi tai brangiai šaliai, 
kurios reikalai mane spy
rė antru kartu važiuoti pa
gelbės ieškoti.

O tos geidžiančios pagel- 
bos ar tėvynė susilaukė? 
Atsakysiu keliais žodžiais: 
Susilaukė kur kas gausiau, 
negu tikėjaus. Todelei pa
siryžau šitoje vietoje iš
reikšti viešai savo nuošir
džių padėkų visiems gerb. 
kunigams, nesą ir mano mi
si j oje jie darbais parodė, 
kad yra rėmėjais tautišku
mo ir apšvietos.

Likdami “Birulės” lab
dariais ir tam tikslui au
kodami po $10, kaip kurie 
net po $50, parėmė Maž. 
Lietuvos tautinį atgijimo 
darbų. Taippat tariu ačių 

ir tiems gerb. tautiečiams, 
kurie tokiuo pat hudu pra
sidėjo p"i» dės”, įgy
dami labdario tardą. To
lia ils tariu ačių 11* visiems 
tiems gerb. viengenčiams, 
kurie išsirašė “Birutę” ir 
‘Sūkurį”. Jie tai yra taip
pat rėmėjais ir prilaikytu- 
įais musų tautinio darbo 
Maž. Lietuvoje.

Pagaliau ačių ir visiems 
tiems, kurie davė nors tai 
ir mažiausių aukų susirin
kimuose, arba pirko kokių 
kningelę, spilkutę, arba at
virutę, ir jie rėmė savo 
tais centais pirmminėtų 
darbų.

Širdingai ačių ir visiems 
laikraštininkams, kurie 
prielankiai sutiko mane ir 
savo skaitytojus skatino 
prisidėti kokiuo nors budu 
prie to reikalo. Visiems, vi
siems tariu išvažiuojant a- 
čių už jų gerų širdį ir au
kotojams už taip gausių 
pagelbą.

Sugrįžęs į tėvynę steng
siuos kuosparčiausiai dar- 
buoties, idant ta parama 
atneštų tūkstanteriopų vai
sių musų nuskriaustai tau
tai.

Tokie tai mano troški
mai.

Jonas Vanagaitis.

MOTERŲ REVOLIUCIJA

into 4-to pusk).

Pinigyno valdininkai iš 
savo pusės pažymi, kad jei 
tų mokesnių įstatymai ne
bus kieno pildomi, tokie be 
jokio atsižiūrėjimo bus 
baudžiami.

Ponia Spencer Massey,- 
pagarbos dekanas College 
of Law, Washingtone, ly-' 
giai persergsti sufragistes, 
idant jos jokiu© budu nesi
priešintu n *' ms mokėti 
mokesniu..

Ponia Massey priešinasi 
tam sufragisčių sumany
mui pasiremdama tuo, kad 
moterįs apturi iš valdžios 
globų ir todėl jos privalo 
prisidėti prie valdžios, už
laikymo šalyj kaip įstaty
mų, taip ir tvarkos, ku
riais pačios naudojasi. Ne
kurie laikraščiai taippat 
žiūrėsianti pro pirštus į 
moteris, jei jos ims prie- 
šinties.

Kas link mokesnių, val
džia yra labai pavydi ir la
bai atjaučianti mažiausius 
sau nepriteklius. Ji renka 
mokesnius lygiai nuo pilie
čių, kaip ir svetimžemių, ir 
nuo jaunamečių nežiūrint 
lyties ir sąlygų. Moterįs 
nuo mokėjimo neišskirtos.

Teorija nemokėti mokes
nių, kuomet neturima bal
so politikoje, tai sufragis
čių sofizmatas ir joks pa
sipriešinimas valdžiai ne
pakenks.

Laikraščiai tvirtina, kad 
Suvienytose Valstijose bu
vus Shay’o revoliucija 
prieš augštas mokesnis, 
taippat Pennsylvanijoje re
voliucija degtinės reikale, 
bet ponios Shaw “reVoliu- 
eija° paliks be jokios svar
bos ir net nebus minima 
ša1' ' rijoje.

Perka orlaivius. Anglijos 
karo ministerija andai jau 
penktų styrinį orlaivį savo 
armijai Užsakiusi Vokieti
joje. Pirmesni keturi jau 
naudojami.
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6 KATALIKAS

S.L.R.K.P.D.A. Reikalai.
CENTRO VALDYBOS

ST JžIAVIMAS.
NAUJO SEKRETO

RIAUS ŽODIS.

Saulio 11 d. 1914 m. šv. 
i n r g i o dr-j • s ■ 'dainėj, 

Newark, N. J., atsibuvo S. 
L. R. K. P. D. A. centro 
valdybos suvažiavimas, ku
ri sušaukė pirmininkas K. 
Vaškevičia.

Suvažiavime dalyvavo 
šie nariai: K. Vaškevičia 
— pirm., M. Akialis — ka
sininkas J. Janušaitis — 
kasos globėjas. J. Raudo
naitis (° kasos globėjas) 
laišku pr<._ e, kad negaiš 
dalyvauti suvažiavime, nes 
išvažiuojąs į Lietuvą.

. Pirmininkas, atidaryda
mas susirinkimą, paaiškino 
kokiuo tikslu šauktas šis 
suvažiavimas. Skundėsi ant 
centro sekretoriaus, kad 
nei jokios žinios apie jį 
neturįs ir nežinąs, ar jis 
gyvas, ar miręs. Daugelį 
laiškų jam rašęs su viso
kiais paklausimais, kviez- 
damas į centro valdybos 
suvažiavimus ir tt., bet 
nuo jo jokio atsakymo ne- 
kados nesulaukęs. Kasi
ninkas taipgi panašiai 
skundėsi. Sake, kad jis kaip 
tik priėmęs iš kokios dr- 
jos pinigus, mokamus Su
sivienijimo išdan, visados 
siuntęs centro sekretoriui 
atskaitą, prašydamas pa
garsinti organe, bet neka- 
dos nėra matęs nei organe 
pagarsinta, nei jokio atsa
kymo negavęs.

J. Janušaitis aiškino, 
kad jų kaikurios dr-jos 

THiėl&i butų prisidėjusios 
prie S. L. R. K. P. D. A., 
bet laukė prisiunčiant į- 
statų, kurie buvo sutaisyti 
pirmame kongrese, atsibu
vusiame 16 ir 17 d. rugsė
jo, 1912 m. Tų nesulaukus, 
viskas o atidėta.

Tart._v.ox, kas daryti ant 
toliausi? Pripažinta, kad 
S. I R. K. P. D. A. apmi
ręs del neveiklumo centro 
sekretoriaus, nes jau dau
giau kaip metai praėjo nuo 
pirmojo kongreso ir, nors 
Susivienijime vidujinis ju
dėjimas buvo, vienok 
niekad nebuvo garsinta a- 
pie jo stovį.

Svarstyta ir nutartą pa
vesti centro sekretoriaus 
darbą antrajam sekreto
riui, J. Brazauskui (kum 
grėsė centro sekretorius 
buvo renkamas iš trijų 
kandidatų; J. Brazauskas 
buvo antras po K. Urbo
nui). Pavadintas J. Bra
zauskas ir prašomas cen
tro valdybos apsiėmė užim
ti centro sekretoriaus vie
tą, tik patėmijo, kad ne vi
si centro valdybos nariai 
dalyvauja ir patarė, kad 
sis nutarimas butų pasiųs
tas visiems valdybos na
riams. Jiems patvirtinus, 
patalpintas organe “Kata
like”.

Dar pakeltas klausimas 
apie laiką antrojo kongre
so, bet klausimas palikta 
ant toliaus išrišti.

Mes visi sutinkame su 
augščiau minėtais nutari
mais:

K. Vaškevičia, pirm., 
M. Akialis, kasininkas, 
J. Janušaitis, kasos glob., 
Jonas Liaukus, vice-pir.

Centro valdybai prašant, 
a - < h tikau užimti S. L. R. 
K. P. D. A. centro sek
retoriaus vietą. Kaip man 
tas darbas seksis ir kiek 
jis atneš naudos, nežinau, 
vienok, kiek išgalėdamas, 
stengsiuos jį vykdinti. Su
sivienijimas L. R. K. P. 
D. A. nors gyvuoja jau 
antri metai, bet ligšiol dar 
nei kiek nėra nužengęs pir
myn, taip kad galima pa
gadinti dar vos susitvėru- 
siu. Kodėl pas mus viskas 
taip lėtai eina? Laikas jau, 
rodos, yra pribrendęs lig 
to stovio, nes visi, daugiaus 
apsišvietę lietuviai, senai 
reikalauja vienybės. Lie
tuvių liaudis šiandieną jau 
nebėra tokia tamsi, kad 
nesuprastų reikalingumo 
susijungti visiems į vieną 
būrį.

Kad S. L. R. K. P. D. A. 
pereitais pusantrų metais 
mažai ką pakilo, nors buvo 
progos, tai parodo, kad 
buvo permaža agitacija, ne
atsirado narių, norinčių 
pašvęsti kiek laiko pakla- 
binimui to klausimo, kad 
nušviečius pilnoj šviesoj 
dabartinio S. L. R. K. P. 
D. A. stovį ir nurodžius 
būtiną reikalingumą pagel- 
binėms draugijoms vieny- 
ties.

Smulkiai ir nuodugniai 
išgvildenti tą klausimą rei
kalinga daug spėkų ir tai 
ne vieno darbas, bet tai 
darbas visų narių, priklau
sančių minimame dr-jų Su
sivienijime.

Ir tai, kad to darbo pra
džią šiek-tiek atsiekus, 
kad sužinojus visų katali
kų pagelb. dr-jų manymus 
ir norus — aš kreipiuos 
visus prigulinčius į pagelb. 
dr-jas narius, kviezdamas 
visus padėti ’ tą svarbų 
klausimą išgvildenti.

Rinkimą žinių kas link 
Susivienijimo padarykime 
tokiuo budu: žemiaus pa
duodu ištisai visus įstatus, 
sutvarkytus ir laikinai pri
imtus pirmo S. L. R. K. 
P. D. A. kongreso, atsibu
vusio rugpjūčio 16 ir 17 d., 
1912 m., Newark, N. J. 
Šiuos įstatus, broliai, pasi- 

i laikykit ir savo dr-jų pir
muose susirinkimuose per
skaitykit. Perskaitę mal
dauki!, kad jūsų dr-jos 
duotų kokį nebūk nuspren
dimą. Ar jūsų dr-jos su
ras viską gerai, ar kokius 
punktus joms netikusius, 
ar jų permažai, ar gal jos 
ir visai atsisakytų svarsty
ti kaipo netikusį daiktą 
laiko gaišinimui. Viską tei
singai surašę pasiųskite ar 
tiesiog “Kataliko” redakci
jai, arba žemiaus paduotu 
adresu. Tokiuo budu jei 
mes tikrai visi imsimės 
darbo be jokio atidėlioji
mo, nežiūrėdami kad tai 
atliktų kas kitas, bet dar
buosimės kiekvienas, be a- 
bejonės sudarysime tvir
čiausią programą visų ka
talikiškų pagelbinių drau
gijų Susivienijimui. Jaigu 
jūsų draugija, po perskai
tymui žemiaus paduotų įs
tatų sutiktų ir norėtų įsto
ti į S. L. R. K. P. D. A.,

tai tegul elgiasi pagal įsta
tų nurodymo.

Pinigus siunčiant S. L. 
R. K. P. D. A. reikia nu
pirkti Money Orderį kasi
ninko vardu ir pasiųsti 
centro sekretoriui, kuris, 
intraukęs į kningas, per
duos kasininkui.

J. Brazauskas, centro 
sekretorius, 

202 Jefferson st., 
Newark, N. J.

LAIKINI ĮSTATAI.

Vardas.
Susivienijimas Lietuvių 

Rymo Katalikų Pagelbinių 
Draugijų Amerikoje (S. L.
R. -K. P. D. A.).

Tikslas.
Surišti į vieną organiza

ciją visas lietuvių R.-Ka- 
talikų pagelbines draugijas 
Amerikoje, bet skyrium 
draugija galės valdytis pa
gal savo konstituciją.

Užduotis.
Šelpti kiek galint tuos 

narius, kurie po ligai nega
li gauti iš draugijos jokios 
pašelpos.

Draugijų priedermės.
1. Draugija privalo tam 

nariui, kursai persikelia iš 
vieno miesto į kitą, išduo
ti paliudijimą uždyką.

2. Draugija, prie kurios 
narys atvažiavęs iš kito 
miesto atsišaukia, privalo 
turėti tam tikrą kningą, 
kurioje turi būti užrašyta 
diena, mėnuo ir metai pri
buvimo, o taipgi ir kokius 
paliudijimus su savim at
sivežė.

3. Kningos pribuvusių 
narių turi būti peržiūrimos 
kas tris mėnesiai, ir reik 
duoti toms draugijoms ži
nią, iš kurių nariai pribu
vo.

Narių priedermės.
1. Narys, persikeldamas 

į kitą miestą, privalo tu
rėti iš savo draugijos pa
liudijimą, kad yra tos dr- 
jos pilnas narys.

2. Narys, atsiliepęs prie 
draugijos kitam mieste, 
turi pildyti visas prieder
mes tos draugijos, prie ku
rios perstato savo paliudi
jimą.

3. Mokės mėnesinę mo
kestį tai draugijai, prie ku
rios seniau prigulėjo, bet 
tik patarimo balsą turės 
prie naujos draugijos.

Darbo suradimas.
Vietinė draugija privalo 

naujai pribuvusiam nariui, 
kursai yra iš kitos drau
gijos, priklausančios prie
S. L. R. K. P. D. A., pa
gelbėti surasti darbą.

Laike ligos.
Jaigu atvažiavęs iš kito . 

miesto narys ir perstatęs 
savo paliudijimą draugijai, . 
priklausančiai prie S. L. R. 
K. P. D. A., apsirgtų, tai 
draugija privalo jį visame . 
aprūpinti. Lėšas gi už lai- * 
ką ligos draugija atsiima ‘ 
nuo tos draugijos, iš kurios ' 
narys paeina. Laike nario 
mirties draugija turės ru- < 
pinties apie katalikišką pa
laidojimą, gi išlaidų parei
kalaus iš tos draugijos, 
prie kurios narys buvo 
pnsirasęs. j

Prieglaudos namai. j
Susivienijimas L. R. K. ] 

P. D. A. stengsis pastatyti 1

prieglaudos namus nelai
mingiems nariams ir juos 
tuose namuose užlaikyti, 
jaigu anie patįs išsimaity- 
ti negalėtų.

Apšvieta.
Susivienijimas ragįs dr- 

jas prie apšvietos, ragįs, 
kad draugijos steigtų knin- 
gynėlius, vakarines mokyk
las, paskaitas, prakalbas, 
teatrus ir tt. Susivieniji
mas ypatingai rūpinsis pa
kėlimu lietuvių tautos ir 
jų vardo, kad nariai drau
gijų turėtų pilietiškas po- 
peras, kad lietuviai turė
tų didesnę intekmę kiek
viename mieste.

Mokestys.
Kiekvienas narys į S. 

L. R. K. P. D. A. centro 
išdą turės mokėti po 10 
centų į metus sausio mėne
syje. Įstojimas paliktas pa
gal draugijų nutarimus.

Pasarga: Narys, priklau
santis į kelias draugijas, 
metinę mokestį į S. L. R. 
K. P. D. A. centrą mokės 
tik nuo vienos draugijos, 
ty. 10c.

Pasirašo centro valdyba:
Kaz. Vaškevičia, 184

New York avė., New
ark, N. J., pirmininkas.

Jon. Liaukus, 433 So. 
Hancock st., Wilkes- 
Barre, Pa., pagelbinin- 
kas.

M. Akialis, 146 Adams 
st., Newark, N. J., iš- 
dininkas.

J. Janušaitis, 108 Lafay
ette st., Paterson, N. 
J., išdo globėjas.

Jonas Raudonaitis, 245 
Devoe st., Brooklyn, 
N. Y., išdo globėjas.

Kun. Židanavičius, 
Amsterdam, N. Y., dva
siškas vadovas.

J. Brazauskas, 202 Jef
ferson st., Newark, N. 
J., sekretorius.

vo užgynusi, bet žmonės 
vis nesiliovė statę. Žiūrėk, 
sako, iš nakties ir atsiraz- 
davę 3—4 nauji kryžiai. 
Ar kas kokią nelaimę turė
jo, ar sirgo — pastatė tik 
ant Pilies kryžių ir jau 
visa linko gerojon pusėn. 
Nors vyriausybė gynė, bot 
kryžių statymas nėkiek 
nesiliovė ir ligi šios dienos 
vis nesiliauna; vieni griū
na, tai ant tos vietos nau
jus, dabar daugiausiai špi- 
žinius stato, taip kad kal
no viršūnė, it miškas, iš
veizi.. Apie tą kalną yra 
padavimas, buk ten esanti 
užgriuvusi bažnyčia. Vie
na senutė pasakojusi, kad 
jos prosenutis, būdamas su 
kitais bernais bei pusber
niais naktigonyj, matę, 
kaip išėjusi iš to kalno pro
cesija su kunigu ir varpais 
skambindama apėjusi apie 
kalną ir vėl sulindusi vie
noj vietoj į žemę. Sako, 
žmonės bandę kasti, bet 
nieko neradę, tik smilčių, 
molio bei kalkių sluogsnius 
ir kaž-kokių medžių trupi
nių. Urėdninkas, tai suži
nojęs, nebeleidęs toliau 
kasti. Visi senieji žmonės 
sako, tasai kalnas esąs ne
paprastas. Kodėl, sako, 
čia pat esąs kitas kalnas 
ir Žuvininkų kaimo lauke 
Salduvoš kalnas — neį
dumba, o kaip stovėję, taip 
tebestovį, nė jokių stebuk
lingų išgijimų atsitinką, o 
čia jie esą nebesuskaitomi.

Gal kas daugiau žino a- 
pie tą kalną kokių padavi
mų? Butų naudinga tai 
pranešti visuomenės žiniai.

Redakcijos atsakymai.

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

SEVEROS BALSAMO
PLAUČIAMS

[Severa’s Balsam for Lungs]
Joje aprašyta įvairus nesmagumai, kaip, pavyzdžiui, 
kosulys, peršalimas, kat .ras gerklės, užkimimas, kok
liušas, — kuriuose šis vaistas suteikė pr rodymus sa
vo gerumo ir užsitikėjimo jo vertėje.

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

SEVEROS < Pali uosuoj anti Saldokai,
Tin i iv i atnešanti geras pasekmesTAB-LAX (

- ) KAINAnuilOBilllUi KVtctnpaifcuiiivS 4A ! Ar 
( vaikams ir suagusiems. > 1U IT Zu C,

$

$

$1

Severos Vaistu parduodama aptiekose visur. Jeigu negalite jų 
gauti, rašykit mums.

w. Kwwfer

t.

Jums dažnai reikia šilumos 
anksti rudenį prieš užkursiant 
didįjį krosnį.

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

Perfection yra parankiausias Šildytuvas koki tik gali gauti jus galit 
ji pastumti kur tik norit. . . . _Uždegkit miegjame arba maudymosi kambaryj ir jus patogiai «ps ' 
rėdysit šalčiausioj dienoj. įnešk jį i valgyklą ir pusryčiai bus malonus 
ir priimnųs. Užkurkit jį vakare ir visų vakarą kuopu i kiaušiai praleisi.

Perfection be durnų aliejine šildytuvas yra gražiai padarytas ir yra 
papuošalu bile kur. Būgnai yra tikro plieno arba mėlynai paliruoti pa- 
° Jis yra taip padarytas, kad deginant jokių durnų nėra. Knatas nes- 
mailėja. Visas dalis lengvai galima nuvalyti. Liepsną galima kontroliuo
ti. Turi rankeną nešiojimui. ... . « , . . ...Pardavėjai visur; arba rašyk o gausi pilną aprašymą. Kreipkis 1 by 
kokią agentūrą Standard Oil kompanijos.

PARANKIAUSIAS ŠILDYMAS

Pilies kalnas.
Tarp Domantų ir Jur

gaičių kaimų (Šiaulių ap.) 
yra vadinamas “Pilies kal
nas”, kitų vadinamas dar 
“Kryžių kalnu”. Tasai kal
nas gerokai augštas, stovi 
gražioje vietoje: iš vienos 
pusės teka Kulpės upė, iš 
kitų pusių kalnas apsup
tas lankomis ir dirbama 
žeme. Visa kalno viršūnė 
nustatyta kryžiais, kurių 
čia yra apie du šimtu; ten 
pat intaisytos stacijos. Va
sarą kas šventadienis žmo
nių pilna prieina ne tik 
iš aplinkinių kaimų, bet ir 
iš svetimi] parapijų. Atei
na į tą kalną su įvairiais 
prašymais, eina aplink kal
ną keliais, o visi kryžiai 
pastatyti, kaipo padėkos 
ženklai bei prašymai į 
Dievą. Kalno vidurys įdu
bęs taip, kad vaikščiojant 
po vidurį, nuo tolo nieko 
nematyti. Senukai pasako
ja, kad tasai kalnas buvęs 
su viršūne ir neįdubęs, taip 
kad varna po viršūnę be
vaikščiojant! ir tai buvusi 
matoma. Pirmąjį kryžių, 
sako, pastatęs kaž-koks po
nas, kurs su kaž-kuo byli
nėjęsis ir pažadėjęs Die
vui, jei laimėsiąs bylą — 
pastatyti ant “Pilies” 
kryžių; bylą laimėjęs ir 
pastatęs. Nuo to laiko žmo
nės pradėję statyti kryžius. 
Vyriausybė, sužinojus, bu

Nemokytam, Hudson, N. 
Y. Mielu noru Tamstai bū
tumėm paaiškinę tuos da
lykus, jei Tamsta butum 
suteikęs mums savo vardą, 
pavardę ir adresą. Po klau
simu padėsime slapyvardį, 
bet tikrą vardą, pavardę ir 
adresą turime turėti. Iš ži
nių rašytojų taipgi to neat
būtinai reikalaujame. Ga
vę Tamstos vardą, pavardę 
ir adresą, laikraštyj atsa
kysime į paklausas.

A. Z. Rochester, N. Y. A- 
pie šv. Jurgio dr-jos iškil
nus suteikė žinias kitas 
korespondentas. Todėl iš 
Tamstos raštelio pralei
džiame apie tą dalyką.

J. M. K. Irons, Mich. A- 
čių už prielankumą. Mel
džiame žinučių iš lietuvių 
gyvenimo.

T. F. B. Steger, Ill. Da
bar jau but persena žinutė. 
Suvėlinta-gi žinutė mažą 
teturi vertę.

Berniukui, Hartford, 
Conn. Apie vakarą aprašė 
kitas korespondentas. Pra
leidžiame.

St. Ear, Ravenna, Ohio. 
Išsirinkti merginą apsive- 
dimui per laiškus nėra gali
mas daiktas. Mes nededa
me laikraštin tokių “paieš
kojimų”.

D. Vilkui, Little Chute, 
Wis. Bilius, varžantis atei
vy stę, dar neperėjo per 
kongresą ir nestojo dar į- 
statymu. Todėl beraščiai te
bėra leidžiami.

Standard Oil Company
(An Indiana Corporation!

■ _________ __ __________u—- • -___ J

NEUŽMIRŠK! '
Kad mes laikome puikiausių ir geriausių gvarantuotų tik

ro aukso laikrodžių, žiedų, jubilierijosir muzikos prekių.
Parduodame tavoms daug pigiaus, kaip jus mokate kur kitur už pra

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

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

BEN-HUR
VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 

VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

Kaina poperos apdaruose $1.25
audeklo „ 1.50

HISTORIŠKA APYSAKA IS JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
SULIETUVINO JONAS MONTVILA 

Puslapių 472

99

J. M. TANANEVICZIA 
8249-53 S. Morgan St CHICAGO, ILL.

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

Siunčiant pinigus adresuokite!

6



----------------.----------- , .

KATALIKAS'

Kudikis-Žvaigždė. s
(Tąsa).

akis, jis išvedė jį iš namų. Savo žiedu se
nis atidarė mažas duris ir išleido Kudi- 
kį-Žvaigždę į gatvę.

Kudikis-Žvaigždė išėjo iš miesto ir 
pasisuko miškan, apie kurį jam pasakojo 
buitininkas.

Iš pažiūros tas miškas išrodė taip 
puikus, tiek daug paukščių giedojo ir 
tiek daug gėlių žydėjo, kad Kudikis- 
Žvaigždė su džiaugsmu įžengė miškan. 
Vienok miško grožė jam nedaug džiaugs
mo tedavė: kur tik jis nežengė, visur jam 
po kojų lindo iš žemės aštrus spygliai ir 
skaudus dygliai; piktos dilgėlės dilgė jį
— ir jis kentėjo neišpasakytas kančias. 
Ir niekur jis negalėjo surasti monetos iš 
balto aukso, nors ieškojo jos nuo pačio 
ryto iki pietų ir nuo pietų iki saulei nu
sileidžiant. Kuomet gi nusileido saulė, jis, 
skurdžiai raudodamas, pasiryžo grįžti na
mo, nors gerai žinojo, kas jo laukia.
/ Bet išėjęs iš miško, jis išgirdo kas- 
žin kieno šauksmą. Ir užmiršęs savo nelai
mę, Kudikis-Žvaigždė nubėgo atgal ir pa
matė mažą zuikį, įkliuvusį į medėjo ža
bangas.

Kudikiui-žvaigždei pagailo zuikio ir 
jis paliuosavo žvėrelį tardamas:

— Aš pats esu tiktai vergas, bet tau 
visgi galiu sugrąžinti laisvę.

Zuikis jam atsakė: — Taip, tu man 
sugrąžinai laisvę. Bet kuo gi aš tau ga
liu už tat atsimokėti?

— Aš ieškau monetos iš balto aukso,
— pasakė Kudikis-Žvaigždė, — bet nie
kur negaliu jos rasti. Jei aš jos neparnešiu 
savo ponui, jis mane primuš.

— Eikime su manim — pasakė zuikis
— aš parodysiu tau ją, aš žinau, kur ji 
pakavota.

Kudikis-Žvaigždė nusekė paskui zui
kį ir štai, didelio ąžuolo skylėj jis pa
matė monetą iš balto aukso, kurią ieško
jo. Jis apsidžiaugė, sugrobė ją ir pasakė 
zuikiui: -—Tu man atsimokėjai šimterio
pai!1 -

— Ne, — atsakė zuikis — aš tiktai 
pasielgiau su tavim taip, kaip tu su ma
nim — ir zuikis greitai nubėgo, o Kudi
kis-Žvaigždė nuėjo miestan.

Prie miesto vartų sėdėjo ligonis. Jo 
veidas buvo uždengtas kapišonu iš pilkos 
drobės ir per skyleles žiūrėjimui degė jo 
akįs, it įkaitinti angliai. Pamatęs praei
nantį Kudikį-žvaigždę, ligonis subarškino 
į medinį indelį, suskambino skambučiu ir 
pasakė:

— Duok man pinigų arba aš numir
siu badu. Mane išvarė iš miesto ir niekas 
manęs nepasigailės.

— O! — sušuko Kudikis-Žvaigždė — 
aš teturiu tiktai vieną monetą, ir jei 
aš jos neparnešiu savo ponui, jis mane 
primuš; aš esu jo vergas.

Bet ligonis maldavo jo, pakol Kudi
kis-Žvaigždė nepasigailėjo ir neatidavė 
monetos iš balto aukso.

Kuomet jis sugrįžo prie burtininko 
namų, šis atidarė jam duris, įleido ir pa
klausė: — Na, kur gi moneta iš balto auk
so? — Kudikis-Žvaigždė atsakė:

—Aš jos neturiu. — Tuomet burti
ninkas užpuolė ant jo ir ėmė mušti; pas
kui pastatė prieš jį tuščią stalelį ir pa
sakė: — valgyk, — ir tuščią puodelį, tar
damas — gerk! — ir vėl įmetė jį į tam
sų kalėjimą.

Ant rytojaus burtininkas inėjo ir pa
sakė: — jei šiandien tu neatneši mone
tos iš rudojo aukso, aš tave pamokysiu, 
kaipo savo vergą: aš tau įkirsiu tris šim
tus rykščių.

Kudikis-Žvaigždė nuėjo miškan ir vi
są dieną ieškojo monetos, bet niekur ne
galėjo jos rasti. Pavakarėj jis atsisėdo 
ant žemės ir ėmė verkti, ir pakol jis ver
kė, prie jo pribėgo mažas zuikis, kurį 
vakar jis paliuosavo iš žabangų.

— Ko tu verki? Ir ko ieškai miške?
— paklausė jo zuikis. Kudikis-Žvaigždė 
atsakė: — Aš ieškau čia monetos iš ru
do aukso; jei aš jos nesurasiu, mano po
nas primuš mane ir pasielgs su manim, 
kaip su savo vergu.

— Eik paskui mane — pasakė zui- 
kis ir nubėgo mišku prid upelio. Ant upe

lio dugno gulėjo moneta iš rudo aukso.
— Kaip tau atsidėkoti — sušuko 

Kudikis-Žvaigždė — šit antrą kartą tu 
mane jau išgelbėjai.

— Ne, tu pirmasis pasigailėjai ma
nęs — atsakė zuikis ir skubiai nubėgo. 
Kudikis-Žvaigždė, paėmęs monetą iš rudo 
aukso, įsidėjo ją į kišenių ir greitai nu
ėjo miestan. Bet ligonis pamatė jį ir su
šuko: Duok man pinigų arba aš numirsiu 
badu.

Kudikis-Žvaigždė atsakė jam: — Aš 
turiu tik vieną monetą iš rudo aukso, ir 
jei aš jos neparnešiu savo ponui, jis muš 
mane ir pasielgs su manim, kaip su sa
vo vergu.

Bet ligonis karštai maldavo jo ir Ku
dikis-Žvaigždė, pasigailėjęs, atidavė jam 
monetą iš rudo aukso.

Kuomet jis sugrįžo prie burtininko 
namų, šis atidarė jam duris ir, įleidęs, pa
klausė: *

— Kur gi moneta iš rudo aukso?
— Aš jos neturiu — atsakė Kudi

kis-Žvaigždė.
Tuomet burtininkas užpuolė ant jo 

ir ėmė mušti; paskui apkalė retežiais ir 
vėl uždarė kalėjimam

Ryto metą burtininkas inėjo pas jį 
ir pasakė: — Jei šiandien tu atneši man 
monetą iš raudono aukso, aš paleisiu ta
ve į laisvę, o jaigu tu jos neatneši, tat ži
nok, kad aš tave užmušiu.

Ir štai Kudikis-Žvaigždė nuėjo miš
kan ir visą eiklią ieškojo monetos iš rau
dono aukso, bet niekur negalėjo jos rasti. 
Vakare jis atsisėdo ant žemės ir ėmė 
verkti; ir vėl prie jo pribėgo mažas zuikis.

— Moneta, kurios tu ieškai — grote 
užpakalyj tavęs. Liaukis verkti ir nusi
ramink — pasakė zuikis.

— Kuo aš tau atlyginsiu! — sušuko 
Kudikis-Žvaigždė — juk štai tu jau tre
čią sykį mane išgelbsti.

— Ne, tu manęs pirmas pasigailėjai 
— pasakė zuikis ir greitai nubėgo.

Kudikis-Žvaigždė įėjo į grotą ir to
limojoj kertėj t surado monetą iš raudono 
aukso. Įsidėjęs ją į kišenių, jis skubiai 
nuėjo miestan. Ligonis^ pamatęs jį, atsi
stojo ant kelio ir balsiai šliŠukd P ijiibk 
man monetą iš raudono aukso arba aš ba
du numirsiu. — Kudikis-Žvaigždė vėl pa
sigailėjo jo ir atidavė jam monetą iš rau
dono aukso, pridūręs: — Tavo vargas di
desnis už mano.

Vienok Sunku jam buvo ant širdies: 
jis žinojo, koks likimas laukia jo.

Bet štai, kuomet jis žengė per miesto 
vartus, sargyba saliutavo jam sakydama:— 
Koks gražus musų ponas! — o piliečių 
minia sekė paskui šaukdama: — Tikrai, 
visame pasaulyj nėra nieko gražesnio! — 
Kudikis-Žvaigždė, apsipylęs ašaromis, 
manė: — Jie juokiasi iš manęs ir tyčioja
si iš mano nelaimės.

Žmonių minia buvo taip didelė, kad 
Kudikis-Žvaigždė paklydo ir atsidūrė 
ant galo ant didelio pleciaus, kur buvo ka
raliaus rūmai; rūmų vartai atsidarė ir 
kunigai ir augštieji valdininkai pasirodė, 
kad pasitikus jį; jie nusilenkė prieš jį ir 
pasakė:

— Tu musij ponas, kurio mes laukia
me. Tu musų karaliaus sūnūs. — Bet Ku
dikis-Žvaigždė atsakė jiems: — Aš ne ka
raliaus sūnūs, bet vargšės elgetos. Ir 
kam jus sakot, kad aš gražus, juk aš ži
nau, kad. esu bjaurus. Tuomet tas, kurio 
šarvai buvo išpaišyti auksinėmis gėlėmis 
ir ant kurio šalmo buvo sparnuotas liū
tas, sušuko: — Kaip gali, viešpate, saky
ti, kad esi negražus?

Kudikis-Žvaigždė, dirstelėjęs į spin
dinčius šarvus, pamatė, kad jo veidas bu
vo toks pat, kaip ir pirmiau, ir visa jo 
grožė vėl sugrįžo; o savo akyse jis pa
matė kasžin ką naujo, ko pirmiau nebuvo.

Kunigai ir augštieji valdininkai atsi
klaupė prieš jį ir pasakė: — Seni prana
šavimai sakė, kad tą pačią dieną ateis tas, 
kuris bus musų valdovas. Tepaima mu
sų viešpats šią karūną ir šį skipetrą ir iš 
savo mielaširdystės ir teisingumo tebūna 
musų karalius.

Bet jis atsakė jiems: — Aš nesu to 
vertas: aš išsižadėjau savo motinos ir ne
galiu apsistoti, kol nesurasiu jos ir nesu
žinosiu, kad ji man atleido. Todėl paleis
kite mane, aš vėl eisiu klajoti po pa- 

(Pabaiga seka).

Matomosios planetos
1914 metais.

Esu patyręs, kad dau
gumas inteligentų neturi 
tikro supratimo apie pla
netas ir kartais praktikoje 
neatskiria jųjų nuo pap
rastąją žvaigždžių. Žino
ma, kad nelengva yra at
rasti dangaus platybėse 
tas kelias planetas tarp ne
suskaitomos daugybės mir
gančių žvaigždelių. Todėl 
suteiksiu keliatą žinelių, 
nurodydamas, kada ir kur 
bus matomos 1914 m. svar
besniosios planetos. Be te
leskopo galima matyti tik
tai šias planetas': Merkurą, 
Venerą, Marsą, Jupiterį ir 
Saturną.

Merkuras yra pati arti
moji saldei planeta ir apie 
18 kartų mažesnė už mu
sų žemę. Jis beveik visa
dos buna paskendęs saulės 
spinduliuose, todėl sunku 
jį pastebėti. 1914 m. bus 
galima jį matyti vakaruo
se saulei nusileidus apie 9 
d. vasario, 6 d. birželio, a- 
pie 2 d. spaliu. Prieš sau
lės tekėjimą jį galima ieš
koti rytuose: apie 25 d. 
kovo, apie 23 d. liepos, apie 
11 d. lapkričio.

Venera yra pąti gražiau
sioji planeta. Ji beveik to
kio didumo, kaip ir musų 
žemė. Pasirodo kaikada 
vakare, saulei nusileidus, o 
kaikada rytmetyje prieš 
saulės tekėjimą;'todėl žmo
nės ją vadina “Aušrine 
žvaigžde” arba “Vakari
ne žvaigžde”. Šiais metais 
Venerą bus galima daug 
kartų matyti, pradžioje 
sausio ji bus matoma prieš 
saulės tekėjimą, paskui ji 
kas kartą vis artinsis prie 
saulės ir pabaigoje sausio 
jau bus nebematomą. Ko
vo mėnesyj ji vėl pasiro
dys, bet jau vakaruose, ir 
vis kaskartą labiau atsito
linant nuo saulės. Gegužės 
mėnesyj, saulei nusileidus, 
Venera bus matoma net 
per dvi valandi, o rugpjū
čio mėn. — per vieną va
landą.

Spalių mėn. Veneros ne
bebus matoma, o gruodžio 
mėn. vėl rytuose pasirodys.

Marsas yra per pusę ma
žesnis už musų žemę, ant 
dangaus jis matomas kai
po rausva didelė žvaigždė. 
Metų pradžioje Marsas už
teka beveik tuojau saulei 
nusileidus ir vidurnaktyj 
matomas ant dangaus toje 
vietoje, kur stovi saulė vi
durdienyj liepos mėnesyj. 
Balandžio ir gegužės mėn. 
saulei nusileidus jis mato
mas pietuose augštai ant 
dangaus. Liepos mėn. Mar
sas pasiners vakarinės sau
lės spinduliuose ir daugiau 
šiais metais nebebus ma
tomas.

Jupiteris — tai planeta 
daugiau kaip tūkstantį kar
tų didesnė už musų žemę. 
Jis spindžia kaipo didelė 
skaisti žvaigždė. Jis bus 
galima pradėt matyt kovo 
mėnesyj rytuose už valan
dos pirm saulės tekėjimo. 
Gegužės mėnesyj jis pasi
rodys už pustrečios valan
dos pirm saulės tekėjimo. 
Geriau gi jį bus galima 
matyti tai liepos mėnesyj. 
Jis pasirodys už pusantros 
valandos saulei nusileidus 
maž-daug toje vietoje, kur

saulė teka žiemą. Spalių 
mėn., saulei nusileidus, Ju
piteris matomas žemai pie
tuose, o gruodžio mėn. že
mai vakaruose.

Saturnas yra tai planeta 
beveik aštuonis šimtus kar
tų didesnė už musų žemę, 
ir matoma ant dangaus 
kaipo išblyškusi geltona 
žvaigždė. Sausio mėn., sau
lei nusileidus, jis matomas 
ant dangaus beveik toje 
vietoje, kur buna saulė va
sarą apie aštuntą valandą 
rytmety j. Kovo mėn., sau
lei nusileidus, Saturnas 
matomas augštai vakaruo
se, o gegužės mėn. pasiro
dys saulės spinduliuose. 
Birželio mėn. pasirodo ry
tuose pirm saulės tekėji
mo. Rugsėjo mėn. Satur
nas užteka už trijų valandų 
po saulės nusileidimui. 
Gruodžio mėn. bus mato
mas per visą naktį, nes už
teka tuojau saulei nusilei
dus.

“Planetos” tai reiškia 
‘ ‘ Ž vaigždės-klajunės ’ ’, dėl
to, kad užtekėdamos ir nu- 
sileizdamos kartu su viso
mis žvaigždėmis, nestovi 
ant vietos, bet klaidžioja 
po dangaus žvaigždynus: 
tai prisiartina prie nekuriu 
žvaigždelių, tai atsilieka 
nuo jų, tai pralenkia jas.

Metų pradžioje Marsą 
reikia ieškoti Dvynių 
žvaigždyne, balandžio mėn. 
Vėžio žvaigždyne, o pabai
goje gegužės mėn. jis bus 
Liūto žv. Jupiteris šiais 
metais visą laiką bus Ož
ragio žvaigždyne. Satur
nas pirmame pusmetyj bus 
Teliuko žv., o antrame Dvy
nių žv.

Taigi Saturnas ir Mar
sas šiais metais bus ant 
dangaus netoli vienas nuo 
kito, maždaug trijų valan
dų saulės kelio per dangų. 
Pirma eina Saturnas, o 
paskui Marsas. Juodu ke
liauja per dangų tuo keliu, 
kurį praeina saulė vasarą 
ilgose dienose. Jupiteris 
šiais metais per dangų ei
nąs tuo keliu, kuriuomi 
saulė eina žiemą.

Visiems astronomams 
mylėtojams nuo širdies lin
kiu šiais metais atrasti ir 
pažinti tuos spindančius 
musų žemės draugus.

Ranka.
“V.”

Ganitojinis vyskupų laiš
kas. Vokietijos katalikiški 
vyskupai nesenai išleidę į 
tikinčiuosius bendrą laišką. 
Visupirmu vyskupai papei
kia vaikų gimimų sumažėji
mą. Už tai kaltina augštes- 
niojo luomo perdidelį per
teklių, taippat kitų žmonių 
vargus ir draugijinius san- 
tikius dideliuose miestuose. 
Vyskupai pažymi, kad tos 
poros, kurios stengiasi 
dirbtinu budu susiaurinti 
vaikų gimimus, negausian
čios išrišimo ir nebusią pri
leidžiamos naudoties sak
ramentais. Kas link pamo
kų jaunuomenės apie lytiš
kus dalykus, vyskupai pro
testuoja, kad tas butų mo
koma mokyklose, tik įsako 
tai atlikti patiems gimdy
tojams, niekam nematant 
ir negirdint, kad nepikti
nus pašalinių žmonių. Be to 
įsakoma sąugotiess nemora
lių kinematografinių per
statymų ir pasmerkia šių 
laikų moterių parėdus.

Kas čia?
NERVINA

Budas gydymo dantų 
be skausmo.

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

10 METŲ GVARANCIJA. 
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS. Nei trupuTo man neskaudėjo

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 LAIKRAŠTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS .

Išeina kas utarnlnkas ir petniičia,
--------------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA----------------------

AMERIKOJ f meta.ms „(pusei matų $1.25
PTIPOPOT (Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-JL UIIVIUJ ljQj ir žkotijoj 15 §- prusUoSe 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W, D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South Ali., - Mahanoy City, Pa.

Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.
SURINKO

JUOKU MYLĖTOJAS.
Puslapių 158.

Ne visuomet žmogui tinka būti susiraukusiam, kaip kad netinka be l{ 

paliovos “pardavinėti” dantis. Tečiau linksmas upas žmogui šutei- į 
kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turėti III 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiėjimuo- ĮIĮ, 
se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius susirinki- H 
mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai vienas I 
sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių. j

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardą Įį

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

Kningą turi daugiau pusantro žimto puslapių. Spauda aiški ir vi- H 
siems suprantamai parašyta. Ir visai pigi, nes tik 50 centų. Ta pati III 
audeklo apdaruose 75c. JI

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

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

I
 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 bepartyviskas 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” išlcidinės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovė “A- 
TEITIS” iukoruota ant $23,000.00 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 šiuomi adresu:“ATEITIS"
I 366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS.
? (KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIU- 
f RĖJIMUI DYKAI).
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Daina yra geriausia žmogaus suramintoja. Dainuojant, žmogui ne taip sunkus

DABAR LAIKAS DAINUOTI
O puikiausių Dainų Gaidų galima įsigyti “Kataliko” kningyne.

Ko Liūdit, Sveteliai?
MUZIKA M. PETRAUSKO.)

*

.15.30

.15

IJR;?

Liūdnai. J: 96 A :

ro -

-----------—.-------- *-------- <

KATALIKAS

=3
__p.
— 9-

9
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A x

Linksminkitės ir Dainuokite
darosi vargai ir rūpesčiai. “Dainos mano — dusia mano” sako musų poetas 
kun. A. Vienožinskis. Dainuoti turi kiekvienas lietuvis.

3 Ne - dė - lios die - ne - ler-

į.. -----------« ----- 1----- 1—■■ —-J—J—-f---- :
4 --------------- K------ _J_____

9) v * M * $

3E -
(1 Ko liu - dit, sve - te - liai, Ko
2 0 ką mes * dai nuo sim, Ko

ne - dai - nuo 
lin - ksmi bu.

♦1-

sim Per pa - cius pie tus Lau *- žė ve - tas

P
2 fe

k —r r lę, Le « Mas kir r u - telę.

nt. a tempo

67

per lan - gelį9 
iš - ka -

'Ko Mudit, sveteliai ?_ 2

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

t

Pirkites vieną dainų 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.......................<........................

ADRESUOKITE:

.60

.20

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

6. Vai aš pakirsčiau. Liaudies daina. Solo balsui
ir pijanui.......... . . ....................................................20

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

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

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

.25

.15

CHICAGO. ILL.
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Antroji Dalis. KATALIKAS
Chicago, Ill., 12 d. Vasario (February), 1914 m.

Section Two.

Metai XVICHICAGOS ŽINIOS.
Negeras kažkurių vedimasi 

salėse.
Nemaža mūsiškių yra to

kių, kurie nemoka savęs 
vesti viešose vietose, susi
rinkimuose, vakaruose. 
Dažnai susirinkimuose ma
tyt rūkant. Alačiau tą da
rant ir apšviestesniuosius 
lietuvius. Tai labai negera, 
kad mus taip vadinamieji 
inteligentai ne tik nesirū
pina naikinti tą priklų pap
rotį, o dar jie jį palaiko. 
Vakaruose taipgi matosi 
labai peiktinų pasielgimų. 
Lošimų ar prakalbų metu 
kaikurie pasivėlavę eina 
per salę kauknodami į grin
dis savo užkulniais. Kiti 
šnekasi, šnibždasi, o nere
tai tai koks paprastukas ir 
užsirūko. Turėtumėm kuo- 
greičiau naikinti tuos blo
gus papročius. Ypač nede
ra rūkyti salėse ir šnekėtis 
lošimų ar prakalbų metu.

Turiu omenyj vakarą, at
sitikusį sausio 25 d. ties 
State g. ir 57 PI. Vakaran 
atėjo kelios sportiškai ap
sirėdžiusius merginos. Prie 
durių sakė neturinčios už
simokėti po 15c. Komite
tas jas įleido uždyką. Jos 
neramiai vedėsi ir neatkrei
pė domus į programą. Besi- 
■žvalgyRlaihos susimerkė su 
sau panagiais spurtais ir 
ėmė vaipyties, šaipyties ir 
netvarką daryti. Daėju iki 
tu, kad “dėdė” su kočėlu 
pabarškino nenuoramoms 
per nugaras. Kaikurie mū
siškių turbut valdomi tokiu 
pat budu, kaip galvijai. 
Kaikurie to buriu asmenįs 
man žinomi. Viena 
“Keleivio” skaitytoja, 
asmenų, civilizuojamų 
našiu laikraščiu, nieko 
resnio negalima sulaukti. 
Jame rašoma, kad Dieyo 
nėra, kad tikyba nereika
linga. O, žinoma, žmogus, 
pametęs tikybą, jokio rei
kalo nemato laikyties do
ros ir paprasto mandagu
mo.

Katalikams pasitaiko pa
kliūti į cicilikų prakalbas ir 
vakarus. O cicilikai nepra
leis progos išniekinti tiky
bą, pažeminti-bažnyčią, pa
niekinti tautą. Žinoma, ge
ras katalikas ir geras tau
tietis iš širdies gilumos 
bjąurisi išgirdęs burnoji
mus ant Dievo, tikybos, 
tautos. Tai ką jam daryti 
išgirdus žodžius, užgaunan
čius jo giliausius įsitikini
mus? Žinoma, aš nepatariu 
kokį trukšmą daryti. Bet 
būtinai reikia čia parodyti 
savo nepasitenkinimą. Aš 
manau, geriausias būdas 
parodyti savo nepasitenki
nimą, tai neiti, visai nesi
lankyti į cicilikų rengiamas 
prakalbas ir vakarus. Tas 
geras, ką išgirsi prakalbose, 
neatsvers to pikto, ką iš
girsi ant Dievo, tikybos ir 
tautos. Atėjusiems katali
kams į cicilikų prakalbas, 
išgirdus niekinimus tiky
bos, patariu tykiai, (ramiai 

yra
Iš 

pa- 
ge-

apleisti salę. Su cicilikų 
laikraščiais lygiai taip yra 
kaip ir su prakalbomis. Ten 
irgi pikti niekinimai Dievo, 
tikybos ir tautos. Tat lai
kas jau nustoti semti dvasi
nį peną iš tamsiai apšvie
čiančių laikraščių, ir remti 
šventų teisybių naikinto
jus.

Visako patėmytojas.

“Aušros” reformos.
Paskutiniu laiku “Auš

ros” draugijos kningyne 
truputį permažai buvo tvar
kos ir tai atsiliepė ant pi
niginio draugijos stovio. 
Dabar draugijos nariai su
skato apirusius dalykus tai
syti. Išrinkta nauja revizi
jos komisija, kuri suvedusi 
visas sąskaitas turės jas pa
duoti visuomenės žiniai. 
Nauja valdyba energiškai 
pasiėmė visas spragas užlo
pyti ir viską atvest pavyz- 
dingon tvarkon, suprazda- 
ma, kad Bridgeporto lietu
viams reikalinga turėti 
kningynas ir skaitykla, tai
gi negalima daleisti “Auš
ros” kniiigynui nueiti nie
kais. Tikimės, kad visuome
nė užjaus tam “Aušros” 
atnaujinimo darbui, kurio 
pasiėmė naujoji valdyba.

’ Rep.

Lietuvių dienos džiovos 
parodoje.

Džiovos parodoje Davis 
Square lietuvių dienos bus 
vasario 19 ir 20 d., ketver
ge ir pėtnyčioje. Šiose die
nose po piet, nuo 2 vai. bus 
lietuviškai aiškinama pa
rodoj išstatyti dalykai, o 
nuo 3:30 bus muzika, dai
nos, prelekcija apie sveika
tos dalykus ir bus rodomi 
judamieji paveikslai. Va
karais nuo 6:30 bus aiškini
mai išstatytųjų dalykų, o 
nuo 8 vai, bus pildoma pro
grama truputį įvairesnė 
kaip po piet. Parodos aiški
nimų vedėja bus p-lė Gra
cija Toleikiutė, prelekcijas 
skaitys daktarai: S. Rut- 
kauskiutė, A. L. Graičunas, 
A. Zimontas ir K. Drauge
lis. Pianu žais p-lė Jozefi- 
na Toleikiutė 
Maslauskiutė, 
Daukšas.

Geistina, kad 
šitą parodą 
giausia atsislankytų lietu
vių dienomis ir gautų ten 
taip reikalingų pamokų a- 
pie sveikatos dalykus. Po 
piet galėtų atsilankyti mo
tinos su vaikais, o vakarais 
visi tie, kurie dienos laiku 
yra užimti darbu. Dienos 
tvarka taip yra taikoma pa
rodos rengėjų.

ir Teofilė 
taipgi p.

lietuviai į
kuoskaitlin-

Dr. V. Kudirkos Teatrališ- 
, ko Kliubo vakaras.

Pereitą nedėlią Apveiz- 
dos Dievo pobažnytinėj sa
lėj minėtas Kliubas statė 
scenoje veikalą vardu “Va- 
gįs”. Lošėjai,, matyt, dau
guma tik pirmu kartu pa
sirodė scenoj. Taigi neku- 
rie turėjo vargo. Kaikurie 

gali išsidirbti, jei lavinsis ir 
prisižiūrės i geresnius artis
tus. Kaime tai būti; dovano
tina, bet jau Chicago j e, kur 
galima pamatyti geresnių 
vaidinimų, nevertėtų pasi
rodyti su tokiais. Kaipo 
naujiems vaidintojams pa
tartina, jei jau vėliau kuo
met nors užsimanytų lošti: 
1) Išmokti atsakančiai ro
les, 2) Nekuomet nedarkyti 
veikalo savais žodžiais, bet 
stengties atpasakoti taip, 
kaip paties autoriaus vei
kale parašyta, 3) nestovėti 
į publiką nugara ir 4) išsi
dirbti nors šiokius-tokius 
judėjimus, kad nestovėjus 
visą laiką vienoje pozoje.

Publikos tesusirinko apie 
100 žmonių.' Alatyt, pasibi
jota šalčio.

Paveikslapalaikiai, pašie
pianti p-lę O. Klimavičiūtę 

ir p. A, Pocių.
Ligšiol žymesniųjų mus 

visuomenės veikėjų vardai 
buvo teršiami po vienos rų- 
šies laikraščius ir prakal
bas. Nors tai nepadorus 
darbas, bet tai atviras. Mes 
žinome asmenį, kuris žemi
na veikėjo gerą vardą. Taip 
dedasi del nesusipratimų^: 
del neapsižiūrėjimo, del Ne
pilno dalykų ištyrimo; o 
kartais tiesiog asmuo yra 
šmeižiamas del “ideos”, del 
pataikavimo sugadyti skai
tytojų skonio. Bet vis tai 
daroma atvirai.

Pastaruoju laiku esame 
liudytojais naujo budo že
minimo pasižymėjusių as
menų vardų. Šios savaitės 
pradžioj ne vienas chicagie- 
čių buvo nustebintas, ga
vęs keliatą paveiksliukų su 
karikatūra daugumui žino
mų talentų — p-lės O. Kli
mavičiūtės ir p-no A. Po
ciaus. Karikatūra ir prie
rašu norima parodyti, kai 
minėtu talentu visai nepa
tenkiną publikos, kaip kad 
apie juodu atsiliepiama. 
Karikatūra ir prierašas iš
pildyti su visomis “džian- 
bambizmo” ypatybėmis.

Tie paveikslapalaikiai nė 
aguonos grudu nesumažįs 
visuomenėje gero vardo p- 
lės O. Klimąyičiutės ir p-no 
Pociaus. Tik liudija, kad 
tarp lietuvių apsireiškė 
bjauriausias, šlykščiausias, 
tikrai juodarankiškas būdas 
užpuldinėti ant asmenų. 
Doros žvilgsniu, tai kur kas 
bjauresnis būdas teršti as
mens vardą, negu laikraš
čiuose, ar gyvu žodžiu.

Jaunų Vaikinų ir Merginų 
Kliubas So. Chicago j.

Nedėlios vakarą, vasario 
1 d., P. Aršauskio salėj su
lošta dviejų veiksmų kome
dija “Nastutė”. Jaunimo 
svetainėn prisirinko taip 
daug, kad vos tik galima 
buvo sutilpti.

Publika vedėsi pagirti
noj tvarkoj. Matosi, kad 
So. Chicagos lietuviams 

lietuviški lošimai geriau 
tinka, negu T,. M. D. ren
giami vakarėliai su prakal
bomis, paskaitomis, dekle- 
macijomis ir monologais. 
Rodos, pastarieji daugiau 
pamokinanti, negu “Kastu
tės” komedija.. Taigi, norė
dami pripratinti publiką į 
susirinkimus, turime remti 
musų gyvuojančias teatra
liškas draugijas, kur tiktai 
jos-randasi ir naujas tverti 
vietose, kur lietuviai apsi
gyvenę.

Pats veikalas “Nastutė” 
yra mažos vertės, bet kad 
veikianti asmenįs atliktų 
savo užduotį atsakančiai, 
tai visgi publika butų pa
tenkinta; taip ir šiame vaka
re jei nebūtų buvę parengta 
šokiai po vaidinimo, tai bu
tų gana daug' t išrugojimų, 
bet bešokdami >tai ir pamirš
ta. ft

Iš veikiančių asm. pusėti
nai gerai lošė p-lės T. Na- 
vardauskaitė, Nastutės ro
lėj, ir Ona Alanslavičaitė — 
Braukienės, Nastutės moti
nos, rolėj; Petras, Nastu
tės numylėtinis, silpnokai 
lošė; kai reikia jam Kastu
tę sutikus meilėj prie sa
vęs priglausti, tai kaip tik 
pasiekdamas galais rankų 
palytėjo ir per visą laiką 
neatsisuko į publiką, atbu
las stovėjo. Jonas, Onos gi
minaitis, ir įStripavičia, raš- 

kis, abudu -be ^suflerio pa- 
gelboš mažai ką iš- atmin
ties mokėjo, ar gal jiedviem 
drąsos stokavo prieš publi
ką išėjus. A. Lapinskas 
Dimbos, viršaičio rolę pa
girtinai lošė.

Po lošimui J. Trijonis, 
pirinininkas minėto Kliubo, 
padėkojo susirinkusiems už 
gerą pasielgimą laike loši
mo ir ragino jaunimą rašy- 
ties prie Kliubo, kad atei
tyje galėtų ką geresnio pa
rengti; bet jaunimas neri
mavo, norėdamas šokti, ir 
mažai kas tą jo atsišauki
mą išgirdo.

Nuo savęs velijo geriau
sio pasisekimo jaunimo 
Kliubui; gal geriaus išsila
vinus ateityje pastatys sce
noje ką svarbesnio.

Southchicagietis.

Kas girdėt Melrose Parke.
Vis dauginasi lietuvių 

skaičius šioj apylinkėj. 
Daug čia jau randasi šeimy
nų, o dar daugiau viengu- 
gių. Ne stoka ir merginų.

Nuo Naujų Alėtų ėmė pas 
mus atsilankinėti lietuvis 
kunigas iš- North Side, šv. 
Mykolo parapijos klebo
nas. Kas nedėlią 9 vai. at
laiko mišias italų bažnyčioj 
ir pasako pamokslą. Bažny
čia yra prie 23 g.

Čia gana smagu gyventi. 
Tai ne miestas, kur ypač 
vasarą pilna dulkių, dvoki
mo ir durnų, čia yra daug 
medžių ir vasaros metu ant 
tuščių lotų žaliuoja žolynai. 
Taigi ypač vasarą čia sma
gu ir sveika gyventi. Tik 
but labai geistina, kad muk 
siškiaį imtų labiau vengti 
smuklių ir pasistengtų su-

' ! I

smuklėse

rasti geresnę vietą ir bū
dą laiko praleidimui, negu 
prismirdusiose 
prie stiklo.

Šalčiai.
Jau buvo praėjus dides

nė žiemos pusė ir nebuvom 
turėję jokių šalčių. Skaitė
me apie didžius speigus 
Lietuvoj ir Europoj ir jau 
manėme, kad žiemutė pra
slinks pas mus Chicago  j e ir 
Suvienytose Valstijose 'be 
šalčių. Bet jau pereitos sa
vaitės pabaigoj ėmė spir
ginti didi šalčiai, o subatoj 
apyvakariu suėmė ir Chi- 
cagą. Nedėlioj iš ryto buvo 
šalčiau. Termometras rodė 
6 laipsnius žemiau zero. 
Bet ant rytojaus šaltis vėl 
sprogo.

Nors veik tik vieną die
ną šaltis teviešėjo Chicagoj, 
bet neapsiėjo be aukų. Vie
nas visai sušalo. Keliatas 
sukenbusių nugabenta į li
gonines. Keli virtę ant sli
džių šaligatvių smarkiai su
sižeidė.

Šalčiui užėjus, žmonės 
labiau užkuria pečius ir kro
snis. Dažniau ištinka gais
rų tuomet. Pereitą nedėlią 
Chicagoj ištiko su viršum 
100 gaisrų. Didis vargas 
gaisrininkams dirbti tokia
me ore. Apsilaisto, tuoj šą
lą. Penki gaisrininkai ypač 
nukentėjo;. tąi pankas, tai 
ausis, tai veidtis -pašalo.

Kitose valstijose baisiai 
spirgino šalčiai. Labiausia 
South ir North Dakotose. 
Ten šalčiai įvairavo nuo 20 
iki 40 laipsnių.

Aplankytinas vakaras.
Šv. Martyno dr-ja ant 

Bridgeporto sulaukė 15-kos 
metų savo gyvavimo ir a- 
teinančią nedėlią pažymės 
tą nuotikį. Freiheit Turner 
salėj rengia didį vakarą. 
Bus pasakojama iš dr-jos 
historijos, apie jos veikimą. 
Pakviesta taipgi keliatas 
kitu, gerų kalbėtojų. Bus 
daug kitų, gražių dalykėlių 
— dainų, monologų. Prog
ramų! pasibaigus prasidės 
balius. Velijama kiekvie
nam atsilankyti. Programas 
prasidės 5 vai. vakare.

Uolus narys.

“Trįs mylimos” scenoj.
Pereitą nedėlią šv. Jur

gio salėj N. P. šv. Marijos 
P. dr-ja buvo parengusi dai
lų vakarą su lošimu. Buvo 
lošta trijų veiksmų kome
dija “Trįs mylimos”. Tarp 
vaidintojų matėsi p-lės — 
M. Virbickiutė ir J. Rau
doniukė. Šios jau yra nuo 
senai pasižymėjusios savo 
geru vaidinimu. Ir šiuo 
kartu pagirtinai savo roles 
išpildė. Geru vaidinimu gė
rėjosi didelė publika. Susi
rinkusieji mandagiai, gra
žiai vedėsi.

Susirinkusieji pasigrožė
ję geru vaidinimu, vakarą 
šokiais baigė.

Tas pat veikalas, tų pa
čių lošėjų bus vaidintas a- 
teinančią nedėlią Kenoshoj, 
Wis., parapijinėj salėj.

Uogelė.

Lietuvėms Pilietėms Žinotina
Illinois valstijoj suteikta moterims balsavimo tei

sės. Vasario 3 d. mieste Chicago atsibuvo pirma regis
tracija, kurioje moterims buvo leista įrašyti savo pa
vardes į rinkimų kningą. Daug moterių pasinaudojo 
tomis naujomis teisėmis. Mieste Chicago užsiregistra
vo 158.226 moterįs. Jos visos galės balsuoti. Jos turės 
teises rinkti miesto viršininkus. Tos moterįs turės tei
ses pravesti tokius įstatymus, kokie reikalingi miestui 
Chicago.

Bet ar daug vasario 3 d. lietuvių moterių užsire
gistravo? Kiek jų turės teisę rinkti valdininkus? To 
mums nėra žinoma ir tuo tarpu sunku patirti. Tečiau 
suprantama, kad jų jei kiek ir užsiregistravo, tai labai 
mažai, o, rasi, dar Įsimaišė tarp moterių svetimtaučių, 
kad neišstačius savo vardo kaimynų pašiepiman.

“Kataliko” redakcijai butų pravartu sužinoti, 
kiek lietuvių moterių užsiregistravo lietuviais apgy
ventuose warduose ir kaip lietuvės moterįs, abelnai 
imant, atsineša į tas joms suteiktas balsavimo teises. 
Musų skaitytojai tuomi labai indomauja.

Jei lietuvės moterįs ligšiol mažai tuo dalyku indo- 
mavosi, jei vasario 3 d. kurios lietuvės pilietės neužsi
registravo, BŪTINAI TURI REGISTRUOTIES DAR 
KOVO 14 D. Š. M., nes tą dieną bus dar viena re
gistracija. Kiekviena lietuvė pilietė turėtų tą dieną 
užsiregistruoti.

Svetimtautės darbuojasi, tai kodėl lietuvėms mo
terims nebūtų pravartu tas pat daryti f Gana jau tų 
senovės prietarų, kad moteris turinti “žiūrėti tik puo
dų ir vaikų”. Tai persenusi idea. Šiandie moterei pri
valo rūpėti ne tik viena namų ruoša, bet ir pasaulė
žvalga, politika, draugijinė tvarka.

Moterių piliečių priedermės politikoje, ypač Chi- 
cagos mieste ir Illinois valstijoj, plačiai ir aiškiai iš
dėstyta “Kataliko” 5 numeryj, moterių skyriuje, ant 
12-to puslapio. Tegu kiekviena lietuvė pilietė įgija 
“Kat.” 5 numerį, o ten ras nurodyta, kaip ir kada reik 
registruotiem ir balsuoti. r

Taigi musų moterįs pilietės turi pasirodyti svetim
tautėms moterims, kad ir jos yra susipratusios, apsi- 
pažinusios su šios šalies politika.

Registruokitės ir balsuokite, lietuvės moterįs!

Lošimas ir dainos ant West 
Side.

Šv. Antano parapijos 
Giedorių dr-ja pereitą ne
dėlią Aleldažio salėj statė 
scenoj trijų veiksmų dramą 
“Katriutė”. Vaidinimas se
kėsi labai gerai, kalbėjo la
bai aiškiai, taip kad ir ne
skaičiusieji veikalo galėjo 
lengvai sekti dalykų išsi
vystymą. Lošimas tai buvo 
pirma programo dalis.

.Lošimą sekė dainos, ku
rias dainavo Giedorių dr- 
jos nariai, vadovaujant p- 
nui K. Mikalauskui, vargo
nininkui šv. Antano para
pijos. Dainos šauniai nusi
sekė. Užsipelno p. K. Alika- 
lauskas ir giedoriai pagar
bos žodžio už stropų darba- 
vimąsi tarp tautiečiu.

Programą sekė šokiai ir 
tuomi baigėsi vakaras. 
Žmonių nelabai daug tebu
vo.

Mylįs dainas.

Moterių domai.
Kiekviena moteris priva

lo rupinties prigulėti prie 
kokios nors geros pašelpi- 
nės dr-jos. Ligšiol moterįs 
vis dar nesirūpina tuo 
lyku ir dažnai del savo 
rūpestingumo turi labai 
kentėti.

Labai širdingai kviečia
me moteris prigulėti į Lie- 
tuvosDukterių dr-ją. Dr-ja 
tvirtai stovi, tvarka gera, 
gerai aprūpina ligones. Li
goj mokama $5 savaitėj. 

da- 
ne- 
nu-

Mėnesinė mokestis 25c. mė
nesyj. Dr-ja turi narių 75. 
Susirinkimus laiko kas an
tras mėnesio nedėldienis 
Fellowship salėj, 831 —33 
PI. Dr-jos valdyba: K. 
Chmeliauskienė, pirm., S. 
Aliniatienė, vice-pirm., E. 
Juozaitienė, prot. rast., H. 
Carney, fin. rast., AL Žurai- 
tienė, kas., V. Pajauskie- 
nė, Pigienė ii* Urbanavičie
nė, išdo globėjos.

Chicago Heights lietuviai 
privalo pasinaudoti gera 

proga pasilinksminti.
Ateinančią nedėlią minė

tos apygardos lietuviai tu
rės progą gražiai pasilinks
minti. C. Witcofsky salėj 
Liet. Dainininkų Muzikalis 
Kliubas vaidvs labai dailu 
veikalą “Žmonės”.

Vakaras prasidės 6 vai. 
vakare.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Pereitą utarninką žemės 

drebėjimas rytinėse valsti
jose ir rytinėj Kanadoj la
bai išgązdino gyventojus.

Drebėjimas prasidėjo 
Montrealiuj ir bangavo pie- 
tuosną į Suvienytas Valsti
jas. Ottawoj, Kanada, že
mei sudrebėjus, parlamento 
rūmuose paveikslai ėmė 
kristi. Nusigandę atstovai 
be kepurių bėgo laukan. Iš- 
gąstyj žmonės bėgo į lau
kus.

Mieste Albany, N. Y. irgi 
gan smarkiai žemė sudre
bėjo.
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KATALIKAS

Prie Puikiausios

muzikos]
Galite pasišokti pirmajam kam-1 

baryj, o vasarą kieme, jeigu turte | 
namie muziką. O gali pagrot jums į 
viso svieto geriausi muzikantai, | 
kada nusipirksite naujausio išra-1 
dimo “COLUMBIA” betriubį I 
|rafofoną. I

Filai Mamai Linksmybes
f Iš Vieno Crafofono.

Šokiai, Dainos, Orkestrą, 
Deklamacijos, Juokai.

TIK KA GAVOME DAU
GYBE KALB. MAŠINŲ.

Mašinos visokiausių rūšių ir išdar
bių. Čia dabar pirkdami galite suče- 
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.

KAINA > 
$1.00 
uzBUT.W

K VI E T K O S *• 
Stan. C. LOVIŠKIS 

’<VIETKIUS

Tik ką nuskintos kvietkos 
Vestuvėms; Buketai ir pa- 
grabams vainikai.

3320 Halsted St., Chicago.
Telef. Yards 1995

baro 
geriausiai 
Žmones supran
tanti vertę geros 
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- 'V 
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai, 

j Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtine iŠ I* 
nepaprastai puikaus mišinio.

. Per daugeli metų sendinta j 
balto ąžuolo bačkose pirm j 

suteikimo publikai. | 
miniai švelnios | 

prieprovos daro | 
SOLO degtinę® 
V geru vaistu| 

šeimynų!

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago, ®
216 W. Madison St. A. Chaposke ir T. Podlaskis, Lietuv. Agentai.

gGELBEKIT JŪSŲ PLAUKUS? 
įSStahčticas išradimas Plautoms Želdinti.; 
S Mes absohidiai gvarantuojame, kad Vigo- 
’.į rcla yra vienatinis sviete vaistas plaukams; 
» želdinti. Jeigu jums slenka plaukai, jeigu 1 
Ji niežti galvų, jeigu turite plaiskainu galvoj, j 
M tai gelbėkite tuojaus. Dabar turite progą 
V atgauti savo plaukus. Vigorola jus i8Z- 
\\ggdg3 ir turėsite gražius, ilgus ir puikius/ 
įrf plaukus. Vigorola yra išbandyta ir g va 4 
v rantuota. Suvienytu Valstijų valdžios., 3(Under the Food and Drug Act). Nebusi 

plikas, jeigti vartosi Vi g oro la. Rašyk
jj reikalaudamas butelio Vigorolos.

VigsroIaCo.Dep.A.3149S.Morganst,Chicago

Kiekvienas Katalikas
privalo turėti šitų 
naujų Ipketų su 
ŠKAPLIERIŲ ME- 
DALIKU auksu iš- 

Škaplierių me-
dalikas yra užtvirtin
tas Popiežiaus Dekre
tu nešioti ant lygios 
su vilnoniais škaplie

riais vyriams, moterims ir vaikams. 13-
sinčiamas ant kiekvieno adreso j Suv. 
Valst. ar Kanadon po aplaikymui kai
nos...........  TIKTAI $1.00

Grueu Sales Co., Dept. E.
116 W. 32nd St. New York City.

Gali apsirėdyti
Beveik uždyka.

Nauji ir truputi padėvėti siutai ir 
Overkotai, kurie buvo užsakyti ant 
orderio už. $40, už $50 ir už $60 da
bar parsiduoda po $5. ir augščiaus.

Gali but puikiausių sportu tiktai 
už1 ,$5.

Parsiduoda pigiai čemodanai ir la
gaminai.

Ateikite >Į

S. Gordon
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTOKĄ,

1415 S. Halsted st., Chicago

EXTRA! $25 Laikrodėlis 
už $5.75. Vienutine gy- 

vevime proga 
įsigyti puikų gele- 
žinkeliti laikrod'lj,

ar vyriš- 
Mes parduoda- 
šitų puikiai iš

margintą, auksu ap
vilkta, , dvigubais 
'viršeliais' laikrodėlį 

tik už $5.75; augšto laipsnio bran- 
gameniais užtaisytas judėjimas. Ran
kena usukamas. Gvarantuotas 20 me
tų. Specialiai: Mes pasiusime šitų 
laikrodėlį C. O. D. $5.75 ir expreso 
apmokėjimas su teise apžiūrėti. Dy
kai — paauksuotas Grandynelis ir 
Pynele.

/ Columbia grafofonai yra geriausi, kokius svie- 
tas iki šiol išrado. Geras daiktas kaštuoja tiek, kiek , 
jis Venta s yra. “Pigią mėsą šunįs ėda” — teisingai į 
sako lietuviii patarlė. Nusipirksi pigų gramofoną, ' 
tai jis ištikro bus pigus, girgždės ir gargaliuos, ir ' 
jį t ūžė si šunims išmesti. Jaigu pirkti, tai pirkti ge- | 
rą daiktą už tinkamą kainą. |

Columbia grafofonai ar už $20, ar $200 yra ly- j 
gini verti grafofono vardo, lygiai nedaro gėdos nei F 
pardavėjui,, nei pirkėjui

Visi Columbia grafofonai turi šiuos naujus pa- K 
gerinimus: nepertraukiamo tono kambarį, ištobulin- B 
tą perėmėją, nusmailintą tono alkūnę, tono kontro- | 
i;Aotojus, bebalsį Columbia motorą ir k. P

i

Pirkite grafofoną !
I fabrikos čienia. |

Excelsior Watch Co. 994 Athenaeum Bldg. Chicago

RUSSIAN-AMERICAN 
LINE.

Tiesioginis plaukinėjimas tarp Rusai 
jos ir Amerikos didžiausiais geriau 
siais ir greičiausiais. Russijos impe 
ratoriškais paštiniais garlaiviais. Nau 
ji, su dubeltavu šriubu.

RUSSIA — IfiįOOO toną.
KURSK — 13,500 tonų.

CZAR — 13.000 tonų.
Į Rotterdemą Į Libavų

1 9 dienas. į 11 dienų
Be persėdimų. Be persėdimų.

—Dažn.'.i išplaukia.—
—Pigiausios kainos.—

Kaina keliones nuo Libavo iki New 
York $35.00 ir $4.00 taxų.
ANTRA KLESA .......................$52.00

Tolimesnėms žinoms reikia kreip 
ties pas:

A. E. JOHNSON & CO.
Gen. Pas. Agentai

27 Broadway, New York
Arba pas ietinius autorizotus age Aus

Memorial Bella a Specialty.
Sffigįžp McShane Bell FouoOj i Co., Baltimore,

Skaitykit 
“KATALIKĄ”

DR. IGNOTAS STANKUS
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

LIETUVYS DAKTARAS

j 9 iki 11 prieš piet 
Ofiso valandos: s 2 į, 4 po „

I 7 „ 8 vakare.
tsss „ 1,111' ji.—. 1,1111, saĮeaaaĮ' , _ sr, ,i . ■

Visus Columbia grafofonųs parduodame to
kiačienia, kokią rodo fabrikos katalogas.

Šitie yra žinomiausi Columbia grafofonai:
: “Eclipse”, su visais Columbia pagerinimais, 

j 200 adatų priedo, ąžuolinis — $20, raudono me
džio — $25. i
“Regai”, 35% colių augščio, su padėliu rekor- 

tįains, užsukamas trims rekordams išsyk; ąžuolinis 
ar^a raudonmedžio be rekordą albumu $40, su re- 
k^dą albumais — $50/

t “Leader”, 41i/> colių augščio, su uždaromu pa- 
dėlių rekordams, labai malonaus balso, $75.

y. “Mignonette”, 43 colių augščio, didžio tobulu- j 
too • grafonola, puikus papuošalas kambario $100.

t.Ateikite pasiklausytų į 
f muzikos — dykai. j 

t “Kataliko” tag.: ] 
3249 S. Morgan St., Ciiicagoy Ill.

Specialis Pranešimas!HAMBURG-AMERICAN
UNIJA

442 garlaiviai. —1,417,710 tonų.
74 įvairus patarnavimai.

-=T=-=

LjylnT.
.'a

: l' - i

Yaterland -- 58,000 tonų 
Imperator ■■ 52,000 tonų

Naujausi ir didžiausi garlaiviai sviete. Pirkdam šipkortes nuo agentų, i Euro
pą ar iš Europos reikalaukite, kad jums visuomet duotų

Hamburg - American Linijos
didžiausios laivų kompanijos sviete.

PIGIAUSIOS KAINOS
" 1 ' 1   -.I...—-.'.II I

Į senąjį ir iš senojo krašto geriausi patogumai ir patarnavimas. Reguleris plau
kiojimas tarp

HAMBURGO ir NEW Y0RK0 - PHILADELPHIOS - BOSTONO
• BALTIMORES ir KANADOS.

3XZXXZSSSS3XSXZSZZSSZZZZZ2SZXSSXZZXZZZZ

A. J. Jureviče 
LIETUVIS Pardavėjas 

3247 Emerald Ave.

ATYDA.
Handmesom Bourbon
Turėtų rastis rūmuose kiekvieno, nes tai yra riebi, 
švJni ir labai tinkanti degtinė šeimynoms bai sve
čiams, ir taipogi laike ligos, nes kiekvienas gydyto
jas velija llandmešoni Bourbon vartoti. Pasiim
kit butelį namo šiandie, nes ji yra gaunama kož ja
me prakilniame saliune, arba pas

NATIONAL WINE & LIQUOR CO.
3430-32 S. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL.
Taipogi turime visokias degtines iš kitų žemių, todėl 
pareikalaudami Handmesom BoUį’bon arba kito
kios degt nes, teiksitės atsišaukti laišku, arba ypa- 
tiškai, o mes pristatysim kuogeriasią tavorą ir už

*- pigesnę kainą.
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KATALIKAS II '

Zigmas Vitkauskas. Į)ar|,as jr Kapitalas

Medžiaga.
(Tąsa).

ga yra mums nesuprantama, todėl mes ‘galime ją su

Laikai taisosi.
Gary, Ind. Vietos plieno 

dirbtuvėse darbo santikiai 
žvmiai taisosi. Dirbtuvės 

.. . v j gavusios daug nauju užsa-
prasti vien tik iš to, ką Ji veikia, ir maz-daug pra- kvmŲ Darbinhlkai <la]imis 
platinti savo nuomonę apie medžiagą, bestudijuodami^. dal,ban priimami. 
pastarosios fiziškas ir chemiškas ypatybes. Tefjau csama daug h. b(„

Jau augščiau yra pasakyta, kad medžiaga nuolat 
juda. Šį jos judėjimą galime vien tuo išaiškinti, kad' 
ji esti susidėjusi beveik iš nedalinamų šmotelių. Šios j 
gi nematomos ir nesuprantamai mažos medžiagos 
kėlės, kada esti kelios chemiškai susijungusios, 
vadinamos molekulais; gi medžiaga, kada esti 
natoje, ty. nesusijungusios vienos medžiagos dalelės 
su kitos medžiagos panašiomis dalelėmis, yra vadina- . 
ma atomais. Atomai, kitaip sakant, yra tai paprasčiau
sios tūlos medžiagos dulkelės. Jie yra, anot tūlų che
mikų sanprotavimo, chemiškos ir labai mažos me
džiagos vienutės; pa v. geležies atomas, vario atomas 
ir tt., vis tai reiškia mažas, teoretiškas šios medžiagos 
daleles.

Atomų, arba taip vadinamų elementarių substan
cijų. šiandien yra chemikams žinoma nuo aštuonių de
šimčių iki aštuonių dešimčių penkių. Vienok reikia 
dar pastebėti, kad tūlų iš jų mažai terandama. Šių re
tų elementų chemiškos ir fiziškos ypatybės yra vien 
tik chemikams težinomos. Šias mažas medžiagos dul
keles pavadino atomais, nes mokslininkai, lygiai fi
zikai ir chemikai, manė, jog juos negalima padalinti 
į dar smulkesnes daleles, tečiau ilgainiui ši mintis pa
sirodė klaidinga. Kiekvienas atomas yra susidėjęs iš 
dar mažesnių medžiagos dulkelių, taip vadinamų elek
tronų, kurie esti nuolatiniame judėjime, vibracijoje. 
Mokslininkai tvirtina, kad kiekvienas vandendario ar
ba hydrogeno atomas talpina savyje 700 elektronų; 
natro atome randasi apie 16.000 elektronų, ir, galop, 
garsiausio pasaulyje elemento radiumo atomas užve
ria savyje net 160.000 tų mažutyčių ir tiesiog neįsivaiz- 
dinamų elektronų. Visos šios smulkių-smulkiausios 
medžiagos dulkelės neperstojančiai virba-juda. Tarp- 
atominę ir elektroninę erdvę, kurios neapsakomai ma- 
ža, pripildo dar smulkesnės dulkelės — eteris. Tatai 
atomą, nors jis toks mažas, galime palyginti prie sau
linės sistemos. Kaip saulė, it kokia išdidi močiutė, pa
ti skrenda per neišmatuotą ir beribę erdvę, dar kartu 
su savimi velka savąją šeimyną, susidedančią iš pla
netų, mėnulių ir atmosferos; taip lygiai ir atomas, nors 
pats neapsakomai ir neįsivaizdinamai mažas, besisuk
damas ir bevirpėdamas, kartu velka tūkstančius ir šim
tus tūkstančių savo šeimynos narių — elektronų. Ko
kioje šviesoje astronomas mato dangiškuosius kimus, 
tokioje pat šviesoje chemikas ir fizikas mato atomus 
ir elektronus. Tik vienas tarp šių dviejų mokslo vy
rų yra skirtumas: pirmasis tėmija į neišmatuojamai

• tolimus kunus, ir tik su teleskopo pagelba mato jųjų 
nuolatinį ir amžiną judėjimą; antram stovi prieš akis 
nesuskaitomi milijardai smulkutyčių medžiagos dulke
lių, kurios irgi neperstojamai ir amžinai sukasi, juda, 
virba. Chemikas ir astronomas lygiu budu mato prieš 
savo akis beribę erdvę, pripildytą medžiaga, veikimu, 
judėjimu, gyvybe...

Gal skaitytojas atmena, kad šio rašinėlio pradžio
je minėjau molekulą. Kas jis yra per toks sutvėrimas, 
ką jis reiškia? Tebūna leista ir apie jį pakalbėti, ap
lama šviesa nušviesti.

Kaip atomas reiškia vienatės, su kuo kitu nesusi
jungusios, medžiagos dulkelę, taip molekulas reiškia 
sudėtinės medžiagos mažiausią dulkelę. Visi molekulai 
yra susidėję iš atomų. Vadinas, molekulas yra didesnė 
atomu, bet gali but keįiatas ir net kelios dešimtįs ato
mų. Suprantama, to pačio sudėtinio molekulas beveik 
visuomet taipina tą patį atomų skaičių. Skirtingi su
dėtiniai talpina skirtingą ir atomų skaičių. Pavyzdin: 
medžiagos dulkelė. Molekule mažiausiai randasi du 
paprastosios druskos molekulas susideda iš dviejų ato
mų, būtent: natro ir chlorino; vandens molekulas 
tris* atomus — du hydrogeno ir vieną oxygeno; 
raus molekule randasi net keturiasdešimts penki 
mai; 12 karbono, 22 hydrogeno ir 11 oxygeno.

Dar galime klausti, ar visi molekulai arba mažu
tyčiai medžiagos kūneliai yra to paties didumo ir turi 
tas pačias fiziškas ir chemiškas ypatybes? Vienos tam 
tikros substancijos molekulai visi yra vieno didumo 
ir turi tas pačias ypatybes; tečiau antros substancijos 
šie kūneliai gali būti didesni arba mažesni už pir
muosius. Pavyzdin, visi vandens gabalėliai arba mole
kulai yra vienoki; visi sieros molekulai, nors yra vie
noki, bet dar gali būti didesni arba mažesni už van
dens molekulus. Tatai matome, kad šie molekulai ar
ba maži medžiagos grūdeliai nėra vienoki — tarp jų 
randasi įvairybių ne tiktai didyje, bet ir veikime.

Augščiau pasakiau, kad pasaulis išrodo pilnas 
veikimo, judėjimo, ir gyvybės; čia gi pridėsiu, kad 
jau minėtieji atomai arba materijos vienutės veikia, 
it, nelyginus, gyvi sutvėrimai. Tik pasidėkojant jų 
nuolatiniam brūzdėjimui-veikimui, medžiaga įvairių-

(Seka toliau).

apeliacija buvo atmesta. 
Taippat jie norėję nuo ka
lėjimo pinigais išsipirkti, 
bet teismas nesutiko.

Išnaujo dirbama.
Utica, N. Y. Fabrikas 

Drop Forge and Tool Co., 
išdirbantis įrankius ir ma
šinas, po 3 mėnesių stovė
jimui išnaujo paleistas ju
dėjimam Fabrike dirba L- 
000 darbininkų.

■

dul- 
yra 
vie-

turi 
cuk- 
ato-

Kongreso komisijos nusida
žė į paskirtas vietas.

Kongreso nuskirtos ko
misijos ištirti straikų padė
jimą vario kasyklose Michi- 
gane ir anglies kasyklose 
Colorado apleido Washing- 
toną ir iškeliavo į paskir
tas vietas, ty. į valstijas Mi
chigan ir Colorado. Komi
sijos turėsią sužinoti, 
kaltas tiems straikams 
kas gimdo kruvinus 
mišinius straiko metu.

Be to kongresmanas 
Baltz iš Illinois kongresai! 
įnešęs bilių, kuriuomi rei
kalaujama uždrausti straik- 
laužių siuntinėjimą iš vie
nos valstijos antron. Taip
pat turi but uždrausta 
gabenimas ginklų straiklau- 
žių apginklavimui. Prasi
žengusieji tani įstatymui 
turi but baudžiami arba pi
nigine pabauda, arba ka
lėjimu.

kas 
ir 

su-

Ką kalbėjo Lincoln.
Kuomet garsaus prezi

dento Lincoln paklausta, 
ką jis manąs apie laisvąją 
pirklybą ir muitus, atsakė: 
Kuomet gyvuoja apsaugo- 
janti muitai, turime prekes 
ir pinigus. Kuomet turime 
laisvą pirklybą ir panaikin
tus muitus, turime prekių, 
bet pinigus turi kitos val
stybės.

Nubausti darbininkai.
Marysville, Cal. Richard

Ford ir H. D. Suhur, orga
nizacijos Industrial 
kers of the World 
teismo nusprendimu 
ryti kalėjiman ligi 
galvos už distrikto
ratoriaus Manwell nužudy
mą paviete Yuba darbinin
kų riaušių metu.

Sumažino mokestį ir darbą.
Troy, N. Y. “The Borden 

Irons Works” darbinin
kams pranešta, kad jiems 
sumažinama mokestis ir da
lis darbininkų iš darbo at
leidžiama delei panaikini
mo muitų nuo įvežamų iš 
užsienių arklių pasagų ir 
skaitliaus automobilių pa- 
sididinimo. Didžiuma dar
bininkų nesutiko už numa
žintą mokestį dirbti ir todėl, 
regis, fabrikas neapribuo- 
tam laikui bus uždarytas. 
Tuo tarpu ten dirba 1.800 
darbininkų.

Wor- 
nariai 
užda- 
gyvos 

proku-

Vėžiai pabrango.
Portland, Me. Čionai 

žiai pardavinėjami po 43c. 
svaras. Tai augščiausia kai
na, kokia tik už vėžius bu
vo imama šiose apylinkėse. 
Sakoma, mažai vėžių sugau
nama.

vė-

Farmeriai kovoja su 
brangumu.

St. Louis, Mo. Aplinkiniai 
farmeriai sumanė nusikra
tyti visokius tarpininkus 
pardavinėjant savo produk
tus ir todėl šiame mieste 
įkuria kęlias turgavietes, 
kur jie kasdien sugabensią 
savo produktus ir pardavi- 
nėsią tiesiog konsumen- 
tams. Jie mano tuo budu 
sumažinti valgomųjų pro
duktų brangumą, kadangi 
visokie tarpininkai ir agen
tai kelia kainas ir jie gim
do visokių daiktų pabran
gimą. Farmeriai šiame 
mieste del turgavietės jau 
nusipirkę vieną piečių, už 
kurį užmokėję pusantro 
tūkstančio dolerių.

Farmeriai šiais laikais 
špinakus pardavinėja po 
20c. už bušelį, gi konsumen- 
tai turi mokėti 35 c. už “pe- 
ką”, arba $1.40 už bušelį. 
Konsumentai 6—7 sykius 
daugiau užmoka už produk
tus, negu kad farmeriai pa
ima parduodami tarpinin
kams.

Trustininkai eis kalėjiman.
New York, trylika nami

nių paukščių pirklių, kurie 
buvo sudarę trustą arba 
suokalbį ir už paukščius pa
kėlė negirdėtas kainas, bus 
uždaryti kalėjiman kiek
vienas 3 mėnesiams ir kiek
vienas jų turės užmokėti po 
$500 pabaudos už suokalbį 
plėšti visuomenę. Taip nu
sprendė teismas. Jie apelia
vę viršiausian teisman, bet

Kompanijos nežmonišku
mas.

Winona, Minn. Vietiniuo
se laikraščiuose štai kokie 
dalykai rašoma:

“Šerifas Cruse su savo 
keliais deputy šerifais atė
jo vakare į vieno straiki- 
ninko namus, Winone, kur 
straikuoja kasyklų darbi
ninkai, ir sulyg kompanijos 
įsakymo, išmetė darbininką 
su žmona ir vaiku laukan 
iš kompanijai priklausan
čio namuko. Darbininkas 
su šeimyna atsirado ant 
sniego. Paskui išmesta lau
kan ir visi jo daiktai. Ir tas 
viskas veikta sauvaliai, be 
teismo žinios.

“Vienas žmogelis, norė
damas skriaudžiamajam 
darbininkui prigelbėti, at
nešė iš artimojo miško ža
barų sukurti ugniai, bet šis 
tuoj aus areštuotas ir užda
rytas kalėjiman už vaikš
čiojimą be leidimo ant kom
panijos žemės.

Puikus surėdymas!

BEDARBIŲ ARMIJA.

Iš visų Suv. Valstijų 
kraštų rašoma apie augan
čias bedarbių minias ir a- 
pie nepaprastas visuome
nės pastangas, kad tiems 
bedarbiams kokiuo nors bu- 
du prigelbėjus.*

Miestų Chicago ir New 
York valdybos skundžiasi, 
kad turinčios tūkstančius 
bedarbių globoti, kurie iš 
visų pusių plaukia į dides
nius miestus.

Municipalės prieglaudos 
šiuose miestuose pilnos be-

darbių, ypač šalčių metu ir it 
“duonos eilė” nuolat darosi j t 
vis ilgesnė. j Dr. A. L. Graičiunas

t GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS.
Mieste St. Louis Bena-(| 3310 SQ HALSTBD STt CHICAGO, ILL. j; 

imams įsakyta trumpu lai-, 
ku surasti sau darbus, nes 
kitaip visi busią išvaryti iš 
miesto.

Panašų miesto valdybos 
pasielgimą pasmerkia vie
tos laikraščiai, tvirtindami, 
kad visiems, norintiems i 
dirbti, turi Luti surastas už
siėmimas. Juk tai nežmo
niškas darbas bedarbius 
gainioti iš miestų į miestus.! 
Nekurie miestai išrišo be
darbės klausimą, sugalvo
dami darbus ant gatvių, ke
lių arba parkuose. Miestas 
Kansas City pav. davė be
darbiams užsiėmimus 
municipalės1 fanuos. 
Francisco bedarbiams 
teikta darbas kelių 
me.

San Francisco ir 
miestuose Romiojo 
nyno pakraščiais su bedar
biais pasitaiko nemažai ne
smagumų. Nekurie bedar
biai ne bile kokį darbą no
ri dirbti, kiti visai darbo 
šalinasi, esą nepaprastai iš
didus, jaučiasi neprigul- 
mingais. Tečiau valgyti 
jiems reikia. Nekurie be
darbiai net nusiskundžia, 
kad jiems viešose prieglau
dose neduodama pakakti
nai valgyti, neturinti erd
vų sau kambarių.

Portlande pav. 500 bedar
bių, kuriems miestas savo 
lėšomis suteikė prieglaudą, 
pasiūlyta darbas. Iš jų tik 
50 apsiėmė dirbti, gi dar
ban atėjo tik 12. Bet iš šių 
12-kos 7 išdirbę po valandą 
metę darbą.

San Francisco esama 15.- 
000 bedarbių, bet jų tik 800 
priėmė jiems pasiūlytą prie 
kelių darbą.

Tas pat veikiasi ir kituo
se miestuose.

Mat, tarp tų bedarbių e- 
sama daug valkatų ir dy
kaduonių, kurie už jokius 
pinigus dirbti neapsiima. 
Žiemos metu jie suplaukia 
į miestus, kad apturėjus 
šiltą pastogę, gi vasarą ne
šinas! sau į laukus, faunas, 
kur kaip kokie paukščiai 
be darbo praminta.

Telephone Yards 3162 > >

ant
San 
su- 

taisy-

kituose
vande-

Tel. Yards 2716

Seniausia Lietuvių užeiga pas

Juozapą Ridiką
Užlaikau pirmo skyriaus gėrimus 
garus ir gražią naują svetainę f 
rinkimams, vestuvėms ir baliams.

3353 LIME ST., CHICAGO,
Kampas 33 gatvės.

j ci- 
susi-

ILL.

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visoki medžio padailinimai.

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON pard.

Tyras Geriamasai Vanduo
Filtras kuris išvalo iš 

vandenio perus, apsaugojus 
fį nuo pavojus nečysto vand. 

Filtrai Namams nuo $5 iki $11. 
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, 
j) 3530 PARNELE AVĖ. 
aį EVERSON Komp.

70 W. LAKE St, CHICAGO.

AR PRIGULI PRIE
Susivienijimo Lietuvių 

AMERIKOJE?
Jai nepriguli-prlsirašyk Jai prigua-kalbink kitus

ir prigulėk. * prisirašyti.

Štai delko reikia prie Susivienijimo prigulėti:
1. —SUSIV. LIET. Alt. moka savo narių pavOldėjams poriuer-

tiues pašalpas: I laipsnio — $150.00; n laipsnio — $300.00; III 
laipsnio __  $(>00.00 ir IV laipsnio — $1000.00. — Beto Susiv. Liet.
Amer. moka Pašalpą ligoje po $6.00 savaitėje. Visi nariai gauna ’or
gana “Tėvynę”.

2. — SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIK. PRIIMA VISUS 
LIETUVIUS IR LIETUVAITES, ir visiems, kaip vyrams taip įr mo
terims.. .Susivienijime yra lygios tiesos.

3. — SUSIV. LIET. AM. neapleidžia nė vieno savo nario, 
papuolančio į nelaimę ir per 27 melus SLA. gyvavimo nebuvo dar 
atsikimo, kad nebūt išmokėta posmertinė.

4. — SUSIVIENIJIMAS yra seniausia, didžiausia, turtingiausia 
ir progresyviškn pašalpinė organizacija, tarnaujanti visų lietuvių 
išeivių reikalams. Prie SUSIVIENIJIMO rašosi ir turi rašyties 
kiekvienas, kas tik skaito save lietuvių, kam rupi jo brolių-lietu
vių reikalai ir kam rupi jo paties ir šeimynos ateitis.

Kreipkis į savo miesto kuopą arba į centrą.

CENTRO ADRESAS:

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

j Bowman Pieno Kompanija
Pienas supilamas į butelio farmose prie 

sanitariškiausią sąlygą.
Pienas- Smetona - Sviestas - Pasukds.

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

Telefonai visų skyrių ofisuose.

EVANSTON — CHICAGO — OAK PARK.

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

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

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

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

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

metų išbuuvęs Varšuvoj ir Amerike galiu patarti naudoti tą vaistą. 
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
2424 S. Oakley Ave., Chicago, Ill. ū. S. A.

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

T. ANDRUSZEWICZ
1421 Division Street, CHICAGO, ILL.

Netoli Milwaukee Ave.

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

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

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

K? AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT"^

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

švinakalvių daigių ir stogo popieros. 
Musų č'enios yra žemiaus;os.

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

/,į.U
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[MOTERIŲ SKYRIUS. |
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AR SUFRAGISTES SU
TEIKIA GARBĘ 

MOTERIMS?

Kas negirdėjo apie sufra- 
gistes? Vaikas, kuris ką tik 
pradeda kalbėti, dainuoja 
daineles apie sufragistes; 
teatruose lošiama komedi
jos, perpintos tu naujos ga
dynės karžygių ideomis; 
dienraščiuose didžiausio
mis raidėmis kasdien spauz- 
dinamos žinios apie įvai
rius su jomis atsitikimus. 
Žodžiu sakant, visur sutin
kame žodį “ suf ragistė ’ ’. 
Bet su kokia ironija, su ko
kia pajuoka tasai žodis var
tojamas. Tos dainelės, ką 
vaikai dainuoja, tos kome
dijos teatruose, kalbos ir li
teratūra, viskas pažymima 
pajuokimais, tame visame 
nesutinkama jokia joms pa
garba.

Kodėl taip yra lengva su
prasti. Darbai patįs už sa
ve liudija, kalba ir sutei
kia geriausius: liudijimus 
apie tai, kas tuos darbus 
atlikinėja.

Neturiu noro šiuo rašte
liu aiškinti tai, ar tasai su- 
fragisčių veikimas yra ge
ras, ar blogas; tai palieku 
tolesniam laikui. Tik atsa
kysiu į augščiau pažymėtą 
klausimą, būtent: ar sufra
gistes suteikia garbę mote
rims?

Į tai atsakymas yra tik 
* vienas. Sufragistes ne tik 

kad nesuteikia garbės " mo
terims, bet dar nuo anų 
garbę drasko, kokią joms 
yra suteikus per ilgus šimt
mečius civilizuotos tautos 
ir krikščionybė. Tai, ką 
šiandie veikia sufragistes 
pav. Anglijoje, galima jas 
palyginti su paprastaisiais 
banditais-plėšikais. Nes juk 
kiekviena padori moteris 
nedaužys langų, nemėtys 
bombų, nedegįs namų, ne- 
naikys laiškų krasos skry
nutėse. Tokius darbus vei
kia tik banditai, neturinti 
pilno proto žmonės, kurių 
nei žmonėmis negalima pa
vadinti. Suprantama ir ne
pasmerkiama kova atvira, 
fiziška arba moralė už tei
ses, pagarbą arba už kokį 
kitą reikalingą tikslą, bet 
negalima pripažinti gera 
kovos pasalingos, slaptos, 
banditinės. Juk tai tokia 
kova nėra kova; tai tik va
gystė ir užmušėjystė. Pa
našus sufragisčių pasielgi
mai moterims garbės nesu
teikia ir negali suteikti.

Ir jokiuo budu tų sufra
gisčių pasielgimų negalima 
išaiškinti moterių naudon, 
kuomet pastebėsime, kad 
moterįs turi tiek daug kito
kių padorių priemonių, su 
kurių pagelba lengviau ga
lėtų atsiekti sau tą ne nuo 
senai pageidaujamą tikslą.

Juk civilizuotame pasau
lyj moteris turi tokią dide- 

! lę intekmę į vyriškį, kad iš- 
teisybės sunku yra persis- 
tatyti tokį vyriškį, kuris iš
mintingos moteries intek- 
mei negalėtų pasiduoti. Tie
siog butų sunku surasti 
kur tokį brutalį vyriškį. 
Gal būti, kad ne viena mo
teris turėtų visą savo gy
venimą pašvęsti ir visas lai

kas tik tame darbuoties, i- 
dant vyriškio mintis ir blo
gas pažiūras perkeisti, gal 
būti, kad toji jnoteries in- 
tekmė pagaliau atnešti! 
vaisius tik praėjus keliems 
šimtmečiams; bet nors ir 
taip butų, tai argi negeriau 
tuo budu perkeisti kito as
mens mintį meilės ir pasi
šventimo keliu, negu pasa- 
linga ir bjauria kova?

Rasi ne viena skaitytojų 
atkirs, kad apie tai lengva 
tik rašyti, bet gi vyriškio 
mintį ir pažiūras pakeisti 
nėra jau toks lengvas daik
tas. Tas tiesa, bet taippat 
yra neužginama tiesa, kad 
tas visas dalykas priklau
so nuo moteries išmaniu gu
rno. Reikia turėti įgimtą 
dovaną, jei norima ką nors 
patraukti savo intekmėn. 
Reikia gabumo.

Jei ideale moteris gali 
būti poetui ar rašytojui 
įkvėpimu, tai kodėl gi iš
mintinga moteris negalėtų 
palikti intekmės veiksniu 
į vyriškio mintį ir pažiū
ras? Juk tai daiktai gali
mi atsiekti kadir apšvies- 
tesnėms ir kiltadvasėifis 
moterims.

Mes, lietuvės, nesame dar 
sufragistėmis, toli dar esa
me atsitolinę, abelnai i- 
mant, nuo tų blogų darbų, 
kokius veikia Anglijos su
fragistes, tečiau visoks pik
tas nemiega; gali prisiartin
ti tokie laikai, kuomet ir 
lietuvės~prisigers to sufra- 
gizmo raugo. Gi tas tegali 
prisiartinti tuomet, kuomet 
motinos palaidai auklės sa
vo dukteris, neatkreips į 
jų darbus ir pasielgimus 
domos. Tečiau tas laikas 
dar toli, bet geriau butų, 
kad jis visai neprisiartintų.

Agota M.

ant ledo, nežiūrint jų am
žiaus skirtumo. Ir tasai 
baudimo būdas esąs labai 
pasekmingas. Eskimų . vai
kai gražiai išauklėti, pa
klusnus, prisirišę prie savo 
gimdytojų.

Australiečiai taippat my
li savo vaikus. Jei jaunas 
berniukas ką blogo padaro, 
tėvas visą kaltę pasiima 
ant savęs. Berniukas pas
kui perspėjamas ir turi pri
žadėti pasitaisyti. Kuomet 
išnaujo savo prižadą sulau
žo, berniukas už bausmę 
apliejamas vandeniu. Toji 
vandeninė bausmė nėra tiek 
nesmagi, kiek pažeminanti.

Senegambijos gyventojai 
nepaklusnius vaikus bau
džia pasakodami jiems bai
siausias historijas. Kuomet 
tas negelbsti vaikui kūno 
odą ištrina ėdančiais pipi
rais. Ir tik kuomet vaikas 
pasižada pasitaisyti, pipi
rai prašalinami su alyvos 
pagelba.

Nekurie nigeriai savo vai
kų taippat nemuša; prasi
kaltėlius tik Įsodina kaši- 
kan su skruzdėlėmis.

Stebėtinas daiktas, kad 
visi snovės, ty. primitiniai 
gyventojai, labai džiaugę
sis, kuomet vaikai išaugę 
pajėgę gerai apkulti savus 
gimdytojus. Ir tas gundy
tojams patikdavę. Tuo vais
kų stamantrumu jie patil
davę, kad vaikus išauklėję 
stipresniais už save.

Ba.

gerus laikus ir laimingai 
baigė savo gyvenimo die
nas. Kaimynai, kurie pir
miau šaipėsi iš jo, sakė, kad 
Simas buvo gudrus, kaip 
žaltys, kad jis su Magde 
padarė tą ekskursiją prie 
altoriaus.

“Tu vėl žinai Rožytę, a- 
ną droviąją mergelę. Ją 
niekas nematė teatrus lo
šiant, arba dr-jos viršinin
ke. Retai kas ją pasilinks
minimų susirinkimuose ma
tydavo. Visi sakė, kad ji 
neprisivilios sau bernelio, 
kad jai lemta senmerge lik
ti. Ji buvo kvailinama už 
sueigų vengimą. Ir ką-gi? 
Kaip žinai, teko daktarui į 
marčias. O “balių karalie
nės” ir “lošimų žvaigždės”, 
kurios ypač dūmino Rožy
tę, jau baigia virsti senmer
gėmis ir užbaigs savo gy
venimo dienas ožius gany- 
damos.

“Tat kvailio kvailystė 
kartais “bytina” gudruolio 
gudrybę. Ir tu daugiau ne
kvailink pergreit žmones 
del jų keisto, tavo žvilgs
niu, gyveninio susitvarky
mo.”

Varna.

Gyduoles iš Lietuvos
Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 

gyduolėmis (liekarstomis) geriausias 
išsigydo.

Iš Lietuvos prisiuneių į Ameriką 
vaistus (liekarstas) vartojamus Lie
tuvoj:

Trejanka (užpilt degtinei) 
pagerinimo noro valgyti.
Nuo galvos sopėjimo.
Nuo kaulų gėlimo, nuo

tizmo.
Nuo viduriavimo.
Nuo kosulio sauso ir su

sėjimu.
Nuo širdies drebėjimo-nervų li

gų, priepuolio.
Prisiųsk savo adresą ir vieną do

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

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

(1)

(2)
(3)

(4)
(6)

del

reuma-

atsiko-

(7)
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❖Elektriški Pianai

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

H. PASCOUNI, 
2057 Sheffield Ave. Chicago.
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MOKYTAS STABMEL
DĖS (PAGONIS).

VAIKŲ BAUDIMAS PAS 
PIRMINIUS GYVEN

TOJUS.

Pas indionus lazda muši
mas skaitosi didele barba
ryste. Tik išimtinai, už la
bai sunkius prasikaltimus 
toji auklėjimo bausmė pri
taikoma. Tečiau, kas yra 
labai stebėtina, tai kuone 
visuomet pritaikoma mer
gaitėms, kurias raudonvei
džiai mažiau kainuoja už 
bernaičius.

Eskimai beveik nekados 
nebaudžia savo vaikų už ne
mandagumą mušimu. Gra
žių motinos žodžių visuo
met užtenka gimdytojų no
ro pildymui. Vienų-vienati
nę bausmę pažįsta eskimai, 
labai ypatingą, kuri ligšiol 
nei vieno vaiko sveikatai 
nėra pakenkus. Keliaunin
kai ne sykį yra pastebėję, 
kad esant 30 laipsnių šal
čiams ant sniego sėdėję 
pliki ir verkianti eskimų 
vaikai. Išpradžių buvę ma
noma, kad jie užkrėsti ko
kiomis limpančiomis ligo
mis. Ir kuomet norėta juos 
gelbėti, ateidavo motinos ir 
paimdavo juos ant rankų. 
Tasai plikų vaikų ant snie
go laikymas taigi ir yra 
vaikams bausmė, kuria j a 
eskimai naudojasi, kad val

KARTAIS KVAILIO 
KVAILYSTĖ “BYTINA” 
GUDRUOLIO GUDRYBĘ, 
i■

“Jokūbas yra kvailas per 
visą pilvą, kad jis apsivedė 
su Barbe. Juk Barbė yra 
pikta ir kuomet įširsta, tai 
ir širšių kulcšius rodosi 
švelnesnis už ją. Jokūbas 
del jos vietos neturės savo 
namuose”, pasakojo An
drius savo prieteliui Jonui.

“Pripažįstu”, tarė Jo
nas, “kad Barbe nekuomet 
nerodėsi man patogia mo
terim. Vienok, nenoriu Jo
kūbo pavadinti kvąiliu del 
jo apsivedimo su Barbe. 
Tu gerai žinai, kad Barbė 
yra šauni virėja, labai gar
džiai sutaiso valgius. O Jo
kūbas, žinai,, turi baisų a- 
petitą. Jis jai nusileis vi
same, ncatbos jos įkiraus 
ūpo bi tik gaus skaniai pa
valgyti. Jokūbas turėjo pa
matą pačiuoties su Barbe.

“Prisimena man”, tęsė 
Jonas, “mano senas bičiuo- 
lis Simas, kurs vedė našlę 
Magdę. Jų vinčius nustebi
no gimines, pažįstamus ir 
kaimynus. Magdė buvo du 
kartu senesnė už Simą ir 
turėjo šešis vaikus, nei vie
nas kurių negalėjo dar už
darbiauti. Visi juokus sau 
darė, kuomet Simas iš kar
to stojo tėvu šešių vaikų. 
Tiesa, Simas turėjo sukti 
galvą ir sunkiai padirbėti, 
kad visą šeimyną išmaitin
ti. Bet Magdė buvo gera, 
darbšti šeimininkė, rūpinosi 
gražiai auklėti vaikus, siųs
ti į mokyklą, išmokino godo
ti ir mylėti patėvį. Galų ga
le Magdė mirė, o neužilgo 
po to Simas dirbtuvėj ko
jos neteko. Bet tuo tarpu 
vaikai jau buvo paaugę ir 
uždarbiavo; priaugusi duk-

kus padarius paklusniais. 
Be to dar vaik/i sodinama

tė sumaniai gaspadinavo, 
o visi mylėjo patėvį. Simas 
sau špolino pypkę, turėjo

Ar matei kada-nors laikraštį | 

“DRAUGĄ“?’ 
“DRAUGAS” yra 8-nitį puslapiu į 
didžiausio formato, vedamas gc- Į 
riaušių redaktorių. Rasi jame j 
geriausių raštininkų raštų ir vi- |. 
šokių žinių iš Lietuvos, Amerikos ; 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ į 
gvildena svarbiausius gyvuosius | 

ližtUvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metas S2, puss! m. $1 
Užsieniuose metams $3, Rusei metu įi.lO

Rašydami laiškus adresuokite > 
DRAUGAS PUB. CO. ;
2634 W. 67th St. Chicago, Iii.

f - . _

URANIUM LINE
TIK $20.00 į EUROPA

Reguliaris plaukimas, Bevėlis telegrafas. 
Dvigubų sriubų garlaiviai. Pigi geležinkelio 
mokestis į LIETUVĄ.

KABINOSE - $45.00
Uranium Steamship Co. Ltd.

New York ... 13 Broadway
Chicago . . . 140 N. Dearbon St. 
Philadelphia . . 422 S. 6th Ave.
Minneapolis . . . 37 S. 3rd St.

Pigiausias Kainos iš Europos.

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. Not Inc.

A. B/RIKUS, Savininkas.
3212 S. HALSTED St., CHICAGO.

Tel. Yards 1658

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

Agfa Pirtis
VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas 

sereda nuo 8 ryto iki 6 v. vak.

Y A F F E
908-10 W. 14th St.. Chicago. Ill.

2 blokai nuo Halsted St.

HAMBURG AMERICAN 
LINIJA.

Didžiausia laivų kompanija sviete. 
Flaukinėja vien tiesiog tarp Boston ir 
Hamburg.

Laivai nesimaino — Dešimt dienose 
nuo uosto iki uosto.

•
Trečioji klesa.

Žemos ir Kainos
$34 

Tarpdšnis.
Tobuliausias išrenglmas — labai ge

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

hambubg-amebican line.
607 Boylston St. Boston, Mass.

Arba 41 Broadway i—> New York, 
arba pas vietinius agentus bile kur,

elephone Yards 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 

tai net iš pat Kauno, 
joms, 
liais, 
koma

Salė veseli-
Cia panedė- 

mo- 
8:00

susirinkimams.
utarninkais ir ketvergals 
šokti, šokiai prasideda

936
T. Radavičia,

W. 33 St., Chicago, III

IW. Zacharwia
NOTARAS

Sttte abstraktui MStaurihpi

namus nuo ugnies Ir « 
kančiose kompanijose

TO Tart MM

“Aušros Dieninė Mokykla”
Mokina Anglų kalbos

“ Lietuvišk. kai.
“ Rokundų
“ Knygvedystes
“ Stenografijos
“ Pirklyb. Teises

3149 S. Halsted St.', Chicago.

RENFER
I D-ras RENFER gydo 

j tiktai vyrus. |

i Patalpai Dykai, i

Vienas jaunas dievobai
mingas vaikinas, būdamas 
priverstas gyventi stabmel
džio namuose, nuolat jam 
sakydavo:

Vienas tėra Dievas, dan
gus ir žemės Sutvėrėjas. 
Jis liepia saulei šviesti ir 
lietui lyti. Jis regi visus 
musų darbus ir girdi musų 
maldas ir kaipo vienintelis 
tikrasis Dievas gali mus 
nubausti arba apdovanoti, 
išganyti arba amžinai pa
smerkti. Priešingai, jūsų iš 
molio nulipinti dievaičiai 
negali nei regėti, nei girdė
ti, o pertai neįstengia mums 
nei gerą, nei piktą padary
ti.

Bet stabmeldžiui šios tie- 
: sos visai nerūpėjo.

Vieną dieną vaikinas, jam 
nebesant namie, pasiėmė 
lazdą ir sukulė visus sta- 

1 bus, didžiausią gi jų paliko 
. nejudinęs ir indėjo jam laz
dą į ranką. Stabmeldis, su- 

' grįžęs namo ir išvydęs, kas 
padaryta, baisiai supyko ir 
paklausė, kas išdrįsęs taip 
pasielgti su jo dievaičiais.

, — Lengva įspėti, — atsa
kė vaikinas — argi tamsta 
nespėji, kad šis didžiausias 
stabas galėjęs sukulti visus 
kitus?

— Ne, tam netikiu, nes 
niekad nesu matęs, kad jis 
butų nors pirštą pajudinęs. 
Tai tu turėjai sukulti mano 
.dievaičius, už tai aš tau ta 
pačia lazda galvą sukulsiu.

Jaunas krikščionis, visai 
nenusigandęs šito grūmoji
mo, sušuko:

— Tamsta, susiturėk 
landėlę ir paisyk, ką aš 
sakysiu. Jaigu netiki, 
aš esu padaręs savo silpna 
ranka, kaip gi tat jis gali 
būti Dievas, dangaus ir že
mės sutvėrėjas? Tai ver
čiau intikėk į vieną tikrąjį

• Dievą, mylimiausią j į musų 
Tėvą, kuris yra danguje.

1 Tie žodžiai giliai įstrigo 
1 stabmeldžiui į širdį. Kiek 
' pagalvojęs, pats sukulė pas- 
. kutinį dievaitį ir, puolęs 
1 ant kelių, davė prideramą 
l garbę tikrajam Dievui.
• Kun. J. Tautvilas.

dama pas garsiausius gydy
tojus tau vaistų surasti. Il
gai beieškodama aš užtru
kau, bet antgalo suradau ir 
skubiai' čion atbėgau.

— Tai koks vaistas? — 
klausė liūtas.

Lapė jam atsakė: — 
Šviesiausias valdove! Jai- 
gu nuogyvo vilko kailį nu- 
plėši ir dar šiltą ant savęs 
užmausi, tai ir pasveiksi!

Liūtas stvėrė vilką; lapė 
nusijuokė ir patylomis ta
rė:

— Tai tau, broleli, kitus 
apkalbinėti!!...

Ksav. Vanagėlis.

GUDRUS ŪKININKAS.

ant

nuo 
tur-

va-
pa-

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

Kalbama Lietuviškai.

OFISAS:

1827 Blue Island Ave

M. A. Norkūnas
Vienatinis 
Lietuvis 

išdlrbšjas.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kucių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
padengtu ce- 
tluloid’u.sar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

LIŪTAS, VILKAS 
LAPĖ.

IR

Senas ligotas liūtas gulė
jo sau urve. Visi gyvuliai 
lankė savo valdovą, tik la
pė buvo dar neapsilankiusi.

Nudžiugęs tokiu atsitiki
mu, vilkas ėmė liūtui skųs
ti lapę.

— Ji tavęs visai neger
bia — kalbėjo vilkas — to
dėl nė vieną kartą nėra at
silankiusi.

Taip vilkui bekalbant, in- 
ėjo urvan ir lapė; išgirdusi 
jo skundus, ji sau pagalvo
jo:

— Palauk, tu, nenaudėli, 
aš tuojaus tau atkeršysiu!

Pamatęs lapę, liūtas bai
siai suriko; bet ji, neišsi
gandusi, jam tarė:

— Maloningasis valdove! 
nebausk manęs, bet leisk 
man pirmiau prakalbėti. Aš 
todėl taip ilgai nesu apsi
lankius, kad bėginėjau vi
sur po margą svietelį, uorė-

Vieną naktį ūkininkui 
pavogė iš tvarto geriausią 
arklį. Vargšas nusipirko ki
tą ir netrukęs nuvažiavo į 
prekymetį (jomarką) maž
daug už penkiolikos mylių.

Kaipgi jisai nustebo, iš
vydęs tenai savo arklį! 
Tuojau pagriebęs jį už api- 
nasrio sušuko:

— Tai mano arklys; jį 
man pavogė pirm trijų die
nų !

Bet žmogus, kuris buvo 
tą arklį atsivedęs parduoti, 
maloniai atsakė ūkininkui:

— Klysti, broliau, jau 
metai, kaip turiu šį arklį; 
gal jis panašus į tavo, bet 
nevogtas.

Tuomet ūkininkas, uždė
jęs abi ranki arkliui 
akių, tarė:

— Jei tamsta tikrai 
metų turi šį arklį, tai
but žinai, kuriaja akia jis 
nemato ?

Pirkėjas (andliorius) dar 
buvo neapžiurėjęs kaip rei
kiant pavogto arklio ir to
kiu paklausu baisiai sutri-' 
mo, bet kad būtinai reikė
jo kas atsakyti, tarė ant 
nuomonės:

— Karriaja.
— Klysti, tamsta, — at

sakė ūkininkas, jis puikiai 
mato kairiaja akia.

— A, tiesa, apsirikau, — 
sušuko pirkėjas, — norėjau 
pasakyti, kad su dešiniąją.

Sulyg šiais žodžiais tik
rasis arklių savininkas ati
dengė arkliui abi aki, saky
damas:

— Dabar galiu tamstai 
pasakyti, kad esi melagis ir 
vagis; vyrai, moterįs, ap
žiūrėkite arklio akis; visi 
patirsite, kad jis abiem a- 
kim gerai mato. Pasinaudo
jau klasta, kad išrędžius 
vagystę, kurią šis žmogus 
yra papildęs.

Tuo tarpu minia smal
suolių (ciekavų) susirinko 
aplink ūkininką ir jo ark
lį ir, ištyrę dalyką, visi ė- 
mė balsu juokties ir šauk
ti:

—- Vagis, vagis!
Taip tad pirkėjas turėjo 

ne tiktai sugrąžinti ūkinin
kui arklį, bet dar už va- 
gyseę pateko į kalėjimą.

Titnagų Dėdė.

Dr. Hugo 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 iki 12 ryto 5422 Ingleside Av., 
vai. iki 9 ryto ir nuo 5 iki 6 vak. 
Telefonai Central 5615 ir Midway 1545.
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Antiimigracijinio biliaus reikalai.
Hans Schmidt apkaltintas

Socialistai prieš Ford’
Norima sulaikyti persiskyrimai

Antiimigracijinis bilius 
priimtas.

Washington, D. C. Ne
žiūrint to, kad kongrese 
buvo vedama per kelias 
dienas pašėlusioj! kova 
prieš antiimigracijinį Bur- 
netto bilių, kuriame svar
biausias punktas — neįleis
ti šion šalin analfabetų a- 

, teivių, tečiau kongresas di
džiuma balsų bilių be patai
symų priėmė. Už bilių bal
savo 241 kongresmanų, 
priešai — 126. Dabar tasai 
nelaimingas bilius pasiųs
ta senatan.

Žinovai tvirtina, kad ta
sai bilius senate sutiksiąs 
daug priešininkų ir todėl iš 
jo bus išmestas skyrius, 
kur kalbama apie ateivių 
analfabetizmą. Kadangi tam 
punktui esąs priešingas ir 
pats prezidentas Wilson, 
tatai - senatas nenorįs jam 
pasipriešinti. Prezidentas 

. net apreiškęs, kad po tuo 
biliumi nepadėsiąs savo pa
rašo, jei iš jo nebusiąs iš
mestas analfabetizmas.

Kuomet kongresas rengė
si už bilių balsuoti, gimė 
baisus trukšmas. Biliaus 
priešininkai davė vėjo' pa
čiam kongresmanui Burnet- 
tui, to biliaus sumanytojui; 
kuris reikalavo, kad tuojaus 
atsibūtų balsavimai be jo
kių ilgesnių diskusijų. Ga
lų gale nusiraminta ir dar 
leista padiskutuoti prieš ir 
už bilių.

Jei tasai bilius, kurį da
bar kongreso žemesnysis rū
mas priėmė, paliktų įstaty
mu, tada kiekvienas atei
vis, pradėjus 14-ka metų 
amžiaus, turėtų imigracijos 
valdininkams parodyti, kad 
mokąs skaityti ir rašyti ar 
tai angliškai arba kitokia 
kokia kalba, neišimant net 
hebrainės kalbos. Kiekvie
nas imigrantas imigraciji- 
niame uoste apturėtų tam 
tikrą, visokiomis kalbomis 
spauzdintą lapą ir privalė
tų nors kelis desėtkus žo
džių perskaityti.

Privatiniame pasikalbėji
me prezidentas Wilson ap
reiškęs, kad po tuo bilium 
jokiuo budu nepasirašysiąs^ 
jei iš jo nebus prašalinta 
imigrantų kvotimo reikala
vimas.

Panašiam biliui jau du
syk nusukta galva prezi
dentaujant Clevelandui ir 
Taftui. Tatai yra viltis, kad 
jam nusuks jau ne galvą, 
bet ir patį sprandą, ir pre
zidentas Wilson.

Ex-kunigas Hans Schmidt 
atrastas kaltu.

New York. Ex-kunigas 
Hans Schmidt, kuris baisiu 
budu čionai nužudė savo 
numylėtinę, merginą Anną 

» Aumuller, teismo pagaliau 
atrastas kaltu pirmame 
laipsnyj ir jo laukia elektri- 
kinė kėdė. Tomis dienomis 
teisėjas išduos galutiną iš

bylą, 
uo- 
tik 

žin-

ne

tarmę. Žmogžudis, kuriam 
jo advokatas atnešė prisai- 
kintųjų suolo nusprendimą, 
tai išgirdęs jis karčiai pra
sijuokė, nes aiškiai supra
to, kad už tą savo baisų 
darbą turės paguldyti gal
vą. “Verčiau šiandie mirti, 
negu rytoj” — atsiliepė pa
galiau piktadaris Hans. 
“Atsitiko, kas turėjo būti 
ir ko aš senai laukiau”.

Antroji Schmidto byla 
buvo mažiau sensaciji- 

už pirmąją 
nes visomis pusėmis 
liai darbuotasi, bi 
sumažinus publikos 
geidumą. Net laikraščiai 
šiuo sykiu labai mažai pa
minėdavo apie bylos bėgį. 
Apginimas tuo tarpu sten
gėsi prirodyti, kad piktada
ris esąs beprotis, kas buvę 
patėmyta iš pat jo jaunų 
dienų. Tečiau ant nelaimės 
jis pats visuomet protesta
vo priešai savo beprotybę, 
nes lygiai visuomet nuduo
davo, buk jam tikrai ko tai 
trūksta. Advokatai užvis 
labiaus stengėsi jį apginti 
nuo elektrikinės kėdės.

Todėl buvo ir manoma, 
kad ir antroje byloje pri- 
saikintojai nesutiksią pa
smerkti jį miriop. Tečiau 
išėjo kaip tik priešingai. 
Prisaikintojai tarėsi gana 
trumpai, tik penkias valan
das, ir antgalo išnešė pa
smerkiantį nusprendimą.

Po viskam nedorėlio 
Schmidto advokatas apreiš
kė, kad jo klientas visvien 
nebusiąs nužudytas elektri- 
kinėje kėdėje. Ar jis įnešiąs 
apeliaciją, dar nėra žino
ma, bet žinoma, kad jis pa
naudosiąs tame reikale vi
sas galimas priemones ir 
piktadarį išgelbėsiąs nuo 
mirties. Užuot mirties, bu
siąs uždarytas kalėjimai!, iš 
kurio juk laikui bėgant ga
lima išeiti.

Na, jaigu jau už tokią 
piktadarybę Schmidt nebū
tų mirtimi nubaustas, o tas 
juk galimas daiktas, ypač 
Amerikoj, tai verčiau jį 
paleisti laisvėn ir -tegu jis 
vėl sau ramiai mergaites 
suvedžiodamas anas žudo.

Socialistai prieš Ford’ą.
Detroit, Mich. Nesenai 

čionai atlaikyta socialistų 
mitingas, kuriame kalbėjo 
vietos socialistai.

Savo kalbomis socialistų 
vadai labai aštriai pasmer
kė vietos Ford’o automobi
lių kompaniją už tai, kad 
toji kompanija paskyrė 10 
milijonų dolerių darbinin
kams algųpadidinimui. Kal
bėtojai tvirtino, kad Ford 
tuo budu padaręs . didelę 
skriaudą darbininkams, nes 
paskelbęs, kad pakeliąs sa
vo darbininkams algas ma
žiausiai 5 dol. dienoje, su
traukęs į Detroit 
šia 75 tūkstančius 
darbių, kurie dabar

mažiau-
be- 

val-

.'i -.-T

KATALIKAS

kiojasi miesto gatvėmis ir 
elgetauja, taippat siūlosi 
kitiems fabrikantams dirbti 
kadir už menkiausią, užmo
kestį.

Iš antros pusės imant, 
Ford už augštą atlyginimą 
gavęs gabiausius ir geriau
sius darbininkus iš kitų au
tomobilių dirbtuvių, todėl 
jam tas apsimokės, nes dar
bininkai jam sugrąžįs savo 
darbu tuos jiems išleistus 
10 milijonų dolerių.

Tatai, kuomet fabrikan
tas mažai moka darbinin
kui — bloga ir kuomet jam 
moka daugiau — taippat 
netinka Amerikos socialis
tams.

Taigi ko jie išteisybės 
ieško ir ko jie nori?...

San 
mažti 
čionai

Pastorius užgina Kristui 
Dievystę.

Francisco, Cal. Ne- 
sensaciją pagimdė 
pastorius babtistų

maldiiamio New Yorke, ku
rį nuolat lankęs milijonie
rius John D. Rockefeller. 
Pastorius Aked dabar pas
toriaująs čionai First Con
gregational maldnamyj.

Šitai jis vieną nedėldie- 
nį maldnamyj savo tikin
tiems tiesiog apreiškė, kad 
Kristus visai nebuvo Die
vu, kad neatėjo šin pasau
lin stebuklingu budu, ka
dangi nei vienas Naujo Į- 
statymo rašėjų to nepriro- 
dė ir mes, girdi, tikime į 
tai, ką mums žmonės para
šė ir tikėti paliko. Evange
listai Lukas, Morkus, Ma
tas, Jonas ir šv. Paulius vi
sai nieko nepažymėję, kad 
Kristus šin pasaulin butų 
atėjęs stebuklingu budu. 
Tai esąs paprasčiausias 
žmogus, tik nepaprastai ge
nialia.

Pastorius Aked taippat 
netikįs stebuklams, 
Kristus yra daręs.

Tokie pastoriaus 
džiojimai dvasiškių 
pagimdė didelį judėjimą.

Be abejonės jis už tai 
gausiąs gerai vėjo ir busiąs 
išguitas kur pipirai auga.

Bet į užpuldinėjimus jis 
teisinasi, kad jam ne pir
mas sykis pamokslus taip 
sakyti. Jis panašiai kalbė
jęs būdamas New Yorke ir 
jam tas nepaskaityta blogu 
daiktu.

kokius

išve- 
tarpe

Per vandenyną 15 valando
mis.

New York. Čionai sensa
ciją paskelbė lakūnas Rod
man Wanamaker, kuris 
tvirtina, kad padaręs kon
traktą su Allan R. Howley, 
Aero Club’o of America 
pirmininku, jogei hydro- 
planu attiksiąs per Atlanti- 
ką kelionę į 15 valandų be 
jokio susilaikymo. Jei tai 
atsieksiąs, už tai apturėsiąs 
milžinišką pinigų sumą. 
Kuomet jis lėksiąs nežinąs. 
Wanamaker tvirtina, 
aeroplanų 
panaikysiąs pasaulyj ka
rus, kadangi prieš juos nie
kas negalėtų ant žemės at
silaikyti.

Musų nuomone, jei žmo-. 
nės dabar mušasi ant saus- 
žemio ir vandens, tai išto
bulinus aeroplanus dar 
smarkiau pešis padangėse; 
ir nekuomet nebus ramybės, 
nes jau turbut žmonės turi 
tokį kraugeringą prigimi
mą.

-Kas link perlėkime aero-

kad 
patobulinimas

planu Atlantiko — irgi tuo 
tarpu neatsiekiamas daly
kas ir negreit tas įvyks. 
Jau ne sykį apie tuos ste
buklus buvo skelbiama ir 
nieko panašaus ligšiol dar 
neatlikta.

Nauji moterystės įstatymai.
Washington; D. C. Sena

torius Ransdell iš Louisiana 
įnešęs senatan bilių, kaipo 
pataisymą, federalėje kon
stitucijoje, sulyg kurio sy
kį persiskyrusioms poroms 
butų uždrausta antrusyk 
vesti arba ištekėti.

Senatorius Ransdell sa
vo bilių motivuoja tuo, kad 
Suvienytose Valstijose per
siskyrimai pavirto tikrąją 
šaliai nelaime ir čionai per
siskyrimų esama daugiau 
už visas kitas krikščioniš
kas šalis ėmus krūvon. Ta
tai butų laikas, idant pati 
federate valdžia tan daly- 
kan įsimaišytų ir padarytų 
galų tam pikiui, nors už- 
draudžiant persiskyrusioms 
poroms antrusyk vesti. Va
dinasi, jei persiskyrei, ta
tai pavieniui ir gyvenk.

Tasai bilius be abejonės 
socialistams labai nepatiks.

Kas tiesa, jis suvaržytų 
žmogaus asmeninę laisvę, 
bet podraug panaikintų ir 
daug nemoralybės, geman- 
čios iš porų persiskyrimų.

cere-
su-

Sufragistės pas prezidentą.
Washington, D. C. Ap

link 300 sufragisčių iš ke
liolikos valstijų andai su
plaukė į Baltuosius Rūmus, 
kur gyvena prezidentas 
Wilson, ir pareikalavo pa
simatymo su prezidentu. 
Wilson tas ponias labai 
prielankiai ir maloniai pri
ėmė; gi kuomet jam persta
tyta lygiateisių reikalavi
mas, Wilson pasakė, kad 
tuo tarpu jis pats vienas 
nieko negalįs tame dalyke 
nuspręsti ir jokio pažadėji
mo duoti. Jis norįs pirmiau 
pasitarti su savo partijos 
vadovais ir pasitarus, tą 
klausimą indėti partijos 
platformom Kitaip jis nie
ko negalįs veikti.

Pasibaigus toms ‘ 
monijoms”, nekurios 
fragistės atsisveikindamos 
nepadavė prezidentui ranką, 
kad tuo budu parodžius sa
vo neužganėdinimą, gal dar 
greičiau — piktumą.

Radius vėžio nepagydo.
Baltimore, Md. Kongres- 

manas Robert G. Bremner 
iš New Jersey čionai bai
giąs savo gyvenimo dienas 
nuo vėžio (ligos) ir jo gy
vasties dienos esą paskai
tytos. Mėginta jis gydyti 
radiumu, kuriam pripažįs
tama vėžio gydyme ypaty
bė, bet norint buvo panau
dota toji metodą, tečiau nie
ko negelbsti ir sergantis tu
rės mirti. Ligšiol nuo vė
žio nesurandama jokių vais
tų.

Mirštantis kongresmanas 
palikęs savo broliui vedimą 
dienraščio “Passaic Daily 
Herald”, kurio savininkas 
esąs.

Moterių laimėjimas.
Trenton, N. J. Valstijos 

New Jersey legislatura už- 
gyrė indėti valstijos konsti- 
tucijon pataisymą, sutei
kiantį moterims pilnąją ly
giateisę politikos žvilgsniu. 
Už tą pataisymą balsavę 49 

» ) 

atstovai, priešai tik 4. Pri
imtas pataisymas pavestas 
valstijos senatui ir sakoma, 
busiąs priimtas.

Moterįs palengva visur 
viršų ima ir laikui bėgant 
vyrams politikieriams tik
rai prisieis į kur kitur 
kraustyties.

Gyvas siuntinys.
Wellington, Kan. Čionai 

gyvenanti ponia E. H. Sta
ley apturėjusi per siuntinių 
krasą gyvą siuntinį: tai bu
vo jos dviejų metų seserė
nas, kurį pirm trijų savai
čių buvo palikus pas savo 
motiną. Vaikutis ant kak
lo turėjęs prikabintą kor
čiukę, ant kurios buvo pa
žymėta adresas ir kad už 
jo siuntimą užmokėta 18 
centų. Krasos valdininkas 
už taip pigią mokestį atga
beno vaikiuką sveiką ir 
linksmą į motinos namus. 
Tuomi pasinaudos plačioji 
visuomenė. Krasos žinybai 
bus daugiau rūpesčių ir 
darbo. ■

PADĖKITE STATYTI
TAUTOS NAMUS VILNIUJE

Aukas priima musų redak
cija, arba galite siųsti tiesiog 
į Vilnių šiuo adresu:

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA 
(Litovskoje Naučnoje Obščestvo),

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.

Ar Ski lu i Kada Laikraštį ‘ LIETUVA?” 
Gal nežinai kur ją gauti?

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

Raityk adresu:

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

2 KATALI06AI DYKAI!
įf i p j. lietuviškų. KNYGŲ nuo 
" ’OĮj seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai agen- 
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
903 W. 33rd St., CHICAGO, ILL.

Chicago Title
and

Trust Company
Title and Trust Bldg.

Padaro abstraktus po- 
p’eri], g^arantcoja po
pieras ant nejudina
mos nuosavybes.
Buna administrato
riais ir atlieka apskri
tąjį globėju biznį.

Turi, pereina $8.000.000
Jokių pareikalautinų 

atsakomybių.
HARRISON B. RlLEY, Prcziden.
A R. MARRIOT, Vice Prezident. į 
WM, C- NIBLACK, Vice Prczid.

and Trust Officer «
ABEL DAVID, Vice Prezidentas ' 

A. RICHARDSON, Vice Prezid. .
FRANK G. GARDNER, Odinin

kas.
J. M. DALL, SekreAarus. A'

BIZNIERIAI
Sumanumas

iškelia
biznį

B
eveik kiekvienas biznis šiandien 
gauna pelno iš pasiskelbimų. Ki
tas mažiau, kitas daugiau. Kiek 
kas gauna, tas priguli nuo kož- 

no sumanumo. Kitas gali ir daug pi
ningų leisti ant apgarsinimų, bet men
kų pelnų tegauti, kadangi del savo 
nesumanumo muš tik kakta į sieną. 
Kitas atras tinkamą vietą kur mušti, 
ir mušimui pasiims sumanumo kūjį Į 
rankas. Tas susilauks gausios rug- 
spjutės.

Apgarsinimuose sumanus žodis teiš- 
kia šimtus, tūkstančius ir milijonus. 
Geras pavyzdys yra vienos didžiau
sios Amerikoje laikrodžių kompani
jos apgarsinimo žodžiai: Išviso jų 
yra anglų kalboj tik septyni (lietu
vių kalboj butų tik penki). Kiekvie
nas šitų žodžių per dešimts , metų at
nešė kompanijai ne mažiaus , kaip po 
$500.000 gryno pelno. Tai yra faktas, 
kuri, visuomet paliudys 4a pati kom
panija, apie kurią kalbame. Ne k-ož- 
nas' kvailys gali tokius žodžius su
manyti ir ne kožnas kvailys gali iš 
protingai sumanytų žodžių biznį pa
daryti. Kų nors dauginus apie tai 
galite sužinoti pas “KATALIKO” 
apgarsinimų užveizdą.BUKITE SI1MW

flKK381Z9E3BSK9RBBEXGQH9KES&ISQHtZBBSaCBK^fiK-RSD8SKCS3HHEEZHHBBMDHEXEBHEBHEHSfl0BBI

Telefonas: Canal 3163

D-RAS WISSIG
IŠ SENOJO KRAŠTO.
Labai pasekmingai gydo visokius 

vųšis nžti«nFjosių‘iiįų vyrų Ir moterų-

Patarimas Dykai.
VALANDOS: 10 iki 12 ryto, 3 iki 4 po 

piet. ir Nedeld. nuo 10 iki 1 vai.

OFISAS s

1759 W. 18-th St., Chicago, III.
Kampas Wood St., viršuj batų krautuvės.

Chicago, Ill.

Nauja Lietuviška Aptiek?.
Gaunama visokios gyduoles ir žo

les, neišskirent ir importuot. Duodam 
patarimus ypatiškai arba per laiškus, 
visiems ligoniams apsaugas, vedimiems 
ir nevėotisies, • ~ ~

JOKŪBAS EASLAVIčE, Sat. •
Kreipkitės po adresu: 
3308 Wallace St.

DR. PETRAITIS, Dentisfas 
10756 Michigan Ave., Roseland, 111.

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.

TANKUS PLAUK1NEJIMAI.
Puikus 3 klases ir tarpdSnio ISren- 

gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o 
PIGIOS KAINOS.

Del išplaukimo dieni}, tikletų ir ki
tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents. 
5 Broadway, New York, arba pas vie
tinius teisotus agentus.
i. iLinaaii mmmngM—m.

************************* *
* Telephone Yards 687 <
* 5

Telephone Yards 687

DR. G. M. GLASER,
8149 S. Morgan St., Chicago, 111.

Pranešu visuomenei, kad aš esu 
seniausias gydytojas ant Bridgo- 
porto, praktikuojant21 metus. Vi
sus ligonius stenstsiuosi užganė
dinti sąžiniškai ir esu visuomet 
ant pareikalavimo dieną arba nak
tį. Esu specialistas ligose vaikų, 
moterų ir vyrų. Taipgi darau 
visokias operacijas.

„ * 
***************** *********

*
* *
*
* **

* * * 
m »

I
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Ne visados veidas padailina 
žmogų, bet gerai pritaikintas ir 
pasiutas siutas. Jei nori turėti ge
ra drabužį tai nejieškek svetimų 
kreučių, ateik pas mano, aš gva- 
rantuoj padirbt jums ' ’ ’ drabu
žį kokio norisite. Tl.' 'au
sies, didelis pasirinkimas materi
jų. Daugybė žmonių džiaugiasi ma
to darbu — busi linksmas ir ta- 
nista jei paklausiai mano rodos.
DARAU VISOKIUS PATAISYMUS 

A. ŽUKAUSKAS
Kriaučius Vyriškų Drabužių. ? 
3312 S. HALSTED ST.

TELEPHONE YARDS 6789

PASISKOLINK PINIGU, 
PIRK NASIUS, 
APSAUGOK NUOSAVYBEI 

nuo ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 1868 m.

H. C. Zuttermeister & Co.
2101 S. Halsted St., Chicago. 

Tel. Canal 26. Money orderiai.

# ************************;

l I
t*********************

CHAS. N. SMITH i
Pritaiso j

Szilumą, Gaza, Vandenį *
ir stogo blehes. *

5107 S. Michigan are., Tel. Oakland 3457 *
Ros. 2103 8. Stato st.. Tol. Calumot 1881 *i*

?(***********»************■

g************************^

1
Tol. Canal 2118 I

Dr. A. L. JUŠKA , I 
Lietuvis Gydytojas.* *

E 1749 S. HALSTEO ST., CHICAGO^ ILL. ;
* Kampas 18-osgtv.
* ************ ************

Vienintelis Praktiškas 
Lietuvių

Kontraktorius
Steponas Markūnas.

Budavoja namus mūri
nius ’ledinius, dephrta- 
nv utnves ir, sve-

jLuite-. ' ■ /’?•'
Taiso senus namusp pa

deda cementinį fundamen
tą. Noredami-savo namus 
taisyti kreipkitės pas

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

Tel. Drover 3859.
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Humoras - Juokai.
Čigonas svečiuose.

Čigonas Lozara pasnin
kavo ištisas 3 dienas, nes 
už patarnavimą kokį tai 
ūkininkui Alksnaičiui, pas
tarasis pakvietė ji į savo 
namus, i krikštynas. Gi 
Alksnaitis nebuvo sodžiu
je, taip sakant, paskutiniu 
ūkininku ir visi gerai ži
nojo, kad pasitaikius pro
gai jis mokėdavo pasirody
ti labai svetingu.

Čigonas taippat apie tai 
labai gerai žinojo, tatai gal
vojo sau, kad krikštynose 
atsivalgysiąs ir atsigersiąs 
už visus laikus ir — jis 
taip manydamas neapsiri
ko.

Ūkininkas Alksnaitis 
priėmė čigoną taip, kaip 
kiekvieną svečią ir pasodi
no prie stalo. Ant stalo at
sirado degtinė, kadangi to
kioj iškilmėj nebuvo gali
ma apsieiti be jokio “pun- 
dijimo”. Paskui prieš sve
čius atsirado ragaišis ir kvie
tinio kepalvikai, gi Alksnai
tienė, <! nesena ir mitri 
šeimir ;, sukinėjosi kaip 
špulė ir nuolat ką nors 
naujo nešė aut stalo. .Cigo- 
i .. ereikėjo ! • ; valgio 
prašyti. Jis viską pradėjo 
šveisti, kad net ausys laks
tė. Kvietinis pyragas su 
sviestu kaip žaibas lėkė jo 
ryklėn, kuri rodos neturė
jo nei galo, nei pabaigos. 
Juk tai menki dyvai 3 die
nas pasninkauti laukiant 
pokylio krikštynose! Po 
antram blindui užbaltintu 

"Tbafscią, i k:> įritins ‘ sumer
kė’ kelis svarus . -vojaus, 
čigonas atsileido diržą ant 
savo pilvo. Alksnaitienė 
paskui atnešė grūstą bul- 
vhj su spirgučiais, paskui 
pusbliudį grietinės. Čigo
nas viską valgė užsigerda
mas po truputi degtinės ir 
po kiekvienam valgiui vis 
atleidinėjo diržą. Jam ten 
buvo tikras dangus ir jo 
džiaugsmui nebuvo galo.

Reikia žinoti, kad jam la
bai retai, į kelis metus, pa
sitaikydavo tokia viešnagė. 
Jis nuolat savo pilvą turė
davo kuolabiausia diržu 
spausti, o čia ve diržas rei
kia paliuosuoti po kiekvie
nam valgiui. Tikrai jam 
buvo užgavėnes. Jau beveik 
buvo pavalgęs, kad staiga 
šeimininke kur buvus-ne- 
buvus atneša ant stalo deš
rą su kopūstais, dar ga
ruojančią ir, tarytum, į 
susirinkusius kalbančią: 
“Valgykite, esame šiltos ir 
labai skaniu”.

Čigonas sukeikė savo 
dvasioje, kad valgė pir
miau tiek barščią ir grūs
tą bulvią su spirgučiais, 
kadangi lietuviškos dešros 
— tai parinkta gardenybė 
ir labai retai jas kur gali
ma sutikti. Gi čigonui jas 
prisieidavo dar rečiau ra
gauti. Tatai jis nusišluos
tė nuo kaktos prakaitą, pa
leido visai diržą ir griebė
si už dešrą. Sunkus tai bu
vo darbas, bet čigonas vis- 
vien dovanai nepaleido, ke
lis šmotus dešrą su kopūs
tais sumauinojo ir nuolat 
šluostėsi prakaitą, sunkiai 
a l Judamas.

Staiga atsitiko kas bai
saus, čigoną tartum perkū
nas trenkė. Šitai šeiminin
kė paėmė nuo stalo tuščius 
bliudus ir atnešė didelį 
bliudą su gardžiais, baltais, 
nuo tanką tik ir blizgan
čiais ir išakijusiais keptais 
pyragaičiais. Čigonas žval
gėsi tai į šeiiiąninkę, tai į 
pyragaičius ir iš godumo 
net žado neteko. Jis pyra
gaičius taip labai myli, gi 
dabar šeimininkė paskiau
sia atnešė ir jau neprisieis 
ją nei paragauti. Ne, juk 
tai negalimas daiktas pa
likti juos neparagavus. Jis 
turi juos- valgyti. Prievar
ta turi kimšti ryklėn!

Apie tai trumpai pamąs
tęs visai atsijuosę ir... ė- 
mėsi už pyragaičią. Pagrie

bęs ėmė stumti burnon. Vi
sas net pamėlinavo, ant 
kaktos jam atsirado dideli 
prakaito lašai, gi akis taip 
išvertė, kad tarytum smau- 
gėsi. Pagaliau šiaip-taip 
vieną pyragaitį burnon su
kimšęs pradėjo sunkiai 
alsuoti. Paskui su neapsa
komu skausmu pasižiurėjo 
į bliudą ir atsisuko į šei
mininkę. Iš akią jam liejo
si ašaros ir išsigirdo grau
dus dejavimas:

‘ ‘ Šeimininke, šeiminin
ke, žinojote- kaip virti, bet 
nežinojote kaip ant stalo 
paduoti.”

Ilgas laikas paskui apie 
tai sodžiuj pasakota ir 
juoktasi iš čigono gašlumo 
ir pagaliau tie visi juokai 
ir pasakojimai pavirto pa
tarlėmis.

Praėjus keliems mėne
siams po tam atsitikimui, 
ūkininkas Alksnaitis, grįž
damas pavakariu iš lauką, 
sutiko tą patį čigoną.

Pasisveikinęs su juo pa
stebėjo, kad čigonas turi 
kokią tai veide nelaimin
gą išraišką. Išsiklausinėjęs 
sužinojo, kad jis pilve tu
rįs mėšlungį, nes nuo pat 
ryto esąs nieko nevalgęs.

Tada Alksnaitis, kuris 
mylėjo kiekvienam intikti, 
tarė:

— Na, jei taip, užeikite 
pas mane pirkion, o gal ten 
ir rasis šis-tas užkąsti.

Čigonas tai išgirdęs net 
pasišokėjo ir dėkodaąias 
Alksnaičiui už jo tokią ge
rą širdį dvasioje mąstė: 
“Pasisekė man, išlošiau, 
dabar žinosiu kaip reik 
valgyti.”

Po tą jam nelemtą krikš- 
tyną jis apie nieką nemąs
tė, kaip tik apie tuos rie
bius pyragaičius. Varguo
lis jokiuo budu negalėjo 
sau dovanoti savo neapsi
žiūrėjimo ir nuolat galvo
jo, kokiuo budu jam tą 
“nuostolį” sugrąžinus ir 
su pilvu atsilyginus. Todėl 
tą dieną jis tyčia nieko iš 
pat ryto nevalgė ir tykojo

praeinančio Alksnaičio. 
Pagaliau jam ir pasitaikė 
jis laimingai sutikti.

— Dabar tai atsilygįsiu!
— mastė čigonas atsimin-4. O

damas dešras su kopūstais 
ir riebius pyragaičius.

— Turime svetį prie va
karienės — tarė Alksnaitis 
ineidamas pirkion.

— Svetys į namus, Die
vas į namus! O kuo pirkia 
turtinga, tuo ir duosninga
— atsakė prielankiai Alks
naitienė.

Neužilgo šeimininkė, taip 
kaip ir per krikštynas, pa
dėjo ant stalo duoną, sūrį, 
barščius ir bulves, paskui 
dar košę su spirgučiais.

Alksnaitis ėmė valgyti 
ukininkiškai, net miela bu
vo matyti jo apetitas, bet 
čigonas tik šaukšto galu 
paragavo barščiu ir bulvią 
mąstydamas: — Nėra
kvailią. Nevalgysiu per
daug, nes paskui vėl ne
bus vietos gardžiausiams 
valgiams!

Veltui Alksnaitis ir šei
mininkė ragino čigoną val
gyti. Šis dėkojo ir nuolat 
galvojo: — Nebijokit! Pa
tįs stebėsitės, kaip aš val
gau! Tik tegu ant stalo pa
sisuks dešros su kopūstais 
ir pyragaičiai!

Pagaliau, kuomet Alks
naitis pavakarieniavo ir il
sus apsišluostė, šeimininkė 
tarė čigonui:

— Matau, šiandie mano 
vakarienė ■ turbūt prastai 
pataisyta, nors mano se
nis apie tai man nei ne
prisiminė.

Tai pasakius ji kuo grei
čiausiai nuo stalo viską nu- 
kraustė, stalą apšluostė ir 
ėmė trusties prie krosnies. 
Ji suprato delko čigonas 
nevalgo barščią ir bulvią, 
todėl nusprendė jį nubaus
ti. !

Čigonas net akis pastatė, 
pamatęs negerai padaręs. 
Tatai iš gailesčio susigrie
bė už tuščio pilvo ir atsi
liepė :

— Šeimininke, o kur... 
kopūstai, kur dešros, py

ragaičiai?
— Ka, ka, ka! — prasi

juokė linksmai Alksnaitie
nė. — Dešros, kopūstai ir 
pyragaičiai pas mus ant 
stalo pasirodo tik per krik
štynas arba didesnėmis 
šventėmis, gi paprastoms 
dienoms mums užtenka ir 
barščią su bulvėmis!

Čigonas išnaujo apsilie
jo ašaromis, bet tuomi sy
kiu iš bado ir įsiutimo ant 
pats sdvęs, kad jis pasiro
dė toks paikas. Išėjo namo 
alkanas.

Alksnaitienė tą atsitiki
mą paskui papasakojo sa
vo kūmutėms, anos kitiems 
ir visi ėmė iš čigono ty- 
čioties. Kur tik susitikda
vę, vis jo klauzdavę:

— O kaip ten jums bu
vo gardus Alksnaitienės 
pyragai?

Amerikoje.
Senatorius: — Šiais lai

kais nieku negalima pasiti
kėti!

Kongresmanas: — Tas 
tiesa. Nekuomet negalima 
būti tikru, ar tasai, kuris 
šiandie duoda kyšį, rytoj 
neliudys prieš tave patį.

Simus: — Kas tai yra 
“augštesnėji draugija”?

Tėvas: — “Augštesnėji 
draugija”, mano sunau, tai 
yra kas tokio, kas lėšuoja 
daug pinigą, kad anon pa
kliuvus, ir daug proto, kad 
iš anos pasprudus.

Tarnaitė prie visako.
Ponia: — Moki valgius 

virti?
Tarnaitė: — Dar nekuo

met neviriau.
Ponia: Moki skalbti

ir prosyti ?
Tarn.: — Dar ko užsima- 

nvs? Juk aš ne skalbikė.
Ponia: — Gi šluoti mo

ki?
Tarnaitė: — Draugijoje 

to nemokina.
Ponia: — Tai ką gi mo

ki?
Tarnaitė: — Dulkes 

šluostyti, eiles deklemuo- 
ti, dainuoti, abelnai imant,

Viršuj parodoma krovimas daugybės maisto, kurs bus 
gabenamas S. V. kareiviams ties Meksiko rubežium ir 
pakrantėse esantiems garlaiviams. Apačioj — S. V. 
karo garlaivis “New Jersey” Meksiko uoste Vera

Cruz.

tinku prie visako!
Ponia: — O kaip su at

lyginimu?
Tarnaitė: -r- 25 doleriai 

į mėnesį, atskiras kamba
rys, “free’’, nedėldieniai ir 
tos dienos, kuriose pripuo
la gimtuvės, varduvės, re
kolekcijos, krikštai, vestu
vės, teatrai...

Ponia: — Ką gi aš su 
tavim turėčiau daryti?

Tarnaitė:, — Tinku prie 
visokio darbo, gi reikalavi
mus turiu kuklius, nes dar 
nemoku groti pianu, bet 
mielai noriu mokyties...

Valsčiaus teisme.
— Katre Urbonien! Ap-

X

skundei Motiejų Melninką 
už įžeidimą. Gal susitaikin
site?

— Negaliu jokiuo budu, 
prašau maloningo teisėjo!

— Juk jis taip daug 
tamstos nenuskriaudė pa
vadindamas sufragiste.

— Maloningas teisėjau! 
Tegą maąe Motiejus butą 
pavadinęs aeroplanu, saky
sime, kadir ilgakoja, ar ki
tokia — tai butą vis nie
kis, bet aš sufragiste nebu
vau ir nesu.

Namą nesmagumai.
— Kas gi atsitiko? Visai 

pražilai. Ar iš rūpesčio?
— Ne. Del naminiu ne

smagumą.

SZIFKORTES ATPIGO, KAIP DAR NIEKAD NEBUVO ATPIGĘ
Tik $22 per vandenį

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

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

- ■ • - '' ■■■•

Arba pas M. J. Tananevicze, 670 W. 18th St., Chicago.
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Nikodemas Overlingas, pirm., 

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

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

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

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

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

2118 W. 20th St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE.

Jonas Klimas. Pirmsėdis. 1853 West 
. 45th Si.

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

Juozapas Lignugaris, 
4612

Jonas Kantauskis, Fin.
4304

.-m."
Narių 
gage) bu peržiūrėjimu visų popie
rų.

ant pirmo morgičaius (Mort-

Su
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

3247 Emerald Ave.
Phones: — Yards 2716 — Wabash

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

godone,

200.

KATALIKAS
■Bš—B*

W. 
šio 
gio 
ten

PAIEŠKOJIMAI.
KAS IŠMAINĖ OVERKOTĄ?

Aš Jonas Katilevas, gyvanąs 821 
34th Street, pirmą vasario mėne- 
dieną buvau ant baliaus šv. Jur- 
parapijos bažnytinėj svetainėj, ir 
man išmainė mano overkotą. Kas

išmainė ir nenorėtų kito skraudos, 
malonėčiau, kad 
simaiųyti, arba 
adresą.

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

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

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

Fr. Rauba, prot. rast: 
6064 Lafayette avė., 

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

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

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

Prot. Rašt: 
S. Wood St. 
Sekretorius: 
S. Wood St.

Vincentas Jasulaitis, Kasierius. 4514 
S. Paulina St 

Kastantinas Trakšelis, Gvardijos Ge 
heralas. 
Liudvikas, 
šalka.

4557 S. Hermitage Av. 
Bonevičia, Gvardijos. Mar- 

1849 W. 45th St.

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

3249 So. Morgan Str., 
Ridikas, Kasierius, 

Illinois Court 
Kadzievskis, 
W. 20th St.

ateitų pas mane at- 
praneštų man savo

Jonas
821 W. 34th St.,

Katilevas, 
Chicago, Ill.

Iškilmingas Vakaras
Paminėjfmnt 15-kos metą sukaktuvlij

Lietuvišk. Teat. Dr-tes šv. Martino.
.....  =& 'i / i,..n — i i i

Nedelioj, 15 d. Vasario (February) 1914

FREIHEIT TURNER SVETAINĖJE { 3417-21 SO. HALSTED ST.
. ’ Prakalbos prasidės 5 vai. v. Svetainė bus atidaryta 4 vai.

T i kietai 25 c. Porai.

Kiekvienas narys privalo 
šio susirinkimo, nes bus 
svarbių dalykų ant ap-

Teipgi kiekvienas narys

J.
3200

M.
2118

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

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

141 Park Ave. 
Aceviče, Raštin, Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St. 
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Teehery St.

J.

J.

K.

P.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA.

Jurgis Ažis, Pirmininkas. 
13 Collins Str. 

Vaclovas Kasparaviče. 
273 Stanton Str.

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

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

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt. 
60 Sheridan Str.

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Do.igher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

. Win. Mantvila, Maršalka.
192 Almond lane

Tėmykit Nariai!
Liet. Teat. Dr-stė šv. Martino tu

rės savo mėnesinį susirinkimą, nedė- 
lioj, 15 d. Vasario (Feb.), 1914 m. 
šv. Jurgio K. parap. svet. 12 valan
dą dienos, 
pribūti ant 
labai daug 
svarstymo.

Pasarga:
privalo pribūti ant Dr-stė Baliaus, 
nedėiioj 15 d. Vasario (Feb.), m., į 
Freiheit Turner Svet., 3417 So. Hal
sted St., 4 vai. po pietų. Už nepri- 
buvimą ant Baliaus bausmė 50c be 
jokio išsikalbinėjimo.

A. J. Kasparas, Rašt.
3416 Auburu Avė.

Pajieškau savo švogerlo Autauo Ja- 
džinsko iš Suvaikė gubernijos, Seinų 
pavieto, Seirijų miestelio. Penki metai 
kaip gyvena Amerikoje. Jisai pats ar 
kas kitas teiksis duoti man žinią 
šiuo adresu:

Karolis Rimavimus
P. O. Box 1330 Jewett City, Conn;

Reikalaujo gero vežėjo (draiverio) 
prie butelinio vežimo. Atsišaukit in 
Tosetti Brewing Co., Normal ir 45-' 
th PI., arba pas agentą

P. J. .Jonaitį, 
3452 S. Halsted St., Chicago,.

Vakaras bus vienas iš pavyzdingiausių, kadangi komitetai 
ką iš kalno su didele atyda. Bus garsus kalbėtojai, kurie savo 
mis kalbomis visus pradžiugins po prakalbų bus puikus šokiai 
dingą tvarka. Užtikrinam, jog atsilankiusieji bus užganėdinti.

rengia vis- 
geniališko- 
eu pavyz- 
Užkviečia.

KOMITETAS.

EXTRA!
Naujiena! “Vairas” atėjo!

“Katalike” jau buvo mi
nėta, kad nuo šių metų pra
džios pradėsiąs Vilniuje ei
ti naujas mėnesinis laikraš
tis vardu “Vairas”. Pirmas 
numeris jau atėjo. Laikraš
čio popera yra geriausia, ką 
gali gauti; puošia jį vinje
tes ir paveikslai gabiausių 
Lietuvos artistų; turinys 
susideda iš žymiausių ir 
prakilniausių Lietuvos ra
šytojų bei veikėjų.

Dr-stė šv. Stanislova V. ir Kank. 
Laikys Savo mėnesinį susirinkimą ne- 
dėlioj 15 d. Vasario 1-ma vai. po pie
tų šv. 
ant 46 
sąnario 
kalingas
posmertinė už mirusį Broli Joną Bag
donai Teiksitės užmokėti ant sekan
čio susirinkimo.

F. Rauba, Rašt.

Kryžiaus parapijos svetainė 
ir Wood gatves. Kiekvieno 
pribuvimas neatbūtinai rei- 
ir kurie nėra užsimokeje

Pajieškau savo draugų Stanislavo 
Šležo ir Aleksandro Norbuto, abudu 
Kauno gubernijos, Raseinių, pavieto, 
Kalniški:; sodos. Jie patįs arba ki
tas 
šiuo

PARSIDUODA lotas 25x125 ant 67th 
ir Tallman Ave, prie šv. Kazimiero 
Venuolyno, sewer ir vanduo įvestas, 
Special Assesments ir toksai užmo
kėti, parsiduoda pigiai 
yra kad kitur perku.

Lotas yra 1 blokas nuo 
Park, puikioj lietuviškoj 
apgyventa. Atsišaukite.

John P. EWALDAS.
3247 Emerald Ave, Chicago, Ill. 

Phone Yards 2716
:- 1

priežasties

Marquette
Kolonijoj

IG. SANDARGAS.
‘ ‘ Kataliko ’ ’ keliaujantis agentas 

aplankys šią savaitę Springfieldą, III. 
ir apielinkes. Pas j galima užsisakyti 
“Kataliką” ir pirkties kningų.

Reikalingas zeceris, gerai mokąs sa
vo darbą, specialiai “job’ams” sta
tyti. Darbas nuolatinis. Gera alga. 
Kreipties į “Kataliko” Administra
cija.

142

juos pažįsta prašau duoti žinią 
adresu:

Mr. A. M. Uszinski
Van Renslair St., Buffalo, N. Y.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

Knygvedis

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

pirmin., 
Avė., 
J.

NEPAPRASTA PROGA.
šiuomi pranešam Lietuviam ir Lie

tuvaitėms Norėdami j stoti į Liet- 
Gies.-Dramatiška.

Dr-tes nuo 15 metu iki 30 metu 
Amžiaus per 3 menesius įstojimu vie
nas $1.00. Pašelpos ligoj išmoka po 
$6.00 j Sanvaitė Vyram ir Motėryms.

Pasarga: Susirinkimai atsibuna kas 
pirma utarninką kiekvieno mėnesio 
šv. Mykolo Ark. bažnytinėj Svetai
nėj 1644 Wabansia Ave.

Pajieškau pusbrolio, Juozapo Vil
činsko, Rizgių kaimo, Girkalnio para
pijos, Rasseinių pav., Kauno gub. Tre
čias metas kaip Amerikoje: girdėjau 
apsigyvenės Massachusetts valstijoje. 
Jis ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Marijona Vilčinskaitė, 
1333 S. Sheridan Rd. Waukegan, Ill. 
(6-7-8)

Chicago Dr-stems. ir

J. J. Polekas.
“Kataliko” Generalis Agentas 
Town of Lake. Pas jį galima užsisaky
ti “Kataliką”, paduoti laikraštin 
apskelbimai, pirkties kningų ir t. t.
1802 W. 46th Str, Chicago, Ill.

Ag. Sawdargas
Yra keliaujantis Agentus po 

stija Illinois

ant

Val-

Plačiau bus sekančiame 
numery  j.

Labai patariama susipa
žinti su tuo laikraščiu.

“Kataliko” išleistuvė tu
ri pirmojo numerio daug eg
zempliorių. Numerio kaina 
25c.

Pinigus siųsti adresu: 
3249 S. Morgan st., Chica
go, Ill.

Galima taipgi gauti ir pas 
M. J. Damijonaitį, 903 W. 
33 st., Chicago, Ill.

4524 S. Wood
Ižidininkas St.

2447-49 W. 45th

St.
J. Letukas, 

St.
Auuėiauskis, 
PI.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
’ - Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

Lee Park Ave. 
Zatautis, Kasierius, 
D. No. 1 Box 171.

Kaz, Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
M. Akiai is, Išdininkas,

146 A dams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

So. Boston, Mase.
J. Janušaitis, Išdo. glob.,

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

Ledinę arba ice box’ą noriu pirkti 
nuo mėsininko. Taipgi pajieškau part
nerio mėsinės meat market- bizniui va
ryti. Kreipties adresu:

1 Petras Fabianovič.
3215 Wallace St., Chicago.

78 
Frank 
R. F.

DRAUGYSTĖS PATALPOS ŠVENTO 
LAURINO. 

Port Washington, Wis. 
Juoz, Urbonas, pirmininkas 

216 Franklin St. 
Port Washington, Wis. 

Juoz: Samalion is, raštininkas 
626 Washington St. 

Port Washington, Wis.

Ark. Baž- 
Wabansia 
vai. vak. 
7-niu Ti-

kviečem

Pajieškau savo draugo Kazimiero Liš- 
kaus, kurs pirmiau gyveno Kensing- 

keturis metus. Kas prisius 
gaus $5.00 dovanų. Mano

tone, III., 
jo adresą 
adresas:

Gerbiamoms, 
visiems kurie tik rengs Balius, Kon
certus, teatrus arba kitokius vakarus 
kur reikalinga muzika, apskelbiu, kad 
aš esu pasirengęs visuose atsitikimuo
se sutaisyti jums kuogeriausią mu
zikę. Taip-gi sutaisau gaidas del vi
sokiu instrumentų ir visokiu gaidų ga
lu pristatyti del orkestru arba Benu.

Todėl turėdami reikalą kas link mu
zikos arba gaidų.

Kreipkitės- pas

SARPALIŲ BROLIŲ 
ORKESTRĄ.

P. V: Sarpalius direktorius

PIRMOS KLESOS 
KRIAUČIUS

Siuvu Siutus vyrams, taisau kitų 
kriaučių darbus, valau, prosinu 
bužius. 
giai 
tur.

Kiekvienam.

3355

ir
Darbas atliekama gerai, 
greitai. Geriau negu kur

dra-
Pi- 
ki-

A. KARALIUS
S. MORGAN ST., CHICAGO, 

TEL. DROVER 486
(7-8-9)

Tel. Canal 285

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

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

1-MAS DIDELIS KONCERTAS
Lietuvių Giesmininkų Dramatišką. 

Draugietės parengtas Po Priegloba 
šv. Cecilijos Nedėiioj. Vasario-Febr., 
15 d. 1914 m. šv. Mykolo 
nytinėj Svetainėj, 1644 
Avė., Svet., atsidaris 6-tą 
Pradžia KONCERTO ant 
kietai 25c, 35c ir 50c.
.. Gerbemeiej ir Gerbemos
visus atsilankyti ant musų iškilmin
gą Koncertą Lietuvių Giesmininkų 
Dramatiška Dr-stė r Surengė puiku 
programa bus geriausias Benas gra- 
jis puikiausius Overturus teipgi bus 
Garsingas Kalbetois, ir naujasios ma
dos monologai dar prito bus Visokių 
Solų, ir puikių deklemaciju žodžiu 
sakant visokiu pasilinksminimu kūrę 
bus Publikai linksmai laika praleisti 
Kviečiam visus konoskaitlingiausiai 
atsilankit be skirtumą seni ir jauni

Su pagarba 
KOMITETAS.

Tas Koncertas yra Rengėmas ant 
Kningynci Naudos.

Jonas Budris,
157 Kensington Av., Kensington, 

'Chicago, Ill.
----------------------------- --  ----------------

Aš Elzbieta Mozeriuu^ r po vyru 
Trumpauskienė pajieškau savo pus
brolio Nikodemo Mozeriuko iš Kau
no gub., Raseinių pavieto, Gaurės 
parapijos, Gauraičių sodos. Devyni 
metai kaip Amerikoj: Girdėjom gy
venąs Kewany, Ill. Mes norėtume 
laiškais susirašyti. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti mums žinią šiuo 
adresu: •

Tony Trumpauski
1321 Carson St., S. S. Pittsburg, Pa.

3259 S. Halsted st., Chicago.

Bell

K. KATUTIS, 
Lietuviškas Graborius.

710 W. 18th st., Chicago, 111.

) 1 System

’ ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus, 
918 — 33rd

Ignacas Brazauskis, Knygius

Išdininkas, 
St.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKI! PINIGUS!

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

Nauja 51 Serija prasidėjo Ketverge 
vasario (Feb.) 5, 1914. Susirinkimas 
atsibuna kas Kecvergas 8-tą vai. va
kare Juozą Ridiko svetainėje 3251 
Illinois Court, kampas 33čios gatvės.

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

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

už 6*4
atneša

ir Lie-
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.

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

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

386 New Grove St.

iš

lm

yra 
yra

iš-
na-

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV.
JURGIO

J.

S.

KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, PA.

Laukus, Prezidentas. 
404 Park Ave.

Staneika, Vice-prozid. 
57 Oak Lane.

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

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

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

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

tuvaitės prisirašyti prie 
gijos (Spulkos), nes tai 
sis būdas del sučėdijimo

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

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

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba statymo
mų, ant pirmo morgičiaus (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.

Pirmsėdis, 
33rd St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.'

Benediktas Butkus, 
840 W.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd St, , A

____

Balius su Prakalbom ir Stepuko Vo
devilius, parengtas Vakarinės Dalies 
Moterų Lietuviško Republikoniško 
Kliubo, Seredos vakare, Vasario (Feb- 
bruary) 18-tą, 1914 m. Prasidės 7:30 
valandą. M. Meldažio Svetainėje, 
2242-2244 West 23rd PI. tarpe Oak
ley ir Leavitt St. Inžanga 25e ypa
tai, padėjimas drabužių dykai. Mote
rų Kliubas širdingai visų užprašo at
silankyti ir dailiai pasilinksminti. 
Teiposgi paklausyti atsižimėjusių kal
bėtojų,- kurie yra užrašyti ant mi
nėto vakaro. “Stepukas” prižadėjo 
pakrėsti šešis maišus naujausių juo
kų iš kurių iki sočiai prisijuoksit. 
Atminkit, Vasario 18-tą Seredos Va
kare. KOMITETAS.

Pajieškau savo tetėno Juozapo Tu
melio, 
parapijos, Alksnėnų kaimo, 
metai 
Dabar 
kitas

p. o.

Suvalkų gubernijos, Punsko
Keturi 

atgal gyveno Edwardsville, Pa. 
nežinau kur. Jis pats ar kas 

malonės pranešti šiuo adresu:
Jos M. Kaminskas,

Box 86. Irons, Mich.

Paieškau savo brolio Jono Rauduvio. 
Paeina iš Kauno redyb. Panevėžio 
apskričio sodžiaus Ferm. Trilika me
tų kaip Amerikoje. Du metai atgal 
gyveno Chicagoje. Jisai pats ar kas 
kitas te atsišaukia ant šio antrašo.

Petr. Rauduvis
2546 Congress St., Chicago, Ill.

asikalbėjimas gauna pasekmes, kokiais

būdas negalima ingyti,

Pasakytas žodis turi daugiau svarbos negu ra-

šytas. Kieekvienu žvilgsniu jo yra galingesnis.

Kada tolis releidžia pasikalbėti veidas į veidą,

tai sekantis geriausias dalykas * yra Tolimos
.7J3OSB

Distancijos Telefonas.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

41 Serija prasidėjo Utarninke vasa
rio Feb.) 3-čia 1914. Susirinkimai at
sibuna kas Utarninkas 8tą vai. va
kare Dom. Bernaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo 
Kožnas akcija užsibaigia už 
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius 
tuvaitės priirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijo.
yra vedama pagal tiesas

Skoliname pinigus ant 
lygų del pirkimo arba

“DEDE ATVAŽIAVO”
Teatras ir Balius su Prakalbomis.
Rengiamas Sąjungos Lietuvių Na

mų Savininkų Chicagoje nedėiioj va
sario (February) 15-tą dieną, 1914 
m., šv. Jurgio ’parapijos bažnytinėje 
svetainėje, Auburn Ave. ir 32 PI. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Svetainė 
atsidarys 6 vai. vak. Inžanga 25c, 
35c, ir 50e.

Bus prakalbos, dainos ir bus loši
mas vienas iš juokingiausių veikalų 
“Dėdė Atvažiavo”. Loš Dramos 
draugijos aktoriai.

Todėl publika yra užprašoma at
silankyti ant šio puikaus lietuviško 
vakarėlio ir praleisti linksmai laiką.

Su pagarba,
KOMITETAS.

ANT PARDAVIMO.
Pardavimui grosernė ir didelė bučernė, 
keturių darbininkų dirbama, su visais 
intaisymais; arklys, vežimas; 
ir gazas. Pardavimo priežastis 
riinkas turi du bizniu, 
leisti. Smulkesnėms 
kreipkitės adresu: 
1658 Wabangia Av. 
(6-7-8)

elektra 
: savi- 

vieną turi ap- 
žinioms gauti

Chicago, Ill.

Pardavimui saliunas, geroj vietoj, 
arti lietuviškos bažnyčios. Biznis yra 
gerai išdirbtas, gyvuoja nuo 10 metų. 
Norėdami plačiau 
žinoti, kreipkitės 
resu:

840 W.
(6-7-8)

apie pardavimą su- 
žemiau padėtu ad-

33rd Str.,

ateities.
6% me-

ir Lie-

Illinois ir 
valstijos, 
lengvų iš- 
budavojimo

PUIKUS VAKARAS
Yra rengiamas draugystės Lietuvos 

Ūkininko. Atsiliks paskutinę nedėlią 
prieš gavėnią, vasario (February) 22- 
rą dieną, 1914 m., M. Meldažio sve
tainėje, 2242 W. 23rd Place. Pradžia 
6 vai. vak. Inžanga ypatai 25c ir 
augščiau.

šito vakaro programa yra tokia: 
Prakalba, Deklemaciaja, Losimas pui
kios komedijos “ Ekspropriatorius ” ir 
Balius.

širdingai kviečiame visus atsilan
kyti į šį puikų vakarą, kur pamaty
site labai juokingą perstatymą ir ga
lėsite linksmai praleisti laiką.

Su pagarba,
KOMITETAS.

Parsiduoda 
pečius labai 
te adresu:

“bekerekas” geležinis 
žema kaina. Atsišauki-

V. J. Latvenas,
411 Lincoln Ava., Rockford, Ill. 
(6-7-8)

Parsiduoda Groserno ir Bučerne. 
Priežastis—apleidžiu miestą. Atsišau
kite adresu:

1154 E. 93rd. Str.,
(6-7-8)

(7-8).

Parsiduoda saliunas geroj vietįj ap- 
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., ^dbhicago, 111.
(6-7-8) 2/

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

9^ SKAITYK
-A JUOS /

‘ f jį

• Gerumas
-Patarnavimas
-Pasirinkimas 
-Atsakantumas

i-Kaina

PIRKITE
^VYRIŠKUS AP-i 

IRĖDALUS NUO’ 
MUS O BUSIT AT
ISAKANČIAI APRE-j 
\dytas IR UŽ-/ 
\ GANĖ D Y- /
V TAS

5
priežastys 
rekomen-

geros
kurios
d uoja mano aprė
dytas.

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

2336 S
iolph L. Zacharevicz, 
Oakley, Ave., Chicago, III

I COBN ER 23rd PLACE.

P-nas John S. Holly iš 
McAdoo, Pa. teisingą turi 
nuomonę apie mus specia- 
liškumą, kurs jau nuo daug 
metų yra gerai žinomas 
kaikurioms šeimynoms. Jis 
rašo sekančiai: “Gavau jus 
dailų kalendorių, už kurį 
tariu ačių. Dar priduriu, 
kad Triner’s American E- 
lixir of Bitter Wine yra ge
ras nuo visokių ligų ir kad 
jis suteikia gerą apetitą. 
Tas vaistas privalo rastis 
kiekvienoj šeimynoj. Jis 
rekomenduotinas- — kiekiie* 
nam negalinčiam, nes jis 
kiekvienam tinka. Su pa
garba John S. Holly”. Tai 
neužginčijamas faktas, kad 
tas vaistas geras kiekvie
nam, nes jis suteikia gerą 
apetitą, reguliuoja virški
nimą ir išvalo vidurius. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, chemi
kas, 1333-39 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill. Reumati
niams ir neuralginiams 
skaudėjimams vartok Tri- 
nerio Linimentą.
(Advt.)

S. Glaser,
D-ro G. M. Glaser duktė, 

nesenai susižiedavusi su d- 
ru Chas. Segal.

Pask.

Ką sako kumštininkas.
Plačiai žinomas nigeris 
kumštininkas šampionas, 
Jack Johnson, kuris iš A- 
nierikos (iš Chicago) pabė
go į Paryžių, tvirtina, kad 
jam tasai pabėgimas lėša- 
vęs $35.000, kuriuos užmo
kėjęs keliems federaliams 
valdininkams, idant jie už
simerktų, kuomet jis turė
jęs pasprųsti. Johnson var
dais išvardija tuos valdinin
kus, kuriuos jis papirkęs.
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