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Veltus džiaugsmas
Washingtone.
Riaušes Japonijoje

Albanija laukia karaliaus
MEKSIKO REIKALAI. 

Didelė viltis Washingtone 
iš Anglijos pusės.

Washingtono politiki- 
niuose rateliuose ėmęs vieš
patauti didelis optimizmas 
ir nepaprastas sau pasitikė
jimas. Dabar visi valdinin
kai palikę taip drąsus, kad 
nebijanti nei Huerto, nei 
Japonijos. Tų rožinį ūpų 
pagimdė žinia, kad Anglija 
labai nuolankiai priėmus 
prezidento Wilsono pažadė
jimų panaikinti Panamos 
kanalo biliuje skirsnį, ku
riame sakoma, kad svetimų 
valstybių laivai, plaukio
janti kanalu, turėsią mokėti 
nuskirtą mokesnį. Ant to 
tatai pagrindo kuogreičiau- 
sia pastatyta milžiniškas 
pienų bustas busimajam 
veikimui, ty. Huerto praša- 
linimui ir Meksiko apmal
šinimui su Anglijos pagel- 
ba, kurią Washingtonas lai
ko xsavo širdingiausia  j a bi- 
čiuole. Pagaliau smarkus 
pakšys Japonijai, kuri juk 
viena jokiuo budu negalė
sianti užpulti Suv. Valstijų.

Tečiau tasai Washingto
no valdžios optimizmas tik
rai paliko ne kuo kitu, kaip 
tik optimizmu, kadangi An
glija nepasiganėdina vien- 
tik laisvuoju sau Panamos 
kanalu, bet jai labiau rupi 
Meksiko plotai, kur galima 
ateityj padaryti sau gerą 
“biznį”. Todėl amerikiečių 
su anglais ir artimiausieji 
ryšiai trūksta ir subįra at
sirėmus į tą faktą. Anglijai 
rupi Meksiko auksas, bet 
ne kokia ten su kuo bičiuo- 
lystė.

Be to reikia pridurti, kad 
prie Meksiko glaudžiasi, 
kur norima rasti šiltą vie
telę, ne tik Anglija, bet ly
giai ir kitos valstybės ir 
jos šiais laikais jau visai 
neatkreipia nei domos į 
Monroe doktriną, prie ku
rios taip labai prikibę ame
rikiečiai. Šiandie Europa 
tik ir ieško parankesnės 
progos, kaip čia paglemžus 
savon intekmėn visą Ame
riką, gi Washingtone ma
noma, kad jų tos doktrinos 
visi prisibiją.

Nepasiseks Suv. Valsti
joms prašalinti iš Meksiko 
prezidentystės Huertą, ka
dangi jį remia Europos val
stybės. Skolina jam pinigus, 
duoda bargan ginklus ir pa
taria nepasiduoti yankiams.

Gi kas skolina Huertai 
nigus, tas, žinoma, laukia 
sau iš to pelno ir jokiuo 
budu negali kovoti prieš 
Meksiko diktatorių.

Todėl Washingtono val
džia pasirodo lengvatikė.

pi-

CIVILIS KARAS 
ANGLIJOJ.

Jį sukels Irlandijos 
autonomija.

Tomis dienomis Anglijos 
karalius Jurgis atidarė ket
virtų parlamento sesijų. 
Karalius su karaliene atvy
ko į parlamento rumus ka- 
runacijiniuose paroduose.

Po atliktų įžengiamųjų 
apeigų, karalius lordų rūme 
perskaitė sosto kalbų, ku
rioje pajudino du svarbiau
siuoju dalyku, būtent, san
taikos konferencijų, ir savi
tumų (home rule) Irlandi- 
jai. Trumpai ir viežlyvai 
paminėjo paskui visokius 
Europoje svarbesnius atsi
tikimus. Pagaliau karalius 
visas parlamento atstovi] 
partijas paskatino sutik
imai darbuoties šalies la
bui, būtent neturėti nesusi
pratimų, nesikolioti, ir nesi
pešti, bet sutikimai besidar
buojant pravesti šalyj rei
kalaujamas reformas.

Parlamenta paskui for
maliai atidarė premjeras 
Asquith, kuris valdžios var
du pažymėjo, kad nors ne- 
kurios partijos . Irlandijos 
autonomijos reikale nesusi
taikė, tečiau jis tikįs, kad 
trumpu laiku bus tas atsiek
ta. Valdžia gi veikianti pa
gal savo galę viskų, bi tik 
neprileidžius prie naminio 
karo Irlandijoje. Pagaliau 
pridūręs; kad Iriaudijai au
tonomija turinti but suteik
ta be jokių kalbų.

Pirmoje parlamento vei
kimo dienoje todėl ir prasi
dėjo smarkus ginčai Irlan
dijos autonomijos reikale. 
Opozicijos vadovas Long 
parlamentui vaizdžiai išaiš
kino, kad Irlandija sulauk
sianti civilio karo, jei auto
nomijos bilius busiąs pri
imtas. “100.000 kareivių ap
ginkluota provincijoje Ul
ster — šaukė Long — ku
rie pašvęs' savo gyvastis už 
tai, idant Irlandija nepalik
tų savistovia provincija! 
Unionistai reikalauja pa
naikinti tų bilių ir reika
lauja, kad ta dalykų išriš-
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Iš Meksiko

tų visi gyventojai balsavi
mu”.

Kitą dieną sulyg Longo 
įnešimo parlamentas balsa
vo, ar tas bilius atmesti, ar 
palaikyti. Atstovai didžiu
ma balsų nusprendė bilių 
palaikyti. Vadinasi, paliko 
valdžios viršus.

Kaip bus toliau, nežinia. 
Bet atstovai • unionistai 
tvirtina, kad jei bilius bu
siąs priimtas, tuoj aus gim- 
siąs civilis karas Irlandijo
je ir tas padarysiąs didelius 
nesmagumus Anglijos val
džiai.

RIAUŠĖS JAPONIJOJE.
Minia norėjus įsiveržti 

parlamentan.
Japonijos liaudis paga

liau supykusi ant savo pa
laidos valdžios. Gyventojai 
sužinoję, kad nekurie vir
šesni valdininkai esą paėmę 
kyšius iš Vokietijos vienos 
laivų šarvų firmos, bi tik 
tai firmai tektų Japonijos 
karo laivų aptaisymas. Nors 
tie plieno šarvai butų bu
vę daug pigiau padirbdinti 
namie j e, bet valdžia visus 
darbus pavėdžius vokie
čiams. Ir nestebėtina todėl, 
kad gyventojai už tai ant 
valdžios įnirto ir kad parei
kalavo ministeriams atsis
tatydinti, gi nekuriems val
dininkams japonų papročiu 
persiskrosti pilvus. Tai vie
nas dalykas. Antras gi — 
japoniečiai ant savo val
džios labai rustinasi, kad ši 
perdaug nuolankiai atsine- 
šanti į Suv. Valstijas, kur 
japoniečiai persekiojami vi
sokiais biliais kaipo aziatai. 
Japonijos gyventojai reika
laują karo su Suv. Valstijo-

mis, bet d^PSrtiuė valdžia 
to karo vengia. Už tuodu 
dalyku Japonijos gyvento
jai labai neužganėdinti da
bartiniu kabinetu.

Taigi kuomet andai Japo
nijos parlamente imta ap
kalbėti plieninių šarvų rei
kalas, susirinkusios žmonių 
minios puolėsi ant parla
mento, kurį saugojo kariuo
menė. Susiremta su kariuo
mene, sutruškinta vartai, 
vedanti į parlamento kie
mų. Tečiau kariuomenė su 
policija įstengė minias iš
vaikyti. Daug žmonių liko 
sužeista.

ŠVECIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO.

Karalius rezignaciją 
priėmė.

Andai Švecijos ministe
rių kabinetas perstatė kara
liui Gustavui savo rezigna
cijų, ką karalius ir priėmęs. 
Naujų kabinetų sudaryti 
pavedė baronui de Geer. 
Tas atsitiko del nuomonių 
skirtumo tarp ministerių ir 
karaliaus, kuris sakosi, jo
gui visuomet turįs teisę be 
pasiklausimo ministerių 
skelbti viešai opinijų vals
tybės reikaluose, gi kabine
tas mano, kad karalius ta
me reikale turįs pirmiau 
pasiklausti ministerių nuo
monės. Mat, karalius mani
festacijos metu savarankiai 
kalbėjęs į tautos deputaci
ja ginklavimosi reikale. Už 
tai ministerial supyko ir 
atsistatvdino.v

Netrukus Švecijoje atsi
busią parlamentan atstovų 
rinkimai.

VYSKUPAS KALĖJIME.
Aštriai peikia sufragisčių 

taktiką.
Nesenai Londono angli- 

koninis vyskupas aplankė 
Holloway kalėjimą, kuria
me buk “kankinama” su
fragistės, ir paskui paskel
bė, kad tame kalėjime su
fragistės kuogeriausiai už
laikomos ir jis nematąs nie
ko pikto iš valdžios pusės.

Už tai sufragistės ėmė 
versti perkūnijas ant vys
kupo. Taigi šis, kad geriau 
dalykus ištyrus, antrusyk 
andai aplankė tų patį kalė
jimų, kur jam ten laikomos 
sufragistės pasisakiusios, 
jogei joms esą visai gerai, 
išėmus tik nesmagumus, 
kuomet jos prievarta val
gydinamos.

Tatai vyskupas paskui po 
to paskelbė laišką, pasmerk
damas sufragisčių įvairius 
šauksmus kas link suimtų-- 
jų moterių kankinimo ir 
blogo su jomis valdžios ap
siėjimo.

Anglijos sufragistės to
dėl įgijo sau naują prieši
ninką.

Meksiko sostinėm apturė
ta žinia, kad garsus žmog
žudžių vadas meksikonas 
Castillo, tasai pats, kuris 
sunaikino pasažierinį trau
kinį tunelyj Cumbre, km 
žuvo ir keli amerikiečiai, 
buvęs su savo keliais drau
gais suimtas ties Choclate 
Pass ir ant vietos sušaudy
tas. Jam padarę galų gen. 
Villa pasiųstieji jo atieško- 
ti kareiviai. Mat, tunelis 
Cumbre buvo gen. Villa ži
nyboje, gi banditas Castillo 
ilgas laikas kenkė gen. Vil
ki judėjimas, ir pagaliau 
papildė tokį niekšiška dar
bų, kad gen. Villa nuspren
dė būtinai padaryti jam ga
lų. ’Castillo priešai einantį 
tuneliu pasažierinį traukinį 
iš kito tunelio galo niekam 
nežinant paleido visu smar
kumu garvežį su keliais tuš
čiais vagonais. Tunelyj to
dėl traukiniai susidaužė ir 
iš važiuojančių pasažieriniu 
traukiniu užmiršta 50 sū 
viršumi asmenų. Negalia 
to, kad Villa už tų tunelį 
buvo atsakantis, bet dabar

tunelis užkimšta sudužusių 
vagonų skeveldomis ir Vil
la negalįs juo naudoties, 
kol nebus išvalytas. (Ii tu
nelyj valymas esąs labai 
apsunkintas.

Diktatorius Huerta išlei
dęs atsiliepimų į vifcus mek- 
sikonus, gyvenančius užsie
niuose, idant jie kuogrei- 
miusiai sugrįžtų ir gelbėtų 
savo tėviškę nuo pražūties. 
Ar ineksikonai jo balsą iš
klausys, nežinia.

Huerta nupirkęs 10.000 
šautuvų ir daug amunicijos 
pas firmą Montgomery Mo
bile, Ala. Ginklai ir amuni
cija busią išsiųsti į Vera 
Cruz.

Meksiko viršiausias teis
mas paliuosavęs iš kalėjimo 
Rudolfą Reyesų, buvusį 
teisdarysiės minister] ir pa
galiau kongreso atstovą, ku
rį pirm kelių mėnesių Hu
erta liepė su kitais kongre
so atstovais uždaryti kalė^ 
jiman iiz^ priešinimąsi ~ jo 
programai. Teismas atrado 
Reyesų nekaltu ir liepė pa- 
liuosuoti.

ja su Italija, bi tik jis grei-' Tuo tarpu parlamentas rei- 
Al- kalavimą atmetė ir vokie

čiai lieka pajuokiami. Di- 
parcina dėsnio valdžiai pažeminimo 

sostan juk nereikia.

čiau užimtų pasiūlytų 
banijos sostą.

Bet iš Berlyno 
žinia, kad jis tau 
negreit dar įlipsiąs ir nesi
skubinąs net, kadangi Vo
kietijos kaizeris uoliai jį 
nuo to atkalbinėjus, nes bi
jomasi, idant jis ten nebū
tų nužudytas. Tečiau prin
co žmona visomis keturio
mis savo vyrą gundanti 
kuogreičiausiai keliauti Al- 
banijon. Mat, jai norisi pa
likti karaliene.

Pasakojama, kad Albani
joje prieš jį, taisoma suo
kalbis, kad kuogreičiausia Į 
nusukti jam galvą 
met užimsiąs sostų.

' APIE ALBANIJOS 
SOSTĄ.

Princas Wied neturįs pini
gų karūnai.

Romoj pas Italijos ka
ralių oficialiai viešįs busi
mas Albanijos karalius, 
princas Wied, kur manąs 
atlikti finansinius reikalus 
ir keliauti į Austriją. Jis 
norįs bile kur gauti’ 15 mi
lijonų dolerių, kurie esą 
jam labai reikalingi kara
liavimo pradžiai Albanijo
je. Sakoma,) jam finansi
niai prigelbęsianti Austri-

PARLAMENTAS KOVO
JA SU VALDŽIA.

Priešinasi nereikalingoms 
išlaidoms.

V < ikietijos parlamentas 
veda nuolatine kovą su sa
vo valdžia. Nesenai nei 
šiaip, nei tai]) pasibaigė 
trukšmas už kariuome
nės brutališkumus. Alza- 
cijoje, gi dabar vėl par
lamentas valdžią labai įžei
dė išmezdamas iš abelnos 
valstybės sąmatos $50.000, 
kurie buvo skiriami paruo
šimui tarptautinių oliinpi- 
jinių žaislų Berlyne. Tuo 
tarpu vokiečiai sportsme- 
nai, gerai žinodami, kad 
kaizerio pats sportus mylįs, 
iškalno kitas tautas į tuos 
žaislus sukvietę, nes manę, 
kad parlamentas tam tiks
lui minėtą sumų paskimiųs.

PASIKESINIMAS ANT 
OFICIERIAUS.

Svetimžemiai Meksike 
ginkluojasi.

Andai Meksiko miesto 
Vera Cruz vakare pasikė
sinta ant Suv. Valstijų ka
ro laivyno oficieriaus, po- 
ručninko A. Cook. Poruč- 
ninkas atdara karieta su 
savo žmona važiavęs mies
to gatvėlnis, kad tuo tarpu 

įstaiga pasigirdo šūvis ir ku- 
kuo-'l’pl<a lengvai įdrėskė po- 

ručninkui petį. Užpuoliko 
' niekas nematė.
j Poručnihkas sugrįžęs ant 
j laivo apie tai pranešė admi
rolui, šis gi Liudui ir kon
sulini. Pastaruoju paskui 
pranešę vietos komendan
tui Maas. Sakoma, Lind pa
reikalausiąs pas Maas pasi
teisinimo, nes jis esąs atsa
kantis už panašius prasi
žengimus.

Meksiko sostinėj svetim- 
žemiai išnaujo pradėjo 
ginkluoties. į Anglijos pa
siuntinybės bustų atgaben
ta daug šautuvų ir keli kul
kosvaidžiai. Pastarųjų ope- 
ravimui busią pasiųsti nuo 
vieno Anglijos karo laivo 
jurininkai. «

Nekuomet nesisavink to, 
kas priklaiio prie kito.

Teisybė visad akyva, iš
plauk viršun, kaip alyva.
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KATALIKAS

LIETUVIAI AMERIKOJE
ST. LOUIS, MO. 

Gražus lietuvio gyvenimas. 
Bjaurus melas, prasiplati

nęs taip lietuvią.
Amerikon atvykau pa

čioj pradžioj 1912 m. Ikišiol 
per tą laikotarpį sutaupiau 
$500. Pinigus visuomet lai
kau gerame banke, 450 ru
blių išsiunčiau į Lietuvą 
žmonai ir vaikams. Kiti gu
li banke. Bet turiu primin
ti, kad nei sulūžusio cento 
neišleidžiu be tikro reika
lo. Nei rukau, nei geriu, nei 
pliuškauju. Nuolikiais skai
tau geras kningas ir gerus 
laikraščius.

Buvo daug tokią, kurie 
įkalbinėjo vartoti svaigalus, 
ypač alą. Girdi negalėsiąs 
dirbti, apsirgsiąs ir kito
kias nebūtybes neišmanė
liai man plepėjo. Aš nei la
šelio neimu į burną svai
galą ir esu sveikas, kaip 
žuvis. Yra baisus, bjaurus 
pragaištingas melas, kad 
lietuvis 
tą šioj 
nuodus, 
šnekta, 
vaistas, 

naikyti tą 
sunkiai už- 
išleidžiama

del. sveikatos turė- 
šalyj vartoti tuos 
O tarp lietuvią ta 
kad svaigalai yra 
yra labai prasipla

tinusi. Reikia 
melą. Juk kiek 
dirbtą centą 
tiems nuodams.

Varykim lauk tą melą, 
gyvenkim blaiviai, taupiai, 
o busim turtingi ir laimin
gi-

Simonas Norbutas.

RACINE, WIS.
Parapijos susirinkimas. Lo- 

JiQĮąs._pr-ios.^Stika 
vadovo.

Vasario 1 d. čia buvo pa
rapijos susirinkimas, kurį 
vedė kun. V. Slavėnas. Nie
ko ypatingo nebuvo nutar
ta. Renkant valdybą, se
kretorium liko V. Barkaus
kas, kasierium J. Žekaus- 
kas. ’

Tą pat dieną S. L. A. 100 
kp. statė scenoj veikalą 
“Dalykas dedasi Vilniuje”. 
Sulošta neblogai. Žmonią 
nelabai daug tebuvo. Loši
mą sekė šokiai ir lėkio  j anti 
krasa.

Yra čia dar šv. Kazimie
ro dr-ja, kuri puikiai gy
vuoja. Bet vien tik pašel- 
pa jai terūpi. Yra Lietu
vos Bųplią dr-ja ir L. S. S. 
kp.

Čia yra gražus jaunimo 
būrelis. Esant apsukriam 
vadovui galima sutverti 
chorą, lošimą kuopą, blai
vybės skyrių ir tt. Dabar
tės tik po smukles lietu
viai landžioja ir tiek. G 
smuklią čia yra net 7. Tai
gi turi lietuviai labai dar- 
buoties, kad pikto urvai ne- 
subankrutytą. Genda čia 
žmonės del svaigalą.

Darbai silpnai teina. Ne
patartina važiuoti čia dar
bo ieškoti. Didžiausiose dir
btuvėse pusė darbininką 
atleista, o ir likusiej-i nepil
na laiką 
dirbtuvėse 
darbu.

tedirba. Kitose 
dar blogiau su

P. Kraučionis.

HARTFpRD, CONN.
Dr-jos darbuojasi. Ciciliką 
prakalbos. Susitvėrė S. L.

* R. K. A. kp.
.Čia kaskart lietuviai.i- 

nia smarkiau darbuotis. Dr- 
još rengia pramogėles, pra

kalbas, kurią pirmiau išsi- 
ilgdavome.

Vasario 1 d. buvo cicili
ką prakalbos. Rėksnis bu
vo iš Bostono. Kalbėjo, ži
noma, apie darbininką pa
dėjimą. Paskui buvo dekle- 
macijos, kurios nelabai nu
sisekė; be to» bjaurios, neš
varios, niekinančios tikybą, 
su “džian-bambizmo per
lais”. Dar kalbėjo vietos ci
ciliką karalius. Jis vos si- 
lebizuoja ciciliką laikraš
čius ir nieko nepasako; už
kliudė šv. Kazimiero dr-jos 
parengtas prakalbas sausio 
25 d. Buvo garsinta busią 
busią dainą, bet ją nebu
vo. Ją prakalbos buvo po 
pietą. ;* .;

Tą pat dieną vakarą bu
vo prakalbos bažnytinėj 
salėj. Laišku buvo pasisiū
lęs S. L. R. K. A. organiza
torius K. Mačiunauskas at
vykti iš Waterbury ir sut
verti Sus-mo kuopą. Pra
kalbos nusisekė. Susitvėrė 
kuopa su 43 nariais.

Cicilikai minėjo, kad ši 
prakalba buvo surengta tik
slu jiems pakenkti. Kiek
vienas mato, kad jokio ken
kimo nemanyta ir negalėjo 
but. Neturėdami ką pasa
kyti, sako nesąmonę. Lapė 
ir sapne vištas mato.

B. X. U.

JOHNSTON CITY, ILL.
“Sausas” miestukas turi 

“šlapiu” plėtmą. — Knin-, 
gynėlis. Darbai pusėtinai 

eina. ,
Šis miestukas guli 

nėj Illinois valstijos 
ir yra “sausas”. Bet 
yra slaptu smuklią, 

pieti- 
dalyj 
daug

kur
svaigalai gausiai liejasi. 
Lietuviai ir gi pasižymi už
laikymu tokią vietą. Čia y- 
ra tik anglių kasyklos ir 
kitokiu darbą nėra. Kasy
kloj pusėtinai darbai eina 
ir todėl uždirbdami lietu
viai duoda garo svaiga
lams.

Yra čia D. L. K. Keistu
čio pašelpinė dr-ja, T. M. 
I)., S. L. A. ir L. S. S. kuo
pos. Lietuviai turi kningy- 
nėlį, kurs laikomas nedide- 
lioj salėj. Viskam čia yra 
gera pradžia, reiktą tik bu
joti. Bet taip nėra. Salė 
paversta į kazirninką liz
dą. Senesnieji veikėjai ėmė 
lankyti slaptas smukles ir 
švietimo reikalai puola. O 
jaunesnieji, pusėtinai už
dirbdami, pleškina korto
mis.

Yra čia ir pametusiu 
šventas tikybos teisybes. 
Nesenai buvo civilės, ty. ci- 
cilikiškos vestuvės. Gausiai 
ten buvo svaigalą.

Jurgio sūnūs.

SCHENECTADY, N. Y. 
Nepasisekė prigauti. Nu
kentėjo už suviliojimą
Vienas vaikinas norėjo 

prigauti merginą. Pažadėjo 
ją vesti ir ėmė vilioti iš 
jos pinigus. Ta jam pini
gą. Vaikinas su pinigais 
dūmė į Lietuvą, bet ant 
garlaivio laidokas liko su
imtas ir atgal pergabentas. 
Pasibaigė tuo, kad vedė tą 
merginą.

Antram kitaip buvo ir 
jis kitaip buvo merginą prl-

MIJI .... . I. >1.

gavęs. Buvo teismas ir buvo 
išrodytft, kad vyras buvo 
kaltas. Vyrui liepta užsta
tyti $500 ir mokėti mergi
nai po $5 savaitėje, kol jos 
vaikas užaugs. Vyras, tiek 
pinigą neturėdamas, parsi
davė vienam lenkui.

Vestuvėse buvęs.

vedama ge

kauru dirb-
7.000dirba

AMSTERDAM, N. Y. 
Parapijos reikalai tvarkoj. 

Daug merginą.
Lietuvią yra čia apie 2.- 

000. Turim bažnyčią. Joj 
klebonauja kun. J. Židina- 
vičius. Viskas 
roj tvarkoj.

Yra čia trįs 
tuvės. Vienoj 
asmeną, joj darbas eina 
gerai. Antroj 5.000 darbi 
ninku; joj dirbama tik po 
keturias dienas savaitėje. 
Trečiojo j dirbama, viduti
niškai. Yra šešios šluotu 
dirbtuvės. Yra marškiniu, 
šilku dirbtuvių. Tai mote- 
riij darbai. Taigi čia labai 
daug yra merginu. Yra pa
togiu mergeliu. Norintieji 
vesti, tegu atvažiuoja šin 
miestan.

Kareivis.

WORCESTER, MASS.
Šalčiai. Darbams sumažė
jus, lietuviai lekia tėvy

nėn.
Lig Kalėdą čia buvo gra

žu, šilta. Manėme šiemetal 
žiemos nebusią. Bet po 
Naują metą ėmė spirginti 
smarkus šalčiai. Buvo net 
18 laipsniu žemiau zero. 
Vienas lietuvis sušalo. Kai- 
kuriems vanduo namuose 
užšalo; dūdos truko* daug 
nuostoliu pridarę..-..-

Darbai litbaT čia suma
žėjo; nedarbo šmėkla gena 
būriais lietuvius tėvynėn. 
Kiti žiuri išsižioję šmėklai 
į žaptus ir nesikrutina iš 
vietos. Ar tai drąsuoliai 
tie yra? Ne, tai tie, kurie 
sunkiai uždirbtus centus 
pralėbavo, pragėrė. Tegu ir 
aimanuoja. Tegu vargas 
pamokina taupyti pinigus 
ir blaiviai gyventi.

Barzdyla.

KINGSTON, PA.
Straikas laimėta. Atsitiki
mas bažnyčioj. Lietuvis ve

dė airę,
Bravarninką straikas, 

kurs tęsėsi tik dieną, pasi
baigė laimėjimu. Pakelta 
$1 savaitėje.

Grabnyčią šventes dienoj 
bažnyčioj viena moteriškė 
nebuvo atsargi ir žvake už
sidegė skrybėlę. Bet nesu
kėlė trukšmo tas nuotikis; 
tą dieną buvo gražus oras 
ir žmonią buvo pilna baž
nytėlė.

Vienas lietuvis inteligen
tas vedė airę. Žinoma, mes 
pačios nepaskirsini, bet ma
nome, kad geriau butą pa- 
čiuoties su saviškėmis. Štai, 
Lopata vedęs lietuvaitę ir 
užtai labai musiškią čia go
dojamas.

KENOSHA, WIS. 
Lošimas.

Vasario 7 d. “Birutės” 
Dramos ir.Dainos dr-ja sta
tė scenoj veikalą “Pirmi 
žingsniai”. Be lošimo buvo 
ir deklemaciją. Taip vaidi
nimas, taip deklemacijos 
pagirtinai nusisekė. Matė
si, kad atsilankiusieji buvo 
patenkinti. Nors šaltoka 

buvo, bet žmonių gerokai 
susirinko. Mąs miesto lietu
viai mėgsta lošimus, nes į 
lošimus lankosi daugiau, 
negu į paprastus balius.

Pumpeniškis.

ATHOL, MASS.
Bjaurios vestuvės. Darbai 

pusėtinai eina.
Sausio 26 d. atsiliko čia 

keturios vestuvės. Vienos 
ypač pasižymėjo. Liejosi 
upe visokie svaigalai. Tarp 
svečią buvo sunkiai pakaki
namą vyreliu. Tie, kuo ten 
nepatenkinti, išdaužė lan
gus ir duris ir sužeidė vie
ną svetį-anglą, visai nekal
tą žmogą. Buvo pašaukta 
policija, bet kaltininkai su
spėjo pasislėpti. Bet, žino
ma, mušeikoms bus “tru- 
belio”.

Darbai čia eina pusėti
nai, bet naujai pribuvusiam 
sunku darbas gaut.

Kopūstas.

$ yra “Ka- 
a”, “Vien. 

Ciciliką laik- 
ne-

TORONTO, ONT., KANA
DA.

Darbai silpnai eina. Dr-jos 
silpnai gyvuoja.

Šis miestas guli prie e- 
žero kranto. Lietuvią čia 
yra nemažas būrys. Jau 
šešti metai kaip gyvuoja 
čia šv. Juozapo dr-ja; ji te
turi apie 20 narią. Antri 
metai, kai gyvuoja Lietu
vos Suną dr-ja, ji turi na- 
rią apie 70. Tiedvi draugi- 
ji šnairuojami po truputį ir 
tas kenkia ją pietojimuisi. 
Nesenai čia ‘ Susitvėrė Auš
ros Vartą dr-ja. Vyskupas 
žada parūpinti lietuvį ku
nigą. •

Čia pra 
talikas”, “'LiC 
Lietuvninką’*, 
raščią skaitytoją čia 
daug tėra. >

“K-kb” skaitytojas.
----------SLUĮ---------

SPRING VALLEY, ILL. 
Dauguma gražiai gyvena. 
Cicilikai vambrija į kunigą.

Gerokai yra čia lietuvią. 
Yra ir biznierių, bet dau
giausia dirba kasyklose. Y- 
ra čia penkios dr-jos.

Paminėtini šio miesto ci- 
cicilikai. Jie uoliai skleidžia 
ir bruka žmonėms savo 
šlamštus. Atsiranda nepro
taujančią vaikinuką ir pa
siduoda ant meškerės; per
skaitęs kokį šlamštą ir pa
tiki tam, kas ten parašyta. 
Kokią, mat, lengvatikią y- 
ra. Tokie cicilikai netenka 
paskui paprasto mandagu
mo. Praeinant kunigui ir 
vambrija į jį kaip šunes iš 
už tvoros praeivį.

J. P.

GLASTONBURY, CONN. 
Gražios vestuvės. Darbai vi

sai sumažėjo.
Pereito mėnesio pabai

goj čia atsiliko gražios ves
tuvės. Visi elgėsi gerai. 
Svečiai sunešė jaunave
džiams dailią dovanu. Pasi
žmonėję, pasišnekučiavę 
visi išsiskyrstė kas sau. 
Sektinas pavyzdis.

Darbai čia blogai teina. 
Yra nemaža darbininką, pa
leistą iš darbą.

“Kataliko” skaitytojas.

HARSHORNE, OKLA.
Kasyklos dega. Nevisai ge

ros vestuvės.
Sausio 31 d.; Užsidegė vie

noj vietoj anglią kasyklos 
ir jokitio bpdu negalima 

užgesyti. Del to 200 darbi
ninką neteko darbo, kol ug
nis bus užgesyta. Darbai 
čia eina gerai. Uždirbama 
iki $75 į dvi savaiti. Oras 
šiltas kaip vasarą.

Buvo čia vieno lietuvio 
vestuvės. Neapsiėjo be svai
galą. Nupirko jaunavedis 
10 galioną degtinės ir už tai 
užmokėjo $70. Kur tik žmo- 
nią protas1?

LIETUVIŠKA DIRBTUVE 
kuri jau per 10 metų išdirba guodotinoms tau
tiškoms ir bažnytinėms draugystėms Karūna*, 
Amerikoniškas Vėliavas, šarpas, juostas, ženklelius, 
kepures Ir maršalkoms parodus, telpgi visokius 
metalinius znokellus. Norėdamos guodotinos 
dr-tes kad jūsų darbas butų gerai atliktas, nu
veskit jj tikrai lietuvei.

T. ANDRUSZEWICZ
1421 Division Street, CHICAGO, ILL.

Netoli Milwaukee Ave.

<

is-

Nebuvęs.
Telephone Yards 8162 i I

Dr. A. L. Gralčlunas
GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS.

3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. ;;

■&4&AU*

SO. MANCHESTER, 
CONN.

Netiesa, kad socialistas 
sisuko ranką.

“Kataliko” No. 6. kores
pondencijoj iš šio miesto 
parašyta, kad socialistą or
ganizatorius girtas virtęs ir 
išsisukęs ranką. Būdamas 
socialistą organizatorium, 
jaučiuosi, kad apie mane 
eina dalykas, nors mano 
vardas ir nepaminėtas. Tai 
netiesa. Vietos lietuviai ži
no, kad mašina šilką dirbtu
vėj man sulaužė ranką.

A. Zokaitis.

Bowman Piėno Kompanija
Pienas supilamas į butelio farmose prie 

sanitariškiausių sąlygų.
Pienas- Smetona - Sviestas - Pasukos.

Ar musų vežimai aptarnauja jus? Kodelneimtito.kasgeriausia?

4221-4229 STATE STREET*
Telefonai visų skyrių ofisuose.

EVANSTON — CHICAGO — OAK PARK.
v

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

SCRANTON, PA.
Daug bedarbią. Persekio

jama girtuoklybė.
, Darbai čia labai silpnai 
eina. Todėl priviso bedar
bią. Darbams apsistojus, ir 
bizniai nekaip teina.

Miesto majoras labai per
sekioja girtuoklybę. Šven
tomis dienomis pardavinėti 
uždrausta. Už įstatymo lau
žymą labai persekiojama. 
Yra daug detektivą, kurie 
viską tėmija, .

Parapijoj vis nėra tvar
kos. Apsimetėlis, netikras 
kunigas čia. pojiąąja ir klai
dina žmones".

Redakcijos atsakymai.

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

KAIP GYDYTI REUMATIZM4.
Mažai yra tokių ligų kurios suteikia tiek skausmo kaip reumatiz 

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

mo. Tuomet’ reikia gydyti kuomet uždegimas arba sutinimas sąnario
Beumatizmo 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 Amorike 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"L ’ J. lUttZEL, DRŪGCOST,'-, ...r
2424 S. Oakley Ave., Chicago, Hl. U. S. A.

■ nu?.

įeina

P. Jurgučiui ir Karštam 
Katalikui, Cambridge, 
Mass. — Labai abejojame 
bau pagerėtą dalykai, jei i- 
dėtumėm į laikraštį. O yra 
pavojus pabloginti. Labai 
apgailėtina, • kad kįla nesu
sipratimai taip dvasios va
dovo ir parapijoną, bet mes 
nežinodami tikro dalyką 
stovio, dėdami tokias kores
pondencijas daugiau nesu
sipratimą galime sukelti.

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

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

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

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKTAI 

Naujo ir Antrų Rankų Medžio

A. Trainavičiui, Brock
ton, Mass. — Tokią žinią 
iš Lietuvos laikraščią gau
name. Tamsta apie tokį da
lyką straipsnelį galėtum 
parašyti. Tai butą paragini
mas ne vien kabeliečiams, 
bet visiems lietuviams. Jei 
papildysi savo rašinėlį, tai 
įdėsim į laikraštį.

Durų, lentų, lentelių, rėmų, 
Hvinukalvių daigių ir stogo popieros.
Musų č'enios yra žemiausios.

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

w,

AR PRIGULI PRIE

Susivienijimo Lietuvių 
AMERIKOJE?

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

Rūtą Vainikui, De Kalb, 
III. — Aprašyk Tamsta a- 
pie tuos dalykus paprastai, 
o ne eilėmis. Tuomet gal 
tiks dėti į laikraštį.

Štai delko reikia prie Susivienijimo prigulėti:
1.—SVS1V. LIET. AM. moku savo narių paveldčjnms pornier- '

Jurgio Sunui, Johnston 
City, III. — Ačią už rašte
lį. Eilių nedėsime. Geras ei
les sunkoku parašyti. Tam 
reikia turėti gabumą. Iš
dėstyk Tamsta savo mintis 
paprastai, prozoj. Tuomet 
gal tiks. Rašyk apie gyve
nimo dalykus, o ne gamtą.

tinęs pašalpas: I laipsnio — $150.00; II laipsnio — $300.00; III 
laipsnio __  $600.00 ir IV laipsnio — $1000.00. — Boto Suslv. Liet.
Amer. įuoka Pašalpų ligojo po $6.00 savaitėje. Visi nariai gauna or
gana “Tėvyne”.

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

3. — SUSIV. LIET. A.V. neapleidžia nė vieno savo nario, 
papuolančio į nelaime ir i>er 27 metus SLA. gyvavimo nebuvo dar 
atsikimo, kad nebūt išmokėta posmertiuė.

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

Švelnumas ir mandagu
mas suteik žmonią prielan
kumą.

Kurs tiktai nieko nežino, 
tas save gudriu vadina.

Kreipkis į savo miesto kuopą Urba į centrą.

CENTRO ADRESAS:

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

2



  KATALIKAS , r 3 ~

Panevėžys. Eina gatve al
gą paėmusi tarnaitė ir ma
no šį tą pirkti. Pasiveja ją 
kaž-kokia nepažįstama mo
teriškė ir ima kalbinti. Pa
sirodė, kad toji “nepažįsta
ma” gerai žinanti visą tar
naitės padėjimą; gailestau
janti, kad ji (tarnaitė) pi
gią algą gauna ir prižadan
ti jai duoti “iš mielaširdy- 
stės” rublį-kitą dovanai. 
Paskiau toji moteriškė pa
sisako apie savo “šventu
mą”, “dorumą”, “nekaltu
mą”; pasisako, kaip ji 4 
valandas su M. kunigu kal
bėjusia, kaip dažnai einan
ti išpažinties ir tt. Tarnaite 
šventai jai intiki ir begalo 
tą “šventąją” ima gerbti. 
Pagaliaus, apgavikė pasisa
ko turinti 100 rb., tik ne
gaunanti kur iškeisti smul 
kiais. — Aš teturiu tik 12 
rb. — teisinasi tarnaitė. — 
Na, žvakėms ir ant mišių 
užteks 12... Imk, gerute, 
mano šimtą, o man duok 12 
ir eik į arbatinę ant Smė
lio. .. Tenai gerk arbatą, 
valgyk, o aš, atlikus savo 
reikalus, nueisiu pas tave, 
užmokėsiu už viską; išmai
nysime tada tą šimtą, ati
duosiu tau 12 rb. ir dar, 
kaip žadėjau, pridėsiu, gau
si medaus puodą, kurį pali
kau arbatinėje”... ir t. t. 
Tarnaitė taip ir padarė — 
atidavė apgavikei 12 r., o 
nuo jos paėmė “šimtą”.

Išlaukus kiaurą dieną 
savo “geradarės” ir... ne
sulaukus, paklausė arbati
nės užvaizdos apie “medaus 
puodą” ir perskaitė “šim
tą rubliu”... Medaus puo
do nebuvo, o šimtas rublių 
— saldainių poperėliai... 
Toji apgavikė, kaip girdėt, 
nebe pirmąją lengvai tikin
čią apvilo savo “šventu
mu”.

Ž. D.

Kemeliškio valsčiuje 
(Švenčionių apskr.) prie 
Mileikonių sodžiaus kelyje 
rado negyvą, užšalusį 80 
ties metų valstietį Kristu
pą Zacharevičių. Senelis 
nebegalėjo prieiti artimo 
kaimelio ir, parpuolęs, su
šalo.

Panevėžys. Pas mus me
džiai kaskart eina brangyn, 
o juo labiau, kai blogi ke
liai, kai negalima iš toliau 
atvežti. Dabar už vidutinį 
paprastų malkų vežimėlį 
mokama nuo 2 — 3 rub. ir 
daugiau. Sodžiuose arčiau 
prie miesto irgi trūksta 
malkų, o ypač šiemet. O pa
žiūrėk, už 4 — 5 varstų nuo 
Panevėžio stovi, kaip siena, 
p. Karpio miškai, kuriuos 
baigia pardavinėti žydams. 
Žmonėms tetenka tik spai- 
gliai ir darbas. Pernai par
duota apie 30 dešimtinių 
geriausio miško. Žydai tik 
laksto, samdo kirtėjus ir 
vežėjus.

Nežinau, kaip rudeniop 
kliuvo šiek tiek ir žmonėms 
pirkti nors žabėnės. Buvo 
išmatuota šmoteliais kelios 
dešimtinės jauno miškelio. 
Išviso šmotelių buvo 120, 
o vienas šmotelis toks: 20 
sieksnių platumo ir 30 ilgu
mo. Apie pardavimą buvo 

išanksto apskelbta žmo
nėms. Išalkę miško žmones 
suplaukė iš apylinkės į “li- 
citaciją” ir varė tiek, kiek 
kas pinigų turėjo. Už šmo
telį apkainuotą 8 rub., mo
kėjo 17 — 20 rub. Tiek bu
vo žmonių, kad ir 300 to
kių šmotelių butų išpirkų. 
Gaila tik, kad p. Karpis 
tiek mažai teduoda žmo
nėms, nors jie ir už tat sa
ko ačiū.

Ž. D.

Radviliškis ant Nemunė
lio.. Ant upės Nemunėlio 
kranto, prie reformatų kuni
go sodo, yra atskiras gaba
lėlis žemės, prigulintis Rad
viliškio katalikų parapijai, 
ant kurio senais laikais lai
dodavo mirusius katalikus 
Šiame laike apie tai liudi
ja tiktai visai sunykę žen
klai. Klebonas kun. A. S. 
sutarė su reformatų kuni
gu sumainyt tą šmotelį že
mės. Reformatų kunigas, 
prileizdamas tą gabalą že
mės prie savo sodo, užlei
džia už tai savo daržo ga
balą. Tos sutarties įvykini- 
mui reikėjo tiktai sutikimo 
abiejų pusių parapijonų. 
Klebonas pranešė iš saky
klos apie tą reikalą parū
pi jonams, kad jie gruodžio 
22 d. susirinkę tą reikalą 
apsvarstytų ir jaigu sutik
sią, tai bus sumainyta, o 
jei ne, tai tegul viskas pa
siliksią po senovei. Rodosi, 
kas tame blogo, kad kuni
gas pasiklausė. Bet čion i- 
šėjo kitaip. Kaip visur, taip 
ir čion yra kunigų prieši
ninkų. To tik jiems ir rei
kėjo. Nepaspėjo ateit ku
nigas susirinkiman, o kaž
kurie pradėjo kelt trukš- 
mą, rėkt ir net lojot, buk 
tai kun. būtinai spiriąs ap- 
mainyt žemę ir tuo pajuo
kiąs ne tik tą vietą, bet ir 
patį tikėjimą. Dar paleido 
paskalą, kad buk kun. gau
nąs dar 500 rub. priedo, ku
riuos dedąs sau kišenėn. 
Mat, be tos paskalos but 
mažiau trukšmo ir šmeiži
mo. Man rodosi, galima bu
vo nesutikt mainyt ir tuo 
dalyką pabaigt, bet išmeti- 
nėt kunigui tą, ko jis ne
užsitarnavo, kaišioti jam 
net svetimus nusidėjimus, 
tai visai peiktina. Po susi
rinkimui tuojau tie rėks
niai nuėjo į aludę rašyti 
ant kunigo skundą, po ku
riuo pasirašė apie 22 asme
niu. Buvo net taip: kažku
rie tarp savęs gyvenę di
džiausioje nesantarvėje, ne
norėjo kits kito nė matyt. 
Pasitaikius gi progai už
pult kunigą, tuojau susitai
kė ir pasistatę butelį, už
miršę tarp savęs buvusius 
nesutikimus, jau kits kitą 
girdami, drabstė kunigą 
purvais, prikaišiodami jam 
visokių nebūtų daiktų. Išti
ktųjų tas kunigas kaipo 
bažnyčios ir visuomenės 
veikėjas paguodos vertas. 
Taip, jo rūpesčiu atidary
tas “Blaivybės” skyrius, 
jis, taip sakant, pagimdė 
ūkio ratelį, kuris veikia vi
sai gerai, pereitą vasarą 
net sutaisė ūkio parodą, 
taipogi prisidėjo prie mote
rių draugijos “žvaigždes”

užmezgimo, dedasi prie va-] 
karų rengimo, aną metą pa
sidarbavo su profesorium 
Niemi rankiojant tautiška? 
dainas, neapleidžia ir baž 
nyčios reikalų. Jo rupesni! 
puikiai pagražinta bažny 
čia; toli nuo bažnyčios gy 
venantiems par apijonam?
išrūpino Šleideriškyje ko 
plytelę, kame protarpiais 
atliekamos pamaldos. Aps 
kritai sakant, darbuojas:’ 
kultūros ir tikėjimo dirvo
je kur tik gali ir kiek gali 
Keisčiausiai tas • dalykas 
kad kaikurie tų kurstytojų 
ir pasirašiusiųjų po skun
du, kaip antai A. R., akyse 
kunigo dedasi didžiausiai? 
geradariais, tankiai lanko 
si pas jį, priimami kaipc 
svečiai, o išėję iš kleboni
jos, patampa didžiausiais jc 
priešais. Teisingai žmonių 
kalbama: Apsaugok mane 
Viešpate nuo veidmainin 
gų prietelių, o nuo neprie
telių aš pats apsisaugosiu.

Neparapijonas.

Pandėlys, Ežėrėnų aps. 
Musų policija šią žiemą la
bai pradėjo bausti žmone
les už paukščių gaudymą 
Taip pamatę sargybintai 
ką-nors pardavinėjant ku- 
rap-kas, tuojau suima, nu
varo raštinėn, ten sustato 
protokolą, atima kurapkas 
ir praleidžia. Ir taip girdė
jau, tai jau daugelis žmone
lių dėlto įkliuvę, nes tik per 
vieną mugės dieną buvę a- 
timta 85 kurapkos.

Antra vertus, gal neblo
gai policija ir daro, žmone
lės nesigėdija del tų kelių 
kapeikų pelno žudyti, kan
kinti ir naikinti paukštelių, 
kurie yra vienu iš gražiau-' 
šių ir meiliausiu gamtos su
tvėrimėlių.

Se.

Pandėlys, Ežer. apskr. 
Įsikalbėjus su degtinės ga
bento jais Pandėlio monopo
liu paaiškėjo kas savaitę 
reikią 100 kibirų. Taigi per 
metus štai kiek pasidaro:

100 kibirųx52=5200 kib 
20 kvortųx5200=10400 kv 
45 kap.xl0400=46800 rub.

Taigi tik apskritai imant 
40 laipsnių stiprumo deg
tinės bonką po 45 k. tokia 
milžiniška suma pasidaro: 
o jei pridėsime, kad čion 
išmaukiama nemažai ir spi- 
ritėlio, kuris už degtinę 
daug brangesnis, tai tik 
vien monopolio išlaikymas 
pandėliečiams atsieina į 60- 
000 rublių kasmet.

O kur dar aludės? Jų 
miestely yra apie šešetą. O 
jei viena didesnė aludė mu
gės dieną išparduoda alaus 
mažiausia už kokius 300 
rub., tai ir aludžių užlaiky
mas kainuos jei nebrangiau, 
tai ir nepigiau. Tad išviso 
pandėliečiai bus ištraukią 
alkoholio 120000 rub. kas
met. Nors, tiesa, šių gėralų 
dalelė tenka ir svetimų 
parapijų gyventojams, at
silankantiems mugių die
nomis, bet visgi ir pa
tįs pandėliečiai gerokai 
maukia. Taigi sumažinimui 
tokio didelio girtuokliavi
mo, rodos, čionai labai butų 
pravartu turėti “Blaivy
bes” skyrius, arbatnamiai 
ir blaivus pasišventę kovo
tojai su alkoholiu.

Scriptor.

Pušalotas, Panev. ap. 
Stebėtinai gili žiema; sene
liai panašios nebeatmena. 
Sodžiuose sunešti pusniai 
panašus į tvirtovę. Ir vis 
miegti ir sniegti ubago ką
sniais. Nosies laukan iškiš
ti negalima, kol žmoneliai, 
kai tie žemės kurmiai, snie
go neprasiknisa. Daug žmo
nių vargsta be malkų, nes 
praėjusią žiemą esant ma
žai sniego, nespėjo prisivež- 
ti, o kol kas negalima įva
žiuoti miškan — sniego lyg 
’uosmens ir praperšai ne- 
ižšalę. Keliai blogi; per sto
rumą sniego vargiai įtrina
mu Sunku žmonėms suži
noti, ypač piršlių sunkus 
padėjimas, nes užstojo “mė- 
siedas” — specialis puša
lotiečių nerštimosi laikas. 
Jei taip bus toliau, oi daug 
musų skaistuolių paliks 
kandidatėmis į moterystės 
pašaukimą.

P.

Inturkė, Vilu, apskr. Už 
puolimas kunigo bažnyčio
je. Sausio 7 d., betemstant, 
Inturkės bažnyčioje buvo 
ruošiamos jungtuvės p. 
Stefanijos Daugelytės su p. 
Vladimiru Jastrzembskiu. 
Dar pirm jungtuvių stačiai! 
klebonijon ir kunigo salio- 
nan, kame buvo svečių su
sirinkę, įkrapaliojo visiems 
žinomas “lenkų” vadas Ga
brielius Masavičius, žmo
nių vadinamas “sibirnin- 
ku”, kadangi už vagystes 
ir tolygius darbus valsčiaus 
lutarimu buvo net dukart 
Sibiran išsiųstas. < Įkrapa- 
liojęs (nes gerai buvo deg
tinės įkaušęs) pradėjo kaž
ko kabinėti, ta^^nigą, tai 
svečius, taip Ahd reikėjo jį 
net varu laukan išvesti. Nu
ėjus klebonui bažnyčion 
sujungti jaunavedžius, “si- 
niminkas ’ ’, nutvėręs kunigą 
iž krūtų, pradėjo visa ger
kle šaukti: “bunt w košeie- 
lę” (bažnyčioje maištas). 
Nežinia kuo butų tas kuni= 

užpuolimas pasibaigęs, 
jei ne Ignas Žvikevičius, 
kuris užpuoliką tvirtai su
čiupo. Girdėti, kunigai to
kiuose atsitikimuose net ir 
galvažudžius negali polici
jai ar teismui atiduoti, ka
dangi tai esą valdytojaus 
aplinkraščiu užginta.

Paskui “sibirninkas”, 
vaikščiodamas po miestelį, 
gyrėsi, kad vis kada nors 
jis prisiderinsiąs nudurti 
kunigą peiliu. Ant ryto
jaus, patyręs apie tai vie
tinis sargybinis, užpuoliką 
suėmė.

X.

Daugėliškis, Viln. gub. 
Sunku kur rasti taip apsi
leidusių, nerangiu, neveiklių 
žmonių, kaip Čia. Nuvažia
vus mugėn ką parduoti, u- 
žeiti aludėn, monopoliu, na
mie iškelti nė šiokias nė to
kias vakaruškas — tai vi
sas veikimas. Labai išsipla
tinęs elgetavimas: elgetau
ja ne tik seni, bet ir jauni. 
Įnamis, kuris, sumažinda
mas dykinėjančiųjų, padi
dintų darbininkų skaičių! 
Kaip čia reikalinga varto
tojų sankrovėlė, kuri ap
saugotų žmones nuo žydų 
koliojimo, stumdymo ir 
naupojimo! Bet užvis la
biausia,čia reikalinga “Blai
vybės” skyrius, kuris su
mažintų girtavimą! Čia to

Skyriaus
Bosas žino
kas yra tikras malonumas iš tabokos. 
Jis randasi lauke visokiam ore, ir tie 
čysti minkšti sveiki cigaretai, kuriuos 
jis susisuka iš šviežias, saldžios, kve
piančios NAVY tabokos palaiko jo 
linksmą ūpą.

GAIL & AX 
NAVY

Long Cut Tobacco
"Geriausia Taboka Geriausiam Pakelyje"

Mes laikome šituos nunokusius 
švelnius Kentucky Burley lapos kol jie 
pasidaro taip saldus, švelnus ir kve
pianti, kad jus galitetumet pasigėrė
dama sveiki rūkyt visą dieną. Mes su
pjaustome juos į ilgus šilkinius straip- 
sčius, kad butu galima lengvai susi
sukti apskritas geras cigaretas.

j/įf

G.W.GAIL&.AX.
"'BALTI M ORE. MO.

nieko nėra. Paėmęs laikraš
tį matai vienur rateliai, 
draugijos veikia, ten vaka
ras, dar ten paskaitos ren
giamos. Pas mus apie tai 
nič nieko negirdėt ir nema
tyt. Nėra pas mus žmonių, 
kurie vestu liaudį i šviesa, 
ir geresnę ateitį.

Linkuva, Panev. aps. Lin- 
kuviai valstiečiai džiaugia
si tvarka valsčiaus teis
muose.

Pirma, atėjus teisman, 
reikėdavo jo laukti gerokai 
po pietų, dabar gi ryto me
tą vos 10 pasibaigia tuoj ir 
teismas prasideda.

Už naują tvarką visi y- 
ra dėkingi teisėjui ponui 
J. Indrašunui iš Gedžiunų 
sodžiaus. Jis, būdamas žmo
gumi blaiviu, nemėgsta lan
kyti jokių girtybės įstaigų 
ir, atkeliavęs miestelin, 
tuojau eina valsčium Ten 
palaukęs ligi 10 valandos 
pabaigai, jei kitų teisėjų 
nesusirandą, pietų nebe
laukdamas, grįžta atgal na
mon.

Toks jo pasielgimas pri
vertė ir kitus teisėjus da
boti laiką.

Duok, Dieve, kad Lietu
voj daugiau atsirastų tokių 
teisėjų, kaip Gedžiunų p- 
nas J. Indrašunas.

Alunta, Ukm. apskr. Kaip 
iš visų Lietuvos kampų mu
sų žmonės dumia laimės 
šalin aukso kalnų ieškoti, 
taip ir aluntiečiai neatsilie
ka. Ytin 1913 m. daug iš
sidangino už jurių-marelių 
palikdami ukius, žmonas, 

e

p

Jokia kita taboka ne
turi tokios stebėtinos 
skonies kaip NAVY. 
Ir NAVY pakelis su 
keturiais apvynioji- 
mais užlaiko tą gar
dumu ir kvapsni] ta-, 
bokoj.

Klausk pardavėjo kad^ 
duotų dykai popierėlių H, 
kningelę prie kiekvieno: 
m NAVY pakelio.
" (F THE AMERICAN * .

< TOBACCO COMPANY S

vaikus. Palikusios žmonos 
atiduodavo ūkį “iš pusės”, 
by tik kaip nors prąskurs- 
ti. Likusiems ūkininkavi
mas buvo vėl vargas, kad 
nebuvo nė kur nė kame 
tarnų ir darbininkų gauti. 
Visi bėga kaip patrakę, 
jokių pasargų nebodami. O 
ką randa?

Gi štai vienas iškeliavu- 
sis gegužio mėnesy rašo 
man: “Antras mėnuo dir
bu cukraus fabrike; dirbu, 
kaip žydo arklys Lietuvo
je, 10 vai. kasdien... Grįž
čiau namon, bet neturiu už 
ką?” Ir ne jo vieno toks 
likimas sulaukė ir laukia. 
Bet tos juos laukiamos ne
laimės musų žmonės girdė
ti nenori ir lenda, kaip mu
sės dervon, nuolat tvirtin
dami: “ana tas ir tas pasi

pelnė, kodėl gi ne aš”. Tūk
stančiai sutinka mirtį, tūk
stančiai palieka be kojų, 
be rankų, net be proto. Pui
kus pasipelnymas, nėr ką 
sakyti.

Kada musų liaudis susi
pras?

Subatas, Kuršo gub. Mu
sų miestely šią vasarą pa
statė du fabriku: vienas 
name bus lentpjūvė, ant- 
dar visai neužbaigtas. Vie
ras karš, aus, dažys vilnas. 
Gaila, kad Subato lietuviai 
prekybos žvilgsniu dar ant 
vietos: lietuvių krautuvių, 
vos tiktai dvi ir tom silp
nai sekas: latvių gi — ke
letas krautuvių, knygynas, 
aptiekos sandelis ir dvi 
draugijos: ekonomiškoji ir 
“Grauda” (Grūdas).

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką aprčdalų, skrybėlių, Sevcrykų ir 
batų. 4čl aiotcrų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morga.n St. Chicago* Ill.
Telephone Yards 6683

WfcD i sieM
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave, Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617 

CHICAGO, ILLINOIS
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VASARIS m., 1914
19 K. Mansveto ir Gabino
20 P. Leono ir Elenterijaus
21 S. Petro, Feliks, ir Eleon.
22 N. Užgav. Bažn. šv. Petr.
23 P. Petro Dam. ir Bom. p.
24 Ų. Motiejaus apašt.
25 S. Pelenų d. Ceząrijaus

m.

Patėmijimai

r

Pasirodė “Vairas”.
Anuomet “Katalike” bu

vo rašoma, kad Vilniuj ža
dama leisti naujas du kar
tu per mėnesį laikraštif 
“Vairas”. Gi dabar tas 
laikraštis jau pasirodė. 
“Vairas” didelio formato, 
su luobeliais, 24 puslapiai 
teksto. “Vairas” atrode 
tikrai lietuvių židiniu, apie 
kurį susispietę žymesnieji 
musų publicistai, veikėjai 
dailininkai.

Pirmajam “Vairo” nu 
meryj indėta šie dalykėliai
1. Įžanga (nuo redakcijos):
2. Čiurlionis ir musų dva
sios estetikos apsireiškimą
— kun. d-ro J. Stepan avi 
čiaus; 3. Maironies kauk 
lių stygos — Sofijos Čiur
lionienės; 6. Kun. Anta
nas Kaupas — K. J. T; La 
bai mums reikalinga ypa
tybė — Vydūno; 8. Tėvy
nėn grįžtant — Pr. Penkai- 
čio; 9. Viso ko pradžia —' 
kiaušinis — Aišbės; 10. Mu
sų raštai; 11. Trumpa per
nykščių metų apžvalga.

Lietuviai tokio laikraščio 
ikišiol neturėjo. Stigo lie- 

“tnviams ■inteliį’elitams Or
gano. Gi dabartės pasiro
džius “Vairui” išaušo ”.... 
Jraipir naujoji gadynė lie
tuvių atgijimo historijoje”, 
pasak “Vairo” redakcijos 
žodžių. Toliau redakcija pa
sisako, kad “eis musų 
“Vairas”, neliezdamas die
nos mažmožių bei nesusi
pratimų, kįlančių įvairių vi
suomenės krypsnių tarpe”.

“Vairas” stovės ant ben
dro tautinės kultūros pa
grindo. Kreips rašytojų 
bei veikėjų domų kiton pu
sėn, nes ligšiol ”... visa nu- 
blicistų doma, šokio ar to
kio krypsnio, buvo kreipia
ma į kitų taisymą, į kitą 
dorinimą, ir buvo visai už
mirštas vidurinis’ inteli
gento asmuo. Perdaug bu
vo dairomasi aplinkui ii 
žiūrima iš kitų, permaža 
gilinamasi savin ir nieko 
nereikalaujama iš savęs, to
dėl ir asmens sielos kultū
ra apleista. Perdaug buvo 
pasitikima iš kitur atėju
siais skambiais obalsiais: jų 
vertenybė šiandie privalo 
patikrinimo”. Tai kas rū
pės “Vairui”.

Tokiuo laikraščiu reikia 
tik džiaugties. “Vairą” pa
gražina 10 paveikslėlių; jų 
pora musų dailininkų pa
veikslų reprodukcijų, kiti
— fotografijos ir vaizdeliai. 
Luobeliai P. Rimšos darbo. 
Tokio, technikos žvilgsniu, 
išleisto laikraščio mes dar 
tikrai neturėjome.

Geros kloties naujam kul
tūros darbininkui.

Prieš svetimtaučių vėluvas.
“V. L.” štai kokią indo- 

mią žinią skaitome;
“Musų valdžia (Suv. Val

stijų valdžia. “K.” R.) kas

syk labiau varžo ateivių 
teises. Bet dabar jau kėsi
nasi ir ant jų papročių. Pa
rėjo jau ir ant svetimtau
čių vėluvų, kurias ketina 
uždrausti vartoti parodose, 
apvaikščiojimuose etc. Pa
ti valdžia viešai neišdrįsta 
tuomi užsipulti, todėl su
rado tokius “politikierius”, 
kurie jau ir pradėjo agita
ciją prieš ateivių vėluvas. 
Vienu tų “politikierių” y- 
ra New Yorko ex-šerifas 
Julius Harburger, kurio 
pastangomis susitvėrė “The 
American Flag Society” 
(Amerikos Vėluvos Drau
gija). Toji draugija agituo
sianti, idant ateiviai labiau 
gerbtų dryžuotai — žvaig
ždėtą Vėluvą. Štai ką drau
gija agituosianti:

“Valstija privalo išleisti 
įstatymą, draudžiantį var
toti parodose kitokią Vėlu
vą kaip tik amerikonišką. 
Raudona Vėluva yra vyliu- 
ginga; jos pasekėjai yra vi
sokie suvedžioti žmonės, 
aisvameiliai, mušeikos, so
cialistai, blogadariai, ateis
tai, valdžios priešai, obs- 
trukcionalistai ir tam pa
našus, kurių tikslas yra 
griauti, ne statyti. Privalo 
būti užlaikoma stipri įsta
tymų ranka, tuomet galės 
pasilaikyti musų tiesa, ga
lybė ir stiprybė!!”

“V. L.” todėl sako, kad 
tokia agitacija nėra išmin
tinga. Tautinės Vėluvos iš
sidirbo historijoje per tūk
stančius metų. Norint pa
naikinti tas. vėluvas, pir
miau reiktų panaikinti prie
žastis, delko jos atsirado.

Vydūnas tikrai įsižeidęs.
Nesenai minėjome, kad p. 

Vydūnas, Prūsijos lietu
vių veikėjas, įsižeidęs “Lie
tuvos” pastabomis kas link 
jo lietuviams patarimo 
“Jaunime”, idant jie apart 
lietuviškų laikraščių skai
tytų dar ir vokiškus. “L- 
va” paabejojus apie to p. 
Vydūno patarimo sveiku
mą. Taigi karčiai į tai at
sakęs per “Lietuvą”, gi 
dabar dar tai pamini “Jau
nime”, sausio 1914 m. nu
mery j.

“Mano tame straipsnyj 
norėta pasakyti — rašo p, 
Vydūnas — kad turime ra
šydami naudoties ir vokie
čių laikraščiais, musų tau
tiečiams pasakyti, kaip mes 
•judame, kaip tautinė gyvy
bė stiprėja, jei teiktųsi vis 
skaitlingiau su mumis. Bet 
“Lietuva” tuojau visa taip 
išguldo, buk aš lietuvius 
raginąs pasiduoti germani
zavimui. Tik manykite, aš, 
kurs . vienų-vienas Prūsų 
Lietuvoj dabar jau 19-ti 
metai be jokio sustojimo 
dirbu, aukojęs visą Smagu
mą, visą avansavimą, visą 
vokiečių pagarbą, visą tur
tą, kurį tiktai galėjau su
taupyti, didžią savo dva
sios ir silpno savo kimo jė
gų dalį, visus širdies jaus
mus vien lietuvių kilimui, 
aš tekino bildu apšau
ktas!.. . Dabar kaip jau ma
tau viso vargo vaisius, kaip 
jau priverstas kimo gyvy
bės įstatymų vis daugiau 
pasilikti vien prie rašymo, 
dabar gi kaip apie mane 
pradeda rašyti!”

Liūdnas apsireiškimas.

pirm 150 
nesidrovėjo 
kalba pra
tilo musų

Prūsijos lietuviai veikėjai 
kritikuojami.

“Viltyj” atspaudinta: 
“Atviras laiškas” p. B. 
Perkūnėlio į Prūsijos lie
tuvius, Duonelaičiui pamin
klą statančius. Tuo laišku 
smarkiai kritikuojama ir 
net subarama už Prūsijos 
lietuvių veikėjų neišmanin- 
gumą, kurie sumanę tą pa
minklą pastatyti ne kur 
mieste, viešoje vietoje, bet 
ant Rambynkalnio, kuris 
lietuvių labai retai telanko
mas, gi svetimtaučių daug 
rečiau. Tatai kokiam tikslui 
paminklas ten kur tai toli, 
laukuose, turėtų riogsoti?

“Duonelaitis 
metų pirmas 
viešai lietuvių 
bilti, pastatęs 
vardą greta civilizuotų Eu
ropos tautų, turėtų būti 
jums drąsos iratgijimo sim- 
bolu — o jus savo dainiaus 
paminklą kur tai toli už 
miesto slepiate. Lietuviai 
nėra dar taip turtingi did
vyriais, kad jiems jau net 
laukuose paminklus staty
tų. Jaigu darote tai dėlto, 
kad vyriausybė neleistų da
bar dar viešumoje (nors 
Vokietijoj to, rodos, netu
rėtų būti) lietuviško pa
minklo statyti, ar del pap
rasto jūsų noro neparody
ti save viešai, geriau liau
kitės suvis dabar tąjį pa
minklą statę: už 100 metų 
busimosios kartos pastatys 
Duonelaičiui paminklą tin
kamesnėje vietoje” — rašo 
tarp kitko p. B. Perkūnė
lis.

Statistikos reikale.
Dienrašty] “Viltyj” pa

staruoju laiku daug rašo
ma apie statistikos reika
lingumą lietuvių tautai, 
kaip Didžioje Lietuvoje, 
taip ir kitur. Reikia žino
ti, kad statistika nūn yra 
svarbi mokslo šaka. Be sta
tistikos nūn nieko gero ne
galima nuveikti ir savo 
tautos teises ginti. Todėl 
visupirmu norima parūpin
ti lietuvių gyventojų statis
tiką, ypač miestuose, kur 
lenkai paprastai lietuvius 
tik ant pirštų skaito. Tuo 
įjudu norima parodyti, kad 
kaip Vilniuje, Kaune ir 
kitur lietuvių yra šimte
riopai daugiau, negu kad 
lenkai paduoda. Tai be ga
lo butų svarbus daiktas. 
Paskui, žinoma, norima su
rinkti ir kitas statistikos 
žinias apie turtus, kaip tai 
namus, žemes, kapitalus ir 
kt., lygiai ir draugijas. Pa
tariama, kad tuo dalyku 
užsiimtų Lietuvių Mokslo 
Draugija, įkurdama tam ti
kslui nuolatinį statistikos 
vedimui biurą.

Gražus ir būtinai reika
lingas įkūnyti sumanymas.

Vėl vienas lietuvis pas
merktas pakarti.

“Tėvynėj” skaitome, 
kad Waterbury, Conn, kri- 
m i na lis teismas pasmerkęs 
pakarti lietuvį Motiejų 
Rikteraitį, kuris pernai pa
pjovęs savo žmoną. Pako
rimui teismas nuskyręs ge
gužio 8 d. š. m. Rikteraitis 
ir pats • norėjęs pasipjauti 
ir smarkiai skustuvu su
sižeidęs, bet daktarai jį iš
gydę ir turįs, atsakyti galva 
už savo nedirą darbą. Bet 
Rikteraitis ]B‘ie kaltės ne-
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prisipažinęs ir paskutinis jo 
žodis buvęs: '“Aš visados 
sakiau ir dabar saukau, 
kad tas yra neteisybė”.

Baisus dalykas.

Dailiųjų amatų mokykla- 
dirbtuvė.

Kun. Januševičius Kau
ne įsteigęs dailiųjų amatų 
mokyklą-dirbtuvę, kurią 
prekybos ir pramonės mi- 
nisteris jau patvirtinęs. 
Mokyklos tikslai esąs — 
suteikti mokiniams dailės 
mokslo ir technikos įsi- 
mankštinimo keramikos dai- 
lidystėje ir šaltkalvystėje. 
Mokykla — dirbtuvė bu
sianti prekybos ir pramo
nės ministerijos žinyboje. 
Ten busią mokoma: braižy
mo, piešimo, pritaikinamo 
prie amatų. Baigusieji mo
kyklą gausianti paliudiji
mą.

Naujas kandidatas i vysku-
F <pus.

“L. Ž.” skaitome:
“Eina gandas, kad Že

maičių vyskupo vietą žadąs 
užimti gyvenantis Romoj 
kanauninkas Prapuolanis. 
■Jis delei to dalyko turėjęs 
audienciją pas patį pope- 
žiu ’ ’.

Gi “Rygos Garsas” rašo:
“Žemaičių vyskupu esąs 

jau popežiaus užtvirtintas 
kun. Karevičius iš Peter
burgo. Vilniun esąs skiria
mas Seinų vyskupas Karo
sas”.

“Laisvė” keliama Brookly- 
nan.

“Laisvė” 12 numeriu iš
aiškina, į/c^l) ji perkelia
ma Brooklyna/. Iš visako 
matoma, kad So. Bostone 
jai butą perankšta, kad su 
“Keleiviu” nekaip sugy
venta. Nq^s “Laisvė” tie
siog to nenusako, bet ir be 
to aiškiai suprantamas da
lykas. Brooklyne ji turė
sianti naują dirvą socializ
mo platinimui? Oi kad tik 
nebūtų kartus apsivylimas!

Prašyta dienraščio, leista 
savaitraštis.

Kauno spaustuvininkas 
S. Banaitis valdžios prašęs 
dienraščiui leisti leidimo, 
bet gavęs leidimą vien sa
vaitraščiui leisti.

Tikrai biurokratiškai!

Tuščia viltis
“Žmonės, man išrodo, 

perdaug vilisi; daug sviete 
yra tuščių vilčių”, sakė mo
teriškė kunigui. “Ve Jonai
tis. Jo visas kūnas persisun
kęs alkoholiu. Jis paskuti
nis vergas yra savo blogo 
papročio. Vienok vilisi, sa
ko, kad kiekvienas jo pasi
gėrimas yra paskutinis. Vėl 
antai Baltrienė. Ji suimta 
nepagydomos ligos, guli 
ant mirties patalo. Tvirtai, 
vienok, vilisi, kad ateinan
čią savaitę jausis geriau. 
Taip visur labai daug žmo
nių vilisi dalykų, kurių ne- 
kuoinet jie nepamatys”.

Kunigas pažvelgė į mo
teriškę, lyg abejodamas ar 
ji rimtai darė sąvo išrodi- 
nėjimus. Paskui ėmė 
kinti.

“Ką tamsta sakei, 
tiesa. Svietas apimtas 
šokių vilčių. Žmonės 
pilni vilties. Nes nesant vil
ties sviete, apsistotų veiki-

aiš-

yra
vi-

yra
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mas, žmonės paskęstų apa
tijoj, nerangume. Žmonėms 
butų tikra prapultis. Di
džiųjų savo tikslų mes ne
pasieksime, didžiųjų savo 
sumanymų mes neįkunysi- 
me; bet iš to neišeina, kad 
musų viltis buvo tuščia, 
kad ji nuėjo niekais.

“Viltis negema mus pro
tuose. Jas gamina pats gy
venimas. Kaip akis išsi
vystė šviesos atsiliepimui, 
ausis garso atsiliepimui, ar
ba kaip niažos mergelės 
nrižiuri lėles, motiniško 
jautimo varomos, taip ir 
mus viltįs išsivysto atsilie- 
nimui gyvenimo reikalavi
mais.”

“Bet yra nesąmonė vil
ties dalykų, kurių negali
ma įkūnyti arba sulauk
ti”, pasakė moteris.

“Duokim sau”, sakė ku
nigas, “kad tėvas prižada 
vaikui puikiausią dovaną, 
jei jis gerai mokinsis išti
sus metus. Duokim sau 
taipgi, kad kūdikis galvo
ja, ką jis norėtų gauti do
vanoms. Duokim sau, vai
kas mano, kad labiausia 
jam norėtųsi gauti šautu
vą. Bet metų gale vietoj 
to žaislo tėvas intaiso vai
kui geriausių autorių knin- 
gelių. Vaikas besimokin
damas gerai jau pamėgo 
skaityti geras kningas. Tė
vas šį-tą prižadėjo. Vaikas 
gi gavo ne tą, ko laukė. Iš 
pradžios gal jautėsi apvil
tu. Bet galų-gale suprato, 
kad gautasis dalykas yra 
Šimtus kartų geresnis, ne
gu tas, ko laukė. Tas yra 
ir su mumis. Viltis yra 
dangaus pažadas. Kartais 
pažado gerai nesupranta
me ir vilimės menko daly
ko. Bet kiekviena viltis ga
lų gale bus atlyginta.

“Grįškime prie Jonai
čio. Jis vis dar pasigeria. 
Bet kada nors jis ims vir
šų ant savo blogo papro
čio, jei tik nenustos vil
ties ir bandyti. Gal nelai
mingoji Baltrienė daugiau 
nekels, bet jos viltis tą 
reiškia, kad kur nors, ana
pus grabo, prasidės naujas 
gyvenimas. Tat žmjonių 
viltįs nėra tuščios; jos yra 
dieviški pažadai. O tie pa
žadai galų — gale turės iš
sipildyti”.

Sprendimas apie 
žmones.

“Dievo paveikslas yra di
džiau sugedusiame žmogu
je ir tą mes galime rasti, 
jei tik ieškosime ir būti to 
žmogaus artimu”, pasakė 
Jacob A. Riis.

Vienas gražiausių kultū
ros vaisių yra galybė pas 
tikrą žmogų, kur Dievas 
sutvėrė ant savo paveikslo, 
o ne tokį žmogų, kurs yra 
pilnas ydų suterštas nedo
rybėmis, sugedęs del nedo
ro gyvenimo. Tik kiltos šir
dies, prakilnių jausmų žmo
nės tegali pasiekti tos to
bulybės laipsnio.

Mes daugumoj sprendžia
me dažnai apie žmones pa
gal jų ydas, negeras puses, 
paklydimus, prasižengimus, 
ypatingumus. Ir tik plačių 
pažvalgų, mielaširdingi, at
laidus, geros širdies vyrai 
ir moterįs užsimerkia prieš 

žmonių netobulybes ir vi
suomet gatavi padidinti, 
pagirti jų nuopelnus ir 
geras puses. Jie supranta, 
kad Dievas yra niekiausiuo
se žmonyse, širdis užkietė- 
j usiame šykštuoly j, didvy
riu gali stoti šiaudadušis, 
jei reikalas ištiktų.

Prikaišiojimai, užsipuoli
mai, kritikavimai užkerta 
kelią tobulinimuisi. Niekas 
greičiau nesutrukdo augi
mo, kaip dėmių ieškojimas, 
pasigėrėjimas nešvarumais, 
panašiai kiaulei, kuri vi
suomet rausiasi po nevalu
mus ir purvus ir nekuomet 
nepažvelgia augštyn. Link
mė, kurion mes nusisukę, 
parodo musų gyvenimo ke
lią ir žmonės, kurie nuola- 
tai ieško priekabių, suktų 
pasielgimų, nedorų darbe
lių, kurie nuolat nužiūri, 
kurie vis žiuri į blogąsias 
puses, tokie žmonės duoda 
svietui savo paveikslą.

Pasižymėjusi moteris, pa
klausta, kaip ji elgiasi su 
netikusiais žmonėmis pasa
kė: “Visai paprastu budu. 
Visa ką darau, tai stengiuo
si pasinaudoti iš žmonių 
gerųjų ypatybių, o į jų 
ydas neatkreipiu domos”. 
Žmonės naudingiausi mums 
yra tie, kurie, panašiai mi
nėtai prakilniai moterei, 
pražiūri arba stengiasi pa
didinti mus gerąsias puses 
ir traukti prie kiltesnių da
lykų.

Savo nuomone apie ki
tus mes po truputėlį daro
me juos tokiais, kaip apie 
juos mąstome. Mes turime 
palinkimą padidinti ypaty
bes savo prietelių ir visų 
žmonių kuriuos susitinka
me. Jei mes matome tik 
niekus, bjaurumus, peikti
nas žmonių ypatybes, tai 
tuo nei kiek neprisidedame 
prie išnaikinimo jų netobu
lybių; tuo budu mes tik su- 
kietydiname, sustipriname 
jų blogąsias puses. Bet jei 
mes žiūrime į jų gerąsias 
puses, į jų prakilnumus, 
kiltus jų siekimus, tai tuo
mi sustiprinsime jų gerą
sias ypatybes ir prigelbė- 
sime išravėti iš jų širdies 
visokias piktžoles.

Proga sukties tarp žmo
nių, kurie žiuri į musų ge
rąsias puses, o ne į blogą
sias, yra kur kas geresnė, 
negu proga prisikopti pini
gų. Sukimąsi tarp tokių 
žmonių šimtą kartų padidi
na išplėtoti musų gerąsias 
puses.

Kuomet į mus žiuri tik 
iš blogosios pusės, o ne iš 
gerosios, tai galų - gale už
slopinama visa, kas tik bu
vo gera ir gražaus. Kiek 
ten kartų neapsiriktumėm 
pasitikėdami žmonėmis, 
visgi neprivalome nusimin
ti ir nustoti pasitikėję žmo
nėmis. Blogi žmonės yra 
išmintis; daugiausia žmo
nės yra teisus ir pasitikė- 
tįni ir jie nori but teisin
gais.

Kuomet visi pasmerkia 
ir prakeikia žmogų, miela- 
širdystė sako: “Palaukit, 
palaukit; visgi tame žmo
guje yra kur nors Dievas”. 
Tą tai mes norime matyti 
žmonyse, Dievo paveikslą, 
o ne velnio atspindį.

Orison Swett Marden.

Kurs tik girias ir di
džiuojas, visuomet juokin
gu stojas.

Tušti pasistengimai.

ir tramdą

išradinėti, 
platinimas

A

Nesu mokytas, vienok 
matau, kad kai kurie tų, 
katrie vadina save moky
tais dažnai labai klysta, 
eina paklydimo keliais ir 
sako, kad tai tiesos keliais 
einą. Vienas didžiausių pa
klydimų yra — tai naikinti 
tikybą ir skleisti netikybą 
tarp savųjų. Nemaža yra 
atvirų, aršių netikybos pla
tintojų. Girdi, tikyba, Die
vas, bažnyčia stovį žmo
nėms ant kelio 
pažangą.

Galima daug 
kad netikybos 
neša blėdį tautai ir, apskri
tai, ’pažangai. Žinoma, pir
miausiai tuo atžvilgiu blė- 
dinga netikybą, kad ir ji 
yra melas. Čia ne vieta iš- 
parodinėti, kad netikybą y- 
ra melas. Yra daug tautų 
kur kas toliau nužengusių 
pirmyn, negu lietuviai, o 
vienok tvirtai turinti tiky
bos. Historija neparodo nei 
vienos tautos, kuri butų 
buvusi be tikybos. Atpenč, 
historija rodo, kad kur tik 
tikyba puolė, t.en kartu ge- . 
do ir visa tauta, ir žengė 
nupuolimo linkui ir galop 
visai nupuolė. Tikyba yra- 
saugotoja doros ir širdies * 
auklėtoja.

Lietuviai tikyboj išau
klėti yra geros širdies, ne
sigaili aukų nei bažnyčiai, 
nei tautos reikalams, nei 
kitokiems prakilniems tik
slams. Tokiems mus tau
tiečiams iietrųksta pasi
šventimo. O kaip-gi dedas 
su pametusiais tikybą, su 
tais, kurie kovoja prieš ją*! 
Šitai buvo L. Mokslo Dr- 
jos įgaliotiniai atvažiavę 
aukų parinktų prakilniam 
dalykui. Anie, be tikybos 
žmonės, netik kad neauka
vo, be dar teršė įgaliotinių 
vardus, agitavo prieš auka- 
vimą ir paskaitė Tautos Na
mus nereikalinga, net kenk
sminga pažangai įstaiga. 
Tai kaip žmonės sugrubė- 
ja, 
bą. 
Jie 
Jie 
nesirūpina jokiomis įstaigo
mis, nieko netveria, pas 
juos nėra tikro pasišven
timo.

Čia nesakau, kad tikyba' 
visus gerais, pasišventusiais 
padaro. Yra ir tarp tikin
čių, neturinčių tautos mei
lės, peržengiančių doros į- 
statymus, neblaivių. Bet . 
kol jis nešioja širdyj tiky
bą, yra daug vilties, kad jis 
pasitaisys. Na, o tas, kurs 
pameta tikybą, iškur gaus 
paakstinimą atnaujinti gy
venimą? Tikyba ir bažny
čia nekalta, kad kai kurie 
tikintieji arba net kunigai 
eina nedoros keliais. Jie el
giasi prieš tai, ko tikyba 
ir bažnyčia reikalauja. To
dėl būtinai reikia, kad visi 
mus tautiečiai liautųsi nc- 
tikybą skleidę.

J. Balcitis.

suniekėja pametę tiky- 
Jie pasidaro saumyliais. 
nenori niekam aukoti, 
ant tiek nupuolę kad

Kurs žmogus savęs ne
pažįsta, tas kitų pažinime 
klysta.

Kas blogą velija kitam, 
tai atsitink pačiam.

Nebesugadysi žodžių į- 
statų; kol vieną jų ištarsi, 
apmąstyk du kartu.
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Pasižymėjusieji Vergai.
Senovės laikais veik ne

buvo šalies, kur nebūtų bu
vę vergų. Kai kuriose ša
lyse vergų būdavo daugiau, 
negu liuosų žmonių. Žmo
nės turėdavo ir valdydavo 
vergus lygiai, taip kaip jie 
kad valdė galvijus ir tie 
vergai turėdavo savo val
dovų klausyti.

Pažymėtina, vienok, kad 
Lietuva nežinojo vergijos 
laikų. Tuomi lietuviai gali 
didžiuotis, Tai parodo jų 
budo švelnumą, širdies ge
rumą. Baudžiava buvo pas 
mus lenkų įvesta.

Dabartės samdininkai nė
ra vergai. Samdytojai ne
turi teisės jų nubausti, 
plakti. Visa, ką samdytojas 
gali samdininkui padaryti, 
tai tik pavaryti. Vergijos- 
gi laikais vergai nebuvo ap
saugoti įstatymais. Jei vie
nas užmušdavo vergą an
tro, tai užmušėjas turėda
vo savininkui užmokėti tik 
vergo kainą. Jei-gi pats 
savininkas plakdavo vergą 
arba jį nugalabindavo, tai 
jis tik padarydavo sau nuo
stolį. Ir čia viskas baigda
vosi.

Musų dabartiniu žvilgs
niu yra labai bjaurus surė
dymas, kur žmogus žmogui 
prigulėtų, kaip koks gyvu
lys arba padaras. Vienok 
nėra dar 50 metų nuo to 
laiko, kuomet baltparviai 
manė, kad nieko pikto nėra 
tame, kad jiems juodpar- 
viai vergautų.

Senovės-gi laikais, jei 
kas but pasakęs, kad nėrh 
teisinga, kad žmogus žmo
gui doros žvilgsniu negali 
vergauti, tai iš jo butų tik 
pasijuokę. Iš pradžios kuo
met viena gentis kariavo 
su antrą, paimtieji nelai
svėn stodavo vergais ir jie 
būdavo didžiausias ir bran
giausias karo grobis. Veik 
visuomet apgalėtieji stoda
vo vergais apgalėto jų. Ap
galėto j ai arba apsigyven
davo užkariautoj šalyj ir 
čia pavergdavo jos gyven
tojus arba veždavo į savo 
žeme arba parduodavo ver
gais į kitas žemes.

Kartais gaujos plėšikų 
užpuldavo ant ramių gy
ventojų, suimdavo juosius 
ir parduodavo vergais į ki
tas žemes. Suprantama 
kad tai buvo baisus daiktas 
būti pagautų nedorėlių ir 
parduotu kokiam valdovui, 
kurs elgėsi su juo, kaip 

.norėjo.
Vis-gi dažnai valdovai 

būdavo geri, malonus, min
kštos, gailingos širdies žmo
nės. Jie gražiai apsieidavo 
su savo vergais, ypač su 
tais, kurie tarnaudavo na
muose. Suprantama, kad 
tie vergai, su kuriais švel
niai, mandagiai apsieinama, 
ištikimiau tarnavo ir na
šiau dirbo. Kartais vergai 
įgydavo valdovų malonę 
ir būdavo paliuosuojami. 
Žemiau ir bus papasakota 
apie tokius žmones, kurie 
buvo pavergti arba net bu
vo gimę vergais, stojo di
džiais vyrais ir nuveikė 
nuostabius, nemarius dar
bus.
Vaikelis, kurs vergu buvo 
parduotas, stojo pirmu mi

nistru.
Paminėsim trumpai apie

vieną vergą, kurį maždaug 
visi žino. Tai buvo vaikelis, 
kurį tėvas ypač mylėdamas, 
intaisė jam dryžą j upelę. 
Tos jam broliai pavydėjo 
ir virto jam visai blogai, 
kuomet jis papasakojo sap
navęs, kad visi namiškiai 
jam kloniojęsi. Tat iš pra
džios broliai sumanė jį nu
galabinti, bet vėliau išgal
vojo geresnį sumanymą, nes 
nevisai jiems tiko nugala
binti tikrą brolį. Jie parda
vė jį. Izmaelitams, kurie 
nugabeno vaikelį į Egipto 
žemę ir savo keliu pardavė 
faraono tarnui Putifarui. 
Juozapas buvo tikru ver
gu, bet Putifaras urnai pa- 
tėmijo jo nepaprastą bu
klumą ir išmanymą. Tuo
met jis pavedė Juozapui pri
žiūrėti visus savo namus. 
Juozapas vis-gi buvo ver
gas ir Putifaras turėjo tei
sę bile kada įmesti kalėji
mam Mes žinome, kaip fa
raonas, patyręs, kad jis go
bia išguldyti sapnus, paliuo- 
savo iš vergijos ir padarė 
jį savo viešpatijoj pirmu 
ministru. Yra tai seniau
sias pasakojimas apie ver
gą, kurs iškilo į augštą vie
tą.

Vergo kūdikis, kurs stojo 
didžiu tautos vadovu.

Iš Šventraščio žinome, 
kad visi Jokūbo ainiai liko 
Egipte pavergti. Jie buvo 
vergai ne kokio pono, bet 
visos Egipto valstybės bu
vo verčiami atlikinėti sun
kiausius darbus. Bet kuo
met vienai vergei, žydų gi
minės, gimė vaikutis, ji įdė
jo pintinėn ir paleido į Ni- 
liaus upę. Faraono-gi duk
tė, atėjusi su savo tarnai
tėmis maudytis į upe, rado 
pintine su vaikučiu. Vaiku
tis buvo auginamas valdo
vo ruimuose. Vėliau tas 
vaikutis, išaugęs į vyrą, iš
vedė žydus iš žemės Egip
to. Mozė-gi ištikro buvo 
vergo sūnūs.

Yra spėliojama, kad ka- 
daisia Egipte vergai suki
lę, pavergę savo ponus ir 
Jgą laiką viešpatavę. Pas
kui po kiek metų išnaujo 
buvę pavergti. Tikrų, vie
nok, žinių apie tokią per
versme nėra.

Vergas, kurs parašė nema
rias sakmes.

Aisopas, nemarių sakmių 
autorius, buvo vergas. Apie 
jį eina kelios pasakos. Sa
ko, kad dviem graikų mie
stam bekariaujant tarp sa
vęs, vaikas vardu Aisopas 
pakliuvo į nelaisvę ir ver
gu buvo paduotas gan ge
ros širdies žmogui. Tasai 
patėmijęs jaunuolio gudru
mą, mokino jį ir galų-gale 
poliuosavo. Iš antro pasa
kojimo sužinome, kad jis 
buvo kuprotas nedailus, 
mažas ir ilgą laiką niekas 
nenorėjo jo pirkti. Bet tas 
nedailus vyras turėjo ma
lonų, švelnų balsą, didį iš
manymą, gerą širdį ir ste
bėtiną vaidentuvę. Jau pra
ėjo gal 2.500 su viršum me
tų kaip jis gyveno, o pasau
lis dar vis gėrisi jo sakmė
mis apie gyvulius ir pauk
ščius. To vyro sakmės iš-
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versta ir lietuvių kalbom
Pas graikus ir romėnus 

vergai turėdavo progą už
sidirbti pinigų ir išsipirk
ti iš vergijos. Kartais pa- 
liuosuotas vergas parsisam- 
dydavo kokiam ponui ir 
pats laikydavo vergus. Ro
mos imperatorius Neronasx 
kurs pirmas ėmė persekio
ti krikščionis, turėjo samdi
ninką vardu Epafroditą, E- 
pafroditas turėjo vergą 
vardu Epiktetą.

Nors Epafroditas buvo 
pats vergu, vienok, jis bu
vo žiauriu ponu.> Epiktetas 
daug nuo jo kentėjo. Epik
tetas, vienok, buvo gilios 
išminties ir švelnios širdies 
vyras. Nors jis buvo ver
gu, bet jis jautė, kad jo 
dvasios niekas negali pa
vergti. Dvasia jis buvo it 
paukštelis ore. Galų — gale 
Epiktetas gavo liuosybę. 
lis teikė žmonėms savo gi
lios išminties mintis; jis y- 
ra žinomas, kaipo filosofas 
ir mokytojas. Kaipir grai
kų filosofas jis nieko neuž
rašė. vienok, jo mokinys 
Arrian padarė išrašas, to 
didžio vyro. Didžiausieji ro
mėnų išminčiai, tame skai
čiuj ir imperatorius Mar
cus Aurelius, laikė buvusį 
vergą. Epiktetą išiminties 
šaltiniu.

Kuomet romėnai priėmė 
krikščionybę, vis dar tesė
si v; rgija. Imperatorius Ju
stinianas turėjo vergą var
du Narses. Jis buvo parga
bentas iš Armėnijos Narses 
buvo raišas; todėl vyrai ir 
moterįs šaipydavosi ir pa
juokdavo žmogelį. Jis bu
vo pristatytas tarnauti mo
terims. Justinianas, vienok, 
patyrė, kad Narses yra gu
drus ir protingas vyras. 
Suteikė jam liuosybę ir da
ri- didelę tarnystę.

r» i o tarj.ii į Italiją įsi
veržė gaujo-. žiaurią gotų. 
Go'ai nesulaikomai sklei
dėsi po vrią Italiją, užmu
šinėju žmonis, pleškini’, de
gino, kas t.k pakliuvę. .Im
peratorius pasiuntė kariuo
menę prieš gotus po vado
vyste buvusio pajuokto ver
go Narseso. 'Narses taip gu
driai sutvarkė kariuomenę 
ir taip sumaniai aną vedė 
prieš gaujas gotų, kad umu 
laiku išpliekė gotains kailį 
ir išvijo iš Italijos.

Dabar pažvelgsime į ver
gą, kurs netik rūpinosi sa
vo laisve, bet kuriam taip
gi rūpėjo laisvė kitų ver
gų. Jis šauniai kariavo už 
liuosybę. Romėnai turėjo 
tūkstančių tūkstančius ver
gų, kurie dirbo nei kieno 
neprižiūrimi ant ūkių. Taip
gi jie turėjo Romoj kitos 
rūšies vergus -— gladiato
rius. Gladiatoriai turėjo 
kauties tarp saves cirkuose, 
o romėnai žiūrėdami gėrė
josi iš to. Vienas gladiato
rius buvo vardu Spartakas, 
kilęs iš Trakų žemės.

Spartakas nemanė likti 
gladiatoriumi. Jis sukėlė ki
tus gladiatorius. O gladia
toriai buvo stiprus, raume
ningi, šauniai vartojo gin
klus. Spartakas sukurstė 
gladiatorius kovoti už lais
ve vietoj teikus bjaurų pa
sigėrėjimą romėnams.- Kuo
met gladiatoriai sukilo, tai 
nei vieno nesirado geresnio 
būti vadovu, kaip Sparta
kas. Su ginklais, kurie jiems 

buvo duoti grumties are
noj, gladiatoriai išdūmė į 
kalnus ir iš ten užpuldinė
jo ant sodžių. Reikia žino
ti, kad gladiatoriai nebuvo 
romėnai ir nekentė Romos 
valdžios. Roma siuntė ka
riuomenę vieną po kitai 
prieš gladiatorius. Kariuo
menės likdavo išblaškytos. 
O tuo tarpu tik plūdo ir 
plūdo iš visų pusių vergai 
ir Spartako kariuomenė di
džiai pasidaugino. •

Kaip Spartakas žuvo kovoj.

Spartako nuomonė bu
vo, kad visi gladiatoriai 
grįstų į savo tėvynes — 
kas į Vokietiją kas į Tra
kiją ir tt. Bet matydami, 
kaip jiems sekasi lengvai 
išblaškyti Romos kariuo
menes, jie panoro išterioti 
Romą. Spartakas numanė, 
kad tai nebus galima, bet 
kitų verčiamas sutiko. Ga
lų — gale romėnai pasiuntė 
tokią didelę kariuomenę, 
kad jri buvo kurkas dides
nė už Spartako armiją. Ne
svietiškai narsiai grūmėsi 
milžinai — gladiatoriai, vie
nok, romėnai paėmė viršų. 
Spartakas krito nuo smū
gių romėnų kalavijų. Vi
si gladiatoriai ir vergai čia 
žuvo. 6.000 jų buvo paim
lu nelaisvėn. Bet visi žiau
riai buvo nugalabinti. Ne
buvo mažiausio prasigailė- 
jimo.

Vergija Suvienytose Val
stijose.

Vergija buvo nevien se
novėj. Tik šimtas metų at
gal Europos valstybės nu
tarė pahaikii/ifyvertelgavi- 
iną vergais. Būdavo užpul
davo Afrikoj ant negrų, su- 
gaudydavo juos ir gaben
davo į Ameriką, Turkiją 
ir kitas šalis. 90 metų at
gal vienas būrys vertelgų 
vergais apnyko vieną negrų 
sodybą ir visus vyrus, mo
teris ir vaikus suėmė. Bu
vo vienas vaikas vardu A- 
džai. Begabenant tuos ver
gus jure juos suėmė anglų 
karo garlaivis ir visus pa- 
liuosavo. Negrai pateko į 
anglų kolioniją ir buvo mo
kinami krikščioniškų daly
kų ir paskui krikštijami. 
Andžai taip-gi buvo pa
krikštytas ir paradytas Sa
lonėlius Crowther. Jis sto
jo paskui uolus krikščionis 
ir misionorius. Po 20-ties 
metų besidarbavimo tarp 
savo brolių jis stojo vys
kupu Nigerijoj.

Keliatas dar dabar teb- 
gyveiia, kurie gimė vargais. 
Žymiausias tų yra Booker 
T. Washington. Jis gimė 
vergu Suvienytose Valsti
jose pirm 50 metų. Nors 
jau buvo panaikinta tuo
met vertelgystė vergais, 
bet pati vergija Amerikoj 
klestėjo. «

Kaip žinoma, del vergi
jos kilo civilis karas. Tik 
per didį karą vergija Ame
rikoj tebuvo panaikinta.

Booker T. Washington 
buvo mažu vaiku, kuomet 
kraujas liejosi del vergijos 
panaikinimo. Galop paskli
do linksma naujiena, kad ne
grai yra liuosi. Booker tu
rėjo kelis brolius ir seseris. 
Jo tėvas,jau įmvo miręs, 
bet turėjo patėvį, kurs gy
veno už kelių šimtų mylių. 
Susidėję vežimėliu visus 

savo daiktus ir taip keliavo 
pėsti ilgą kelionę.

Prie patėvio būdamas, 
Booker turėjo progą lanky
ti mokyklą, bet urnai ją 
turėjo apleisti ir eiti į an
glių kasyklą dirbti. Turėjo 
didį patraukimą prie mok
slo. Per vakarų vakarus 
sėsėdavo su kninga. Kiek 
sutitaupęs, ėmė lankyti 
Hamton institutą. Labai 
čia jalui sekėsi. Pabaigęs 
mokslus, čia pat stojo pro
fesoriumi. Paskui, įsteigė 
savo viengenčiams mieste 
Tuskegee, Ala., mokyklą. 
Taip tai vergo vaikas sto
jo žymiu auklėtoju ir pri- 
skaitomas prie garsiausių 
vyrų pasaulyj.

Kas musų priešai.
Kiek galėdamas, kiek su- 

prazdamas paaiškinsiu tą 
dalyką. Pažvelgkime, kas 
mus skriaudžia, kas vargi
na, kas neleidžia mums i- 
šeiti iš vargų klano,

Duokim sau, tėvas sun
kiai per kiaurą dieną dir
bęs, sugrįšta į savo šeimy
nėlę. Jį pasitinka suvargę, 
išalkę vaikeliai. Tėvas sku
biai sėda, jo kaulai braška 
ir jaučiasi sustirusiu, kaip 
medinis. Kodėl tas žmoge
lis taip suvargęs, kodėl jo 
vaikeliui išblyškę, kodėl jie 
nedavalgę?

Be abejonės, darbdaviai 
slegia darbininkus ir ma
žina jų gerbūvį. Darbda
viams rupi milijonai susi
krauti ir, žinoma, darbinin
kų gerovė jiems neapeina. 
Valdžia remia ir palaiko 
darbdavių pusę ir ji yra 
antras darbininkų priešas. 
Trečias gerovės priešas y- 
ra patįs darbininkai, ne
tekę artimo meilės, nepri
pažįstanti Dievo, paskendę 
girtybėje.

Kaip mes galime pasiek
ti gerovę? U-gi pažinę sa
vo priešus, kovodami su 
jais. Kovos-gi pamatau tu
rime dėti artimo meilę, vie
nybę ir blaivybę. Tų ypa
tybių kaip sykis mums, 
darbininkams,trūksta. Svai
galai mus verčia but darb
davių vergais. Girtybė it 
koks didis akmuo riogso ant 
pažangos kelio ir neleidžia 
pravažiuoti.

Svaigaluose yra pasken-. 
dęs darbininkų luomas, kai
po koks medis į balą, į 
maurynę, ir mirksta, ir trū
nija, ir pusta. Jau mes ži
nom ir matom, kad vargs
tam del svaigalų. Tai kaip 
čia dabartės gelbėtis? Kaip 
lengviausia ir be pavojaus 
galėtumėm tą medį išgelbė
ti. Dažnai mes imame tam 
medžiui už viršūnės ir pa
traukiame po truputį. Tuo
mi tik nulaužome medžio 
šakeles, Todėl imkime už 
drūtgalio be laužimo atža
lų ir traukini iš balos, iš 
mauryn.es. Broliai darbi
ninkai, meskim, liaukimės 
lankę girtybės lizdus. Grie- 
bkimės apšvietimo, auklė
kime savyj vienybę, artimo 
meilę. Svaigalai atima pa
skutinius musų centus ma
žina sveikatą, silpnina pro
tą.

Nepakanka patiems me
sti vartojus svaigalus. Rei
kia kalbinti, raginti ir ki
tus taip daryti. Kitų apsi
leidimas ir mums kenkia. 
Straikų metu girtuokliai 
neturi susitaupę ir jUojį

jiems reikia pašelpą teikti, 
jie ardo viehybę, nepaiso 
apie pagerinimus, neturi 
prakilnių minčių, jausmų 
ir tokiuo budu baisiai ken
kia visų darbininkų būvio 
pagerinimui. Karštai, nar
siai reikia kovoti su tuo ne
vidonu — .girtybe. Baisiau
siai ardo darbininkai savo 
gerovę nesvietiška girtybe. 
Kol neišsiblavinsim, tol 
klamposim po vargo pur
vyną.

Svaigalų priešas.

Paskaita apie Duo
nelaitį.

Paminėjimui pirmojo 
Prūsijos karaliaus apvai
nikavimo Karaliaučiuje 
(sausio 17 d. .1701 m.) uni
versitetas ruošia kasmet iš
kilmę.

Be studentų atstovų ir 
profesorių, šios šventės iš
kilmėse dalyvauja žymes
nieji miesto visuomenės vei
kėjai. Svarbiausią iškilmė
se vietą užima kokia-nors 
vieno profesoriaus prakal
ba. Šį kartą kalbėjo prof, 
d-ras Albertas Bezenberge- 
ris apie lietuvių garsųjį ra
šytoją Kr. Duonelaitį. Prof. 
Bezenbergeris, pragarsėjęs 
tyrinėjimais senlietuviškų- 
jų tekstų, kalbos pradžioje 
nurodo, kad gercogas Al
bertas, įsteigiant Karaliau
čiaus (1544 m.) universite
tą, paskyrė viso labo stu
dentams 24 vietas. Jų skai
čiuje 10 vietų vokiečiams, 
7 lenkams ir 7 lietuviams 
arba senprusiams. Šių, ro
dos, buvo visai mažai, užtat 
lietuvių skaičius kasmet 
augo, ir net 1544 m. pirmo
jo rektoriaus Sabinus’o lai
kuose buvo du lietuviu. 
Pragarsėjusiais esą šitų lie
tuvių “cives academici ” 
Mažvydis (Mosvidius), Rė
za, Kuršaitis. Bet visų-di- 
džiausią pagarbą užsitarna
vo tas, apie kurį Dorpato 
Aleksandrovas rašė, jei jis 
Imtų rašęs eilių svetimomis 
kalbomis, jis butų įrašytas 
į žymiausiųjų pasaulio ra
šytojų skaičių — Duonelai
tis. Nors jis (Bezenberge
ris) su šiuo tvirtinimu ne
visai sutikti galįs, vis dėlto 
200 m. Duonelaičio gimimo 
sukaktuves tas universite
tas turįs atsiminti, kame 
jis savo mokslą. įgijęs.

Kalbėtojas papasakojo vi
są Duonelaičio biografiją, 
kurią jau lietuviai skaity
tojai gerai žino, todėl reikė
tų plačiau išdėstyti Bezen- 
bergerio nuomonę apie lie
tuvių raštiją ir likimą. Duo
nelaitis stovįs lietuvių ra
šytojų tarpe vienas. Didžių
jų kunigaikščių laikuose lie
tuviai dar neturėję savo ra
štų, jų raštų atsiradimo 
metai esą Mažoje Lietuvo
je — 1595, o Didžioje Lie
tuvoje.— 1547111. Bet ką ma
tome Duonelaičio laikams 
praėjus? Šiandien jau veik 
nebegalima visų lietuvių 
raštų sekti, ir tie-kurie 
juos geriau pažįsta, stebisi 
jų įvairumu. Bet Duonelai
čio ir jo laikų niekas dar 
gerai neištyrė ir reikia gai- 
lėties, kad šių laikų mok
slininkai lietuviai labiau 
rūpinasi naujaisiais rašyto
jais, negu Duonelaičiu, kur
sai vienas gal giliau už ki
tus pažvelgęs į savo tautos 

I likimą.

mj. . t. "iw
Kalbėtojas savo paskai

tos gale juodomis spalvo
mis piešia lietuvių ateitį 
Mažojoje Lietuvoje.

Duonelaičiui pasimirus, 
vis labiau ir labiau nyksta 
Mažosios Lietuvos lietuviai 
ir labai reikia abejoti, ar 
nors vienas lietuvis kalbą 
bei lietuvių padavimus ži
nos kito šimtmečio pradžio- 
jo (!), ir, be abejo, Mažo
sios Lietuvos lietuviai, iš
nyks (!), kaip Išnyko sen- 
prusiai. Bet ko senprusiai 
nepaliko, tą paliksią Mažo
sios Lietuvos lietuviai — 
savo tautos literatūrą ir 
garsųjį tautos dainių, kurio 
vardas amžiais skambės. Vi
si klausytojai triukšmingai 
išreiškia pasitenkinimą Be- 
zenbergerio prakalba.

Delei pastarųjų kalbėto
jo žodžių reikia pasakyti, 
kad jis drauge su kai ku
riais kitais mokslininkais 
1879 m. prirodinėjo, kad 
lietuvių kalba, skriaudžia
ma lenkų, rusų, latvių, vo
kiečių kalbomis, nesulauk
sianti naujo (1900 m.) šimt
mečio! Nes toks esąs gam
tos bei historijos bėgio įsta
tymas.

Praėjus 1900 m., jau ne
betikima į Didž. Lietuvos 
lietuvių išnykimą, užtat 
tvirtinama dabar, kad iki 
2000 m. išnyksią Mažosios 
Lietuvos lietuviai. Teisybė, 
Mažojoje Lietuvoje daug y- 
ra apmirusių sąnarių, bet 
širdis kasdien gyviau bei 
stipriau plaka ir su laiku 
pradės tautos kraują vary
ti į tolimiausias gysleles. 
Be abejo, 2000 metais mok
slininkams tiek šimtmečių 
lietuvius marinusiems -aeU 
kės dar šimtą metų pridė
ti.

ŽMOGŽUDIS BE KOJŲ.

Luošas žmogus be kojų 
buvo teisiamas prisaikin- 
tųjų suolo Rennese, Fran- 
cijoj. Jis buvo kaltinamas 
uz norėjimą nužudyti vie
ną moteriškę su apiplėši
mo tikslu. Apskųstasis, ne
turėdamas kojų taip tvir
tai išdirbo savo rankų rau
menis, kad ant rankų šo
kuoja nelyginant kaip koks 
katinas.

Tas luošasis mėgino pas
maugti vieną šeimininkę, 
kad iš jos atėmus 1,300 
frankų.

Nakčia prie namų sienos 
pristatęs kopėčias, šiomis 
ant rankų užlipęs į pirmąjį 
namų augštą ir per langą 
įlindęs vidun. Kuomet mo
teriškė valstietė išbudus, 
piktadaris jau buvęs ant jos 
lovos ir griebės jaį už ger
klės. Smaugdamas ją musęs 
dar kabliu ir tik tada pa
leidęs, kuomet pamatęs, kad 
moteriškė esanti pribaigta, 
ty. nužudyta.

Paėmęs 1.300 frankų no
rėjo tuojaus pasišalinti. 
Bet valstietė atgavusi są
monę ėmė šaukti pagelbos. 
Luošasis tada Išnaujo ant 
jos su visu savo patraktum 
metėsi ir išnaujo ėmė skau
džiai, kad piktadaris iš 
skausmo net suriko. Į kilk- 
smą susibėgo kaimynai ir ji 
suėmė.

Apskųstasis teisme paro
dė savo rankų miklumą, už
šokdamas ant stalo kaip ka
tinas. Prisaikintųjų suolas 
pasmerkė jį 6 metams įš- 
tremiman į Naująją Kale
doniją.

5
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Iš kur imasi val
katos.

Vieną kartą, kada len
gvas vėjalis maloniai šiu
reno ir skaisti saulutė 
švietė, aš su savo draugu 
sutarėva eiti pasivaikščio
tu, tyru laukų oru pakvė
puotų ir draugiškai pasi
kalbėtų. Atsiskyrę nuo sa
vo moksleivių būrelio ir 
einava pietų linkon nuo 
mokyklos žaislakiemio po- 
balsiai lietuviškai kalbėda
ma.

Paėję apie pusverstį, pri- 
ėjova geležinkeli, kurs yra 
poaugščiai toj vietoj iškel-' 
tas. Belipdami ant to pyly- 
mo netikėtai pamatėva be
einanti geležinkeliu nepap
rastą keleivi. Keliaujantis 
žmogelis išrodė labai su
vargęs; veidas apneštas že
mėmis, drapanos visai nu
plyšę, rankos baisiai pūs
lėtos, kojas ką tik bepavel
ka; ištikro, net gaila į 
vargšą žiūrėti. Išgirdęs mu
du lietuviškai kalbant, net 
jam akys nušvito ir nieko 
nelaukęs sušuko: “Tai 
tamstos lietuviai T! Ar ne
žinot, kur butų galima dar
bas gauti?”

Apgailėtina labai mud
viem buvo sutikti lietuvį 
valkatą ir dar taip suvar
gusį. Į jo klausimą ne- 
galėjova atsakyti, nes pa
tįs nedirbdami dirbtuvėj, 
nieko nežinova apie darbus.

Pradėjus mudviem su 
juo kalbėtis, štai ką jis pa
sakė: “Vyručiai, ar mato
te į ką aš dabar panašus? 
nei į žvėrį, nei j žmogų. 
Galite jus pasakyti, kad iš- 
rodau į darbininką sunkiai 
dirbantį. Bet ne taip jau
čiuosi, ne taip su manim y- 
ra — jau nebesuprantu, 
kas tai yra šventė, kas tai 
yra žmoniškas poilsis ir 
kas yra sveikatingas gyve
nimas. Teisybė, buvau ki
tą kartą žmogumi, gyve
nau kaip padorus žmogus, 
bet per neatsargumą iškry- 
pau iš tiesaus kelio, o da
bar turiu amžinai, kaip 
beprotis, valkiotis. Dabar, 
vyručiai, atsisveikindamas 
su jumis, pasakysiu, kas 
tai buvo per priežastis ma
no pavirtimo į valkatą ir 
kas buvo didžiausiu žudy- 
tojum. Tai tas nelabasis 
stiklelis, kuris atėmė man 
protą, sunaikino sveikatą ir 
padarė nelaimingiausiu 
žmogumi pasaulyj. Keli 
metai atgal gyvenau Chi
cago j e, turėjau gerą dar
bą, bet mylėjau po trupu
tį paragauti tų nuodų. Tai 
tie įvedė mane į pražūties 
bangas. Po trumpo laiko 
taip įpratau, kad nebegalė
jau nei atsitraukti nuo 
blogo papročio. Del nusi
gėrimo netekau gero dar
bo, paskui pradėjau am
žinai valkioties po dvokian
čias karčemas. Žinoma, 
karčemose suradau net to- 
kių draugų, kurie mane pa
vadino važiuot net į Wyo
ming. Sakė, tenai tai vie
ną dieną padirbę, galį ger
ti per visą savaitę. Nebe
turėdamas pilno proto, bet 
kišenių j turint dar kelis 
centus, sutikau su tuo ir 
išvažiavau drauge su jais. 
Po trumpo laiko anglių 
kasyklose gavau darbą. 
Dirbdavau tiktai dvi dieni

į savaitę; užmokestįs visai 
mažos, ir tai, ką uždirbi, 
turi su jais pragerti. O jai
gu negersi, tai nei darbo 
neturėsi. Matydamas, kad 
negalėsiu pragyventi, va
žiuoju atgal. Turėjau apie 
5 dol.; nusipirkau tikietą 
ir išvažiavau. Privažiuoju 
mažą miesteliuką; trauki
nio užveižėtojas liepė iš
lipti. Ką darysi, išlipau. 
Bet kur dabar dėtis? Pini
gų neturiu nei vieno cen
to; darbo gauti nežinau 
•kur. Manau sau: eisiu į 
karčemą ir paklausiu, kur 
čia lietuviai gyvena, gal su 
jųjų pagelba galėsiu gau
ti šiokį-tokį darbą. Įeinu! 
į karčemą, randu nemažą 
būrelį žmonių betraukiant 
rudį. Visi sužiuro į mane. 
Aš, nelaukęs nieko, paklau
siau jų: Ar nežinot, tams
tos, kur čia lietuviai, gyve
na ? Į mano klausymą 
tuoj aus jie mane apstojo ir 
ėmė klausinėti. Vienas jau
nas vaikinas sako: “Ar 
tu lietuvis?” Taip, sakau, 
lietuvis. “O ką tu čia norė
tum, gal darbo gaut?” Tai, 
sakau, norėčiau gauti šio
kį tokį darbą. Toliaus jis 
sako: “Aš tau rytoj pasto- 
rosiu darbą, nieko nebijok, 
o dabar išsigerkime ir eisi
me su manimi. Prisivedė 
mane prie baro; išgėrėme 
sykį, jie perka daugiau gė
rimo ir sako: “Gerk, tau 
nieko nereikia mokėti”. 
Mat, jie norėjo mane nu
girdyti ir atimti nuo ma
nęs drapanas, nes buvau 
gerai apsitaisęs; žinoma, 
toks jų gerumas, bet buvo 
dar nenuplyšę. Kaip jie 
pamatė, kad aš jau biskį 
apsvaigęs, tai tas jaunas 
lietuvis paprašė, kad persi
mainyčiau su juomi drapa
nomis tik ant šio vakaro. 
Mat, jo buvo visai nuply
šę, tai ir norėjo su mano 
pasinaudoti. Nebeturėda
mas pilno proto, nesupra
tau, kad tai apgavystė. 
Kaip tik jis paprašė, tai 
įėjęs į kambarį, persimai
niau su jo drapanomis. 
Paskui jis sako: “Eik šen, 
išsigersime”. Nupirko gė
rimo ir sako: “Dabar tu 
čia palauk, o aš eisiu pa
vaikščioti, tuojaus pa
grįšiu”. Jis išėjo ir nebe
grįžo. Pasilikęs karčemoje 
su tais jojo draugais, lau
kiu jo pagrįštant. O tie jo 
draugai turbut buvo susi
tarę, kad vis perka ir lie
pia gerti. Ant galo taip 
nusigėriau, kad nebeatme
nu, kas su manimi dėjosi, 
tiktai anksti rytą gale 
miestelio pajutau sušalęs 
begulįs. Atsistojęs apsi
žvalgiau aplink save ir sa
kau: Tai draugai ir dar 
lietuviai, o į ką jie mane 
pavertė? Kur man dabar 
dėtis? Grįšti atgal nebeno
riu; eisiu pėsčias toliaus. 
Paėjau apie porą mylių, 
matau, išpalengvo ateina 
ilgas traukinis, kaip tik 
jis mane pasivijo, aš, tu
rėdamas progą, užsikabi
nau ant jo ir atvažiavau 
net į Spring Valley, Ill. Čia 
traukinis sustojo; tada aš 
turėjau nulipti. Nors ir 
ant traukinio važiavau, bet 
išbuvau apie tris dienas 
nevalgęs ir dabar nežinau, 
kur ką gausiu ir kur ap
sistosiu. Jaigu pasitaikys 
vėl koks traukinis, tai gal

pasieksiu Chicagą. Kaip 
tik pasieksiu Chicagą, tuo
jaus glausiuosi prie savo 
senųjų draugų ir pradėsiu 
naują gyvenimą. O to nela
bo alkoholio saugosiuosi, 
kaip didžiausio žudytojo ir 
savo draugams patarsiu ir 
perspėsiu nuo tokios nelai
mės, kokią aš sutikau iš 
priežasties alkoholio”.

Iš to labai aišku, kad 
gėrimas atgabena sunkiau
sius vargus ir didžiausias 
nelaimes. Žmogus nustoja 
turto; praranda savo svei
katą ir nekuomet nemato 
šviesios dienos, vien tik 
skurdą ir vargus, vis per 
gėrimą. Juk ne tas vienas 
žmogelis tokią sunkią var
gų naštą neša; bet šimtais 
ir tūkstančiais žlunga tam 
panašiose vargų bangose. 
Jaigu mes pažvelgsime į 
šeimvnas, kuriose vra var- 
tojami svaiginanti gėrimai, 
ką mes tenai atrasime? 
Vien tik išgirsime vaidus, 
dejavimus ir bėdas kasdie
ną. Kūdikius atrasime su
vargusius, nuplyšusius; be 
duonos kąsnio, o apie ap- 
švietą, kad vaikams suteik
ti, tai nėr ko nei kalbėti. 
Taigi matydami, kad alko
holis atgabena tokias nelai
mes ir skurdą, geriausia 
mums butų prašalinti iš 
musų tarpo tą alkoholį, 
kaipo skurdo nešėją’ ir di
džiausią musų priešą.

J. P. Poška.

po kelių metų jau jis at
kutęs. Dar keli metai ir jau 
dvaras jo rankose. Dar 
keli metai, jau šitame dva
re palieka “špekterį”, 'b 
pats kimba į kitą dvarą. 
Tai mat, kur šalis genj 
progai. Be abejonės, yra ir 
mūsiškių stipriai įkibusių 
į dvarus. Bet jų kur kas 
turėtų but daugiau. Kodėl 
lietuviai susitaupę Ameri
koj kelis šimtus dolerių 
negrįšta ir nekimba į dva
rus, kaip tai daro ateiviai 
vokiečiai? Juk tai parodo, 
kad lietuviai virsta į to
kius gudragalvius, kaip 
kad viršuj aprašyta; Ame
rikoj irgi puikiai galėtų 
lietuviai verstis ant farmų. 
Juk čia net žydai kimba į 
farinas. O lietuvis gali 
juk geriau vesti ūkį, negu 
žydas. Turi lietuviai galų 
gale atverti akis ii* pla
čiau pažvelgti į gyvenimą. 
Turėtų mūsiškiai nusikra
tyti nerangumą, vangumą 
ir stoti veiklesniais ir pa
mesti paikavimus. Pama- 
tykim, kur ištikro veršiai 
midų geria.

Ten buvęs.

jie aprengta kalėjimo ru
bais. Visa toji apeiga atsi
buvus kuoramiausiai. Pas
kui kaliniai nuvesta atgal į 
savo kameras.

Olesinskis busiąs paliktas 
Piotrakavo kalėjime, gi 
Macochas su Starčevskiu 
išgabenti katorgon, kur 
jiem prisieis dirbti sunkius 
darbus.

NEREGĮS ELGETA.

Kur musų nėra, ten ver
šiai midų geria.

Buvo toksai vaikinas. 
Buvo kilęs iš Kauno gub., 
Panevėžio p., Smilgių p. 
Laimės ieškoti išvažiavo 
užjurin. Išbuvęs penkis 
metus sugrįžo. Parsivežė 
kelis doleipalaikius. Ėmė 
didžiuotis, puikauti, peikti 
kaimynus, kad tie nemoką 
ūkininkauti, neturį kuo ap
sirėdyti. Ūkininkai numa
nė, kad jis pabaigęs Ame
rikos pinigus daug blogiau 
gyvęs, negu jie. • Taip jam 
ir sakė. Taip ir išsipildė. 
“Amerikantas” vedė ir 
paėmė ūkį vesti. Viską vir
šun kojomis statė. Sulig 
perėjimu ūkio į jo rankas, 
viskas buvo netvarkoj. Nei 
sėjo laiku, nei kūlė laiku. 
Žinoma, galų-gale suiro vis
kas. Kai iš Amerikos su
grįžo, tai gudrus buvo, su 
kaimynais nešnekėdavo, o 
paskui su juo kaimynai ne
šnekėjo; pirma cigarus rū
kė, o dabar gerai, jei pyp
kutę gauna pačiulpti kar
tą savaitėje. “Mandravojo” 
žmogelis ir prapuolė visos 
puikybės ir kvepianti ’ci
garai.

Ar mažai lietuvių taip 
susidarko? Tokių yra aps
čiai. Reikia, nereikia, bė
ga Amerikon, prisigeria 
gatvinės civilizacijos, saliu- 
nų gudrybių ir pakvaišta, 
mano gudrus likę. Ištikro 
visai pamiršta, kaip tinka
mai gyvenimą tvarkyti.

Apleidžia tėvynę, daugi
nasi užmariu, manydami, 
kad kur mus nėra, tai ten 
veršiai midų geria. Dau
gumas lieka apvilta. O ap
leidžia tą' šalį, kur nudris
kę vokietėliai dvarus sau 
taisosi. Pasirąndavoja dva
rą koks atvykęs Lietuvon 
nukidęs vokietėlis. Žiūrėk,

EKSKOMUNIKA IR 
ŠVENTIMŲ NUĖ

MIMAS.

Nesenai Piotrakavo kalė
jime atsibuvo blausi bažny
tinė apeiga. Ekskomunikuo
ta ir kunigystės šventimas 
atimta trijns Čenstakavo 
byloje pagarsėjusiems vie
nuoliams paulinams, kuni
gams : Damazui Macochui, 
Izidoriui Starčevskiui ir 
Baziliui Olesinskiui, Ka
dangi juos-yišus tris teis
mas atrado kaltais ir visus 
nubaudė katorga ir kalėji
mu, gi tą teismo ištarmę 
dar ir pats caras patvirti
no, suruošta paskutinis tei
smo ištarmės aktas, ir tam jtikslui panaudota kanoni
nės teisės.

Kadangi vyskupas Zdzi- 
tovieckis sergąs, tatai baž
nytinį aktą atlikę konsis- 
toriaus nuskirti kunigai: 
kanauninkas V. Krinickis 
ir Piotrakavo dekanas A. 
Zagrzejevskis.

Prie tų apeigų, kurios 
atsibuvo kalėjimo koply
čioj, ėmė dalyvumą dar 
prokuratorijos ir teismo 
perstatytojai.

Koplyčioje ant altoriaus 
uždegta dvi juodi žvaki. 
Susirinkus kunigams ir 
valdžios atstovams, koply
čioj! įvesta nuteistieji, ap
rėdyti baltais paulinų abi
tais. Macochas su Olesins- 
kiu ėjo su kningomis ran
kose ir nuolat meldėsi, gi 
Starčevskis pasirodė iš to 
nieko nedarąs. Vienas vys
kupo delegatų paskui per
skaitė teismo ištarmę, pa
galiau prasidėjo dvasiškos 
ištarmės išpildymas sulyg 
kanoninių teisių. Macochas 
ir Olesinskis garsiai verkė. 
Vyskupo delegatas perskai
tė formuliarą, kurį nuteis
tieji atkartojo žodis paskui 
žodį. Pirm to Starčevskis 
ėmė maldauti visų ten su- 
susirinkusių kunigų ir vi
sos lenkų tautos jam pra
sižengimus atleisti. Tečiau 
į tai neatkreipta domos. Po 
formuliaro perskaitymui du 
kunigu prisiartino prie nu
teistųjų ir nuvilko nuo jų 
paulinų abitus ir tuojaus

Budapešto teismo rūmuo
se nesenai atsibuvus labai 
indomi bylą.

Skundėju pasirodė pla
čiai žinomas Vengrijos so
stinėj neregis elgeta, kuris 
patraukė tieson du laikraš
tininku, laikraštin parašiu
siu, kad elgeta esąs sveikas 
kaip žuvis ir vedąs perdaug 
ponišką gyvenimą.

Elgeta pasijuto tuo ap
šmeižtas: Iš laikraštininkų 
pareikalavo atlyginimo. Bet 
liudininkai priparodė la
bai indomius dalykus.

Elgeta, apsirengęs skur
liais, išrisiąs dienas stovi 
ant gatviij kerčių, laiky
damas rankoj lentelę su 
parašu: “Visai nematąs”. 
Visi praeiviai jam duoda 
išmaldą. Vakare tečiau el
geta grįšta namo, prieangyj 
nusimeta sudriskusius rū
bus, paskui ineina puikiau 
kambarin ir ten poniškai 
apsitaiso. ?

Namie užlaiko 2 tarnaiti, 
gi jo žmona puošiasi aris
tokratiškai. Žmona kalban
ti francuziškai ir angliš
kai, be to mokanti skam
binti pianu.

Elgeta už sau samdomus 
ruimus mokąs 2 tūkstančiu 
koronų metais, gi vasaros 
laiką praleidžiąs maudyklė
se. Retkarčiais jis naktimis 
trankosi po viešbučius ir 
visur statosi turtingu jau
nikiu. Tečiau ant rytojaus 
jis ir vėl nudriskęs atsisto
ja ant gatvių kertės ir už
kimusiu balsu prašo išmal
dos. Tasai elgeta yadinasi 
Juozas Jurycska.

Kaip teismas su juo pa
sielgęs — nėra žinoma.

Neramybės Portugalijo
je. Visoj Portugalijoj judė
jimai ir maištai nepasibai
gia. Pačioj sostinėj kasdien 
mėtoma plyštančios bom
bos. Be to rengiamas strei
kas ant visų geležinkelių. 
Aišku, joj alistai su klerika
lais anaiptol nemiega.

Po 20 metų susitaikė. 
Graikijos karalienė Sofija, 
karaliaus Konstantino žmo
na, nesenai viešėdama Ber
lyne susitaikius su savo 
broliu, kaizeriu Wilhelmu. 
Tarp jų nesutikimai gyva
vę beveik 20 metų, nuo pat 
Sofijos ištekėjimo už prin
co Konstantino, dabartinio 
karaliaus. Kaizeris ant se
sers užsirūstinęs už tai, kad 
toji perėjus stačiatikybei i.

Morokke nėra ramybės. 
Negreitai Morokke bus į- 
vesta pacifikacija, nes kaip 
francuzams, taip ir hispa- 
nams neduoda ramybės 
maurai. Kuomet vienus su
kilėlių burius pasiseka ug
nim ir kardu apmalšyti, 
tuoj atsiranda anų vietoj 
nauji būriai ir išnaujo pra
sideda kraujo praliejimai.

Szviesa dėl Namų
Geriausia lempa, kokią gali gauti, yra Rayo. Ji puikiai 
nušviečia ir patogu prie jos skaityti, rašyti, sinti ir ki
tus darbus atlikinėti. Ji nežihčioja, neapjakina. Švie
sa maloni, aiški. Gali valandas skaityti, ar kitą ką da
ryti ir nenuvarginti akių. Rayo yra nebrangi, bet nei 
už kokius pinigus negali rasti geresnės lempos.
Rayo lempa šviečia daugiau, negu trijuose milijonuose 
namų.

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

PABUVODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS ' ,.£j 

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation)

I

Visuomet galite pasikalbėti su žmonėmis 

per Tolimos Distancijos Telefoną, jeigu 
yra sunku ar negalima jų budais.

Tolimos Distancijos šaukimas atitraukia ban

ko derektorių iš mitingo ir pirklį nuo jo užsi- 
if. 

ėmimo. Užčedyk laiko ii* gauk greitus rezulta
tus,vartodamas Tolimos Distancijos Linijas.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

SKAITYK 
JUOS

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

* tamstas.

PIRKITE

DYTAS IR UZ-
GANEDY-

TAS

r VYRIŠKUS AP-
REDALUS NUO

MUS O BUSIT AT
SAKANČIAI APRE-J

5
priežastys 
rekomen-

geros
kurios
duoja mano aprė- 
dalus.

•• Gerumas
- Patarnavimas 
—Pasirinkimas 
.- Atsakanturn as

--Kaina

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

CORNER 23rd PLACE.

TIK KĄ 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.

6
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katalikas

Išeina kas utarnlnkas Ir patnpčla.

Rašyk tttojaus, o gausi vieną numerį dykai

• S.

motina, kurios kojas tr 
ašaromis — pasakė ka

ore 
nei

Taippat išimtiną savo 
vertę turi vienatinis lig- 
šiol žinomas egzempliorius 
pirmosios laidos Shakes- 
pearo “Venus' ir Adonis”.

yra Guten- 
išleista Mo
tai pirmuti- 

spauzdinta

r'-

>

Ne visuomet žmogui tinka būti susiraukusiam, kaip kad netinka be 
paliovos ‘ ‘pardavinėti” dantis. Tečlau linksmas upas žmogui sutei
kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turėti 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiėjimuo
se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius susirinki
mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai vienas 
sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių.

Tokioms žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu

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

Kas čia?
NERVANA

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 trupu? o man neskaudėjo »

PEOPLE’S DENTISTS
(Žmonių Dentistai)

Dr. O. O. Gillette, Mngr.

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

... i . u

Kudikis-Zvaigždė.
(Tąsa).

(Pabaiga), 
šaulį; aš negaliu čia sustoti, nors jus man 
atnešite karūną ir skipetrą. — Ir taip 
šnekėdamas veidu jis pasisuko į gatvę, ku
ri ėjo į miesto vartus, ir štai minioj, ap
supančio j kareivius, jis pamatė elgetą, 
kuria buvo jo motina; šalimais su ja sto
vėjo tas ligonis, kuris sėdėjo prie kelio.

Džiaugsmas išsiveržė iš Kudikio- 
žvaigždės krutinės ir, pribėgęs, jis atsi
klaupė į dulkes, pabučiavo žaizdas ant 
motinos kojų ir apšlakstė jas ašaromis. 
Jis nulenkė galvą ir, raudodamas, pasa
kė: r,

— Motina, aš išsižadėjau tavęs, kuo
met buvau apimtas puikybės. Dabar at
leisk man ir priglausk prie savęs. Motina, 
aš daviau tau neapkantą. Duok man mei
lę. Aš atstūmiau tave. Priimk dabar sa
vo kūdikį. — Bet elgeta neatsakė tie 
žodžio. ' , i

Tuomet apkabinęs baltas ligonio ko
jas, Kudikis-žvaigždė prakalbo:

— Tris sykius man tavęs pagailo, per
tikrink motiną, kad ji prakalbėtų su ma
nim. — Bet ir ligonis nepasakė nė žo
džio. i ...I j z4'

Kudikis-žvaigždė vėl pravirko ir pa
sakė: — Motina mano, aš daugiau kentė
ti nebeturėsiu jėgų. Atleisk man ir aš ke
liausiu vėl miškan.

Ir elgeta padėjo jam ranką ant gal
vos ir pasakė: — Kelkis!

— Kelkis! — pasakė ir ligonis, taipg; 
dėdamas jam ranką ant galvos.

Jis atsistojo ir pažiurėjo į juos — ii 
kas-gi? — prieš jį stovėjo karalius ir ka 
ralienė.

— Štai tavo tėvas, kuriam tu pagelbė
ja!, — pasakė karalienė.

— Štai tavo 
numazgojai savo 
ralius.

Ir, apkabinę jam kaklą, jiedu pabu
čiavo jį, apvilko puikiais drabužiais, užde 
jo jam ant galvos karūną ir į rankas pa 

avė skipetrą. Ir jis ėmė valdyti miestą 
stovintį ant upės kranto. Jis buvo teisiu 
gas ir mielaširdingas visiems, o piktąj 
burtininką išvarė laukan. Malkų kirtėju 

;H|,.ir jo pačiai nusiuntė daug brangių dova
nų. jų vaikams jis davė augštas vietas 
Visus jis mokino mylėti ir paukščius, ii 
gyvulius, mokino turėti jautrią širdį ii 
būti duosniais. Vargšui jis davė maistą 
o nuogam drabužį, ir visoj šalyj buvf 
santaika ir ramumas.

Bet nelemta jam buvo ilgai viešpatau 
,ti. Jo kančios buvo taip didelės, kad jif 
mirė praslinkus trims metams. O jo įpė 
dinis valdė labai blogai.

GALAS.

Z. Vitkauskas

Jaunas Karalius.
Atėjo naktis prieš jauno karaliaus ap 

vainikavimą. Jis vienas sėdėjo savo gra 
žiąme kambaryj. Jo rūmų žmonės vis 
jau atsisveikino su juo, kaip reikalavo t( 
laiko ceremonialas — atsisveikino, nusi 
lenkdami iki žemei ir išėjo į rūmų Di 
džiąją Salę, kad išklausyti paskutiniausiuf 
ceremonmeisterio paliepimus.

Jaunikaitis, o karalius ištiesų buve 
jaunas: jam tik pasibaigė šešiolika metų 
— negailėjo, kad jie išėjo; lengvai atsidu 
sęs, jis atsigulė į minkštas pagalves sav( 

. lovoj ir ilsėjosi, nemirkčiodamas akimis 
pusiau prasičiaupęs, it rausvas faunas, gi 
rios gyventojas, arba jaunas laukinis žvė 
relis, kurį ką tik sugavo medėjai.

'» Jį ištikrųjų ir atrado medėjai. Jif 
užėjo beveik netikėtai tame laike, kada jif 

-basas, su švilpyne rankoj, sekė paskui bau 
dą jto piemens, kuris jį išaugino ir kurk 
sunumi jis save laikė. Ištikrųjų gi jis bu 
vo senojo karaliaus vięnutinėš dukters sū
nūs' — dukters, kuri slapta' buvo ištekė
jusi už žmogaus, paeinančio iš žemesnic 
luomo, negu ji; vieni pasakojo, kad ta' 
buvo svetimtautis, kuris užkerėjo princes? 
žaidimu ant kanklių; kiti pasakojo, kad 
dailininkas iš Rimikos, ant kurio prince- 
sa turėjo labai gerą širdį, rasi, ir perdaug

gerą, ir kuris urnai pražuvo iš miesto, ne
užbaigęs savo* darbo bažnyčioj. Kūdikį, 
praslinkus savaitei po gimimo, užmigus 
motinai, pavogė ir atidavė auginti pras
tiems skurdžiams ūkininkams, gyvenan
tiems tolimoj miško kertėj, kur reikėjo eit 
visą dieną. Susikrimtimas, arba, kaip tvir
tino karališkasis gydytojas, džiuma, o, ra
si, kaip manė kiti, ir greitai veikiantieji 
nuodai, įpilti į vyno taurę, užmušė moti
ną, išblyškusią princesą, kuomet ji atbu
do; ir kuomet ištikimas pasiuntinys, ku
ris vežė kūdikį ant savo balno, nušoko nuo 
pavargusio žirgo ir pasibeldė į nuskuru
sią piemens trobą, princeses kūnas buvo 
Įleistas į žemes ant užmestų kapinių, to
li nuo miesto, į kapą, kur, kaip pasakojo, 
jau ilsėjos lavonas labai gražaus svetim
taučio jaunikaičio; jo rankos buvo kietai 
virve suveržtos, o krūtinė išvagota gilio
mis kraujuotomis žaizdomis.

Taip bent pasakojo žmonės vienas ki
tam pašnibždomis. Vienas tik dalykas bu
vo žinomas, kad senas karalius, rasi, mir
damas iš susigraužimo, o, rasi, tiesiog no
rėdamas palaikyti sostą savo giminėj, nu
siuntė paimti vaiką ir, Tarybos akiveiz- 
loj, apreiškė, kad jis yra jo įpėdinis.

Ir, rodos, kad tuojau iš pat pradžią 
jaunas princas parodė patraukimą prie 
grožės, kuri paskui turėjo tokią didelę 
ntekmę į jo gyvenimą. Rūmų žmonės, kū
ne lydėjo princą į paskirtuosius jam kam
barius, tankiai pasakojo, kaip jis iš 
Ižiaugsmo sušuko, kuomet pamatė prireng
tus jam brangius drabužius ir gėrybes: 
princas, it pamišęs, nubloškė nuo savęc 
storus, šiurkščius drabužius. Žinoma, ret
karčiais jaunikaitis ilgėjos laisvojo gyve 
limo miške, ir nuobodus rūmų etiketas, 
prie kurio prisieidavo išleisti tiek valandų. 
?rzino 'jį; bet prigulintis dabar jam ru 
nas — jį vadino “Joyeuse” — išrodė jam 
.įaujas pasaulis, kurį naujai sutvėrė jo 
jžganėdinimui; ir kaip tik jam pasisek
davo išsisukti iš Tarybos posėdžių arba 
.š audieencijų salės, jis sprukdavo dideliais 
aiptais, papuoštais bronziniais liūtais, ir 
.mdavo klajoti iš vieno kambario kitan-, iš 
earidoriauš į karidorių, tartum'’'grožėje 
ieškodamas vaistų nuo kančių arba norė
damas atgauti spėkas po ligos.

Laike tų “voyages de decouvertes” — 
raip jis vadino savo klajones —. jos ištik
tųjų ir buvo kelionės po stebuklų šalį, — 
sartais jį lydėdavo liekni pažai, plačiais 
ipsiaustais; bet tankiausiai jis klajodavo 
zieuas, instinktu atjauzdamas, kad dailės 
liepiniai geriaus esti suprantami tyloj ir. 
sad grožė, kaip ir išmintis, mėgsta atsis
pyrusį žiūrėtoją.

Daug keistų historijų tuomet pasakoje 
įpie jauną karalių. Pasakojo, kad drūtas 
biirgimistras, atėjęs pasveikinti savo pi- 
iečių vardan, atrado karalių atsiklaupu
sį prieš paveikslą, kuris buvo nesenai at- 
zežtas iš Venecijos, ir kuris, matyti, rėiš- 
<ė kokios-nors naujos dievystės kultą. Ki
šą sykį karalius pražuvo kelioms valan
doms. Ilgai ieškojo ir atrado pilies siauri
name bokšte mažame kambaryj apimtą 
ikstzu prieš graikišką Adoniso stovylą. 
Pasakojo buk matę, kaip jis karštomis lu
bomis pabučiavo marmurinę kaktą antiš
kai stovylai, kuri buvo atrasta ant upės 
dugno statant tiltą ir kuri turėjo vardą 
Vifiniškojo vergo Adriano. Sykį karalius 
praleido naktį, gėrėdamos mėnesio spindu- 
iais, mirgančiais ant sidabrinės Endimi- 
mo stovylos.

Visi reti ir brangus daiktai traukė jį 
brie savęs. Neapsakomai jis norėjo pavel
dėti juos ir todėl išsiuntinėjo pirklius į 
tolimąsias šalis. Vienus pas šiaurinių ju
dų žvejus pripirkti ambros, kitus Egiptan 
toliosios bronzos, kurią tiktai terandama 
caralių kapuose ir kuri buk turinti ypatin
gas pajėgas; Persijon šilkinių prekių ir fa- 
;anso ir Indijon dramblio kaulo, iš nefri
to braslieto, sandalinio medžio, melsvos 
imalės ir šalikų iš ploniausių vilnų.

Bet labiausiai rūpėjo jam drabužiai, 
guriuos jis turėjo užsivilkti apvainikavi- 
no dienoj: mantija išsiųta auksu, karūna, 
padabinta rubinais, ir. skipetras, apklotas 
žemčiūgais. Apie šiuos aptaisus jis manė 
žiūrėdamas į didelį pagalį, degantį kami
ne. Geriausiųjų tuolaikinių dailininkų pie
šiniai jam buvo pristatyti .jau keliolika 
mėnesių atgal ir išleido paliepimą dirbti

/ (Seka toliau).

Brangiausios knin- 
gos pasaulyj.

Roberto H. Dodd’o nuo
mone, kuris pripažintas au
toritetu klausimuose, paly- 
tinčiuose senus ir retus lei
dinius, brangiausia spauz- 
dintų kningų 
bergo Biblija, 
gimei joj. Yra 
nė pasaulyj
kninga. Šiandie jau negali
ma niekur gauti nei vieno 
tos kningos egzemplioriaus, 
ypač to pirmojo išleidimo. 
Jei kur koksai randasi, tai 
tik muzejuje arba privati
nėse rankose ir neparduo
dama. 1884 metais vienas 
toksai egzempliorius Lon
done lėšavo 19.000 dolerių. 
1897 metais Ashburnhame 
vieno egzemplioriaus kai
na jau buvo 20.000 dolerių. 
Miręs bibliofilms . Robert 
H. Hoc tvirtino, kad jei 
dar sykį Gutenbergo Bibli
ja butų išstatyta pardavi- 
man, jos kaina pakiltų 1 g 
50.000 dol.

Dodd antron vieton sta
to Psaltyrį, kurio vieną eg
zempliorių, paeinantį iš 
1459 metų, nupirkęs Qua- 
ritsch. Šiam pasimirus, 
kninga pateko T. Irving’ui; 
paskiau su visa pastarojo 
biblioteka pateko I. P. 
Morganui.

Trečia paeiliui brangiau
sia kninga esanti “ Apsaky
mai apie Trojaus praeitį”, 
išleista pirmojo '' angliško 
spaustuvninko W. Carto- 
no 1469—1471 mėtais. Tai 
pirmutinis veikalas spauz- 
dintas anglų kalbą'. Yra ži
nomas tik laba] mažas 
skaitlius tos laidos egzemp
liorių ir iš tarpo tų var
giai keli egz. čielybėje kur 
užsilikę.

Y : Cf f
Pirmoji laida “‘Caiiten- 

bury Tales” (apsakymai 
Cantenbury) Chaucer’o,
paeinanti iš 1478 metų, y- 
ra taip brangintina reteny
bė, kaip ir pirmoji laida T. 
Malero “North d’Arthur” 
iš 1485 metų, taippat pil
noji Shakespearo veikalų 
laida. Vienas tasai egzemp
liorius, šiais laikais atsi
randantis vieno amerikie
čio privatine nuosavybe, 
Londone atsiėjo 19.000 do
lerių.

Didelės vertės esanti 
taippat pirmutinė įstaty
mų kninga, atspaudinta 
Suvienytose Valstijose. Ta
sai veikalas vadinasi: 
“Kninga abelnų teisių ir 
laisvės, palytinčių Massa
chusetts gyventojus”. Lig
šiol tėra žinomas tiktai vie
nas tos kningos egzemplio
rius, laikomas mirusio E. 
B. Church bibliotekoje, ir 
apkainuojamas 25.000 do
lerių. Jei toji kninga butų 
išstatyta pardaviman, be 
abejonės jos kaina pasidvi- 
gubintų. 1640 metais pir
musyk atspauzdinta knin
ga Suv. Valstijose. Tai bu
vo “Bay’o Psaltyrius”, ku
ris pirmiausiai pasirodė 
Cambridge. Šiais laikais 
žinoma tik 10 egzempliorių 
to' veikalo. Didžiuma randa
si Amerikoj. Kadangi tie 
veikalai šiais laikais nebu
vo pardavinėjami, tatai 
sunku aniems ir kainą nu
statyti. Tečiau manoma, 
kad jų vieno . be 10—15 
tūkstančių dolerių' nebūtų 
galima nupirkti.

Puikus santikiai. Nesenai 
Vokietijos parlamente kal
bėjo užsienių reikalų mi- 
nisteris Jagow ir pažymė
jo, kad tarpe Vokietijos ir 
Anglijos santikiai esanti 
kuogeriausi, nieku nesu
drumsti, bet paskui patarė 
parlamentui nesigailėti pi
nigų karo laivams, nes ir 
Anglija savo laivynui pini
gų nesigalinti. Matyt, pui
kus santikiai prie tokio 
lenktyniavimo ant vandens.

Sufragisčių darbai. Glas- 
gowe ir apylinkėse sufra- 
gistės sudeginusios 3 vasar
namius, visur palikdamos 
savo “palaimintus” atsilie
pimus, kad joms reikalinga 
gauti balsavimo teisės. Ir 
valdžia vis dar pro pirštus 
žiuri į tas piktadarybes.

Naujas rekordas. Iš Vo
kietijos parėjo žinia, kad 
Lakūnas Bruno Langer pa
kilęs aeroplanu oran ir ten 
išbuvęs be pertrūkio 14 vai. 
7 miliutas. Tiek laiko 
neišbuvęs ligšiol dar 
vienas lakūnas!

Ekspedicija paskui eks
pediciją. Iš Archangelsko 
tomis dienomis į žieminio 
žemgalio apylinkes pasiųs
ta ekspedicija su tikslu su
rasti kapitono Sedovo eks
pediciją, kuri 1912 metais 
buvus pasileidus į žemgalį, 
ir ligšiol apie ją nieko ne
girdima.

Didelė manifestacija.
Pereitą pėtnyčią Švecijos 
sostinėje Stockholme atsi
buvus didelė patriotinė ma
nifestacija, kuri pareikala
vus pas karalių didinti karo 
laivyną ir armiją, kadangi 
Švecijai grasiąs pavojus iš 
Rusijos pusės. Manifestaci
joje ėmę dalyvumą aplink 
30.000 žmonių, sukeliavusių 
tuo. tikslu iš visų valstybės 
kraštų.

Duodama vėjo. Pietų Af
rikos Kolionijų parlamen
tas labai aštriai kritikuoja 
valdžią už darbininkų vado
vų ištrėmimą-ir už paskel
bimą karo stovio darbinin
kams sustraikavus. Parla
mentas užgyrė visiems a- 
rdstuotieiris darbininkams 
abelną amnestiją. Valdžia 
uq.np iuųsuui įuįs^įi urep, 
teisinasi tuomi, kad ji suse
kus antivaldišką tarp dar
bininkų suokalbį, tečiau 
niekas netiki tokiems tvirti
nimams.

Per Atlantiką. žmogaus 
genijus sumano atlikti dar
bą, kokio negali atlikti net 
patįs sparnuočiai. Aeropla
nu norima perlėkti per At
lantiką 24 valandomis. Tai 
angliško poručninko Porte 
ir nekurto amerikiečio pro
jektas. Jie abudu sykiu vie
nu ir tuo pačiu aeroplanu 
lėksią skersai Atlantiką. 
Glen Curtis. Nuo sparnų 
vieno galo iki antro ji tu
rėsianti 75 pėdas ir sver- 
sianti 2.000 svarų. Valando
je galėsianti lėkti 100 my
lių. Laikraštis “Daily 
Mail” už tai skiriąs $50 
000 dovanų lakūnams.

DU-KAKT NEDELINIS LADCJA8TI8

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

------------------ PRENUMERATA KAŠTUOJA

AMERIKOJ f metams $2.50
Epušei matų $1.25

EUROPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 11! ivj joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

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

HumoraS^Satyri
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

SURINKO

JUOKU mylėtojas.
Puslapių 158.

kurią beskaitydami atras tiek daug užimančių juokų, kad su ta knin- 
ga nekuomet nenorės skirties. Toje kningoje surinkti juokingiausi 
aprašymai, aforizmai ir visokie anekdotai apie moteris. Taippat ir 
garsingųjų pasaulio vyrų juokingi pasielgimai. Daug prirašyta burno
to ir iš vaikų gyvenimo.

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

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

| Naujas Sąvaitis Laikraštis

Į “ATEITIS”

I
 Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni

jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo 
rūpintis jaunimo apšvietimu.

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

, “ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.

“ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apie musų jaunimo judėjimą ir
• veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių iš lietu- 

vos ir iš viso pasaulio.:į “ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovė “A- 
\ TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti- 
v 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

Y metams ir $1.25 pusei metų.
ę “ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:

“ATEITIS”
į 366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS.
i (KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIU- 

RĖJIMUI DYKAI).
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KATALIKAS
«■

Humoras = Juokai.
KUDLIUS.

(Šunies historija).

Priverstas ilgesnį laikę 
išbūti mažame miestelyj, 
nusprendžiau užsiimti me
džiokle. Kuomet laimingai 
turėjau Įgijęs šautuvą, me
džioklinį krepšį, ■ batus su 
ilgais aulais ir turėjau nu
galabijęs kelis zuikius, atė
jo man galvon mintis kur 
nors gauti ir šunį, medžiok
lei reikalingą.

Netikėtai mane aplankė 
mano senas pažįstamas ir 
su savimi atsivedė puiki] 
šunį. Tas šuva tuoj išpra- 
džių parodė man savo didį 
prielankumą ir lipšnumą, 
nes pašoko man ant kruti
nės ir mėgino laižyti veidą. 
Mano pažįstamas už tai jį 
aštriai subarė, paskui net 
lazda užtraukė per nugarą.

— Delko jį taip muši? — 
paklausiau. — Toks geras 
šunelis.

— Su šunimis kitaip pasi
elgti negalima — atsakė.

— Esu medėjas ir šunis 
labai gerai pažįstu. Tavo 
šuva turi būti labai parink- 
tinas medžioklei. Daug bu
čiau linksmas, kad kur gau
čiau tokį šunį.

— Dovanoju tau .tą Kud
lių, nes jis man nereikalin
gas.

Priėmiau tą dovaną ir la
bai nusidžiaugiau. Tuojau 
liepiau tarnui nueiti pas 
mano žmoną, kad ji ką nors 
gardaus Kudliui pietums 
pataisytų. Prieš pat pietus 
išėjau su Kudlium pasi
vaikščioti. Kadangi , jis ma
nęs dar gerai nepažinojo, 
nebuvo apsisavinęs, turė
jau jį vesties ant virvutės.

Priešinosi visomis savo 
jėgomis tam pasivaikščio
jimui. Ėmė vilko balsu 
staugti ir ilgas laikas turė
jau jį paskui save tempti. 
Visgi pasirodė mano vir
šus.

Mano žmona ir vaikai ne
galėjo atsidžiaugti Kud

lium. Po pietų, kuomet in- 
ėjo mano kambarin vienas 
kaimynų, Kudlius metėsi 
ant jo, parvertė ant grin
dų ir pats per duris kaip 
pakaustytas išbėgo laukan.

Sužadinau visą miestelį 
Kudliaus ieškoti. Policistas 
per kelias dienas bubnijo ir 
žmonėms skelbė, kad kas 
suras Kudlių, apturės pui
kią doyaną. Viskas buvo 
veltui. Kudlius pražuvo. 
Tik praėjus kelioms savai
tėms apturėjau iš savo pa
žįstamo laišką, kuriame 
pranešė; kad Kudlius pas 
jį esąs. Tuojaus į pažįstamą 
pasiunčiau tarną, kuris po 
kelių dienų Kudlių atgal 
pargabeno. Tarnas be to 
man apreiškė, kad jokis me
ldėjas gero šunes niekam ne
dovanos ir jei aš norįs, kad 
Kudlius nuo manęs daugiau 
nebėgtų, privaląs jam ge
rai iškaršti kailį.

Paklausiau tarno patari
mo ir per dešimtį minučių 
Kudlių šutinau skėčiu. 
Kudlius po tai operacijai 
pasislėpė po lova, gi paskui 
jį iš ten išvilko mano žmo
na su vaikais ir ėmė čiupi
nėti, ar kartais jis neturi 
sulaužytų šonkaulni nuo 
smarkaus mušimo. Žmona 
paskui dar norėjo pagirdy
ti jį ramumėliais ir pakvies
ti jam veterįnorių.

Nuo to laiko Kudlius iš 
namų jau nebėgo. Praėjus 
kelioms dienoms aš jį pasi
ėmiau medžioklėn. Puikus 
iš jo buvo medžioklinis šu
va, nes kaip tik ant bažny
čios ■■ bokšto pamatė pulką 
sutūpusių varnų, taip ilgai 
lojo, kol visos nenulėkė. 
Pamatęs laukuose viturį su 
tokiuo pašėlimu jį vijosi, 
kad vos tik spėjau paskui 
jį bėgti. Po laukus bėgiojo 
su tokiuo užsidegimu sker
sai ir išilgai, kad trumpu 
laiku apibėgdavo kelis ap
linkui margus. Ir net jam 
pasisekė nutverti drugį, ku
rį tuojaus skaniai prarijo.

Jo tasai narsumas mane 
džiugino. Pasisekė man pa
stebėti zuikį ir kuomet pa
sirengiau į jį šauti, Kuo
lius kur buvęs nebuvęs at
sirado tarpe* manęs ir zui
kio. Paskui pradėjo vyties 
zuikį. Bet kad jis buvo 
greitas, netrukus zuikį ap
lenkė, kuo zuikis pasinau
dodamas pasprūdo. Mat, jis 
man norėjo pasigerinti, kad 
jis mokąs lenktyniauti 
smagiau bėgąs už patį grei
tuolį zuikį. Pamatęs, kad 
zuikis kasžin kur jam iš a- 
kių dingo, atbėgo prie ma
nęs ir parodė savo neužsi- 
ganėdinimą. Kuomet pas
kui man pasisekė nušauti 
kurapką, Kudlius ją nu
tvėrė ir ėmė dantimis lam
dyti kaulus. Ir tik jį gero
kai apmušus šautuvo ran
kena, kurapką paleido, bet 
už tai taip supyko, kad ma
ne vieną paliko laukuose, gi 
pats nusinešim) namo. Man 
parėjus namo, mano žmona 
ir vaikai ėmė man išmėtinė
ti, buk aš turėjęs neman
dagiai su Kudlium apsieiti, 
nes jis sugrįžęs namo bai
siai skatinęs.

Nuo tos dienos Kudlius 
su manimi jau nenorėjo ei
ti medžioklėn. — Kuomet 
tik pamatydavo, kad imu į 
rankas šautuvą, tuojaus 
kraustydavęs po lova, iš 
kur nebuvo galima jo iš
prašyti nei su pyragu. Ret
karčiais apleizdavo namus 
ir tik praėjus kelioms die
noms sugrįždavo. Nuo pa
žįstamų sužinojau, kad jis 
naktimis bėgiodavęs po ap
linkinius kaimus, gi dieno 
mis po miestelio pakampes. 
Po tokių savo ilgų “ekspe
dicijų” sugrįžęs namo ne- 
kuomet nepažiūrėdavo man 
į akis, bet tuojaus palįzda- 
vo po lova ir ten gulėdavo 
pasidėjęs galvą ant kojų. Iš 
po lovos išlyzdavo ir jam 
humoras sugrįšdavo, kuo
met pasirodydavo kamba- 
ryj mano žmona su vaikais.

Apleizdamas miestelį ne
galėjau Kudliaus pasiimti 
su savimi ir todėl jį pado
vanojau kaimynui su išly

ga, kad galėsiąs jį parduo
ti, bet tik tokiam asmeniui, 
kuris pilnai pajėgs pažinti 
ir apkainuoti jo ypatybes.

Kaimynas jį pardavė 
dvaro šeimininkei, turbūt 
gerai numanydamas, kad 
šeimininkė neis medžioti, gi 
Kudlius turėjo visas šunio 
skaliko ypatybes, tik jam 
truko kas link medžioklės 
gi Kudlius turėjo visas šu
nio skaliko ypatybes, tik 
jam truko kas link medžiok
lės reikalingo apšvietimo.

Mano žmona manė, kad 
Kudlius to persiskyrimo 
nepragyvensiąs, nes tai pas 
šunis kartais atsitinka.

Praėjus nekuriam laikui 
pasitaikė man būti tame 
miestelyj. Mačiau Kudlių. 
■lis manęs nepažino. Ėjo 
paskui dvaro šeimininkę, 
bet taip suriebėjęs, kad vos 
tegalėjo pasiversti. Kiek 
palaukus nugaišo.

Ilgai aš jo gailėjausi, nes 
geresnio šunes. medžioklei 
kaip Kudlius nebuvo.

t
Dar nepramokus.

— Man rodos, tamstos 
dukrelė jau prigelbsti'moti
nai?

— Ne, ji sako, kad dar 
neįpratusi alaus gerti, to
dėl motinai ir prigelbėti ne
gali.

■ Teatre.
Pirmasis’ kritikas1:1 — Ji 

nekuomet neturės pasiseki
mo didelėj operoj.

Antrasis kritikas: — Ko
dėl?

Pirmasis: —• Nes ji taip 
dainuoja;' kad kiekvieną jos 
žodį galima suprasti.

n. Ofise.
Stenografistė: — Musų 

kningvedis nori apsivesti.
Principalas: — Iš kur 

tamsta ttii žinai?
Stenidgrafistė: — Nes jis 

į ofisą ateina pėsčias, užuot 
cigarų ruko pypki'ir valgo 
dešimteentinį “lončių”.

Kaip negalės.
Mergina A.: — Argi ne

HILLS STARTING

Garsus lakūnas, kurs, iški
lęs į padanges, apverčia 
lakstytuvą, neria žemyn, j 
paskui vėl atverčia ir sau- > 
giai nusileidžia ant žemės. į 
Vadinasi, laksto žemyn gal- | 
va.

tiesa, kad jokia mergina ne
gali turėti antsyk 3 sužadė
tinių?

Mergina B.: — Gali, 
kiti apie kitus nežino.

Praktiškas tėvas.

jei

— Štai, vaikai, turite po 
vieną daktilių, daugiau ne
reikalaujate norėti, nes vie
nas yra toks skanus kaip 
ir visi.

Indomus paišiukas.
Vaikas į tėvą: — Tėveli, 

turiu paišiuką, kuriuo ga
liu parašyti baltai, raudo
nai, žaliai ir geltonai.

Tėvas: — Gerai, bet ne 
tuo pačiu paišiuku.

Vaikas: — Einu laižybos- 
na už dolerį.

Tėvas: — Gerai, laižybas 
priimu.

Vaikas paišiuku rašo žo
džius: “baltai”, “raudo
nai”, “žaliai” ir “gelto
nai”.

-NiLūS- FLYING DOWNWARD ’

Tarp sufragisčių.
Sufragistė A.: — Ar bal

suosi už musų kandidatę?
Sufragistė B.: — Nekuo

met!
A. : — Kodėl?
B. : — Ji nusipirko skry

bėlę gražesnę už mano ir be 
to ne tik dailiai rėdosi, bet 
dar veidus tepasi, kad dar 
dailiau išrėdytų. Ir aš už 
tokią turėčiau balsuoti? 
Nekuomet!
-i ■

Baimė.
Jis: — Jei nesibijočiau, 

tai bučiau jau šimtą sykių 
tamstai pasakius, kad tams
tą myilu!

Ji: — Tai pasakyk

i 

tamsta nors vieną sykį, no- 
rints ir baimėje būdamas!

Turi tiesą. ' .
— Nesigėdini elgetauti! 

Argi neturi sveikų rankų 
darbui ?

— Negaliu dirbti. Nes 
kaip tik paleidžiu rankas ' 
darban, tai tuojaus manėt 
uždaro ’kalėj iman.

Pasitraukė. Iš Peterbur
go patvirtinta žinia, kad 
Rusijos ministerių» pirmi
ninkas Kokovcev pasitrau
kęs iš užimamos vietos. 
Premieru išbuvo nuo 1911 
m., kuomet Kieve. nušauta 
Stolypin.

SZIFKORTES ATPIGO, KAIP DAR NIEKAD NEBUVO ATPIGĘ!
Tik $22 Per vandeni

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

Tananevicz Savings Bank
3249-55 S. Morgan Street, Chicago, Ill

Arba pas M. J. Tananevicze, 670 W. 18th St., Chicago.
• ■ ' • - 5 '
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Šv. Martyno dr-jos 15-kos 
metų gyvavimo sukaktuvių 

paminėjimas.

Pereitą nedėlią minėta 
dr-ja šauniai paminėjo 15- 
kos metų savo gyvavimo 
sukaktuves. Parengė Frei
heit Turner salėj vakarą 
su prakalbomis ir šokiais.

Šv. Martyno dr-ja yra 
viena seniausiųjų Chicagoj 
ir viena tvirčiausių jų pa
šelpimų dr-jų ant Bridge
port©. Ypač ši dr-ja pasižy
mėjo tuomi, kad ėmė rengti 
lošimus. P. M. Kadzievskis, 
vienas Įkūrėjų, buvo reži
sierium. Statė scenoj “Ge
novaitę”, pačių dramatizuo
tą “Kražių skerdynę”, 
“Nekaltai sūdytas” ir tt. 
Taigi pirmutinė dr-ja, kuri 
ėmė traukti viengenčius iš 
saliunų prie gerų pasilinks
minimų.

Dr-ja nustojo rengus vai
dinimus tik pastaraisiais 
metais, kuomet atsirado 
specialiai lošimams atsida
vusių dr-jų.

Šv. Martyno dr-ja suma
nė ir vygdė sumanymą nu
pirkti šv. Kazimiero kapi
nes. Atvažiavus L. Mokslo 
Dr-jos įgaliotiniams pa
skyrė iš savo išdo $10.50 
nupirkimui sieksnio žemės 
T. Namams Vilniuje. Dr- 
ja gražiai rūpinasi savo na
riais, prisideda prie viešų
jų Chicagos lietuvių reika
lų ir remia tautos reikalus.

Dr-ja tat yra pasižymė
jus gerais darbais.

Per visą laiką dr-jos gy
venimas ramiai tekėjo, val
dyba visuomet buvo darbš
ti ir teisinga ir darbavosi 
dr-jos labui. Nariai taipgi 
buvo ištikimi ir labai laikė
si Įstatų. Vienybėje, sujun
gę spėkas visą laiką gražiai 
darbavosi.

Dr-jai veik nuo pat jos 
įsikūrimo “Katalikas” tar
navo organu. Žinoma, tas 
labai prisidėjo prie sustip
rinimo dr-jos, prie padaugi
nimo narių ir prie pakėli
mo apšvietimo tarp narių. 
Dr-ja pripažįsta, kad labai 
naudinga dr-jai turėti or
ganas.

Sukaktuvių vakaras pui
kiai nusisekė. Žmonių bu
vo didelė daugybė.

Vakaro vedėju buvo p- 
nas S. P. Tananevičia. Pa
minėjęs vakaro tikslą, per
statė kalbėti p-ną N. Over- 
lingą, dr-jos pirmininką. 
Šis vyras kalbėjo apie rei
kalą prigulėti į dr-jas, išro- 
dinėjo, kokius vargus turi 
žmogus nelaimei ištikus, 
jei nepriguli prie dr-jų. 
Kalba buvo aiški ir gerai 
pritaikyta prie iškilmės. 
Antru kalbėtoju buvo p-nas 
M. Kadzievskis, dr-jos ka
sininkas. Jisai kalbėjo apie 
dr-jos įsteigimą. Išrodinė- 
jo, kaip anais laikais sun
ku buvo steigti dr-jas del 
žmonių tamsumo ir dr-jų 
reikalingumo nesupratimo, 
ir kaip šv. Martyno dr-ja 
prisidėjo prie pakėlimo lie

tuvių ant Bridgeport©. Kal
bėjo vaizdžiai ir įspūdingai. 
Trečiu kalbėtoju buvo p- 
uas Pr. Gudas. Jisai išrodi- 
nėjo, kad žmogus privalo 
lavinti savo protą ir širdį, 
idant pastoti čielu žmogu
mi; nurodė budus, kuriais 
žmogus gali lavinti protą ir 
širdį. Dar priminė kaip dr- 
jos turi elgtis ir veikti, i- 
dant jos bujotų ir klestėtų.

Po prakalbų orkestrą po 
vadovyste p-no B. Ežerskio 
užgaudė tautinį himną. Vi
si gražiai stovėjo, kaip pri
dera geriems tėvynainiams. 
Po to prasidėjo šokiai. Vi
so vakaro tvarka buvo ge
ra ir viskas ėjo slidžiai. Su
sirinkusieji mandagiai 
linksminosi ir žmonėjosi.

Linkima gerai dr-jai 
nuolat augti, bujoti ir kles
tėti ir darbuotis labui savo 
narių ir labui lietuvių tau
tos. .

Rūpinkimės savo ateiviais.
1913 metais kas penkias 

valandas į Suv. Valstijas 
atkeliavo 14 lietuvių, arba 
kas valanda 2.8. Taigi drą
siai galima sakyti, kad iš jų 
į Chicagos miestą atkeliavo 
bent trečia dalis. Dauguma 
iš jų turėjo adresą brolio, 
sesers, draugo ar pažįstamo, 
bet ar jie juos visus aprū
pino, ar supažindino su vie
tiniu gyvenimu, ar bent ži
nojo, kaip juos atsiimti iš 
prieplaukų.

Ne vienas ateivių suklu
po kelyje, paklydo nežinės 
vedamas, o daugelis net ir 
įvažiuoti negalėjo — ne dėl
to, kad skaudamas akis tu
rėjo, ar stokavo jam paro
domųjų pinigų, bet vien 
del nežinės žmonių, pas ku
riuos jie važiavo. Pavyz
džiui, suaugęs žmogus norė
jo atsikviesti savo seną tė
vą. Nusiuntė jam kelionei 
pinigų. Tėvas atvyko New 
Yorkan. Simus, gavęs tele
gramą iš imigracijos komi
sijos (anglų kalba) manė, 
kad pranešama apie tėvo 
atkeliavimą. Laukia tėvą 
atvyksiant. Praėjo dvi ir 
pusė sakaitės, o tėvo vis nė
ra. Žmogelis galų gale vėl 
gavo telegramą. Susigrie
bė, kad gal kas negerai. Su
rado žmogų, kuris jam pa
aiškino, kad tėvas grąžina
mas atgal, todėl, kad jisai 
dirbti esąs persenas, o su
ims neatsiliepiąs. Uždusęs 
bėga į vietinę “Immigra
tion Protective League”, 
klauzdamas • patarimo, bet 
buvo pervėlu: tėvas jau bu
vo sugrąžintas.

Jaigu žmogelis butų pri
statęs “affidavitą”, kurio 
reikalavo pirmoje telegra
moje, tėvas butų buvęs į- 
leistas.

Tai vis nežinės klaidos, 
t Antras pavyzdis. Patėvis, 
p. S-tis, norėjo atsikviesti 
savo pačios vaikus. Gavo 
telegramą, bet jos nesupra
to. Pratęsė laiką ir vaikai 
buvo sugrąžinti į Lietuvą.

Pakaks gal parodžius 
tuodu pavyzdžiu. O yra jų 
daugybė. Jaigu užbėgus už 
akių visoms panašioms 
kliūtims, tokių negeistinų 
atsitikimų nebūtų.

Musų imigracija yra jau 
sena. Mes turime čia Chi
cagoj gana daug žmonių, 
kurie yra ir mokslo pasie
kę, ir gerą vardą įgiję. 
Turime ne vieną, bet šim
tus draugijų su genais no
rais. Turime dorų vyrų ir 
moterių, kur su pasišventi
mu pagelbėtų naujai atvy
kusioms savo broliams ir 
seserims.

Laikas mums lietuviams 
turėti čia Chicagoj kokią 
nors savo įstaigėlę, kur 
kiekvienas žmogus, reikalui 
atėjus, ar tai atsikviesti 
brolį, seserį, vaiką, ar kū
riau teisman nueiti, ar kur 
apsivesti, ar kitokiuose at
sitikimuose galėtų užeiti 
pasiteirautų ir gauti tikrai 
gerą patarimą, kur jisai ne
būtų išnaudojamas ar su
klaidinamas.

Laikas visas tas prakil
nias draugijas ir asmenis 
sutraukti krūvon prie vie
no darbo. Laikas visiems, 
be skirtumo pažvalgų, 
jungties prie “Chicagos 
Lietuvių Draugijų Sąjun
gos”, kuri tvirtą norą turi 
tą spragą užkišti “Chicagos 
Lietuvių Draugijų Sąjun
gos” išrinktasai Globos Ko
mitetas rūpinsis tais daly
kais. Tam tikslui neužilgo 
bus įsteigtas tam tikras 
biuras, kur kiekvienas be 
skirtumo lietuvis galės gau
ti visokeriopų patarnavimų.

Kiekviena draugija, kiek
vienas Chicagoje gyvenan
tis lietuvis turi šitą reikalą 
paimti arti prie širdies ir 
prisidėti kuo galėdamas — 
atnašomis, patarimais, su
manymais ir taip toliaus.

Ch. L. D. S. Globos Ko
mitetas:

M. Jurgelibnienė,
K. Gugis,
J. Ilgaudas,
P. Mulevičius,
P. Baltutis.

Aplankytina paroda.
Davis Square salėse, ties 

45 ir So. Paulina gatvėmis, 
yra surengta džiovos paro
da. Gražiais tinkamais pa
veikslais parodoma, kaip 
užsikrečiama ta liga, kaip 
nuo jos apsisaugoti ir kaip 
gydyties. Tai labai aplan
kytina paroda. Lietuviai 
privalo ten atsilankyti va
sario 19 ir 20 dienomis, nes 
tomis dienomis bus lietuvių 
kalboj aiškinama išstatytie
ji dalykai ir taip gražus 
programas. Štai žemiau pa
duodame pilną abiejų die
nų programą:

Vasario 19 d. po pietų: 
nuo 2 iki 3:30 vai. bus lie
tuviškai paaiškinama paro
doje išstatytieji dalykai; 
nuo 3:20 vai. pianu skam
bins p-lė J. Toleikiutė; ju
damieji paveikslai —“Dan

tų skaudėjimas”; paskaitą 
apie džiovą skaitys Dr. A. 
Graičunas; judamieji juokų 
paveikslai.

Vakare: nuo 6 iki 8 vai 
bus lietuviškai paaiškina
ma parodoj išstatyti daly
kai; nuo 8 vai. pianu skam
bins p-lė Teofilė Maslaus- 
kiutė; paskaitą “Dantų hy- 
giena” skaitys Dr. K. 
Draugelis; judamieji pa
veikslai “Dantų skaudėji
mas”; duetą dainuos pp. J. 
J. Zolp ir F. K. Strzynecki; 
paskaitą apie džiovą skai
tys Dr. A. Li Graičunas; 
trio dainuos pp. J. J. Zolp, 
F. K. Strzynecki ir J. Geiš- 
tautas.

Vasario 20 Įl.:
Po pietų nUo 2 iki 3:30 

vai. lietuviški paaiškinimai 
parodoj išstatytų dalykų; 
pianu skambins p-lė Teofi
lė Maslauskiutė; judamie
ji paveikslai “Jono Bondo 
pražiūrimas”; paskaitą a- 
pie džiovą skaitys Dr. Su- 
sana Butkus; judamieji 
juokų paveikslai.

Vakare: nuo 6 iki 8 vai. 
lietuviškai paaiškinama pa
rodoj išstatyti dalykai; nuo 
8 vai. pianu skambins p-nas 
V. Daukšas; paskaitą apie 
dantis turės Dr. A. Zimon- 
tas; piano duetas: skambins 
p-lės Jozefina Toleikiutė ir 
Ona Gaižaičiutė; judamieji 
paveikslai: “J ono Bondo 
pražiūrimas ’ ’; iliustruotą 
paskaitą apie sveikatos da
lykus turės Ijl.^A.- L. Grai
čunas; dainuos šv.. Cecilijos 
choras, vadovaujant p-nui 
V. Daukšui; judamieji juo
kų paveikslai; užbaigos žo
dis.

Pašelpą paskyrė kningynui. 
Ndišmokėjo pašelpos sirgu

siam del girtuoklybės.i 
Pereitą nedėlią Lietuvos 

Ūkininko dr-ja ant West 
Side laikė savo susirinkimą. 
Dominikas Šlapelis, sirgęs 
tris savaites del susižeidi- 
mo dirbtuvėj ir todėl turė
jęs gaut iš dr-jos išdo $75, 
paskyrė tą sumą palaiky
mui viešojo kningyno ant 
West Side. Užsipelno pagy
rimo toks vyras. Gerai su
pranta didžią naudą ir rei
kalą paremti tokią įstaigą. 
Kningynas, tai stiprus sa- 
liuno konkurentas. Juo la
biau augs ir stiprės mus 
kningynėliai, juo greičiau 
ims nykti ir pulti smuklių 
biznis.

Su kitu tos dr-jos nariu 
buvo kitaip. Vargšas gir
tas išpuolė per langą ir 
skaudžiai susižeidė. Ilgai 
negalėjo žmogelis sau duo
nos pelnyti ir dr-ja turėjo 
jam išmokėti aplink $70. 
Bet kaip žinome, kiekviena 
pašelpinė dr-ja turi gal ne- 
visiems patinkamą para
grafą, kuriuo atsisakoma 
mokėti pašelpa ligose ir su- 
sižeidimuose, kilusiuose iš 
girtuoklystės. Taigi ir Lie
tuvos Ūkininko dr-ja, rem
damasi anuo paragrafu, nu
tarė nemokėti anam žmogui 
pašelpos. Bet jo padėjimas 
buvo gan sunkus ir dr-ja 
iftielaŠirdystę darydama iš
mokėjo jam $30. Visokio 

nelaimingo žmogaus reikia 
pasigailėti, bet pikta daro
si, kuomet žmogus breda 
nelaimėn per savo blogą 
paprotį.

Dr-ja nutarė prisidėti 
prie Chicagos L. D. Sąjun
gos ir išrinko 12 delegatų. 
Į delegatus pakliuvo trįs 
merginos.

Taipgi nutarė turėti atei
nančią nedėlią Meldažio sa
lėj vakarą su lošimu.

M.

Neteisingas misionorius.
Šiomis dienomis įvairiose 

Chicagos lietuvių kolionijo
se laiko misijas J. Perkū
nas. Seredoj, vasario 11 d., 
Meldažio salėj, teko man iš
girsti jo gudrius išvedžioji
mus. Šis neteisingas misio- 
noris čia nepaprastas sve
tys, bet susirinkusieji teiš- 
girdo atkartojimus daugu
mui įkirėjusios giesmės: 
kapitalistai vagįs, plėšikai, 
žmonių kraujo siurbikai; 
kapitalistai — tai šaltinis, 
iš kurio kįla visas piktas, 
vargai, paleistuvystė. O so
cializmas esąs vaistas, kurs 
išgydysiąs visas šio surėdy
mo žaizdas. Įvykus socia
lizmui, visi busią sotus, o 
tinginiai busią vežiojami 
gatvėmis ir pajuokimui 
žmonės duosią jiems aukas.

Paskui nesvietiškai, vai
kiškai ėmė bjaurioti Dievą, 
tikybą. It pamišęs suri
ko: “Atveskit man savo 
Dievą, aš jį apspjausiu”. 
Ragino susirinkusiuosius 
pamesti tikybą ir stoti po 
raudona vėluva. Vienu žo
džiu, baisesnių, pfiklesnių 
prakalbų retai kada pasi
taiko išgirsti.

Buvo pardavinėjama 
laikraštpalaikis “Šakė”. 
Kalbėtojas, vienok, pasakė, 
kad tai ne socialistų esąs 
laikraštis. Bet vien toji 
“Šakė” vadina save soci- 
alistišku ir daugiausia tarp 
socialist!} platinasi ir jų 
uoliai yra platinamas. Tai
gi vieni niekina, o kiti va
dina pirmeiviškiausiu.

Buvo duodama klausimų. 
Paklausta, kodėl sutikęs 
Dievą spjautų jam veidan. 
Atsakė, kad, girdi, Dievas 
esąs kaltas, kad žmonės 
kenčia nedateklių ir todėl 
turį darbininkai vogti. Ste
bėtina, kad tas kalbėtojas 
išdrįsta vaginti darbinin
kus. Kur ir ką jie vagia?

Toliau paklausta, kodėl 
kapitalistai vagia, nekentė- 
dami nedatekliaus. Tą išaiš
kino tuomi, kad jie turį 
vogti, nes kitaip jie nesu- 
bankrutytų ir taipgi, čia e- 
sąs surėdymas kaltas. Pir- 
.miau kapitalistus išniekino, 
o paskui pateisina, kad su
rėdymas negeras, kad ka
pitalistai negeri.

Buvo tautystės pakeltas 
klausimas. Socialistai esą 
geri patriotai ir jei jie ne- 
rėmę Tautos Namų, tai vien 
dėlto, kad iš jų nebusią 
naudos darbininkams. Ko
kia, girdi, busianti darbi
ninkams nauda, jei bus 
juosna sudėtos vyžos. Visi 
mes geri tėvynainiai, ku

rie dėjome aukas tiems na
mams, labai gerai supran
tame taipgi, kad jokios 
naudos nebūtų iš T. Namų, 
jei tik vyžos tcbut krauna
mos. Iš sukrautų T. Na
muose vyžų gal tik pelės ir 
šimtakojai tepasinaudotų, 
o ne lietuvių tauta. Mes dė
jome gausias aukas del to, 
kad žinoma, jog Tautos 
Namai bus centras, aplink 
kurį spiesis visi lietuvių 
mokslo vyrai, dailininkai, 
literatai ir darbuosis del pa
kėlimo lietuvių tautos dva
siškai, medžiagiškai ir do
riškai.

Tai, mat, kur traukia 
tautininkai, o kur sucicili- 
kėję socialistai.

Draugas.

Daktarų susirinkimas.
Pereitą subatą atsiliko 

pas Dr. K. Drangelį L. D- 
rų dr-jos susirinkimas. Da
lyvavo sekanti daktarai: 
A. Rutkauskas, K. Drauge
lis, A. Juška, A. Graiču
nas ir naujai į dr-ją įstojęs 
d-ras A. Tananevičia.

Svarbiausiu susirinkusių
jų dalyku buvo svarstymas 
apie lietuvių ligoninės į- 
steigimą. Dr. A. Graičunas 
pasakė, kad Chicagos lietu
vių kunigai rėmę tą klausi
mą ir kad sutinką pavesti 
ligoninei dviejų lubų na
mus, ties šv. Kazimiero 
vienuolija, kur pirmiau bu
vo “Draugo” redakcija. 
Pasak d-ro A. Graičilno, li
goninės klausimas busiąs 
dar nuodugniau kunigų ap
svarstytas. Susirinkusieji 
daktarai pasižadėjo pilnai 
sąveikti su kunigais ligoni
nės įsteigime ir teiksią dak
tarišką patarnavimą už dy
ką.

Toliau d-ras A. Graiču
nas pasakė, kad gavėnios 
metu but galima surengti 
įvairiose parapijose paskai
tos sveikatingumo klausi
muose. Susirinkusieji dak
tarai pasakė, kad mielai 
sutiksią laikyti paskaitas, 
jeib bus pakviesti klebonų 
arba tam tikro komiteto.

Susirinkime buvo per
skaityta terminologija iš 
laikraščio “Medicina ir 
gamta.” Kelia tas terminų 
atsirado abejotinos vertės, 
bet tą dalyką paliko toles
niam laikui ir jei po ilges
nių apsvarstymų bus atras
ta taisytinų terminų, tai 
bus tam tikras patėmijimas 
pasiųsta redakcijai.

Rep. 

Didi kun. F. Kemešio dar
bai Roselande.

Musų Visų Šventų para
pija buvo susilaukus neti
kėto svečio, kun. F. Keme
šio. Didį veiklumą parodė 
čia kun. F. Kemėšis. Labai 
juomi džiaugėsi žmoneliai. 
Jo malonus, iškalbingi pa
mokslai tiesiog klebeno į 
žmonių širdis. Gerb. kun. 
uolus yra veikėjas blaivy
bės dirvoj. Labai ėmė dar
buotis tarp čionykščių dar
bininkų. Nesigailėjo truso 
pasidarbavimui del dvasi
nio žmonių pakėlimo. Labai 
daug tikėjomės nuo jo. Bet

kaip netikėtai pasirodė, 
taip netikėtai dingo — ap
leido Chicago su svarbiais 
reikalais. Kad tik greičiau 
sulauktumėm atgal. O kad 
Amerikos lietuviai kuodau- 
giau susilauktų tokių kiltos 
dvasios kunigų. Tuomet 
sparčiai sumažėtų girtuok- 
lybė, cicilikybė, ištautėji- 
mas.

V. Gaiž.

Amoni j a pasiliejo.
Ties Michigan avė. ir .111 

gat. Independent mėsos 
krautuvėj pasiliejo daug 
amonijos. Smarvė buvo ne
svietiška. Iš namų žmonės 
išbėgo ant gatvės. Bet ir 
čia arti krautuvės negalėjai 
nuo smarvės tverti. Turbut 
visa mėsa nueis ant niekų. 
Gal but miesto valdžia pa- 
sirupįs, kad ta mėsa nebūt 
parduodama. Juk nuo amo
nijos susmirdusi gali but 
žmogui pavojinga.

V. G.

Kišenvagiai bažnyčioje.
So. Chicagoj buvo pa- 

sklydusios kalbos, kad baž
nyčiose kaikuriems ap
krausią kišenius. Kišenva
gių aukos buvusios moterįs. 
Per nekurį laiką tos kalbos 
buvo laikomos juokais. Ga
lų gale vienai moterei baž
nyčioje dingo $65. Apie sa
vo nuostolį pranešė polici
jai. Šv. Marijos lenkų baž
nyčion pasiųsta-pora ’ detėlT^ 
tivų. Ištisą savaitę detekti- 
vai lankė bažnyčią.

Šalę bažnyčios rasta trįs 
ar keturi moterių kapšiai. 
Pinigai iš jų išimta, dvie
juose dar rasta po rožančių. 
Viename saliune taipgi ras
ta tuščių kapšių. Apvogimų 
buvo įvairiose bažnyčiose, 
bet anoj lenkų bažnyčioj 
buvo daugiausia.

Moterįs paprastai yra ne
atsargios bažnyčiose, pasi
deda šalę savęs kapšius ir 
arbuoja poterius, nieko ne- 
manydamos, kad gali šven
tykloj ištikti vagystė. O va
gilius iš užpakalinės klaup- 
kos ir apžiūri besimel
džiančios moteries kapšį.

Vieną rytą, mergina va
žiuodama į darbą, užėjo į 
bažnyčią. Kapšyj turėjo 
85c. ir du tikietu. Detekti- 
vai ir patėmijo vagilių be
vagiant tos merginos kap
šį. Vagilius prisipažino po
licijai prie visako. Vagilia
vęs įvairiose bažnyčiose, 
bet minėtoj lenkų bažnyčioj 
turėjęs tikrą rugpjutę.

Policija surinko daug iš- 
tuštytų kapšių. Nemažai 
moterių pažino savo kap
šius ir atsiėmė.

Atsargus bukim ir bažny
čioj.

Southchicagietis.

PATAISYMAS.

Pereitame “Kataliko” 
numeryj vietinėse žiniose 
buvo paminėta, kad sekan
ti dar viena prieš rinkimus 
registracija atsibusianti ko
vo 14 d. Tas klaidinga; turi 
būti kovo 17 d. š. m.
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OPERA
© :: NAMIE

Kaip malonu yra operos kiau
šy ties, gali atjausti tik tas, kas jos 
šioj valandoj klausos. Žodžiai to 
negali apsakyti. Už operos pasi
klausymu reikia mokėti $3.00, 
$5.00, $10.00, o galite turėti operą 
kasdien dykai namie, kada nusi
pirksite naujausio išradimo “CO
LUMBIA” betriubį grafofoną.

Pilni Namai Linksmybes
r'.':, ",'"™' i i,

B Vieno Grafofono.
Operos, Dainos, Orkestrą, 

Chorai, Šokiai.

I

- .------- T-rr-------- —

Nauji Išradimai
Naudingi pramanymai, įvairiausių visokių 
daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, visokie žmo
nių sumanymo prajovai ir taip toliaus.

I

$

Columbia grafofonai yra geriausi, kokius svie- 
| tas iki šiol išrado. Geras daiktas kaštuoja tiek, kiek 
| jis vertas yra. “Pigią mėsą šunįs ėda” — teisingai 
® sako lietuviu patarlė. Nusipirksi pigų gramofoną, 
f tai jis ištikro bus pigus, girgždės ir gargaliuos, ir 
I jį turėsi šunims išmesti. Jaigu pirkti, tai pirkti ge
ri rą daiktą už tinkamą kainą.
i Columbia grafofonai ar už $20, ar $200 yra ly- 
I giai verti grafofono vardo, lygiai nedaro gėdos nei 
| pardavėjui,, nei pirkėjui
| Visi Columbia grafofonai turi šiuos naujus pa- 
I gerinimus: nepertraukiamo tono kambarį, ištobulin

tą perėmėją, nusmailintą tono alkūnę,’ tono kontro
liuotojus, bebalsį Columbia motorą ir k.

Pirkite grafofoną 
fabrikos čienia.

Visus Columbia grafofonus parduodamo 
kia čienia, kokią rodo fabrikos katalogas.

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

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

“Regai”, 35% coliu augščio, su padėliu rekor
dams, užsukamas trims rekordams išsyk; ąžuolinis 
arba raudonmedžio be rekordu albuimi $40, su re
kordu albumais — $50.

“Leader”, 4V/> colių augščio, su uždaromu pa- 
| dėlių rekordams, labai malonaus balso, $75.

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

| Ateikite pasiklausytų
I muzikos — dykai.

I

*

I

Laikrodis su viena ro
dykle.

Laikrodžiai vartojama 
jau daugiau kaip vienuoli
ka šimtmečių. Per tą laiką 
padaryta daug patobulini
mų — visokių pagerinimų 
ir išrasta kišeniniai laikro
džiai.

Priaugliams nemažą keb
lumą daro dvi laikrodžio 
rodykli — valandininkas ir 
minutninkas. Tas apsunki
na išmokti pažinti laiką pa
gal laikrodį. Net suaugusie
ji apsirinka staiga pažvelgę 
į laikrodį. Kartais ištolo 
sunku atskirti valandinin- 
ką nuo minutninko. Taigi 
dvi laikrodžio rodykli daro 
keblumų.

Nesenai išrasta, kad mi- 
nutninką galima prašalinti. 
Išradimas jau užpatentuo
tas. Greta su valandas ro
dančiais numeriais, trimis 
eilėmis stovi mažesni nu
meriai, rodanti miliutas. 
Taigi valandininkas kartu 
rodys valandas ir minutas.

Naujuoju išradimu pra
šalinama visi ligšiol buvu
sieji keblumai.

Naujas ir naudingas iš
radimas yra visai prastas. 
Uždėjai ant laikrodžio nau
jai išrastą ciferblatą, ant 
kurio paženklinta valandos 
ir minutes, numetei minut- 
ninką — ir visa laikrodžio 
operacija.

Naujas išradimas turbūt 
urnai, išsiplatins, nes tai y- 
ra labai patogus. Čia juk 
niekas neapsiriks, pažvel
gęs laikrodin ir taipgi vai
kams lengviau bus išmokt’ 
pasakyti laiką pagal laik
rodį, negu ant senojo cifer
blato.

peteliškės, plezdeno apie 
popergalius ir šakeles, ir 
visai neatkreipė domos į 
stiklinį indą.

Jei iš vietio skruzdyno į- 
mesinie skruzdę į kitą 
skruzdyną, tai svetimoji 
esti pažinama ir metama 
laukan. Be abejo neprašy
toji viešnia užuodžiama, o 
ne pamatoma.

Jei kur lauke nugaišta 
pele, tai nekuriu rųšių va
balai už mylios ir net toliau 
ją užuodžia, rėplioja link 
dvėšienos ir atrėpliojusi 
j on deda savo kiaušinėlius.

Musės taipgi turi stip
rias uosles ir viską susiieš
ko ir atranda vadovauda
mosi uoslėmis.

Uodai ir visokie mašalai 
vakarais ir naktimis suos
to savo aukas. Jie užuodžia 
žmogų namuose lauke bū
dami ir per kaminus, lan
gus, duris įsigavę zirbia ap
link ausis.

Blusos irgi uoslėmis, o 
ne kitu organu susiieško 
savo auką.

Apie maudymąsi.
Yra svarbu laikyti savo 

kūną švariai. Bet butų klai
dinga manyti, kad maudy
mąsi visuomet yra geras 
daiktas. Kartais maudymo
si labai reikia vengti. Silp
niems žmonėms maudymąsi 
yra pavojinga. Suaugusiam, 
sveikam žmogui sveika nu
simaudyti du kartu savai
tėje neperkarštame ir ne
peršaltame vandenyj.

Šaltame vandenyj sveika 
maudytis tam, kurio kūnas 
nusimaudžius kaista. Jci-gi 
nusimaudžius krečia ma
žiausias šaltis, tai ženklas, 
kad nesveika maudyties 
šaltame vandenyj.

Mirksoti šiltame vande
nyj negera; silpna darosi. 
Geras daiktas yra truputį 
pasūdyti vandenį; tuomet 
netaip tas vanduo silpnina 
kūną. ’

Teisingai padaryta degtine iŠ 
nepaprastai puikaus mišinio.

Fer daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai 
miniai švelnios i 

prieprovos daro 
SOLO degtinę 

geru vaistu 
šeimynų

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

“Ant 
baro

geriausia 
Žmones supran
tanti vertę geros 
rugines degtinės
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai.

Reikalauk S-O-L

$

Specialis Pranešimas!HANBURG-AMERICAN
UNIJA

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

Kas dedasi mus kūne dide- 
1 liuose susijaudinimuose.

Baimę, pyktį, gailestį ir 
tt. vadiname sielos susi
jaudinimais*? Nekuriu susi
jaudinimų metu mus kūne 
dedasi indomųs dalykai.

Tyrinėtojai išrodė, kad 
baimės ar pykčio apimto 
žmogaus skilvis ir viduriai 
sustoja verk^f pilvinis skys
timas nustoja tekėjęs ir 
taip visas žmogaus virški
nimas sustoja ir jis neten
ka noro valgyti, kraujas 
pasidaro labai palinkęs prie 
sukietėjimo t' krauju j e žy
miai pasidaugina cukraus. 
Prof. Cannon, išguldinėda- 
mas apie tą dalyką medici
nos studentams pasakė, 
kad žmogus yra saldžiau
sias, kuomet jis yra intu- 
žęs.

Taigi netikėta išgąstis 
irba intužimas gali žmogui 
būti naudingi. Kuomet virš
kinimas apsistoja, sako 
prof. Cannon, tuomet į ki
tus svarbius organus teka 
’■ausiai kraujas, o tas labai 
įaudinga esti organams. 
Pasidauginus gi kraujuje 
jukrui, apsireiškia didesnė 
•aumenų spėka.

Buvo pastebėta, kad koks 
įaisus netikėtas sielos su
sijaudinimas — apmauda, 
ir didi išgąstis pagydo už- 
dsenėjusią ligą.

Yra naudingas apsireiš
kimas, kad kraujas sukre
ka didžiame apmaude, nes 
jykčio apimti žmonės kar
tais kimba už čiuprynos ir 
įžeidžia vienas antrą; o 

čia pasirodęs kraujas ore, 
tuoj sukrenka ir neleidžia 
toliau kraujui tekėti.

Žmogui esant dažnai di
leliame apmaude kartais 
kūne ima krekti kraujas. 
Kartais gumulėlis sukrekė
jusio kraujo ima augti ir 
kietėti. Prisieina operaciją 
daryti ir išpjauti tą gumu
lėlį. Tas gumulėlis taip kie
tas buna, kad jį galiina.su 
plaktuku daužyti.

Vaterland - 58,000 tonų 
Imperator - 52,000 tonų

■ *
Naujausi ir didžiausi garlaiviai sviete. Pirkdam šipkortes nuo agentų į Euro

pą ar iš Europos reikalaukite, kad jums visuomet duotų

Hamburg ■ American Linijos
didžiausios laivų kompanijos sviete.

PIGIAUSIOS KAINOS

Vabalų uoslės.
Vabalų uostymo pajauti

mas yra stipresnis ir la 
biau ištobulintas, negu ki 
tokie kūno pajautimai. Va 
balų didžiuma turi laba' 
silpną klausą, o skruzdei 
tai veik tiesiog yra kurčios 
šių vabalų regėjimas taipgi 
nėra stiprus. Kaikuriemr 
vabalams maži akmenėlia' 
išrodo it kokie trobesiai i1 
lėkdami į tuos mažmožiu: 
atsimuša, nes neprimato.

Užtat vabalai užuodžia 
geriau, negu gyvuliai. Fab 
re, didis vabalų tyrinėtojas 
padarė tokį bandymą. Nar 
velį su peteliškių patelėmis 
padėjo toli nuo vietų, ku 
jos paprastai randasi. Kai] 
tas franeuzų gamtininką 
nustebo, pamatęs, kad pete 
liškių patinai atlėkė iš vie 
tų daug mylių toli nuo to 
vietos, kur narvelis buvo, i- 
atlėkę tūpė ant narvelio 
Narvelis buvo vielinis.

Paskui jis padarė kitok 
bandymą. Jis įdėjo petelis 
kių į visai sandarą stiklių’ 
indą ir padėjo ties pat lan
ka, kur peteliškės lekioja 
Nei viena peteliškė nepasi
rodė ties narveliu, nors pe
teliškės ištolo inde buvo 
matomos per stiklą.

Paskui tyrinėtojas pame
tė ties narveliu popergalių 
ir šakelių, ant kurių pete
liškės tupėjo. Tuoj atlėkė'

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

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

to-

^Kataliko” kmng.
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill

w w.1

A. J. Jureviče 
LIETUVIS Pardavėjas 
3247 Emerald Ave.

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

TONAL WINE & UODOR CO.
3430-32 S. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL.

Taipogi turime visokias degtines iš kitų že nių, todėl 
pareikalaudami Ilandmesom Bourbon arba kito
kios degt nes, teiksitės atsišaukti laišku’, arba ypa- , 
tiškai, o mes pristatysim kuogeriasįą tavorą ir už 
pigesnę kainą.
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Zigmas Vitkauskas. 
■' '). , - '' '

Medžiaga.
(Tąsa).

įvairiausiai keičiasi, maino savo formą, išvaizdą. Žiū
rint į' tuos kelius, kuriais šie medžiagos gabalėliai vei
kia, ją veikimą galime padalinti į du skyrių — į che
miškąjį ir fiziškąjį. Pirmąjį skyrių, nors gal maž-daug 
sujungtą su antruoju, irgi galima skirstyti į du atski
ru veikimu — į patraukiantį ir atstumiantį. Pritrau
kianti jėga reiškia tai, kad tarp tūlą materijos smul
kiąją gabalėliu yra, tiesiog sakant, nepaprastas pasi
ilgimas ir noras sueiti vienon krūvon, vienan kunan; 
vienas gabalėlis, bile tik pasitaiko proga, tuč-tuojau 
susijungia su antruoju, padarydamu augštesnį, dides
nį medžiagos grūdelį, molekulu vadinamą. Kitose vie
tose pastebima griežtas tūlą medžiagos atomą antigo- 
nizmas, neapykanta ir tolyn skrendimas. Šiedvi jė- 
gi ir gimdo chemijoje visokias reakcijas.

Arčiau tėmydami į šiuos atomus ir į jąją pilną 
keistumo veikimą, galime juos tat palyginti prie asme- 
ną veikimą bei pasielgimą. Neapsiribavus, aplamai 
mintis reiškiant žinome, kad kiekvienas asmuo turi 
draugą, juos myli ir gyventi be ją negali; bet, antrą 
pusę vertus, turi ir priešą, kurią neapkenčia, nepagei
dauja juos matyti ir su jais susitikti bei turėti ry
šius. Žodžiu — šalinas nuo ją arba stengias savo pa
sielgimu juos kuotoliausiai nuo savęs nustumti. Žil- 
■plaukis-chemikas, mintyje persistatydamas tokį daly- 

gtoyį, iyaidentuvėje sutverdamas draugiškumo ir 
nedraugiškumo vaizdelius, — ištikrąją gali įsivaizdin
ti net ir socialį, tarp tu keistą materijos vienučią, są
ryšį. Suprantama, jaigu sakytume, kad atomai turi so
cialius vienas su antru sąryšius, tai turėtume pripa
žinti jiems ir sąmonę bei ją veikimo ir pasielgimo tiks
lą1,: - tečiau tai tik gali būti paprastas-žįlplaukėlio
vaizdelis. Panašaus sąryšio ten nėra ir niekas jo ten 
neapčiuopia. Vienok, kadangi šie smulkutyčiai me
džiagos grudeliai-atomai taip keistai ir stebėtinai vei
kia, todėl butą tai ne fantazija, jei mokslininkas, žin
geidumo, įvairumo delei, savo sąmonėje pieštą pa
našios rąšies paveikslėlius. Juk kultūroje pakilusiam 
asmeniui viskas galima veikti ir visokius vaizdelius 
tverti. Ar ne taip?

Kada atomai simpatizuoja vieni antriems, sueina 
krūvon, tada tveria augštesnę, sudėtinę medžiagą. 
Pirmas atomą veikimo, solidariškumo ir susijungimo 
produktas, yra molekulas. Mplekulai lygiu budu jun
giasi vienas prie kito ir . nutveria matomą, visokiose 
formose egzistuojančią, medžiagą.

Jaigu, daleiskime, nebūtą čia apkalbamo atomą 
veikimo, tiesiog jokiuo budu negalėtume išaiškinti che
mišką reakciją ir kitą stambią gamtoje apsireiškimu. 
Toliau, šį veikimą galima demonstruoti bei bandymais 
priparodyti chemiškose ir fiziškose laboratorijose arba, 
turint tam tikras prietaisas, tą galima bile vietoje at
likti. Yra gi išsidirbusi nuomonė, kad jaigu pasakymą 
galima bandymais laboratorijose priparodyti — pasa
kymas virsta teisybe. Bekalbant apie atomus, reikia 
pabrėžti, kad sudėjus ■ molekulas krūvon, ir jaigu tarp 
atomą, kurie sudaro šiuos molekulus, yra didesnis pa
traukimas, tai jie tuoj išsiskirsto, suardydami pir
muosius molekulus; vėl renkasi toki atomai su to
kiais, tarp kurią esti didžiausias noras būti krūvoje, 
ir gimdo naujus molekulus. Ant šio medžiagos gru- 
delią-atomą pasielgimo ir noro susijungti geriau su 
vienais atomais, negu su kitais — rymo visos chemiš
kos reakcijos. Chemiškos reakcijos — nebe fantazija; 
tai ne žmogaus gabumo ir jo intelektualio proto krea- 
cija bei gausioji poetiška svajonė-imaginacija, bet tik
ra, šventa, moksliškais bandymais priparodyta, teisybė.

Tik ilgainiui turėjo paaiškėti, kad erdvėje esančią- 
ją materiją valdo kasžin kokia jėga, kuri sudaro che
miškąsias ir fiziškąsias teises. Medžiaga nesudaro 
betvarkio mišinio, chaoso, bet veikia pagal tam tikras, 
jau žinomas ir išdirbtas, chemiškas ir fiziškas teises. 
Viskas juda, viskas bėga tam tikru pažymėtu keliu; 
visur apsireiškia sutartis, taktas, harmonija, nes vis
kas veikiama prisilaikant tam tikrą, gamtoje egzistuo
jančią, teisią.

Kaip jau matėme, atomai nenori pasilikti vienat
vėje, būti “nevedėliais”. Prie bile progos jie jungiasi 
vienas su antru, taip vadinamas, pozitivis, su negativiu, 
ir sudaro šeimyną-molekulą. Kadangi atomai yra dau
giausia susijungę, todėl apie ją mechanišką erdvėje 
veikimą nei nekalbėsiu. Geriau tebūna leista, čia pa
byloti apie molekulą darbus, o ypač apie jąją mecha
niškąjį triūsą. Sakau, mechaniškąjį, nes jame nėra jo
kios chemiškos reakcijos. Šios mažutytės masės, šie 
nedideli sudėtinės medžiagos kuneliai-molekulai beskra- 
jodami-virpėdami po erdvę, atsimuša į ant ją kelio sto
vinčius objektus, daiktus. Taip sakant, jie nuolat ir 
amžinai bambarduoja bile ką, kas tik drįsta užstoti jąją 
skrajojimo kelią. Kiekvieno žmogaus kūnas irgi at
remia kiekvieną sekundą nesuskaitomą skaičią jąją 
smugią. Taip?! Kodėl mes nejaučiame ją? Todėl, kad 
musą kūnas yra pripratęs tuos smūgius, antpuolius 
kęsti. Jeib geriau čia išdėstytas mintis suprasti, visus 

(Seka toliau).

Darbas ir Kapitalas.
Tardymai vario kasyklose.

Hancock, Mich. Kongre
so nuskirtoji komisija išty
rimui viešpataujančią san- 
tikią vario kasyklose, kur 
ilgas laikas darbininkai 
straikuoja, andai pradėjus 
savo darbą. Ton komi si j on 
ineiną trįs kongresmanai: 
Taylor, Casey ir Howell. 
Pirmiausiai buvo klausinė
jamas liudininkas William 
J. Richard, pirmininkas 
vietos kalnakasią unijos, 
prigulinčios prie Western 
Federation of Miners orga
nizacijos.

Richard komisijai išpa
sakojo, kad jis pradėjęs ka
sykloj dirbti turėdamas 11 
metą amžiaus. Pirmutinis 
jo ten darbas buvo — 
stempliuoti vagonėlius su 
ruda, ir už tai jam mokė
ta $20 per mėnesį. Paskiau 
jis buvo kasyklą fabrike 
kalvio pagelbininku ir ten 
po porai metu sunkaus dar
bo gavęs $2 daugiau. Pas
kui dirbo kaipo pečkuris, 
bet niekuomet negalėjęs ten 
uždirbti daugiau kaip tik 
$2.00 už 10 vai. dienos dar
bo.

Kiti darbininkai-liudi- 
ninkai nupasakojo, kad va
rio kasyklose Michigane gy
vavęs vergijos sistemas. 
Žmonią gyvastis toli ma
žiau buvo kainuojama už 
mulo gyvastį, nes mulai 
kompanijai reikia pirkti ir 
už juos brangiai prisieina 
mokėti, kad tuo tarpu dar
bininkas nieko nelėšuoja. 
Darbininkas turėjo dirbti 
už menką mokestį. Vienas 
darbininką išpažino, kad už 
visą mėnesį sunkaus darbo 
apturėjęs vieną dolerį ir 61 
c. mokesties, kuomet jam 
kompanija atitraukė nuo 
uždarbio už valgį, butą, 
drabužius ir paraką. Iš tą 
likusiu pinigą tečiau dar 
paimta vienas doleris del 
ligoninės ir 50c. sergan
tiems išdan, taip kad ir jam 
už mėnesį sunkaus darbo 
paliko tik 11 c.

Ąugščiausia mokestis, ko
kią ten darbininkas galėjo 
gauti, dirbant nuo štukią, 
siekia $130 per mėnesį, iš 
ko tečiau kompanija beveik 
pusę pasilaiko už valgį, 
pragyvenimą ir darbinin
kiškus įrankius.

Kasyklose nėra jokios at
vangos, todėl kasdieną dau
gybė darbininką arba žą- 
va, arba palieka visam gy
venimui luišais.

Kompanija nekuomet 
neatsižvelgusi į darbininko 
sveikatą. Darbininkai tan
kiai su šlapiais rubais bu
vo siunčiami miškan kirsti 
medžius ramsčiams. Ne vie
nas tatai gaudavo plaučią 
uždegimą ir mirdavo. Gi 
darbininkams prigulėti į 
uniją aštriai buvo uždraus
ta. Nepaklusnieji būdavo 
tuoj aus pavaromi nuo dar
bo..

Liudininkai Kilpela ir 
Hukra išpažino, kad juodu 
dirbę sulyg kontrakto va
rio kasyklose ištisą mėnesį 
ir kuomet pabaigę darbą iš 
kompanijos sužinoję, kad 
juodu ne tik pinigą negau
ną, bet dar palieką kalti 
kompanijai už valgį, butą 
ir kitką.

Kasdiena vis nauji dar
bininkai išklausinėjami ir 

vis labiau išeina aikštėn 
kompanijos šunybes ir ne
dorybės.

Nors toji komisija tuo 
tarpu negali nieko palen
gvinti ten vargstantiems 
darbininkams ir ne tuo 
tikslu ji veikia, tečiau tas 
yra naudingas daiktas. Pa
saulis sužino visas kompa
niją bjaurybes ir jas turės 
teisti visuomenė už tas 
darbininką skriaudas.

Kita kongreso komisija 
veikia Colorados angleka- 
svklose, kur liudininkai ko- 
misijai tvirtina, kad tose 
kasyklose buvus praktikuo
jama vergija, darbininkai 
baisiausiai persekiojami ir 
net plakami. Darbdaviai te
čiau to visko ginasi ir kal
tina darbininkus.

Dideli užsteliavimai vago
nams.

Pittsburgh, Pa. Plieno 
dirbtuvėse geležinkelią 
kompanijos užsteliavusios 
didelę daugybę naują plie- 
ninią vagoną ir garvežią 
už 12 milijoną dolerią. Ke
li tūkstančiai darbininką 
todėl išnaujo apturėsią dar
bus.

Darbininkai organizuojasi.
Pittsburgh, Pa. Westing

house įstaigose dirbanti 
darbininkai pradėjo orga- 
nizuoties didelėn pramoni- 
nėn unijon. Ligšiol įsirašę 
daugiau 6.000 darbininką.

Prašalinta darbininkai.
Kankakee, Ill. 30 darbi

ninką andai palių osuota iš 
bepročiu ligoninės “The 
Eastern Illinois Hospital”. 
Priežastis — taupumo įve
dimas!

Didina algas blaivininkams.
Chester, Pa. Kad prapla

tinus tarp darbininką blai
vybę, firma “ThePhiladel- 
phia Quartz Co.” paskelbė, 
kad kiekvienom darbinin
kui uždarbis bus padidintas 
10 nuošimčiu, jei jie nevar
tosią svaiginamąją gėralu. 
Pirmiausia ton kompanijos 
pasiulyton blaivybei! įsira
šė visos ten dirbančios mo- 
terįs, paskui anas vaikai ir 
pagaliau vyriškiai. Kompa
nija tvirtina, kad tasai už
darbio padidinimas jai ap
simokėsiąs, nes blaivąs dar
bininkai esanti daug na
šesni už geriančius svaiga
lus.

Socialistai — uniją 
priešininkai.

Milwaukee, Wis. Buvęs 
elektraunės unijos darbi
ninką sekretorius Collins 
čionai skaitęs referatą, ku
riame pažymėjęs, kad soci
alistai yra darbininką prie
šininkais, nes jie nuolat ka
sa duobes po unijomis. So
cialistai Milwaukee nuvei
kė tai, kad darbininkai a- 
matninkai šiandie mažiau 
uždirba, negu kituose mies
tuose. Kuomet Berger nu
mirs, kuomet žole apžels 
Debs’o kapas, organizuo
tiems darbininkams tuoį- 
met bus geriau — kalbėjo 
Collins. Collinso nuomone, 
socialistai suardę liejyklą 
darbininką uniją Milwau
kee. Toji unija turėjo 1.700 
narią, gi dabar skaito vos 
tik 200 narią.

Vaiku darbas.
New York. Sulyg statis

tikos New Yorke dirba 

200.000 vaiką, neturinčiu 
14 metą. Vidutiniai imant, 
uždirba $3.00 savaitėje 
kiekvienas. J ą didžiuma 
(aplink 15.000 mergaičių ir 
20.000 bernaičiu) panaudo
jama visokiems patarnavi
mams; kiti vaikai dirba 
fabrikuose po 10—12 va
landą kasdien. Daug vaiku 
pagauti džiovos.

331.000 bedarbią.
New York. Vargdieniu 

likimo pagerinimui draugi
ja tvirtina, kad New Yorke 
šiais laikais bedarbiu esa
ma 331.000 žmonią. Tarp 
bedarbią esama 140.000 pa
prastą darbininką, 70.000 
namu statytoją, 18.000 Ko
duotoją, 18.000 siuvėją, 6.- 
500 kelnerią, 6.000 siuvėją 
pagelbininką, 5.000 buch- 
galterią ir biurą klerką, 4.- 
500 mechaniką, 4.200 juri
ninką, 3800 barzdaskučiu, 
300o vežėją, 3.000 mašinis
tą ir pečkurią.

Tarp nekuriu bedarbią 
siaučiąS baisiausias skur
das.

Darbo sekretoriaus balsas.
Washington, D. C. Darbo 

sekretorius Wilson savo 
metiniame raporte, persta
tytame kongresui, aštriai 
protestuoja prieš naudoji
mą ginklą ir ginkluotos 
sargybos, taippat privati
niu detektivą straiką me
tu. Jis pataria kongresui 
pravesti įstatymus, sulyg 
kurią turėtą būti aštriai 
uždrausta partraukti iš vie
nos valstijos kiton straik- 
laužius ir ypač juos gink
luoti prieš stsraikininkus. 
Tai federates valdžios ..prie
dermė padaryti galą tiems 
sauvaliams ginklą vartoji
mams, kurie visuomet at
gabena liūdnas pasekmes.

Generalis straikas.
Milwaukee, Wis. Čionai 

paskelbta generalis strai
kas kurpią, dirbančią ava
lą dirbtuvėse. Andai jie 
mieste turėję parengę de- 
monstracijinį ėjimą. Fabri
ką valdybos teiraujasi 
straiklaužiu. Streikininkai 
ramiai užsilaiko.

Policija muša bedarbius.
Detroit, Mich. Čionai to

mis dienomis bedarbiai mė
gino. surengti demonstra
ciją. Paskirton vieton ją 
susirinko nemažiau 3.000. 
Tuoj aus išskleista raudona 
Vėluva. Policija Vėluvą į 
šmotus tečiau sudraskė ir 
bedarbius lazdomis išvaikė. 
Nekurie skaudžiai apkulti. 
Ant raudonos Vėluvos iš 
vienos pusės buvęs parašas: 
“Bread or Revoliution — 
Which?” Iš antros — We 
want work not charity!”

Policija nuo to atsitiki
mo didžiausią domą atkrei
pė į organizaciją “I. W. 
W.”, kuri bedarbius kurs
tanti.

Pagimdė 5 kūdikius.
Taylorsville, Ky. Pavie

te Spencer farmerio Drury 
žmona antsyk pagimdė pen
kis kūdikius: tris bernai
čius ir dvi mergaiti. Moti
na esanti jau sveika, bet 
kūdikiai smulkutėliai ir 
silpni. Mergaiti jau mirusi, 
gi bernaičiai dar esanti gy
vi, bet daktarai abejoja bau 
jie gyvensią.

Nepaprastas berniukas. 
Septynių metą amžiaus i- 
talukas, Milly Ferrero, an
dai Peterburge caro rūmuo
se dirigavęs Romanovo or
kestrą, susidedančia iš 80 
muziką. Muzikai labai ste
bėjosi jo giliu pažinojimu 
muzikalią veikalų. Paskui 
jis carui jo orkestrą pagy
ręs.

Ieško pinigu. Turkija ne
galėdama Europoje niekur, 
gauti paskolinti pinigą, ta
tai kreipiasi į Amerikos 
bankininkus, bet šitie stato 
jai persunkiąs išlygas.

Naujas prezidentas Za- 
more ligšiol ten buvo žino
mos tik kaipo revoliucionis- 
tu lyderis, gi 1911 metais 
kaipo karo ministeris.

Uždrausta lankyti teat
rus. Kolonijos arei vyskupi
jos generalis vikaras už
draudė arcivyskupijos vi
siems kunigams lankyti te
atrus.

Palinkimas prie ligos.
Yra neužginčijamas fak

tas, kad daugelis žmonią 
turi tūlą palinkimą prie li
gą. Kaikurie labai lengvai 
“pagauna šaltį”, kaikurie 
gauna užkietėjimą, kiti gi 
gauna reumatizmą. Tokios 
ypatos privalėtu žinoti ir 
visuomet turėti prie ranką 
kokį nors vaistą, kuris len
gvai sustabdytą ligą. Mes 
norėtume patarti 'Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine, ypatingai, atsitikus 
užkietėjimui ir kitokiems 
trukdėsiams, su juom su
jungtiems. , Jisai laipsniškai 
sumažina palinkimą prie 
šios ligos ir suteikia užtek
tinai jėgos organams, kad 
jie reguleriškai veiktu. 
Skilvio, kepenų ir viduriu 
ligose jisai visuomet turi 
gerą veikmę, suteikdamas 
palengvinimą. Jisai išvalo 
kūną ir užlaiko jįjį tyru. 
Aptiekose. Jos. Triner, Ma
nufacturing Chemist, 1333- 
39 So. Ashland avė., Chica
go, Ill.. Bi kokiame skau
dėjime jus galite atsidėti 
ant Triner’s Lininiento. In- 
trinkite jįjį į odą, ir skau
dėjimai išnyks.
(Advt.)

Tel. Yards 2716
Seniausia Lietuvių užeiga pas

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

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

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS 

visokios rnšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

Tyras Geriamasai Vanduo
Filtras kuris iSvalo iš 

vandenio perus, apsaugojus 
nuo pavojus nečysto vand. 
Filtrai Namams nuo S5 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, Dlstr. Ag. 

3530 PARNELE AVĖ.
EVERSON Komp.

70 W. LAKE St., 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 — .16,000 toną.
KURSE — 13,500 tonų.

CZAR — 13.000 tonų.
Į Rottcrdemą Į Libavą
i 9 dienas. j 11 dienų

Be persėdimų. Be persėdimų.
—Dažn.i išplaukia.—
—Pigiausios kainos.—

Kaina kelionės nuo Libavo iki New 
YORK $35.00 ir $4.00 taxų.
ANTRA KLESA .......................$52.00

Tolimesnėms žinoma reikia kreip
ties pas:

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

27 Broadway, New York. 
Arba pas ietinius autorizotus age Aus.

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

vevime proga 
įsigyti puikų gele
žinkelių laikrodėlį, 

g^Jimoterišką ar vyriš- 
Įką. Mes parduoda- 
!me šitą puikiai iš
margintą, auksu ap
vilkta, dvigubais 
viršeliais laikrodėlį

tik už $5.75; augšto laipsnio bran- 
gameriiais užtaisytas judėjimas. Ran
kena usukamas. Gvarantuotas 20 me
tų. Specialiai: Mes pasiusimo šitą 
laikrodėlį C. O. D. $5.75 ir expreso 
apmokėjimas su teise apžiūrėti. Dy
kai — paauksuotas Grandynelis ir 
Pynele.
Excelsior Watch Co. 904 Athenaeum Bldg. Chicago

Memorlal.Bello a Specialty.
MoShaao Bell (fejBUtJaorotllcMMMb

Tel. Canal 285
K. KATUTIS,

Lietuviškas Graborius.
710 W. 18th st., Chicago, Ill.

HAMBURG AMERICAN 
LINIJA.

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

Laivai nesi maino — Dešimt dienose 
nuo uosto iki uosto. ... _

Trečioji klesa.
žemos ir Kainos

$34 
Tarpdėnls.

Tobuliausias išrenglmas — labai ge
ras patarnavimas. — Geri sveiki val
giai. Delei tolesnių smulkmenų kas- 
link kainos, plaukinčjimo ir t.t. Kreip
kis pas

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

Arba 41 Broadway — New York, 
arba pas vietinius agentus bile knr.

Ar Sktiifei Kada Laikraštį "LIETUVA?” 
Gal nežinai kur ja gauti?

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

Ralyk adresu:

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

Gali apsirėdyti
Beveik uždyka.

Nauji ir truputį 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 
už $5.

Parsiduoda pigiai čemodanai ir la
gaminai.

Ateikite Į

S. Gordon
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ.

1415 S. Halsted st., Chicago

PADĖKITE STATYTI Į
TAUTOS NAMUS VILNIUJE*

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

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA
(Lltovskoje Naučnoje Obščestvo), 

Lydos gatvelė, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.
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J MOTERIŲ SKYRIUS.I

MOTINOS ATSAKO
MYBĖ.

Jei kas nori atlikti kokią 
nors priedermę, visupirmu 
privalo pirmiau nuodugniai 
suprasti visas tos prieder
mes sąlygas ir svarbą.

Imkim pav. asmenį, pri
imantį tarnybą; šis asmuo 
visupirmu paklaus, kad no
rįs žinoti, koks bus jo už
siėmimas, ką turės veikti, 
už ką ant jo kris atsakomy
bė, idant neapsiėmus pildy
ti tokių darbų, kokie butu 
neįveikiami, neįgalimi. Ii 
tas labai teisingai. Visuo
met pirmiau reikia gerai 
pagalvoti prieš imsianties 
kokio nors darbo arba užsi
ėmimo.

Taippat paprastai iman- 
ties kokio nors darbo, prieš 
jį pradėsiant ilgesnį arba 
trumpesnį laiką pašvenčia- 
me prisirengimui prie te 
darbo.

Nei viena musų negalėtu 
palikti virėja, siuvėja, skal
bėja net tų darbų nesimo
kius. Kodėl? Del labai pap
rastos priežasties, nes ne 
mokant negalėtų tų darbi 
priderančiai atlikinėti.

Tas reiškia, kad kiekvie 
nas darbas pas dirbantį 
reikalauja pasišventimo ii 
šiokios-tokios atsakomybės 
Juo katras aiškiau supran 
ta tos atsakomybės reikš 
mę, tuo sąžiningiau jis jai 
užgana padaro.

Atsakomybė ir prieder 
_L)įė — tat,neperskiriami su 
pratimai, o gal butų neJ 
sunku ir nuspręsti, katn 
jų yra pirmutinė, ir ar at 
sakomybė gema iš prieder 
mes, ar priedermė iš atsa 
komybės.

Bet ne tik viename šildo
mame darbe turi būti prie 
dermė ir atsakomybė. Ta 
sutinkama ant kiekvieni 
musų gyvenimo žingsnio 
kiekviename savo pašauki 
me ir padėjime. Ir stebėti 
nas daiktas! - Nekurtuose 
svarbesniuose atsitikimuo 
se mažiausia į tai atkrei 
piame doma ir mažiausia' 
apie tą pamąstome.

Leiskim, moteris išeina 
už vyro. Ji pirm visako ap
galvoja, ar ji įstengs patik 
ti vyrui, ar galės išgyven
ti, kuomet susitaisys sar 
šeimininį lizdą, bet turbul 
mažas nuošimtis moterių 
pamąsto apie tai, ar įstengi 
jos vaikus auklėti.

Musų jaunos moterįs ran 
dasi labai liūdname padėji
me, kad jos neturi įgijusios 
jokio specialio apšvietimo, 
kuris jas priruoštų pildyti 
busimas motinos pareigas 
Kitos tautos toli augščiau 
pakilusios už mus tuose da
lykuose. Nekalbant jau a- 
pie Angliją, Vokietiją ir ki
tas šalis, imkime pav. kad- 
ir pačią Japoniją. Tenai 
kiekviena jauna mergaite, 
be atžvilgio į tai, ar ji butu 
bėdina, ar turtinga, nežiū
rint savo paėjimo, paskuti
nius savo mokslo metus pa
švenčia šimtinai naminiam 
šeimininkavimui, rūbų siu
vimui (kadangi reikia žino
ti, kad kiekviena jauna ja- 
ponietė yra išmokus pasi

siūti sau reikalingus rubus) 
ir kūdikių auklėjimui. Pas 
mus to nėra. Ir visuomenė 
apie tai nieko nei žinoti ne
nori. Pas mus pasakojama, 
kad mergina prieš ištekė
siant turi kuodaugiausiai 
linksminties, nes paskui pa
silinksminimam nebusią 
laiko. Ištekėjus turėsianti 
užsiimti namų ruoša ir ki
tomis priedermėmis. Tas 
tiesa, bet klausimas, kaip 
ji paskui įstengs atlikti tas 
priedermes iškalno prie 
anų neprisirengus? Kaip ji 

■auklės vaikus? Kokie bus 
jos vaikai? Kas juos pamo- 
kįs, kas jiems protą išmik- 
lįs?

Tą viską attiksią pasau
lis,, žmonės, vargas, būtinu
mas, mokykla, kova už bū
vį, aplinkybės... Bet kur 
gi gimdytojai? Kur visu
pirmu motinos rolė? Ji vai
kus labai myli, anais rūpi
nasi, bet ką ji gali? Ji netu
ri laiko, ji nemoka, ji net 
tankiausiai nežino, ką ir 
kaip turi daryti, o gal net 
ir nežino, kodėl tai turi da- 
rvti. «/

Mokyklos suteikia moks- 
!ą, kningos apšvietimą, tan
kiai gerą, bet neretai ir pa
vojingą. Amatas, darbas, 
profesija, suteiks joms ga
bumą, duoną, o, rasi, ir per
teklių. Tankus susiėjimai 
su žmonėmis suteiks joms 
ziežlumą, apsukrumą. Ko 
va už būvį gali joms suteik
ti artaunumą ir spėkas.

Bet pagrindas, atramas, 
idant tas viskas prigytu 
sveikoje dirvoje ir dorai 
riskas išsidirbtų, privali 
suteikti gimdytojų namai, 
rnuose gi visupirmu moti
na.

Jei šiais laikais matome 
tiek išklydusių mergaičių, 
tiek perverstų galvų, tiek 
lemaičių, palinkusių nu- 
inoliman, tad už tai labiau
siai kalti gimdytojų namai 
stoka tų namų intekmės.

Į moteris Amerikoj ap
lietos superintendentas 
itsiliepė tais . žodžiais: 
‘Kuomet moterįs yra karš
tai nusprendžiusios patai
syti žmoniją ir kuomet tą 
klausimą paims į savo ran
kas,'turi viršų gauti”.

Apie tos savo pergalės 
būtinumą persitikrinimas 
taigi ir privalo moterims iš
dirbti savistovėmis ir pa
skatinti anas toj linkmėj 
su pasišventimu darbuoties. 
Nes iš teisybės žmonijos 
tobulumas lygiai ir pavie
nės tautos laimingumas 
randasi jų rankose.

Svarbiausiai > j u šeimynos 
palaikymo stulpu turi būti 
motina. Jai reikia saugoti 
vaikus ant kiekvieno žings
nio. Nekuomet nereikia pa
moti ranka, arba pasakyti 
“kas man tas rupi”, arba 
“kas tas mane apeina”, bet 
atpenč reikia pasakyti 
“mane tas apeina ir labai, 
nes turiu žinoti, kur mano 
vaikai vaikščioja, ką girdi, 
ką skaito”.

Moteris už savo vaikus 
yra atsakanti prieš Dievą, 
prieš patį vaiką ir prieš vi
suomenę. Žmogus tik tada 
skaitomas žmogumi, jei jis 
yra visuomenei naudingas, 

imant tai plačia to žodžio 
prasme. Motina neauklėja 
savo vaiko išimtinai del sa
vęs, gi tas ir yra didžiau
sioji motinos meilės graže- 
nybė ir pasiaukojimas. 
Kiekviena kita meilė reika
lauja ką-nors nuo numylė
to asmens, ko nors lukeruo- 
ja. Bet tik viena motina y- 
ra gabi didžiausiam pasi
aukojimui, kuomet jai ap
eina jos vaiko laimė; ji pa
sirengus visai pamiršti, jo- 
gei esanti jauna, jogei tu
rinti priešai save smagumų 
pasaulį — viską sugebia 
pašvęsti del vaiko, o kuo
met pasitaiko liga, nors ji 
butų labiausia limpančioj! 
ir pavojingiausioji, motina 
pati vaiką su atsidėjimu 
prižiūri, nuo jo neatsitrau
kia. Tokia pati meilė link 
vaikų randasi kaip pas bė
dinas moteris, taip ir pas 
turtingąsias.

Turtingiausiuose namuo- 
se, kai kad ir bėdiniausioj 
šeimynoj moteries intekmė 
galinga.

Beveik kiekvienas vyriš
kis, turėjęs gerą motiną, 
visas savo gyvenimas pa
laikys savyj pagarbą del 
moterių. Gi toji pagarba, 
kurią jis del jų turi todėl, 
kad gerbė motiną, leis jam 
gerbti ir mergelę.

Pravartu iš pat jaunų 
dienų mokinti bernaičius, 
idant jie motinai ir sese
rims mielai patarnautų ir 
užsileistų. Privaloma nuo
lat jam skiepyti širdin, du- 
šion tai, kad jis yra mote
rių apgynėjas, kad jis kiek
vienoj moteryj privalo ger
bti savo motiną, auklėtoją, 
žmoną, busimą draugę. A- 
merikietės savo suims tai
gi ir įpratina panašiai elg- 
ties. Todėl amerikiečiai mo
teris ir gerbia.

Verta į tai atkreipti do- 
mą ir lietuvėms motinoms. 
Verta joms būti tikrais sa
vo šeimynose šulais ir pil
dyti pašaukimo priedermes.

A"—s.

KELI PATARIMAI.

Suris, suvalgytas ryte, 
skaitosi,, auksu, pusdienyj 
— sidabru, gi vakare — 
švinu. Taip sūrį apkainuo- 
ja nekurie gydytojai.

Sudynai nuo pieno po 
kiekvienam panaudojimui 
turi būti ištuštinti karštu 
vandeniu ir išdžiovinti pa
unksnyje.

Šaukščiuką, kadir sidab
rinį, nėra hygieniška laiky
ti arbatoje, kuri po trupu
čiuką geriama.

Pridulkėjusius divonus 
žiemos metu reik patiesti 
gerąją puse ant sniego ir 
smarkiai išmušti, o tada 
visos dulkės ir nešvarumai 
paliks sniege.

Šukos ir kitokie raginiai 
daiktai negali but mazgo
jami karštam vandenyj, nes 
netenka formos ir blizgesio.

Avalai nekuomet' negirg
ždės, kada anų padai bus 
ištepti lininiu aliejumi.

Dr. Hugo V. Przibyl
Gydytojas ir operatorius.

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

Kosulys
nusilpnina žmogų ir apsunki
na kvėpavimą.

Severos 
Balsamas 
Plaučiams

[Severa’s Balsam for Lungs]
sumažina kosulio priepuolių 
aštrumą ir tuomi suteika ken
čiančiam palengvinimą ir pri- 
gelbsti išgydymui kosulio, už
kimimo ir kitų nesmagumų, 
paeinančių nuo kvėpavimo ka
nalų betvarkes.

Kaina 25 ir 50 centų.

ODOS SVEIKATA
reikalauja kasdieninio prižiū
rėjimo ir dabojimo, kad odos 
skylutes butų užlaikytos atvi
ros ir grynos.

Severos Gydantis 
Muilas Odai

LSsvera’s Medicated Skin Soap]
yra dideles vertes muilas. Pa
tarimas kūdikių maudinimui, 
prie barzdos skutimo ir mote
rims, norinčioms dailę odą tu
rėti. .lis užlaiko odos skylu
tes, vadinamas porais ir nelei
džia joms užsikimšti. Puikus 
barzdai skusti.

Kaina 25 centai.

Severos TAB-LAX
Paliuosuojanti šalčiukai.
Smagus vaikams.
Verti patarimo suaugusiems.

Kaina 10 ir 25 centai.

Aptiekose. Reikalaukit, kad jums 
d uotų }Se voros Gyduoles. Jeigu 
ant vietos negalite gauti, pareika- 
laukit stačiai nuo

URANIUM LINE.
TIK $20.00 j 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.

Pigiausios Kainos iš Europos.

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. Not Inc.

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

Tel. Yards 4658

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

.<Į ...

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.

Ar matei kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS" yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge- į 
riaušių redaktorių. Rasi jame i 
geriausių raštininkų raštų ir vi- |h 
šokių žimų iš Lietuvos, Amerikos | 
ir iš visi pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

iietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, puse! m. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei metą $;.E0 

Rašydami laiškus adresuokite
DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, 111.

Gyduoles iš Lietuvos.
Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 

gyduolėmis (liekarstomis) geriausias 
išsigydo.

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

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

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

sėjimu.
(7) Nuo širdies drebėjimo-nervų li

gų, priepuolio.
Prisiųsk savo adresą ir vieną do

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

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

❖ 4-4--i" 4- 4'4'4-4- 4-4'4,414*4"H* 4"i-4*4* 4-

I Elektriški Pianaiį
❖ Tai yra puikus daiktas tie elekt- 4> 
Ž nški pianai. Ir nemokantis gali + 
į. groti. Pigiai ant išmokesčio ir už J
❖ gyvus pinigus juos galima nusi- +
| pirkti pas J
t H. PASCOLINI, + 
? 2057 Sheffield Ave. Chicago. + 
4.4>4,4*4’4‘4*4'4*4,4*4*<l*4*4'4’4’4*4,4*4’4*4'4*4’4>

elephone Yards 2750
Pirmos klesos karčema.

Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 
tai net iš pat Kauno. Salė veseH- 
joms, susirinkimams. Čia panedė- 
liais, utarninkais ir ketvergais mo
koma šokti, šokiai prasideda 8:00

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

J. W. ZACHAREWICZ
N 0 T A K A S

Ištiria abstraktus perkantiems na
mus ir padirba visus kitokius le- 
gališkus dokumentus: Amerikoniš
kus ir o Europiškus. Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono ir 
skolina pinigus ant pirmo niorgi- 
čio.

Kreipkitės prie tautiečio, kurs 
yra atsakantis, o visados gausite 
teisingą patarnavimą. Pries šv. 
Jurgio bažnyčią.
903 W. 33rd St., Telefonas 5423 
■I i II II u r n...........'i i i. ii i

“Aušros Dienine Mokykla”
Mokina Anglų kalbos

Lietuvišk. kai. 
“ Rokundų

Knygvedyst-s
Stenografijos 

“ Pirklyb. Teises
3149 S. Halsted St., Chicago.

; BENFER ;
I D-ras RENFER gydo | 

i tiktai vyrus. |

i Patarymai Dykai, t
1 VALANDOS: Nuo S ryto iki J 
? 8:30 vai. vakare. Nedeldie- v
F niais ir šventadieniais nuo F 
| 8 iki 12 vai. |

( Kalbama Lietuviškai.

| OFISAS: I

* 1827 Blue Island Ave.j
9 9^z^. -^z^ -^z^^z^

M. A. Norkūnas
Vienatinis 
Lietuvis 

Išdirbšjas.
Visokiu 

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

Mums pavės
ius darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

MĖNULIO PASAKOJI
MAS.

(Iš Andersono).

— Šį vakarą, — pasako
jo mėnulis, — aš žiurėjau 
pro tūlo vaikų kambario 
langą; langinės nebuvo už
darytos ir priešais nebuvo 
jokių kaimynų. Kambaryje 
guldė miegoti visą virtinę 
vaikelių: ir sesučių, ir bro
liukų. Jaunesnejai jų tik
tai keturi metai, bet jinai 
neblogiau kitų žino “Tėve 
musų”. Motina kas vaka
ras atsisėda ant jos lovelės 
ir klausosi, kaip jinai mel
džiasi, paskiau ją bučiuoja 
ir laukia, kol ji užmigs. Il
gai neprisieiną laukti: ma
žutėlės akutės guviai užsi
merkia.

Aš tiesiai į lovą žiurėjau. 
Mažutėlė atsiklaupė ant 
patalėlio, balta anklode ap
kloto; štai jinai suėmė ran
kutes, jos veidelis turėjo 
iškilmingą išvaizdą, ir ji 
balsiai pradėjo kalbėti 
“Tėve musų”. — Palauk! 
— staiga perkirto ją moti
na. — Ką tu pasakei po žo
džių: “diionos musų visu 
dienų duok mums šiandie
ną”? Tu ką tai pridėjai, 
bet aš tai neužgirdau. At
kartok! Mažuolėlė tylėjo, 
nedrąsiai į motiną žiūrėda
ma. — Ką tu dar pasakei 
prie “duonos musų”? — 
vis klausė motina. — Ne
pyk, mamyte! — sučiauškė
jo mažuolytė — aš papra
šiau ant duonos sviestelio!* *

*
— Vakar — pasakojo 

mėnulis — aš žiurėjau į 
kiemelį, iš visų pusiu augš- 
tomis namų sienomis ap
siaustą. Aplinkui pereklės 
su daugybe viščiukų šoki
nėjo graži mažutė mergaitė, 
o pereklė baisiai kudako- 
jo ir sparnus šiaušė, rūpin
damasi savo vaikelius ap
ginti. Išgirdęs klegesį atė
jo mergaitės tėvas ir ėmė 
išdykėlę barti. Aš pasislė
piau šiandieną ir vėl pažiu
rėjau į kiemą. Iškarto bu
vo tylu, bet neužilgo atėjo 
mergaitė, tyliai priėjo prie 
vištinyčios, atidarė dureles 
ir įsmuko kertėn, kame pe
reklė su viščiukais tupėjo. 
Višta suriko, viščiukai su
čypė ir į visas puses išsi
blaškė; mergaitė juos gau
dė. Aš visa tai pro vištiny- 
čios plyšelį mačiau ir išdy
kėle bjaurėjausi. Ir labai 
aš nudžiugau, kada vištiny- 
čion jos tėvas inėjo! Jis su
čiupo mergaitę už raukos 
ir dar labiau, negu vakar 
ją barė. Jinai atmetė gal
vutę; jos didelės molinos a- 
kutės buvo pilnos ašarų. — 
Ko tu čia atėjai? — pa
klausė. tėyas. Jinai apsiver
kė: — Aš... Aš norėjau 
vištą pabučiuoti ir už va
karykštį lapavimą atleidi
mo prašyti; bet bijojau tau 
pasisakyti.

Svirno Žvyne.

KAREIVIAI.
(Žaislas).

Susirinkus kuopai vaikų, 
nemažiau aštuonių, žaidžia
ma šitaip: išrenkama du 
stipriausiu vaiku ir . juodu 
pavadinama karaliais. Ka-

-- ' -M raliai tarp savęs lygiai pa-'* 
sidalina vaikais. Pabaigus 
dalybas vienas karalius su
kabina rankas savo karei- 4 
vių ir pats stojas tame ga
le, kur yra susikabinę stip
riausi kareiviai. Kits gi ka
ralius leidžia kokį nors iš 
savo kareivių mušiu. Jisai 
lekia ir muša per kokį ran
kų susikabinimą ir jaigu 
jis rankų susikabinimą per- 
imiša, tai visi atskirtieji 
liekasi pavaldiniais užka
riautojo.

Bet jaigu neperniuša, lie
ka nelaisėje. Nelaisviai visi 
gali stoti mušiuosna ir lie
ka tos šalies kareiviais. Į 
karę muštis leidžia tas ka
ralius, kuris turi mažiau 
kareivių. Jaigu katras ka
ralius pralošia kareivius, 
pats gali stoti į karą tris 
kartus ir jaigu neišlošia nei 
vieno kareivio, tai jį nume
ta nuo sosto, o jo vietoje 
renka kitą karalių. Žaislas 
prasideda iš pradžios.

Nežinau, ar galima labai 
pagirti tą žaislą, bet apie 
Seinus dzūkelių vaikų tar
pe jisai yra išsiplatinęs.

A. Dzūkelis.

NEMELUOK.
Brolis ir sesuo linksmai 

šokinėjo sau kambaryj; 
juodu pamatė ant lango 
gražią dėžutę su saldainiais.

— Mama nepyks — tarė 
mergaitė, imdama du sal
dainiu.

Brolis taipgi paėmė du, ir 
jų skonis jam labai patiko.

Netrukus inėjo mama, ir,_ 
pažiurėjus į langą, tarė:

— Kas judino dėžutę sųž 
saldainiais? Ar jų valgėtą?1

— Aš nevalgiau — pasa
kė brolis, paraudonavęs, 
nes jautė, kad gėda yra me
luoti.

Sesuo, dideliai nustebus, 
pažiurėjo į brolį.

— Aš, mamute, suvalgiau 
du saldainiu, nedrąsiai tarė 
mergaitė.

— Nekuomet dukrele, ne
imk jokių saldumynų, ne- 
pasiklausus vyresniųjų! — 
tarė motina, pabučiavus 
mergaitę; ji visai nepyko, 
bet, priešingai, jai buvo la
bai malonu girdėti teisin
gus dukrelės žodžius.

Į sūnų gi motina nei pa
žiūrėti nenorėjo, nes gaila 
ir gėda jai buvo turėti to
kį sūnų, kuris meluoja.

Vaikinui taipgi labai kok
tu pasidarė; nuėjęs kampan, 
jis ilgai tyliai verkė. Bet 
jau nekuomet nebemelavo.

Ksav. Vanagėlis.
“Š.”

ONYTĖ.
— Ko verki, Onyte?
— Mane Jonukas mušė...
— Kada?
— Rytą, tėveli!...
— Tai ko gi tu dabar, va

kare, sumanei verkti? — 
stebisi tėvas.

— Juk tamstos ligi šiol 
namie nebuvo, — atšovė O- 
nytė.

Sv. Žv.

Patarlė senovės laiko: .• * * kas perdaug, tai nėra svei
ka.

Širdies mokslas nemaiti
na, jis tik protą tegaivina.
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Siaučia Šalčiai.
Carnegie’s duosnumas.
» I ■■!...—■ I ,,

Indionams grasia pavojus.
Prieš moterių lygiateisę.

Dideli šaičiai rytuose.
New York. Neapsakomai 

dideli šalčiai siaučia rytinė
se valstijose, nuo ko daug 
kenčia bėdinesni gyvento
jai. New Yorke temperatū
ra nukrito keliais laipsniais 
žemiau 0. 8 asmenis sušalo. 
Adirondack Big Moose šal
tis siekęs andai 50 laipsniu 
žemiau 0. Rome, N. Y. 30 
laipsniu; Little Falls 36; 
Middletown 28, Schenecta
dy 22; Utica 20.

Tuo tarpu meteorologinis 
biuras kaip ant tų patyčių 
skelbia dar didesnius šal
čius. Prie sibirinio šalčio 
dar prisidėjęs smarkus vė
jas, kuris dar aršiau žmo
nes kankina.

Nuo tų didelių šalčių silp
ni žmonės tiesiog ant gatvių 
krinta ir pastyra. Su nuša
lusiais kūno sunariais žmo
nių pilnos ligoninės. Skur
das todėl dar labiau didina
si. Antai pačiame New Yor
ke vienų dienų į municipa
lines prieglaudas atsišaukė 
arti poros tūkstančių asme
nų, tame skaitliuje daug 
moterių ir vaikų, prašyda- 
mies pastogės ir šilto viralo.

Didžiumai vargdienių pa
galbon kaip visuomet atėjo 
Išganymo draugija, priim
dama į savo prieglaudas ir 
pa valgydindama.

Šaltis aplankęs ir Naujų
jų Angliju. Northfield, Vt. 
šaltis pakilęs lig 24 laips
nių žemiau 0, gi Eastport, 
Me. iki 20 laipsnių.

Island Falls, Me. farmc- 
rys McLaughlin važiuoda
mas ėmė stingti ir nukritęs 
nuo vežimo sušalo.

Ir Chicagoj smarkus šal
tis jau antroji savaitė lai
kosi. Tečiau visgi dar nėra 
toks didelis, kaip rytinėse 
valstijose.

Prohibicionistai darbuojasi.
Washington, D. C. Kon

greso vadovai pripažįsta, 
kad besiplatinanti prohibi- 
cionistų agitacija suteikia 
jiems daug nesmagumų ir 
kad kaskartas vis aiškiau 
nujaučiama, jogei kongre
sas labai greitai galįs pra
vesti įstatymų, uždrau

džiantį svaiginamųjų gėra
lų dirbimų ir pardavinėji
mų visose Suvienytose Val
stijose. Kuomet tas įvyktų, 
atskirų valstijų piliečiams 
prisieitų balsuoti tame rei
kale. Prohibicionistai sten
giasi visomis jėgomis ’ tai 
pravesti ir, sakoma, beveik 
jiems tas nusiseksiu pada
ryti.

Tam tikrieji biliai persta
tyta kaip žemesnian ru- 
niaii, taip ir senatai! ir tie 
biliai randasi komitetų ran
kose, bet komitetai su anų 
perstatymu nesiskubinanti.

Augalo visgi tie biliai tu
rės būti perstatyti kongre
sui ir, manoma, kad jie bu
siu priimti, kadangi kon- 
gresmanai kasžin kodėl bi

josi prohibicionistų ir bal
suosiu už bilius.

Suv. Valstijose puritaniz- 
nio hidra išnaujo atgįja.

Carnegie duosnumas.
New York. Milijonierius 

Andrew Carnegie andai iš
naujo paaukojęs $2.000.000 
“romybės” tikslams. Tie 
pinigai busiu per bažnyčias 
panaudo j ami tarptautinės 
romybės palaikymui. Kaip 
žinoma, 1910 metais tas pat 
milijonierius visiškam karų 
panaikinimui paaukojęs net 
$10.000.000.

Paskiausioj i 2 mil. dova
na pavesta 29 tūkstančiams, 
kurie romybės palaikymo 
tikslui sunaudosiu tik nuo 
tos sumos nuošimčius, 
$100.000 kas metai.

Trustisus nuskyręs pats 
Carnegie iš tarpo įvairių ti
kybų bažnyčių perstatyto- 
jų. Tarpe jų esųs net Chi- 
cagos žvdu rabinas,’ Emil 
Hirsch.

Pinigai busiu sunaudoja
mi pasaulio romybės agita
cijai, romybės literatūros 
skleidimui ir įkūrimui nuo
latinės organizacijos vardu 
“Church Peace Union” 
(Bažnytinė Romybės Uni
ja).

Tai kokiems tuštiems da
lykams milijonierius duos- 
nus. Tuo tarpu į tuos varg
dienius darbininkus, kurie 
jam sukrovė milijonus, Car
negie neatkreipia doinos. 
Tikras iš jo savimeilis!

Hans Schmidt bus nu
žudytas.

New York. Buvęs katali
kų kunigas Hans Schmidt 
vasario 11 d. pasmerktas 
miriop elektrikinėje kėdėj e 
už nužudymų Anuos Au- 
muller. Hans Schmidt ne
senai prisiekusiųjų suolo 
buvo pripažintas kaltu pir
mame laipsny j.

Schmidto advokatai sten
gėsi prirodyti, kad kaltina
masis esųs beprotis. Tuo 
tikslu visomis pusėmis rink
ta faktai, kurie turėtų pa
liudyti apie jo nesveikų 
protų. Patsai Schmidt taip- 
pat nuolat lošė pakvaišėlio 
rolę, tečiau tasai nudavimas 
pilnai nepasisekė. Teisme 
kadangi prirodyta, jogei jis 
merginų nužudęs su kuoge- 
riausiuoju iš kalno apgalvo
jimu.

Schmidto advokatas A. C. 
Koelbe tečiau tvirtina, kad 
Schmidt nebusiąs nužudy
tas, nes jam sudėjęs labai 
svarbų išpažinimų, kurio 
turinio nenorįs tuo tarpu 
skelbti.

Kaunasi su nigeriais.
Americus, Ga. Šerifas su 

savo pavaldiniais andai pa
naudojęs revolverius susi
rėmime su nigeriais. Nige
ria! taippat buvę apsigink
lavę. Tos kovos pasekmės 
pasirodė labai liūdnos: nu
šauta vienas nigeris ir vie
nas deputy šerifas, gi vie

nas deputy šerifas sunkiai 
sužeistas.

Deputy šerifai norėjo 
areštuoti nigerį Bivins, ku
ris nušovęs baltveidį, neko
kį Abner Green’ų, kuomet 
šis ėjęs pro nigerio namus. 
Kuomet deputy šerifai už 
tai nigerį žmogžudį norėjo 
suimti, kiti nigeriai į val
dininkus ėmė šaudyti, gi 
Bivins pabėgo.

Po kruvinam susirėmi
mui leistasi ieškoti pabėgu
sio žmogžudžio. Jam gra
sia linčiavimas.

Kaip nebūk, bet pietinė
se valstijose nigeriai nelai
komi net šunimis ir ant 
kiekvieno žingsnio perse
kiojami.

Nėra lygybės ir laisvės.-

Miesto majoras mazgoja 
puodus.

San Bernardino, Cal. I- 
dant parodžius, kad mote
rių su vyriškiais lygiatei
sė gyvuoja šiame mieste, 
miesto majoras Joe Catick 
kviečia savo piliečius ap
lankyti jo namus kas antra
dienis ir persitikrinti, kaip 
jis, miesto galva, mazgoja 
lėkštes ir puodus, valo pei
lius ir šakutes ir kitokius 
naminius darbus atlieka. 
Tų kadangi dienų jo žmo
na ir duktė išeina politi
kuoti, tatai jam prisieina 
pačiam užsiimti namų ruo
ša.

Tečiau majoras laikosi 
nuomonės, kad kiekviena 
moteris, ar tai vedusi, ar 
mergina privalanti būti 
baudžiama už namų nepri- 
žiurėjimų, būtent, jei ji 
tik politikuoja ir apleidžia 
namuose savo pareigas. Te
čiau vienų dienų savaitėj 
moterei galima pašvęsti po
litikai.

Iš to majoro, matyt, yra 
puiki galva.

Nigeriai keliauja į Afriką.
New York. Tarp nigerių 

Suv. Valstijose išeivybės 
j udė j i mas kuosmarkiausiai 
pradėjo platinties ir neuž
ilgo tūkstančiai juodukų 
pasileisių į auksinius Afri
kos pakraščius, kur randa
si jų tikroji tėvynė. “Chief 
Sam”, kuris juos kalbina 
sugrįšti Afrikon, turįs tarp 
saviškių nemažų intekmę 
ir tuo tikslu, jau nupirkęs 
specialį garlaivį, kuriuomi 
nigeriai busiu gabenami iš 
Suv. Valstijų į Afrikų.

Valstijose Oklahoma ir 
Texas susiorganizavo jau 
125 nigerių kliubų, kurie 
užsiims nigerių išeivybės 
reikalais. Spėjama, kad į 
keliolikų metų Amerikoj 
liksiu labai mažai nigerių, 
visi iškeliausiu Afrikon.

Kelionė į Afrikų kiekvie
nam nigeriui atsieisianti 
tik $25. Gi tenai jiems bu
siu suteikta dideli plotai 
žemės, bi tik jie netingėtų 
dirbti.

Prezidentas Wilson giria 
Bryaną.

Baltimore, Md. Baltuose 
Rūmuose Washingtone tur
būt šiais laikais gyvuoja 
savitarpinės adoracijos 
draugija, kadangi valsty
bės sekretorius Bryan prie 
kiekvienos progos, kur tik 
sako prakalbų, giria prezi
dentų Wilsonu kaipo di
džiausių vyrų, kuris busiąs 
historijon įrašytas kaipo 

antrasis Washingtonas arba 
Lincolnas. Gi Wilson už tai 
atsilygindamas savu keliu 
giria Bryanų.

Laiške į Williamu L. 
Marbury Baltimorėj prezi
dentas Wilson sako, kad 
Bryan yra valstybės vyru 
tokiuo, kokio jam lygaus 
negalima rasti visoj šalyj. 
Esųs, girdi, geras patrio
tas, diplomatas, turįs gar
bų pobūdį, nuosavų teismų 
ir tvirtų valių, gi be to su 
kiekvienu mokus apsieiti 
kuošvelniausiai, kas tinka 
tikrajam ‘ ‘ džentelmanui ’ ’.

Apie kelionę per Atlantiką.
New York. Žymus ameri- 

koninis lakūnas Glem Cur
tis, andai sugrįžęs iš Euro
pos ir pasakęs, kad ateinan
čių vasarų leisęsis aeropla
nas per Atlantikų iš Euro
pos į Ameriką ir toji kelio
nė busianti atlikta į 24 va
landas, jei tik tarnausiąs 
gerai oras. Curtiss prižiū
rėsiąs mašinos dirbimo, ku
ria j a reikės lėkti skersai 
Atlantiko vandenynų.

— Mano nuomone — kal
bėjo Curtiss — toji stato
ma mašina lengvai galės iš
laikyti kelionę iš St. Johns, 
N. F. įlrlandijų, pralėkda
ma 70 mylių valandoje. Ma
šinoje busią vietos dviem 
lakūnam. Aš pats nemėgį- 
siu keliauti, nes nepažįstu 
gerai jūrių padėjimo. Ta
tai atliks kas kitas.

Karinis lakūnas žuvo.
San Diego, Cal. Poruč- 

ninkas Henry B. Post, iš 
pirmo aviatinio korpuso, 
skaitomas geriausiu lakū
nu, andai nukritęs ant že
mės iš žymius augštumos 
lūžūs vienam aeroplano 
sparnui ir užsimušęs ant 
vietos.

Post numirė atsiekęs a- 
merikoniuį rekordų augštu- 
moje. Jis buvo pakilęs 12.- 
120 pėdų į padanges. Kri
tęs būdamas 500 pėdų augš
tai juros pakraštin.

Post aeroplanu nuo že
mės pakilęs 8:50 ryte ir 
pirmto savo kolegams pa
sakęs, kad jis norįs atsiek
ti rekordų augštumoje. Į 
valandų jis buvęs jau 12.- 
120. pėdų augštai. Paskui 
ėmęs leisties žemyn ir besi
leidžiant vienas aeroplano 
sparnas susmukęs.

Poručninkas Post turė
jęs 28 metus.

Radium bėdiniems nere- 
regiams.

Reading, Pa. šio miesto 
daktaras John Eye iškelia
vęs New Yorkan ir tenai 
gydysiųs radiumu neregius. 
Jis tvirtina, kad radiumu 
tegalima sugrąžinti nere
giams šviesų ir jojo prak
tika atnešusi vaisius, išgy
dęs būtent kelis neregius. 
Be to jis paskelbė, kad bė
dinuosius neregius gydy
siųs veltui. Todėl ir nenuo
stabu, kad išsyk pas jį at
sišaukė keli šimtai neregius

Dr. Eye nusisamdęs New 
Yorke Hoffman House ir 
ėmęs neregius gydyti su ra- 
diumo pagelba.

Ar tik nebus iš jo antra
sis d-ras Friedman, kuris 
ten pat ir kitur gydęs džio
vininkus be jokių pasek
mių.

Amerikoj viskas galima.

Džfert jmaugia indionus.
Washington, D. C. Suv. 

Valstijų indionų reikalų 
komisija, nesenai pasiuntė 
federalei valdžiai raportų, 
kad raudonveidžius baisiai 
ėmus naikinti džiova, kuri 
pasibaisėtinai jų tarpe ė- 
mus siausti. .Toji komisija 
reikalauja, idant kongresas 
paskirtų mažiausiai $260.- 
000 ligoninėms del indionų 
džiovininkų, nes kitaip visi 
indionai greitai išmirsių.

Indionus daugiausia žu
do išsiilgimas savo natūra
li© gyvenimo, medžiojimo 
miškuose, taippat degtinė, 
kurių jiems baltveidžiai 
slapta pristato, kad grei
čiau juos nuvarius į kapus 
ir paskui pasisavinus jų že
mę.

Labai stebėtina, kad toji 
komisija tik dabar patyrė 
apsireiškusių pas indionus 
džiovų. Kų gi komisija se
niau veikė? Be abejonės 
jai pačiai prireikė pinigų.

Bausmės busią pa
naikintos.

Washington,D. C. Sena
te perėjęs bilius, panaiki
nantis kalėjimo bausmę 
Suv. Valstijų kareiviams, 
kurie papildo mažus prasi
žengimus, arba nenori tai- 
kinties prie karinės draus
mės. Nuo šiol už tokius 
prasižengimus kareiviai 
busiu uždaromi tik pulkų 
kalėjimuose, bet nesiunčia- 
mi kaipo kokie piktadariai 
į federalius kalėjmus. Žino
ma, tik už labai didelius 
prasižengimus turėsiu but 
baudžiami federaliu kalėji
mu.

Visgi palengvinimas ka
reiviams.

Prieš moterių balsavimą.
Springfield, Ill. Įstatymų 

likimas, sulyg kurių suteik
ta moterims balsavimo tei
sės Illinois valstijoj, ran
dasi viršiausiojo teismo 
rankose. Teismas ne anks
čiau kaip balandyj išduos 
tame reikale savo nuspren
dimų. Manoma, kad teis
mas pripažįsiųs joms teises 
valdininkų rinkime, bet už- 
ginsiųs moterims balsuoti, 
kad toks ir toks miestas ar 
distriktas turi būti “sau
sas”, ar “šlapias”.

Vadinasi, Illinois valsti
joje moterims dar grasia 
pavojus kas link jų lygia
teisės.

f '

Chicago Title
«nd

Trust Company
Title and Trust Bldg.

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

Turi, pereina $8.000.000
Jokių pareikalautinų 

atsakomybių.
HARRISON B. RlLEY, Preziden. 
A. R. HARRIOT, Vice Prezident. 
WM. C. NIBLACK, Vice Prezid.

and Trust Olficer
ABEL DAVID, Vice Prezidentas 

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

kas.
J. M. DALL, Sekretams.

Saugokis 
nuo netikusių pa- 

mėgždžiojimų ir bū
tinai reikalauk tik

ro Pain-Expeller (skaus
mo prašalintojo) su įka- 
.ru, kaipo formos ženklu, 

kaip augštai matosi.

NEUŽMIRŠK!
Kad mes laikome puikiausių ir geriausių gvarantuotų tik

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

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

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

Telefonas: Canal 3263

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

rųšis užsisenėjusių ligų, vyrų ir moterų'

Patarimas Dykai.
VALANDOS. 10 iki 12 xylo, 3 iki 1 po 

piet. ir Nedėld. nuo 10 iki 1 vai.

OFISAS :

1759 W. 18-th St., Chicago, 111.
Kampas Wood St., viršuj batų krautuvės.

DR. PETRAITIS, Dantistas
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.

Į EUROPĄ.
TANKUS PLAUK1NEJ1MAI.

Puikus 3 klasos ir tarpdėnlO išron- 
gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

Del išplaukimo dienų, tikietų ir ki
tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents. 
5 Broadway, New York, arba pas vie 
tintus teisotus agentus.

Telephone Yards 687

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

Pranešu visuomenei, kad aš esu 
seniausias gydytojas ant Bridgc- 
porto, praktikuojant 21 metus. Vi
sus ligonius stengtsiuosi nžganč- 
dinti sąžiniškai ir esu visuomet 
ant pareikalavimo dieną arba nak
tį. Esu specialistas liuese vaiky, 
moterų ir vyrų. Taipgi darau 
visokias operacijas.

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

* * *S * * ** 
J * *
I * A * * It * * *

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

DARAU VISOKIUS PATAISYMUS 
A. ŽUKAUSKAS 

Kriaučius Vyriškų Drabužių. 
3312 S. HALSTED ST.

TELEPHONE YARDS .6789

Nauja Lietuviška Aptieką.
Gaunamu visokios gyduoles ir žo

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

JOKŪBAS RASLAVIČE, Sav.
Kreipkitės po aftrdBtl: "ųp"
3308 Wallace St., Chicago, El.

PASISKOLINK PINIGU, 
PIRK NAKUS, 
APSAUGOK NUOSAVYBE 

nuo ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 1868 m.

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

Tel. Canal 26. Money orderiai.

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

I CHAS. N. SMITH I
Pritaiso *

j Szilumą, Gazą, Vandenį
* ir stogo blekes. *
* 5107 S. Michigan avė., Tel. Oakland 3457 *
* Res. 2103 S.State st., Tel. Calumet 1681 *
* *************************

**************************
* Tel. Canal 2118 5

I Dr. A. L JUŠKA
* Lietuvis Gydytojas.
* 1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. *
įį Kampas 18-Os gtv.
**************************

Vienintelis Praktiškas 
Lietuviu

Kontraktorius
Steponas Markūnas.

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

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

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

Tel.’ Drover 3859.
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Visokios žinios.
Naujas laivas. Glasgove 

tomis dienomis vandenin i- 
leista naujas garlaivis 
‘ ‘ Mississippi ’ ’, prigulintis 
“Atlantic Transport Line” 
kompanijai. Tasai garlaivis 
aprūpintas visai naujais 
elektrikiniais motorais.

liucionistai užlaiką slapty
bėje.

Naujas prezidentas. Ko
lumbija respublikoj andai 
atsibuvę prezidento rinki
mai. Prezidentu išrinkta 
buvęs karo ministeris, kon- 
servatistas dr. Concha.

skarlatina, karštinė, plau
čių uždegimas, sprando su
styrimas ir kitos. Ir visos 
baisiai besiplatinančios. 
Karo ministerija apimta 
baimės.

Riaušes Japonijoje. Ja
ponijos mieste Osaka gy
ventojai buvę sukėlę dide
les riaušes prieš valdžią, 
reikalaudami valdišką mo
kesčių. Minia sunaikinusi 
kelis tramvajus ir išdaužius 
langus mokesčių valdybos 
buste.

Nenorįs sosto. Iš Pekino 
apturėta žinia, buk dabar
tiniam Chinijos preziden
tui Yuan-Shi-Kai buvęs jau 
pasiūlytas sostas ir karū
na, bet jis to nepriėmęs, ap
reikšdamas, jogei šiais lai
kais negalima esą įkurti 
naujos Chinijai ciesorių di
nastijos. Žinovai tvirtina, 
kad anksčiau ar vėliau 
Yuan-Shi-Kai vis vien ap
siskelbsiąs Chinijos cieso
riumi.

Laimingas. Vokietijos 
kaizeris vos tik nepa guldęs 
savo nelaimingos galvos. 
Kuomet automobilius su 
juomi Počdame staiga pa
sukta šoninėn gatvėn, susi
daužė su kitu automobilin
iai. Kaizerio adjutantai li
kę skaudžiai sužeisti, bet 
pats galva palikęs nepaly
tėtas.

Turės atlyginti. Anglijos 
viršiausias teismas nu
sprendė, kad transatlanti
nė kompanija “White Star 
Line” esanti pilnai atsa
kanti už “Titanic’o” kata
strofą ir turi užmokėti vi
sokius atlyginimus, kokie 
tik bus reikalaujami. Kom
panijai neapsakomas smū
gis.

Neklausoma žydų. Fran
ci jos žydai andai kreipėsi į 
savo valdžią su prašymu, 
idant ji užsistotų už perse
kiojamus Rusijoje žydus. 
Tečiau Franci jos valdžia 
atsakius, kad toksai užsi
stojimas butų be vaisių, ka
dangi nei viena valstybė 
nenori, kad kas pašalinis 
kištųsi į vidurinius reika
lus. Juk už žydus Rusijoje 
norėjo užsistoti ir Suv. 
Valstijos, tečiau visgi nieko 
nepešė.

Grįžta namo. Iš Brazili
jos rašo, kad pulkininkas 
Roosevelt savo medžiokles- 
keliones pabaigęs ir jau 
grįžtąs namo, į Suv. Valsti
jas.

Amnestija. Portugalijos 
ministerių kabinetas per- 
statęs parlamentui projek
tą — suteikti visiems poli
tikoje prasižengėliams abel- 
ną amnestiją, ty. kalčių at
leidimą. O gal sulyg to pro
jekto bus leista sugrįžti 
Portugalijon ir ex-karaliu- 
kui Manueliui. Juk ir jis 
politikiškasis.

Demonstracijos pasek
mės. Peterburgo teismas 
nubaudė po du mėnesiu ka- 
lėjiman kelis desėtkus dar
bininkų už surengtą demon
straciją kruvinojo nedėldie- 
nio paminėjimui sausio 22 
dieną.

Kviečia dvikovon. Rusi
jos durnos nacionalistas at- 
sfdvas •WaVeifko“ pakvietęs 
dvikovon juodašimtį advo
katą Zamislovskį, kuris la
biausia kaltino žydus ritu- 
alėj žmogžudystėj Beilio 
bylos metu Kieve. Zamis- 
lovskis dabar važinėjąs po 
visą Rusiją ir 4 skaitąs re
feratus apie bernaičio Juš- 
činskio “kankinybę” ir po
draug renkąs aukas sobo- 
rui-cerkvei, kuri busianti 
pastatyta Kieve Juščinskio 
vardu. Zamislovskis su savo 
referatais buvęs atsilankęs 
ir Vilniun.

Naujas biurokratas. Pasi
traukus iš savo vietos Ru
sijos premierui Kokovce- 
vui, Romanovas jo vieton 
nuskyręs Goremikiną, juo
dašimtį.

Nauja rituale žmogžu
dystė. Rusijoj pasklydęs 
gandas, kad netoli Kievo 
žydas siuvėjas Paškov nu
žudęs vieną krikščionį ber
naitį, kurį pas save laikęs, 
kaipo auklėtinį. Sakoma, 
Paškov jau suimtas, gi ber
naičio lavone susekta 13-ka 
charakteringų ritualių 
žaizdų.

Keliausianti į Ameriką. 
Suvienytų Valstijų komiso- 
riams, kviečiantiems valsty
bes Panamos parodon, Bul
garijos karalienė Eleonora 
apreiškusi, kad ji šį pava
sarį žadanti atkeliauti į 
Suvienytas Valstijas, idant 
Amerikos duoshiajai visuo
menei pranešus apie. Bulga
rijos gyventojų vargą, kurį 
pagimdę jiems pastarieji 
karai.

Laukia karūnos. Busimas 
Albanijos karalius, princas 
Wied, apkeliavęs nekurias 
Europos sostines pagaliau 
sugrįžęs į savo rumus Neu- 
wiede, Austrijoj, ir ten lau
kiąs albaniečių specialės 
delegacijos, kuri formaliai 
pakviesianti jį Albanijos 
sostan.

Persikėlęs. Iš Meksiko 
pranešama, kad revoliuci- 
onistų vyriausias vadas, 
gen. Carranza su savo šta
bu persikėlęs į m. Chihua
hua. Iš kitų šaltinių suži
noma, kad gen Carranza 
jau senai miręs naturale 
mirtimi, bet tą faktą revo-

Ir caras prieš girtybę! 
Rusijos caras Romanov pa
taria savo pavaldiniams 
prisilaikyti blaivybės, spe
cialiai tam tikslui išleistu 
reskriptu jis skelbia, kad 
Rusijos tautai blaivybė bū
tinai reikalinga, nes jis pas
tarųjų savo kelionių metu 
po Rusiją esąs matęs daug 
girtuoklybės, kuri esanti 
visokių nelaimių ir skurdo 
šaltinis. Deja, taip skelbia 
tasai, kuris net ištolo nie
kur savo pavaldinių padė
jimo nemato ir kuris juk 
prievarta liepia savo paval
diniams degtinės monopo
lius tuštinti, ir tuo budfi di
dinti valstybės išdą! Ir tok
sai dar skelbia apie blaivy
bės reikalingumą!

Paikavimas. Vokietijos 
kaizeris įsakęs savo gvar
dijos oficieriams ir karei
viams, idant jie nenešiotų 
pakirptų ūsų, nes toji ma
da nesanti vokiška. Visi' 
privalą turėti tokius usus 
kaip jis pats. Irgi bezdžion- 
kavimas!

Ligos armijoje. Francijos 
armiją ištikusios įvairios 
ligų epidemijos, kaip tai

Ar su viena jau 
taip pasielgta?

Netikėtai sutikau vieną 
lietuvaitę, nesenai atkelia
vusią į Chicago, kurią paži
nojau dar ir Lietuvoje. Iš 
sykio maniau esanti laimin
ga, pasiekusi šią šalį, į ku
rią musų broliai taip- sku
binasi, manydami dolerių 
prisisemsią, bet vėliau įsi
šnekėjus ėmė man guosties 
ir su ašaromis verkdama 
pasakojo, ką perkentėjusi 
ir kaip ją atkeliavusią vieš
nią vaišinę. “Atkeliavau 
pas brolį” — skundėsi jinai 
— jis pas musų krašto žmo 
nes, lietuvius, dirba dirbtu
vėje ir uždirba vidutiniškai. 
Bet gyvena kaip jis, taip 
ir visi to buto įnamiai, ne
švarume ir tamsoje. Laik
raščių neskaito jokių, į 
draugijas ir naudingus su
sirinkimus niekur nenuei
na. Užtai priėmimas buvo 
“šaunus”. Manęs, kaip ne
buvėlės viešnios, arba, anot 
jų, “grinorkos” pasižiūrė
tų sueidavo kas vakaras po 
kelioliką vyrų ir kiekvie
nas šeimininkui “fliudyda
vo” alaus arba degtinės; 
buvo ir tokių, kurie net už 
visą 5-dolerinę nupirkdavo 
svaiginamų gėrimų. Jie vi
si susėdę gerdavo ir įkaušę 
blevizgojo visokias gėdin
gas kalbas, aš-gi turėdavau 
su jais per vakarą sėdėti ir 
klausyties tų visų nedory
bių, nes prie to patsai bro
lis verzdavo per prievartą, 
ypač prisieidavo sėdėti su 
tuo, kuris daugiausiai “už- 
fundijo”. Manau, jog išpra- 
džių tik taip« apsieinama, 
kaipo su viešnia, bet toliau 
dėjosi dar šlykštesnių daly
kų. Aš tam visam girtuok
liavimui pradėjau priešin- 
ties. Norėjau išeiti kur 
nors į viešus susirinkimus, 
kad susipažinus su apšvies- 
tesniais asmenimis ir prisi
rašius prie vietos draugijų, 
nes dar Lietuvoje būdama 
girdėjau, jog Chicagoje vi
suomenės gyvenimas pasi
žymi nepaprastu gyvumu jr 
judėjimu, bet manęs į jo
kius susirinkimus nenorėjo 
leisti. Ištrukus vieną-kitą 
sykį į lietuvių vakarą, pra
dėjo drausti ir visaip nie
kinti, išvadindami paskuti
ne valkata”. Čia ji pradėjo 
verkti ir, kiek susiraminus, 
tęsė toliau — “kad tamsta

žinotum, ką aš pergyve
nau. .. Apie 4 mėnesius 
kankinausi tarp tų vaišin
gų girtuoklių. Broliui visi 
įkalbinėjo, jog aš esu iš
tvirkusi, nenoriu su jais su
sidėti ir jis taippat pradė
jo manęs nebeapkęsti. Dar
bą gavau prie siuvėjų; už
dirbu $1.00 į dieną.

“Be to, mane visokiais 
budais stengėsi amerikonin- 
ti pašiepdami mano kalbą, 
mat, sulyg jų, reikią mai
šyti su angliška.

“Taip sunku darėsi,, no
rėjosi bėgti kuogreičiau at
gal Tėvynėn, kur nors ir 
varžoma politikos laisvė, 
bet už tai dvasinis gyveni
mas nėra taip apsunkintas. 
Kartais taip širdį suspauz- 
davo, jog užsidariusi kam
barėlyje verkdavau... verk
davau, kol neapalpdavau... 
Grįžti atgal į Tėvynę netu
rėjau lėšų.

“Galop nebeiškentė jau, 
prasižiurėjus truputį, pabė
gau ir apsigyvenau viena” 
— baigė jinai savo pasako
jimą.

Šis vaizdelis parodo 
mums, kiek vargo ir paže
minimo kenčia musų sesu
tės, atkeliavusios į šią šalį 
ir kiek dar tamsumo ir blo
gų papročių esama mūsiš
kių tarpe.

K.

Atsižadėjo sosto. Danijos 
princas Aage atsižadėjo vi
sokių sau priklausomų tei
sių link Danįjos sosto ir to
mis dienomis apsivedė su 
Italijos princese de Bergo- 
la.
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DOVANŲ

Ne- 
pamigsi!

Jis
pažadins
tave iš

ryto kada 

tau reikia.

Pasiimk šitą Laikrodėlį DOVANŲ

Ne- 
užsivilsi!

visuomet
parodys 

tau tikrą 

laiką.
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KIEKVIENAS gaus šitą puikų žadinamąjį laikrodėlį (budilniką) do
vanų, kas užsisakys “KATALIKĄ” ant metų ir puses, prisiųsdamas 
$3.00 prenumeratos adresu:

Jonas M. Tananevičia,
„KATALIKO" Leidėjas.

3249 S. Morgan St., Chicago, Ill

Skaitykite “Kataliką”.
Numažintos Kainos Europon ,

North German Lloydu

Vienatine gyveni
me proga atlanky
ti senąjį kraštą ir 
kudykystes dienų 
vietas.

North German Lloydo naujas garlaivis “Kaiser Wilhelm der Grosse” su trečios klesos kabinomis ir tarpdeniu.

PUIKUS ekspresnis garlaivis “Kaiser Wilhelm der Grosse” naujai viduj sutvarkytas 
ir pilnai patarnaus TREČIOS KLESOS IR TARPDENIO PASAŽIERIAMS.

Metų metais “Kaiser Wilhelm der Grosse” palaike rekordą kaipo greičiausias ir gra
žiausiai išrengtas laivas. Ir toliau plaukios per vandenis ekspreso greitumu. Niekad 
jus nekeliavote ir nekeliausite ant tokio laivo taip pigiai.

Naujo “Kaiser Wilh. d. Gr.” Pirmas Išpląukimąs Kovo 31
Sekantis - - Balandžio 28 Gegužes 26 Birželio 23

Taip jau pigios kainos ant kitų laivų, kurie priguli prie

ORTH GERMAN LLOYD
Vėl viršyja visas linijas — skaitlines tai liudija. .

1913 metais North German Lloyd išsodino New Yorko porte daugiau pasažierių pir- 
mos, antros ir trečios klesos, negu kokia kita linija, tokiu budu buvo atkartota stebe- gMj 
tinas 1912 metų rekordas. Štai yra Suvienytųjų Valstijų valdžios agento skaitlinės:
North German Lloyd: 1-mos kl. 18,348 2-ros kl. 35,130 3-čios kl. 164,536 .

North German Lloyd visais savo garlaiviais atveže didžiausią skaičių pasažierių į Suvieny- 
tas Valstijas — 288,744 — į 249 atplaukimns, taigi vidutiniai kas trisdešimts penkios valan- 
dos atplaukė po garlaivį ir koznam garlaivyj buvo vidutiniškai 1160 pasažierių.

Trįs išplaukiamos dienos I ANTtAM A DADV7TIT P'BJFMPNA Tiesus susinėsimas suVi-
savaitėje i LvllUVllĄ 1AKIL1Ų DJ&LllLilvĄ sais punktais Europoje. J&gF

Laivai nuolat išplaukia iš New Yorko, Bostono, Philadelphis, Baltimore?, New Orleans ir Galvestono.
Pilnom žiniom gauti adresuokite: Oelrichs & Co., Gen. Agts., 5 Broadway, New York.y^^^Kęy to 

Ar pas by kurį vietinį šifkorčių Agentą. ^^ąLUTODC

_______
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Nikodemas ©vertingas, pirm., 

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

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

3416 Aubuth Avė.
D. L. Kadzievski Fin, Seki., 

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

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

2118 W. 20th St.

ADMNISTRACUA DĖSTĖS 6V. 
STANISLOVO V. ir K.

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

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

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

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

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

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

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

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

425 S. Grant St. 
J. Ažis Pagelbininkas, 

130 Stanton St.
K. Kučinskas, Fin. Rast., 

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

J. žalandauskas, Pirmininkas.
4345 S. Hermitage Av.

Pr. Stasiulis, Vice-pirm.
4525 S. Paulina St.

• J. Polekas, rašt.
1802 W. 46th St.

Knygvedis J. Letukas,
4524 S. Wood St.

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

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

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMIN ISTBACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACUA 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, Išdininkas, 
918 — 33rd St.

Ignacas Brazauskis, Knygius

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

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

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

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

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

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

386 New Grove St.

. ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 

BARBE, PA.
J. Laukus, Prezidentas.

404 Park Ave.
J. Staneika, Viee-prezid. 

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

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

18 N. Meade St.
V. Adomynas, .1 Finansų, Sekr., 

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGUOS.

Benėdiktas Butkus, Pirmsėdis,
840 W. 33rd St.

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,

j.'v ft-’ ' '-’'-.r

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE.

Jonas Klimas. Pirmsėdis. 1853 West 
45th St. 

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

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

JonasrKantauskis, Fin. Sekretorius: 
4304 8. Wood St. 

Vincentas Jasulaitis, Kasierius. 4514
S. Paulina 8t

Kastantinas Trakšelis, Gvardijos Ge 
neralas. ’ 4557 S. Hermitage Av.
Liudvikas. Bonevičia, Gvardijos. Mar
šalka. 1849 W. 45th St.

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

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W.« 20th 8t.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARBE, 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. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvila, Maršalka. 
192 Almond lane

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

Kaz, Vaškevičius, plrmin., 
184 New York Ave., 

Newark, N. J.
M. Akiai is, Išdininkas,

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette ’ Str., 
Paterson, N. J.

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

DRAUGYSTĖS PATALPOS ŠVENTO 
LAURINO. 

Port Washington, Wis.
. Juoz. Urbonas, pirmininkas 

216 Franklin St. 
Port Washington, Wis.

Juoz. Samalionis, raštininkas 
626 Washington St. 

Port Washington, WiS.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako ’ ’. j
■ -nan............................ ........................ — ■ 1 1,1 11 11"" "’**■

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKIT PINIGUS 1

“Keistuto” Paskolijimo ir Buda- 
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja 51 Serija prasidėjo Ketverge 
vasario (Feb.) 5, 1914. Susirinkimas 
atsibuna kas Ketvcrgas 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 už 6)4 
metų ir kiekviena akcija atneša 
$100.00.

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

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

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba statymo na
mų, ant pirmo mergišiaus (Mort
gage) su peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas

J. P. Ewaldas, Sekretorių®, 
3247 Emerald Ave.

Phones: — Yards 2716 — Wabash 2200.
Juoz. Ridikas, Kasierius, 
3151-3253 Illinois Court.

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 gatves.

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 ateities. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6)4 me
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės priirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijo. Illinois ir 
yra vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo

" J
iini . i "RS

Narių ant pirmo morgičaius (Mort
gage) eu poriiurėjimu visų popie- 
rų.

Su godone,
Kaz. Katutis, Preaidentas, 

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

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

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

SV. JURGIO PAG. DRAUGUOS 
VALDYBA NEWARK, N. J. 

A. Biškys, Pir.
184 New York Av 

Newark, N. J.
M. Skeberdis, Vice-Pir.

186 13th Av.
Newark, N. J.

C. Dolinskas, Prot. Sekr. 
416 So. 8th St. 
Newark, N. J.

J. Knisis, Fin. Sekr. 
152 Adams St. 
Newark, N. J.

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Av. 

Newark, N. J.

šv. Mateušo draugystė laikys savo 
mėnesinių susirinkimų nedėlioj vasa
rio 22 d., 1914 m., šv. Jurgio pa- 
rap. salėje, 12 valand. dieną. Sąna
riai privalo pribūti, nes yra daug da
lykų apsvarstyti. Su pagarba

Nik. Overlingas, Sekr.

Gvardija D. L. K. Vytauto. Lai
kys savo mėnesinį susirinkimą. Ne
dėlioj, 22 d., Vasario 2 valandos po 
pietų, šv. Kryžiaus parapijos svetai
nė ant 46 ir Wood gatves. Kiekvienas 
narys privalo pribūti ant šio susirin
kimo nes bus labai daug svarbių da
lykų ant apsvarstymo. Ir taippat pa
siimti visems Velykines Kortelės

I. L. Lignugaris, Rašt
4612 S. Wood St.

Dr-te šv. Juozapo L. M. ant Town 
of Lake, turės savo mėnesinį susirin
kimo, Nedėlioj, 22 d. Vasario (Feb.), 
1914 m. 1-ma v. po pietų šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėj ant 46-tos ir So. 
Wood gatvių, yra kviečiame visi są
nariai pribūti ant susirinkimo; taipgi 
meldžiame atsivesti naujus Kandida
tus, ant Prisirašymo į Dr-stę.

Su pagarba,
J. J. Polekas, Rašt.

1802 W. 46th St.

Gv. D. L. K. Vytauto ant Town of 
Lake. Kiekvienas kareivis privalo pri
būti ant pamokos (muštro) ketverge 
26 d. Vasario 1914 svetainėj, V. Ja- 
siulaičio 4514 S. Paulina St. 8-tą 
vai. vakare. Privalo pasiimti kardus. 
Taipgi ketverge 5 d. Kovo irgi bus 
pamokos toj pačioj ..svetainėj, it, tau 
pačią valandą. Už nepribuvimą baus
me: kiekvieną sykį, kad be didelės 
priežasties nebus, tai užsimokės 50 
centų kiekvieną sykį.

Su pagarba, 
Generolas K. Trakšelis 

Sekr. J. J. Polekas
1802 W. 46th St.

5-tas Puik, ir Linksm. Vakaras.
Teatras: “Tarnas Inpainiojo”, Dai

nos, Deklemacijos, Prakalbos, Skra
jojanti Krasa ir šokiai, rengia Dr-stė 
Jaunikaičių šv. Aloizo. Nedėlioj, 22 
d. Vasario (Febr.), 1914 m. švento 
Jurgio Parap. svet., Kampas 32-ro PI. 
ir Auburn Av. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Tikietai 25, 35c ir augš.

Širdingai užkviečiam visus atsilan
kyti koskaitlingiausiai ant šio pui
kaus vakaro. Vardan Dr-stčs Jauni
kaičių šv. Aloizo. Komitetas.

(8)

Paskutinis Prieš Užgavėnes Pasilink
sminimo.

VAKARAS.
Parengtas L. S. M. Ratelio, Rose

land, Ill. Nedelioje, Vasario-Feb. 22 
1914 m. Strumil Bros. Svet. Kampas 
107-tos gatvės ir Indiana Avė., Sta
toma Scenoje “Jono širdis’’ Drama 
5-se veiksmėse, parašė Br. Vargšas 
Koncertas kuri atliks L. M. D. “Ai
do” Choras po vadovyste Jakaiczio 
Balius, šokiai ir lakiojanti Krasa su 
išlaimėjimu moteriško laikrodėlio į- 
taisito į branzalietą. Verties $10. Pro
gramas prasidės 7 vai. vak.

Surengė jai to vakaro, L. S. M. Ra
telis, deda visas spėkas, kad užganė
dinti publiką. Veikalą sulos geriau
sios spėkos aktorių vieną iš puikiau
siu dramų Br. Vargšo.

Tam tikslui artistiškai išpuoštos 
dekoracijos, kad atvaizdinimas ant 
visados užsiliktu publiko atmintyj.

Prašome visus kuoskaitlingiausia at
silankyti, nes tuomi prisidėsite palai- 
kime Lietuvių scenos auklėjimo.

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.

- 1
WALKAS1 ____________

' -M “Birutės” Draugija
Rengia Subat., 21 Vasario-Feb., 

1914 Vieną iš įdomiausių ir Gražiau
sių Vakarų šv. Jurgio Saleje 33 ir 
Auburn Av. Bus vaidinama naujas į- 
žymus musų rašytojo L. Giros 3 veik
smų 4 paveikslų veikalas “Kerštas” 
Tragediją iš senovės laikų.

“Kerštas”, tai nuosavi autoriaus 
fantazija, parašyta istorijos dvasioje. 
Rašytojas naudojasi dainų, bei pasa
kų kalba ir rytmų, senovės lietuvių 
tikybiniais įsitikrinimąis ir paliki
mais. šiame veikale, guvi autoriaus 
fantazija praskleidžia mums užmirš
ties bangų ūkanas ir supažindina 
mus su mu«ų senovės dvasia.

“Kerštas”, tai vienas iš geriausių 
lietuvių kalboje, dramatiškų veikalų; 
parašytas, taip švelniai ir poetiškai, 
jog jo perstatymą scenoje, turėtų 
kiekvienas lietuvis pamatyti.

“Kerštas”, vaidinti išrinkta, patįs 
gabiausieji “Birutės” artistai — vai
dintojai.

Po Vaidinimui “Birutės” didelis 
Choras, vedamas gerb. Pociaus sudai
nuos keletą liet, liaudies dainelių. 
Vėliau linksmi šokiai, skrajojanti kra
sa. Konfeti! Serpantinl! Pradžia 7 v. 
v. Pabaigoj Balius. Bilietai išanksto 
parsiduoda: pas “Birutės” narius ir 
įeinant salėn, vaidinimo dienoje.

Malonėtume, kad “Kerštą” visi, 
pamatytų! “Birutės” Dr. Sk.

Komitetas.

14-tas DIDELIS ROŽINIS BALIUS.
Parengtas storone Dr-stes šv. An

tano iš Pad. Atsibus Nedėlios vaka
re, 22 dieną Vasario (February), 1914 
m. Freiheit Turner Svet., 3417-21 So. 
Halsted St. Balius prasidės 5-tą va
landą vakare Inžanga 25c. PORAI.

Maloniai užkviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti ant musų 14- 
to Didelio Rožinio Baliaus, o užtikrina
me, jog" nesigailėsite, Bus skaniausių 
gėrymų parvežtų net iš Lietuvos, ciga
rai iš Havanos, o muzykė bus par
traukta Ruska iš Odesos. Kiekvie
nas atsilankęs ant Baliaus galės pa
siklausyti negirdėtos muzykės ir pa
sišokti naujos mados šokius. Bus pui
kiausias Balius, paskutinis prieš už
gavėnes. Kiekvienas pašokęs ant mi
nėto Baliaus galės ilsėtis per Gavėnę 
ir laukti šv. Velykų. Kiekvienas at
silankęs ant Baliaus gaus gyvą Rožę. 
Užkviečią visus širdingai,

KOMITETAS.
(8)

DIDELIS METINIS MASKARE- 
DOS BALIUI1

Dovanu $200.00 vertės.
Parengtas Dr-stės Palaimintos Lie

tuvos Atsibus Subatoj, 21 d. Vasario 
(Feb.), 1914 m. Filsen Auditorium 
Svet., 1655-7-9 Blue Island Ave. Pra
sidės 8 valandą vakare ks-tjauksis iki 
5 valandai iš ryto Inžanga 25c, Ypa
tai f , ‘ . i

i ‘ '*' 4 ‘ 4Širdingai užprasom visus Lietuvius 
ir Lietuvaitės atsilankyti kuoskait 
liiigiausiai ant musų Baliaus, nes ši
tas Balius bus vienas iš puikiausių, 
bus duodamos didelios dovanos tiems 
katrie bus mandriau apsirėdę. Užti- 
krinam jogei visi busite užganėdinti 
kurie atsilankysite, vieni gausite ge
ras dovanas, o antri smagiai laiką pra
leisi! ir į vales atsijuoksit, nes bus 
jokų daugiau kaip ant Teatro. Teipgi 
galėsit smagiai pasišokti prie geros 
muzykės, nes griež Sarpalių Broliai. 
Užkviečią širdingai visus,

KOMITETAS.
Pasarga: Su paprastoms drapanoms 

kuriomis galima dėvėti visados arba 
vasaros laike ant gatvės, negaus jo
kių dovanų, nors butų ir didžiausis 
pulkas (grupas).

(8)

PAIEŠKOJIMAI.
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 Vilčinsl^aitė, 
1333 S. Sheridan Rd. Waukegan, Ill. 
(6-7-8) 
------------------------- :---  — ---- i,--------
- , *•'*” v - '
Pajieškau savo tikro -Riedės Antano 
Stanaičio, Suvalkų gub,, Naumiesčio 
pav., Sintautų gminos, Skaisgirių Kai
mo. 20 metų kaip Amerikoje. Girdė
jau gyvena Saginaw, Mich. Jis pats 
ar kas kitas duosite žinią šituo adre
su:

Tony Mačiulaitis, 
8428 Vincennes Av. Chicago, Ill.

(8)

Aš Jonas Kišeliauckas pajieškau 
savo brolio. Tamošiaus Kiseliaueko 
iš Kauno gub., Panevėžio pav. ir pa
rap., Pinavos valsčiaus, Pagigalos kai
mo. Turiu svarbų reikalą. Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti man ži
nią šituo adresu:

Jonas Kiseliauckas 
c-o Kaiefer 
Boardberg.

B. F. D. East Windsonr Hill, Conn.
(8) 

Pajieškau savo tėvo Antano Anusavs- 
kp, Kauno gub., Panevėžio pa.v., iš 
miest. Razalimo, 49 metų senumo, 25 
metai Amerikoj, savauią laike buvo 
Chitšigoj, o dabar nežinia kur. Kas 
duos apie jį'žinią, duosiu $5.00 dova

nų. Jis pats, ar kas kitas duokite ži
nią adresu:

Juozas Anusauskas,
581 N. Riverside St., Waterbury, Conn.

BIZNIS.
Pajieškau partnerio į bučernę su gro- 
serne. Biznis gerai išdirbtas, bet vie
nas negaliu apeiti. Tai auksinė pro
ga teisingam vyrui prisidėti. Plates
nėms žinioms gauti prašom kreipties 
adresu: «
570 W. 18th St., Chicago, Ill.

(8-9)

Pajieškau Jono Martišiuno, kurs turi 
apie 40 metų amžiaus, yra baisiai rau
plėtas, šneka prikimęs, moka buce- 
riaus amatą. Jis pabėgo su mano pa
čia pereitą pavasarį. Paliko mane su 
trimis mažais kudykiais, kuriuos tu
rėjau atiduoti į prieglaudos namus. 
Mano pati turi apie 26 metus am
žiaus, yra 5% pėdų augščio, neturi 
dviejų dantų priekyj. Kas praneš, kur 
jie gyvena, gaus $10.00.

Pijušas Blauzdžiunas, 
574 Hudson Av. Rochester, N. Y.

(8-9)

ANT PARDAVIMO.
PARSIDUODA lotas 25x125 ant 67th 
ir Tallman Ave, prie šv. Kazimiero 
Venuoly-no, sewer ir vanduo įvestas, 
Special Assesments ir toksai užmo
kėti, parsiduoda pigiai priežasties 
yra kad kitur perku.

Lotas yra 1 blokas nuo Marquette 
Park, puikioj lietuviškoj Kolonijoj 
apgyventa. ' Atsišaukite.

John P. EWALDAS.
3247 Emerald Ave. Chicago, Hl.

Phone Yards 2716

Pardavimui grosernė ir didelė bučernė, 
keturių darbininkų dirbama, su visais 
intaisymais; arklys, vežimas; elektra 
ir gazas. Pardavimo priežastis: savi
ninkas turi du bizniu, vieną turi ap
leisti. Smulkesnėms žinioms gauti 
kreipkitės adresu:
1658 Wabansia Av. Chicago, Ill.
(6-7-8)

Pardavimui saliunas, geroj vietoj, 
arti lietuviškos bažnyčios. Biznis yra 
gerai išdirbtas, gyvuoja nuo 10 metų. 
Norėdami plačiau apie pardavimą su
žinoti, kreipkitės žemiau padėtu ad
resu:

840 W. 33rd Str., 
(6-7-8)

Parsiduoda ‘ ‘ bekerckas ’ ’ geležinis 
pečius labai žema kaina. Atsišauki
te adresu:

V. J. Latvenas,
411 Lincoln Ava., Rockford, Ill.

Parsiduoda Groserne i? Bučerne. 
Priežastis—apleidžiu miestu. Atsišau
kite adresu:

1154 E. 93rd. Str., 
(6-7-8)

Parsiduoda saliunas geroj vietij 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., Chicago, Ill. 
(6-7-8)

Parsiduoda karčiama geroj vietoj, vi
sokių tautų apgyventoj. Pardavimo 
priežastis — išvažiuoju ant farmų. 
Kreipkitės adresu:

J. Goodlick,
833 W. 16th St. Chicago, HI.

Pajieškau bučeriaus kuris kalbėtu — 
Lietuviškai Angliškai ir Lenkiškai, 
Meldžiu atsišaukti ant šio antrašo.

Antanas Kačinskas,
936 — 35th Place — Cor. Gage.

Chicago.

Parsiduoda naminiai rakandai (fur- 
ničiai) pigiai. Priežastis pardavimo 
mirtis moteries. Norintieji pigiai nu
sipirkti atsišaukite ant šio antrašo:

Jurgis Vidugeris
2052 W. 25th St., Chicago, Ill.

(8-9)

PARMOS! PARMOS!
Turiu pardavimui farmų didžiausioj 

lietuvių kolonijoj, kur yra 210 lie
tuvių farmerių. Ta kolonija randasi 
Michigan valstijoje, Lake, Masson ir 
Manistee pavietuose. Tos žemės yra 
prie pat gelžkelių ir arti portavų mie
stų ir miestelių. Turiu daug neišdirb
tos žemės parduoti visokio didumo 
farmoms; kaina nuo $9 ligi $25 už 
akerį. Turiu gerų gatavų farmų su 
budinkais, gerais ir prastais, su so
dais ir be sodų, kaina* sulig gerumo 
budinkų ir intaisymų nuo $25 ligi $75 
už akerį. Parduodu ant išmokesties. 
Išpradžių suvis mažai tereikia įmokė
ti, o likusios sumos palaukiame nuo 
6 ligi 10 metų laiko. Žemes kuoge- 
riausios, yra visokios, kokios norėsi, 
tokią gali nusipirkti. Lygus laukai 
su mažomis kalvikėmis. Turiu palei 
upelius ir palei ežerus. Oras kuosvei- 
kaiusias) vanduo geras ir lengvai gau
namas. Javai visokie kuogeriausia 
užauga. Rašyk tuojaus; gausi dova
nai kniugutę ir visokios literatturos, 
kur rasi viską aiškiai ir teisingai ap
rašyta; taipgi gausi mapą. Atvažiuok 

tuoj; kaip pribusi į vietą žemiaus pa
duotu adresu, tai telefonuok į mane. 
Aš esu farmeris ir gyvenu ant far- 
mos; tuoj pribusiu su automobiliu ant 
dipo ar į hotelį ir paimsiu jus ir ap
rūdysiu visokias žemės, iš kurių galė
si pasirinkti sau tinkamą.

Adresas:—

ANTON KIEDIS, 
Peacock, Lake Co-ty, Mich.

(8-9-10-11)

Tėmykit Lietuviai.
Nuo Kovo (March) 1 d., 1914 m. 

atsidaro didelė dirbtuvė visokių laik
rodžių ir laikrodėlių, kur bus reika
linga vaikiniai atsakančiai mokinties 
amato.

Platesnėms žinoms kreipkitės adre
su:

The German Watch Rep. Co. 
1854 W. North Av. Chicago.

(8)

Vladislovas šeškanas mirė 14 
sausio, 1914 m., Paėjo iš Kau
no gub., Panevėžio pav., Limo- 
nių sodos. Buvo 47 metų am
žiaus; Amerikoj išgyveno 19 me
tų; prigulėjo į šv. Kazimiero 
draugiją, kurios lėšomis ir li
ko iškilmingai palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis ant šv. 
Kazimiero Lietuviškų Katali
kiškų kapinių. Laidotuvėmis 
užsiėmė velione sesuo Julijona 
ir švogeris Augustinai, gyve
nantis:

J. Augustinienė 
3227 Auburn Av. Chicago, Ill

Domai visų.
Rytinėse valstijose da

bartės važinėja p-nas Juo
zas Šlikas, “agentų kara
lius”. Jisai renka “Katali
kui” ėmėjus, pagarsinimus, 
paieškojimus; priima spau
dos darbus. Yra teisingas 
vyras, pasitikėkite juomi. 
P-nas J. J. Šlikas yra ne
paprastų bizniškų gabumų, 
gerai susipažinęs su Ame
rikos gyvenimu ir galite iš 
jo gauti daug labai naudin
gų patarimų.

J. M. Tananevičia, 
“Kataliko” leidėjas.

J. J. Polekas.
“Kataliko’’ Goneralis Agentas ant 
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 Val

stija Illinois

PIRMOS KLESOS 
KRIAUČIUS

Siuvu Siutus vyrams, taisau kitų 
kriaučių darbus, valau, prosinu dra
bužius. Darbas atliekama gerai, pi
giai ir greitai. Geriau negu kur ki
tur.

A. KARALIUS
3355 S. MORGAN ST., CHICAGO, 

TEL. DROVER 485
(7-8-9)

Tiktai $4.000.
Du namai šešioms šeimynoms. Ran

dasi ties Halsted ir Union gatvėmis, 
ties 51 ir Morgan. Namai su visais 
geriausiais intaisymais keturioms šei
mynoms bus parduota labai pigiai 
greitam pirkėjui, Ateik ar klausk lai
šku:

G. L. ZAROVY,
1835 So. Halsted st.,

Extra!
Priverstas esu parduoti bučernę ir 

grosernę visai pigiai. Priežastis par
davimo: tėvas mirė Lietuvoj, tai aš 
turiu važiuot į Lietuvą ir prižiūrėt 
savo akį. Auksinė proga geram žmo
gui Įstoti į gerai apmokama biznį su 
biskiu piningų. Ateik ir persitikrink 
pats kokį bizni mes darom.

Musų adresas toks:

1801 S. Peoria St. Chicago, HL

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
South Bend, Ind. Perei- 

toj nedėlioj čionai lenky. 
šv. Kazimiero parapijoj gi
mė baisios riaušės ir pasi
baigė kraujo praliejimu, 
kuomet policija stengėsi 
įvesti klebonijon nemylimą, 
jiems vyskupo naujai nu
skirtą kleboną. Policija ke
lis desėtkus asmenų, dau
giausiai moterių, baisiai ap
mušė. Parapijonįs tečiau 
naujai jiems nuskirto kle
bono nei bažnyčion, nei kle
bonijon neįsileido, be to 
kleboniją įnirtę sunaikino. 
Kas gi kaltas? Prievarta 
žmonėms brukama neap
kenčiamas jiems kunigas. 
Iš to negali būti jokia Die
vui garbė.

Washington, D. C. Iš tik
rų šaltinių sužinoma, kad 
jei senatas be jokių patai
symų priiins antiimigraci- 
jinį bilių, prezidentas Wil
son to biliaus nepatvirtįs, 
kadangi jis yra priešingas 
skirsniui, kuriame sakoma, 
kad visi imigrantai mokė
tų skaityti ir rašyti.

Washington, D. C. Meksi
ke nieko ypatingo naujo 
neįvyko. Gen Villa vis dar 
ruošiasi užpulti ant Torre
on. Banditas Castello pa
puolė į Su v. Valstijų ka
riuomenės rankas, kuomet 
perėjo sieną. Taigi pirmes
nis pranešimas apie jo liū
dėjimą buvo neteisingas. 
Kaip žinoma, banditas Cas
tello pagimdė katastrofą 
tunelyj Cumbre. Europos 
valstybės savo pasiunti
nysčių apsaugojimui Meksi
ko sostinėje pasiunčiusios 
nuo savo laivu, būrius ju*: 
reivių. . ,

Paryžius. Čionai pasimirė 
garsus kriminologas Ber- 
tillon, sutvėrėjas antropo
metrinio išmatavimo siste- 
mo kriminalistų susekimui. 
Kriminologijos dalykuose 
parašęs daug kningų.

Tokio. Japonijoje gyven
tojų riaušės ir antivaldiš- 
kos demonstracijos atsikar
toja beveik kasdien. Nori
ma prašalinti nepakenčia
mas kabinetas. Gyventojai 
priešingi padidintoms val
diškoms mokestinis. Regis, 
ministerių kabinetas turės 
rezignuoti.

Sidney, Australija. Čia 
straikuoja mėsininkai ir 
mėsos pirkliai. Straikas 
platinasi po visą šalį. Kai 
kur pritruko mėsos.

Buffalo, N. Y. Čia pasi
mirė dr. R. Park, garsus 
visoj šalyj chirurgas. Mirė 
nuo širdies ligos.

Pekinas. Chinijoj išnaujo 
imta aštriai persekioti visi 
tie, kurie kokiuo nors budu 
naudojasi opiumu. Susekti 
tų . nuodų mylėtojai bau
džiami mirtimi.

PETRUKAS.
Jonukas serga: daktaras 

jam liepė liežiuvį iškišti. 
Stovįs greta Petrukas sako 
motinai:

—. Ak, kad ir aš sirgčiau!
— O čia dar kas?
— Aš galėčiau, kai]) Jo

nukas, iškišti liežuvį, ir nie
kas manęs nebartų.
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