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Meksike reikalai arščja.
Švedija ir Japonija ginkluojasi

Rusija civilizuojasi

Europa ir Suv. Valstijos.

SUOKALBIS PRIEŠ 
HUERTĄ.

Tečiau pasikėsinimui lai
mingai užbėgta.

Meksiko sostinėj suimta 
nekoksai David Guzman ir 
uždarytas kalėjimai!, kuris 
buk taisęs suokalbį nužudy
ti diktatorių Huertą.

Guzman suimtas “tautos 
rūmuose”, kur norėjęs bū
tinai pasimatyti su Huer
ta. Tečiau pastarasis jo ne- 
prisileidęs. Pas suimtąjį 
atrasta durklas, laiškas nuo 
bičiuolių revoliucionistų iš 
Guadelajara ir surašąs vi
sų kabineto narių bei kitų 
žymesnių asmenų su adre
sais.

Tečiau Guzman užgina, 
— -kad jis norėjęs nužudyti 

prezidentą, bet' aiškiai ir 
neprirodo, kokiuo reikalu 
jis norėjęs matyti Huertą.

Meksikoninio laikraščio 
“El Impartial” redaktorius 
Salvador Diaz Miron nese
nai apšmeižęs Suv. Valsti
jų prezidentą Wilsoną. Suv.

■ Valstijų tatai diplomatinis 
agentas Sliaughessy už tai 
jam pagrasino teismu. Ta
da redaktorius Miron pa
skelbė, kad jis prie progos 
su tuo agentu atsilygįsiąs. 
Vadinasi, pagrasino jam ne 
juokais. Tuomet diplomati
nis agentas kreipėsi tuo da
lyku į Huertą^ kuris įsakė 
redaktorių laikyti policijos 
priežiūroje. Taippat iš Wa- 
shingtono agentui užtikrin
ta atvanga, jei jam grasin
tų ten bent koksai pavojus.

Iš Meksiko pabėgęs gen. 
Felix Diaz ligšiol gyveno 
ant Kubos salos. Bet andai 
policija susekė prieš jį hu- 
ertistų suokalbį. Todėl Di
az salą apleido ir atkeliavo 
į Suvienytas Valstijas, kur, 
žinoma, kelsiąs suokalbį 
prieš savo priešininką Hu
ertą.

ŠVEDIJA GINKLUO
JASI.

Prisibijoma Rusijos 
užpuolimo.

Norints tuo tarpu Švedi
ja nemano, kad jai iš kur- 
nors grasintų koks pavo
jus, tečiau nujaučiama di
delį Rusijos neprielankumą, 
ypač kuomet netikėtai gim
tų iš seno laukiamas abel- 
nas europinis karas. Rusi
ja senai su dideliu godumu 
žiūrinti į Švediją, kuri caro 
imperijai užtveria vandeni
nius kelius į vakarus, ir to
dėl jai butų labai paranku 

Švediją, paglemžti. Nors to 
pavojaus šiais laikais dar 
nesama, bet visvien toks 
ateityj pramatomas. Švedi
jos valdžia be to sužinojus, 
kad Rusija silly g to esanti 
plačiai pasirengus.

Rusija nuodugniai išty
rusi visą Švedijos padėji
mą su pagelba šnipu, persi- 
rėdžiusių ghidintojais. Pas- 
taraisais metais jų ten daug 
suimta ir uždaryta kalėji
mai!. Tarp tų pačią švedų, 
net ir tarpe valdininkų, bu
vo atsiradę šalies išdavikai, 
tarnaujantieji Rusijai. Dar 
ir ligšiol bylos vedamos 
prieš suimtuosius šnipus, gi 
jų daugumas visur nepatė- 
mytinai savo dirba po se
novei. k

Todėl ir nestebėtina, kad 
Švedija ruošiasi atsargu
mai!. Nesenai ji buvo kalbi
nama prisijungti prie tri
julės, bet nuspręsta su nie
ku nesusidėti, būti visai 
neutrale kaip ir visuomet 
valstybe ir palengva gink- 
luoties, kad prireikus butų 
galima atsispirti prieš už
puolikus.

JAPONŲ AMERIKIEČIŲ 
ANTAGONIZMAS.

Norima suskaldyti Chiniją.
Gilini jos valdžia nesenai 

Suv. Valstijų žibalo trustui 
suteikė plačias koncesijas 
savo šalyj, kas Japoniją 
lig gyvam kaului užgavo. 
Ligšiol per 7 metus japo- 
niečiai ten eksploatavo naf
tą. Gi dabar galingoji Stan
dard Oil Co. gali juos visai 
iš ten prašalinti, ty. sunai
kinti savo konkurencija. 
Japonijos ambasadorius Pe
kine todėl sumanęs pakelti 
protestą prieš chinų-ameri- 
koninius kontraktus ir, sa
koma, tasai protestas Ja
ponijai pagelbėsiąs, nes 
Chinija bijosi Japonijos. 
Tuomet bus naujas Suv. 
Valstijų nesutikimas su 
Japonija..

Iš Pekino be to apturėta 
žinia, kad Chinijos respub
likai grasiąs susiskaldymas. 
Nekurios provincijos neno
ri mokėti valdžiai pridera
mųjų mokesčių, gi pastaro
ji neturi iš ko atlyginti sko
lintojams. Taip nesenai 
provincija Ta-Yeh nemokė
jo mokesčių ir tenaitinės 
geležies rudos kasyklos pa
teko į japomj ’ kompanijos 
rankas. Valdžia nesenai pa- 
siunčius nekuriu provinci-
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Japonijos Sakurašima ugnekalnis. Invi-SĮįgJiveržęs palaidojo 80.000 žmonių.

jų gubernatoriams perser
gėjimus, kad jei jie nesiru- 
pįsią priderančiai vesti sa
vo finansinius reikalus, tai 
tos provincijos pateksią 
svetimžemių, ypač japonų, 
intekmėn ir tada respubli
ką ištiksiantis susiskaldy
mo pavojus.

RUSIJA CIVILI- 
ZUOJASI.

Durna užgyrė įstatymus 
apie atskirus moterims . 

pasportus.
Rusija ima civilizuoties. 

Andai durna priėmė įstaty
mus, sulyg kurių leidžiama 
tekėjusioms moterims išsi
imti užsieninius pasportus 
be specialiu vyrų leidimo, 
kaip ligšiol kad praktikuo
jama. Nūn ten moteris, jei 
nori gauti pasportą, priva
lo turėti vyro leidimą ir 
pats pasportas net išduo
dama vyro vardu. Dabai* 
busią visai priešingai.

Be to* tuose naujuose į- 
statymuose randasi skyrius 
kas link moterių pasitrau
kimo nuo vyrų, jei vyras 
susergąs proto liga, arba 
svetimoteriaująs. Ligšiol 
stačiatikių sinodas nepri
pažindavo tiems persiskyri
mams jokių priežasčių.

Bet kasžin kaip ilgai tie 
įstatymai gyvuos ir ar jie 
patiks biurokratijai, nekal
bant jau apie carą, kuris tų 
dalykų visai neišmano ir 
nieku nesirūpina.

PUIKUS ŠVIETIMO 
MINISTERIS.

Ministeris Kasso įveltas 
baisiau skandalam

Rusijos švietimo ministe
ris Kasso jau pasitraukęs 
iš savo užimamos vietos de-
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lei plačiai pagarsėjusio 
skandalo, koks susekta jo 
meiliškuose santikiuose. 
Ministeris ilgas laikas slap
ta mylėjosi su caro rūmų 
žirgio Denisovo žmona. Ne
senai vienas. Denisovo su
augęs suims, studentas, ne
tikėtai užtiko savo motiną, 
besimyluojančią su Kasso 
ir iš susijaudinimo bei gė
dos tuojaus nusišovė. Tik 
jam nusišovus viskas išėjo 
aikštėn.

Puikus iš Kasso švietė
jas! O tečiau jis labiau už 
savo pirmtakunus persekio
jo mokinius ir profesorius!

AUSTRIJA LENGVIAU 
ATSIKVĖPĖ.

Pasibaigė didis ten spaus- 
tuvninkų straikas.

Svarbiausiuoju šių dienų 
Austrijoje atsitikimu — 
tai spaustuvninkų straiko 
užbaigimas, kadangi tasai 
straikas baisiai paraližavo 
visas Austrijoje ir Vengri
joje spaustuves ir laikraš
čių išleidinėjimą paskirtuo
ju laiku. Tasai straikas te
sėsi nuo pereitų metų gruo
džio ir labiausiai buvo at- 
jaučiaųias provincijoje, nes 
pačioj sostinėj su zeceriais 
buvęs padarytas specialis 
kontraktas ir laikraščiai iš- 
eidinėję senoviškai. Spaus- 
tuvninkai darbininkai šį-tą 
laimėjo ir atšaukė tą didžiai 
negeistiną straiką, kuomet 
niekas niekur be laikraščių 
šiandie negali apsieiti.

MEKSIKE VIS ARŠIAU. 
Huerta iš revoliucijos nieko 

nedarąs.
Diktatorius Huerta pa

lengva imasi konstituciji-
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niu budu valdyti Meksiką. 
Diktatoriavimas jam nusi
bodęs, juo labiau, kad juo 
nieko ypatingo neatsiekęs 
šalies nuraminimo reikale. 
Provincijoje Campeche ir 
Yucatan atsibuvę guberna
torių rinkimai ir išrinkta 
pasiūlytieji paties Huerto 
kandidatai, kariniai genero
lai Riviere ir Cortes. Rin
kimai, sakoma, atsibuvę 
tvarkoje ir kuoramiausiai. 
Gi patsai Huerta esąs pui
kiame upe, pinigų turįs pa
kaktinai ir gyvenąs lyginai 
monarchas, ruošdamas tan
kiai pasilinksminimams po
kylius ir priėmimus. Ir vi
sai nematoma, kad jis kuo
met nors turėtų būti iš to 
“sosto” prašalintas.

Be to ir jo armiją* ėmus 
pagaliau sistematiniai veik
ti sulyg iškalno apdirbto 
strateginio pieno. Štai ties 
Cuernavaca federalė armi
ja išblaškiusi ten įsiveržu
sius revoliucionisuis. Be to 
federalistai antpuoliu iš re
voliucionistų atėmę miestą 
Gonzales, Tamaulipas pro
vincijoje, ir pasileido lin- 
kon tos provincijos sostinės. 
Iš to matoma, kad federa
listai dar visai nenusiminę 
ir išnaujo ima darbuoties 
prieš savo priešininkus.

Vieno revoliucijinio bū
rio komendantas, gen. Pab
lo Gonzales, išleidęs prokla
maciją į provincijų Tamau
lipas, Nuevo Leon ir Coa
huila gyventojus, aštriai už- 
drauzdamas skleisti ir pri
iminėti federalius poperi- 
nius pinigus. Užuot federa- 
lių pinigų, išleista keli mi
lijonai pesetų revoliucijinių 
popkrinių • pinigų, kuriuos

Meksike padėjimas paga
liau krypsta blogon pusėn. 
Revoliucionistų vadas, gen. 
Villa, nužudė Anglijos pa
valdinį, nekokį Bentoną, 
kuris Meksike turėjo 100.- 
000 akrų nuosavios žemės. 
Taigi buvo turtingas ir žy
mus gyventojas. Jisai asme
niškai pasižinojo su Villa. 
Kuomet revoliucionistai 
Bentonui sunaikino dalimis 
farmą, jis nukeliavo į Ju 
arez ir užėjo pas Vilią. Pas 
tarajam pradėjo išmetinėti 
kad šis savo žmonių nesu 
valdą#. Villa už tai įsižeidė 
ir parmušė Bentoną, kur 
paskui jo kareiviai, žinoma 
pribaigė.

Anglijoje todėl kilo di 
džiausiąs trukšmas ir už tai 
visa kaltė mesta ant Suv. 
Valstijų, kurių valdžia buvo 
pasižadėjus globoti visus 
svetimžemius Meksike. Kas 
aršiausiai, kad tokiuo budu 
pražuvę ir kiti svetimžemiai 
ir keli net amerikiečiai, kad 
tuo tarpu Suv. Valstijos į 
tai net nei domos neatkrei
pusios. Villa tuo tarpu tei
sinasi, buk Benton pirmiau 
norėjęs jį nušauti, todėl už 
tai jis ir užmuštas.

Bet Anglijoje visvien 
trukšmas neapsakomas. Vi
si laikraščiai pasmerkia da
bartinę prez. Wilsono poli
tiką sulyg Meksiko. Ir visi 
vienodai tvirtina, kad tok-

pirkliai ir šiaip žmonės ver
čiami priiminėti ir vartoti, 
jei nenorį apsiribuoti men
ku sidabro ir aukso ištek
liumi. Nenorintiems nau- 
doties tais pinigais grasia- 
ma augštoinis pabaudomis. 
Toksai keistas revoliucio
nistų pasielgimas ne tik su
laikys, bet ir pragaišys vi
sokią pirklybą, kadangi re
voliucionistų pinigai yra 
be jokios vertės.

Meksiko sostinėj Mexico 
City andai buvus pasklydus 
žinia, kad tenai, pribuvę 
Suv. Valstijų finansistų at
stovai, kurie norinti Huer
tą papirkti auksu, bi tik jis 
iš užimamos vietos pasi
trauktų ir apleistų Meksi
ką. Huerta turįs antsyk 
gauti didelę pinigų sumą, gi 
paskui lig gyvos galvos 
pensiją. Tečiau tas visas 
dalykas esąs laikomas pa- 
slaptyj ir to visos smulkme
nos nėra žinomos.

Jei jau taip butų, tai, ži
nomas dalykas, kad Huerta 
pučiasi ir su Meksiku vis
kas turi eiti aršyn.

Suimtas meksikietis ban
ditas Castillo dabar atsiran
dąs forte Bliss; Suvienytų 
Valstijų valdžia nežino, kas 

sai padėjimas negali būti il
giau toleruojamas. Todėl 
griežtai reikalauja pas Suv. 
Valstijas arba tuojaus Mek
siką nuraminti, arba tai pa
darysiančios pačios Euro
pos valstybės. Prie to An
glijos reikalavimo priside
da Vokietija, Francija, Ja
ponija ir kitos valstybės. 
Japonija ir Vokietija jau 
pasiunčiusios Meksiko sos- 
tinėn savo jūreivius su pa
trankomis, kur saugosią sa- 
70 pasiuntinybių bustus.

Krizis artinasi. Suv. Val
stijoms palieka du keliu: 
irba tuojaus Meksikan įsi
veržti, arba leisti kitoms 
valstybėms tai padaryti ir 
julaužyti savo Monroe’s 
doktriną. Gi nenorint nei 
vienaip, nei kitaip daryti, 
palieka dar vienas išėjimas: 
Meksiką suskaldyti, būtent, 
iš šiaurinio Meksiko pada
ryti savistovią respubliką, 
pietinį gi Meksiką palikti 
HueftKJ iečiatr pastarasis 
sumanymas gali sutikti di
delį revoliucionistų pasi
priešinimą, nes jie nuspren
dę Huertą išvyti iš Meksiko.

Tečiau ligšiol Washingto
ne dar nieko galutino nenu
spręsta, nors Anglijos laik
raščiai nesigaili Washingto- 
no valdžiai piktų žodžių.

Aišku, ant Meksiko jau 
kabo baisus Demokleso kar
das.

su juo padaryti, juo labiau, 
kad banditas ginasi jam 
antmetamų piktadarybių, 
sakąs, kad ne jis sudaužęs 
traukinius tunelyj Cumbre, 
kur žuvo suvirš 50 asmenų. 
Nenori taippat jo atiduoti 
Viliai, kuris nusprendęs jį 
be teismo •sušaudyti. Rasi, 
Suv. Valstijų valdžia išgal
vosianti jam kokią nors 
bausmę.

JAPONIJA GINKLUO
JASI.

Visuose dokuose verda ne
paprastas judėjimas.

Visuose Japonijos dokuo
se dirbama dienomis ir nak
timis. Iš vienos pusės di
dinama karo laivynas, iš 
antros užsteliavimai pirk- 
lybinių kompanijų, kurios 
stengiasi Japonijos pirkly- 
binį laivyną pakelti ant 
augščiausiojo pasaulyj laip
snio.

Lygiai pasitaikius karui, 
pirklybiniai laivai sulyg su
tarties su valdžia privalo 
armiją vežioti į paskirtas 
vietas. Taigi dokuose ne tik 
dirbami ir ginkluojami ka
ro laivai, bet taisomi ir pri
ruošiami pasažieriniai ir 
pirklybiniai garlaiviai.
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Pavasarinis bertainis pra
sidės kovo 3 d.

Niekas nemanė, kad šie
met,- ragausime šalčio. Vie
nok, šis netikėtas svetys 
taip staigiai, taip smarkiai 
pradėjo veikti. O gal šaltis 
mokiniams ir gero padarys, 
ypač dabar, kuomet bertai- 
niniai kvotimai po šonu. 
Mat, visus priverčia no- 
roms-nenoroms kambaryj 
sėdėti ir lekcijas mokyties.

Šio žieminio bertainio tu
rime tik dvi savaiti. Jiedvi 
praslinks ir atsikvėpsime 
šiek-tiek laisvesne atmosfe
ra, nes lekcijos liausis mus 
varginę net per keturias 
dienas. Mat, turėsime, taip 
sakant, tarpbertaininį poil
si. Vasario 26 d. bus pasku
tinė šio bertainio diena. U- 
tarninke, kovo 3 d., atsida
rys naujas, pavasarinis 
mokslo bertainis. Ir vėl 
pradėsime, anot mokiniu 
priežodžio, nuolatini “am- 
brinimą”.

Šį bertaini prie Lit. dr- 
jos L. V. U. prigulėjo 40 
narių. Suprantama, čia ran
dasi du kartu tiek mokinių- 
studentų, bet ne visi prie 
dr-jos priklauso, ir ne visi 
lanko dr-jos susirinkimus.

13 d. vasario dr-jos na
riai rinko naujus ateinan
čiam bertainiui viršininkus. 
Dr-jos pirmininku liko iš
rinktas medicinos studen
tas B. Čiapas, jo pagelbi- 
ninku — J. Naujalis; sek
retoriumi išrinktas A. A. 
Bakšys, jojo pagelbininku 

likta tas pats — D. J. Ba- 
gočius. Pasvarstę kaiku- 
riuos mažmožius-reikalus- 
reikalėlius — išsiskirstėme.

14 d. š. m. turėjome “šu- 
rum-burum” vakarėlį, kurį 
parengė T. M. D. kuopos 
nariai. Tai pasilinksminimo 
vakarėlis.

Pagaliaus pridursiu, kad 
lietuvių jaunuomenė yra vi
suomet kviečiama važiuoti 
šion mokyklon, ir butų labai 
malonus apsireiškimas, jei 
priskaitytume ne dešimtis, 
bet šimtus jaunuomenės, 
lankančios šią mokyklą. Y- 
pač mergaitės kasžin kodėl 
čia nevažiuoja. Vos dvi-tris 
telanko mokykla.

z. v.
MANCHESTER, N. II. 

Didelė pramoga T. Namų 
naudai.

Šio miesto lietuviai yra 
geri tėvynainiai ir kuomet 
čia lankėsi L. Mokslo Dr- 
jos atstovai,, laukė jų atva
žiuosiant ir norėjo jiems 
inteikti savo aukas. Bet 
gerbiami atstovai nesuspė
jo mus aplankyti. Tat vie
tos dr-jos nutarė iškelti 
pramogą T. Namų naudai. 
Susidėjo D. L. K. Vytauto 
dr-ja, S. L. R. K. A. 119 
kuopa, lietuvių benas “Ka
reivis” ir vasario 1 d. iškė
lė pramogą. Kalbėtojai bu
vo iš Lawrence pp. A. Ra
manauskas ir J. Kerdiejus. 
P-nas J. Kerdiejus pasako
jo apie lietuvių vargus, pas
kui aiškino apie nešvarius 
socialistų laikraščius ir ge
rai nurodė, kame tas nešva
rumas. P-nas A. Ramanaus
kas kalbėjo apie svarbumą 
Tautos Namų Vilniuje.

Programas buvo puikus ir 
ilgas; susidėjo iš 11 šmote
lių. Benas griežė visokius 
maršus, buvo dailių dekle- 
macijų. Programas buvo į- 
spudingas, sujudinantis. 
Programas pasibaigė vedė
jo p. D. Taparausko kalba, 
kurioj nupeikė tuos, kurie 
smuklėse tuno j a, nesirūpi
na apie apšvietimą, apie 
tautos reikalus, apie dr-jas. 
Žmonių buvo daug, užsilai
kymas geras.

Vaisiai tos pramogos bu
vo gausus. Prie D. L. K. 
Vytauto dr-jos prisirašė 2. 
Daug suaukota Tautos Na
mams.

D. L. K. Vytauto dr-ja 
aukojo $50. Po $5 aukojo 
J Gobis ir Z. Kundrotas; po 
$2 — R. Kundrotas, J. Di- 
čius, V. Zaremba; po $1 — 
Jonas Gobis, J. Masavičia, 
K. Simuntis, Viktorija 
Prunckoniutė, A. Gudavi- 
čia, J. Zubaitis, P. Andrie- 
junas, P. Kušlis, M. Kuš- 
lis, J. Maciulavičia, V. Sin- 
kevičia, D. Taparauskas, J. 
Sviatykas, J. Masavičia, P. 
Česnakas, A. Aleksandravi- 
čia, V. Simonavičia, Valeri
ja Veziavičienė, Ona Krivu- 
tė, J. Vyzinas, Zofija Savi- 
čiukė, P. Krikščiūnas, P. 
Zilienas, Agota Jakaitienė, 
Viktorija Tvarijuonienė, P. 
Kutkus, P. Valinskis; po 50 
centų: — A. Kurputis, G. 
Gobis, A. Žukauskas, K. 
Pipiras, D. Daraška, V. Mi- 
laševičia, P. Savičia, A. La
banauskas, K. Bernotas, S. 
Petkevičia, V. Klimaitis, P. 
Tvarijenas, Konstancija 
Matoliukė, K. Ramoškevi- 
čia, Apolonija Gruškevičiu- 
kė, Ona Gailiniukė, J. Eiro- 
nis, V. Šarienas, J. Raste
nis, J. Brazauskas, K. Žu
kauskas, Ona Sviatykienė; 
30c. — P. Bernotas; po 25c. 
—P. Černiauskas, J. Vai
nauskas, B. Gudaitis, O. 
Tiltas, L. Ragaišis, J. Lauč- 
kus, J. Gobis, P. Veziavi- 
čia, Kotrina Vainauskaitė, 
V. Kardelis, A. T varino j li
ke, Teofilė Lastauskiutė, 
Marijona Bučis, A. Gudelis; 
20c. — J. Stasiunaitis; po 
10c. — A. Kemėšis, A. Se
ineris, J. Trakimas, J. Zub- 
ris; po 5c. — Amelija Čer- 
nauskienė ir Jadvyga Ja- 
kaičiukė; 3c. aukojo Miko
las Raškevičia. Išviso aukų 
Tautos N. surinkta $115.53.

Komitetas:
D. Taparauskas,
J. Sviatykas, 
P. Valinskis.

AURORA, ILL.
Graži vieta. Lietuvių daug, 

bet jie neveiklus.
Šio miestelio yra gražus 

vardas ir taipgi gražus jo 
padėjimas. Stovi ant pui
kios upės kranto. Labai šva
rus miestelis, gatvės puoš
niais medžiais nusodintos. 
Daugiau čia yra vokiečių 
katalikų. Jie čia turi 
tris bažnyčias. Airiai 
turi dvi. Bizniai taipgi 
vokiečių rankose. Visur vo
kiečių kalba skamba.

Lietuvių yra aplink 100 
šeimynų ir daug daugiau 
viengugių. 30 lietuvių turi 
savo namus. Šio raštelio 
rašytojas taipgi turi savo 
namus, kuriuos įgijo sun
kiai dirbdamas. Lietuviai

labai palaidai gyvena. Ne
rupi jiems susiorganizuoti. 
Yra trįs dr-jos. Tik viena 
grynai katalikiška. Yra tai 
šv. Kazimiero dr-ja, įkurta 
trįs metai atgal J. Račiūno 
ir S. Baltrušaičio dėka. 
Šiandie turi tik 40 narių ir 
$406 kasoj. Yra lengvos į- 
stojimo išlygos, bet lietuviai 
taip apsileidę, kad nesirūpi
na prigulėti į dr-jas. Perei
tais metais, gruodžio 28 d., 
susirinkime buvo tartasi, 
kad visi nariai išsirašytu- 
mėm “Kataliką” ir daug 
tam pritarė. Bet vienas tam- 
sunėlis ėmė rėkti, kad jis 
nieko gero nematąs laikraš
čiuose ir vertė kitokias ne
sąmones. Taip tat ir nuėjo 
geras įnešimas niekais.

Jokių pramogų čia lietu
viai nesurengia ir nesirūpi
na apie jų surengimą. Gir
tuokliai linksminasi smuk
lėse, o blaivieji pasitenki
na judamųjų paveikslų te
atrais.

Šis miestelis labai kįla. 
Darbų visokių, uždarbiai 
neblogi. Pereitą vasarą ge
ležinkelių kompanija su
pirko daug lotų su namais 
ir žada statyti stotį ir pre
kių krautuvę. Ne vienas pa
sipelnė. Lietuvis Gasparas 
Dantas gavo dvigubai už 
savo namus, kuriuos per
nykščiai buvo pirkęs. Tai 
tas lietuvis linksmas ir dū
mė tiesiog į tėvynę su dide
liu pluoštu pinigų. Stotį 
statant reiksią kokių 5.000 
darbininkų.

Viskas aplinkui čia kįla, 
juda, veikia, tik lietuviai 
miega.

Auroros valkata.

WORCESTER, MASS.
Vaidinta “Ponas ir muži
kai”. Darbai blogai eina.
Drain. “Birutės” dr-ja 

vasario 5 d. lošė veikalą 
“Ponai ir mužikai”. Tas 
pat veikalas buvo vaidintas 
čia pereitais metais pavasa
rį parapijos naudai. Šiuo 
kartu buvo veikalas staty
tas scenoj bažnytinėj salėj. 
Žmonių buvo apie 400. Visi 
gražiai vedėsi, tėmijo ir se
kė lošimą. Lošėjai išpildė 
savo roles gerai. Iš dėkin
gumo susirinkusieji gausiai 
plojo delnais.

Pertraukose griežė or
kestrą. P-lė A. Skiraičiutė 
deklemavo eiles “Į tėvynę”.

“Birutė” čia pasižymi sa
vo lošimais. Pereitą rudenį 
šauniai atvaidino dailų vei
kalą “Genovaitė”. Apie tai 
ir anglų laikraščiuose buvo 
paminėta. Tai vis buvo var
gonininko A. Kvedaro dė
ka. Nežinia kokios priežas
ties delei jis apleido mus 
miestą. Gaila. But daug 
naudingo darbo atlikta. Ge
rai sulošti veikalai, gražus 
vakarai atitraukia žmones 
nuo saliunų, pakelia jų šir
dis prie kaltesnių dalykų. 
Tegu gera “Birutės” dr-ja 
darbuojasi ir kelia savo 
viengenčius. Tegu blaivina, 
dorina ir kelia iš nupuolimo, 
sugedimo.

Žiema čia smarki. Labai 
vargina žmones. O darbai 
blogai teina. Tas ypač pjau- 
ja* žmones.

Barzdyla.

GARDNER, MASS.
Pataisymas korespondenci
jos. Socialistai rūpinasi ku

nigų gaspadinėmis.
“Kataliko” No. 6 buvo 

rašyta, kad čia esą tik 30 
šeimynų. Ištikro šiame 
mieste yra 105 lietuvių šei
mynų. 36 lietuviai turi nuo- 
savius nami|s. Darbai čia 
eina pusėtinai. Kaikuriose 
dirbtuvėse nĮimušta darbi
ninkams mokpstįs.

Čia yra socialistėlių. Jie 
ypač rūpinasi kunigų gas
padinėmis. Jų ginčuose tik 
ir plepama apie tai. Taipgi 
jie mėgsta tikybą apkalbi
nėti. Kalba, apie tikybą nei 
katekizmo nežinodami. Ke- 
liatas jų stojo piliečiais 
Tuomi labai didžiuojas, me
to išspauzdintas korčiukes 
ir kviečia pas save, kad su 
visokiais reikalais kreiptų
si prie jų.

Socialistėliai turi čia 
kningynėlį. Turi keliatą ap
driskusių socialistiškų 
šlamštų. Jie kreipėsi į šv. 
Petro ir Povilo dr-ją, pra
šydami $10 “pafiksinimui” 
savo kningyno. Socialistų 
delegatams tos dr-jos susi
rinkime gerai buvo atsaky
ta. Jiems priminta T. Na
mai. Kodėl jus neaukojote 
Tautos Namams? — pa
klausta jų. Mes pripažino
me, kad kningynas yra di
džiai reikalingas, bet tautos 
ir tikybos priešams neau
kosime.

K. Š.

Už 10 mylių yra didis 
miestas St. Paul. Ten irgi 
nemažai yra lietuvių. Esą 
lietuvių namų savininkų. 
Bet laikraščiuose nematyt 
žinių apie juos.

Tykus.

DUQUESNE, PA. 
žydbernių darbeliai.

Nedidis čia miestelis, o y- 
ra apie 80 lietuvių šeimynų 
ir apie 300 viengugių. Laik
raščių čia mažai kas skaito. 
Yra keliatas dr-jų. Geriau
sia gyvuoja šv. Antano dr- 
ja. Yra dvi valgomųjų daik
tų krautuvi. Savo smuklės 
lietuviai neturi. Keliose žy
diškose smuklėse yra lietu
viai bartenderiai. Tie žyd- 
berniai labai vilioja į tuos 
urvus savo tautiečius. Ne
maža yra baisiai prasigėru
sių lietuvių. Vienas lietuvis 
su savo boba maukė svaiga
lus žydiškoj smuklėj, pas
kui ėmė mušties. Boba vy
rui gerai apdaužė buteliu 
makaulę. Kelias savaites 
dribsojo lovoj.

Bosai girtų nelaiko prie 
darbo, pavaro. Tas, žinoma, 
kažkurioms nepatinka.

B. Cibulakis.

ROCKFORD, ILL.
Ciciliko prakalba.

Vasario 8 d. vietos cicili- 
kai buvo parsikvietę iš Clii- 
cagos kalbėtoją Dargužį. 
Visi lietuviai buvo kviečia-

Žmogus, kurs lengvai at-
vedamas ant doros kelio, 
lengvai toks ir suklaidina
mas. Į

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

T. ANDRUSZEWICZ
1421 Division Street, CHICAGO, ILL.

Netoli Milwaukee Ave.

-MV -It .dt if, .Tf, -y Kl -fc-X-

B Telephone Yards 3162 &

1 Dr. A. L. Graičiunas |
I GYDO (VAIRIAUSIAS LIGAS.
I 3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. f

| Bowman Pieno Kompanija
w Pienas supilamas j butelio fanuose prie
I sanitanškiausią sąlygų.
| Pienas- Smetona - Sviestas - Pasukos.
zl Ar musų vežimai aptarnauja jus? Kodelneimtito,kasgeriausia? |
I 4221-4229 STATE STREET, g
® Telefonai visų skyrių ofisuose. s?
| EVANSTON — CHICAGO — OAK PARK. !

'■ariatw w

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

THORP, WIS. 
Lietuvių farmos.

Čia kertasi dvi geležin
keliu linijįj*^ aplinkui yra 
derlingos farmos. Yra daug 
lietuvių farmerių. Kelių pa- 

jminėsiu pavardes: Vaitke- 
! vičia, Mikolainis, Jucidaris, 
Slavickas, Kurtinaitis, Ka
valiauskas, Valteris, Vait- 
kunas, Aleksandravičia, 
Dz. Lukošius, Juozaitis, 
Vaičiulis, Povicdinskis, 
Rimkus, Vilkas, Draugelis 
ir daug kitų. Kaikurie lie
tuviai labai prasigyvenę ir 
labai patenkinti faunų gy
venimu. Yra čia bankas. 
Yra sviesto ir sūrių dirbtu
vės. Auga visokie javai. Ga
lima auginti visokių gyvu
lių. Labai but pagirtina, kad 
mus viengenčiai labiau im
tų kibti į farmas.

V. Gaižauskas.

mi paklausyti jo spyčiaus. 
Tai ištikro buvo spyčius.

Pusėtinai susirinko salėn 
aicilikiičių, atėjo taipgi ke
liatas gerų tėvynainių. Kuo
pos pirmininkas perstatė 
kalbėtoją,, kaipo, aiškintoją 
tikybos ir kaip tikyba mums 
kenkia. Kalbėtojas, atėjęs 
prie estrados, nežinojo nė 
kaip užlipti. Reikėjo kito 
pagelbos. Pirmiausia pasi
prašė, kad niekas jam nesi
priešintų, nes iš teisybės 
kalbėsiąs. Nebijąs nei socia
listų, nei tautininkų, nei ka
talikų. Paskui gailestavo, 
kad kaikurie išstoja iš so
cialistų kuopų. Paskui nu
sitvėrė bažnyčią ir kunigus. 
Ir užvedė tokias “meliodi-
jas”, kurioms nebuvo nei 
pradžios, nei pabaigos. Bet 
tokie kalbėtojai yra geri. 
Nesąmones varydami ne tik 
nesuklaidys žmonių, bet 
tuos pačius cicilikus nubai
dys nuo savęs.

“Kataliko” skaitytojas.

KAIP GYDYTI KEUMATIZM4.
Mažai yra tokių ligų kurios suteikia tiek skausmo kaip reumatiz 

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

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

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

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

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

J. MAYZEL, DRUGGIST
2424 S. Oakley Ave., . J • •>< Chicago, UI. U. S. A. • 14 O- -

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

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

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

CT" AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT"^ 

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

švinakalvių daigtų ir stogo popieros. 
Musų č'enios yra žemiausios.

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

MINNEAPOLIS, MINN. 
Darbai silpnai eina. Balius 

be svaigalų.
Šiame mieste darbai žy

miai sumažėjo. Kaikuriose 
dirbtuvėse darbas visai su
stojo. Tik malūnuose darbai 
nuolat eina gerai. Tegu lie
tuviai nevažiuoja šin mies
tan.

Sausio 25 d. “Laisvė Lie
tuvių Amerikoj” dr-ja bu
vo surengus pramogą. Tai 
buvo pirma lietuvių pramo
ga šiame mieste. Buvo šo
kiai. Dr-ja norėjo supažin
dinti vietos lietuvius su sa
vo tikslais. Reikia pabrėžti, 
kad jokių svaigalų nebuvo 
vartojama. Įžanga moterims 
buvo veltui, vyrams gi po

MAHANOY CITY, PA.
Lošimai.

AR PRIGULI PRIE

50c.
Labai gerai padarytų vie

tos lietuviai, jei parsikvies
tų nors kartą į metus gerą
tėvynainį, kurs suvienytų 
lietuvius, gerų prakalbų pa
sakytų.

Čionykščiai lietuviai ėmė 
rengti čia vakarus. Vasario 
5 d. buvo surengus vakarą 
L. S. Sąjungos kuopa. Bu
vo lošimas, deklemacijos, 
dainos. Lošimas išėjo ne
blogai, bet deklemacijos, o 
ypač dainos, tai jau galėjo 
suerzyti žmones.

Vasario 11 d. bažnytinis 
choras vardu “Birutė” sta
tė scenoj veikalą “Adomas 
ir Jie va”. Vaidintojai buvo 
išmokinti vargonininko A. 
Sodeikos. Labai gerai nu
sisekė. Jievos rolę išpildė 
p-nia Ona Matusevičienė, o 
Adonio — p-nas Jonas Bu
tėnas. Žmonių buvo prisi
rinkę labai daug ir visi gra
žiai elgėsi. Labai malonu, 
kad čia lietuviai imasi ir at
lieka gerus darbus.

Vienturčio draugas.

(Tąsa ant 6 pusk).

Susivienijimo Lietuvių
AMERIKOJE?

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

Štai delko reikia prie Susivienijimo prigulėti:
1. —SUS1V. LIET. AM. moka savo narių paveldėjams pormer-

tines pašalpas: I laipsnio — $150.00; II laipsnio — $300.00; III 
laipsnio — $600.00 ir IV laipsnio — $1000.00. — Boto Suslv. Liet. 
Amer. moka Pašalpų ligoje po $6.00 savaitėje. Visi nariai gauna or
gana “Tėvynę”. ;

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

3. — SUSI V. LIET. Ali. neapleidžia ne vieno savo nario, 
papuolančio j nelaimę ir per 27 metus SLA. gyvavimo nebuvo dar 
atsikimo, kad nebūt išmokėta posmertinė.

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

Kreipkis į savo miesto kuopą arba j centrą.

CENTRO ADRESAS:

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

2
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KATALIKAS

Žinios iš Lietuvos, g

LIETUVOS MIŠKAI.

Lietuvis nuo amžių miš
ką mylėjo. Miškas jam da
vė ne vien kurą ir reikalin
gą medžiagą, bet puošė jo 
šalį, o senovėje reikale gy
nė ir nuo priešų užpuolimo. 
Deja, didi tų miškų dalis 
teko dvarininkams, o tie 
pasirodo ne miškų globė
jais, bet aštriais jų naikin
tojais.

Baudžiavos laikais įpra
tę plačiai gyventi, jie nega
li nei ligšiol dar nusikraty
ti nuo to savo papročio. 
Daugelis jų tebesirūpina ir 
daug nereikalingų tarnų 
laikyti, gyventi ypač žiemą 
didžiuose miestuose, ten 

h švaistyti saujomis pinigus, 
kad parodyti savo turtus 
ir... galybę. Tiesa, anot 
prof. P. Leroy-Beaulien, tai 
ženklas žemos kultūros 
žmonių, bet ką daryti, kad 
musų dvarininkų dauguma 
prie augštesnės Vakarų Eu
ropos kultūros dar toli ne
priaugo. Toks neprotingas 
pinigų skleidimas buvo gali

ai mas baudžiavos laikais, ka
da darbininkas nieko nekai
navo, kada baudžiauninkais 
ir .arė, ir akėjo, didžiausius 
murus pastatė, ir tt. Bet 
dabar laikai kitoki. Darbi
ninkas brangus ir tas var
giai kur begalinamas.

Dėlto norint plačiai gy
venti reikia daugiau gauti 
naudos iš žemės. Bet tai te- 

----- galinta tik tuomet, jei gerai 
ūkininkausi. Tuo tarpu ne 
vienas musų dvarponis, y- 
pač toks, kurs retai pats 
savo dvarus ir temato, ne
supranta apie ūkę nei kiek. 
Samdininkai, kad ir geriau
si agronomai, nesirūpina 
taip, kaip pats sau, tat ii 
nenuostabu, jog daugelic 
dvarininkų pelnai, gauna 
mieji iš žemės, sulyginamai 
yra menki. O kad savo iš
laidų jie sumažinti nemoka 
ar nenori, aišku, jog tuo 
met reikia lįsti arba į sko
lą arba į miškus. Musų dva 
rininkai mėgsta abu — ii 
į skolą lįsti ir miškus nai
kinti.

Ten, kur seniau traškan
čios girios ūžė, dabar liūd
nai riogso neapmatomi ke 
rynai. Tai kapai kritusią 
medžių-milžinų ir kritusią 
dažniausia be jokios nau
dos kraštui. Žiūrint į tuos 
kerynus, baimė ima,, ar ne
ateis tik laikas, kuomet bė- 
dinesnicji Lietuvos gyven 
tojai nebeturės žiemą nei 
kuo bepasišildyti, nei kuc 
sau valgio beišsivirti, ir tai 
ačių neišmintingam dvari 
ninku ūkininkavimui.

Nenorint skverbiasi min
tis į galvą, ar tik beišpildc 
dvarininkai savo užduotį 
Juk jų priedermė — kelti 
šalies gerovę, o daugelis ją 
tą gerovę naikina. Argi jie 
turi teisę taip daryti. Ai 
nevertėtų musų visuomenei 
labiau atkreipti į tai save 
akį, kad sulaikyti tą pra
gaištingą darbą. Tai turėtą 
rūpėti ypač musų atsto
vams dūmoje.

tarnautojams liko padidin
tos algos (virš 40 procentų 
gaunamos algos). Šiomis 
dienomis iš Liepojos-Rom- 
nų geležinkelio valdybos vėl 
gauta žinia, kad geležinke
liečiai dar gaus priedėlio 
po 10 nuošimčių priskaito- 
mų prie algų. Gautieji gi 
priedėliai rugpjūčio mėne
syje skaitosi pinigais už bu
tą ir pragyvenimą.

Taigi, kaip matome, ge
ležinkelio valdžia etatinių 
savo tarnu ištikrųjų pradė
jo gerinti būvį, tik kažko
dėl dirbančius nuo dienos 
juodadarbius visai užmiršo. 
Kaikurie iš jų, kaip ligšiol 
tegaudavo po 80 kap. už 
dieną, taip ir dabar tebe
šauna tas pačias aštuones 
gri vineles ir apie kokius ten 
priedėlius nieko negirdėti.

Liepoja. Jau buvo rašyta, 
kad nuo rugpjūčio 1 d. 1913 
m. etatiniems geležinkelio

Skuodas, Telšių apskr. 
Sodžių vienasėdžiais skirs
tymasis musų apylinkėje 
milžinišku šuoliu žengia 
pirmyn; pirmasis išsidalino 
Kulų sodžius 1912 m., že
mės išviso 481 dešimt., dar
bavosi tik vienas matinin
kas;’ 1913 metais dirbo jau 
11 matininkų, ir išmatavo 
Klaišių sodžių su 350 deš. 
žemės, Narvydžių — 1050 
lešimt., Skuodo miestelėnų 
įpie 900 deš., Kulalių 238 
leš., Paluknės 105 deš., 
Būdvietės 43 deš., išviso — 
2852 dešimt. 1914 metams 
reikalauja matininkų: Maž. 
Rušupiai — 340 dešimtinių 
žemės, Kaukolikai — 650 
leš., Šarkė — 80 deš., Vir
balai — 580 deš., Vaidcliš- 
kė — 67 d., Sroliai — 48 d., 
Didžioji Paluknė — 571 d,. 
Plaušiniai — 280 deš., Pa- 
Junajis —175 deš., Vočiai 
— 265 deš., Kivvliai — 350 
leš., Rukai — 448 deš., iš
rišo — 12 sodžių su 3854 
lešimt. žemės. Tai vien tik 
Skuodo apylinkėje.

Nėra abejo, kad šiojo 
kampo ūkininkų gyvenime 
vyks svarbių permainų; 
tkio kultūros pažanga tar
nai pradeda daigus leisti. 
Kiek tai baisiausia prisi- 
kenčia ant rėžių gyvenan- 
ieji ūkininkai; kad kuris 
;iek-tiek ir numanytų kaip 
iki gerinti, bet ne visai ga- 
ima tai padaryti, o čia vi
sokios išlaidos kasmet au- 
>a, darbininkų algos kelių 
metų bėgyje kuone dvigu
bai pakilo.

Ne visi, kurie dalijasi 
riensėdžiuosna, daro tai 
/argo spaudžiami, kurių rė
žiai eina kelis verstus — 
sti ir tokių, kurie ne visi 
r patįs težino ko geidžia; 
nat, musų kampe žemes da- 
ijimas jau pradeda ineiti 
nadon, panašiai kaip mote- 
•ių “nažutkos” laužtais ar 
stačiais ant pečių vokais. 
Iš viršminėtųjų sodžių: 
Vaidališkė, Sroliai, Plauši- 
riai, Padunajis ir Večiai iš- 
seno gyvena daugiausia 
viensėdžiais, tik vienas-ki- 
tas tų sodžių ūkininkas tu
ri nuo ariamosios skyrium 
keliatą dešimtinių pievos 
už kokio pusversčio, ir visas 
sodžius turi bendrąsias ga
nyklas (pora šių minėtųjų 
sodžių ir ganyklas turi prie 
savo vienasėdžių). Tokių iš

seno vienasėdžių, kurie da
bar naujų vienasėdžių gei
džia, tai didelė dalis šiokiu 
ar tokiu budu žemes prara
dusieji — apdraskytųjų ti
kiu valdytojai, jie, mat, ti
kisi ativškosią savo praleis
tus ar kaip kitaip atskirtus 
žemės sklypus; štai užper
nai, Kulų sodžių matuojant, 
tokių peštynių del žemės 
buvo ne viena; vienas toks 
žemės ieškotojas net mirtį 
atrado; mat, jo kaimynas, 
manydamas nuo savęs prie
šą nusikratysiąs, akmeniu 
jį ant vietos nudėjo. Viso
kią! susikirtimų del tyčia 
ar netyčia užvaldytų žemės 
sklypų kiekvieną sodžių 
matuojant esti kupinai, y- 
pač su mažažemiais, taip, 
kad matininkas kartais ne- 
noroms turi mesti darbą.

Beveik visi sodžiai griež
tai išsidera pasilikti savo 
senąsias sodybas, nors kitas 
žemę kasžin kur gautų; 
paskui, kadajau pervėlu, 
ne vienas ūkininkas savo 
pirštus graužia, 4—5 dešim
tines pasilikęs “sodybos”, 
16—17 deš. gavęs kur to
liau; paskui labai norėtų vi
są vienoje vietoje turėti.

D. T.

bažnyčion, ir ne vienas iš 
musų žmonelių duodasi įsi
painioti į jų pinkles. Arba į 
štai 
skyrius, 
mo metais, 
riaus kun. J. Augštjuolio, tu
rėjo narių apie 200. Kiti į 
kunigėliai taippat stengėsi 
darbuotis, bet t.iArėjo dau
gybę visokių klinčių. Ir da
bar narių tepasiliko vos a- 
pie 50. Kieno čia kaltė — 
nežinia, bet faktas yra, kad 
narių skaičius nuolat maži
nąs. Gal dėlto, kad susirin
kimai buvo perretai daro
mi, ar paraginimų buvo ma
žiau? Žodžiu sakant, žižma- 
riečiai eina ne pirmyn, bet 
atgal. Argi ne liūdna, ne 
skaudu?

Žižmarių Blaivybės
Pirmais įsisteigi- 

amendo-

J. K-is.

Tauragnai, Ežerėnų ap. 
Vilkablauzdos sodžiuje pri
silaiko toli pagarsėjęs šun
daktaris.

Aplinkiniai jau senai su
prato jo apgavinėjimus, te- 
Čiau tolesnėse apylinkėse 
žmonės vis dar to neperma- 
to, važiuoja pas šundaktarį 
net nuo dešimties mylių, 
kaip pas kokį stebuklingą 
gydytoją ir duoda savo pi
nigus vilioti. Šundakta
riams Lietuvoje klojasi ne
blogai. Žmonės vis dar nebe- 
papranta, kad būti geru gy
dytoju reikia pirmiau tam 
tikrą medicinos mokslą iš
eiti, o paskui per visą gyve
nimą lavintis, sekti, ką to
je srityje mokslas nauja iš
randa, kad galima butų į 
ligonį pritaikint.

Laikas ir kaimiečiams su
vokti, kad toks šundaktaris 
nieko bendro neturi su tik
ru gydytoju ir gydymu, o 
tik savo amatą, neva kaipo 
pigąi būdą išgauti iš žmonių 
sunkiai uždirbtą skatiką.

Loginas.

žižmariai, Trakų ap. Jau 
praėjo du metai, kaip bu
vau apleidęs žižmarius; bu
vau per tą laiką ir Lenki
joj, ir Ukrainoj, ir netoli 
Kynų, ir Afgano sienų. Ma
čiau ir gėrėjaus, kaip visos 
tautos žengia pirmyn kul
tūroje, neišskiriant nei lau
kinių Azijos tautų. Bet 
džiaugiaus, jog ir musų tė
vynė turinti sūnų, kurie 
stengiasi iš visų jėgų dirb
ti jos naudai ir neatsilikti 
nuo kitų kultūrinių tautų. 
Turėjau viltį, jog ir žižma- 
riečiai neatsiliks nuo kitų 
Lietuvos miestų ir mieste
lių, jog ir jie per tą laiką 
jau toli nuėjo pirmyn. Bet 
skaudžiai apsirikau. Pasi
rodo, jog jie ne tik nenu
ėjo pirmyn, bet ir toli atsto
jo nuo pradėtųjų darbų. 
Antai, lietuviškų laikraš
čių, ateinančių žižmarių pa- 
rapijon, kasm’et skaičius 
mažinasi. Statoma nauja 
bažnyčia ir įvairus atėjūnai 
jau išanksto ruošias-bruzda, 
kaip čia daugiau įvedus len- 

, kiškum© naujai utatemen 

-------- -----------_____

Panevėžys. P. Povilonis 
įsteigė, čia darbininkams bei 
darbininkėms — tarnaitėms 
informacijų biurą, kame už 
nedidelę mokestį (“Darbo” 
dr-ja veltui) bus suteikia
mos žinios ieškantiems dar
bo ir darbininkų. Pirmiau 
tarpininkavo tuomi žydel- 
kos, vadinamos “paktorko- 
mis”, kurios dažnai savo 
patarnavimu už pinigus, ap
vildavo lengva tikes mergai- 
tes-sodietes, ieškančias 
mieste tarnystės. Dabar gi. 
be abejo, bus patogiau, kaip 
darbininkams, taip ir darb
daviams. Gaila tik, kad vie
šai ant sienų lipdomi skel
bimai, atspauzdinti tik ru
sų ir lenkų kalbomis. O 
smulkiuose, į rankas dali
namuose, lapeliuose lietu
vių kalba taip sudarkyta, 
kad net gėda skaityti. Argi 
biuro įsteigėjas visame Pa
ne vėžy j negalėjo surasti 
lietuviškai mokančio žmo
gaus ir tinkamų raidžių.

L. D.

Alytus, Trakų ap. Naktį 
sausio 3 d. Alytaus mies

telyje T. Przemienieckio 
namuose kilo gaisras. Na
mai stovėjo nuošaliai mies
telio, tat gaisrą pastebėjo, 
miestelyj, kaip jau visi na
mai buvo ugnelės apimti. 
Liepsnose žuvo visa Prze
mienieckio šeimyna: pats 
šeimininkas, 61 metų sene
lis, jo žmona Marė, 46 me
tų, ir dvi jųdviejų dukterįs: 
viena 12, antra — 6 metų.

į

Dvinskas. Vyriausiasai 1- 
sios emisijos traukimų lai
mėjimas teko Dvinsko gy
ventojui p. Kelio, kuris tik 
nesenai buvo pardavęs tą 
biletą kitam, išderėjęs sau 
tiktai 10 nuošimtį, jei Mie
tas laimėsiąs.

Antras Dvinsko gyvento
jas Gurjevas taippat laimė
jo 40,000 rub. Jisai tik ne
senai buvo pavarytas iš ge
ležinkelio, kur tarnavo. In- 
domu, kad Gurjevas tą bi
letą buvo nusipirkęs, bet 
išlošęs iš vieno savo sądrau- 
go už degtinės butelį.

Driliuok Tiesiaij Vidurį
, .Pradaryk keturis aprynioįimus šito gar
saus Gail & Ax NAVY pakelio — išsiimk 
iš jo truputį čystos, šviežios, saldžios, šil
kinės, tabokos ir susivyniok NAVY cigare- 
nia ir kvapsniu. Tašyk tu suprasi kodėl 
tą. Užsidegk, ir pasidži.iugk puikia sko- 
tukstančiai inpratusių rūkorių ruko svei
ki ir linksmi visą dieną ir visą metą iš 
NAVY susuktus cigaretus.

GAEL & AX

v

Long Cut Tobacco
‘‘Geriausia taboka geriausiam pakely}”
Lengva yra išmokti, kaip susukti iš NA

VY apskritą, tvirtą, puikų cigaretą, ka
dangi NAVY taboka yra ilgais straipsniais 
supjaustyta. Nėra joj mažų trupinėlių,, ku
rie galėtų nubirėti. Niekas neišsibarstė iš

Mes darome NAVY f .A 1* | I
taboką iš įsirpusio šva- B.
elnans Kentucky Burley — atsar- 
giai išlaikyto ilgesnį laiką kad iš- w --- 
plėtojus pasigėrėtiną Burley minkštumą, ■ 
kvapsningnmą. ir saldumą. Tai dėlto stebėti- " 
nos NAVY skonies negalima rasti jokioj kitoj tabokoj.

l'amatysite, kad NAVY yra visam kam gera taboka.
Iš jos ne tik galima pasidaryti puikus cigaretas, bet ją , 
taipgi galima su malonumu rūkyti pypkėj, o kada užsi- » 
norėsi žėbauti — tik pabandyk NAPY.

vaitėm arešto. Teismo rū
mai dabar tą nutarimą pa
tvirtino.

Mažeikiai. Sausio 15 d. 
pas degtukų dirbtuvę ap
sistojo keturi, jau gerai 
degtinės prisitraukę vyrai 
ir pradėjo daužyti praei
vius: dvejetą labai sukruvi
no, kitus šiaip apkūlė, tarp 
jų ir kelias moteriškas — 
išviso dešimts žmonių. Pra
dėjus šaukti pagelbon, iš
bėgo iš dirbtuvės darbinin
kai, bet ir tiems kliuvo. Tai 
vis girtuokliavimo vaisiai.

Antazavėje, Ežerėnų ap.. 
nuo sausio 1 dienos atida
ryta metereologijos stotis, 
kaipo vyriausiosios fizikos 
observatorijos skyrius.

Kupiškio miestelėnas 
Leiba Fainbergis, grįšda- 
•mas namo iš Virbališkio, 
miškelyj netoli Semeniškių 
sodžiaus buvo užpultas tri
jų nežinomų piktadarių, ku
rie, atėmę iš jo 10 rublių, 
surišo nelaimingąjį ir pali
ko jį taip rogėse ant šalčio. 
Tik ant rytojaus atvažiavu
sieji miškan malkų sodie
čiai atrado jį beveik sustin
gusį ir, išrišę iš pančių, nu
gabeno artimiausioj on pir
kioti ir» atgaivino.

Vilniaus teismo rūmai 
svarstė aną dieną apeliaci
jos keliu Jurkonių sodžiaus 
(Trakų ap.) 34 .valstiečių 
bylą del pasipriešinimo vy
resnybei. Jie būtent nepri
leido matininko ir viršaičio 
matavimo darbams patik
rinti. Toji byla pirmą sykį 
buvo svarstoma spalių 2r __ ___ k_________
d. pereitų metų ir tuomet 1. dijos savivaldai, 
buvo nuteistas 2 mėnesiams I viešai karan prieš Angliją 
kalėjimo, o 33 — dviem sa-lįr jog valdžią, jei pastaroji

PASIRENGĘ KARAN.
Visur Įkuriamos ligoninės.

Irlandijos provincijos Ul
ster gyventojai, protestan
tai anglai, priešingi Irlan- 

, rengiasi

D’Wjri'/ k E1 Klausk savo kratuvninko, kad duotąH it A I dykai popierėlių kningelę, kuri prideda- t
A ma prie kiekvieno pakelio NAVY. i

THE AMERICAN TOBACCO —

pravesianti parlamento sa
vivaldą arba “home rule” 
Irlandijai. Jau žinoma, kad 
100.000 orangcraeiių puikiai 
apginkluota ir tik laukia 
karau obalsio. Tų dalykų 
komitetas šiais laikais vi
sur taiso, rengia laikinas 
ligonines, kuriose galėtų 
būti gydomi sužeistieji ko
voje už Ulsterio provinci
jos laisvę. Turtingieji an
glai tam tikslui paveda sa
vo puikiuosius vasarnamius, 
moterįs ruošią įvairius 
daiktus, reikalingus sužeis
tųjų aprūpinimui. Ir visur 
plačiai tam tikslui renka
ma aukos.

Tuo tarpu Anglijos val
džia į tai visai nieko nepai
so. Sako Irlandijai savival
da busianti suteikta ir vis
kas. Valdžiai patariama Ul
ster provinciją nuo Irlan-

dijos tuo tarpu atskelti, bet 
valdžia neklauso. Matyt, ji 
jaučiasi tvirta ir lengvai 
galės nepaklusnius ulsterie- 
čius subraklinti.

— Kam senis Baltrus tai
so sidabrines vestuves?

— Gal todėl, kad su savo 
žmona išgyveno jau... 25 
metus.

— Matai, mano bičiuolis 
Mermelis praėjo ir į mane 
nenorėjo nei dirstelti.

— Kibą judu susipykote?
— Ne, jis pas mane andai 

pasiskolino $50.

— Bėdinas Vincas miršta 
badumi!

— Kodėl?
— Nes jo jauna žmona 

neleidžia valgyti kitko, kaip 
tik tai, ką pati... pataiso.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką aprėdalų, skrybėlių, Severykų ir 
batų, del moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morg&n St. Chicago, III.
Telephone Yards 6683

ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave, Telephonas Seeley 3029 

” 6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617
CHICAGO, ILLINOIS
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4 A KATALIKAS
VASARIS m., 1914 m.

26 K. Aleksandro ir Nestor.
27 P. Leandro ir Fortun.
28. S. Romano vien.

KOVAS m., 1914 m.
1. N. Albinos
2. P. Elenos cies.
3. U. Kunegundos cies.
4. S. Kazimiero Kar,

posėdyje apturėta, nėra ži
noma, tik aiškiai supranta
ma, kad kaip caras, taip ir 
biurokratija ima rupinties 
tuo perdideliu Rusijos gy
ventojų girtuokliavimu..

Nors valdžia visai atža- 
gareiviška ir neatbojanti 
apie gyventojii labą, tečiau 
jau svarstanti * rimtesnius 
dalykus. Bet tai daryti ji 
priversta, nes gyventojų 
Įmirkimas alkoholiu  j jai 
pačiai grasia pavojumi.

Suomijos didvyris.
Nesenai mirė Suomijos 

seimo pirmininkas, didis 
suomių tautos veikėjas ir 
rašytojas, Leo Michelin. 
Jis gimęs 1839 metais, bu
vo valstybės teisių profe
sorium Gelsinforgso univer
sitete. Būdamas be to sena
toriumi, jis ypač žymiai 
prisidėjo prie Suomijos pre
kybos ir pramonės pakėli
mo. Gindamas nepaprasta 
energija Suomijos konsti
tucijos teises, jisai 1890 me
tais buvo priverstas išeiti 
iš senato, gi 1903 metais 
general-gubernatoriaus į- 
sakymu ištremtas iš Suo
mijos net be emeritūros. 
Tečiau sugrįžo jau 1904 m. 
pabaigoje ir tasai jo sugrį
žimas buvo tikru triumfo 
žygiu. Visa tauta sutiko jį 
kuoiškilmingiausiai. Kon
stituciją grąžinus, Meche- 
lin buvo išrinktas senato 
vice-prezidentu, bet pasta
raisiais metais toji pareiga 
buvo iš jo atimta. Rusijos 
dešiniųjų laikraščiai jo la
bai neapkentė. Tokius vy
rus tautos tikrai garbina.

Prieš privatinius socialistų 
laikraščius.

“Kovoje” p. A. Bara
nauskas pradėjo kedenti 
privatinius lietuviškus so
cialistų laikraščius. Jis pri
rodinėja, kad tie laikraščiai 
(o jų yra keli) skaldą tarp 
socialistų vienybę, gi pačiai 
L. S. S. daug kenkią. Gir
di, privatinius socialistų 
laikraščius reik naikinti, 
nes jų leidėjai darbuojasi 
tie del ideos, bet del biznio. 
Todėl p. B. pataria visus 
tuos laikraščius paimti so
cialistų organizacijų glo
boti, vadinasi, jų leidėjus 
atsavinti. Bet “pasaulio ly
gintojai” nenori savo tur
tu dalinties su “ideos drau
gais”. Prie tokių sumany
mų pas juos išgęsta ir so
cialistinis narsumas.

Patemijimai.
Susipranta.

Rusijos gyveniman gir
tuoklybe taip giliai Įleido 
diegus, kad visa valstybė 
del to atsirado dideliausia- 
me išsigimimo pavojuje. 
Net patsai caras Romano
vas, kuriam juk nerupi gy
venimo bėgis, nei pavaldi
nių stovis, savo specialiai 
išleistame reskripte paste
bėjo, kad Rusijos valstybė 
butų laimingiausioj i šalis, 
jei ne gyventojų girtuokly - 
bė. Jis, mat, apvažinėjęs 
Rusiją ir matęs, kaip gy
ventojai girtuokliaujanti.

Kad caras tai butų matęs, 
tai neintikėtinas daiktas. 
Bet kad Rusijoje girtuok
liavimas pasiekė augščiau- 
sią laipsnį — tai tas tei
sybė.

Pagaliau tas valstybei, 
patiems biurokratams, pa
rupo. Juk visa rusų tauta 
laikui bėgant taip gali deg- 
tinėn Įmirkti, kad pagaliaus 
iš tautos pasidarytų nei šis 
nei tas. Tas dalykas persta
tyta dųmon, svarstyta vals
tybės taryboje. Iš laikraš
čių sužinome indoniius da- 

gi rtiiĄli a vimą 
Rusijoje.

Sausio 23 d. š. m. Rusi
jos valstybės taryba svars
čius Įstatymo projektą ko
vai su girtuoklybe. Indo- 
miai kalbėjęs buvęs finan
sų ministeris grafas Vitte.

Jis pažymėjęs, kad nors 
degtinės monopolio Įvedimas 
ir turėjo tikslą šumažint 
didelę liaudies nelaimę — 
girtuokly bę, bet toji refor
ma kol kas yra davusi tik 
priešingus rezultatus. Deg
tinės monopolio įvedimo 
metu, ty. lig 1904 m., gir
tuoklybe turėjo žmoniškes
nę išvaizdą, bet 1904 m. 
pradžioje, kilus karui ir ne
ramumams, vaizdas griež
tai persimainęs. Girtuokly- 
bčs sumažinimo reikalas 
nustumtas užpakalin, o pir
mą vietą užėmė noras su 
monopolio pagelba kiek ga
lint daugiau iš liaudies pi
nigų išpumpuot. Įvedant 
monopoli, buvo įvesta ir 
tris įstatymai, kovojanti su 
girtuoklybe: įstatymai apie 
liaudies blaivybės globą, a- 
pie pabaudas už peržengi
mą parėdymo degtinės par
davinėjime ir valdžios pa
šalpos. Bet tie įstatymai 
buvo pravesti netobulai ir 
nepilnai. Karo metu, rei
kiant pinigų, dargi buvo 
“spustelta” ant monopolio 
ir tas spustelėjimas davė 
puikias pasekmes: pelnas iš 
monopolio beveik dvigubai 
padidėjo. Dabar Rusijos 
liaudis kas metai degtinei 
išleidžia milijardą rublių!

Grafas Vitte todėl gir- 
tuoklybės sumažinimui pa
tarė apribuoti degtinės iš- 
dirbimą ir pardavinėjimą.

Kokie rezultatai tame 
reikale valstybės tarybos

Apie 10 metų sukaktuvių 
paminėjimą.

P-nas K. J. Valys “V. 
L.” rašo apie 10 metų su
kaktuves nuo atgavimo lie
tuvių spaudos Lietuvoje. 
Tos sukaktuvės šiemet bu
sią gegužio 7 d. P-nas Va
lys todėl skatina Amerikos 
lietuvius tas sukaktuves 
paminėti susirinkimais, ap- 
vaikščiojimais, prakalbo
mis. Be to esą butų gerai, 
kad sukaktuvių paminėji
mui išleisti kokią nors knin- 
gą arba albumą lietuvių 
veikėjų ir rašytojų iš senes
nių ir šių laikų. Tai veikti 
daugiausiai patariama Tė
vynės Mylėtojų dr-jai.

Lietuvių včluva nubalsa- 
vimui.

“Kataliko” redakcija ap
turėjo iš p. V. Struogio iš 
Brooklyn© laišką, ant kurio 

| atspauzdinta varsomis Vė

luva, ir prašoma nurodyti, 
ar toji Vėluva patinka. VėL 
luva perstatoma trimis var
somis išilgai:-iš viršaus mė- 
lina, viduryj balta ir apa
čioj raudona. Per vidurį 
žirgvaikis (vytis). Pastara
sis vyšniavos spalvos, gels
vais pakraščiais, patsai 
žirgvaikis melsvuose šar
vuose, gi žirgas baltas. 
Antroj laiško pusėj palik
ta vietos pasargoms, jei kas 
norėtų pakeisti spalvą. To
kie laiškai, sakoma, išsiun
tinėti visiems lietuviams 
veikėjams nubalsavimui.

Kun. Jauniaus vardu 
stipendija.

Apie tą stipendiją dien- 
raštyj “Viltis” štai ką 
skaitome:

“Geras mokytojas yra vi
sur pageidaujamas. Koksai 
mokytojas, tokia mokykla. 
Pagaminti gerus mokyto
jus Lietuvai, tai pareiga vi
sų, kam yra brangi tėvynė 
ir jos ateitis. Ačių gerb. 
valstybės durnos atstovo p. 
M. Yčo iniciativai, užmany
ta intaisyti kun. Jauniaus 
vardo stipendiją, kurios 
nuošimčiais galima butų iš
siųsti užsienin vieną ar 
daugiaus mokytojų, išėju
sių “Saulės” dr-jos kursus, 
kad plačiaUs apsišviestų ir 
pažintų įvairius mokymo 
budus užsienyje”.

Privirė košės ir apleido 
miestą.

“Laisvė” rašo, kad “Pir
myn” redaktorius, p. Gri
gaitis, apleidęs Baltimorę 
ir iškeliavęs į Chicago. Čio
nai redaguosiąs kokias tai 
“Naujienas”. “Laisvė” sa-' 
ko, kad Baltimore j e tarp 
darbininkų kilusi baisiau
sioji suirutė. Socialistai su
sipykę su industrialistais 
ir nesutikimams ten nesa
ma galo. Todėl p. Gr. neiš
laikęs “pleciaus” prieš in- 
dustrialistus ir išvažiavęs. 
Bet “Laisvė” savaip tvirti
na:“... jis apleido Baltimo
rę laimėdamas “kovą”. 
Gražus laimėjimas palie
kant suirutes.

Persergiami išeiviai.
Dienraštyj “Viltyj” skai

tome: “Pranešama, kad A- 
merikoje jaučiamas pramo
nės ir ekonomijos sustoji
mas. Ypač tą turėtų įsidė
mėti tie išeiviai, kurie vis 
dar aklai tebetiki Ameri
kos išsvajotam auksui”.

Tokie niekai rašoma 
“Viltyj”. O juk toji pati 
“Viltis” kartais ir pasi
džiaugia žerdama lietuvių 
išeivių 11 išs va j otą ’ ’ auksą 
ant nelaimingojo tautos au
kuro.

Vargonininkų mokyklos.
Kaune vargonininkų mo

kyklą šiemet atidaręs pla
čiai žinomas vargoninin
kas p. J. Naujalis. Paskui 
tą patį padaręs ir Marijam
polėje vargoninkas J. Ben
derius. Labai smagu pami
nėti apie tų naujų įstaigų 
atsiradimą ir lietuvių dar
bavimosi. Bet podraug geni
sta mintis, ar tomis konku
rencijomis tik nebus su
skaldytos jėgos, kokios lie
tuviams šiandie būtinai rei
kalingos.

Naujas giesmynas.
“Baž. Apžv.” p. A. Žal

varnis praneša, kad jis ra-

Netikybos vaisiai.
Netikyba tarp lietuvių 

taip uoliai platinama, kad 
vargu bau rastum žmogų, 
kurs nebūtų girdėjęs bur
nojimus ant Augščiausiojo, 
tikybos ir Bažnyčios. Išmin
tingesnieji, 4tvirtesnieji pa
siliko prie šventų teisybių, 
bet nemažas mus viengen
čių skaičius turėjo silpny
bę pasiduoti blogai sriovei 
ir paminti po kojų tą, ką 
tėveliai ir Bažnyčia nuo 
mažų dienų indiegė jiems į 
širdis. Suprantama, kad at
sitolinimas nuo Bažnyčios, 
pametimas šventų teisybių, 
negali neatsiliepti į žmo
gaus dorišką stovį. Kuomet 
žmogaus širdyj ima gęsti 
tikėjimas, kartu prasideda 
ir jo doriškas gedimas.

Pažvelgę į prieštikybi- 
nius, feicilikų laikraščius, 
mes kuoaiškiausiai matome 
tautos nemeilę, nekantą, 
teršimą gerbiamų veikėjų 
vardo, ilgus pasakojimus a- 
pie visokias žmonių blogda- 
rybes ir veik visai nemato
me nieko dailaus, gražaus, 
prakilnaus. Riaustis po 
žmonių blogus darbus, nie
kinti gerus darbus žmonių, 
kurie nėra jų eilėse, tai jų 
mylimiausias amatas. To
kie tai darbeliai netikybos 
apaštalų.

Mokiniai dažnai pralen
kia mokytoją. Taipgi ma
tome, kad kartais tamsybės 
apaštalų pasekėjai “byti
na” savo vadovus.

Štai mus miestelyj (De 
Kalb, III.) *cicilikai susipe
šė, susidraskė, kaip liūtei. 
Aš per nįkurį laiką tėmi- 
jau iš m ųš'‘miestelio paduo
damas cicilikų laikraščiuo
se žinias. Vis ten mačiau 
paniekinimus katalikų. O 
cicilikai esli geri. Mačiau, 
kad blogi’Tiėilikų darbeliai 
buvo verčiami ant katalikų 
ir tautininkų. Taigi jų ži
nios klaidina žmones. Aš 
matau, kad' iš musų mieste
lio labai dažnai cicilikų 
laikraščiuose paduodama 
visai neteisingos žinios. 
Manau, kad iš kitų miestų 
žinios taipgi negeresnės a- 
teina.

Aš labai patariu visiems 
viengenčiams tėmyti, ar tei
singos žinios paduodama iš 
jų miestų į cicilikų laikraš
čius. Manau, kad jų daugu
ma žinių yra vien neteisin
gi užsipuolimai, paniekini

šąs naują giesmyną ir jau 
esąs atlikęs pusę darbo. Jis 
parašęs jau 126 giesmes. 
Giesmes rašąs iš eilės kaip 
senose kantičkose, paskui 
galėsianti būti nustatyta ir 
kita tvarka. Iki pavasariui 
tikįsis pabaigti tą savo dar
bą. Giesmyną žadėjęs iš- 
spauzdinti šv. Kazimiero 
dr-jos pirmininkas.

■Susirinkimas neįvykęs.
DViltyj” skaitome:
“Kaikurių Vilniaus len

kų veikėjų, vadovaujant p. 
Stan, Montvilui iš Trašku- 
nų, buvo ruošta sausio 15 
d. vakare padaryti lenkų ir 
lietuvių redaktorių pasi
kalbėjimas. Išanksto spręs
ta prieiti ypač savo laiku 
lenkams labai pageidauja
mos vienybės. Tečiau, atsi
sakius kaikuriems lietuvių 
redaktoriams dalyvauti, su
sirinkimas neįvyko.

mai katalikų ir tautininkų.
Vienok, ne žiniose visa 

svarba. Svarbiausia žinoti 
pakraipa ir dvasia laikraš
čio. Jau augščiau minėjau, 
kad cicilikai griauja tiky
bą, burnoj a ant Amžinojo, 
niekina tautą, teikia žinias 
vien apie blogus, niekin
gus darbus, niekina gerų 
tautiečių, darbus ir teršia 
jų vardą, paduoda netei
singas žinias iš lietuvių ko- 
lionijų. Taigi, ar verta to
kius laikraštpalaikius imti 
į rankas, ar verta juos rem
ti savo centais? Remdami 
prieštikybinius laikraščius 
veisiame savo baisiausius 
priešininkus. Susipraskim, 
lietuviai katalikai, ir pažin- 
kim tikrus priešus ir tikrą 
pavojų. Liaukim juos rė
mę, jų prakalbas lankę ir 
teišnyksta jie iš mus tar
po. Žinokim, kad netikybos 
vaisiai yra pragaištingi.

Klemensas O.

Blogdarbių aprašymas 
puldo žmones.

Vieno krypsnio žmonės, 
taip tarp lietuvių, taip tarp 
svetimtaučių, labai mėgsta 
kelti aikštėn gyvu žodžiu 
ir raštu didžiausių piktada
rių darbus. Kaikurių mus 
laikraščių Macochai ir 
Schmidtai yra tikri didvy
riai, kuoplačiausiai apie 
juos rašoma ir barama tie, 
kurie nerašo taip, kaip jie. 
Bet žinios aprašymai apie 
blogdarybes, suktybes, šu
nybes ir kitokias ybes bu
kina žmogaus gerą skonį, 
užnejautrina sąžinę ir, abel- 
nai, gadina ii’ puldo žmogų. 
Visų laikraščių, prakalbų, 
kningų tikslas yra pakelti 
žmonių dvasią, sustiprinti 
ją, įkvėpti troškimą ieškoti 
vis prakilnesnio, tobulesnio, 
gražesnio. O blogdarybių 
aprašymai to nedaro, jie 
tik žemyn traukia.

Jei gerabylystės mokyto
jas rodytų vien neteisingoj, 
darkytoj kalboj sustatytus 
sakinius ir lieptų skaityti 
tik netikusioj kalboj para
šytas kningas, tai ko jis iš
mokintų savo mokinius ? 
Ar išmoktų mokiniai gra
žiai kalbėti, ir ar išsidirb
tų jie sau dailų stilių. Ne, 
šimtą kartų ne. Ir vargu 
bau yra toks beprotis mo
kytojas, kurs manytų, kad 
anaip mokindamas, šio-to 
gero savo mokinius išmo
kintų. Kiekvienas sveiko 
proto mokytojas tik labai 
retai terodys netaisyklin
gos kalbos pavyzdžius ir 
patars kuodaugiausia skai
tyti dailiosiose literatūros, 
veikalų gerų rašytojų.

Lygiai taip yra ir su vi
suomenės auklėjimu. Priva
lo but rašoma daugiau apie 
prakilnius, šviesius žmonių 
darbus, o ne apie kokių ten 
degeneratų piktadarybes. 
Tokie rašytojai bei kalbėto
jai panėši į vabzdžius, ku
rie mėgsta po mėšlynus 
knisties. Apie tokius štai 
ką rašo vienas amerikonų 
autorius.

“Yra rašytojų, kurie i- 
masi už nenormalių gyveni
mo apsireiškimų aprašymo. 
Jų eilėse yra gamintojų 
šlykščių šlamštų ir tokių 
rašytojų kaip Maupassant, 
Zola, Strindberg, Suder
mann ir Bataille, kurie su
naudoja savo augštą talen

tą pagaminimui maisto su
gedusio skonio skaityto
jams.

Normalis žmogus randa 
džiaugsmą nuosaikiame pa
naudojime savo gabumų. 
Jis yra nusistovėjęs, sveiko 
proto ir turi visų pajėgų 
tą harmoniją, kuri reiškia 
dvasios sveikatą.

Rašytojas, pasileidęs že
myn, nevaržo savęs nekuo- 
mi. Šaukdamas, kad jis tu
rįs savotiškai gyventi, jis 
išauklėja savyj kraštuti
nius nesuvaldomus jaus
mus, kurie galų gale taip 
veikia ant proto, kaip svai
galai arba opiumas -ant kū
no.

Jie aprašinėja visokias 
niekybes, bjaurybes, pikta
darybes su visomis smulk
menomis ir teisinasi tuomi, 
kad jie kloją “teisybę”, ir 
kad jie nesą veidmainiai. 
Jie negali matyti, kad gy
venime yra kitokių teisy
bių, o ne vien šliukynai, 
dumblynai, piktadarybės, ir 
jie taipgi negali matyti, kad 
naturalis sveikos sielos in
stinktas yra kuodaugiau 
galvoti ir svajoti apie tai, 
kas gražu, kas prakilnu; o 
tai bus lygia dalim teisybė.

Tie literatūros sručiai 
gal būti yra reikalingi. Vie
nok, sugedimas, rodos, tu
rėtų but dalyku daktarų ’ir 
proto ligų gydytojų. Toks 
dalykas geriausia tyrinėti 
šaltu protu ir abejotina bau 
toks dalykas yra pageidau
jamas dailiojoj raštijoj.

Homer, Shakespeare, 
Dickens ir net Goethe re
tai imasi už sugedusių žmo
nių. Jų didvyriai yra svei
ki, stiprus, kovojanti, my
linti, kariaujanti.

Nuo jų kningų lapų dvel
kia laisvas dangaus oras. 
Nerasi ten ligūstų, pamišu
sių, sugedusių žmonių ligų 
nagrinė j imo atmosferoj,
priterštoj ideomis, kurios 
suskaudina pilvą”.

Labai skaudžiai klysta 
tie, kurie mano apšviesią 
žmones ir prisidėsią prie 
pažangos skelbdami ii* rašy
dami apie ištvirkimą, suge: 
dimą visoję nuogybėje.

Pažangusis.

Pirmiaus svajone, pas
kui darbas.

“Svajotojai gyvena amži
nai, o darbininkai miršta 
viena diena”. Kaip išvei
zėtų ši šalis, kokiame blo
game stovyj ji rastųsi, jei 
mus pratėviai nebūt svajo
ję?

Juk Washington© svajo
nės apie .'laisvę ir neprigul- 
mybę prigelbėjo jam išken
tėti baisius speigus ties 
Valley Forge. Mus pratė
viai matė šiai šaliai didžią 
ir šlovingą ateitį, o žmonės 
be vaidentuvės matė čia a- 
nuomet tik tyrlaukius ir ne
pereinamus miškus. Svajo
nės davė Lincolnui įkvėpi
mą ir stiprybę civilio karo 
metu.

Svajojimas, tai nėra kla
jojimas. Yra tai pranaši
ais gabumas. Yra tai suge
bamas matyti galimus daik
tus, yra pamatymas to, ką 
galima nuveikti.

Kaikurie šių dienų daly
kai buvo svajonės, iš kurių 
juokėsi net 25 metai atgal, 
šių dienų intaisai pirmiau 
buvo svajonės, iš kurių 

žmonės šaipėsi. Svajotojai 
dažnai buvo paniekinami, 
skriaudžiami ir kaikada bu
vo laikomi už bepročius. 
Garvežys j geležinkelis, gar
laivis, telegrafas, povande
ninis ir bevieliais telegra
fai, automobilius, orlaivis 
— visi tie dalykai daugu
mos buvo laikomi pamišė
lių svajonėmis.

Marconi, broliai Wright, 
prof. Bell, Edison, Morse ir 
visi vyrai, kurie išrado ma
šinas, kurios atėmė , iš mus 
daug sunkaus darbo ir pa
lengvino mus būvį, tie žmo
nijos geradėjai butų buvę 
kalėjimai! uždaryti arba net 
pakarti, kaipo raganiai, jei 
jie savo pienus but paskel
bę kokį šimtmetį atgal.

Išnaikink sviete svajoto
jus ir kas benorės jame gy
venti? Žmonės, kurie tema
to tik faktus, temato tik 
daiktus, kurie po jo nosim 
yra; nebuvo geriausiais 
žmonijos geradčjais. Žmo
nės, kurie išaugšto pamatė 
ir nuspėjo ateities civiliza
ciją, išaugšto pamatė ir , 
nuspėjo žmonių reikalavi
mus — tie tai žmonės buvo 
didi geradėjai. Tie yra civi
lizacijos ugdytojai, kurie 
mato puošnius miestus,' di
džias dirbtuves ten, kur ki
ti mato tik krūmus ir ply- 
nias.

Didžiausieji žmonių gera
dariai yra tie, kurie pake
lia uždangą ateities; jie y- 
ra svajotojai ateities nuo- 
veikalių.

Pati civilizacija daugiau
sia yra svajotojų vaisius. 
Del to, kad svajotojai sva
jojo, mes turime daug sma
gumų, palengvinimų, page-. . 
rinimų, išradimų. Visur ap
link save matome daiktus, 
kuriuos svajotojai mums 
išsvajojo. Jei ne svajonės, 
tai žemė tepibutų dar ne
dirbama.

Gražiose svajonėse yra 
dieviškumo. Mus troškimai, 
mus lūkesčiai yra tai pra
našystės, kuomi gyvenimas 
gali but, kuomi jis privalo 
but. Didis yra daiktas tvar
kyti savo gyvenimą sulyg 
pavyzdžio, kurs sužiba mu
myse įkvėpimo valandose; 
didis yra daiktas prakil
nias svajones laikyti savyj 
nuolatai.

Nepaliauk svajojęs. Tu
rėk prieš save platų regra- 
tį, kiltas svajones ir tikėk 
į jas. Gėrėkis svajonėmis ir 
vykink jas. Dalykas, kurs 
kelia mus, kurs moja mums 
pažvelgti augštyn, kurs vi
lioja vis augštyn, tas daly
kas yra Dievo duotas.

Įsivaizdinimai yra ran
ka, rodanti kelią į dangų. 
Kokie tavo įsivaizdinimai, 
toks tavo ir gyvenimas.

Orison Swett Marden.

Kuris mėgsta pagirimą, 
tas" neturi supratimo.

Savo vertės nepažįsta, 
kuris tuščią garbę mėgsta.

Kas rėdos, tai tas plus- 
kis; kas nerudos, tai tas 
suskis.

Jaunimo papratimai — 
senųjų darbai.

Nemaža yra tokių, kurie 
sugeba sukrauti turtus, bet 
nedaug tėra tokių, kurie 
moka juosius prideramai 
sunaudoti.
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katalikas

Kaip gyvuliai susikalba.
Tėmydami į gyvuliu pa

sielgimus, mes aiškiai pa
matome, kad jie išreiškia 
savo jautimus — linksmy
bę, baimę ir tt. ir išreiškia 
visa tai vienas antram. Tik, 
žinoma, gyvuliai žodžiu ne
vartoja. Arklys tariasi su 
arkliu ir visaip stengiasi 
išreikšti savo norus ir jau
timus žmogui. Šuo šimtais 
būdų bando savotiškais 
ženklais suteikti žmogui 
savo džiaugsmą, pasiganė- 
dinimą, alkį. Kalbasi ka
tės, kalbasi ir miško žvė- 
rįs; turi kalbą vabalai. 
Dauguma mus, vienok, nei 
abėcėlės gyvūnų kalbos ne
žino. Šitame straipsnelyj 
nebus išguldoma gyvulių 
kalbos abėcėlė, o tik keliais 
ytin indomiais pavyzdžiais 
bus parodyta, kad gyvuliai 
ištikro kalbasi.

Labai daug yra gyvulių, 
kurie dažnai vartoja savo 
balsą. Tuos balsus kiekvie- 

1 nas gali atskirti ir supras
ti. Višta padėjus kiaušinį, 
vienaip kudakčioja, kitaip 
perėdama, kitaip viščiukus 
vadindama, kitaip vanagui 
pasirodžius ir tt. Gyvulių 
balsai, tai dalis jų kalbos, 
bet tai tik dalis.

Pirmiausia prisižiurėkim 
į beždžiones.

Buvo Londone labai gud
rus orangutangas. Su savo 
traminto j u visokių štukų 
išdirbdavo. Kartą orangu
tangas nuėjo toliau nuo sa
vo narvelio, negu jai buvo 
paženklinta. Tramintojas 
nudavė esąs užsirūstinęs 
ant jos. Tuomet beždžionė 
puolė prie savo traminto
jo, apkabino jį, bučiavo ir 
šnibždėjo kažką tol, kol ma
nė, kad jau jai kaltė atleis
ta. Žmogus, žinoma, nesu
prato jos šnibždėjimų, o 
beždžionė tos pat veislės 
be abejo but supratusi. 
Vargu bau žmonėms kuo
met nors pasiseks suprasti 
tuos šnibždėjimus.

Vokiečių gamtininkas 
Brehm kartą užėjo būrį ba- 
bunų. Du jo šunes šovė į 
jų buri.. Pasigirdo jų pa
vojaus šauksmas. Babunai 
nudumė, palikę vieną ma
žutį. Brehm manė, kad šu
nes pagaus jam tą bezdžio- 
niuką. Bet tuo tarpu kriokė 
pavojaus šauksmus ir se
nas babunas mitriai nusilei
do nuo uolos ir veik iš po 
šunes nasrų pagavo bez- 
džioniuką. Į trečią dieną 
Brehm sutiko tą pat buri. 
Vėl pasigirdo pavojaus 
šauksmas. Brehm iššovė. 
Patelės, vaikais nešinos, 
tuoj pasislėpė už uolų, o 
patinai kriokdami ir lodami, 
subėgę ant uolos, leido pa
kalnėn didokus akmenis. 
Visi babunai veikė vieno 
babuno įsakymu. Taigi čia 
matosi susikalbėjimas tarp 
jų ir paklusnumas vienam 
vadovui.

Panašių atsitikimų buvo 
daug ir nėra abejonės, kad 
beždžionės veikia vienam 
įsakymus duodant. Štai dar 
vienas nuotikis. Ties Ge
rosios Vilties galūne nuo 
anglų kareivių babunai pa
vogė drabužių. Kareiviai 
juos vijosi. Beždžionės pa
siekė kalnelį ir čia jos, 
skaičiuj suvirš 50, sustojo 
į eiles ir ritino į pakalnę 

akmenis: o vienas žilagal
vis babunas davinėjo įsaky
mus. Kareiviai girdėjo iš
tariant paliepimus. Kiti ba
bunai klausė it kareiviai o- 
ficierių. Anglų kareiviai 
neišdrįso užpulti beždžionių 
kariuomenę ir nuėjo atgal.

Nelengva yra tyrinėti 
liūtų ir kitų žiaurių žvėrių. 
Bet tikrai žinoma, kad liū
tai kriokia arba pergązdina- 
mi žvėrelių, kuriais minta, 
arba pašaukimui kovon ki
tų liūtų, bet jie švelniai 
parpia savo patelei.

Teko girdėti vienam vy
rui tigro kalbą. Buvo tai 
Indijoj. Vienas vyras be
medžiodamas pavargo ir il
sėjosi miške. Netikėtai pa
sijuto parblokštu ant že
mės. Atsipeikėjęs pamatė, 
kad jis tigro žaptuose, kurs 
smarkiai skuta per plynę 
ir raistus. Tai buvo patelė. 
Ji kadaravo jį aplink pus
antros mylios ir paskui pa
dėjo ant žemės. Nors žmo
gus buvo baisiai aplamdy
tas, bet nesijudino. Jo šau
tuvas buvo ant pečių, kurį 
jis išlengvo pasiėmė deši
nėn rankon. O tigro patelė 
tuo tarpu sumiaukė švel
niai, ilgai tęzdama. Iš raiš
ti! išbėgo du jaunu tigriu
ku. Juodu baisiai nusigan
do, pamatę žmogų ties sa
vo motina. Bet ji švelniai 
miaukė ir parpė, o pagrie
busi žmogų į dantis papur
tė, kaip katė pelę. Savo 
balsu ir papurtymu ji va
dino vaikus eiti ir ėsti. Ga
lų gale tigriukai prisiarti
no ir ėmė graužinėti žmo
gaus koją. Tuo tarpu žmo
gus, nutėmijęs gerą mo
mentą, paleido kulipką žvė
riui tiesiog į širdį. Tigrai 
miaukia patekę nelaisvėn, 
ir švelniai parpia, jei esti 
užganėdinami. Jie vienaip 
miaukia gerti norėdami, ki
taip ėsti norėdami.

Buvo nutėmyta, kaip gy
vuliai daro sutartis. Dvi la
pės leidosi nuožulniu klo
niu. Žemai jos suglaudė 
galvas ir lyg tarėsi apie ką 
tai. Viena lapė pasislėpė 
krumelyj, o antra nubėgo 
atgal. Tuoj pasirodė zuikis 
lapės vejamas. Zuikis šovė 
pro pasislėpusią lapę. Ta 
šoko ant zuikio, bet suvė
lavo ir zuiįiis nudumė. An
troji, sucypusi piktai, šoko 
ant žioplės draugės, ’ kuri 
sugadino visą dalyką..

Nėra abejonės, kącl katės 
stengiasi apreikšti įvairius 
dalykus žmonėms. Dažnai 
katės pažadina žmogų gais
rui ištikus naktį. 1906 m. 
viena katė miaukdama ir 
braižydama, pažadino mote
rį. Moteris atsikėlusi žval
gėsi, kas do priežastis ka
tės nerimavimo. Moteris 
tuoj pajuto, kad jos vyras 
urnai liko negalės apimtas. 
Mat, katė tą pajuto ir no
rėjo atkreipti moteries dū
mą, į tą nuotikį.

Vienas žmogus turėjo 
katiną ir apsivaikavusią 
katę. Vienu tarpu katinas 
prapuolė ir nepasirodė per 
ištisą savaitę. Vieną gra
žią dieną katinas įsmuko į 
sodną,, kur katė bo vi josi su 
katyčiais. Katinas buvo 
riebus ir žvilgėjo. Katinas 
suglaudė galvas su kate ir 
aplink miliutą taip rymojo.

Paskui tik pastrykt ir visi 
dūmė į mišką. Ilgiau savai
tės visų nebuvo namie. 
Paskui sugrįžo visi nutukę 
ir žvilganti. Be abejo, kati
nas papasakojo, kad rado 
ko nors gero miške ir pa
vadino eiti ir pasidalyti ra
diniu.

Vilkai irgi daro sutartis. 
Jie susirenka vienon vie
ton, aptaria dalykus, pas
kui išsiskirsto ir pasislaps- 
to. Tuomet vienas vilkas 
pakelia briedį ir paveja į 
tą pusę, kur pasislapstę vil
kai. Briedis pergreitas ir 
ne vilkui jį pagauti. Bet 
vilkams gudrumas prigelb- 
sti. Vienas veja galą, pas
kui pakelyj iššoka antras, 
tas veja, kur pasislėpęs 
trečias ir tt. ir galų gale 
briedis pavargęs krinta, o 
vilkaį subėgę dalinasi gro
biu.

Pažymėtini yra dramblių 
susikalbėjimai ir susitari
mai. Indijoj būrys žmonių 
vijo buri dramblių. Viena 
dalis dramblių pasileido į 
šiaurę, antrą į pietus. Me
dėjai apsistojo. Pavakariop 
pasigirdo trimitai dramblių 
iš vienos pusės. Paskui pa
sigirdo atsakymai iš kitos ir 
abi dali susivienijo.

Drambliai turi ir bebal- 
sią kalbą. Didelių karščių 
metu kūdros išsenka ir vi
sokie žvėrįs turi eiti į tas 
pačias vietas gerti. Todėl 
pavojus pasididina. Vienas 
anglas įsilipo į medį ties c- 
žeru ir laukė dramblių atei
nant gerti. Po dviejų va
landų iš miško išlindo di
delis dramblys-vadovas. 
Atsargiai žingsniavo linkui 
ežero. Paskui sustojo, dai
rėsi ir klausėsi. Nejauzda- 
mas pavojaus, sugrįžo į 
mišką ir vėl išėjo, bet jau 
penkių dramblių lydimas. 
Visus įvairiose vietose pa
statė prie ežero ir vėl nu
ėjo į mišką. Dabar išvedė 
visą buri, skaičiuj aplink

Persmarkus “Draugo” 
šuolis.

Visas pasaulis palengva 
vystosi, tobulinasi, kaip ir 
žmonių proto nuoveikaliai 
iškarto nesti tobulais. Jei 
norima žmonių tarpai! į- 
vesti bent kokias reformas, 
visuomet dirbama išpalen- 
gvo, sulyg iškalno užbrėžto 
pieno. Juk patarlė žmonių 
miniose ne veltui prigijus: 
greitas darbas niekam tikęs. 
Štai pav. kadir Portugali
ja. Tenai viena diena šalies 
valdžioje įvyko perversme. 
Pavaryta ni^ų sosto jaunas 
karalius ir gyventojai val
džios vadžias paėmė į savo 
rankas. Bet toji staigi per
versme šalies laimingąja 
nepadarė. Gyventojai neži
nojo kaip valdyties, neturė
jo kiti kitais pasitikėjimo 
ir ligi šių dienų toje valsty
bėje nuolat viskas įra, siau
čia betvarkė. Šalies valdy
mui nebuvo atsakomojo pa
sirengimo. Buvo manytą, 
kad kuomet prašalysią ka
ralių, tai šaliai nukrisian- 
ti iš dangaus kokia tai ne
girdėta palaima. Taip ten 
dėsis ir toliau, kol neatsiras 
koks genialis žmogus ir ne
paims į savo geležines ran
kas valdžios styro.

Štai bent nūn Rusijoje 
jau visai kitaip veikiama.

80. Visi žingsniavo linkui 
ežero. Paskui dar vadovas 
padarė keliatą persergėji
mų ir tuomet įsibrido ger
ti. Gėrė ir saigai. Tai buvo 
viskas čia apsvarstyta ir 
apžiūrėta išanksto. Vi
si klausė vadovo padava- 
dijimų. Stebėtina, kad taip 
be garsų gali susižinoti, su
sikalbėti.

Varlės taipgi susikalba 
ir veikia susitarusios. Prie 
vieno ūkininko namų buvo 
kųdra, kur veisėsi varlės. 
Kartą vasarą ištiko šaltas 
oras ir jis užkure pečių. 
Durįs buvo atdaros. Neti
kėtai pavakariop atšokavo 
varlė ir įšokavo vidun. Pa
jutus šilumą arti pečiaus, 
susitraukė ir užsimerkus 
snaudė. Eidamas gulti, pa
lengva ūkininkas, išnešė 
varlę laukan. Ant rytojaus 
vakare vėl atšokavo varlė. 
Ūkininkas buvo jai svetin
gas. Nežinodamas kuomi 
jos minta, jis pabarstė cuk
raus. Ir ką-gi, varlė suėdė 
iki paskutinio šmotelio. Ei
damas gulti vėl ją išmetė 
laukan. Ant rytojaus jau 
dviese atšokavo, matyt, su 
patele. Abi gavo cukraus. 
Taip lankėsi ir buvo vaiši
namos cukrum per tris sa
vaites. Trečios savaitės pa
baigoj geraširdis ūkininkas 
netikėtai užmynė ant vie
nos varlės ir sutraiškė. An
troji išėjo kaip visada ir 
daugiau jau negrįžo. Nega
lėjo suprasti, kad nelaimė 
netyčiomis ištikoi

Dažnai patėmyta, kaip 
du gyvuliu suglaudę galvas 
lyg susitaria. Čia, taip sa
kant, vieno gyyulio mintis 
perplaukia į antro ir antra
sis supranta pirmąjį. Taip 
susitaria šunes, lapės, ka
tės ir kiti gyvuliai. Kuomet 
jie suglaudžia galvas, jo
kių garsų nesigirdi. Mintis 
nuo -vieno pereina prie an
tro žinios bevieliu telegra
fu. K A.

1905 metais staigus revoliu- 
cijinis sukilimas vos tik 
blikstelėjo ir tuojaus buvo 
apmalšintas. Ir laisvės my
lėtojai persitikrino, kad nei 
Romanovų, nei biurokratų 
viena diena negalima išnai
kinti. Tam tikslui reikia 
daug laiko, prisirengimo. 
Kuomet tvarkiai visas ju
dėjimas bus priruoštas, car- 
palaikis nei pats neišsėdės 
savo kruviname soste.

Taip yra ir su mokslu, 
su išradimais. Vienu smar
kiu šuoliu negalima pagei
daujamo tikslo atsiekti.-

Bet “Draugas”, mirus a. 
a. kun. Kaupui, kaip tik 
atbulai ėmė veikti. Jis už
sigeidė vienu šuoliu tarp 
Amerikos lietuvių įvesti 
konkretines reformas ir pa
traukti juos visus savo pu
sėn, geriau sakant, savo 
globom Kiekviename jo nu- 
meryj skaitome vis naujas 
siūlomas lietuviams refor
mas. Jam niekas nepatin
kąs. Išbarė kuone visus A- 
merikos lietuvių laikraš
čius, kad šie neseką jo pė
domis. Tečiau tie jam tuo
jaus atsidėkojo, nekurie 
net perskaudžiai. Tik iki 
kol prie vieno “Kataliko” 
nesurado progos prisika
binti. Bet norinčiam tai da
ryti, visuomet galima su
rasti tas, ko ieškoma.

Štai nesenai '“Kataliko” 

paskelbimų skyriuje pasi
rodė šv. Petro Ap. dr-jos 
No. 1 nuo Town of Lake 
kunigo paieškojimas. Ma
žas paskelbimas, bet 
“Draugas” tai greitai pa
stebėjo ir 7-tame savo nu- 
meryj teikia “Katalikui” 
tokią reprimendą už to pa
skelbimo judėjimą laikraš- 
tin:

‘ ‘ Chicagos R.-Katali
kiškųjų parapijų skaičiu
je nėra šv. Petro parapi
jos. Yra tik “šv. Piatro 
katedra”, taip juokingai 
garsinta neprigulmingo- 
jo Urbono. Urbonui į ka
lėjimą pakliuvus, musų 
nezaležninkai” buvo nu
sisamdę lenką savo dva
sios tėvelį. Nepatiko. Ieš
ko saviškio. Tik kam gi 
meluoja, vadindami savo 
bažnytėlę “grynai Rymo- 
Katalikų”? Nejaugi ma
no, kad tokiuo apgavingu 
budu pasiseks gauti doras 
kunigas?.Ir vėl gi, ar do
ras laikraštis turėtų pa
našius skelbimus dėti? 
Juk čia didesnis žmonių 
klaidinimas, negu su šun
daktarių skelbimais. Jai- 
gu anie šluojami iš laik
raščių, tai tuo labiau ne 
vieta šitokiams. Ir juo 
labiau keista, kad tokį 
skelbimą padėjo “Rymo- 
Katalikų laikraštis” — 
“Katalikas”.
Nors “Kataliko” redak

cija neima ant savęs atsa
komybės už to paskelbimo 
teisingumą ar melagingu
mą, nes tai dalykas grynai 
administracijinis, tečiau 
“Draugas” ima abejoti a- 
pie “Kat.” dorą ir paga
liau dar pašiepia-; 
Katalikiškas laikraštis”. 
Labai gerai suprantame ką 
tai reiškia tie žodžiai, paim
ti į kabutes. Vadinasi, 
“Draugas” būtinai nori 
priversti mus manyti, kad 
jis esąs jau nekitoks, kaip 
tik “arcikatalikiškas” ir 
jam labai norėtųsi kitus 
laikraščius cenzūruoti, ty. 
be jo leidimo į kitus laik
raščius nedėti jam nepatin
kamų raštų, nei paskelbi
mų.

Deja, šiais laikais pana
šių “stebuklų” negali būti, 
ką ir pats “Draugas” gerai 
numano, tečiau jam visvien 
norisi visame pirmybę tu
rėti ir todėl jis ima užpul
dinėti nepučiančius su juo 
vienan trimitai! laikraščius.

Neprasčiau už “Drau
gą” mes žinome, kad sulyg 
to paskelbimo norintieji 
reikalaujamo kunigo negali 
gauti, gi kad jie jo negau
na — tai nėra joks žmonių 
klaidinimas ir prasižengi
mas prieš dorą. Kiek redak
cijai teko sužinoti, tasai 
paskelbimas “K-an” indėta 
kaipir tyčiomis, kad tuos 
brolius lietuvius galutinai 
pertikrinus, jogei jų tiks
las sulyg paskelbimo jokiuo 
budu negali būti atsiektas, 
nes tikras, Rymo-Katalikų 
kunigas, priklausąs vysku
po jurisdikcijai, neis jiems 
tarnauti ir neužims siūlo
mos vietos. Gali užimti tą 
vietą bile vienas kunigas, 
bet tuomet jis jau nebus 
tikras, nebus Rymo-Katali
kų kunigas. Gi jie tokio ir 
nepageidauja.

Tatai jei “Draugas” tu
rįs didelį doros perteklių, 
esąs arcikatalikiškas laik
raštis, privalėjo už tą pa

skelbimą ne ant “Katali
ko” užsipulti, bet tėviškai 
sudrausti (anaiptol nebar
ti ir neniekinti) po tuo pa
skelbimu pasirašiusius as
menis ir jiems gražiai nu
pasakoti, kad jų tie žings
niai yra tušti, kad jų tiks
lai nebeatsiekiaini. Reikė
jo tiems broliams lietu
viams patarti tankiau lan
kyti tikras bažnyčias, ten 
si! atsidėjimu pasiklausyti 
išguldomojo katalikų Baž
nyčios mokslo ir persitik
rinti, jogei jie tikrai klai
dingais keliais žengia, jei 
nori atsiekti visai neatsie
kiamus daiktus.

Bet “Draugas” užuot ar
timo meilės, paleidžia dar
ban visą savo pyktį ir iško- 
neveikia ne tik tuos savo 
brolius, bet ir “Katalikui” 
prikiša nedorą. Tokiuo pa
sielgimu negalima nieko 
gero atsiekti. Žmonės dar 
labiau erzinami ir stumia
mi šalin nuo tikrosios Die
vo avydės. Panašus netak
tingas ir kartais net žiau
rus pasielgimas su lietu
viais visuomet atvelka liūd
nas pasekmes.

Šiais laikais viskas turi 
but veikiama tik gražumu, 
mandagumu, krikščioniška 
meile. Gi užsipuldinėjimai, 
grasinimai, paniekinimai — 
nekuomet neatneš pagei
daujamų vaisių.

Tai labai gerai žino ir 
“Draugas”, bet kodėl jis 
elgiasi priešingai — mums 
ir visiems nesuprantama.

Taippat turime pažymėti 
ir tai, kad tuo paskelbimu 
toli gražu nebuvo klaidina
mi žmonės, nes ten nebuvo 
paieškoma kokis tai pasam, 
linis žmogus, bet kunigas- 
dvasiškis. Taigi galėjo bū
ti klaidinamas tik pats 
“Draugas” ir visi arti jo 
stovintieji, bet ne visuome
nė! Tuo tarpu “Draugas” 
tvirtina kaip tik atbulai.

Tiek kas link to paskel
bimo.

Gi dabar dar apie “Drau
go” netaktingus į visas pu
ses betikslius puldinėjimus.

Po Naujų Metų “Drau
gas” pajuto (lyg seniau 
butų to nežinojęs), kad 
tarp Amerikos lietuvių e- 
sama daug socialistų, atsi
tolinusių nuo Bažnyčios, ir 
kitų įvairių istų. Taigi su
syk danuž juos pačius ir 
jų laikraščius kedenti, stai
ga vykinti reformas, neleis
ti jiems nei atsikvėpti. 
“Draugas” turbūt nežino 
(nes nėra persenas), kad ta
sai Amerikos lietuvių tar
pai! liberališkumas įsi
skverbė ne viena diena ar
ba vienais metais, tatai argi 
galima suklydusius lietu
vius tuč-tuojaus pataisyti, 
pasukti doros keliam Tam 
tikslui reikia desėtkų me
tų ir uolių, pasišventusių 
ideai darbininkų. Reikia 
pradėti tas darbas nuo pri
augančios kartos, gi su su
augusiais, nuklydusiais nuo 
Bažnyčios lietuviais, apsi
eiti broliškai, jų asmeniškai 
neniekinti, nežeminti, bet vi
suomet su jais elgtis mielai, 
gražiai, taktingai, išrodinė- 
jant jų klaidas. Toksai pa- 
lengvas, iškalno užbrėžtas 
uolaus darbavimosi pienas, 
visuomet ateityj turi atneš
ti gausius vaisius. Perstai- 
gus gi užsipuolimas nueina 
laukais. Įerzina visuomenę 
ir pastaroji pasirengus kad

ir pasaulį griauti, neturėda
ma nuovokos, kad tos pas
tangos yra tuščios.

Tas tai ne “Draugui” 
koks pamokslas ar pamoka, 
bet pastaba visiems musų 
veikėjams, kurie tik kokiuo 
nors budu mano veikti ir 
veikia musų tautos dirvoje.

Mes anaiptol nesirustiua- 
me ir už blogą nelaikome, 
kad “Draugas” už tą nelai
mingą paskelbimą “Katali
ką” priskaito prie “nedo
rųjų” eilės, arba vėlgi pa
šiepia “Kataliko” katali
kiškumą. Mes nesirustina- 
me todėl, nes žinome, kad 
“Draugas” su “Kataliku” 
pasielgė labai neteisingai 
riešai paabejodamas apie 
jo dorą ir katalikiškumą. 
“Katalikas” mielai sutin
ka su “Draugu” išvien 
darbuoties tautos ir katali
kystės dirvoje, tik pagei
dauja, idant “Draugas” 
perdaug nesididžiuotų savo 
katalikiškumu ir atsisakytų 
‘ ‘ Kataliką ’ ’ cenzūruoti, 
prievarta veržti savon in- 
tekihėn, gi tam nepasise
kus, tuojaus į akis ir drėb
ti; ve kokia to laikraščio 
dora ir katalikiškumas!” 
Taip elgianties tik pragaiš
tis nešama musų visuome
nei.

Ne persmarkiais šuoliais 
tikslas atsiekiama, bet rim
tuoju darbavimosi. Gi tam 
tikslui reikalinga vienybė, 
meilė ir brolybė. “Katali
kas” tų dorybių prisilaiko.

Nauji Raštai.
“Vairas” — literatūros, 

dailės; mokslo, visuonreW 
ir politikos laikraštis, ei
nąs Vilniuje du kartu per 
mėnesį. No. 1. Sausio 5 d. 
1914 m. Pp. 24. Kaina me
tams: užsieny j 8 rub. Adre
sas: Vilnius Makarjevskaja 
No. 15.

“Veidrodis” — Mėnesinis 
iliustruotas žurnalas, paš
vęstas teatro ir scenos rei
kalams. Metas pirmas. No. 
1. Chicago, Ill. Sausis MC- 
MXIV. Puslapių 20. Kaina 
metams $2.00. Adresas: 16- 
71 Milwaukee avė., Chica
go, UI.

John M. Work. Kas yr 
taip, o kas ne taip? Sulietu
vino A. J. Karalius. Kaina 
50c. 1913 m. Pp. 264. Chi
cago, Ill. Turtu ir Spauda 
“Lietuvių Žurnalo”.

Kl. Vaisgamtis. Piktažo- 
lės ir jų naikinimas. Kau
nas. Sal. Banaičio spaustu
vė. 1913 m. Pp. 16. Kaina 
5 kap. (“Žemdirbio” Knin- 
gynėlio No. 1.).

Z. Aleksa. Moterių padėji
mas ir lytiškas klausimas 
Evengelijoj bei Apaštalų 
raštuose. Kaina 20c. “Lais
vės” spauda. So. Bostom 
Mass. 1913 m. Pp. 60.

L. Krzywicki Moraly
bės išsivystymas. Sulietu
vino A. J. Karalius. Spau
da. J. Ilgaudo spaustuvėj. 
Chicago. Pp. 120.

Į prietelį žiūrėk abiem 
akim, į priešą — viena 
akim.

Tik tas vyru teskaityti- 
nas, kas vyriškus darbus 
nuveikia.
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KATALIKAS

Pasaka apie auksini fir 
varinį pinigą.

Dirbtuvėj, kur pinigai 
dirbama, tik ką buvo iš
mušta varinis ir auksinis, 
pinigas. Greta abu gulėjo 
ant stalo, kur krūvos pini
gu žibėjo ir tviskėjo saulės 
šviesoj.

Tuomet auksinis pinigas 
prabilo ir pasakė: “Tu 
bjaurus daikte! Traukis! 
Tu padarytas iš grubaus, 
purvino vario ir nesi ver
tas, idant saulė ant tavęs 
šviestu. Urnai tu pojuoduo- 
si ir busi purvinas, tekšosi 
Sąšlavose ir niekas tavęs 
neims i rankas. Aš gi esu 
padarytas iš brangaus auk
so. Todėl aš keliausiu į to
limus kraštus ir atliksiu di
džius darbus; o kas žino, 
gal papili siu į karaliaus ka
rūną!” Nabagas variokas 
susisarmatino ir tylėjo. Ta
me pat kambaryj po pečka 
tysojo senas gudrus kati
nas. Išgirdęs, ką pasakė 
auksinis pinigas, jis pakrai
pė usus, apsivertė ant an
tro šono ir švelniai išparpi 
šiuos žodžius:

“Turrr-but netaip, 
Virrr-virs visai kitaip”.

Ir ištikro. Atsitiko tas 
ką išparpė katinas. Buvo 
taip.

Auksinis pinigas pakliu
vo i turtingo šykštuolio 
rankas. Jis Įdėjo pinigą i 
skrynelę prie kitą pinigą ir 
čia tamsoj ilgus metus tek- 
šojo be jokios naudos. Kuo
met gi šykštuolis paseno ii 
ėmė sargalioti, tai jis skry
nelę su pinigais užkasė i 
žemę, kad ją niekas neras- 

nny'TFiki'šios v;ūmidos’auk- 
sinis pinigas beguli purve, 
pajuodęs, suglemėjęs ir nie
kas jo iš ten nepaims.

Variniam gi pinigui bu
vo lemta keliauti i tolimas 
šalis ir. pasižymėti dideliuo
se dalykuose. Atsitiko ši
taip :
Centelis buvo atiduotas 
vaikui, kurs šlavė pinigu 
dirbtuvę. Jis parsinešė ji 
namo. Ir kadangi jo sesytė 
džiaugėsi blizgančiu pini
gėliu, jis jai atidavė jį. Ji 
išbėgo parodyti savo drau
gėms. Bet tuo tarpu pasi
pynė jai raišas elgeta ir 
maldavo kuomi nors jam 
pagelbėti. Geraširdė mer
gelė pasigailėjo elgetos ir 
padavė pinigėli. Bėdinas el
geta padėkojo ir klipino 
į duonos kepyklą. Beei
damas jis pamatė šalę ke7 
lio maldininką, su kuriuo 
lankė šventas vietas. Mal
dininkas turėjo gražią pa
veikslą, kuriuos jis davinė
jo vaikams, kurie dėdinoje 
pinigėlis į jo dėželę. El- 
.geta prašneko su juo ir pa
klausė, kur mano keliauti. 
Maldininkas atsakė: “Ke
liausiu toli, toli į Jeruzalės 
miestą pasimelsti prie Vieš
paties karsto. Aš taipgi rū
pinuos išpirkti savo brolį, 
kurs yra vergu pas turkus. 
Todėl aš pardavinėju šiuos 
paveikslus, kad galėčiau 
brolį išpirkti”. Elgetos šir
dis suminkštėjo ir padavė 
maldininkui pinigą, saky
damas: “Priimk mano ska
tikėlį taipgi; mielaširdingas 
Viešpats aprupįs mane”.

Duonkepys gi girdėjo tą 
kalbą ir, pasivadinęs elge
tą, davė jam tiek duonos, 
kiek but už varioką galėjęs 
nusipirkti.

Tuomet maldininkas ke
liavo ir keliavo per tolimas 
šalis, plaukė per jūres ir 
galop atkako į šventą Je
ruzalės miestą. Jis meldėsi 
prie Viešpaties karsto ir 
paskui nuėjo pas turką sul
tana, kurs laikė jo brolį 
vergu. Jis pasiūlė už bro- 
į daug pinigą, bet sultanas 
reikalavo daugiau. “O, var- 
?e!” pasakė maldininkas, 
‘man štai belieka tik va
rinis pinigėlis, kurį man 
lave geraširdis, alkanas el
geta. Tegu ir tavo širdis 
mm inkštė ja ir tegu tau 
A.ugščiausias už tai atlygi
na”. Kuomet sultanas iš
rausė pasakojimo apie el
getą, jo širdis suminkštėjo 
ir paliuosavo maldininko 
broli. Sultanas taipgi su
grąžino maldininkui visus 
pinigus ir tik pasiliko sau 
elgetos skatikėlį, kurį ne
šiojo kišeniuje ant kruti
nės.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
(Tąsa nuo 2 pusk).

Neilgai trukus, kitos že- 
nės karalius iškėlė karą 
prieš sultaną ir su didele 
kariuomene įsiveržė į sul- 
:ano kraštą. Sultanas išve- 
lė savo kareivius ir narsiai 
grūmėsi su priešo ka- 
•iuomene. Galop sultanas 
pamatė vilyčią smarkiai at
lekiant jo link. Vilyčia smo
ge į jo krutinę, bet tuoj ji 
itšoko ir nukrito žemėn. 
Sultanas nusistebėjo, nes 
zisai manė, kad jau jam 
?ia bus kaput. Po mūšio pa- 
grabaliavęs apie krutinę, 
jis rado elgetos pinigėlį, 
kurs nukreipė vilyčią ir iš
gelbėjo sultano gyvastį. 
Tuomet jis ėmė didžiuoties 
varioku ir liepė pritaisyti 
jį-prie-jo* kardo. -—

Praslinkus kiek metą, 
sultanas pateko nelaisvėn 
ir turėjo pergalėtojui ati
duoti savo kardą. Taip ska
tikėlis pateko į karaliaus 
rumus ir buvo padėtas, kur 
laikėsi kitos retenybės. 
Kartą karaliaus šeimynai 
sėdint prie stalo, buvo užsi
minta apie sultano kardą ir 
karalienė panorėjo jį pama
tyti. Buvo pasiustas tarnas 
atnešti kardą. Tarnui be- 
duodant kardą karalienei, 
pinigėlis atsiliuosavo ir 
pliumpt įkrito į karaliaus 
vyno taurę. Kuomet vario
kas buvo išimtas, tai jis bu
vo visas pažaliavęs. Per tą 
buvo dasiprotėta, kad vy
ne buvo nuodą. Nedoras 
tarnas norėjo nunuodyti 
karalią. Tarnas buvo pa
smerktas miriop. O pinigą, 
kurs išgelbėjo jam gyvas
tį, jis aptaisydino brangak
meniais ii’ pritaisydino prie 
savo vainiko.

Taigi katino žodžiai iš
sipildė. Išdidus auksinis pi
nigas niekam gero nepada
rė, nebuvo godojamas, nei 
mylimas. Menkas variokas 
suteikė džiaugsmą vaikui, 
duonos elgetai, išgelbėjo 
gyvastį šaitanui ir karaliui. 
Už tai visu buvo mylimas 
ir spindi karaliaus vainike.

MILWAUKEE, WIS.
Lietuviai pasistatydino baž

nyčią.
Šis dailus, švarus mies

tas yra vokiečiu ir lenką ap
gyventas. Gatvėse dažnai 
girdi vokiškai ir lenkiškai 
kalbant. Mūsiškiai drovisi 
lietuviškai kalbėti. Bijo len
ką but pašieptais. Bet su
laukę savo bažnyčios atkiu- 
sim ir mes. Turime medinę, 
gan gražią, bažnyčią. Kle
bonauja čia kun. Šatkus. 
Nuo vasario 1 dienos susi
laukėme lietuvio vargoni
ninko, p. Leono Vasauskio. 
Matyt, gerai muzikoj prasi
lavinęs ir turi gerą balsą. 
Todėl reikia tikėtis, susi
lauksim ir choro. Taigi kįla- 
ine.

Darbai čia eina gerai. Ir 
naujai atvykusieji gauna čia 
darbo. Dirbtuvių čia įvairią 
yra. M.

WHATELY, MASS. 
Lietuviai kimba į farmas.

Laikraščiai neskaitoma.
Sniego gilu.

Yra čia 10 lietuviu šeimy
nų. Tris turi farmas. Buvo 
keturi farmeriai, bet vienas 
pardavė farmą ir nusipirko 
mieste Northampton šešių 
šeimyną namus. Pavieniu 
lietuviu yra aplink 15. Kai- 
kurie priguli prie lenką, ki
ti prie airią parapiją.

Čia buvo nuo vasario 12 
dienos baisus šalčiai ir gi
liai prisnigo. Keliai užpus
tyti. Senai buvę tokie spei
gai. Ona Land.

LUZERNE, PA.
Darbai prastai teina. Patai
symas prie korespondenci

jos iš Kingston, Pa.
Kasyklose darbai čia silp

nai teina; dirbama tik po 
4 dienas savaitėje. Nors be
darbiu nematyt, bet naujai 
pribuvusiems sunku gauti 
darbą.

Mąs miestelio lietuviai ir 
kelią kitą artimą miesteliu 
priguli prie Kingstono pa
rapijos ir abelnomis spėko
mis pastatyta bažnyčia. 
Sausio 11 d. buvo visuoti
nas parapijos susirinki
mas. Susirinkime buvo pa
keltas mokyklos klausimas. 
Aplinkinią miesteliu lietu
viai nebūt galėję mokykla 
naudotis, tai jie ir nenorė
jo prisidėti prie jos pasta
tymo. Bet Kingstono kores
pondentas “Katalike” bu
vo parašęs, kad per nesu
pratimą mokyklos naudos 
nepritarta tam. Taigi čia 
ne tamsumas stovi ant ke
lio, o nepatogumas.

M. Matulionis.

ATHOL, MASS.
Darbai silpnai eina. Laik
raščiai nelabai teskaitoma.
Darbai silpnai čia eina. 

Tik viena avalu dirbtuvė 
tedirba gerai. Kitose tik po 
3 dienas tedirbama.

Čia yra nemaža jaunimo. 
Jis nesunaudoja savo laiko 
skaitymui laikraščią ir šiaip 
raštą, kad prablaivinti, pa
tobulinti savo protą. Dabar, 
kuomet darbai silpnai eina 
ir daugelis turi daug liuoso 
laiko, ypač turėtą kibti į 
raštus. Juk raštus beskai
tydamas liksi akylesniu, ap
sukresniu, sumaningesniu 
ir darbą greičiau sugriebsi, 
ir prie jo pasiliksi ilgiau.

P. M.

GLENLYON, PA.
Mažai veikimo.

Mąs miestelyj nedaug tė
ra lietuviu. Jokią pasilinks
minimo vakarą čia nesuren
giama. Gyvena lietuviai kas 
sau. Yra šv. Petro ir Povilo 
dr-ja, bet ir ta pusiau su 
lenkais susimaišiusi. J. St.

NEWARK, N. J.
Darbai blogai eina. Pešty-

nės tarp kazirninką.
Nei kiek čia laikai nesi- 

gerina. Bedarbiu skaičius 
nesimažina, bet didinasi. Y- 
pač darbo nemokantiems 
tai tikra bėda su darbu.

Mūsiškiai bedarbiaudami
Ne tas yra geriausias dai

lidė, kurs daugiausia pri- 
šleikščia skiedrą.

Tas yra tikras mintyto- 
jas, kurs mintija galva ir 
širdžia.

nežino kur pasidėti, ką su 
savim daryti; nemoka nau
dingai sunaudoti laiką. Tai
gi kaikurie vis smuklėse tu
no ir kaziriuoja. Vienoj 
smuklėj keli labai prasilo
šė, kilo peštynės. Prireikė-

Sako, kad įsimylėjęs kar
tais elgiasi kvailai. Gal but. 
Bet kvailiausia elgiasi tas, 
kurs yra įsimylėjęs į save.

DE KALB, ILL.
Puikiausias vakaras.

Vasario 14 d. T. M. D. 
100 kuopa buvo parengus 
vakarą be svaiginamu gėri
mą. Gražesnio vakaro čia 
dar nebuvo buvę. Susirinko 
gražus jaunimas ir linksmi
nosi nuo širdies. Tvarka bu
vo kuopuikiausia. Paprastai 
pramogos čia be peštynių 
ar kitokią skandalą neapsi
eidavo. Dabar gi viskas bu
vo pavyzdingai. Už tai ypač 
reikia padėkoti kuopos 
pirm. p. Zigmui Kėlai.

Klemensas O.

KEWANEE, ILL.
Darbai taisosi. Vakaras be 

svaigalą.
Darbai čia, gerėja. Kai- 

kur jau dirbamas pilnas lai
kas. Bet bedarbiu vis dar 
yra.

Vasario 14 d. parapijos 
naudai buvo surengta pra
moga be sVfugalą. Susirin
kusieji padoriai linksmino
si. Bet nedaug tesusirinko. 
Pelno buvo aplink $70.

Oras čia atšalo ir labai 
pasnigo.

Pakelevingas.

UNIVERSAL, IND.
Darbai gerai eina.

Musą miestelis yra nedi
delis. Lietuviu yra apie 11 
šeimyną ir aplink 25 pavie
niu. Darbai šiuo tarpu čia 
eina pusėtinai. Yra čia dvi 
kasyklos. Uždarbiai pusėti
ni — nuo $30 iki $50 į dvi 
savaiti. Jokią lietuviu biz
nierių nėra.

Bansonietis.

JOHNSTON, ILL. 
Girtuoklis primušė moterį.

Teatralė kuopa.
Sausio 31 d. čia vienas 

girtuoklis baisiai sumušė sa
vo moterį. Galvoj buvo ke
lios skylės. Jos gyvastis pa
vojuj.

Čia susitverė vaidintoją 
kuopelė ir uoliai mokinasi 
veikalą “Legališki žmogžu
džiai”.

Jurgio Sūnūs.

KINGSTON, PA.
“Audra giedroje” scenoj.
Vasario 8 d. bažnytinėj 

salėj buvo lošta “Audra 
giedroje”. Vaidino teatralė
kuopa iš Wilkes-Barre. 
Žmonių salėj buvo labai 
daug. Buvo atėję keli ir to
kią, kurie nuo lietuvią toli
nasi, niekina lietuviij tautą. 
Buvo irgi keli kunigai. La
bai malonu, kad tokios gra-

jo policijos. Keli pateko šal- žios pramogos yra surengia-
tojon. Trįs užsimokėjo po 
$10, o smuklininkas $50. 
Tai tokios tokialės iš šios
lietuvią padangėlės. M. A.

mos. Jos labai pakelia žmo- 
nią dvasią. O vaidintojai 
puikiai atliko savo roles.

K. K.

HARTFORD, CONN.
Pataisymas.

“Kataliko” No. ‘7 mano 
korespondencijoj pasitaikė 
keliatas klaidą. Atspausta 
šv. Kazimiero T. Apšvietos 
dr-ja turi but šv. K. J. A. 
dr-ja; toliau parašyta pirm, 
pag. T. Bakšys, išd. Tamo
šiūnas, revizoriai T. Palec
kis ir A. Teraitis; turi but 
F. Bakšys, J. Tamošiūnas, 
J. Pateckis ir A. Tareila.

Bevaikis.
BRIGHTON,~MASS. 
Šv. Jono seminarija. 

Koncertas.
Tiesa, kad seminarijos gy

venimas yra labai nuobo
dus. Kasdieną beveik tas 
pats ir tas pats; tie patįs už
siėmimai, tos pačios užduo- 
tįs bei pareigos, žinoma, tik
tai ne tos pačios lekcijos. 
Po nekurio laiko, kaip ap
sipranti su visakuom, tai 
taip, nelyginant, kaip vole
lis mašinerijoje besisuki ap
linkui. Čia žmogus esi suvi
sai atskirtas nuo pasaulio 
judėjimo, ty. negirdi naujie
ną, taip kad net nežinai nei 
kas tame pačiame mieste 
dedasi arba atsitinka, mat, 
visokiems laikraščiams, nau
jieną nešėjams, seminarijos 
durįs yra uždarytos. Vie
nok, idant šiek-tiek pamar
ginus tokį atskirą gyveni
mą ir šiek-tiek pertraukus 
tą monotoniškumą, beveik 
kiekvieną ketverge (ketver- 
gas yra seminarijoj liuosa 
nuo mokslo diena) vakarą 
yra rengiami koncertai. 
Tuos koncertus atlieka ne 
patįs seminarijos- auklėti
niai, arba išsilavinę artistai, 
bet nedidelė ketvirtainė 
skrynelė — gramofonas. Tie 
irgi nuobodus, jaigu tuos 
pačius visada kartoja. Tai
gi, idant palinksminti visus 
auklėtinius kitokiuo budu, 
gyvomis dainomis, atsibuvo 
šioje seminarijoje tikras 
koncertas, kurį atliko gerai 
žinomas Bostono gerai išsi
lavinęs artistas dainininkas- 
tenoras p. James Rattigan.

Koncertas atsiliko vasa
rio 11 d. Programas susidė
jo iš garsią oratorią, šau
niausią kompozitorią. Dai
navo ir šiaip puikią dainą. 
Programas susidėjo iš 24 
šmoteliu.

Visas dainas išdainavo 
labai jausmingai ir įspūdin
gai, taip, kad pabaigus dai
nininkui programą, nekurie 
iš kunigą prašė atkartoti 
“A Bud of Life” ir “The 
Elfman”.

Publika, susidedanti vien 
tik iš klieriką ir kunigą, iš
viso apie 150 asmeną, buvo 
labai patenkinta ir dėkojo 
artistui gausiu delną ploji
mu. Žodžiu, vakaras buvo 
praleistas gana linksmai.

Iš eilės, tai antras toks 
vakaras šioje vietoje bėgy
je dvieją metą. Pernai, gal 
kiek anksčiau, irgi tas pats 
tenoras davė koncertą. Per
eitais metais koncertas susi
dėjo daugiau iš klesišką 
veikalą, šiais metais dau
giau buvo paprastą dainą.

Yodh.

Erfectio
Smokeless

PARANKIAUSIAS ŠILDYMAS

Jums dažnai reikia šilumos 
anksti rudenį prieš užkursiant 
didįjį krosnį.

Kokioj namu dalyj jąs nepanorėsit turėti, jąs 
geriausiai ir lengiausiai galit šilumos gauti su 
Perfection be durnu aliejiniu šildytuvu.

Perfection yra parankiausias Šildytuvas koki tik guli gauti jus galit 
ji pastumti kur tik norit.

Uždegkit mieg-jame arba maudymosi kambaryj ir jus patogiai apsi- 
rėdysit Šalčiausioj dienoj. IneSk jį į valgyklų ir pusryčiai bus malonus 
ir priimnųs. Užkurkit ji vakare ir visų vakarų kuopuikiausiai praleisi.

Perfection be durnų aliojins Šildytuvus yra gražiai padarytas ir yra 
papuoSalu bile kur. Būgnai yra tikro plieno arba mėlynai puliruoti pa- 
nikeliuoti.

Jis yra taip padarytas, kad deginant jokių durnų nėra. Knatas nes- 
mailėja. Visas dalis lengvai galima nuvalyti. Liepsnų galima kontroliuo
ti. Turi rankenų neSiojimui.

Pardavėjai visur; arba rašyk o Įgausi pilnų aprašymų. Kreipkis i by 
kokių agentūrų Standard Oil kompanijos.

'Standard Oil Company 
(An Indiana Corporation!

Bell M
ĮJtLEPHOHį?

System

D
idelio miesto pagundos neprivalo ardyti 

šeimynišku ryšiu. Jauni ryrai ir moterįs 

iš tolimų miesto atvažiavę sostanmiestin lai

mės jieškotįs neprivalo užmiršti tu, kurie pa

liko namie. , j ....

Tolimos Distancijos Telefonas palaiko meilės ir 

draugiškumo ryšius. *

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 
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SKAITYK
JUOS /

Azo • j
ir t į

- Gerumas
- Patarnavimas 
-Pasirinkimas 
-Atsakantumas

1-Kaina

PIRKITE 
^VYRIŠKUS AP-I 
1REDALUS NUO’ 
MUS O BUSIT AT
ISAKANČIAI APRE-IF
\dytas ir už-/ 
\ GAN E D Y- / 

tas y

5
priežastys 
rekomen-r

geros
kurios
duoja mano aprė-
dalus.

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

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.
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Jaunas Karalius.
(Tąsa).

dieną ir naktį, kad tik viskas išeitą kuo- 
puikiausiai; visame pasaulyj ieškojo bran
giausią akmeną, kuriais butą galima iš
puošti. Jauno princo vaidentuvė nunešė 
jį prie didžiojo altoriaus — ir ant jo jau
ną lupą buvo matyti šypsą, o akyse ži
bėjo ugnis.

Praslinkus kelioms minutoms jis at
sikėlė ir, pasirėmęs į kaminą, apsidairė 
aplinkui po silpnai apšviestą kambarį. 
Kambario sienos buvo apklotos brangiais 
išsiuvinėtais kilimais — grožei triumfas. 
Didelė šėpa, inkiustiruota agatu, užėmė 
vieną kertę, o prieš langą stovėjo stebė
tino darbo stalelis su lakiruotu ir paauk
suotu pano; ant jo buvo kelios ploniau- 
sio venecianiškojo stiklo taurės. Šilkinė 
lovos uždanga buvo išsiąta išblyškusio
mis aguonomis; augšti, išpjaustyti iš 
dramblio kaulo pagaikščiai laikė aksominį 
baldachimą, ant kurio, it baltos putos, pui
kios strausą plunksnos beveik siekė pa
čias lubas. Šypsantis narcizas iš žalio bron- 
zo ant galvagalio laikė spindantį veidrodį. 
Ant stalo stovėjo plokšti taurė iš ametisto.

Už lango buvo matomas bažnyčios 
bokštas, kuris, it apvala kepurė, buvo pa
sikėlęs viršuj namą; nuvargusi sargyba 
vaikštinėjo po apsiaustą ruku terasą pa
gal upę. Kasžin kur sodne čiulbėjo lakštin
gala. Malonus jazmino kvapas plaukė per 
atdarą langą. Jaunas karalius 
kaktos savo tamsius plaukus 
kankles, ėmė judinti stygas, 
antakiai nusileido ir keistas
apėmė visą. Nekuomet dar jis nejautė 
taip aiškiai ir tokiu dideliu džiaugsmu 
grožės slėpiniu. Kuomet bokšto laikrodis 
ėmė mušti dvyliką nakties valandą, jis 
paskambino ir kambarin inėjo pažai. Jie, 
prisilaikydami ilgo ceremonialo, išvilko ka
ralių, liedami jam aut ranku balzganą 
vandenį, ir pagalves apklojo gėlėmis. Kaip 
tik jie išėjo, karalius tuojau užmigo.

atmetė nuo 
ir, paėmęs 
J o sunkus 
silpnumas

___ _ Tik užmigęs, karalius pamatė sapną;
ir štai kas jam prisisapnavo. Jam sapna- 

rijji vosi, kad jis stovi ilgame žemame kamba- 
’Rf ryj pačioj pastogėj; aplinkui čypia ir bel- 
* džia begalinė daugybė varstotą. Silpna 
I dienos šviesa veržėsi per langus, išrazgy- 

tus geležimis, ir apšvietė nuvargusius ver
pėją veidus. Išblyškę, ligoti vaikai, susi
rietę, sėdėjo čia pat prie staklių. Kuomet 
šeivos perlyzdavo per audeklą, vaikai pa
keldavo sunkius butanus, o kuomet šeivos 
sustodavo, vaikai nuleizdavo butanus ii 
suspauzdavo jais siūlus. Ją veidai buvo 
suvargę iš bado, o laibos rankos drebėjo 
ir nenorėjo ją klausyti. Kelios paniurę 
moteriškes buvo užimtos siuviniais prie 
stalo. Kambaryj buvo bjaurus oras — 
sunkus ir troškus, o per sienas varvėjo 
vanduo. Jaunas karalius priėjo prie vieno 
audėjo ir ėmė žiūrėti į jo darbą.

Audėjas piktai pažiurėjo į jį ir pa- 
vsakė:

— Ko tu į mane žiūrai? Ar tik tu 
ne, špiegas, kurį pristatė musą ponas?

— Kas gi tavo ponas? — paklausė 
jaunas karalius.

— Musą ponas! — šiurkščiai sušuko 
audėjas. — Jis toks pat žmogus, kaip ir 
aš. Taip, visas skirtumas tarp mudviejų 
tik tame, kad jis nešioja plonus drabu
žius, o aš vaikštinėju skarmaluose, ir kad 
aš esu nusilpnėjęs iš bado, o jis tik-tik ne- 
sikankina iš persivalgymo.

— Šalis laisva, — pridūrė karalius — 
ir tu nesi juk to žmogaus vergas.

— Karėje, — atsakė audėjas, — stip
resnis pavergia silpnesnį, o santaikos lai
ke turtingas pavergia vargšą. Kad gyven
ti, mes turime dirbti, bet gaunam iš jų 
tokį menką užmokesnį, kad mirštam badu. 
Mes ištisas dienas dirbam ją naudai; jie 
prikrauna pilnas skrynias aukso, o musų 
vaikai nuvysta be laiko ir mums artimų 
žmonių veidai pasidaro rūstus ir sukietė
ję. Mes išspaudžiam vynuoges, o vyną ge
ria kiti, mes sėjam grūdus, o ant musą 
stalo nieko nėra. Mes apkalti retežiais, 
nors ją ir nematyti. Taip, mes vergai, nors 
žmonės ir sako, kad mes esam liuosi.

— Ir su visais taip?
— Ir su visais taip, — atsakė audė- 

xjas, — taip su jaunais, taip ir su senais,

taip su moterimis, taip ir su vyrais, taip 
su kūdikiais, taip ir su susilenkusiais se
neliais. Pirkliai mus spaudžia, o mes turi
me ją klausyti. Kunigas, kalbėdamas pote
rius, praeina pro šalį ir niekas apie mus 
nesirūpina. Tomis gatvelėmis, kur mes gy
vename, vaikštinėja skurdas su išbadėju
siomis akimis, o paskui jį su atkariu vei
du seka prasikaltimas. Iš miego rytą mus 
žadina vargas ir nužeminimas sergsti mus 
naktyj. Bet kas tau darbo? Tu ne mūsiš
kis, tavo veidas perdaug laimingas.

Ir, susiraukęs, audėjas atsisuko ir pa
leido šaudyklę ant staklią, ir jaunas kara
lius pamatė, kad šeiva buvo pritrinta auk
siniais siūlais. Pasibaisėjęs, jis paklausė 
audėjo:

— Kam tu čia audi?
— Tat karunacijiniai jauno karaliaus 

drabužiai — atsakė pastarasis. — Bet kam 
tas tau reikalinga?

Jaunas karalius sušuko balsu ir at
budo savo lovoj. Per langą jis pamatė 
gelsvą mėnesį, kabantį ant dangaus.

Ir vėl jis užmigo, ir vėl pamatė sapną. 
Štai kas dabar jam prisisapnavo:

Jam rodėsi, kad jis guli ant didelio 
laivo palubes; irklais kasėsi šimtas ver
gą. Ant kilimo šalimais su karalium sė
dėjo laivo savininkas. Jis buvo juodas, 
kaip juodas medis, ir ant galvos kepurė 
iš raudono šilko. Ausyse buvo įverti dide
li sidabriniai žiedai, o rankose laikė svars
tykles iš dramblio kaulo. Ant vergą buvo 
tiktai suplyšę žiurstai ir kiekvienas ver
gas buvo retežiu prirakintas prie savo kai
myne. Įkaitusios saulės spinduliai degino 
juos, o nigeriai bėgiojo į visas puses ir 
šikšniniais kančiais kapojo vergus. Vergai 
iš visą pajėgą įrėši.

Ant galo jie priplaukė mažą buchtą 
ir ėmė matuoti gelmę. Nuo krašto papū
tė vėjas ir palubą ir bures aptėškė rau
donais vandens lašais. Trįs arabai, užsisė
dę ant laukinią asilą, prijojo prie krašto 
ir ėmė vilyčiomis šaudyti į palubą. Laivo 
savininkas taipgi paleido vilyčią ir ji įsi
smeigė į kaklą vienam arabui. Jis nukrito 
nuo asilo į žoles, o jo bendrai nulėkė, šuo
liu šalin. Moteriškė, apsisupusi- gelsvu 
drabužiu, išpalengvo sekė paskui juos ant 
kupranugario, retkarčiais atsigręždama ir 
žiūrėdama į užmuštąjį.

Jie įmetė ikarą, suvyniojo bures. Ni
geriai nuėjo į triumą ir atnešė iš ten il
gas virvines kopėčias su sunkiais švino 
šmotais. Laivo savininkas išmetė jas už 
borto, pririšęs galus prie geležinių pilrsą. 
Tuomet nigeriai sugrobė jaunesnįjį vergą, 
nuėmė nuo jo retežius ir, užlipdę jam no
sį ir ausis vašku, pririšo jam prie diržo 
sunku akmenį. Vergas su dideliu vargu 
nulipo kopėčiomis ir dingo jure j. Keli 
burbulai pasirodė ant vandens ten, kur 
jis pražuvo. Keli vergai, žingeidaudami, 
žiurėjo už borto. Ant laivo smaigalio sėdė
jo akulą malšintojas, mahometoniškai muš
damas į bubną.

Praslinkus nekuriam laikui, vergas 
pasirodė iš vandens ir, sunkiai alsuoda
mas, pagriebė už kopėčių; dešiniojoj ran
koj jis laikė žemčiūgą. Nigeriai ištraukė jį 
ir vėl nustūmė atgal. Vergai sumigo prie 
irklą.

Vėl ir vėl nėrė iš vandens vergas ir 
kas sykis ištraukdavo po gražiausi žem
čiūgą. Laivo savininkas kas sykis juos 
svėrė ir dėjo į maišelį iš žalios odos.

Jaunas karalius bandė prakalbėti, bet 
jo liežuvis tartum prilipo prie gomurio ir 
lupos nesijudino. Nigeriai plepėjo tarp 
savęs ir galą gale susiriejo del busą eilės. 
Dvi gervės skraidė apie laivą.

Ant galo vergas pasirodė paskutinį 
kartą iš vandens, ir žemčiūgas, kurį jis 
turėjo su savim, buvo gražiausiais už vi
sus Orimuzo žemčiūgus: jis buvo panašus 
i pilnatį mėnesio ir buvo šviesesnis už ryt
metinę žvaigždę. Bet vergo veidas keistai 
pabalo; jis parvirto ant palubos ir iš ausų 
ir nosies ėmė švirkšti kraujas. Kelis sy
kius jis sudrebėjo ir nutilo. Nigeriai pa
traukė pečiais ir išmetė lavoną už borto.

Laivo savininkas nusišypsojo ir priėjo 
paimti žemčiūgą; pamatęs jį, jis prisidėjo 
sau prie kaktos ir, pasilenkęs, pasakė: — 
Jis papuoš jauno karaliaus skipetrą! — Ir 
davė ženklą nigeriams, kad trauktą įkąrą 
iš dugno.

(Seka toliau).

Iš Mažosios Lietuvos.
Žymiausias prusiečią su

manymas tuo tarpu — sta
tyti Duonelaičiui ant Ram- 
byno kalno paminklą. Ko
misija, šį dalyką tvarkanti, 
išleido šiomis dienomis at
sišaukimą į Mažosios Lie
tuvos visuomenę, prašyda
ma gausiai auką duoti. 
Kaip labai visuomenė į šį 
užprašymą atsilieps, tuo 
tarpu sunku spėti. Mat, pla
čiosios lietuvią minios, kaip 
paprastai, prie tokią suma
nymą menkai teprisideda, 
o tautiškai susipratusią jų 
tarpe, kuriems šis sumany
mas labiau rūpėtą, randasi 
dvi sriovi: viena rūpinasi 
šį sumanymą kuoveikiau- 
siai įkūnyti, antra šį su
manymą šaltai sutinka ar
ba stačiai jam priešinasi, o 
tai del šią priežasčių: į ko
misiją pakliuvo keliatas vo
kiečiu, su 'lietuviu tautiniu 
judėjimu nieko bendro ne
turinčią, ir lietuvią, kurie 
ikišiol lietuviu tarpe retai 
buvo matomi.

Šios nesimpatingos komi
sijos įkūrėju skaitosi kun. 
d-ras Gaigalaitis, kursai 
komisijos “spiritus rector” 
laikomas. Be to, d-ras Gai
galaitis, kaipo politikas, 
turi savo priešu, o dėlto tu
ri ir Duonelaičio pamink
las nukęsti. Taip veiklioji 
Klaipėdos “Vienybė” nu
tarė neprisidėti prie rinki
mo auką Duonelaičio pa
minklui, bet rinkti pinigų 
liaudies namą ■' statymui 
Klaipėdoje. O tūlos kitos 
dr-jos dar nenutarė, ar pri- 
sidėsią, ar ne. Del tokio da
lyką stovio patsai sumany
mas pavojuje; nes pamink
lui lėšą reikėsią daug; vien 
modelio konkursui skiria
ma 300 markią.

Pastaruoju laiku rūpina
masi padaryti santaiką, ku
ri bene ir įvyks. Nors jau 
butą vėlu.

Šiuose nesusipratimuose- 
kaltinama neaiški p. d-ro 
Gaigalaičio, kaipo politikos 
veikėjo, taktika. Pirma jis 
buvo Prusą Landtage kon- 
servatistą svečias, betLand- 
tage naujiems posėdžiams 
prasidėjus, jis, kaipo vie
nas lietuvis, išstojo, o kada 
lietuviai del to išreiškė sa
vo pasitenkinimą, jis vo- 
kiečią laikraščiuose pa
skelbė, kad gal vėl prie 
konservatistą prisirašysiąs. 
Kilo daug ginčų, kaip vo
kiečių, taip ir lietuvią laik
raščiuose, kurią pasekmė, 
kad d-ras Gaigalaitis, ro
dos, vienas pasiliksiąs. 
“Apžvalgos” vedėjas del 
tokią santikią su konserva- 
tistais atsitraukė ir redakci
ja perėjo į kitas, konserva- 
tistams prielankesnės, ran
kas. Pasklydo gandas, kad 
“Apžvalga” visiškai pradė
sianti konservatistams tar
nauti.

Šią krypimą vaisiai bu
vo tie, kad “Apžvalga” nu
stojo būti žymiausiu tautiš
ku laikraščiu, ir draugijos 
viena po kitos atsisakė ją 
dr-jos organu turėti, taipgi 
ir “ Draugi j ą Santara ’ ’. 
Šiandien “Apžvalga” — 
bespalvis naujieną laikraš
tis. Jos vietą nuo gruodžio 
19 d., 1913 m. užėmė vien 
lietuvią kalba išeinąs “Pru
są Lietuvos Savaitraštis”, 

įkurs “be keršto,(be perdė

jimo ir be užslėpimo steng
sis nušviesti lietuvią tau
tos gyvenimą” ir kurisai 
nori būti “visą šviesesnią
ją, bei pažangesniąją, savo 
tautos atgijimu rimtai be
sirūpinančiųjų Prusą lietu
vią laikraščiu”. Ikišiol pa
sirodę numeriai suteikia 
neblogą įspūdį, ir taip, ga
lima tikėties, kad ir Prusą 
lietuviai tinkamo laikraščio 
susilaukė.

Įvairios Prusą lietuvią 
draugijos veikia, nelygi
nant su praėjusiais laikais, 
gana gyvai. D-ro Gaigalai
čio globojamos “Liet. Sky
rimo Draugystės” (Klaipė
dos valsčiuje) sausio 3 d. 
buvo Klaipėdoje visuoti
nas susirinkimas. Kalbėjo 
atstovas d-ras Gaigalaitis 
apie savo veikimą Prusą 
Landtage. Nutarta jam leis
ti liuesai veikti. Toliau bu
vo svarstoma, ar verta “L. 
S. Dr.” toliau darbuoties 
politikos dirvoje, ir pripa
žinta, jog reikia. Taippat 
nutarta lietuviams, ėju
siems su vokiečiais libera
lais, užmegsti artimesniu 
ryšiu ir politiško susivieni
jimo su jais ieškoti. Bet jau 
šiandien matyti, kad tai 
nesiseks. Pagaliau kalbėta 
apie tai, kaip “Vanagaitis 
savo laikraščiuose “Biru
tė” bei “Sūkurys” bjau
riu budu lietuvią visuomet 
nę bei tikėjimą išdarkęs ii' 
paniekinęs”. Išrinkta trįs 
žmonės, kurie papeikimo 
rezoliuciją sustatys ir vi
suomenei paskelbs.

Kaikurios draugijos yra 
jau Duonelaičio vakarus 
suruošusios, kitos dar tai
sosi ruošti. Klaipėdos “Vie
nybė” tokį vakarą buvo iš
kėlusi gruodžio 31 d. ir pa
kvietė p. Vydūną iš Tilžės 
prakalbai pasakyti. Tas 
Naują Metą sutikimo va
karėlis gražiai pasisekė. 
Tą patį galima sakyti apie 
Duonelaičio vakarą “Til
žės Lietuvią Kliube”. Salė 
buvo kimštinai pilna. Gie
dotoją Draugijos mišrus 
choras padainavo kelias 
dainas. Paskui buvo dekle- 
maciją ir kalbu. Pirmąją 
kalbą pasakė Stiglorus a- 
pie “Duonelaitį, kaipo apie 
žmogų bei lietuvį”, o antrą 
Vydūnas apie “Duonelaitį, 
kaipo apie poetą”.

Tolesnius Duonelaičio va
karus ruošia Katyčių “Vai
niko Draugija” ir Berlyno 
Lietuvią Draugija kovo 1 
d. Paprastoji Lietuviu 
Giedotoją žieminė šventė 
žada būti Tilžėje, Jokuby- 
nėje, vasario 8 d. (n. st.).

“L. Ž.”

Plačiai žinomas angliškas 
rašytojas, vadinamas “a- 
teities žmogumi”, Rudy
ard Kippling, savo vienoje 
paskaitoje Londone pažy
mėjo, jogei netrukus atei
siąs laikas, kuomet visi 
žmonės galėsią be jokios 
baimės aeroplanais skrajo
ti ir jais naudoties vieton 
šią dienu automobilių. Tuo
met žmogui mažai rūpėsią, 
ar jis keliausiąs viršumi 
sausžemio, ar vandens, taip 
kaip šiandie sėda į geležin
keliu vagonus arba garlai
vius be jokios baimės. Ir 
tuo metu išnyksią ir visi 
garsiausieji pasaulyj uos
tai, nes jie busią nereika
lingi.

Tas gali būti.

Kas čia?NERVAM
Budas gydymo dantų 

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

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

PEOPLE’S DENTISTS
(Žmonių Dentistai)

Dr. C. O. Gillette, Mngr.

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

DU-KAHT NEDELINIS LAI^AŠTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS « 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas Ir petnycia.
—--------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA: -------------------

AMERIKOJ f meta.ms^pusel matų $1.25
EUROPOJ TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglie u U llvl VtJ Įjoj jr škotįjoj 15 § Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai.

W. D. Bocztahs & Go.
520-522 W. South Ali., - Mahanoy City, Pa.

HumoraS’^Satyri

CHICAGO, ILL

Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.
SURINKO

JUOKU MYLĖTOJAS.
Puslapių 158.

Ne visuomet žmogui tinka būti susiraukusiam, kaip kad netinka be 
paliovos “pardavinėti” dantis. Tečiau linksmas upas žmogui sutel
kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turėti 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiėjimuo
se. Bot darbininkas žmogus no visuomet turi progą tokius susirinki
mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai vienas 
sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas taukiai sutrumpina amžių.

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu

kurią beskaitydami atras tiek daug užimančiu 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 humo
ro ir iš vaikų gyvenimo.

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

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

J. M. Tananevičia
3249 So. Morgan St.

Gaujas Sąvastss Laikraštis

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

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

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

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

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

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

“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:

“ATEITIS”
366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS.
(KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIŪ

RĖJIMUI DYKAI).
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' KATALIKAS

Humoras = Juokai.
MANO KELIONĖ Į 

AMERIKĄ.

Be abejonės buvo tai vie
na laimingiausioj i mano gy
venime diena, kuomet po
nas redaktorius kreipėsi i 
mane su klausimu:

— Ar tamsta nenorėtum 
prasi važinėti į Ameriką?

— Visuomet ir labai mie
lai, ponas redaktoriau!

— Tatai ponas keliausi 
kaipo musu laikraščio re
porteris i Chicago, tarptau- 
tinen pasaulio parodom Pa- 
sistengk ponas gauti sau 
pasportą.

Ėmiau galvoti, ką čia pa
darius su žmona ir vaikais. 
Maniškė Alena labai ner
vinga — nuo pertankaus ro
manų skaitymo. Apie ameri- 
koninį gyvenimą neturėjo 
jokio supratimo. Kas tiesa, 
jai buvo žinoma, kad Ame
riką atrado nekoksai Ko
lumbas, bet kas tečiau pas
kui atsitiko, nieko nežinojo, 
išėmus tai, kad Amerikos 
gyventojai lupa baltodžiams 
makaules. Žinomas dalykas, 
mano pareiga buvo ją palen
gva pripratinti prie tų bai
sių žinių, tatai kreipiausi į 
jos dėdę, prašydamas jo sto
ti man pagelbon.

— Brangus dėde, norėčiau 
tamstos prašyti pagelbon 
viename svarbiame reikale.

— Apie ką čia einasi?
— Rengiuosi į Ameriką.
Pypkis suvirpėjo senelio 

dantyse.
— Po šimts!... Ir kokiuo 

reikalu?
------ Į Chicago, parodon. Ži
nai, brangus dėde, kad to
kia kelionė visuomet yra su
jungta su pavojais, o Alena 
labai nervinga. Nepramato 
net...

Dėdė pasižiurėjo i mane 
baimingom akim ir pašoko 
kaip įgeltas.

— Kas tau yra, dėde ? Gal 
reikia stiklo vandens?

— Ne, duok man ramybę. 
Kaip ilgai ten užtruksi?

— Manau, su kelione i- 
mant, užtruksiu du mėne
siu.

— Hm, hm... — sumur
mėjo.

— Turiu viltį, kad neatsa
kysi man, mielas dėde, savo 
pagelbos.. Apeina tas, idant 
Aleną pripratinti prie min
ties kas link tos kelionės. 
Labai gerai žinai, kokia ji 
baili.

— Ar tai norėtum ją su 
savim pasiimti?

— Ne, norėčiau ją tik pa
lengva pripratinti prie min
ties apie mano kelionės pa
vojų.

— Gerai, padarysiu, ką 
tik galėsiu.

Padėkojęs seneliui tuo
jaus nubėgau užsienio reika
lų ministerijon pasporto.

Pasportų biure mane la
bai meilingai priimta. Koks 
tai šviesplaukis jaunikaitis 
pavilgė plunksną juodylan 
ir ėmė smagiai rašyti. Var
dą, pavardę, amžių, užsiėmi
mą, paėjimą, ypatinguosius 
ženklus ir kitką. Pagaliau 
klausia manęs, kur turiu ke
liauti.

— Į Ameriką — atsakiau.
J aunikaitis sukrankštė, 

tarytum jį kas špilka butų 
induręs, paskui pakilo ir, 
perverdamas mane akimis, 
tarė:

— Tatai negaliu tamstai 
išduoti pasporto be policijos 
paliudijimo.

— Kaip tai?
— Turi tamsta pristatyti 

moralybės ps&udijimą.
— Bet kol aš tokį paliu

dijimą gausiu pasibaigs ir 
paroda Chicagoj!

— O gal tamsta turi čia 
ministerijoje kokį pažįsta
mą valdininką, kuris tams
tą patikrintų.

Turėjau, turėjau net tris 
pažįstamus! Vienas eksce
lencija, vienas tarybininkas 
ir vienas šiaip paprastas 
žmogus. Pirmasis į mane 
kreipdavosi su “tu”, antrą

jį aš vadindavau “tu”, gi 
apie trečiąjį nėra nei kalbos.
Kreipiuosi tada pirmiau

siai į ekscelenciją:
— Labą dieną jūsų eks

celencijai!.. .
— Ko tu norėtum?
— Prašyčiau ekscelenci- 

jos kas link malonaus pa
rėmimo.

— Hm!... Ką... Vie
tos?.. .

— Ne...
— Laikraščiui subvenci

jos? Hm...
— Ir tas ne. Norėjau tik 

prašyti ekscelencijos pa
tvirtinti mano asmens ta
patybę pasportų biure.

— Gerai, gerai, mano 
mielasis.

Ekscelencija paima skry
bėlę ir eina su manimi į 
pasportų biurą. Karidoriu- 
je man maloningai suduoda 
į petį ir klausia:

— Į kur-gi nori keliauti?
— Į Ameriką.
— Ak, taip!...

Ekscelencija sustoja, už
sisega mundiero visus gu- 
zikus ir nublanksta. Pas
kui taria pro dantis:

— Į Ameriką? la-a-abai 
toli!

— Taip, ekscelencija.
— O moralybės paliudiji

mą ar turi?
— Deja...
— Mano brangus, negaliu 

tau nieko pagelbėti. Pir
miau gauk iš policijos pa
liudijimą.

Staiga apsisuko ir išny
ko savo kabineto duryse.

Iš nuostabos palingavau 
galva ir pasileidžiau į tary- 
bininką. Ten dar meiliau 
buvau priimtas. Davė man 
cigarą, paprašė atsisėsti ir 
paklausė mano to atsilanky
mo tikslo. Sužinojęs, kad 
apeina patvirtinti mano as
menį, tuoj aus sutiko ir pa
kilo eiti su manimi paspor
tų biuran. Tečiau aš jam iš- 
kalno pasakiau, kad ren
giuosi į Ameriką.

— Į Ameriką! — suriko 
ir atgal sėdosi. — Tokiuo 
budu mano patvirtinimo 

neužtenka. Tamsta kreipkis 
pas kitką.

Tamsta! Kas per tamsta? 
Juk per dešimtį metų kits 
kitą vadinome “tu”.

Nubėgau žemyn ir krei
piausi į ,paprastąjį žmogų. 
Tasai jaunas valdininkėlis 
buvo mano giminaitis ir aš 
daugiausia esu pasidarba
vęs jam del tos vietos.

Kaip tik išgirdo, kad no
riu gauti pasportą ir ke
liauti į Ameriką, tuojaus 
man pertraukė:

— Gerbiamasis tamsta 
geradėjau! Vos tik dabar 
pradedu tarnybinę karjerą, 
tatai nenoriu maišyties į 
tokius dalykus. Negaliu liu
dyti, tegu ponas geradėjas 
nusiduoda į policiją.

Atėjo man mintis galvon, 
kad tasai nelaimingas jau
nikaitis neteko proto. Ap- 
leidžiau tą stebėtiną minis
teriją ir nusidaviau tiesiog 
į policijos direktorių. Suži
nojęs, kad turiu keliauti į 
Ameriką, pasišaukė jis du 
komisoriu ir ilgai su anais 
patylomis kąlbėjosi, su 
niektikyba šnairuodamas į 
mane. Pagaliau liepta man 
ateiti praėjus vienai savai
tei.

Išeinant sutikau kokius 
tai du civilius ponus, kurie 
mane net lig namų palydė
jo. Kuomet pavakariop išė
jau miestan, juodu sutikau 
ties savo namais. Kaip a- 
niolai-sargai abu paskui 
mane visur sekė.

Ant rytojaus į mano na
mus įpuola kaip bomba uoš
vis ir uošvė. Pasisveikini
mai, bučkiai, ašaros, susi
jaudinimai. Uošvės net a- 
kys snpwtusios nuo verks
mo. Uošvis rimtai mane pa
vadina ant šalies ir klau
sia: '!)

— Antanai, pasakyk tie
są, kaip...didelė pinigų su
ma, kokią tu praleidai? Ar 
galima tuojaus atlyginti?

— Aš nesuprantu, ką uoš
vis kalbi.

— Atvežiau tris tūkstan
čius rublių, bet galiu kita- 
tiek gauti.

— Kam? Aš visai nieko 
nesuprantu.

Išsitraukė iš kišenės te
legramą:

“Antanas keliauja į A- 
meriką. Del Dievo gelbėki
te jį”. Pasirašęs dėdė. Pa
sileidžiau juokais.

— Kaip gi uošvis galėjo 
taip keistai manyti? Nesu
prantu. ..

— Tu nesupranti... at
kartojo ironiškai.

— Bet gi, uošvi, juk aš 
nieko bendro neturiu su 
musų laikraščio išdu. Nc- 
kuomet prie ano ir neprisi
artinu.

Pasižiurėjau per langą. 
Du aniolai-sargai stipsojo 
ties mano durįmis. Dabar 
viską supratau. Tai buvo 
policijos agentai; kurie ma
ne dabojo kaip kokį sveti
mų pinigų aikvotoją. Visas 
reikalas kaskartas darėsi 
nesmagesnis, tatai nuspren
džiau eiti pas redaktorių ir 
apreikšti, kad į Ameriką 
keliauti negaliu, kadangi 
už viską yra man branges
nis mano vardas. Iš redak
cijos nuėjau į policijos di
rektorių ir ministerijos val
dininką, kur pasisakiau, 
kad į Ameriką nenoriu ke
liauti.

Kuomet susitinku dabar, 
praėjus dešimčiai metų, su 
policijos direktoriumi arba 
bičiuoliais: ekscelencija, ta- 
rybininku arba paprastuo
ju žmogeliu, jaučiu ant sa
vęs stebėtiną jų žvilgesį, 
tarytum, man sakantį:

— Žiūrėkite, jis dar Eu
ropoje, dar neišbėgo į Ame
riką!

Šių dienų vagis.
— Palauk, palauk! — rė

kia ponas nutvėręs vagį už 
rankovės — gi tu tik ką iš
traukei iš mano kišenės 
laikrodį!

— Ką, laikrodį? Labai 
gal but — atsako vagis ir, 
išsiėmęs iš savo kišeniaus 
keliolika laikrodžių, pridu
ria: — meldžiu išsirinkti 
savąjį!

Medžioklėje.
— Ką tu manai geresnio? 

Visi vilkus šaudo, o tu sto
vi kaip stulpas ant vietos! 
O gal manai, kad vilkai pa
tįs pas tave ateis?

— Visai ne! Jaigu aš taip 
manyčiau, tai senai iš čia 
bučiau pabėgęs.

Viens už kitą gudresnis.
Viena turtinga ponia la

bai mėgdavo svečius, už tai 
pas ją dažnai susirinkdavo 
daug apšepusių “ponaičių”, 
mėgstančių gardžią vaka
rienę.

Sykį, kada jau visi bai
gė valgyti, vienas svečių, 
kitiems nematant, įsidėjo 
sidabrinį šaukštą sau į kiše
nę. Tečiau tai pajuto šalę jo 
sėdįs kitas “svečias” ir, no

plauks į Meksiko uostą Vera Cruz sustiprinti ten e- 
sančią kariuomenę. Apačioj matome nušautą Huerto 

kareivį, kurs norėjo įsprukti į Suv. Valstijas.

rėdamas proga pasinaudoti, 
patylėjęs atsiliepė:

— Jei norite, aš jums pa
rodysiu komediją.

Visi mielai sutiko.
— Dabar žiūrėkit visi — 

tarė jis — aš paimu nuo 
stalo šitą šaukštą, dedu jį 
sau į kišenę ir randu jį ki
šenėje mano kaimyno — už
baigė jis šypsodamos ir iš
traukė nusiminusiam vagi
liui iš kišenės sidabrinį 
šaukštą.

— Tris sykius tamstai sa
kiau, kad skustuvas neaš
trus, gi tamsta išnaujo apie 
tai manęs klausi. Kodėl?

— Na, matai, aš skustu
vus tik išmėginu, kad pas
kui žinočiau katruos reik 
paaštrinti.

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

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

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

Arba pas M. J. Tananevicze, 670 W. 18th St., Chicago.
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Section Two.

Metai XVICHICAGOS ŽINIOS
Gavėniai atėjus.

Atėjo gavėnios laikas. 
Užsidarė katalikams viso
kie baliai, pasilinksminimo 
vakarai ir kitokios pramo
gos. Gavėnioj kitur link 
privalome kreipti savo min
tis. Privalome pažvelgti sa
vo vidun, giliau pažvelgti į 
savo dvasios reikalus, į sa
vo esmės taisytinas puses, 
į savo naikintinus papro
čius. Augščiausia mus pa
reiga yra nuolat tobulinti 
savo protą, lavinti širdį, 
gaivinti ir auklėti savyj 
meilę viso to, kas yra dora, 
prakilnu, dailu, šventa.

Kiekvienas mus turime 
ydų. O privalome savo ydas 
naikinti. Gavėnios laikas ir 
deri tam, kad atsižvelgtu- 
mėm į savo ydas ir galvo- 
tumėm apie jų prašalinimą. 
Labai neišmintingai gyve
na tas, kurs nesirūpina 
daugiau pažinti, daugiau iš
manymo įgyti, geresniu, do
resnių likti.

Gavėnioj užsidaro viso
kios pramogos. Tuomi la
biau pridera per tą laiko
tarpį vengti saliunų. Gavė
nia yra laikas, kuomet rei
kia pagalvoti apie blaivini
mą savęs ir Stojimą pilnu 
blaivininku. Kaikttrie mus 
jatmiTvyrų turi blogą pap
rotį kaziruoti ir net iš pini
gų. Tai vis atsilieka saliu- 
nuose. Dabartės kaip sykis 
reikėti; pagavoti apie tą da
lyką, nustoti kaziruoti ga
vėnios metu ir taip visai at
prasti nuo kaziriavimo.*

Gavėnios metu mumyse 
pakįla tikybiniai jausmai. 
O tie jausmai yra mums 
brangiausi, opiausi, šven
čiausi. Todėl dabar ypač 
privalome ištempti savo pa
stangas ir kovoti su netiky- 
ba. Vengti prakalbų, kur 
niekinama tikyba, žemina
ma Bažnyčia, išjuokiama 
šventi dalykai. Nieko ne
skaityti, kur teršiama tiky
ba, burnoj ama ant Augš- 
čiausiojo. Tad prisirinkime 
gavėnioj dvasinių spėkų, 
sustiprėkime taip, kad ir 
gavėniai praslinkus, kuo
met daugiau rūpinsimės a- 
pie svietiškuosius dalykus, 
nepasiduotumėm prieštiky- 
biniams gaivalams.

Nesant jokių 
gavėnioj reikėtų daugiau 
užsiimti
kningų ir laikraščių, kur ne
niekinama tikyba ir tauta. 
Žodžiu, ši gavėnia tegu bus 
mums pragumu užsikopti 
vienu virbalu augščiau mus 
dvasiniame kilime.

pramogų,

skaitymu gerų

Vakaras Roselande našlai
čių naudai.

Pereitą nedėlią šv. Vin
cento a Paulo dr-ja buvo 
parengus Strumilos salėj 
vakarą, pelnas kurio buvo 
skiriamas našlaičių skyriui 
prie tos dr-jos. Žmonių va
karan buvo prisirinkę aps
čiai.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis gabiai sulošė gana 
tinkamą musų scenai dvie-

jų veiksmų dramą “Nastu- 
tė”. Visų Šventų parapijos 
choras, vadovaujant p. A. 
Pociui, sudainavo keliatą 
gražių dainelių, tarp kurių 
buvo viena paties vedėjo 
sukomponuota. Dainos darė 
malonų įspūdį į susirinku- sekusių lošimų. Jautė ir ži- 
siuosius, kurie išreiškė sa
vo pasitenkinimą gausiu 
delnų plojimu. Žmonės ve
dėsi gerai, tvarka buvo ge
ra. *

Po lošimo ir dainų buvo 
šokiai ir lėkio j anti krasa. 
Pirma dovana kliuvo p-lei 
O. Klimavičiūtei. Ta dova
na tokia, kad dr-ja užpre
numeruos jai “Kataliką’ ’. 
Tai labai tinkama dovana. 
Kninga ar laikraštis kur 
kas geriau tinka, negu koks 
blizgutis ar margutis.

Dainius.

dr- 
vi-

Padėkonė.
Šv. Vincento a Paulo 

ja nuoširdžiai dėkoja 
siems, kurie prisidėjo prie 
įvykinimo šio vakaro.

Taria ačių p. Strumilai 
už suteikimą salės veltui, 
L. S. M. R. už dailų vaidi
nimą, Visų Šventų parapi
jos chorui už dainas ir dė
koja galop atsilankiusiems 
vakaran. Atlikote labdarin
gą darbą, nes prisidėjote 
prie našlaičių sušelpimo.

Valdyba.

Kas girdėt Melrose Parke.
Jau 12 metų, kaip čia gy

vuoja L. T. dr-ja kun. Al
girdo. Narių turi apie 175. 
Savo metinį susirinkimą 
laikė vasario 8 d. Turėjo 
atsilikti administracijos 
rinkimai. Nutarta palikti 
senąją administraciją. Po 
to ėmė nariai išvaikštinėti 
ir jau veik dauguma buvo 
išėjus, kuomet vienas įnešė 
sumanymą pasiskirti kokį 
laikraštį už organą. Imta 
svarstyti. Vieni siūlė “Sau7 
lę”, kiti “Lietuvą”, dar ki
ti “Kataliką”; o vienas ci- 
cilikutis atsistojo ir ėmė 
niekinti išvardytuosius 
laikraščius ir patarė “Ke
leivį” išsirinkti. Nors pusė 
buvusių narių labai prie
šinga tokiam nešvariam ir 
tautą niekinančiam laikraš
čiui, vienok liko nutaria 
imti už organą aną cicilikų 
laikraštį. Nežinia kas bus. 
Juk nežinia, ką pasakys ne
buvusieji nariai. Nekurie iš 
buvusiųjų pasakė, kad jo- 
kiuo budu “Keleivio” neį- 
sileisią į nakvynę. Butų tik
ra gėda, kad tautinė dr-ja 
turėtų už organą laikraštį, 
kurs taip bjauriai dergia ir 
niekina tautą ir nesirūpina 
tautos reikalais. Jei socia- 
listėliai spirsis, tai gal išei
ti negerovių dr-joj. Juk mu
sų įstatuose pasakyta, kad 
ji yra tautiška ir vardą ne
šioja Lietuvos kunigaikščio.

Dr-jos narys.

“Birutė” statė scenoj 
“Kerštą”.

Pereitą subatą šv. Jur
gio salėj “Birutės” dr-ja 

vaidino trijų veiksmų tra
gediją vardu “Kerštas”. 
Burtininkai stropiai ruo
šėsi prie to veikalo lošimo. 
Bandymų metu ėjo viskas 
gerai ir tikėjosi, kad tai 
bus vienas geriausiai nusi- 

nojo chicagiečiai, kad yra 
daromos pastangos gerai 
sulošti žymaus rašytojo vei
kalą. Tad ir žmonių prisi
rinko nepaprastai daug. Re
tai kuomet tiek susirenka. 
Bet pirmame veiksme išti
ko nuotikis, kurs žymiai at
siliepė į lošėjus. Žibintu
vais reikėjo parodyt saulės 
tekėjimą. Pasitaikė taip, 
kad užsidegė už scenos kai- 
kurie daiktai. Gimė sumiši
mas. Už scenos vaidintojai 
gesino užsidegusius daiktus 
ir ne vienas labai nudegė 
rankas ir veidus. Toks nuo
tikis galėjo pagimdyti pub
likoj pasiaubą, bet scenoj 
buvusios mergelės — K. 
Lubiniutė ir P. Rudauskai- 
tė ne tik nebėgo nuo sce
nos, bet visai ramiai užsi
laikė ir nieko išgąstingo ne
parodė. P-nas Kurkulis, 
kurs ypač drąsiai slopino 
liepsną, skaudžiai nudegė 
rankas ir veidus.

Taigi po to nuotikio per
pus turėjo sumažėti suge- 
bumas lošti. Niekas negalė
tų gerai lošti turint ką-tik 
nudegusias rankas. Tad ne
kaip sulošta.

Birutininkas.

Vakaras su plačiu 
programų.

Pereitą nedėlią šv. Jur
gio salėj Jaunikaičių šv. A- 
loizo dr-ja buvo surengus 
didį vakarą, programas ku
rio susidėjo iš lošimo, dek- 
lemacijų, solių ir choro dai
navimo.

Pirmiau buvo lošta vei
kalėlis “Tarnas įpainiojo”. 
Sulošti pasisekė pusėtinai. 
Po lošimo p. Šlažas clekle- 
mavo “Vakaro tylumoj”. 
Sekė didžio, puikiai išlavin
to “Kanklių” choro daina
vimas po vadovyste p. B. 
Janušausko. Šauniai, įspū
dingai sudainavo “O Lietu
va, motinėle” ir “Kur bėga 
Šešupė”. Po to labai gra
žiai ir jausmingai padekle- 
mavo mergelės — Petronė
lė Sereikiutė ir Stanislava 
Verkeliutė.

Po deklemacijų pasirodė 
ant estrados šauni daininin
kė — p-ni Janušauskienė, 
kurios gražiu dainavimu 
niekas negali atsigėrėti ir 
atsidžiaugti. Godotiną dai
nininkę pasitiko susirinku
sieji gausiu delnų plojimu. 
Po kiekvienam jos dainavi
mui didžiu trenksmu pasi
leido smarkus aplodismen
tai.

Galop dar dainavo “Kan
klių” choras. Pabaigė dai
navimu tautinės giesmės.

Vakaras baigėsi šokiais. 
Žmonių buvo susirinkę ne
mažai.

Smagu, kad jaunikaičiai 

sugeba surengti tokias pra
mogas.-

Šis tas rengėjams galima 
būti patėmyta. Pavyzdžiui, 
rengėjai nesusilaikė salėj 
nuo rūkymo, vadžiodami 
žmones programo metu per- 
garsiai kauknojo užkul
niais. Bet, apskritai imant, 
vakaras atsiliko gan gerai.

Netabakninkas.

“Burtai” ir “Migla” 
scenoj.

Laisvos Jaunuomenės 
Muzik. Dram. Draugija ne- 
dėlioj, vasario 15 d., Mel- 
dažio svetainėj vaidino du 
vienaveiksmiu veikalėliu: 
“Burtai” ir “Migla”. Pir- 
masai išėjo gyviau ir geriau 
suvaidinta, antrasai buvo 
sunkiai suprantamas, nors 
vaidintojai ir. neblogai lo- 
šėšė. Geriausiai lošė: p. A. 
C., S. Dilys ir p-lė Zalan- 
skaitė.

Po vaidinimui, dainavo 
net trįs chorai; visus tris 
vedė J. Katilius. Šie chorai 
dainavo: L. S. S. 81-mos 
kuopos mišrus choras, Chi
cagos Liet. Soc. Vyrų cho
ras ir Lais. Jaun. Muzik. 
Dr. choras. Chorai visi trįs 
silpnučiai, nesusidainavę, 
balsai perdaug skiriasi vie
nas nuo kito. Geriausiai pa
vyko sudainuoti 1) Pavasa
rio saulutė šviečia, 2) Drau
gužiai, linksminkimės (Gau- 
deamus), 3) Kad aš noriu 
verkiu ir 4) Lietuva tėvy
nė musų. Išviso sudainuota 
9 dainelės. Publikos buvo 
nemažai. Visa draugėn suė
mus, įspūdis iš vakaro pa
siliko geras, nes nors ir ne 
taip jau galingai viskas at
likta, bet gražiai ir dailiai.

Reporteris.

Moteris valkata.
Visi girdime, jog Chica- 

goj valkatų-bomų knibždė- 
te-knibžda ir nuolat apiplė
šia nakties laiku praeivius; 
bet tai tankiausiai užpuoli
kai esti vyrai. Tečiau rei
kia nemažiau ir moterių 
apsisaugoti. Nesenai, vasa
rio 10 d., vienas vaikinas N., 
eidamas iš darbo, sustojo 
laukti gatvekario. Greta jo 
stovėjo mergina ir tyliai 
verkšleno. Truputį palau
kus jinai atsisuka prie vai
kino N. ir užklausia lenkiš
kai: “Susimildamas, esu ne
senai iš “krajaus”, nemoku 
angliškai ir eidama iš dar
bo paklydau, parvesk mane 
tamstele, namo” — ir su 
ašaromis melždama sprau- 
džia į ranką pusdolerį. Vai
kinas patikėjo ir, sėdęs su 
ja į gatvekarį, nuvežė į tą 
gatvę, kurią jinai nurodė, 
tarp Halsted ir Clark gat
vių, ten gi belydžiant tam
siu skersgatviu, prie vaiki
no prišoko du vyrai, sumu
šė, atėmė $30 ir laikrodėlį, 
o mergina, kaip viesulą pa
sislėpė tamsiuose užkabo
riuose. Ar pamąstytum, 
žmogus, kad už panašų nuo
širdumą gali taip atidėkoti. 
Pasirodo, kad reikia saugo- 
ties ant kiekvieno žingsnio 
ir ne nuo vienų vyrų, bet 
ir nuo lipšnu; moterėlių.

; Draugmylis.

Perkūnas Chicago j e.
Į Chicago buvo parkvies- 

tas L. S. S. VIII rajono lai
kyti prakalbas socialistas 
Perkūnas. Jo prakalbos lai
komos visose Chicagos 
miesto dalyse. Vasario 11 d. 
atsibuvo Meldažio svetai
nėje, o vasario 16 d. Frei
heit Turner salėj.

Tik vienas dalykas mums 
iš Perkūno prakalbų paaiš
kėjo, ko socialistai iki šiol 
veidmainingai užsigina. So
cialistai sako prijaučią 
Tautos Namams, ir kovoja 
ne prieš Tautos Narni; ideą, 
tik prieš asmenis jiems ne
patinkamus, būtent M. Y- 
čą ir dr. J. Basanavičių. 
Perkūnas gi šiose prakal
bose aiškiai prieš visą vi
suomenę išniekino Tautos 
Namus. Štai jo žodžiai: 
“Kaip iš ožio negausi nė 
vilnų, nė pieno, vietoj nau
dos, tik viena smarvė — 
taip lygiai ir iš Tautos Na
mų, nes jie jokios naudos 
neatneša, tik smirda nuo 
jų”. — Kada gi vienas iš 
publikos užklausė: “Ar 
kningynas, skaitykla ir mu
ziejus taipgi neatneša nau
dos”? — p. Perkūnas mėtė
si, mėtėsi nuo vieno dalyko 
prie kito aiškindamas, jog 
tokis kningynas, kuriame 
busią sudėtos kningos apie 
musų kunigaikščių veikimą, 
arba muziejus su keliat^ 
senovės dalykėlių irgi dar
bininkams neduosiąs nau
dos. Kas kita, girdi, su mu
sų milžinu-veikė j u Šernu, 
jei panašus raštai butų su
dėti tame kningyne, tai nie
kas neužginčytų jų svarbu
mą”. Turbut p. Perkūnas 
užmiršo, ar gal ir visai ne
žinojo, kad tame kningyne 
bus ne tik Šerno, bet ir vi
sa musų literatūra dešimti
mis egzempliorių sukrau
ta, be to ir įvairių-įvairiau- 
si raštai kitų tautų kalbo
se, kurių jau yra suaukota 
tūkstančiai egzempliorių. 
Prie progos užklausiu gerb. 
socialistų, ar ir dabar veid
mainingai ginsitės, jog ko
vojate prieš asmenis, o ne 
prieš Tautos Namų ideą, 
jog jūsų atstovas, kuris vi
sų socialistų vardu skelbia 
socializmą stačiai ir aiškiai 
pasakė, kad jums, socialis
tams, Tautos Namai ištolo 
“smirdžia”? Dar kartą pa
sirodė jūsų veidmainiu gu
mas, kurio jau nebegalėsi
te paslėpti.

Reporteris.

Lietuvių diena džiovos 
parodoj.

Vasario 19 ir 20 d. Davis 
Square salėse tuberkulioze 
instituto pastangomis bu
vo parengtos paskaitos a- 
pie džiovą. Programas lie
tuvių kalba buvo įvairus. 
Dienos programas buvo tai
komas vaikams. Vaikelių 
buvo prisirinkę labai daug 
ir girdėjo naudingi; sau 
dalykų. Ypač dr. Drauge
lis gerai pritaikė Savo pa
sakojimus vaikeliams.

Žmonių pirmą vakarą at
silankė skaitlingai. Antrą 
vakarą tiek ėjų klausyties, 

kad iš jų tik mažuma pa
kliuvo salėm Kaip vieno, 
taip ir antro vakaro svar
biausiu programų dalyku 
buvo bene aiškinimas apie 
džiovą. Aiškino dr. A. L. 
Graičunas. Prasta, žmo
nėms prieinama kalba aiš
kino, kaip džiova, tas pavo
jingiausias žmonijos prie
šas platinasi, kaip pačių 
žmonių palaikomas ir kaip 
su ja kovoti. Ypač tėvus 
ragino, jaigu jie myli savo 
kūdikius, rupinties jųjų li
kimu.

Dr. K. Draugelis vyku
siai papasakojo, kaip ap
saugoti dantis nuo gedimo. 
Pagirtinai apipasakojo apie 
tą dalyką. Apie dantis skai
tė naudingą referatą dr. A. 
Zymontas. Bet antrą vaka
rą tiek daug žmonių prisi
rinko, kad sunku buvo iš
girsti visą referatą ir juo 
pasinaudoti. Paskaitos bu
vo paįvairuotos dainomis ir 
skambinimais pianu ir juda
maisiais paveikslais. Pa
klausę žmonės vienos pa
skaitos pradeda aptingti, 
kiti snausti nori, bet dai
noms ar pianui suskambė
jus, vėl atgaivina ūpą, vėl 
įveda į tarpą minčių. Pianu 
mikliai paskambino p-lė T. 
Maslauskiutė, piano duetą 
gerai suskambino p-lės J. 
Tolei kiutė ir Ona Gaižaičiu- 
tė. Šiaip duetas ir trio pa
pyko'’tesakančiai Pabaigą 
padarė šv. Cecilijos cfiSras. 
Kelios 
nuotos 
įspūdį 
rodą.

Dar 
mo žodelį žmonėms, 
taip skaitlingai atsilankė.

rimtos, gerai sudai- 
dainos paliko gėrę 

— apvainikavo pa

galima tarti pagiri- 
kad

Chicagietis vedė mergelę 
iš Waukegan.

P-nas Antanas Sutkus, 
“Draugo” linotypistas, ve
dė mergeję Oną Zupkaitę iš 
Waukegan. Vestuvės atsi
liko Waukegane. Iš chica- 
giečių vestuvėse daįyvavo 
kun. Serafinas, kun. Kruša, 
pp. St. Tananevičia, Pau
lius Mulevičia, J. Stulgai- 
tis, Petrauskas su šeimyna 
ir dar kiti keli. Iš vietos 
gyventojų atsilankė kun. 
Bajanckauskas, pp. Baro
nas, Dackevičia ir kiti. Ves
tuvės atsiliko pas nuotakos 
tėvus pereitą panedėlį. Sve
čiai labai gražiai pasilinks
mino, pažaidė, pasižmonėjo 
ir tą pat vakarą visi iš
siskirstė.

Jaunavedžiams linkima 
meilingo sugyvenimo.

M.

Pataisymas.
Pereitame “Kataliko” 

numeryj pasakyta, kad p. 
D. Šlapelis paskyrė $75, ku
riuos turėjo iš L. U. dr-jos, 
palaikymui kningynb. Jam 
reikėjo gaut ne $75, bet $11 
ir tą tai sumą paskyrė 
kningynui ant West Side.

Teatralio Kliubo vakarėlis.
Pereitą subatą Liet. Teat. 

Kliubas “Lietuva” Bier- 
žynskio salėj buvo paren
gęs šeimininį vakarėlį, kur 

dalyvavo tik Kliubo nariai. 
Visi linksmai praleido lai
ką prie puikios muzikos 
lošdami ir žaizdami. Kliubo 
rast., J. J. Polekas, papasa
kojo ką gero Kliubas yra 
nuveikęs. Per tris savo gy
vavimo metus atvaidino 28 
veikalus įvairiose Chicagos 
dalyse, daugiausia, žinoma, 
ant Town of Lake. Pen
kiems nariams už pasižymė
jimą pirkta dovanos. Dar 
kalbėjo mokinys-dentistas 
K. Vežei.

Kliubas turi aplink 80 
narių — moterių ir vyrų. 
Labai velytina, kad jauni
mas rašytųsi į Kliubą. Mo
kestis tik 10c. mėnesyj. 
Toks Kliubas naudingą 
darbą atlieka.

J. J. Lietuvis.

Šv. Onos surengta pramoga 
sutraukė daug žmonių.
Pereitą utarninko vaka

rą, ty. Užgavėnių vakarą, 
šv. Onos dr-ja šv. Jurgio 
salėj buvo surengus pasi
linksminimo vakarą. Žmo
nės naudodamiesi paskuti
ne proga pasilinksminti la
bai skaitlingai susirinko 
pramogom Buvo daug gra
žaus, linksmaus jaunimo. 
Daug porų guviai skrajojo 
po salę visą vakarą.

Vienuoliktai baigianties 
visi išsiskirstė kas-sau.

PRIEŠRINKINIAI BAL
SAVIMAI. 
(Primary).’

Šį utarninką Chicago at
sibuvo ‘ ‘ primary ’ ’ (kandi
datų skyrimų) balsavimai. 
Nuskirta vientik kandida
tai į aldermanus. Balsavo 
nedidis rinkikų būrys. Bū
tent tik 179.561 asmenų 
(132.137 vyriškių ir 47.424 
moterių). Kad tuo tarpu 
užsiregistravusių buvo 433.- 
624 vyriškių ir 158.524 mo- 
terįs. Didžiuma vyriškių ir 
moterių nebalsavo todėl, 
kad dar pagalvojus prie 
katros partijos prigulėti, 
nes sulyg rinkimų įstatymų, 
kas dabar už katrą partiją 
atidavė balsą, turi tos par
tijos laikyties ištisus du 
metus.

Atiduota balsų už demo
kratus:

Vyriškių — 100.257 
Moterių — 33.381 
Už republikonus: 
Vyriškių — 26.327 
Moterių — 10.189 
Už progresivius: 
Vyriškių — 4.198 
Moterių — 3.297 
Už socialistus: 
Vyriškių — 1.355 
Moterių — 557

Sekanti aldermanai neiš
rinkta išnaujo kandidatais: 

5 wardos Ch. Martin
10 ” F. J. Vavricek
11 ” F. W. Bewersdorf 
14 ” J. E. Clancy
20 ” H. L. Pitte 
22 ” J. H. Bauler
27 ” F. J. Wilson
28 ” Ch. Twigg 
30 ” J. A. Swift
35 ” Jam. Donahoe.
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NAMIE
Nauji Išradimai

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

Kaip malonu yra operos klau
sytes, gali atjausti tik tas, kas jos 
šioj valandoj klausos. Žodžiai to 
negali apsakyti. Už operos pasi
klausymą 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 Linksmybes
Iš Vieno Grafofono

Operos, Dainos, Orkestrą, 
Choras, Šokiai.

Mašina išvalymui dulkių iš 
kasyklų.

Yra ištirta, kad smulku
tės anglių dulkės, kurios 
kabo it migla kasyklose, 
labai greitai užsidega ir pa
daro eksplioziją. Taipgi ži
noma, kad daug ekspliozi- 
jų ištiko kasyklose del bu
vimo tų dulkių. Įvairiais 
budais buvo bandoma pra
šalinti tas dulkes. Galop 
tam išrasta dvi mašinos.

Viena mašina kasykla 
prileidžiama drėgna migla. 
Ta mašina vadinasi dilgi
namoji (humidifier). Ja 
pripildoma kasykla tiršta 
migla, kuri sugeria dulkes

Liejamoji forma sniego ply
toms dirbimui.

Vokietijoj jau parduoda
ma medinės kvarmos snie
go plytoms dirbimui. Kvar
mos yra paprastų plytų di
dumo. Kvarmos priplaka
ma sniegu ir išeina kietos, 
tvirtos plytos, iš kurių vai
kai stato iš sniego plytų 
namelius.

Vienrankis, vienkojis žmo
gus valdo automobilių.
Mieste Fresno, Cal. gyve

na vyras, kurs nelaimėj 
prie geležinkelio neteko 
kairiosios rankos ir kairio
sios kojos. Vienok, jis pui
kiai valdo automobiliu, kas-

-Ai
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ir krinta žemyn. Mašina 
varoma elektra ir į valan
dą paverčia 1.65 gal. van
dens į garus.

Antra mašina yra kito
kia. Ja nuplaujama sienos, 
lubos, asla ir inėjimas į 
kasyklas. Ja prašalinama 
taipgi dulkės, kabančios o- 
re. Ta mašina susideda iš 
vagonėlio su vandeniu, ku
rio priešakyj yra didoka 
ripka su skylutėmis aplin
kui. Per skylutes šmirkščia 
vandens sriovės ir kartu pa
siekia lubas, šonus ir aslą 
kasyklos.

Taigi labai naudingas iš
radimas ir gal ne vienos 
ekspliozijos prašalįs pavo-

dien važiuoja juomi ir gali 
saugiai pravažiuoti per tirš
čiausias gatves.

4
4

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

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

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

Pirkite grafofoną 
fabrikos čienia.

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

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

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

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

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

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

Ateikite pasiklausytų 
muzikos — dykai.

to-

3249 S. Morgan St., Chicago, Ill

Tiltas, kalinių pastatytas.
Arizonos valstijoj ties 

miestu Tempe per Salt Ri
ver yra didelis, puikus til
tas, kalinių pastatytas. Til
tas yra 1.508 pėdų ilgas. 
Jam sunaudota 240 tonu 
plieno. Naktimis puikiai nu
šviečiamas elektra. Kaliniai 
pastatė tiltą i 27 mėnesius.

Gatvių rodytojas gatveka 
ruošė.

Turbūt kiekvienam mus 
važiuojant gatvekariais, te
ko pravažiuoti savo gatvę 
Naktį arba miglotoj dienoj, 
kuomet sunku arba tiesiog 
negalima matyt numerių, 
tuomet ypač daug keblumu 
esti, jei konduktorius pa
tingi sušukti gatvių vardus 
Naujas išradimas žymiai 
palengvina dalyką.

Sugalvojimas yra toks 
Kas gatvė turi numerį. Į 
lipant gatvekarin, pasaka 
konduktoriui, kur turi iš 
lipti. Konduktorius pasakė 
koks gatvės numeris. O gat 
vekario gale vis iššoka nu 
ineris, artinanties prie se 
kančios gatvės. Pavyzdžiui 
įlipdamas gatvekarin paša 
kaį konduktoriui: “Elm
wood avė.”. Konduktorių1 
atsako: “30”. Tuomet ii 
tėmiji rodyklę. Kaip tik iš
šoka 30, tai duodi signalą 
ir gatvekaris sustoja ties 
Elmwood avė.

Tas dalykas išrasta ir jau 
įvesta mieste Wichita, Kan. 
Tai ypač patogu neapsipa- 
žinusioms su miestu ir nau
jai atvažiavusiems miestan. 
Tai labai įvezdintinas daly
kas, ypač didelių miestų 
gatvekariuose.

Didžiausias judamųjų pa
veikslų teatras.

Mieste Salt Lake City, li
tai!, yra judamųjų paveikslu 
teatras, kuriu telpa 3.000 
asmenų. Tai didžiausias tos 
rųšies teatras. Pastatyti at
siėjo $150.000. Turi vargo
nus, kurie atsiėjo $30.000. 
Turi dvi mašinas.

Ypač buvo rūpinamasi 
saugumu ir Vėdinimu. Ma
šinų kambarys aklinai už
daromas nuo visų kitų kam
barių ir salės; taigi jame iš
tikus gaisrui nėra pavojaus 
susirinkusiems. Per skyles 
lubose sugėdytasis oras iš
traukiamas laukan, o rusyj 
yra mašinos, kurios pum
puoja perkoštą, apsausintą 
ir atšildintą arba atvėdintą 
orą vidun.
Aliejaus krovinis išgelbėjo 

prakiurusį garlaivį.
Su didžiuliais katilais, 

kuriuose buvo 6.300 tonų a- 
liejaus, plaukė garlaivis iš 
New Yorko į Calcuttą. Ties 
Ceilono sala, apie tris my
lias nuo krašto, garlaivis 
smogė į povandeninę uolą. 
Buvo ntrasta, kad garlaivio 
viduryj į du katilu veržia
si vanduo. Vanduo iškėlė 
aliejų iki katilo viršaus ir 
ant to viskas apsistojo. To
kiame stovy j garlaivis ne
šinos! į Calcuttą. Plaukė 
net penkias dienas. Visas 
lalykas išsiaiškino ir visas 

■garlaivio sugadinimas pasi
matė tik tuomet, kuomet 
buvo aliejus išpumpuotas, 
> garlaivis indėtas į sau
są doką.

Garlaivio šone rasta di
lelė skylė, 20 pėdų ilga ir 
I pėdos plati; buvo kitų 
skylių, pro kurias išlyzdavo 
smogaus galva. Garlaivis 
lenuskcndo del dviejų prie
žasčių. Pirmiausia del to, 
kad aliejus nesimaišo su 
vandeniu, antra del to, kad 
aliejus yra lengvesnis už 
vandenį. Aliejus plūduriuo
ja ant vandens paviršio. 
Taigi kuomet garlaivio šo
nas prakiuro ir vanduo su
sidūrė su aliejumi, tai van
duo nustūmė aliejų viršun 
ir čia viskas apsistojo.

Sako — laikas, tai pini
gai. Bet kodėl kaikurie tu
ri begales laiko, o, vienok, 
yra bėdini? r

Lietuvių Laiškai.
Žemiau paduodame iš 

Chicagos krasos alfabetinį 
laiškų surašą, kurie, delei 
stokos arba delei neaiškaus 
adreso, negalėjo būti pri
statyti adresatams į namus. 
Tuos laiškus galima gauti 
tik per keturias dienas po 
šio “Kataliko” numerio iš
leidimui. Galima juos gauti 
tik generaliame Chicagos 
krasos buste, kuris randasi 
ant kerčių Adams, Clark, 
Dearborn ir Jackson gatvių. 
Krasos buste reikia klerkui 
pasakyti nurodytą laiško 
numerį, nes kitaip užima 
daug laiko laišką ieškoti ir 
kitokie nesusipratimai ge
ma. Visuomet reikia atmin
ti dar tai, kad svetimų laiš
kų nevalia savinties, nes už 
tai valdžia labai aštriai bau
džia.

5 Ajedilis Antanis, 6 A- 
leksandrowicz Jan, 17 Au- 
gustynowicz Stanis, 22 Bal- 
cunas Ona, 26 Baltusko Po- 
wilas, 27 Baltramius S.„ 35 
Baroizis Antonas, 37 Bei- 
norowsky Michael, 40 Bc- 
meika Petras, 42 Bernatasi 
Jonas, 43 Bernas Jusew, 
127 Damyonaitis Jurgis, 
136 Dierzinskis Lui, 144 
Dovidajtis Willem, 147 
Dowgelene B., 202 Galkous- 
kas Antanas,, 232 Granows- 
ka Katryna, 234 Gricius 
Stanislaw, 245 Grybas Jo- 
zas, 253 Guzanckaite Emi
lei, 315 Jastrunskis Miko
las, 317 Jenkaweskis P.„ 
319 Jenuseicis Feleksus, 
341 Kasparauczes K.„ 342 
Kasparaitas Ani, 344 Kaz- 
lawskaite M.„ 351 Kekuzus 
Antonas, 354 Kibartajte A- 
dolpina, 441 Kurlinkus Vi- 
centas, 452 Labanaucks P., 
463 Lede j kėni Stanislaw, 
487 Linkus Kasimier, 492 
Locius Majk, 502 Maciej 
Bernas, 510 Makauskis Vin
centas, 527 Marozas Jozef, 
549 Mikoliūnas Surgis, 557 
Montwilla Pius, 570 Narbu- 
das Jaus, 572 Narmantaite 
Auna, 576 Nanatonis Ignas, 
579 Neawra Antonas, 591 
Noriejkienic Barbara, 593 
Noreiukwicu W., 632 Pau- 
linkaytis Roman, 638 Pere- 
ricul Antonas, 640 Petro- 
szius Jonas, 649 Picnkas 
Walenty, 678 Perskunaicia 
Auna, 690 Pudzmys Joan
nas, 695 Pupa Aniela, 701 
Racyvis Antonas, 702 Ra- 
douckas Leonas, 703 Rad- 
zuitowicz Leonora, 704 Rad- 
nacinski Jan, 705 Raita Ka- 
ziinier, 713 Rezkauskaite 
Petro, 717 Riskene Julia
na, 735 Rūkas Ustin 2, 756 
Sarkandskis Dan 2, 757 
Satkas Antonas, 758 Šaulys 
M., 759 Sauv is Tonic, 760 
Sawickie Frank, 784 Shipu- 
lis Jockini, 786 Shimkene 
Lilia, 800 Sirbinskis Juza- 
pas, 822 Stankus Jcronin, 
829 Stasukelis Paulus, 866 
Szodorius Matelis, 886 Tu
kas Petras, 900 Vascikau- 
saite Mar, 902 Vencus Ka- 
zimera, 903 Vinbrasy Pet
ras, 905 Vingus Victor, 913 
Waisnis Kate, 916 Wai is 
Maik, 923 Wasilewskaice 
Selem, 924 Wateus Mr., 926 
Waurus Kazimcr, 951 Woj- 
tonis Antoni,

Ales privalome daugiau 
žiūrėti į savo darbus, o ne 
į tai, kuomi esame.

BIZNIERIAI

Sumanumas 
iškelia 

Biznį.

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

no sumanumo. Kitas gali ir daug pi- 
ningų leisti ant apgarsinimų, bet men
ks} pelmi tegauti, kadangi del savo 
nesumanumo muš tik kakta j sienų. 
Kitas atras tinkamų vietų kur mušti, 
ir mušimui pasiims sumanumo kūjį į 
rankas. Tas susilauks gausios rug- 
spjutęs.

Apgarsinimuose sumanus žodis reiš
kiu šimtus, tūkstančius ir milijonus. 
Geras pavyzdys yra vienos didžiau
sios Amerikoje laikrodžių kompani
jos apgarsinimo žodžiai: Išviso jų 
yra anglų kalboj tik septyni (lietu
vių kalboj butų tik penki). Kiekvie
nas šitų žodžių per dešimts metų at
nešė kompanijai ne mažiaus kaip po 
$500.000 gryno pelno. Tai yra faktas, 
kurį visuomet paliudys ta pati kom
panija, apie kurių kalbame. No kož- 
nas kvailys gali tokius žodžius su
manyti ir ne kožnas kvailys gali iš 
protingai sumanytų žodžių biznį pa
daryti. Kų nors (langiaus apie tai 
galite sužinoti pas “KATALIKO” 
apgarsinimų užveizdų.BUKITE SUMANUS

Reikalaujama dalyvauti 
parodoje. Anglijos žymiau
sieji rašytojai ir artistai 
pasiuntę bendrą premjerui 
Asquith peticiją, kuria j a 
skatinama valdžia dalyvau
ti busimoje tarptautinėje 
parodoje San Francisco 
1915 metais. Kaip žinoma, 
Anglijos valdžia neprielan
kiai buvo atsinešusi į tą 
rengiamą parodą.

Muziejus apvogtas. Lon
dono policija Paryžiaus po
licijai pranešus, kad Lon
done Britiškas muziejus li
kęs apiplėštas. Tai padarius

tarptautinių vagilių šaika. 
Paglemžta daug branginti
nų dailės veikalų. Paryžiu
je po. to vienas intariamas 
bėigiėtis jau suiiiitasS- **■ ’’ 

• • . 1 f *•
Rengiama straikas. Iš 

Marsilijos pranešta, kad te- 
naitinių didelių garlaivių 
fabrikų darbininkai ren
giantis! prie generalio 
straiko. Jie reikalaujanti 
inokesties padidinimo, bet 
kompanija atsisakius jų 
norą pildyti ir nuspren- 
džius laikyties savo nuo
monės. Todėl gims strai- 

i kas.

Ant
baro

tanti vertę geros
ruginės degtines

se ir Saliunuose. Yra

balto

geriausia
Žmones supran

erderiuoia SOLO
Kliubucse, Hoteliuo-

i padaryta degtinė iŠ 
nepaprastai puikaus mišinio. 

Per daugeli metų sendinta
ąžuolo bačkose pirm 
suteikimo publikai 

miniai švelnios
prieprovos daro 
SOLO degtinę 

geru vaistu
šeimynų

tai geriausias gėrymas. (Jž
gančdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

Reikalauk S-O-L-O
STRAUS BROS CO. Distillers -Chicago.

216 W. Madison St. A. Chaposke ir T. Podlaskis, Lietu v. Agentai.
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Zigmas Vitkauskas. DarbaS Ė Kapitalas.

Medžiaga.
(Tąsa), 

neaiškumus suprantamiau ir vaizdžiau sąmonėje per 
statyti, — imkime šį konkretiškų paveikslėlį.

Kiekvienas žmogaus kūno odos ketvirtainis colis, i syklose. 
kas yra fizikos laboratorijose pi-i parodoma, esti slegia
mas penkiolikos svarų sunkumo pajėga. Idant aiškiau

Kongreso komisijos tar
dymai.

Hancock, Mich. Kongre
so komisija vis dar tardo 

i straiko reikalus vario ka-

ilgų laikų dirbdamas susi
taupęs net $60.000. Bet už
taigi jis nuolat maitinęsis 
tik sausa duona ir cibuliais 
su druska.

miausiai perstatysianti gin
klavimosi reikalus.

Liudininkai nupasakoja, 
kad kuomet darbininkai ka

suprastume apkalbamąjį dalykų, eikime prie skaitlinių. syklose sustreikavo, depu- 
Aplamai kalbant, jaigu žmogus turi apie 1674 ketvirtai- fy šerifai su kompanijos 

kasyklų sargais nuolat sau-nius colius kūno paviršaus, tai jis atlaiko 25.110 sva-
rų sunkenybę, arba, viską pavertus pūdais, gausime vaiiaį landžiojo po straiki-
627 ir tris ketvirtadalius pūdo. Matome, kad kiekvienų 
žmogų spaudžia tokia sunkenybė, kurių jokis tvirto- 
rius, nei pasakiškas Galijotas, nei nūdieninis Kundro
tas, nei Zbyško, negali pakelti. Bet, ar nors vienas iš 
musų jaučiame tųjų sunkenybę? Ar ji neleidžia mums 
liuosai veikti? Ji mums visai nekenkia. Mes gyvai ir 
veikliai veikiame. Kame čia dalykas? Priežastis ne 
kur. Jaigu mes esame spaudžiami arti septynių šim
tų pūdų svarumu iš viršaus, ta pati jėga iš vidaus at
remia viršinį spaudimų. Kitaip sakant, viena antrai 
priešingi jėgi lieka, neutrališkos, nes jųdviejų veiki
mas lyginasi zero. Mes nejaučiame tų pajėgų veiki
mo ant musų kūno, nes esame pripratę prie to vis- 

.ko. Jei norime išbandyti, ar ištikrųjų mus slegia ko
kia jėga, tik iškvėpuokime orų iš vidaus, o lengvai 
duosis patirti sunkumas ir slėgimas ant krutinės.

Panašiai ir molekulai, nors atakuoja musų odų, 
kenčiame jųjų smūgius, tečiau nieko nejaučiame, nes 
esame prie visa ko pripratę.

Apkalbėjus pačių medžiagų, jos stovius, veikimų, 
teises, atomus, elektronus, jųjų ypatingų kompozicija 
ir veikimų; aptarus molekulus, jųjų kompozicijų ir vei
kimus, beliko pabyloti apie atomų ir molekulų dydį.

Apie atomų ir molekulų dydį kalbėjimas — ne
perkandamas riešutys. Tai yra dalykas, nesiduodųs per
statyti suprantamoje formoje. Žmogaus protas nėra 
tiek ištobulintas, idant galėtų persistatyti savo vaiden
tuvėje neapmąstomai didelius arba tolimus kimus; ly
giu budu trūksta paprasto išsitobulinimo asmeniui tų 
sugabumų, tų proto miklumų, idant tikrai suprasti 
atomų ir molekulų smulkumų. Mokslo genijai dar ne
išrado mikroskopo, kuriuo butų galima atidaryti mis- 
terijinę molekulų karaliją. Visi iki šiolei bandymai, 

r visps, .^eųrįališkos mokslininkų pastangos pasirodė per- 
silpnos esą atdaryti atomų ir molekulų karalijos bro
mų. Anglijos mokslininkas-fizikas, lordas Kelvin’as, po 
ilgų bandymų ir galvosūkio išskaitliavo, kad vandens 
molekulas neturįs daugiau, kaip vienų penkių šimtų 
milijoninę dalelę diametre. Arba, toliau kalbant apie 
molekulus, imkime dų vienų pavyzdį, iš kurio gal aiš
kiau suprasime molekulų dydį. Jei paėmę vandens 
lašelį, nedidesni už žirnio grudų, padarytume jį taip di
delį, kaip musų žemė, tai jame, vandens lašelyje, mole
kulai butų nedidesni už parako grūdelius. Tokių tat 
mintį galiu skaitytojui suteikti apie molekulus arba tas 
smulkiausias materijos sudėtines-meseles.

Jaigu molekulai taip maži, jei jokiuo budu jų ne
galima matyti ir miklus matematiko protas nesugebia 
jų mažumų išskaitliuoti, tai, pagaliau, ir rašytojas ne
įstengia apibudinti atomų dydį; nes, jaigu molekulai 
susideda iš atomų, tai pastarieji turi būti dar mažesni 
už molekulus. Augščiau gi matėme, kad ir molekulai, 
ne tik paprastiems mokslavyriams, bet ir gabiausio 
žmogaus protui, yra neprieinami.

Kur ten pradžioje piešinėlio buvo išsireikšta apie 
tarpatominę ir molekulinę vietų, tuštumų, kurį buk tai 
pripildųs koks ten eteris. Čia irgi nėra, taip sakant, 
inteligentiškas sprendimas bei poetiška svajonė, bet 
moksliškai priparodyta teisybė. Kad tarp atomų ir 
molekulų randasi nieku neužimtos vietos, tų galima 
patvirtinti kadir sekančiu bandymu: Pripilk pilnų 
stiklų vandens; taip pilna, kad vienas vandens lašelis 
negalėtų ten vietos rasti. Dabar išlengvo dėk vandenin 
cukraus. Jei viskas bus atsargiai ir iš lėto dirbama, 
duosis ištirpyti tan vandenin, kur vienas vandens la
šelis vietos nerado, bent pusė šaukščiuko-šaukščiukas 
cukraus. Cukrus turėjo gerokai užimti stikle vietos, 
dabar jis kaipir neužėmė jos. Reiškia, jis pasislėpė 
tarpmolekulinėje erdvėje, išstumdamas iš jos lengves
nę už save medžiagų-eterį.

ninku namus ir darė kratas, 
buk ieškodami pas juos 
ginklų. Pasipriešinusieji 
darbininkai buvo mušami 
be pasigailėjimo. Taippat 
buvo mušami, idant nuro
dytų tuos streikininkus, ku
rie savo namuose turi gink
lus. Pasirodė, kad ir vietos 
teisėjas buvęs vienpusis, 
nekaltai darbininkus bauz- 
davęs už intariamus prasi
žengimus.

Komisijos surinktoji me
džiaga be abejonės bus la
bai svarbi. I jei raportas 
bus paskelbtas oficialiai, 
mes tai paminėsime “Ka
talike” ištisai, nes kiekvie
nam .laikraščiui turi rūpėti 
vargdienių darbininkų 
bas.

la-

60.000 bedarbių.
Detroit, Mich, čionai 

prastai esant normalėms sų- 
lygoms visuomet esti arti 
20.000 darbininkų be darbo. 
Bet pastaraisiais laikais 
tas bedarbių skaitlius pasi- 
trigubino ir šiandie bedar
bių suskaitoma ne mažiau 
60.000 žmonių. Taip tvirti
na “The Employer’s Ass. 
of, Detroit ’ ’ sekretorius.

“Tečiau” — rašo sekre
torius — “toksai padėjimas 
tuo tarpu nepriskaitomas 
prie baisiausių dalykų. Čio
nai turėjome dar aršesnes 
sųlygas 1907 metais. Tuo 
tarpu nūn nors bedarbių ir 
atsiranda, bet jų vis dau
giau ir tankiau reikalauja
ma į darbus”.

“Šiais laikais musų drau
gija kasdien suteikia dar
bų 200 darbininkų. Laikui 
bėgant sųlygos būtinai tu
rės pasigerinti. Praėjus ko
kioms 6 savaitėms visi be
darbiai turės užsiėmimus”.

Darbo ne išmaldos.
St. Louis, Mo. Andai dau

giau 5.000 darbininkų buvo 
parengę ėjimų miesto gat
vėmis, nešini įvairiomis vė
lu vomis su parašais: “Rei
kalaujame darbo, bet nę iš
maldos”. Visa minia buvo 
sustojus ties miesto namais. 
Pats majoras į bedarbius 
prabilęs. Pažadėjęs sulyg 
savo išgalės suteikti jiems 
prie miesto darbų užsiėmi
mus.

pa-

Anglekasių uždarbių 
reikale.

Philadelphia, Pa. Angle- 
kasyklų savininkai iš mink
štosios anglies distriktų: 
Vakarų Pennsylvanijos, O- 
hio, Indiana ir Illinois su
sirinkę čion į konferencijų. 
Konferencijoje dalyvavę ir 
300.000 anglekasių iš minė
tų distriktų atstovai. Buvo 
apklabama darbininkams 
mokesties padidinimo rei
kalas. Savininkai tvirtino, 
kad pasiremiant naujaja 
muitų tarifa jie jokiuo bu
du negalinti padidinti mo
kesties, būtent 5c. daugiau 
už kiekvienų iškasamų an
glies tonų.

Iš to anglekasių atstovai 
tik pasijuokę. Jie skelbia, 
kad tegu minkštoji anglis 
ir butų pažymėta ant lais
vojo (be muito) tarifos la
po, tai visvien nebūtų ko 
bijoties, kadangi Kanadoj 
minkštosios anglies iškasa
ma labai mažai ir todėl čia 
tame dalyke negalima lauk
ti bent kokios su užsieniais 
nepatogios konkurencijos.

Tečiau savininkai mokes
ties padidinimų griežtai at
metė.

Taip pačių savininkų ne
sama sutikimo, vienybės. 
Savininkai, nepripažinę lig- 
šiol darbininkų uniją, gra
sina pripažinusiems tų uni
jų. Girdi, kaip savininkai, 
taip ir darbininkai unionis- 
tai busią patraukti tieson 
sulyg Shermano antitrusti- 
nių įstatymų.

West Virginijoj yra 60.- 
000 anglekasių, iš kurių tik 
20.000 priklauso prie an
glekasių unijos. Pereitais 
metais unija “The United 
Mine Workers” pagimdė 
daug straikų tikslu įvesti 
visur unijų.

Taigi neunijinių kasyklų 
savininkai tvirtina, kad tie 
streikai buvę vedami už li
nijinių savininkų pinigus ir 
kad jie buvę sudarę prieš 
nelinijinius tarpvalstijinius 
tarpvalstijinį suokalbį, kad 
sulaikius pirklybų. Pirkly- 
bos sulaikymas buvęs pa
remtas tuo, kad neunijinės 
kasyklos delei straiko bu
vo uždarytos ir negalėjo 
pigiai parduoti anglies, ku
rių kasė neunijiniai darbi
ninkai, ty. imanti mažesnes 
mokestis.

Karaliūno sužadėtuvės.
Vienoje patvirtinta žinia, 
kad Graikijos jaunas sosto 
įpėdinis susižadėsiąs su Ru
munijos karalaite Elzbieta.

mas, reikalaujantis mote
rims lygiateisių. Už įneši
mų balsuota 42 atstovų, 
prieš 43.

Peru nėra ramybės. No- 
rints iš Peru respublikos: 
prezidentas Biilingliurst li-j 
ko ištremtas po trumpai re
voliucijai, bet gyventojai ir 
vėl neužganėdinti vice-pre- 
zidentu Legui, kuris užėmė 
ištremtojo vietų. Laukiama 
naujo sukilimo prieš nauja 
prezidentą.

Debesio plyšimas. Hispa- 
nijos miestelį Owiedo ir 
apylinkę aplankęs smarkus 
lietus plyšus debesiui. Že
miau stovintieji visi gyve
nimai užlieti. Gyventojai 

■ nekurioso vietose iš išgąs- 
! ties sulipę net ant namų 
stogų. Tūkstantinis asmenų 
reikalinga pagelba, 
gi valdžia neturinti 
liaus, užlaikydama 
sios monarchijos senobinį 
surėdymų.

rius atžymėjęs. Iškilmybėj 
ėmę dalyvumų visų užsie
nio valstybių pasiuntiniai 
ir net Snv. Valstijų diplo
matinis agentas O’Shaugh
nessy.

Tyras Geriamasai Vanduo

kadan- 
ištek- 
suiru-

Filtras kuris ii valo iš 
vandenio perus, apsaugojus 
nuo pavejus neėysto vand. 
Fillrai Marrams nuo S5 iki S11. 
Resfor. ir Buf. nuo S12 iki $50.

Geriamojo vandens sys- 
temos įvedama j gy 'cnimo 
vietas, apartamentus, kote
lius, mokyklas ir hospital. 

Chas Šatkauskas, Dlstr. Ag.
3530 PARNELE AVĖ.

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

Susidaužė garlaiviai.
White Star linijos garlaivis 
“Celtic” susidaužė su Fab
re Line linijos garlaiviu 
“Madonna” Neapolio uos
te ir abudu sulaikyta patai
symui. Abudu buvę pasi
rengusiu plaukti i New 
Yorkų.

Nauja priemonė. Anglijos 
valdžia sumanius naujų 
priemonę prieš “kariaujan
čias” sufragistės. Suimtos 
sufragistės jau nebusią ant- 
syk baudžiamos, bet pave
damos daktarams išegzami- 
navimui ir iš sanatorijos 
tol nepaleidžiamos, kol ne
busiančios išgydytos. Lig- 
šiol sufragistės, visur pra
jovus , išdarinėj ančios, bū
davo suimamos, bet, uždė
jus parankų, vėl išleidžia
mos blogus darbus veikti. 
Dabar taip nebusią. Suim
tos bus egzaminuojamos, 
kad patyrus, ar jų sveikos 
makaulės, ar jos nėra pa
vojingos visuomenei. Lai
kui bėgant gal joms bu
sianti įsteigta ir bepročių 
įstaiga. Toji metodą, sako
ma, busianti pasekmingiau- 
sia. Tas sumanymas kovoti 
su sufragistėmis gimė •val
džios galvoj, kuomet andai 
sufragistė Lindsay užpuolė 
ir visai skaudžiai apdaužė 
niekam nekaltų Lordų 
Weardale. Sufragistė teisi
nasi, jogei ji manius, kad 
užpuolanti preinierų 
quith. Dabar ji bus 
ma.

Parlamentas be teisių. 
Nesenai Alzacijos miestelyj 
Saverne buvo gimę dideliau- 
si gyventojų sumišimai 
prieš Vokietijos ten stovin
čio kariuomenės garnizono 
ofieierių brutali su gyven
tojais pasielgimų. To viso 
epilogas atsidūrė teisman. 
Tuo atsitikimu visas pasau
lis buvo sujudintas, gi Vo
kietijos parlamente pakelta 
dideliausi trukšmai prieš 
kaizerį, kuris ant kariuo
menės neužmauja apynas
rio. Todėl nesenai Vokieti
jos parlamentan įnešta įsta
tymams projektas prieš 
tuos sauvalius kariuomenės 
pasielgimus su civiliais gy
ventojais. Tečiau atėjo par
lamentan valdžios atstovas 
ir pranešė, kad parlamen
tas to projekto negalįs 
svarstyti, nes neturįs teisės 
kišties į kariuomenės veiki
mus ir pasielgimus. Tuo ir 
uždaryta burnos ir pagarsė
ja s i s^hik i c t i j ui il
gams”, kurie nuolat giriasi 
savo pažanga, gi kurių se
ka ir mūsiškiai nenukepti 
socialistpalaikiai.

Rittenhouse and
Embree Co.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi vlsoki medžio padailinimai.

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

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

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

•142 garlaiviu 1.417.710 tonų.
HAMBURG AMERICAN LINE

Didžiausia garlaivių kompanija svie
te, užlaikant 74 įvairius patarnavi
mus.

950 pėdų 
tonų.

919 pėdų 
tonų.

Ties
No1* 1

ilgas gi. Vaterland 58.000

ilgas gi. Imperator 52.000

ai plaukinėjimai tarp 
ir Hamburgu

Ir' ...............
ir .. r. t...
ir ...............
ir ...............

As- 
gydo-

sve-

Policija susirinkimuose. 
Viršiausias Prūsijos admi- 
nistracijinis teismas pa
skelbęs labai svarbų nu
sprendimų reikale susirin
kimų. Būtent, policija tu
rinti teisę lankyti laisvai 
kaip viešuosius, taip ir pri
vatinius susirinkimus.

1 Boatoni
Baltimore
Halifax

Pigiausios kainos iš ir j senųjj svie
tų.

Ypatinga domų kreipiama { lietuvių
Puikus išrengimai tarpdevyj ir tre

ciojoj klesoj, Kajutes su 2, 4 ir (> lo
vomis, valgomaisiais kambariais, mau
dynėmis, skalbyklomis ir t. t.

Del smulkmenų rašyk
HAMBURG AMERICAN LINE
BROADWAY NEW YORK.

Arba prie vietos agentų.
45

TŪLŲ ASMENŲ MINTIS APIE DAILĘ, 
RAŠTIJĄ IR MOKSLĄ.

Tai ir apibadžiau materija. Maždaug davėsi iš
kelti aikštėn tūlas jos ypatybes, maždaug susipažino
me su gamtoje esančiomis teisėmis, bet tai, toli gražu, 
ne viskas. Čia norisi dar prikergti tūlas žmonių min
tis, iš kurių galima spręsti, kaip tūli gabesnieji pa
saulio asmenįs supranta dailę, raštijų ir fiziškuosius 
bei biologiškuosius mokslus.

Tūlas oratorius, bekalbėdamas apie dailę ir raš
tijų, štai ką pasakė: Girdi, senovėje rašytojai savo.vei
kalams sėmė motivus iš historiškų draugijoje nuoti- 
kių, iš papročių, prietarų, burtų, tikėjimo ir jo tradi-

(Pabaiga seka).

Daug sniego.
New York. Čia labai daug 

prisnigo. Ant nekuriu tram
vajų linijų visoks judėji
mas sulaikyta. Kainos to
dėl už valgomus produktus 
augštyn pakilusios. Štai už 
pieno štuopą mokama net 
25c. ir už tuos pinigus sun
ku gauti. Bedarbiai gavę 
užsiėmimus sniegų valyti.

Nebus straiko avalų 
dirbtuvėse.

Brockton, Mass, čionai 
grasė streikas 13.000 darbi
ninkų, dirbančių vietinėse 
avalų dirbtuvėse. Tečiau, 
ačių kelių fabrikantų pa
stangoms, streikui užbėg
ta, nes visas reikalas pa
vesta nuspręsti taikos teis
mui.

Londonas susilaukė 
čio”. Tomis dienomis Lon
donan atkeliavęs nedavir- 
tas-nenukeptas busimas Al
banijos karalius, princas 
Wied. Geležinkelio stoty j 
princų pasitikę karaliaus 
Jurgio specialiai atstovai. 
Karalius tuo tąrpu nepasi
rodęs, kadangi nenorįs su
sitikti su “grinoriumi”.

Paklusnus parlamentas. 
Vokietijos parlamentas vis
gi užgyrė $50.000 rengia
miems tarptautiniams olim
piniams žaislams Berlyne, 
kurie atsibusią 1916 metais. 
Išpirino prieš tokį pinigų 
aikvojimų parlamentas la
bai smarkiai pasistatė, bet 
kuomet kaizeris pagrasė — 
reikėjo nusileisti.

Ar Skeltai Kada Laikraštį "LIETUVA?” 
Gal nežinai kur fą gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pelnyčiu tr paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuo|a me
tui tik $2.00, pusei motų $1.00.

Raiyk adresu:

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

Visokios žinios.

Darbininkas surinko turtus.
Baltimore, Md. Vietos 

laikraščiai nesenai pranešė, 
kad vienas darbininkas, ku
ris dienoje neuždirbdavęs 
daugiau poros dolerių, per

Naujas ministerių kabi
netas. Švedijoje sudarytas 
naujas ministerių kabine
tas, kurio pirmutinis žings
nis esąs paleisti dabartinį 
valdžiai neprielankų parla
mentų ir paskelbti naujus 
rinkimus. Naujam parla
mentui tuometnvaldžia pir-

Nebus manebrų. Anglijos 
valdžia nusprendžius šie
met nelaikyti jokių karo 
laivyno manebrų. Sakoma, 
valdžia tai daranti taupu
mo žvilgsniu.

Susirėmimas bulgarų su 
graikais. Iš Mekedonijos į 
Paryžiaus dienraščius pra
nešta, kad Tirnove ant ru- 
bežiaus andai baisiai buvę 
susirėmę bulgarai su grai
kais. Ištikus kruvinoji ko
va. Bulgarų kritę 30 karei
vių, gi graikų 15 kareivių 
sužeista. Vadinasi, Balka
nuose ir ligšiol ramybė nė
ra užtikrinta.

Nusilaužė ranką. Belgijos 
karalius Albertas nesenai 
nuo arklio nelaimingai kri
tęs ir nusilaužęs kairiųjų 
ranka. Tik vienam Rusijos 
Romanovui jokia nelaimė 
neatsitinka, kokia visų net 
pageidaujama.

Iš Kanados. Per pereituo
sius 10 mėnesių Kanadon 
pribūta 356.450 ateivių, ku
rių tarpe esama pačių ame
rikiečių. Matyt, ten pragy
venimas yra lengvesnis.

PietųTik vienu balsu.
Afrikos Unijos parlamente 
vienu balsu atmesta įneši-

Huerta linksmas. Meksi
ko diktatorius Huerta to
mis dienomis iškilmingai 
apvaikščiojęs metines savo 
prezidentavimo sukaktuves. 
Ta dienų jis peržiūrėjęs sa
vo kariuomenę ir oficie-

Gali apsirėdyti
Beveik uždyka.

Nauji ir truputį padėvėti siutai ir 
Overkotai, kurie buvo užsakyti ant 
orderio už $40, už $50 ir už $00 da
bar parsiduoda po $5. ir augšėiaus.

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
TAUTOS NAMUS VILNIUJE

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

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA 
(Lltovskoje Naučnojc Obščestvo),

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.
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12 Katalikas

| MOTERIŲ SKYRIUS. |

i------ ,'■, w~' ■Buftr — -

MOTERIŲ JUDĖJIMAS.

Šalo karinio pasistatymo 
Anglijos sufragisčių, pride
ra pažymėti gana indomius 
sumanymus ir veikimus ra
miųjų sufragisčių. Šios ra
miosios suorganizavusios 
“maldos savaitę” už mote
rių reikalus, kaipo teisybės 
ir gero idea, nuo gruodžio 
1— dienos atlaikyta bažny
čiose pamaldos, religijiniai 
susirinkimai su tikslu at
siekti moterims . balsavime 
teises. Prie organizatorh; 
prigulėjo: Katalikių mote 
rių balsavimo teisių drau
gija, Bažnytinė lyga, Scot 
landi j os bažnytinė lyga ii 
Mozės išpažinimo lyga.

Busimas tarptautinis bal 
savimo teisių lygos kongre 
sas atsibus 1915 metais 
Berlyne.

Ponia Chapman Cat! 
New Yorke pernai įkuruf 
visuomeninius moterims pi 
lietoms kursus. Tie kursą 
tęsėsi dvi savaiti. Išguldo 
ma buvo per 2 vai. kasdie 
ną. Ten moteris buvo mo 
komos organizacijinio dar 
bo, buvo supažindinama jos 
su parlamentarizmo teclmi 
ka, su šalies įstatymais ū 
budais, kaip reik vest 
draugijas; taippat buvę 
mokoma ir pratinama mote 
rįs laikyti prakalbas vie 
šuose susirinkimuose. Tuos 
kursus pernai yra lankiu 
sios daugiau poros šimti 

^n o t ari ijy*1 ike-liav-usių>4i vi
sų Suv. Valstijų kraštu 
Vakarai buvo pašvenčiam 
diskusijoms ir praktiškoms 
paskaitoms.

Viduramžinės pažymėti 
uos teisės gyvuoja Franci 
joj. Šitai Lyone zecerii; 
(raidžių rinkėjų) sujungi 
nenorėjo sąjungon priimti 
moteries zecerės, ponios Co 
rain, gi kuomet jos vyras 
taippat zeceris, sąjungos 
narys, mėgino savo žmonos 
reikalą palaikyti, jis už tai 
prašalinta iš zecerių sąjun
gos. Tada abu Corain ape 
liavo i vyriausią sindikate 
Paryžiuje, ir čia jiem tei
sių nepripažinta, tatai pas
kui visą dalyką į savo ran
kas paėmė lygiateisių lyga 
Prasidės plačios agitacijos 
moterims puikiausioji rek- 
liama.

Šveicarijoj nauju civiliu 
kodeksu pripažinta abiem 
gimdytojam lygios teisės 
prie vaikų, visuose šeimini- 
niuose, auklėjimo ir turtą 
reikaluose.

Scotland!joje, sekant ki
tas šalis, sutverta balsavi
mo teisių del moterių yy- 
riškių lyga, kurios nariai 
rinkimų metu turinti rem
ti tik tuos kandidatus, kurie 
yra prielankus moterių ly
giateisėms.

Mrs. Edison, valdžios 
statistikų biuro Kaliforni
joje valdininkė, apdirbusi 
įstatymams projektą, bu
riuoju nustatoma minimum 
mokestis moterims, dirban
čioms fabrikacijoj ir pra
monėj. Toji minimum mo
kestis esanti daug didesnė 
už dabartinius ten moterių 
uždarbius.

Austrijos moteris vedan
čios energiną kampaniją 

prieš valgomųjų produktų 
brangumą. Vienoj toji agi
tacija atpigino anglis, 
Brunu’e pieninius uždarus. 
Kitur agituojama užuot 
brangios mėsos naudoti val
giui jūrių žuvis ir traškius. 
Ten moteris už tą savo e- 
nerginą kovą net pačios 
valdžios paremiamos ir ger
biamos.

Darbininkų partija Bel
gijoje pradėjus akciją ša- 
ies konstitucijos revizijos 
ūksiu. Suredaguota parla- 
nentan peticija, po kurtą
ją pasirašusios ir moteris. 
Korimą išgauti lygias bal
savimo teises del abiejų ly
nų.

Anglijos moterių lyga, 
turinti 455 draugijas su 45.- 
100 narių, šiais metais pra- 
leda labai didelį ir svarbų 
larbą: studijos apie vai
tus. Tuo tikslu busią išleis
ta visa eilė kningų, laikraš
čių, brošiūrų; taippat suor
ganizuota anketos į klausi- 
nus: 1. Vaiko moralybė, 2 
Vaikas mokykloje, 3. Ne- 
lormaliai vaikai,. 4. Vaikai 
su įgimtais piktais instink
tais, 5. Vaikų globėjams, 6. 
Vaikų darbas, 7. Teisiškas 
zaiko stovis. Tan darban 
jakviesta visa eilė žymiau
sių pedagogų, psychology 
laktarų ir juristų, taippat 
visuomenės veikėjų, užsi
manėm vaikų labdarybe 
Tai vis gražus ir sektinas 
lavyzdis ir kitoms šalims.

Damjtis parlameSaiF* iš- 
laujo įnešta pernai atmes
tas įstatymams projektas 
įpie moterių lygiateisę poli 
akoje. Ir, matomai, tasai 
projektas lengvai pereis, 
les moterįs nenuilstančiai 
larbuojasi.

B.

MOTERIŲ PAŽANGU
MAS.

Kas su doma seka nuo- 
atiiiį moterių reikalų vys
tymosi, kas tėmijasi į šių 
aikų nepaprastą moterių 
pažangumą, kadir butų 
orietaringiausias žmogus, 
turi pripažinti, jog moterįs 
darbuojasi del ideos, del vi
suomenės gero, del žmoni
jos labo. Ir tai jos darbuo
jasi jau visose mokslo sri
tyse ir prilygsta vyriš
kiams. Gi tasai darbavimo
si nuolat darosi žymesnis. 
Iš to žmonija laukia sau di
delio pelno, palaimų. Mote
rių pažangumas įneš į pas
toges meilę ir teisybę, su- 
drutįs tarp artimųjų pasi- 
I mosavusius ir reikalaujan
čius sustiprinimo ryšius.

Nuo tų laikų pirm ketu- 
riasdešimts metų, kuomet 
vienatiniu pašaukimu del 
moteries, nedirbančios lau
kuose ar tai namie, buvo 
vientik mokytojavimo pro
fesija, net iki šiam laikui, 
kuomet moteris yra gydy
toja, vaistininkė, valdinin
kė, laikraštininke, fotogra
fė, korespondentė, arba 
pirklybos rūmų vedėja, 
kuomet užima svarbias vie
tas mokslo laboratorijose, 
bibliotekose, kuomet ji va
ru kviečiama žemdirbystėm, 
kuomet be jos jau negali
ma apsieiti nei' ligoninėse, 

per tuos keturiasdešimts 
metų įvyko tokis persilau
žimas abelnose pažiūrose į 
moteries gabumą, gi gyve
nimo būtinumas tiek daug 
išvilko aikštėn visai niekam 
nežinomų moteries jėgų iš 
nuolatinio snūduriavimo, 
kad šiandie drąsiai galima 
tvirtinti apie, moteries mo
bilizaciją, taisomą visuo
meniniams žmonijos patar
navimams.

Tečiau visgi dar pas ne
kurtuos vyriškius, gi dali
mis ir pas moteris, galvo
se klaidžioja susenęs many
mas, kad moteris daranti 
vyriškiams profesionalams 
konkurenciją, mažinanti 
vyriškiams uždarbius, ir 
tokiuo budu tiems taigi vy
riškiams apsunkinanti savo 
šeimynų užlaikymą. Sulyg 
tos teorijos pasirodytų, kad 
dirbanti del kasdieninės 
duonos moteris turi atsiša
linti nuo pasaulio ir palik
ti vienuolė, gi vyriškiai to
liau neturėtų vesti, nes ma
žų uždarbių nepakanka šei
mynų užlaikymui.

Visupirmu tečiau negali
ma kokiame klausime mai
šyti priežasties su pasekme. 
Moterįs ne todėl griebėsi 
įvairių profesijų, idant ne
turėtų rišties moterystės 
ryšiu, bet todėl, kad tais 
ryšiais jos negalėjo rišties. 
Auganti ir besididiuanti 
šeimininkavimo reikalai ap
sunkino moterims eiti mo
tery stėn ir todėl jas priver
tė eiti sau duoną užsidirbti. 
Ne sa visto vis moterių dar
bas padaugino senų mergi
nų skaitlių,k bet ekonominės 
sąlygos, kurios apsunkino 
ir apsunkina eiti moterys
tei!, vertė ir verčia moterį 
pasirinkti sau parankias 
profesijas.

Melagingas todėl yra 
tvirtinimas, buk moterys
čių kiekybė, pradėjus mo
terims savarankiai veikti, 
mažėja. Atpenč, vis dar 
langiau einama moterys
tei!, nes kaip vyras, taip ir 
moteris dirba ir bendrai pa
laiko savo namus. Moterys
tei! neleidžia moterims eiti 
tankiausiai elementarės ne
laimės, potviniai, karai, blo
gi užderėjiinai.

Moteris, dirbanti del duo
nos, pakeitė tik savo darbo 
formą ir pakėlė to darbo 
ekonominį našumą. Seniau 
užimta prie ūkio turėdavo 
savo kuone visą darbą at
likti rankomis — šiandie gi 
pasinaudoja įrankiais, tech
nikiniais patobulinimais, 
kas palengvina darbą ir 
trumpina darbo valandas. 
Šiandie retai kokie darbe
liai tedirbama namie. Vis
ką atlieka tam tikros pra
monės, kur moterįs darbi
ninkės lengviau tuos darbe
lius atlieka ir viskas pigiau 
atsieina. Delei to namuose 
daug moterių atsirado be 
jokių užsiėmimų. Net tur
tingesnėms moterims tasai 
neveiklumas nusibodę j o, 
nes vienu sportavimu nepa- 
siganėdinama. Gi bėdines- 
nės moteris tuojau pradėjo 
galvoti, kaip čia padarius, 
kad be darbo nesėdėjus, nie
ko neveikus. Ėmė eiti į fab
rikus ir podraug su vyriš
kiais stojo prie darbų.

Tasai moteries darbinin
kės tipas dar galutinai nė
ra išsitobulinęs. Bet esame 
liudininkais, kaip jis tobuli

nasi, kaip augštyn kįla. E- 
same liudininkais kaip nau
josios gadynės moteris, ku
ri palaikoma už naminio ži
dinio ardytoją, jungia būti
ną gyvenimo kovą su įgim
tuoju idealizmu, kaip ji 
šauniai darbuojasi žmoni
jos labui; ir besidarbuoda
ma neiškrypsta iš žmonos, 
mothios-pilietės nuskirto 
jai prigimimu kelio.

Ir šiandie niekur nieko 
negalima veikti be moteries 
dalyvavimo. Kas butų su 
ligoninėmis, su prieglaudo
mis, jei anose moterįs ne- 
sidarbuotų, neimtų jokio 
dalyvumo. Jei tas tiesa, kad 
moteris išstūmė vyriškį iš 
kokios nors darbo šakos, 
prigulinčios tik vyriškių už
siėmimui, paklauskime, ko
kius supustijimus pagimdy
tų moterių bedarbė ban
kuose, prekybos namuose, 
visokiuose privatiniuose, 
miesto ir valdžios biuruose? 
Kame gi toji armija vyriš
kių, kuriems tos vietos (lig- 
šiol prastai apmokamos) 
atimtos? Kas galėtu šių die- 
nų moteris tuose darbuose 
pavaduoti?

Be abejopės ne vienas vy
riškis atsirastų bejėgis at
sisakius moterims dirbti į- 
vairiose įstaigose ir visuo
menės dirvoje!

Todėl tebūna palaimintas 
moterių judėjimas ir pa
žangumas, nes jis prana-
sauja žiiĮOii i j ai laiminges
nius laikus.

Anelė U-tč.

Kosulys
nusilpnina žmogų ir apsunki
na kvOpavimą.

Jį

Severas
Balsamas
Plaučiams

[Severa’s Balsam for Lungs]
sumažiną kosulio priepuolių 
aštrumą ir tuomi suteika ken
čiančiam palengvinimą ir pri- 
geibsti išgydymui kosulio, už
kimimo ir kitų nesmagumų, 
paeinančių nuo kvCpavimoka- 

* 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

[Severa’s Medicated Skin Soap]
yra dideles vertos muilas. Pa
tarimas kūdikių maudinimui, 
prie barz’dos skutimo ir mote
rims, norinčioms dailę odą tu
rėti. Jis užlaiko odos skylu
tes, vadinamas porais ir nelei
džia joms užsikimšti. Puikus 
barzdai skusti.

Kaina 25 centai.

Severas TAB-LAX
Paliuosuojanti saldukai.
Smagus vaikams.
Verti patarimo suaugusiems.

Kaina 10 ir 25 centai.

Aptiekose. Reikalaukit, kad jums 
duotų Severos Gyduoles. Jeigu 
ant vietos negalite gauti,tpareika- 
laukit stačiai nuo

W.F.SeveraCo:
‘ CEDAR . RAPIDS... IOWA

Gyduolės iš Lietuvos.
Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 

gyduolėmis (nekaistomis) geriausias 
išsigydo.

Iš Lietuvos prisiunčię 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:

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

elephone Yards 2750
Pirmos klesos karčema.

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

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

J. W. ZACHAREWICZ į
NOTARAS ?

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

Kreipkitės prie tautiečio, kurs 
yra atsakantis, o visados gausite 
teisingą patarnavimą. Pries šv. ! 
Jurgio bažnyčią.
903 W. 33rd St., Telefonas 5423 jį

“Aušras Bieiiinė Mokykla”
Mokina Angių kalbos 

Lietuvišk. kai.
> ‘‘ Rokundų 

Knygvedyst-s 
Stenografijos 
Pirklyb. Teises

3149 S. Halsted St., Chicago.

j BENFER j
D-ras BENFER gydo Į 

tiktai vyrus. F 

ė Patarymai Dykai, j
ė VALANDOS: Nuo 3 ryto iki r 
f 8:30 vai. vakare. Nedeldie- v 
r niais ir šventadieniais nuo v 
| 8 iki 12 vai. |

( Kalbama Lietuviškai. ( 

f OFISAS:
1 1827 Blue Island Ava. *

A. Norkūnas
Vienatinis 
Lietuvis

Išdirbejas.
Visokiu 

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

Mums pavės
ius darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

Tel. Yards 2710
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, 
Kampas 33 gatves.

ILL.

KAM GERIAUSIA.
— Mamyte, mamyte, ar 

žinai kam geriausia būti 
bažnyčioj? — šaukė dešim
tų metų mažoji Onytė, pa
rėjusi iš bažnyčios.

— Kodėl tu, mažule, ma
nęs klausi, juk žinai, kad 
bažnyčioje kiekvienam ge
ra, — mielai atsakė motina.

— Gera, tai gera, mamy
te, bet, man rodosi, geriau
sia tai tajai mažai lempe
lei, kuri kybo prieš tą alto
rių, kuriame pasislėpęs 
Viešpats Jėzus — kalbėjo 
mažoji Onelė.

— Kodėl, tau, dukrele, 
taip rodosi? — klausė moti
na.

— Kai tu, mamyte, mane 
nusivedei šiandie į bažny
čią, tai man taip gera buvo 
ten kalbėti poterėlius, taip 
buvo smagu. Rodos, Jezu- 
lis žiuri į mudvi — aš net 
nenorėjau eiti taip greitai 
namo. Taigi mudvi tik 
trumpai klupojome pas al
torių, o kaip gera buvo. O 
toji lempelė nuolat dega, 
nuolat kybo. Kaip jai bu
na smagu, kuomet ateina 
vakaras, žmonės išsiskirsto, 
bažnyčioje sutemsta ir lie
ka tik vienui viena toji lem
pelė ir Jėzaus altoriuje. O 
kaip tuomet, mamyte, gera 
tai lempelei! — riinati kal
bėjo Onytė.

— Toji lempelė, tai my
linčios Jėzų širdies paveiks
las — kalbėjo Onutei mo
tina — kuris myli Jėzų — 
tam irgi visuomet gera, nes 
Viešpats Jėzus pats ateina 
į tokią širdį ir gyvena jo
je, o toji širdis, lyg lempe
lė, nuolat dega meile prie 
Jėzaus. Todėl ir tu, dukre
le, mylėk Tą Gerąjį Jėzų, 
kas Jam nepatinka, kas ji 
rūstina, tai tu busi laimin
gesnė ir už tą lempelę.

Onutė nežinojo kas atsa
kyti į tuos motinos žodžius. 
Ji tik karštai, karštai pri
sižadėjo mylėti Jėzų ir vi
sados jam intikti.

Vytas.

IŠMINTINGAS KAI
MIETIS.

Jonas gerai mokėjo dirb
ti žemę. Skyrėsi jisai nuo 
kitų artojų teisingumu ii 
nesididžiavinių. Nebuvo Jo
nas niekad nei viršaičiu, 
nei šaltyšium. Bet jį Visi 
gerbė. Nei vienas suėjimas 
neapsiėjo be Jono. Nors se
nis nebuvo nei turtingas, 
nei galingas, nei rėksnys, 
bot jo visi klausė ir jo pa
tarimų visuomet suėjusie
ji laikydavosi. Visokiuose 
dalykuose prie senio šauk
davosi ir jo žodžio visi klau
sė.

Kartą atsitiko taip:
Du broliu skirstėsi tėvo 

paliktąjį turtą. O kaimo tai 
sunku atlikti tokį darbą. 
Kaip perskirti namą dviem 
žmonėm? Pusiau neper- 
skirsi! Kokia kaina arklio 
su keliomis avimis, arba u- 
kininko padarų? Persiskir
ti turtą broliai negalėjo: 
jaigu vienam gera — tai ki
tas nesutikdavo.

— Reikia pašaukti Jo
ną: ką jisai pasakys! — ta
rė vienas ūkininkas.

Broliai ir visi susirinku
sieji sutiko. Atėjo senis. Iš

karto jisai nesutiko skirsty
ti broliams turtą, sakyda
mas, kad vienas brolių bus 
nepatenkintas. Bot visų 
prašomas Jonas turėjo su
tikti.

Visą ūkį ir visus gyvu
lius reikia pusiau perskirti; 
bet gėrybė — Dievo dova
na! Gaila Dievui kiekvieno 
žmogaus ir kiekvienam duo
da duonos, taigi gėrybė rei
kia perskirti taip: vieno 
brolio šeimynoje tris žmo
nės, o kito astuoni, — tai
gi antram reikia duoti dau
giau.

Ir taip perskyrė Jonas 
brolių turtą, kurio negalė
jo perskirti nei jie patįs, 
nei susirinkusieji, nei val
džios teismas.

Mokinys S. Ane.

PAVYZDINGI VAIKE
LIAI.

Skriaudų ty j e (Mari j am- 
polės apskričio) 1 d. balan
džio, 1913 m., numirė nepa
prasta mergaitė, vardu O- 
iiutė, kuri ėjo dar tik penk
tuosius metus, o jau mokė
jo labai gražiai su žmonė
mis apsieiti, mokėjo net 
keliatą giesmių prie šv. Po
licies, mokėjo poterėlius, 
nrisakvmus.

Toji mergaitė pasirgo 
tiktai 8 valandas ir pasimi
rė.

Matyti, tos mergaitės mo
tinos — daržininkės Siau- 
ruševičienės — mokama 
vaikai auginti..n^s.yra -dim 
kita mergaitė, turinti dve- 
jis metus, kuri taipgi jau 
moka visus poterėlius.

Tai motinoms gražus pa- 
vyzdis. Vincas Čižauskas.

Trįs galvosūkiai.
Vežė žmogus mugėn po

ną ir žydą. Kelyj atsitiko 
nelaimė: nulūžo vežimo a- 
šis. Prisiėjo lauke pernak
voti. Ponas pasitiesęs kau- 
relį atsigulė po medžiu; 
žydas — prie arklių.

Guli visi trįs išsitiesę ir 
kiekvienas savo galvoja.

Ponas žiūrėdamas į dau
gi! mąsto:

— Štai ir danguje nc- 
vienaip; vienos žvaigždės 
mažos, vos tik spinkso; ki
tos stambios, aiškios — re
gimai augštesnės kilmės: 
bajorai, didikai, nelyginant 
kaip aš... Norėtųs man 
žinoti, kuomi gi yra mėnu
lis žvaigždžių tarpe, ar tai 
karaliumi, ar dar didesniu?

Vargdienis žmogus gi, 
žiūrėdamas ilgą laiką į 
dangų, tarė sau:

— Gražus, Viešpate, tas 
Tavo šventasis dangus; ir 
gerai padarei, Dievuliau, 
kad dangų taip augštai nuo 
žemos nukėlei, nes jaigu 
tik butų dangus pasiekia
mas, tai tuoj ponai turtuo
liai pasidalintų; užgrobtų 
sau didesniąją dalį, gi ta
da varguoliams mažai lik
tų, o kai man, tokiam mu
žikėliui, tenai nei vietos 
nesirastų...

Žydelis paglostęs barzdą 
mąsto:

— Švarc jur! Kad man 
kas duotų tiek slaptų smuk
lių ir krautuvėlių, kiek tų 
žvaigždžių matosi ant dan
gaus — tai butų fain ge- 
šeftas!...

12



KATALIKAS

Atrasta senovės miestai.
Turi užmokėti 35 milijonus.

Nauja Schmidto išpažintis.
Apgavikai skaudžiai baudžiami.

Taftas ir sufragistės.
ATIDENGTA SENOVĖS 

MIESTAI.
New York, N. Y. Žymus 

angliškas tyrinėtojas, kapi
tonas J. Campbell Besley, 
atkeliavęs čionai iš pietinės 
Amerikos, kur buvęs ap
lankęs ligšiol niekam nepri
einamas apylinkes ir kur 
susekęs priešhistorines so
dybas, priklaususias tautai, 
vadinamai Inca, katra gy
vavus pirm 15—20 tūkstan
čių metu ir jau tuomet bu
vus civilizuota.

Besley nupasakoja, kad 
upės Amazonkos augštesnė- 
se apylinkėse priešliistori- 
n ė j gadynėj gyvenę Incų 
giminė, kuri Įsteigus savo 
miestus, panašius šių die
nų tvirtovėms, kurios ir 
nūn įdegsiančios. Tuose rū
muose sutinkami akmenai, 
sverianti kelis šimtus tonų. 
Tos sumanios tvirtovės tu
rėjusios požeminius karido- 
rius, lyginai kaip ir šių ga
dynę.

To negana. Besley tarp 
iškasenų suradęs daug 
ginklų, sidabrinių ir auksi
nių indų, kas liudija tos 
žmonių giminės pažinojimų 
arcjiitpjjtiųęf! dailės, taigi ir. 
jos augštų kultūrų. Kapito
nas Besley savo paieškoji
muose pataikęs į puikiai pa
taisytų ir gerai užlaikomų 
plentų-kelių, turinti 1.500 
mylių ilgio.

Tie visi miestai ir viskas 
žemėmis užversta mažiau
siai pirm 10.000 metų. Na
mų statymui medžiaga dau
giausia buvo vartojama ak
muo.

Labai indomus atidengi
mas.

TURI PALIUOSUOTI, 
KAD PAKARTI.

Jefferson City, Mo. Ja
mes Schrum teismo pa
smerktas 99 metams kalėji
mai! už Ginto Gibsono nu
žudymų. Gi antroj byloj už 
kitų žmogžudystę jis teis
mo pasmerktas pakorimui. 
Teisėjas ištarmės išpildy
mui paskyręs balandžio 3 
d. š. m. Sulyg valstijos į- 
statymų gubernatorius 
Sclirumų iš kalėjimo turės 
paliuosuoti, idant butų gali
ma jis nubausti pagal an
trųjų teismo ištarmę. Išleis 
iš kalėjimo ir pakars.

Drauge su juo tame pa
čiame kalėjime laikoma ir 
jo suims, kuris taippat nu
baustas už dalyvavimų 
žmogžudystėje.

VALSTIJA PRAKIŠO 
PINIGUS.

Albany, N. Y. Osborne’o 
tardymo komisija, kuri val
stijos vyriausybės vardu 
turi ištirti didelius papirki
mus taisant valstijoje ke
lius, pagaliau savo darbų 
pradėjus. Valstijinis kelių 
inžinierius L. W. Irish ka
dangi išpažino, kad valsti
ja pražudžius beveik 900.- 

000 dol. išduodant kelių tie
simui kontraktus ant sumos 
3 milijonų dol. 1912 m. Pa
daryta kontraktai su to
kiais žmonėmis, kurie apie 
kelių tiesimų neturėjo jokio 
supratimo ir nutiesti tie ke
liai-vieškeliai tuoj aus sui
ro. Laimė dar, kad tie kon- 
traktoriai-nenaudėliai ne
spėjo tų kelių pabaigti ves
ti, nes tie visi.keliai išnau- 
jo reikia pertaisyti ir išnau- 
jo pinigus aikvoti.

Tai vis darbas nelaimin
gųjų politikierių!

PREZIDENTAS PALAI
KO NIGERIO PUS?.

Washington, D. C. Prezi
dentas Wilson nežiūrint 
grasinimų senatoriaus Var
daman iš Mississippi pa
tvirtino nominacijų nigerio 
R. H. Terrell Į teisėjus mu- 
nicipalin teisman Columbia 
distrikte (D. C.). Terreu 
ton valdvietėn buvo nuskir
tas buvusio prezidento 
Roosevelto, nežiūrint nige- 
rių priešininkų kongrese 
opozicijos, gi ir dabartinis 
prezidentas Wilson laiko 
nigerius žmonėmis, kurie 
gali užimti augštesnes vald- 
vietes neprasčiau už baltuo
sius žmones.

Nigeris Terrel yra ap
šviestas vyras, baigęs Har
vardo universitetų. Bet, 
mat, nekuriems šovinis
tams jis visVien senoviškai 
išrodo vergu ir niekam ne
patinkamu žmogumi.

TURI UŽMOKĖTI 35 MI
LIJONUS DOL.

Cleveland, O. Valdiškųjų 
mokesnių komisoriai Fack- 
ler ir Agnew galutinai ap- 
rokavo asmeninį milijonie
riaus J. D. Rockefeller tur
tų ant $900.000.000 ir nu
sprendė, kad jis valstybės 
išdan turįs įmokėti nema
žiau 35 milijonų dol. Tie 
mokesnis priguli už tris 
metus, nuo kurių milijonie
rius išsisukinėjo įvairiau
siais budais. Žinoma, jam 
dabar.- prirokuota ir nuo
šimčiai už užtrauktus mo
kesnius.

Tai kur šykštuolis! Jis 
šalinasi nuo mokėjimo ir 
nuo įplaukų mokesnių. Bet 
valdžia savo nepraleis.

KURČIAS KAIP UOLA.
Indianapolis, Ind. Ham

monde, Ind. nekoksai S. 
Cherka nužudė savo žmo
nų. Teisinas pasmerkė jį 
pakarti. Nėra motinos, nėra 
tėvo, kad tuo tarpu liko 
našlaičiai 7 metų amžiaus 
mergaitė ir 5 metų berniu
kas. Cherka pereitų pėtny- 
čių pakartas. Pirm to pa
smerktojo apgynėjai ištem
pė visas savo jėgas, kad iš
gelbėjus Cherkų nuo kartu
vių. Tuo tikslu jie pas gu
bernatorių nusigabeno vai- 
kučius-našlaičius ir tie su 
ašaromis meldė gubernato

riaus susimylėti ant tėvo. 
Bet gubernatorius nei do
mes neatkreipė į jų meldi
mų. Bet dar subarė advoka
tus, kam jie atgabenę pas 
jį tuos vaikus.

Paliko kurčias kaip uo
la.. .

KALINIAI PRIE KELIŲ 
TAISYMO.

Springfield, Ill. Andai 
valstybinė kelių komisija 
svarsčius, ar galima panau
doti kalinius taisymui nau
jų kelių valstijoje sulau
kus pavasario. Nuspręsta 
juos panaudoti.

Jolieto kalėjimo viršinin
kas pranešė, kad pavasarį 
jis turėsiąs parengęs 250 
kalinių prie kelių darbo. 
Gubernatorius Dunne tai 
pagyrė ir komisija tų pasiu- 
lijimų priėmė. Tie visi klau
symai busiu paskirstyti į 
penkis burius ir dirbsiu į- 
vairiose vietose prie kelių 
taisymo.

NAUJAS HANS SCHMID
TO PRISIPAŽINIMAS.
New York, žmogžudis 

Hans Schmidt, pasmerktas 
nužudyti, jau atsirandąs 
Sing Sing kalėjime ir lau
kius mirties elektrikinėj 
kėdėj. Andai jis ten atsilan- 
kiusam prokuratoriui išpa
žinęs naujus dalykus, bū
tent, kad Anna Aumuller 
mirus nuo operacijos. 
Schmidt nusako, kad mergi
nos nenužudęs, tečiau norė
damas paslėpti savo ir vie
no daktaro piktadarybę, 
mirusios po uždraustai o- 
peracijai merginos lavonų 
sukapojęs ir įmetęs upėn.

Taippat pasakė, kad jo 
tuos žodžius tegalinti pa
tvirtinti keli asmenis. Kuo
met mergina mirus, tuomet 
pas ją buvusieji asmenįs iš
bėgę ir tik jis vienas pasili
kęs prie lavono. Nebūta tad 
kas daugiau veikti, kaip 
tik lavonų paslėpti.

Pagaliau prisipažinęs, 
kad jis visas laikas tik nu- 
davinėjęs bepročiu esąs,

Puikus iš jo paukštis!

PAGYDYTI NUO PIK
TŲJŲ RAUPLIŲ.

New Orleans, La. Dr. 
Ralf Hopkins skelbia, kad 
sergančių piktomis rauplė
mis kolionijoje Louisiana 
9 asmenįs liko visai pagy
dyti iš tos baisios ligos ir 
jau galį jie susieiti su žmo
nėmis, Neužilgo jie visi bu
sią paleisti iš to baisaus ka
lėjimo. Ir kiti ligoniai esą 
pasekmingai gydomi. Dr. 
Hopkin išradęs nuo tos li
gos vaistus, kurie tiesiog 
stebuklingai gydą tų ligų.

BAISI IŠTARMĖ VI- 
LIUGAMS.

Flint, Mich. Baisių ištar
mę ant vilingų ir apgaudi
nėtojų mergaičių išdavė 
teisėjas Wisner, kuomet už
dedamas 5 metus kalėjimo 
nekokiam Robertui Carlos 
už sulaužymų pažadėjimo 
apsivesti su viena mergina 
ir išviliojimų iš jos sutau
pytų pinigų, pasakė: “Gai
la man visų tų piktadarių, 
banditų, plėšikų ir vagių, 
šiais laikais uždarytų Mar
quette kalėjime, kurie turi 
tenai bendrai 5 metus išbū
ti su tavimi. Jiems visiems 
siunčiu pasargų, idant sau
gotus! su tavimi draugavi

mo ir lenktųsi tavęs kaip 
užkrėstojo, nes tai yra tavo 
tokia baisi piktadarybė, ko
kių tu surengei merginai.

PRIEŠ ALKOHOLIŲ.
New York, N. Y. Prezbi- 

teristų sekta paskelbė alko
holiui žut-but mirtinų karų. 
Tuo tikslu pasiuntė savo 
250 agitatorių į valstijas 
Kalifornių, Colorado, Wa
shington ir Oregon, idant 
tenai jie kovotų prieš alko
holio vartojimų, naudodami 
tam tikslui kratomuosius 
paveiksuls, išrodančius al
koholio didį žmonių orga
nizmui kenksmingumų. Tai 
priešalkoholinei kampani
jai minėta sekta tuo tarpu 
paskyrusi $50.000.

SENATORIUS GORE IŠ
LOŠĖ BYLĄ.

Oklahoma City, Okla. Fe- 
deralis senatorius Gore, pa
trauktas teisman nekokios 
Minie Bond už $50.000 atly
ginimo už kokį tai ant jos 
užpuolimų viename Wa
shington viešbuty j, teis
mo paliuosuotas nuo atsa
komybės. Prisaikintųjų 
suolas išdavė savo ištarmę 
greitai, tik po 4 minučių 
pasitarimo. Teismas pažy
mėjo, kad ant senatoriaus 
užpulta politikos žvilgsniu 
ir norėta nemaloningai jis 
nuskriausti, be to pakenkti 
jo naujam į senatorius iš
rinkimui ateinantį rudenį.

Reikia žinoti, kad sena
torius yra neregįs ir seny
vas žmogelis.

Ponia Bond tuomi neuž
ganėdinta ir padavus ape
liacijų viršesnian teisman.

TAFTAS PRIEŠ SUFRA- 
GISTES.

Amherst, Mass. Buvęs 
Suv. Valstijų prezidentas, 
gi dabar profesorius Yale 
universitete, William How
ard Taft, vietos kolegijoje 
skaitęs paskaitų temoje: 
“Liaudis, konstitucija ir 
teismai” ir tarp kitko aš
triai pasmerkęs sufragistes, 
kurios prievarta stengiasi 
atsiekti lygiateises.

Tokias moteris jis pava
dino aršesnėmis už anar
chistus ir pridūrė, kad mo
teris, norinčios įgyti lygia
teises politikoje, privalo 
pirmiau prirodyti, ar jos 
yra gabios užimti bent ko
kias valdvietes ir ar jos 
bus naudingos visuomenei. 
Ligšiol, Tafto nuomone, mo- 
terįs to neprirodžiusios.

DUNNE KANDIDATAS Į 
SENATORIUS.

Washington, D. C. Kal
bama, kad valstijos Illinois 
gubernatorius Dunne demo
kratų partijos busiąs per
statytas kandidatu į fede- 
ralius senatorius. Guberna
toriaus kandidatūrų karš
tai paremiųs valstybės sek
retorius Bryan.

Dunne be to tikisi gauti 
sau paramų iš prezidento 
Wilsono, norints pastara
sis jau seniau buvęs apreiš
kęs, kad nenorįs maišyties 
į senatoriaus rinkimus val
stijoje Illinois.

Andai Dunne pietavęs 
pas Bryanų ir tuo metu kal
bėtasi apie politikinį padė
jimą Illinoise. Paskui Dun
ne aplankęs prezidentą. Wil- 
suuą.

Nekurie valstijos Illinois 
kongresmanai Bryanui jau 
pranešę, kad ne Dunne, bet 
Sullivan apturėsiąs nomi
nacijų į senatorius, tada mi- 
nėtoj valstybėj demokratų 
partija kampanijų pralo
sianti.

Tuo tarpu senatorius 
Lewis iš Illinois valstijos 
į tuos reikalus visai nesi- 
maišysiųs.

IgUhP irtis 
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.

Phone Canal 31110

Dr. M. H. Herzman
Ofiso vai.: 10-12 A. M., 7-8:30 

P. M. Nedeld.: 10-12 ryto.

971W. 18th St., Chicago, III.
Kamp. Morgan St.

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

vevime proga 
įsigyti puikų gele
žinkelių laikrodėlį, 
moteriškų, ar vyriš
kų. Mes parduoda- 

[|me šitų puikiai iš
margintų, auksu ap
vilkta, dvigubais 
viršeliais laikrodėlį 

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

Dr. Hugo V. Przibyl
Gydytojas ir operatorius.

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

URANIUM LINE
TIK $20.00 į EUROPA

Reguliaris plaukimas, Bevelis telegrafas. 
Dvigubų Sriubų garlaiviai. Pigi geležinkelio 
mokestis [LIETUVĄ.

KABINOSE - $45.00
Uranium Steamship Co. Ltd.

New York ... 33 Broadway
Chicago . . . 140 N. Dearbon St.
Philadelphia . . 422 S. 5th 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 1658

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

Ar matei kada-nors laikrašti | 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-nių puslapių j 
didžiausio formato, vedamas ge- ■ 
riaušių redaktorių. Rasi jame * 
geriausių raštininkų raštų ir vi- į 
šokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metas 52, puse! m. S1 
Užslonluasa mataras S3, pussl metų $>.:0 

Rašydami laiškus adresuokite
DRAUGAS PUB. CO. į 
2634 W. 67th St. Chicego, 111. I

NEUŽMIRŠK!
Kad mes laikome puikiausių ir geriausiti gvarantuotų tik

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

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

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

Telefonas: Canal 3763

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

rųšis užsisCnejusių ligų, vyrų ir moterų-

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

piet. ir Nedeld. nuo 10 iki 1 vai.

OFISAS:

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

BR. PETRAITIS, Dcntistas
10756 Michigan Ave., Roseland, Ill. 

KAMPAS 108 GAT.
Ligonius priimu nuo 9 ryto iki 9 

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

Į EUROPĄ.
TANKUS PbAUKlNEJlMAI.

Puikus 3 klasos ir tarpdėnio įren
gimui dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

Del išplaukimo dienų, tikiotų Ir ki
tų smulkmėm} kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents. 
5 Broadway, New York, arba pas vie
tinius teisotus agentus.

ii ima" MimiMgMan

************************* *% *
* Telephone Yards 687 *

* DR. G. N. GLASER, |
* 3149 S. Morgan St., Chicago, Ill. Ž
k a* Pranešu visuomenei, kad aš esu * 
s seniausias gydytojas ant. Bridge- į

porto, praktikuojant 21 metus. Vi- $
* sus ligonius stengtsiuosi užganė- * 
J dinti sąžiniškai ir esu visuomet J
* ant pareikalavimo dieną arba nak- į
* tį. Esu specialistas ligose vaikų, * 
J moterų ir vyrų. Taipgi darau S
* visokias operacijas. *
>**»*****#»****W1 *********

wH—iwiiHrmuHWUBmiiiMimwiiiaw p t i
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 paklausisi mano rodos.

DARAU VISOKIUS PATAISYMUS

A. ŽUKAUSKAS
Kriaučius Vyriškų Drabužiu.
3312 S. HALSTED ST.

TELEPHONE YARDS 6789

Nauja Lietuviška Aptiek?.
Gaunama visokios gyduoles ir žo

les, neišskirent ir importuot. Duodam 
patarimus ypatiškai arba per laiškus, 
v-geniams -apeangasj-vėdHaįcaMa-a 
ir nevėdusies.

JOKŪBAS RASLAVICE, Sav.
Kreipkitės po adresu:
3308 Wallace St., Chicago, Ill.

PASISKOLINK PiNSGU,
PIRK NAMUS,
APSAUGOK NUOSAVYBE

nuo ugnies
Senoj įstajgoj, gyvuojan. nuo 1868 m.

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

Tel. Canal 26. Money orderiai.

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

I CHAS. H. SHITH I
įjj~ Pritaiso
S Sziltimų, Gazą, Vandenį
%. ir stogo blekes. J
įf 5107 S. Michigan avo., Tel. Oakland .1457 j
* Hes. 2103 S.State st., Tel. Calumet 1881 * 
**************************

K ************************ M
* Tel. Canal 2118 Ž

« Dr. A. L JUŠKA
* Lietuvis Gydytojas.
* 1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. *
* Kampas 18 os gtv. 2
* ************ ************ M

Vienintelis Praktiškas 
Lietuiiy

Kontraktorius
Steponas Markūnas.

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

: tai nes.
Taiso senus namus, pa- 

: deda cementinį fundamen- 
: tą. Norėdami savo namus 
Į taisyti kreipkitės pas

Steponą Markuną, 
į 1645 W. 47th St, Chicago,

Tel. Drover 3859.

13



|f-r ' v’-.,’*,

14 KATALIKAS

Vietos, kur yra begales 
darbo.

Dabartės visuose dides
niuose miestuose daugybės 
yra bedarbiu; tūkstančiai 
bedarbiauja. Yra jau tokią, 
kuriems badas žiuri Į akis. 
Vienok, mokslo vyrų išro- 
kuota, kad visi Suv. Val
stijų gyventojai galėtų su
tilpti ir išmisti vienoj Tex- 
as’o valstijoj ir toj valstijoj 
visiems darbo butą iva- 
lias. Texas-gi yra tik dalis 
Suv. Valstijų. Taigi, ar ne 
keista, kad valstybės gy
ventojai, kurie galėtų turė
ti darbo ir išmisti viename 
kampelyj, o neturi kaiku- 
ric darbo ir badauja, pa
sklydo po didžias valstybės 
platybes. Kas čia kaltas? 
Surėdymas, vieni sako. 
Šios šalies surėdymas nėra 
idealis, bet jis yra daug ge
resnis, negu daugelio kitų 
valstybių. “Laisvės ir že
mės” čia daugiau, negu bi 
kokiame kitame krašte. 
Taigi jau čia ne tiek surė
dymas kaltas, kiek žmonių 
nemokėjimas naudotis lais
ve ir žeme.

Žmonės perdaug grudžia- 
si į miestus, kemšasi į dirb
tuves ir virsta čiutabakių 
pastumdėliais. Kuomet gi 
žmonių perdaug prisigru- 
džia i miestus ir čiutaba- 
kiai gali pasiskirti iš dide
lio būrio sau pastumdėlių, 
tuomet tai ir sušunkama 
kaikurių: “Surėdymas ne
geras”.

Tą dalykij stovį gražiai 
nupiešia vienas amerikietis. 
Šitaip jis rašo:

*^^Baug—nesąmonių- 
ria jauni vyrukai, skųzda- 
miesi neturį progos, netekę 
darbo, gauną mažą algą ir 
esą stumdomi, mindžiojami, 
prispausti.

Matydami aplink save 
pasiturinčius, jie lengvai i- 
ma nekęsti turtingųjų, ieš
koti priekabių ir skųsties 
del blogo surėdymo, netiku
sių įstatymų, sunkaus liki
mo.

Gerų vilčių, gerų norų 
jaunam vyrui šitai ką gali
ma pasakyti.

Didžiausia čia bėda, ma
no drauge, tai smelkimasi 
į miestą. Tai yra moningas 
manymas, kad miestas yra 
vienintelė vieta, kur tu ga
li sunaudoti savo spėkas.

Ištikro gi miestas yra 
perdaug prikimštas, algos 
puola del didelės konkuren
cijos, miesto gyvenimas ne
tikęs ir jei tu neturi dar
bo, esi sveikas kurni ir dva
sia, tai miestas tau sunki 
buveinė.

Be to, tas prikimštas 
miestas yra pilnas pagun
dų, vedančių prie tavo su
gedimo. Čia smuklės, kla
jūnes, piktadariai, nešva
rus, kvaili pasilinksmini
mai, kurie nesuteikia tau 
jokio gero.

Apleisk miestą; eik so- 
džiun; taupyk pinigus; į- 
gyk žemės; buk ūkininku.

Miesto kvailiai papratę 
pašiepti sodiečius ir žiūrė
ti iš viršaus į juosius.

Ištikro gi sodiečio gyve
nimas yra laimingiausias, 
sveikiausias ir prakilniau
sias iš visų žmogaus užsi
ėmimų.

Sodžiuj tu turi apsčiai 
maisto, atsilsio, o tavo dar
bas ten prakilnus. Gyveni 

tyrame ore. Turi nuosavy
bę, didžiuojies ja ir godoji 
save. Esi neprigulmingas. 
Gali turėti ramų gyvenimą 
su pačia ir vaikais.

Milijonai akini derlingos 
žemės yra Suv. Valstijose, 
kurie tave vilioja. Kelis 
metus patrusęs gali stoti 
ūkio savininku.

Gailinkis ir pasigydyk 
nuo miesto karštligės; ap
leisk miestą ir gyvenk gam
tos skraistėj ir buk žmogu
mi.

Žinoma, sodietis turi 
dirbti, užtat jis dirba sau. 
Jo darbas gausiai atlygin
tas.

Žinoma, sodiečio gyveni
mas ne be nuobodumo. Bet 
kaip sykis privalai prie to 
prisitaikinti. Išnaikink sa
vyj tą troškimą but nuo- 
latai minioj, užmušk savyj 
tą avies instinktą, kurs da
ro žmones nelaimingais, jei 
jie nėra tirštuose būriuose, 
kaip avis. Išmok gyventi 
skyrium, mylėti laisvę ir 
pasitenkinti savimi.

Tie laikai jau praėjo, 
kuomet būti sodiečiu reiš
kė būti nešvankėliu, nežinė- 
liu, neapsitašėliu, mužiku. 
Šiais laikais nėra Suv. Val
stijose sumaningesnių, pro
tingesnių, kurie gyvena ge
riau ir turtingiau, negu u- 
kininkai Illinois ir Iowa 
valstijų.

Svietas yra platus tau. 
Žemė tave šaukia. Pasiseki
mo duris atdaros. Apleisk 
miesto goviedą, suodžius, 
šlunkynus, mulvynus ir 
smarvę. Ant žemės sklype
lio turėsi pasisekimą, nau
dingą ir patenkintą gyve
nimą.

Paklausyk žemės vilioji
mo. Apleisk miestą, eik 
laukuosna, kur gali pilna 
krutinę alsuoti ir dirbti ir 
vertingą gyvenimą vesti!”

Lietuviai yra sodžiuje 
augę, sodžiaus darbus dir
bę. Atvažiavę gi šion ša
lin daugių daugiausiai gru- 
džiasi į miestus ir tik maža 
lietuvių ateivių dalelė tepa
tenka į sodžius, o dar ma
žiau patįs kimba į ūkį. Ne
pratęs prie miesto gyveni
mo, nemokąs kalbos, nemo
kąs darbų, begales vargų tu
ri nukęsti lietuvis Ameri
kos mieste. Sodžiuj gi pas 
ūkininką kitaip jam butų. 
Iš pradžios, nemokant kal
bos, reikėtų būti nebyliu ir 
butų ilgu ir nuobodu. Už
tat čia sutaupytų kiekvie
ną centą, greičiau kalbos 
pramoktų, susipažintų su 
budais ūkio vedimo šioj ša
lyj ir stotų neprigulmingu 
žmogum ir jokių bedarbių 
šmėkla nebūtų jam baisi.

Dabartės, darbams silp
nai einant ir pavasariui a- 
teinant, lietuviai turėtų 
galvoti apie dauginimąsi į 
sodžius. Tiesa, reikėtų atsi
skirti nuo savųjų, gali but 
ilgu. Užtai reikia apsirū
pinti geru laikraščiu, kelio
mis geromis kningelėmis, gi 
busi dvasiniame sąryšyj su 
savaisiais.

Jei Amerikoj žydai kim
ba į ūkius, tai žinokim, kad 
ūkis šioj šalyj neša didį 
pelną. Vidutinio gerumo že
mė neša 15%. Kiekvienas 
padirbėjęs sodžiuj pats pa
matys, kaip geriausia įgy
ti, ūkį.

Earmerys.

Čiurlionies paveikslų 
paroda Vilniuj.

Jau kelintas mėnuo Vil
niuj (Zavalnaja 2) atidary
ta dailininko Čiurlionies pa
veikslų paroda.

Paroda užima tris didžiu
les sales. Visos gi tos salės 
pilnutėlės didesnių ir ma
žesnių paveikslėlių ir pa
veikslų. Išviso jų čia 227. 
Ir vis tai vieno ir to paties 
musų dailininko Mikalo
jaus Čiurlionies!

Parodą lanko daug žmo
nių ne tik lietuvių, bet ir 
kitataučių. Turbūt joks ap
sišvietęs lietuvis neaplen
kia Vilniaus, neapžiurėjęs 
Čiurlionies paveikslų paro
dos.

Ir apskritai, besilankan
tieji parodon stengiasi aty- 
džiai tuos paveikslus apžiū
rėti, įsidėmėti dariusio juos 
dailininko gabumu. Ne tik 
lietuviai, bet ir žymiausi ki
tataučių dailininkai ir dai
lės žinovai vadina Čiurlio
nį nepaprastu dailininku, 
kokių nedaug buna.

Plačiai tarp apšviestų, 
kultūringų žmonių pagarsė
jo Čiurlionies dailus darbai, 
jo vardas, drauge gi pagar
sėjo ir lietuvių vardas. Ki
tataučiai jo atmintį gerbia 
ir godoja, tatai pažinkime 
jį ir mes, ypač jaunimas, ir 
žinokime, kodėl jo atmintis 
taip gerbiama ir godojama.

Mikalojus Čiurlionis gi
mė 1875 metais vargingo 
vargonininko šeimynoj, Va
rėnos miestelyj, Trakų ap., 
Vilniaus gub.. Mirė gi jis 
1911 metais ligoninėj, Len
kijoj, iš kur jo kūną atga
beno Vilniun ir palaidojo 
Rasos kapinynuose, šalę ki
to žymaus lietuvio-veikė j o 
Povilo Višinskio. Gyveno 
tatai jis išviso tik 36 metus. 
Ir per tą taip trumpą savo 
gyvenimą jis jau suspėjo 
savo darbais ne tik savo, 
bet ir apskritai lietuvių 
vardą pagarsinti!

Čiurlionis iš prigimimo 
turėjo didelį palinkimą, ne
paprastą gabumą prie vis
ko, kas tik yra dailaus, gra
žaus — prie muzikos, pai
šymo (paveikslų), mylėjo 
dainas, mylėjo prigimties 
apsireiškimus ir tt. 13 metų 
jis jau pats tvėrė muzikos 
veikalus. Paskui lietuvių 
didžponio globiamas, moki
nosi ir lavinosi įvairiose 
augštose Rusijos bei užsie
nio dailės mokyklose. Tė
čiai! mokyklų jis nebaigė,, 
profesorių patariamas ne
varžyti savo talento, bet 
liuosai, savistoviai jį lavin
ti, plėtoti.

Tuomet grįžęs Lietuvon 
jis varė savo darbą, piešė 
ne tik paveikslus, bet užra
šinėjo žmonių dainas, mo
kinosi žmonių dailės, klau
sėsi jų muzikos, kad paskui 
savo tvarinius pritaikius 
prie musų žmonių dvasios ir 
ūpo; jis troško, kad jo tva
riniuose kuolabiau lietuvių 
sielos ypatybės apsireikštų. 
Apskritai gi, Čiurlionis pa
sižymėjo dideliu Lietuvos 
numylėjimu. Juk jis bliz
gantį užsienio ir didmies
čių gyvenimą metė dėlei 
Lietuvos ir čia taip dažnai 
savo įkvėpimo žmonėse ieš
kojo.

Apskritai, buvo tai siela, 
mylinti viską, kas gera, 
gražu, prakilnu.

Ineikime dabar jo pa
veikslų parodon. Iš karto 
atsidursime tarpe didelio 
paveikslų skaičiaus. Ir , vi
si tie paveikslai nepaprasti, 
tokie, kokių visame pasau
lyj nerasime. Kad suprasti 
gi tuos paveikslus, reikia 
giliai mokėti jausti ir pa
kilti drauge su M. Čiurlio
niu į jo svajonių pasaulį.

Čiurlionies paveiksluose 
matome audra siaučiančia; 
perkūnus trenkiančius, 
žvaigždes spindančias, žiū
rėdami į Čiurlionies paveik
slus, gyvai primįsime iš mu
sų senelių girdėtas pasakas, 
pamatysime tų pasakų už
burtas pilis, karalaites, jū
rių gelmes, žalčius.

Priėję prie kokio-nors 
paveikslo ilgai žiūrėsime į 
jį ir vis ką-nors naujo ir 
naujo matysime, negalėda
mi su reginiu persiskirti. 
Čiurlionies paveikslų turi
nys neaprašomas, jis tik at
jaučiamas giliausiais žmo
gaus jausmais.

Šit šaulys, stovįs ant kal- 
nų-uolų viršūnės. Leidžia 
jis vilyčią į paukštį-žvaigž- 
dyną. Čia vėl kaž-kokia pi
lis debesiuose, tiltai stebuk
lingi, nepaprasti medžiai, 
augmenai, neregėti žvėrįs, 
užkerėti miegantieji po var
pu karaliai, ten vėl karalai
tės. Čia jura, tai kįlanti 
bangų kalnais iki debesių, 
tai tyli, rami-ramiausia.

Čia vėl šventvietė-auku- 
ras.. Švelnus, malonus var
sų suderinimas glostyte 
glosto jausmus ir primena 
kasžin ką pažįstamą, žino
mą, brangų. Taip, šis auku
ras savo švelniomis spalvo
mis, jų suderinimu, tai tik
rai lietuvio dailės tvarinys. 
Čia pat gi, netoli, ir visiems 
mums žinomas kapinių pa
veikslas. Augšti medžiai 
sergsti kapines. Pasižiūrė
kime arčiau tiems me
džiams: jų viršūnės ypatin
gai pasilenkusios kapinių 
pusėn, išaugusios, į paukš
čius pavirtusios, uoliai tuos 
kapus sergstančius, snapais 
į juos atsigrįžusius. Visur 
tyla, ramybė, tik “Grižulio 
Ratai” danguj mirga.

O štai vėl “Pasaka”. Du 
Galiunu-Karaliu savo val
stybėj-miške rado nepap
rastą šviesą ir, padėję ją 
ant delnų, stebisi.

O kas gi tą tokia stebuk
linga, nepaprasta, karalius 
žavėjanti, šviesa? Žiūrėk 
— tai musų sodžius. Ir 
skleidžiasi, plečiasi ta ga
linga šviesa iš to sodžiaus į 
visus rūmus, visas pilis ir 
temdo juos.

Tame paveiksle geriausia 
atsivaizdina musų dailinin
ko siela, jo meilė prie musų 
darbo žmonių, prie jų suru
kusių griūčių. Jis, matyt, 
suprato, kad šviesa ir galy
bė iš musų sodžiaus gali 
kilti, reikia tik žmones, tuos 
sodžius iš paniekinimo ir 
purvo pakelti;

Didelę kningą prisieitų 
rašyti, norint Čiurlionies, 
didelio dailininko, paveiks
luose užkerėtas pasakas- 
mintis aprašyti.

Geriausia butų kiekvie
nam prasilavinusių jaunuo
lių prie progos parodoj pa
būti, gerai, atydžiai prie 
tų paveikslų prisižiūrėti ir 
sujudinti savo dvasią tame 
užburtame dailės ir svajo
nių šaltinyj P. R.

ffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiil luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDOVANŲ Pasiimk šitą Laikrodėlį DOVANU
Ne

pamigsi!
N©- 

užsivilsi!

‘I

JisJis

pažadins visuomet

parodystave iš

ryto kada tau tikrą

laiką.tau reikia

liliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii].................... iiiiiiiiil

KATALIKO 
DOVANA

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
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

Mirė žymus diplomatas. 
Miesto Tokio mirė žymus 
diplomatas, buvęs ambasa
dorius Suv. Valstijose, vice- 
grafas Aoki. Jis buvo euro
piniai išauklėtas ir vedęs 
vokietę aristokratę. Jis lo
šęs nemažą rolę tarptauti
niuose politikos reikaluose.

Washington™ paminklas. 
Anglijos laikraščiai pajudi

Viršuj parodoma Alaskoj geležinkelis, kurs bus pastatytas ir valdomas valdžios.
Apačioj parodoma farma Alaskoj.

ž&sE

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiil

na projektą pastatyti Wa
shington™ paminklą Angli
joje, kas reikšią kuogeriau- 
sią tarp abiejų valstybių 
gyvuojančią sutikinę. lodo
mu, kaip Anglijos valdžia 
į tai atsinešianti, nes juk 
Washington yra buvęs di
džiausias Anglijos prieši
ninkas.

Neteisingos žinios. Vatika

ne oficialiai užginta besen- 
siniams gandams, buk popc- 
žius nesenai katalikams re
komendavęs vieton “tan
go” kitokius šokius. Pažy
mimu, kad ponelius Jokiais 
niekais neužsiimdinėjąs. 
Abelnas viešosios moraly
bės klausimas popežiui ki
bai rupi, bet tais dalykais 
užsiiminėja tam tikroji 
bažnytinė valdžia.
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Nikodemas Overlingas, pirm., 

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

941 W„ 33rd St.
Ant. Kasparas, Prot. Raitin. 

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

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

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

2118 W. 20th St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L, KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OP 
LAKE.

Jonas Klimas. Pirmsėdis.

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

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

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

Er. Rauba, prot. rašt: 
6064 Lafayette ave., 

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

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

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

Narių 
gage) 
rų.

ant pirmo morgičaius (Mort- 
au peržiūrėjimu visų popie- PARMOS! PARMOS!

1853 West 
45th St. 
Vece-pre.Rranciszkus Petraitis 

4544 S. Marshfield Av.
Juozapas Lignugaris, 

4612
Jonas Kautauskis, Fin.

4304

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

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

141 Park Ave.
Aceviče, Raštin, Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka,

31 Techery St.

j.

j.

K.

P.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

Knygvedis
» 4524 S. Wood
Ižidiuiukas St.

ŠV.

Su
Kaz. Katutis, Prezidentai, 

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

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

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

godone,

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

Vincentas Jasulaitis, Kasierius. 4514 
S. Paulina St 

Kastantinas Trakšelis, Gvardijos Ge 
neralas. 
Liudvikas, 
šalka.

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

1849 W. 45th 8t.

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

3249 So. Morgan Str.,
J. Ridikas,

3200 
M. 

2118

Kasierius, 
Illinois Court 
Kadzievskis, 
W. 20th St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA.

Jurgis Ažis, Pirmininkas. 
13 Collins Str.

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.

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

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

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt.
60 Sheridan Str.

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Do.igher lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Maut vii a, Maršalka.
192 Almond lane

plrmin., 
Avė., 
J.

St.
J. Letukas, 

St.
Auučiauskis,

2447-49 W. 45th PI.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Axe.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

R. F. D. No. 1 Box 172 
wAĮex Cerbauskas, Fin Sekr., 

Lee Park Ave. 
Zatautis, Kasierius, 
D. No. 1 Box 171.

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

Kaz, Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
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.

78 
Frank 
R. F.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

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

Antanas Kasparaviez Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus, 
918 — 33rd

Ignacas Brazauskis, Knygiai

Išdininkas, 
St.

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

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

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

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

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

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

386 New Grove St.

Im

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JURGIO

J.

J.

S.

KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, PA.

Laukus, Prezidentas. 
404 Park Ave.

Staneika, Vice-prezid. 
57 Oak Lane.

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

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

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

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

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

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

J. Zaranka, Vicc-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,

DRAUGYSTĖS PAŠALPOS ŠVENTO. 
LAUEINO. 

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“.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKI! PINIGUS!

“Keistuto“ l’askolijimo ir Buda- 
■vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja 51 Serija prasidėjo Ketverge 
vasario (Feb.) 5, 1914. Susirinkimas 
atsibuna kas Ketvergas 8-tą vai. va
kare Juozą Ridiko svetainėje 3251 
Illinois Court, kampas 33čios gatvės.

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

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

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

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

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

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas

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

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

už 6>4
atneša

ir Lie-

yra 
yra

iš- 
na- 

(Mort-

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. Semaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo 
Kožnas akcija užsibaigia už 
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius 
tuvaitės priirašyti.

Virš minėta Draugija 
ra po priežiūra valstijo. 
yra vedama pagal tiesas

Skoliname pinigui ant 
lygų del pirkimo arba

ateities. 
6’4 me-

ir Lie-

ŠV. JURGIO PAG. DRAUGIJOS 
VALDYBA NEWARK, N. J.

A. Biškys, Pir.
184 New York Av 

Newark, N. J.
M. Skeberdis, Viee-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.

išradimai

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingos Merginos pardavėjos. Dar
bas ant visados ir gera užmokestis.

The 12th Street Store,
12th & Halsted St., Chicago. Ill.

BIZNIS.
Pajieškau partnerio į bučernę su 
šerne. Biznis gerai išdirbtas, bet 
nas negaliu apeiti, 
ga teisingam vyrui 
nėms žinioms gauti 
adresu:
570 W. 18th St.,

(8-9)

gro- 
\le-
pro-Tai auksinė 

prisidėti. Plates- 
prašom kreipties

Chicago, III.

Pajieškau Jono Martišiuno, kurs turi 
apie 40 metų amžiaus, yra baisiai rau
plėtas, šneka prikimęs, moka buče- 
riaus amatą. Jis pabėgo su mano pa
čia pereitą pavasarį, 
trimis 
rėjau 
Mano 
žiaus,
dviejų dantų priekyj. Kas praneš, kur 
jie gyvena, gaus $10.00.

Pijušas Blauzdžiunas, 
574 Hudson Av. Rochester, N. Y.

(8-9)

Paliko mane su 
mažais kudykiais, kuriuos tu- 
atiduoti į prieglaudos namus, 
pati turi apie 26 metus am- 
yra 5% pėdų augščio, neturi

gerais ir prastais, su so- 
sodų, kaina sulig gerumo 

intaisymų nuo $25 ligi $75 
Parduodu ant išmokesties.

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. Tūrių gerų gatavų farmų su 
budinkais, 
dais ir be 
budinkų ir 
už akerį.
Išpradžių suvis mažai tereikia įmokė
ti, o likusios sumos palaukiame nuo 
6 ligi 10 metų laiko. Žemės 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 kningutę ir visokios literatturos, 
kur rasi viską aiškiai ir teisingai ap
rašyta; taipgi gausi mapą. Atvažiuok 
tuoj; kaip pribusi į vietą žęmiaus pa
duotu adresu, tai telefonuok į mane. 
Aš esu farmeris ir gyvenu ant far- 
mos; tuoj pribusiu su automobiliu ant 
dipo ar į hotel) 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)

Paieškau savo draugo Antano Ka
minsko, paeina iš Kauno gub. Rasei
nių pav. Tauragės volosties, sodos 
Dvarvičių. Jis pats ar kas kitas 
atsišaukia ant šio antrašo.

Jos. Kiburtas
Dickinson, N. Dak.

to-

Paieškau savo pusbrolių Jono ir Juo
zo Pakutinskių, paeina iš Kauno gub. 
Raseinių pav. Gaurės parap. Kaimo 
Kunigiškių, 4 metai atgal jie gyveno 
Kalentrėj, o dabar nežinau kur. 
patys ar kas kitas teatsišaukia 
šio antrašo.

M. Pakutinskas,
1810 Merryman St. S. S. Pittsburg, Pa.

Jie 
ant

Paieškau Petro Daujoto,- paeina iš 
Kauno g. Šiaulių p., Kuršėnų p. Kok
čių. kaimo ir Uršulės Adomavičienės, 
po tėvais Vaitiekavičiutė, Kauno g., 
Šiaulių 
malonės

1127 S.

miestelio. Patįs ar žinantieji 
rašyti adresu:

J. Narkevich,
6th St., Cedar Rapids, la.

Paieškau Domieelios. Bekėžaitės. Iš 
Lietuvos paeina: Gadunavos parap., 
Pamarkių kaimo, Kauno gub. Dabar 
gyvena Chicagoje. Kas žinoti) apie 
jos antrašą, arba ją pačią, tegul at
sišaukia aut žemiaus padėto antra
šo:

Ona Alieliunaite,
1514 S. 49th Av., Cicero, III.

(9-10)

ANT PARDAVIMO.
PARSIDUODA lotas 25x125 ant 67th 
ir Tallman Ave, prie šv. Kazimiero 
Venuolyno, sewer ir vanduo įvestas, 
Special Assesments ir teksai 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, EI.

Phone Yards 2716

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)

Ant pardavimo kepykla ir Grosornė, 
biznis gerai išdirbtas pardavimas 
vien tik už piningus, be kningučių.

Atsišaukite:
3210 S. Halsted St.

(Spulka) y-
Illinois ir 
valstijos.
lengvų iš- 
budavojimo

Dr. D. H. Stern.
Jei nori teisingo daktaro ar chi

rurgo, kurs buvo per 32 metu veiklioj 
praktikoj 
ofisą, 333 
son Bulv. 
bos.

Valandos:
Nedėliomis nuo 9 iki 2 vai. po pietį), 
šnekama lietuviškai.

Chicagoj kreipkis į mano 
Dearborn St. tarp Jack- 
VanBuren g., antros lu-

S. 
ir

nuo 12 iki 8 vai. vak.

PARMOS! PARMOS! FARMOS!
Turim geriausių žemių su trobesiais 

ant pardavimo pietiniame Miehiga- 
ne, netoli nuo bažnyčios, geležinke
lio; sveikas, oras, žemė lygi. Turiu 
ir neišdirbtos žemės. Kreipkitės pas.

A. Sulkovski,
Box 203, Pincouning, Mięh.

______
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PatarnavijTias.
Greičiausias, puikiausis, dvi-didžiau- 

sias dubeltavų Sriubų pasažieriniai 
garlaiviai tarp Liepojaus ir New York 
ir nuo New Yorko iki Rotterdam ir 
Liepojaus. Pigios kainos. Kreipkis 
pas

A. E. Johnsta & Co.
Gen. Pass. Agents,

27 Broadway, New York, N. Y.

Siuvu 
kriaučių 
bužius. 
giai 
tur.

3355

PIRMOS KLESOS 
KRIAUČIUS 
Siutus vyrams, taisau 
darbus, valau, prosinu

Darbas atliekama gerai, 
greitai. Geriau negu kurir

kiti) 
dra- 

pi- 
ki-

A. KARALIUS
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 
šku:

G. L. ZAROVY,
1835 So. Halsted st.,

lai-

Kurių jokiam katalioge ligišiol 
nebuvo. Mes, matydami daug ko 
trūkstant kituose katalioguose, pa
sistengėm išleisti naują sii nau
jausiais išradimais tinkamais vy
rams ir moterims, su paveikslais 
ir 370 aprašytų reikalingų daly
kų, visokių patarimų, receptų ir 
knygų. Yra tas viskas kas tik 
žmogui reikalinga. Kas prisius 
dešimtuką gaus kataliogą.

J. SINKUS
1841 S. Halsted St., Chicago, III.

da-
Juo-

Domai visų.
Rytinėse valstijose 

bartos važinėja p-nas 
zas Šlikas, “agentu 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
paprastu bizniškų gabumu, 
gerai susipažinęs su Ame
rikos gyvenimu ir galite iš 
jo gauti daug labai naudin
gu patarimu.

J. M. Tanancvičia, 
“Kataliko” leidėjas.

J. J. Polekas.
“Kataliko“ Generalis 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

Senas vyras.

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 biznį mes darom.
~ Musų adresas toks:
1801 S. Peoria St. Chicago, Ill.

Nesenai gavome sekantį 
laišką: “Apie metus atgal 
suskaudo mano pilvas. Ken
tėjau nuo kelių ligų, gulė
jau tris mėnesius lovoj ir 
buvau daktarų priežiūroj. 
Man buvo sakyta, kad jau 
manęs negalima pagydyti, 
nes buvau gimęs 1845 m. 
Tuo tarpu mano sunūs par
nešė butelį su Triner’s A- 
meriean Elixir of Bitter 
Wine. Aš jo pabandžiau ir 
į keturias dienas pajutau 
sveikesniu. - Aš pavariau 
daktarus ir vartojau tik tą 
gyduolę. Į mėnesį aš pasvei
kau, ir vėl jaučiuosi, kaip 
jaunas vyras. Šis vaistas 
visuomet yra namie ir kai]) 
tik pajuntu kokį trukdėsi, 
tai geriu truputį Trinario 
ir vėl man gerai. Louis Do- 
leijši, Wallis, Tex.” Patar
tina vartoti skilvio, vidurių 
ir kepenų ligose. Aptieko- 

Triner, išdirbėjus, 
So. Ashland ave., 
III. Prašyk aptie- 

Triner’s linimento.

Kaip šuo apgavo kroko- 
dilius.

Bėdinas ūkininkas, gyve
nęs palei Niliaus upę, turė
jo gerą šunį. Vienu laiku 
viskas namuose išsibaigė, o 
pjauti javus dar buvo per- 
ankstoka. Gerasis šuo tu
rėjo kelias dienas neėdęs 
timpinėti. Antrapus upės 
radosi miestukas, kur visi 
šunes visokiomis išmatomis 
galėjo pasimaityti. Ūkinin
ko šuo labai gerai žinojo 
vietą, nes jis nekartą, su 
ūkininku perplaukęs per 
Niliu laivelyj, buvojo tame 
miestelyj. Bet plaukti šu
niui per plačią upę, kurioj 
buvo pilna krokodilin, buvo 
pavojinga.

Alkis, vienok, vertė šu
nį išdrįsti plaukti. Upę per
plaukė laimingai, bet porą 
kartu vos nepakliuvo į kro- 
kodilio žaptus. Miestelyj 
turėjo gilinki ir per kelias 
dienas atkiuto. Bet grįsti 
labai bijojo.

Bet šuo buvo labai prisi
rišęs prie ūkininko ir jam 
labai ilgu buvo be jo. Ilgė
sis taip jį kankino, kai]) ir 
alkis pirmiau. Ryžosi grįs
ti atgal. Bet kaip jis ga
li tai padaryti be pavojaus? 
Daug laiveliu plaukinėje į 
anapus upės. Bet nedrįso, 
lipti į laivelį prie svetimu 
žmonių. Kartą šuo ėmė la
bai kaukti ant upės kran
to, žiūrėdamas į plaukiantį 
laivą į antrą pusę upės. 
Šunies kaukimas atkreipė 
krokodilin domą ir tuoj 
vandenyj pasirodė snukiai 
tą nevidoną.

Tą patėmijo šuo ir, ma
tyt, gudrus šuo pamatė, 
kaip jis gali pavoju suma
žinti ir plaukti per upę. 
Pavakariop atėjo šuo į pa
krantę ir ėmė kaukti. Kro- 
kodiliai, manydami turėsią 
gerą grobį, tuoj ėmė nešio
tis iš visu pusiu. Šuo gi tuo 
tarpu skriejo. pakrumiais 
ties upe tolyn.

Pabėgęs aplink pusantro 
šimto sieksniu, jis išlengvo 
nėrė vandenin ir skubiai 
plaukė. Nesimatė krokodi- 
lių. Šuo laimingai perplau
kė ir linksmai nubėgo prie 
savo pono, kuris jau buvo 
pardavęs nupjautą javų, 
turėjo ko pats valgyti ir šu
nį palakinti ir buvo labai 
linksmas, kad sugrįžo jo iš
tikimas draugas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
Visa Europa kaltina Su

vienytas Valstijas už suiru
tes Meksike. Abelnai imant, 
Europos laikraščiai pajuo
kia Su v. Valstiją politiką, 
kurios visu principu esanti 
plačiai žinoma Monroe dok
trina, tečiau kuriaja Wa- 
shingtono valdžia nemoka 
naudoties. Toji doktrina pa
čioms Suvienytoms Valsti
joms pridirbo nesmagumą. 
Nenori Meksikan įsileisti 
svetimąją valstybių, bet 
pati nemoka užbėgti ten 
svetimžemią žudymams. 
Tai vis padarė angliškojo 
pavaldinio Bentono nužudy
mas, apie ką plačiau mini
ma ant pirmojo šio numerio 
puslapio. Manoma, Euro
pos valstybės pačios imsian
čios tvarkyti Meksiką, nes 
Suv. Valstijos tuo tikslu 
nėra prisirengusios.

Anglijos konsuliai Meksi
ke pradėjo tardymus kas 
ink Bentono nužudymo. 
Villa sako, kad jis Bentono 
nenušovęs, bet tik jį par- 
bloškęs, kuomet jis genero- 
,ą įžeidęs. Tečiau tikrai nė
ra žinoma, kaip ten butą. 
Kiti dar pasakoja, kad Ben
ton buvo nužudytas sulyg 
revoliucionistą karo teismo 
nusprendimo. Benton buvo 
turtingas žemvaldis, todėl 
Anglija už jo gyvastį pasi
rengusi kibties į kudlas.

Portugalijos valdžia pa
leido iš kalėjimą kelis šim
tus politikinią prasižengė
liu, daugiausia monarchis
ts, su’šjfj nesenai paskelb
tos amnestijos. Ar valdžia 
gerai padarė paliuosuoda- 
ma monarchists, be abejo
nės greitai pajus ant savo 
kailio.

Netoli Vera Cruz, Meksi
ke, revoliucionistai dinami
tu suplaišinę karinį trauki
nį, kuriame buvo gabena
mi federaliai kareiviai ir 
karo amunicija. Keli desėt- 
kai žmonių žuvę, geležinke
lis sugadytas ir judėjimas 
todėl juo ilgesniam laikui 
pertrauktas.

2 KATALIOGAI DYKAI!
1/jnii lietuviškų KNYGŲ nuo 
« seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar ab’l kartu? 
Reikalingi knygą platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
803 W. 33rd St., G'IIGAGO, ILL.

se. Jos. 
1333-39 
Chicago, 
kininko
Geras vaistas raumenų ir 
sąnariu skaudėjimuose. 
(Advt.)

Visiems žinotina.
Jau išėjo sausio ir vasario “Tar

kos“ numeris. Jame telpa daug žin
geidžių dalykų — raštų. Pažymėtina 
ypač Pantomina “Kaminakrėčio Duk
tė”, t. y. lošimas scenoje be žodžių. 
Pirmas tokis veikalas lietuvių kal
boje. Vienas “Tarkos” numeris kaš
tuoja 15c. Visiems metams tik 1 do- 
larį. Adresas:

“TARKA”
LAWRENCE, MASS.

Atnaujįs miestą, žymus 
anglas inžinierius artistas 
Mawsoii graiku valdžios pa
kviestas atnaujinti ir pa
gražinti • sostinę Atėnus, 
kur turėsią būti pataisyti 
pajūriu bulvarai, vanden
traukiai, visa eilė valdišku 
bustą, geležinkelio stotis ir 
daug kitokią naujenybių.

Darbininką jubiliejus. 
Kruppo kanuolią dirbimo 
įstaigose, Essuose, andai 
375 darbininkai apvaikščio
ję sidabrinį jubiliejų savo 
darbo minėtose įstaigose. 
Tie visi darbininkai apdo
vanoti tam tikrais firmos 
medaliais.

Vasario 21 d. princas 
Wied išteisybės paliko Al
banijos karaliumi, kadangi 
tą dieną jis savo pilyj Neu- 
wied priėmęs bajoriją ir 
Albanijos liaudies delega
tus, kurie jam oficialiai pa
vedę Albanijos sostą ir ka
rūną. Neužilgo naujas kara
lius iškeliausiąs į Albanijos 
sostinę Durazzo.

Emelina Pankhurst, žino
ma sufragisčių “generole”, 
išnaujo sugrįžus Londonan 
ir ten vedanti, slapta tarp 
saviškių propagandą. Poli
cija negalinti jos niekur 
susekti, nors žinanti labai 
gerai apie jos sugrįžimą.

BOX 103,

Parako dirbtuvėj Glas- 
gowe andai ištikus baisi 
ekspliozija, nuo kurios pra
žuvo keliolika darbininkų.

Pietinėj Franci joj strai- 
kuoja 40.000 anglekasią, 
kadangi senatas apkarpęs 
įneštą parlamentan bilią 
kas link pensiją darbinin
kams.

Londone patvirtinta ži
nia, kad Portugalijos kara
lius Manuelis, kuris pernai 
vedęs vokišką princesę, kai
zerio artimą giminaitę, jau 
persiskirąs su savo žmona, 
nes princesė nuo jo pabėgu
si. Visa priežastis — ex-ka- 
raliaus pirm apsivedimo 
palaidunystė, turįs bjaurią

____
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