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Japonijos grasinimai. ! Meksiko Reikalai.
Blogas padėjimas Balkanuose. 

Burcev prieš caratą. 

Revoliucija Portugalijoje.
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JAPONIJOS GRASINI 
MAI.

Suvienytos Valstijos negali 
Įsiveržti Meksikan.

Prisibijo j imas Japonijos 
užpuolimo —tai visa prie
žastis, kodėl Suvienytos 
Valstijos neįsiveržia Mek
sikan ir tos šalies neapmal
šina. Tokia tai Europos dip
lomatu opinija, paremta 
tikromis žiniomis iš Japoni
jos. Paryžiaus laikraščiai iš 
Japonijos apturėję žinias, 
kad Japonijos valdžia pasi
rengusi pasiųsti Meksikan 
savo kariuomenę ir stoti 
meksikiečiu apgyniman, jei 
Suvienytos Valstijos ten į- 
šiveržtų.

Japonija pastebi, kad da
bartinė Suv. Valstijų armi
ja visai netikusi kariauti 
pagal naujos gadynės būdą 
ir net negalinti apsaugoti 
Monroe doktrinos — net 
apginti savo šalies visus 
pakraščius. Japonija todėl 
Suvienytų Valstijų nebijan
ti ir nuolat grasinanti.

Tai svarbus Suvienytoms 
Valstijoms patėmijimas. Ir 
todėl savo armijon būtinai 
turėtų įvesti reorganizaciją.

PADĖJIMAS BALKA
NUOSE.

Albanijoje vieni suokalbiai. 
Graikija neprašalino 

kariuomenes.
Sudrumsti Albanijoje 

santikiai ir ant toliaus to
kie pasilieka. Savitos Alba
nijos reikalas ligšiol vis dar 
neišaiškintas. Kasdieną te
legramai skelbia, kad prin
cas Wied jau-jau keliaująs 
į Albanijos sostinę, tečiau 
tasai faktas Albanijoje lau
kiamas ir nesulaukiamas.

Be to Albanija ligšiol ne
gali sulaukti, kuomet iš jos 
pietų dalies bus prašalinta 
ten atsirandanti graikų ka
riuomenė. Tai evakuacijai 
Europos valstybės buvo pa- 
skyrusios laiką, bet laikas 
praėjo ir viskas paliko po 
senovei. Todėl netekę kan
trybės albaniečiai patįs ė- 
mė valyti savo šalį nuo ne
geistini; svečių. Epire štai 
jie tankiai susiremia su 
graikų kariuomene, liejasi 
kraujas, gi Europa kaž-ko- 
del tyli.

Graikija pietinėj Albani
joj laikanti aplink 30.000 
kariuomenės. Taigi ne alba- 
niečiams ji įveikti. Be to ir 
Essad-paša, nors išlaukiniai 

išrodo nuolankiu visokiems 
valstybių sprendimams, bet 
slaptu keliu taiso suokal
bius prieš Albanijos savitu
mą, kursto albaniečius prieš 
priruoštą princui Wied sos
tą. Šiandie visa Albanija 
rymo ant suokalbių.

Albanijos priešininkas, 
Graikijos premieras Veni- 
zelos, jau pabaigęs savo ke
lionę po Europą, bet ką jis 
gero pelnijęs, nežinia. Ege- 
jaiis jūrių salų klausimas 
taippat neišrištas. Turkija 
laukianti tik progos pulties 
ant Graikijos ir tas salas 
atimti. Tuo tikslu ji ir gink
luojasi. Tvirtina savo karo 
laivyną. Graikija baisiai bi
josi turkų sukilimo.

Todėl Balkanuose nebu
vo ir nėra romybės.

RUSIJA MOBILIZUOJA 
ARMIJĄ.

Europa nesupranta, kam 
tas veikiama.

Šiandie paaiškėjo, kad 
Rusija daug neramybės 
gimdo ne tik Austrijai ir 
Vokietijai, bet ir visai Eu
ropai. Rusija it luokys bai- 
gianties žiemai ima judin- 
ties. Visoj Lenkijoj atsar
gos kareiviai sumobilizuoti. 
Sakoma, kad tai daroma pa
prastiems manebrams. Bet 
tiems tvirtinimams netiki
ma, juo labiau, kad ir kito
se Rusijos dalyse armija 
mobilizuojama.

Ligšiol sužinota, kad Ru
sija palengva anektuoja 
Persijos šiaurines provin
cijas, provinciją Azerbai
jan visai pasisavinusi, nes 
uždraudžiusi ten skaityti 
Persijos šacho proklemaci- 
ją apie savo karūnavimosi. 
Tatai palengva ir gnaibo 
niekieno neužtariamą Per
siją.

Šitai ji lenda net ir į Chi- 
nijos šiaurines provincijas. 
Rusijos gašlumas net ir 
Švedijoj atjaustas. Švedų 
tauta iš laiko tečiau nu- 
sprendžius ginkluoties ir 
apsisaugoti to šiaurės meš
kino.

Tie visi faktai tikrai gim
do neramybę visai Europai. 
Laukiama naujų maišačių 
Europoj. Mat, Rusija ma
nanti, kad ji perdaug jau 
sustiprėjus ir todėl butų lai
kas atkeršyti visiems savo 
priešininkams.

TYPICAL SCENE. ABOARD

Suvienytos V. ketina išsiųsti 1.000 kareivių į miestą Meksiko saugoti ambasadą.

PARYŽIUS RENGIASI 
KARAN.

Krauna į sandelius valgo
muosius produktus.

Francijos valdžiai parupo 
Paryžius apsaugoti nuo ba
do, kuomet prisieis komuni
kaciją pertraukti su provin
cijomis mobilizuojant armi
ją arba del kitokių priežas
čių. Į milžiniškus sandelius 
kraunama maišeliai su mil
tais ir kitokie valgomieji 
produktai. Tam tikslui 
miesto valdyba paskyrusi 
400.000 dol. Matyt, francu- 
zai ką nors tokio nujaučian- 
ti.

BURCEV PRIEŠ 
CARATĄ.

Sensacijiniai jo pasakoji
mai apie rituales 

žmogžudystes.
Burcev visiems žinomas 

žmogus. Jis yra rusas ir gy
vena Paryžiuje, kadangi 
Rusijoje jis persekiojamas. 
Jis anais metais susekė ir 
pasauliui paskelbė garsų ru
sų valdžios provokatorių 
Azevą, kuris podraug buvęs 
revoliucionistu ir caro val
džios ištikimu tarnu. Bur
cev ir daugumai nutraukė 
provokatorines kaukes.

Dabar Burcev paskelbė, 
kad nutrauksiąs caratui 
kaukę ir kas link garsiųjų 
Rusijoje “ritualių žmogžu- 
dybių”, už kurias valdžia 
žydus persekioja.

Burcev sako, kad tos “ri- 
tualės” bylos vedamos, kad 
patikus paties caro sirgu
liuojančiai fantazijai, nes 

(-aras esąs baisus antisemi
tas. Todėl teisdarystės mi- 
nisteris, kad patikus Roma
novui ir užsitarnavus sau 
ordomis, nesigailįs nei dar
bo, nei žygių tame reikale 
ir surandąs vis naujas prie
kabes prie žydų.

Burcev turįs kelis svar
bius dokumentus, palytin- 
čius Beilio bylą, ir žadąs 
juos viešai paskelbti, kad 
savo tuos tvirtinimus priro- 
džius faktais.

REVOLIUCIJA POR
TUGALIJOJE.

Anarchija visoj šalyj.
Hispanijos valdžia tomis 

dienomis apturėjus žinią, 
kad Portugalijoje gimus re
voliucija, geriau sakant, 
kontrrevoliucija. Visoj ša
lyj viešpataujanti anarchi
ja. Tikresnių ir smulkesnių 
žinių tečiau negalima gauti, 
kadangi Portugalija atskir
ta nuo viso pasaulio. Ko
munikacija telegrafais, net 
bevieliais, visai pertraukta.

Sumišimai pirmiausia 
prasidėję sostinėj Lizbonoj. 
Juos pradėję straikuojanti 
geležinkeliečiai. Prie jų pri
sijungę monarchistai. Ir 
prasidėję susirėmimai ant 
gatvių su kariuomene.

Du traukiniu sudinami- 
tuota. Visoks judėjimas ant 
geležinkelių pertraukta. 
Bėgiai visur, ardoma, tiltai 
plaišinama.

IR VILLA PRIEŠ SUV. 
VALSTIJAS.

Suv. Valstijų valdžia ofi
cialiai pas Vilią pareikala
vo išduoti nužudyto Bento
no lavoną, kad ištyrus, kaip 
jis nužudytas, kokia mirti
mi miręs, Villa tečiau atsi
sakė tai pildyti.

Jis pasakė, kad lavoną iš- 
duosiąs vėliau, bet ne dabar. 
Regis, jis lauksiąs, kol la
vonas imsiąs puti, o tada, 
žinoma, jau bus sunku pa
žinti, kokiuo būdu jis nu
žudytas. Taip bent mano
ma padaryti. Villa viską ką 
galįs padaryti, leidžiąs An
glijos konsulini ir Bentono 
šeimynai nukeliauti į Chi
huahua ir jiems ten busiąs 
parodytas Bentono lavo
nas, kuris esąs puikiame 
karste palaidotas. Bet kon- 
sulis be savos sargybos bi
jąs keliauti. O štai tokiam 
dalykui ir reikalinga inter
vencija.

Matyt, Villa yra kaltas 
Bentono nužudyme, jei ne
norįs išduoti lavono.

Paskiau bet pranešta, 
kad Villa nusileidęs ir lei
džiąs Bentono lavoną ištir
ti tarptautinei komisijai, 
bet komisija be kareivių 
apsaugos bijosi keliauti į 
Chihuahuą. Todėl nežinia 
kas bus toliau.

Didelės vėtros. Hispani- 
joj siaučiančios didelės vėt
ros, kurios prarijusios daug 
žmonių ir pridariusios mil
žiniškų šaliai nuostolių.

Prez. Wilson bijosi įsiverž
ti Meksikan.

Pereitą sykį minėjom, 
kad Meksiko revoliucionis- 
tų generolas Villa nužudė 
Anglijos pavaldinį, nekokį 
Bentoną, ir todėl gimė 
trukšmas ne tik vienoj An
glijoj, bet ir visoj Europoj 
LTž tai Europos valstybės ė- 
mė kaltinti ne tiek gen. Vii- 
lą, kiek Suvienytų Valstijų 
valdžią, kuri apsiėmė Mek
sike saugoti visus svetimže- 
mius, bet visas laikas to ne
darė. Paminėtina tas, kad 
Suvienytos Valstijos visas 
laikas priešinasi, idant i 
Meksiko reikalus kitos val
stybės nesimaišytų, nes jos 
pačios sutvarkysiančios ten 
visus reikalus. Tuo tarpu 
tuo tvarkinimu visas laikas 
nesirūpinančios. Iki šiam 
laikui Meksike liuosai žu
dyta amerikiečiai ir sve|im- 
žemiai. Bet Washington© 
valdžia į tokius meksikiečių 
darbus neatkreipusi domos 
ir net visuomenei neprane- 
šusi apie tuos prajovus.

Bet štai tasai valdžios ap
sileidimas pagaliau išėjo 
aikštėn, tarsi yla išlindo iš 
maišo. Revoliucionistu gen. 
Villa nužudė Anglijos tur
tingą pavaldinį Bentoną. 
Jei butų buvęs nužudytas 
koks bėdinas žmogelis, bu
tų buvę po senovei, tiek to. 
Bet čia atimta gyvastis ka
pitalistui. Todėl akimirkoj 
ir kilo trukšmas. Anglijos 
laikraštija aštriai užsipuolė 
ant prezidento Wilsono, ant 
Monroe doktrinos. Ir neži
nia kaip tas viskas butų pa
sibaigę, jei ne Suv. Valstijų 
pažadėjimas ištirti, kokiuo 
būdu ir kokiomis aplinky
bėmis nužudyta Benton. 
Tik po to Anglija ir kitos 
valstybės aprimo. Ir su 
Bentono nužudymu paaiš
kėjo ir kitokios Huerto ir 
revoliucionistu piktadary
bės. Sužinota, kad ligšiol 
Meksike žudyta be jokio 
pasigailėjimo kaip europie
čiai, taip ir amerikiečiai.

Kuomet Anglijos laikraš
tija sukėlė liauną, tikrai 
buvo manyta, kad Suv. Val
stijos bus jau priverstos 
Meksikan įsiveržti. Tečiau 
tas nepadaryta ir nenori
ma daryti, nes prezidentas 
Wilson bijosi to įsiveržimo 
pasekmių, būtent nereika
lingo kruvino karo. Todėl 
prezidentas viešai štai ką ir 
apreiškė:

1. Visai nemano Meksi
kan įsiveržti ir pradėti ka
rą.

2. Visai nemano pasiųsti 
jurininkų būrio Meksiko 
sostinei! saugoti pasiunti
nystės busto.

3. Uždot karo viskas rei
kia atlikti gražumu.

4. Ligšiol nieko svarbes
nio negalima pasakyti, kas 
bus galima padaryti su gen. 
Villa, jei paaiškės, kad jis 
nušovė Bentoną.

5. Bentono lavonas turįs 
būti atkastas ir ištirtas, ko
kiuo bildu tasai nužudymas 
atliktas.

Nors prezidentas Wilson 
ištolo purtosi ir mąstyti a- 
apie karą su Meksiku, tai 
vienok valstybės sekreto
rius Bryan tvirtina, kad dė
lei Bentono tegalinti kilti 
dideli judėjimai Europoje, 
atkreipti prieš Suv. Valsti
jas. To viso judėjimo rak
tą rankose laiko, žinoma, 
Anglija, kuri ligšiol galu
tinai dar nenusprendžius 
kas padaryti Bentono rei
kale. Mat, laukiama nužu
dymo ištyrimo. Bet iškalno 
jau sprendžiama, kad jei 
bus susekia^jng'* Buntonų 
nužudė Villa ir jei Suv. 
Valstijos jo kokiuo nors bil
du nenubausią, arba jei ne
norėsią tai padaryti, tuo
met Anglija be jokio klau
simo įsiveršianti Meksikan 
ir tuokart busią po Monroe 
doktrinai — “Amerika ame
rikiečiams”.

Suv. Valstijoms ‘sun
kenybė.

Tomis dienomis ir Suv. 
Valstijų senate buvo apkal
bami Meksiko reikalai. Se
natorius Ainsy iš Pennsyl- 
vanijos aštriais žodžiais 
nupeikė prezidento Wilso
no ir valstybės sekreto
riaus Bryano politiką, rei
kalaudamas iš jų viešai pa
siaiškinimo, kokiuo tikslu 
lig šiai dienai Meksiko rei
kalai atidėliota ir visas vei
kimas ir faktai prieš kon
gresą slėpta? Jis pažymė
jo, kad prezidentas Wilson 
suteikė revoliucionistams 
ginklus, kurie paskui bus 
atsukti į pačius ameriko
nus. Revoliucionistai prisi- 
gabeno ginklų ir amunici
jos ir dabar nieko iš grasi
nimų nedaro.

Sekretorius Bryan kalbė
jo silpnu balsu. Jis pripa
žino, kad gen. Villa sumai
šė Washington© valdžios 
pienus nereikalingai nužu
dydamas Anglijos pavaldinį 
Bentoną. Paskui valdžia 
daug buvus pasitikėjus Eu
ropos parėmimu, bet tuomi 
skaudžiai apsivilta. Abelnai 
imant, sekretorius Bryan 
nieko nepaaiškino, senoviš
kai slėpdamas savo ir pre- 

jzidento Wilsono pienus.
Paskui sekretorius Bry

an konferavo su prez. Wil-
(Tąsa ant 7-to pusi.).

1



2 KATALIKAS■ .......... •? • .... ■ •• , Jj-
1^1 i i i » BIjrpiXJfWrarnaMgWaaMMyMBBiWBBBiMMMaggMMMMM—MW 

LIETUVIAI AMEBOJE.i

PHILADELPHIA, PA.
Muzikali svetaine — judė
jimo centras. Didi pramoga 
naudai T. Namų Vilniuje.

Miesto dalyj, vadinamoj 
Richmond, yra lietuvių mu
zikali svetainė. Yra tai di
deli rūmai, pastatyti tam 
tikros korporacijos. Korpo
racija gyvuoja jau septinti 
metai. Jos dalykai taip pa
sekmingai vedami, kad gy
vo pelno turi $2.000 su vir
šum kasmet. Kol kas vis 
dar skolos tebemokama. 
Bet ilgainiui korporantai 
ims dėti pelnę, sau kišenėn.

Didelis dalykas lietu
viams yra tokia salė. Muzi- 
kalė salė yra didžiausia šioj 
miesto dalyj. Ja naudojasi 
ne vien lietuviai, bet ir ki
tos tautos. Čia laikoma vi
sokios pramogos — baliai, 
pasilinksminimai, lošimai; 
yra atskiri kambariai viso
kiems susirinkimams dr-jų, 
kliubų, kuopų. Nedėldie- 
niais tik ir ūžia svetainė: 
viename kambaryj moterių 
dr-jos susirinkimas, antra
me parapijos susirinkimas, 
trečiame kokios nors kuo
pos susirinkimas. Čia žmo
nės susirinkę kalbasi, taria
si, svarsto, ginčijasi. Vėl ki
tur sklaido žmonės laikraš
čius, kningas, nes svetainėj 
yra dailus kningynas. Taigi 
visur judėjimas, svarsty
mai, nutarimai. Svetainė — 
tai lietuvių širdis. Visur 
lietuviai privalo įsisteigti 
tokias sales.

Pastaruoju laiku susitvė
rė-S. Lt Ar-k^a.-Ji Fabai 
sparčiai auga. Kuopa nuta
rė iškelti didžiulę pramogą 
T. Namų naudai. Labai pa
girtina. Geros kloties nau
dingame darbe.

St. M.

HERKIMER, N. Y.
Lietuviai labai apsileidę. 

Darbai pusėtinai 
eina.

Nesvietiškai gražioj vie
toj stovi šis miestukas. La
bai puošia miestelį dailus 
augšti kalnai, kurie apjuo
sia jį. Lietuvių yra čia ap
link 15 šeimynų ir dukart 
daugiau pavienių. Lietuviai 
gyvena sutikime, ne be to, 
kad nesusipeštų, bet urnai 
vėl susitaiko.

Yra čia šv. Jurgio dr-ja. 
Dr-jai sukako jau tris me
tai. Dr-ja norėdama pri
traukti daugiau narių, nu
tarė per tris mėnesius — 
sausį, vasarį ir kovą priimi
nėti narius be įstojimo ino- 
kesties. Dabartės dr-ja turi 
aplink 50 narių ir $800 ka
soj. Bet visgi yra lietuvių, 
kurie nenori ir nesirūpina 
prisirašyti. O kaikurie ra
šosi į lenkų ir kitų tautų 
dr-jas. Vis tai nesusiprati
mo apsireiškimai. Lietuviai 
privalo spiestis prie savųjų 
ir stiprinti savąsias dr-jas.

Čionykščiai lietuviai nela
bai tesirūpina apšvietimu. 
Apmirę čia lietuviai. Ne
smagu nei rašyti apie jups. 
Į jokį biznį nekimba.

Darbai eina pusėtinai 
Bet pribuvusiems iš kitur 
sunku sugriebti darbą. Y- 
pač jei neturi pažįstamų.

Juozas Vasiliauskas, 
rast.

POQUONOCK, CONN. 
Lietuviai gerai gyvuoja.
Jau nuo 1891 metų gyve

na čia lietuviai. 1895 m. liko 
sutverta šv. Traices dr-ja 
ir S. L. A. 45 kuopa. Dr- 
ja pairo, o kuopa ir po šiai 
dienai gyvuoja. Kuomet 
Sus-mas skilo, tai kuopa li
ko prie S. L. R. K. A. Na
rių dabar turi 27. 1910 m. 
susitvėrė šv. Kazimiero dr- 
ja iš 18 narių. Dabar turi 
aplink 60 narių ir $800 ka
soj. Šiais metais susitvėrė 
čia korporacija iš 62 narių 
vasario 4 d. ir atidarė val
gomųjų daiktų krautuvę.

Dabartės yra čia aplink 
80 šeimynų ir aplink 300 
pavienių. Yra gerai pasitu
rinčių. 11 turi savo namus, 
o 24 savo farmas. Dar yra 
du krautuvninku. Buvo vie
na smuklė, bet ta nusmuko. 
Buvo manoma tverti para
piją, bet tam baisiai prie
šingas airių kunigas.

Vasario 14 d. šv. Kazi
miero dr-ja rengė lošimą, 
bet del gilaus sniego, bai
saus pustymo neatvyko vai
dintojai ir lošimas liko ati
dėtas. Taigi čionykščiai lie
tuviai kįla, darbuojasi kiek 
gali, kaip išmano. Gerds 
kloties naudinguose jų vei
kimuose.

Vietinis.

BALTIMORE, MD.
Daug vestuvių. Nesusipra

timai industrialistų su 
“Pirmyn”.

../ Darbai čia labai silpnai 
Wiia. Ne tik naujai atvažia
vusiems/ bet ir vietos dar
bininkams riestai su dar
bais. Žmonės, laiko turėda
mi, subruzdo pačiuoties. 
Nedėlioj būdavo kaip pra
dės sakyti bažnyčioj užsa
kus, tai varo ,it kokią lita
niją. Žmonės sako, kad tai 
prieš blogmetį tiek daug 
vestuvių. Vestuvėse neblo
gai buvo elgiamasi. Jei ne
būna areštų, tai jau ir sa
kome, kad gerai. Didesnės 
vestuvės būdavo lietuvių 
salėj. Mat, ten daugiau vie
tos.

Negeras daiktas, kad a- 
pyseni vyrai veda jaunas 
mergeles. 30 metų vyras 
meilinasi prie 16 metų mer
gelės. Tokios poros labai 
retai tegali nusisekti. Vė
liau ar anksčiau tokioms po
roms atsidarys akys ir pa
matys klaidą padarę. Apie 
tai privalo žinoti tėvai ir 
globėjai.

Straiko atgarsiai čia dar 
nenutilo. Tebeverda dar ka
tilas. Buvo pasiųsta į “Pir
myn” straipsnis del Schloss 
dirbtuvės straiko. Čia jam 
nerasta vietos. Redaktorius 
barėsi ant atėjusių delega
tų ir sakėsi esąs įžeistas ir 
nedėsiąs straipsnio. Paskui 
straipsnis buvo pasiustas į 
kitą socialistų laikraštį; bet 
ten irgi nedėjo. Straikas 
buvo vedamas industrial is- 
tų. Taigi dabar čia indus- 
trialistai su socialistais 
skersakioja.

A. Kurilaitis.

NORWOOD, MASS.
Socialistai neprirodė, kad 

katalikai juos šmeižia.
Socialistai buvo surengę 

debatus temoj: Kodėl kle-

rikalai šmeižia socialistus 
ir priešinasi socializmui?

Debatai buvo vasario 8 
d. Debatus atidarė socialis
tų kuopos pirm, ir norėjo 
visą laiką pirmininkauti. 
Bet iš publikos pareikalau
ta, kad pirmininkas butų 
visų susirinkusiųjų išrink
tas. Buvo išrinktas P. Ku- L- i t

ras. Maršalkomis išrinkta 
didžiuma balsų P. Babilas ir 
K. Spiridavičia, debatų raš
tininku liko išrinktas J. 
Cervokas.

Atsidarius debatams, tuoj 
katalikai pareikalavo išro
dymų, kur jie šmeižė socia
listus. Iš socialistų pusės 
pirmas kalbėjo F. Morkcvi- 
čia. Jis ėmė aiškinti socia
lizmą. Tuomet katalikai 
griežtai pareikalavo išrody- 
ti, kur jie liko apšmeižti. 
Kalbėjo antras socialistas. 
Tas irgi neišrodė, kur ap
šmeižti socialistai. Kad ka
talikai nešmeižia socialistų 
balsavo 120, kad šmeižia 22. 
Per paskutinįjį balsavimą 
socialistas P. Babila sušuko 
graudžiu balsu: “Socialis
tai, kelkit rankas”. Bet tas 
nieko negelbėjo.

Galop dar buvo ginčai. 
Bet gerai, kad žmonės buvo 
išvaikščioję, nes jokio rim
tumo, jokios naudos nebu
vo iš tų ginčų.

M.

AMSTERDAM, N. Y.
Darbai nekaip eina. Daug 

. vestuvių.
Kaikuriose dirbtuvėse 

dirbama pilnas laikas. Tik 
šluotų dirbtuvėse po 3—4 
dienas savaitėje tedirbama. 
Bedarbių daug yra. Laiko- 
tarpyj taip Kalėdų ir Už
gavėnių čia buvo daug ves
tuvių. Bepigu vyrams čia 
pačiuoties, kad moteris ge
riau uždirba, negu vyrai. 
Kaikurie žmonės yra per
daug godus. Apsivedę abu 
eina į dirbtuvę dirbti. Pas
kui užsiperka namus. Žino
ma, tai geras daiktas, bet iš 
kitos pusės, kad lyg per
daug pakrikęs yra tokių gy
venimas.

Nemaža čia lietuvių biz
nierių yra. Jiems sekasi ne
blogai. Yra viena duonos 
kepykla.

Žodelį tarsiu apie save. 
Jau 7 metai, kaip Amerikoj. 
Savo darbą visą laiką dabo
jau. Myliu savo tautą. Jau 
du metai, kaip kojos neke
liu į saliuną. Gailinuos, kad 
anglų kalbos nesirūpinau iš 
pat pradžios pramokti. Ma
no draugai, su kuriais į A- 
meriką kartu atvykau, vi
sur baladojosi ir užsidėjo 
biznius. Dabar jie geriau 
stovi už mane. Ketinu grįš- 
ti tėvynėn. Tris metai at
gal išsiunčiau pačią su vai
ku. Pinigų sutaupinau $2.- 
000 su viršum.

Mylintis teisybę.

ST. CHARLES, ILL.
Pravoslaunas kalbėtojas.
Vasario 13 d. socialistai 

buvo parengę prakalbas. 
Kalbėjo B. Montvydas, a- 
gentas, ar redaktorius ko
kio ten laikraščio “Galvo
čius”. Po prakalbų kaiku- 
rierns gyrėsi, kad esąs An
tonov ir tik tyčia po kita 
pavarde pasidavęs. Taigi 
išrodo lyg kad pravoslau
nas butų. Kalbėtojas išrodi- 
nėjo, kad moterįs esančios 
protingesnės už vyrus. Gal 
but jo pati protingesnė už

jį, bet, apskritai* imant, tai 
nėra taip. Dar kalbėjo apie 
socializmą. Buvo paklausta 
apie gyvybės atsiradimą ant 
žemės. Jis išrodė, kad žmo
gus kilo iš beždžionės. Pas
kui paklausta, ar dabar 
virstų beždžionė į žmogų, 
jei į jos uodegą butų įčie- 
pyta. Sake, kad ne. Nėra 
naudos iš tokių “spyčių”.

Kuokštą.

KENOSHA, WIS.
' Lošimas.

Vasario 22 d. šv. Petro 
parapijos choras vaidino 
komediją “Kurčias žen
tas”. Lošėjai gerai mokėjo 
savo roles. Šis tas galima, 
vienok, patėmyti. Viena, 
tai gramiravimas buvo ne
koks, antra, tai perdažnai 
kaikurie vaidintojai buvo 
nusisukę nuo žmonių. P-lė 
gi J., Miliunytė labai gerai 
nudavė.

Po lošimo buvo dainų; 
kaikurios jų išėjo labai dai
liai.

P. Zakarevičia.

NORWOOD, MASS.
Dvi partijos. Naujas 

kunigas.
Lietuviai čia griežtai pa

sidalinę į dvi parti j i — ka
taliku ir socialistu arba, tei- 
singiau pasakius, cicilikų. 
Žinoma, tokiu du gaivalu 
negali sugyventi, ypač, kad 
čionykščiai cicilikai yra 
tikri akyplėšos. Jie intaria 
katalikus, kad šie šmeižią 
socialistus. Cicilikai rengė 
debatus, kad prieš susirin
kusius parodyti ir pasiskųs
ti, kad jie šmeižiami. Kai- 
kuriuos per laik
raščius vadina šmeižikais ir 
plakatuose išvardino V. 
Kudirką, P. Kudirką, J. 
Pėžą ir J. Jaruševičių, kai
po šmeižikus. Bet debatuo
se šmeižimų neprirodyta. 
Taigi karšti pelenai pasipy
lė ant jų pačių.

Norwood*) katalikai nu
džiugo sulaukę kunigo An
driaus Daugio. Ligšiol at
važiuodavo čia kun. J. 
Krasnickas. Žinoma, jam 
buvo neparanku. Dabartės 
bus kitaip. Tegu Dievas už
laiko dvasios vadovą ir pa
rapijoms vienybėje ir suti
kime.

Katalikas. 

E. ARLINGTON, VT.
Pataisymai.

“Kataliko” No. 7 K. Kar
velis rašo, kad buvę bandy
ta sutverti S. L. A. kuopa, 
bet nebuvę sutikimo ir del 
to nebuvus sutverta.

Jau antri metai, kaip čia 
gyvuoja S. L. A. kuopa. Jai 
daug reikėjo iškentėti, bu
vo negražiais žodžiais pra
vardžiuojama, net bosams 
skundžiama; bet galų gale 
viskas aprimo. Tuomet kai
kuric ėmė sakyti, kad Sus- 
mas yra geras, o tik šios 
kuopos nariai negeri, ir ė- 
įnėsį tverti iš “gerų” narių 
kuopą, žadėdami nepriimti 
“negerų” narių; bet tokiai 
kuopai įstatai priešingi. 
Taip ir nuėjo viskas nie
kais.

Pastaruoju laiku tvėrėsi 
S. L. R. K. A. kuopa ir jai 
niekas nekliudė.

Tame pačiame “Katali
ko” numeryje rašoma, kad 
civilės vestuvės netinkamai 
pasibaigė. Turin' pasakyti, 
kad jokių svečįių vestuvėse

nebuvo ir todėl nieko pana
šaus, kas buvo rašyta, ne
galėjo atsitikti. Žinių rašy
tojai privalo būti atsarges
ni ir neturi rašyti iš galvos 
išsvajotų dalykų arba gerai 
neištirtų dalykų.

Švogeris.

TEXAS CITY, TEXAS.
Nepataria stoti kariuo

menėn.
Šis miestukas visai ma

žas, tik aplink 500 gyvento
jų teturi. Būdamas karei
viu negaliu daug ko ištirti 
apie čionykštį gyvenimą. 
Girdėjau, kad didesniuose 
šios valstijos miestuose at
lyginimas už darbą nėra 
menkas.

Aš nepatariu jauniems 
lietuviams stoti čia į kariuo
menę. Tai tiesiog į nelais
vę pasidavimas. Kiti stoja 
kariuomenėn, tikėdamiesi 
anglų kalbos pramoksią. 
Bet tą gerai gali padaryti 
vakarines mokyklas belan
kydami arba išėję ant far- 
mų dirbti. Viengenčiai, rū
pinkitės neprigulmingais 
pastoti; taupykit pinigus ir 
kibkit į geras farmas.

M. Aleliunas.

COKEBURG, PA.
Kasyklose darbas silpnai 

eina. Lietuvių nedaug 
tėra.

Ligšiol dirbama buvo ka
syklose po 4 dienas savaitė
je, o dabar tik po 2 ar 3 
dienas. Taigi su darbais 
riestai.

Lietuvių yra čia 8 šeimy
nos ir apie tuzinas pavienių. 
Jokios dr-jos, jokių prakal
bų, jokių pramogų čia nė
ra. Laikraščių čia pareina 
2 cgz. “Kataliko”, 3 “Lie
tuvos”, 1 “Saulės” ir 1 
11 Kele ivio ’ ’. Pragyvenimas 
čia brangus. Mažai uždir
bantiems nekokie saldumy
nai. Šių eilučių rašytojas po 
atvažiavimui iš Lietuvos 
urnai neteko kairiosios ran
kos ir užsidirba tik ant pra
mitimo.

S. K.

DETROIT, MICH.
Mažai teveikiama.

Šiame mieste nemažai 
lietuvių gyvena. Kaip ir vi
sur, visokių, gerų ir nege
rų dalykų dedasi jų tarpe. 
Apskritai imant, reikia vis
gi pripažinti, kad čia ne
daug teveikiama. Yra čia 
keturios dr-jos ir, jei jos 
butų darbštesnės, tai, žino
ma, eitų gyvenimas gyviau. 
Dabar gi snaudžiama. Trūk
sta čia gero vadovo.

J. G.

ROCKFORD, ILL.
Nepatiko gandro dovana.
Vieną čia lietuvį antru 

kartu aplankė gandras ir 
antru kartu su dukterim. 
Tai netiko vyrui. Jį tiesiog 
siustą apėmė. Prisigėrė ir 
iškėlė didį ermyderį. Prirei
kė kaimynams įsikišti ir 
pašaukti policiją, kuri ir 
padarė tvarką namuose. 
Tai kokių tamsių pas mus 
apsireiškimų pasitaiko.

T. S.

RIFTON, N. Y.
Nedaug lietuvių, nedidis ir 

veikimas.
Jau vienuolika metų, kai 

čia ėmė atsirasti lietuvių. 
Yra keturios šeimynos ir 
septyni pavieniai. Jokių dr- 

jų čia nėra. Uždarbiauja 
audiminėj dirbtuvėj.

Vasario 13 ir 14 dienose 
baisiai snigo. Žemė su dan
gum buvo susimaišius. 16 
colių gilumo prisnigo.

Ankstyvas.

LONDON, ANGLIJA.
Stoka darbų. Naujas laik

raštis platinasi.
Kur tik pasisuki, ten ran

di dejuojančių, aimanuo
jančių del darbo stokos. A- 
matninkai tikisi netrukus 

I Bowman Pieno Kompanija i
1 Pienas supilamas j butelio farmose prie r
fl sanitariškiausię sąlygų. b

g Pienas- Smetona - Sviestas - Pasukos.
g Ar musų vežimai aptarnauja jus? Kodelneimtito.kasgeriausia?
| 4221-4229 STATE STREET,
S Telefonai visų skyrių ofisuose.

1 EVANSTON — CHICAGO — OAK PARK.
WHW W W WWU9WWVIW W WW

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.

: ■ 1 —=====r--

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

mas. Tas baisus sopėjimas gali but sulaikytas geru gydymu. j
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 Amcrike 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 50e., gyduolės $1.00. l t ,

J. MAYZEL, DRUGGIST
2424 S. Oakley Ave., Chicago, EL U. S. A.

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

Franklin 39 72 116-118 N. LaSalle St., Phone: Aut. 34041 
PRIESZAI MIESTO SALE

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

iW'AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT 

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

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

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

AR PRIGULI PRIE 

Susivienijimo Lietuvių 
AMERIKOJE?O

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

Štai delko reikia prie Susivienijimo prigulėti:
1.—SUS1V. LIET. .411. moka savo narių paveldėjnms pormer- 

tines pašalpas: I laipsnio — $150.00; II laipsnio — $300.00; III 
laipsnio __ $000.00 ir IV laipsnio — $1000.00. — Beto Suslv. Liet. -
Amer. moka Pašalpą ligoje po $0.00 savaitėje. Visi nariai gauna or
gana “Tėvynę”.

2. — SUSIVIENIJIMAS LIET. AMEH1K. 1‘llllMA VISUS 
LIETUVIUS III LIETUVAITES, ir visiems, kaip vyrams taip ir mo
terims, Susivienijimo yra lygios tiesos.

3. — SUSI V. LIET. AM. neapleidžia nė vieno savo nario, 
papuol-inėio j nelaimę ir per 27 metus SLA. gyvavimo nebuvo dar 
atsikimo, kad nebūt išmokėta posmertinė.

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

Kreipkis į savo miesto kuopą arba į centrą.

CENTRO ADRESAS:

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

pagerėsią darbai. Bet kaip 
bus ištikro, nežinia. Iš Lie
tuvos labai mažai tepribli
ną. Žino, kokius čia pyra
gus rastų. Giminių ir pa
žįstamų niekas nekviečia.

Labai sujudino čia lietu
vius naujasai laikraštis 
“Išeivių Draugas”. Lon
done pirmojo numerio iš
parduota aplink 50 egzemp
liorių. Nors nėra labai turi
ningas, bet visgi geresnis 
už socialistų “Rankpelnį”.

Galijotas.
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vų ir kauniškiu lenku švie-

AL.

»■

PASLAPTYS

Kalėj iman. Londone vie
na sufragistė, nekokia Bra
dy, teismo nubausta 18-kai 
mėnesių kalėjimai! už namų 
deginimą.

| Žinios iš Lietuvos. |

■P . ■ ■

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką apredalų, skrybėlių, Eevcrykų ir 
batų, dH moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų,

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

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

VS'/-.

MUSŲ AUKOTOJAI.
Aukos šiandieną pas mus timo reikalais, visai užmirš- 

paprastas dalykas. Dedame ta dvasiškai šviesti savo pa- 
jas visokioms draugijoms, 
prieglaudoms, gimnazijoms, 
mokykloms, stipendijoms 
fondams, biurams, vaka
rams, laikraščiams, bažny
čioms ir tt. ir tt.. Tos aukos 
galima sakyti,, ir palaike 
visą musų kulturinį gyveni
mą. Be jų nieko beveik ne
galėtumėm padaryti; nė 
prieš pasaulį kaipo tauta 
pasirodyti.

Bet iš kitos pusės kaip 
kituose dalykuose, taip, h 
aukų klausime pas mus. yra 
gan daug ir anomalijų.

Pernai “Garnys” buvę 
nurodęs vieną tokią anoma 
liją, išvilkdamas aikštėn at
skirą aukotojų rūšį, pava
dintą “afrikantais”, del to 
kad tie aukotojai sukrautum 
Lietuvoje savo turtus užra
šo Afrikos nigeriams švies 
ti. Aštrus “Garnio” straips 
uis supykdė ne vieną dievo 
baimingą senelį, sukėlė nei 
tam tikrą polemiką “Vii 
tyj” ir kituose laikraščiuo 
se.

Nepersenai tas pat.1 
“Garnys” paskelbė kitą pa 
našią anomaliją, paleizda 
mas juokingą, bet tikrą ži 
nią apie tai, kaip vienas A 
merikos kunigas pasižadė
jo per porą metų mokėti pc 
kelis tūkstančius rublių rei 
kalams krikščionių, gyve 
pančių Filipinų salose. T: 
žinelė’taip ir dingo nepate 
myta.

Aš bijausi, kad tas pa1 
gali atsitikti ir su trecii 
nauja, dar keistesne musv 
aukotojų kategorija. Ar ję 
“Garnys” savotiškai apra 
šys, aš nežinau. Delei to ii 
skubinuosi apie tai tart 
keliatą žodžių “Viltyj”.

Dalykas štai kame: “Kar
jero Lit.” 13-mc numery j i 
tarp kitko radome šitokii

Na T-wo szerzenia oswia 
ty šrod polakow w Kownif 
im. Bociarskiego ks. Jar 
Piotrowski z Kalwarj 
Žmudzkiej 25 rb.

Tai reiškia, jog Žemaičiv 
Kalvarijos klebonas kuni 
gas Jonas Petrauskas Drau 
gijai Bociarskio vardu Kau 
no lenkams šviesti paaukoji 
25 rub.

“Kur. Lit.”, paskelbda 
mas tą auką, pagarsini 
gerb. Kalvarijos klebom 
vardą. Dabar tą pat daro 
me ir mes per “Viltį”. Tok 
sai nepaprastas gerb. kun 
J. Petrausko lenkams pa 
lankumas negalima nepažy 
mėti. Juo labiau, kad tas 
pats gerb. aukotojas ne til 
neužmiršta Kauno lenki 
kurie yra, bet ir uoliai pla 
tina lenkų laikraščius pa 
čioj Kalvarijos parapijoj 
kame tikrų lenkų visai nė 
ra.

Kad kun. J. Petrauskas 
deda lenkams aukas, ta: 
jau jo dalykas. Mes net ga
lim už tai jį pagirti. Sušelp
ti kad ir lenkus 25 rub. vis
gi geriau, negu tuos pinigus: 
pragerti, ar prokortuoti.

Jei kas mus čia ne visai 
tepatenkina, tai nebent šis 
dalykas, jog kun. J. Pet
rauskas, besirūpindamas sa- 

vapi j iečių žemaičių...
Tiesa, kaip girdėt, tame 

larbe gerb. Kalvarijos kle
boną pavaduoja vietiniai 
oirmeiviai, uoliai platinda
mi “Lietuvos Ūkininką” ii 
‘Rygos Naujienas”, bet ai 
įaujas Žemaičių vyskupas 
;uo pasidžiaugs ir ar kun. 
Petrauskį už tai pagirs, a- 
ie jojame.

Bet tai, žinoma, mažmo
žis. Kun. Petrauskas, pasi- 

į rodydamas viešai aukotoju 
’.enkų švietimui, matomai 
urėjo kitą tikslą. Tą tiks- 
ą jis, be abejo, pasieks kuo- 
ikriausiai. Jo vardas lygiai 

i jagarsės kaip tarp lietuvių. 
:aip ir tarp lenkų.

Kauniškis nelenkas.

PRŪSIJOS SĄMATA IR 
IYTPRUSIŲ REIKALAI

Šiomis dienomis Prūsų 
karalijos seime (Landtage) 
)uvo svarstoma pinigyno 
ninisterio įneštas biudže- 
:as. Mums, manau, bus in- 
lomu pamatyti, kiek-gi ii 
kokiems Rytprūsių (Prūsų 
Lietuvos) krašto reikalams 
įrašoma 1914-tiems metams 
;oje sąmatoje.

1) Geležinkelių ministeri
jos sąmatoje pažymėtini 
500.000 mk. Tilžės gelež. 
Jočiai padidinti. 100.000 
narkių intaisyti prie Isru- 
:ies geležinkelio stoties an
glių sandelid; 50.000 mar
čių Labgavos geležinkeliui 
lataisyti ir dar 50,000 mk. 
/ienai geležinkelio stočiai 
jertaisyti; išviso gcležinke- 
ių ministerijos Rytprūsių 
•eikalams prašoma 700.000 
narkių.

2) Statymo darbų žiny- 
)os prašoina: Karaliaučiaus 
•ber-prezidento namams 
įertaisvti 100.000 mark., 
įaujam tiltui per Preglių 
prie Tepliavos 220.000 mk.; 
litui per Rusnę ir' kaiku- 
•iems kitiems vandens dar
iams 400.000 mk., vingiui 
pašalinti Fridrichsgrabene 
>0.000 mk. ir kitiems reika- 
ams 273.000 mk. Išviso — 
153.000 mk.

3) Vidaus ministerija 
įrašo tik 16.000 mk. karan- 
:ano stotims pagerinti Klai- 
lėdoj, Neufarversery ir k.

4) Kulto žinybos prašo- 
na: Karaliaučiaus konsis
torijos prezidento namams 
pastatyti 150.000 markių.

5) Švietimo reikalams: 
Karaliaučiaus universiteto 
seminarijai paplatinti 34.- 
)00 mk., įvairiems Kara- 
iaučiaus universiteto reika
lams 130.300 mk., chirurgi
jos klinikai (prie to univer
siteto) padidinti 160.700 
.nk., Heilsbergo naujai ve
dinei mokyklai statyti 100.- 
)00 mk. ir kitiems daly
kams 167.200 mk. Išviso 
592.200 mk.

6) Arklių veisimo valdy
bos prašoma įvairiems rei
kalams 204.000 mk.

Be to, dar prašoma 3.500 
mk. vienam prietaisui įgy
ti Karaliaučiaus žemės dre
bėjimo stotyje.

Teisių ministerijos biud
žete paminėtini: 90.000 mk. 
prašomų naujam Rusnės 

kalėjimui statyti ir 42.100 
mk. Pilkalnės kalėjimui sta
tyti.

Taigi išviso įvairiems 
Rytprūsių reikalams prašo
ma apie 2.700.000 markių. 
Tik, kaip matome, pačių 
Prūsų lietuvių reikalams 
neperdidelė tos pinigų kru 
vos dalelė teklius.

Rygos miesto darbo siuly 
mo kontoros .1913 metais 
buvo pasiūlyta vietų 12.084 
(6.685 vyrų ir 5.599 mote
rių;, rečiau duota vietų tik 
5.529 vyrams ir 5.365 mote 
rims, išviso 9.894 vietos 
Vietų ieškotojų buvo 18.- 
306 (11.371 vyrų ir 6.93c 
moterių). Taigi vidutiniš 
kai tik pusė ieškančių tega
no per kontoros pagelbr 
darbo.

Veinbergas, Latvių dien 
raščio “Rygas Aviže” re 
daktorius, del 70-ties metu 
sukaktuvių, pakeltas Rygos 
Latvių Draugijos garbės na
riu.

Pradines tautos mokyk 
las latviai, pasirodo, turėję 
jau nuo švedu laiku, ty. nuc 
1622:? m. Apie tai mini ne
senai latvių inteiktas Rygos 
mokslo apygardos globėjui 
memorandumas.

Del naujo giesmyno. Pas 
tavaisiais laikais sodžiaus 
žmonės vis mažiau gieda is 
kantičkų, pertat daug me
lodijų nyksta, jos užmiršta
ma. Tuo pat tarpu vis dau
giau atsiranda kaime skai
tančių gaidas. Tad ar ne 
geriau butų išleidus A. Žal
varnio sumanytąjį naujai 
sutaisytą giesmyną su gai
domis ?

Reikėtų, žinoma, intrauk- 
ti į tą darbą vargonininkus, 
kurie, manau, daug melodi
jų galėtų suteikti.

Pradžiai aš turiu surašęs 
apie 50 melodijų ir, jei butų 
reikalas, galėčiau duoti.

A. Žalvarnio sumanytą 
darbą-giesmyną skaitau la
bai svarbiu, bet, manau, jis 
dar svarbesnis butų, jei ta
sai giesmynas išeitų ne tik 
nauju tekstu, bet ir seno
mis melodijomis.

A. Vaičiūnas.

Vilkaviškis. Vasario 1 d. 
čia buvo parapijos namuose 
‘ ‘ Žiburio ’ ’ draugi j os susi
rinkimas, kuriame be narių 
dalyvavo žymus dar ir sve
čių skaičius.

Pirmininkas, kun. Sakevi- 
čius perskaitė pereito susi
rinkimo protokolą. Toliau 
buvo priimami nauji nariai 
ir aptariamieji bėgantieji 
draugijos reikalai. Įnešta 
sumanymas surengti šeimy
nišką vakarėlį vasario 22 
d.

Visi nariai ir svečiai mie
lu noru pritarė ir nutarė 
sumanymą įvykinti. Tai* ži- 
buriečiai bene bus pirmą 
kartą panašią pramogėlę 
sumanę. Per vakarėlį nariai 
turės progos arčiau susipa
žinti tarpe savęs, Iraimo 
jaunuoliai turės progos pa
matyti vaidinimų, o taipgi 
galės sau gražiai pirm Už
gavėnių pasišokti. Tuo tiks
lu, kad daugiau apsilanky
tų draugijos narių ir kad 
tarp jų užsimegstų artimes
ni ryšiai, nutarta nuo apsi- 
lankančių narių suvis nieko 
neimti, o pašaliniams leisti

KATALIKAS

dalyvauti primokant 25 k. | 
Vakarėlis vyriausiai ruo

šiamas kaimo jaunimui. 
Tikrai Vilkaviškio “Žibu
rys” suliepsnojo visa švie
sa.

Šiauliai. Naktį į sausio 21 
d. Kapų gatvėje buvo gais
ras. Sudegė p. Žilinskių kai- 
kurie trobesiai. Didesnieji 
namai pasisekė apsaugoti 
nuo ugnies. Ugnis kilo apie 
12 vai. nakties, turi būti iš 
padegimo.

Panevėžio klebonas šau
do 21d. gavo iš konsistorijos 
oficiali poperį, kuriuo pra
nešama, kad parapijos pa
dalinimas jau patvirtintas. 
Prie naujosios bažnyčios 
priklausys: Visas Panevė
žio miestas ligi Nevėžio, so- 
Ižiai: Malūnai, Stetiškis, 
Lepšiai, Pažagieniai, 
Kniaudiškiai ir dvarai: No- 
vadolis, Savitiškis ir Dem- 
bavo.-

Marijampolė. Automobi- 
iai jau vėl pradėjo vaikš
čioti tarp Suvalkų ir Mari
jampolės. Del to žydeliai 
karetninkai vėl pasidarė 
nandegesni, nuolaidesni ir 
ninkštesni. Pirmiau keliau- 
rinkams su jais būdavo 
sunku susikalbėt.

Potvinis. Naktį iš sausio 
21 į 22 d. labai patvino Ne
vėžis, užliejamas kairiąją 
Smėlių pusę. Vanduo ir ke
lintą namų apsėmė, vieną 
net augščiau langų. Gyven
tojai tų namų naktį turėjo 
kur kitur gelbėkęs, .Kūte
lėse yra namų gyvulių pri
gėrusių. Malūno sukapotas 
malkas vanduo pakėlė ir 
dalį jų nunešė. Kelias prie 
naujo tilto vandens apsem
tas, o senajam tiltui grasia 
nuvertimas, jei atodrėkis 
nesiliaus. Apie 12 vai. die
ną vanduo pradėjo slūgti.

“Latweeschu Awise”, se 
niausiąs latvių dienraštis, 
einąs Rygoje, ėmė nepalan
kiai rašyti apie žyįus. Del 
to žydai visaip stengėsi, 
kad dienraštis “pasitaisy
tų”. Pagaliaus leidėją ap
lankė vietos žydų delegaci
ja su rabinu priešakyje ir 
išdėstė savo reikalavimus, 
būtent, kad “Lat\v. Aw.” 
nedėtų nepalankių žydams 
straipsnių. Leidėjas griež
tai atsisakė. Tuomet žydų 
delegacija ėmė jį bauginti, 
jog žydai pradėsią baiko- 
tuoti laikraštį. Bet leidėjas, 
neikiek nenusigandęs, atsa
kė: “Latviai taippat mokės 
boikotuoti žydus’,’. Tuo ir 
pasibaigė.

Vilnius. Vakar Vilniaus 
apygardos teismas svarstė 
indomią bajoro Jono Buikos 
bylą. Buiko, tarnavęs pir
ma Vilniaus teismo rūmų 
raštinėje, paskui pas Trakų 
ap. 2-sios nuovados žemie
čių viršininką, kaltinamas 
buvo štai kame. Nustojęs 
pastarosios vietos, Buiko, 
atvykęs Vilniun, pirkosi 
čia sau vidaus reikalų mi
nisterijos valdininko rubus 
ir universiteto ženklelį, ir, 
nusisamdęs kambarį vieš
buty j “National” iššaukė 
telefonu Riešos ( (palei Vil
nių) valsčiaus raštinę ir

1 eka Ramiai

GAIL & AX

NAVY
Long Cut Tobacco

“Geriausia taboka geriausiame apvyniojime'
NAVY yra taip čystas, švelni taboką, kad tu ga- 

lišpolyti visą dieną ir turėti sveiką džiaugsmą.
NAVY turi nuostabų kvapsnį ir skonį — 

švelnų, saldų minkštą — kurs eina iš atsargiai 
ir rūpestingai sudėjimo prinokusių, švelnių Ken
tucky Burly lapą. NAVY duoda pakeliui ketu
ris suvyniojimus, kurie užlaiko taboką šviežią ir 
čystą.

Tu gali lengvai išmokti susukti tuos it šilki
nius ilgai supjaustytus kaspinėlius į penkų ciga- 
retą. Gera rūkyti pypkėj ir skani čiulpimui — 
nes NAVY yra garsi “visokiems dalykams tin
kanti taboka.”
IX V If A f įrašyk savo pardavėjo nemokamos feningos “Papers”, 
1/ * AXirua kuri duodama su kiekvienu 5c NAVY pakeliu.

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

. Viskas teka šoferiui rainiai, kuomet jis turi kvepentį švie-. 
žiai susuktą cigarettą, kad suteikti jam smagumą. Jo rankos 
yra tvirtos, jo akis šviesios — jis linksmas ir patenkintas.

pranešė esąs vidaus reikalų 
ministerijos atsiųstas pada
ryti revizijos, todėl jam 
valsčius turįs atsiųsti ark
lius. Arkliai buvo atsiųsti 
ir jisai ant rytojaus nuva
žiavo daryti “revizijos”. 
Ten, viršaičio ir raštininko 
akyveizdoje, ėmė rašyti re
vizijos protokolą. Jam be
rašant raštininkas išėjo pa
sikalbėt telefonu su guber
nijos valdyba ir, sugrįžęs, 
pareikalavo iš “revizo
riaus” parodyti ministeri
jos įgaliojimą. Buiko atsisa
kė. Jis atsakė, turįs tuos į- 
galiojimus, bet jie palikę 
pas jo draugą, tuos įgalioji
mus jis parodysiąs ant ry
tojaus ir tuomet baigsiąs. 
Sugrįžęs dar Vilniun vals
čiaus arkliais, jisai, žinoma, 
ant rytojaus Ricšon nebe
važiavo ir išsikėlė iš to vieš
bučio. Tečiau policija suieš
kojo ir pašaukė tieson už 
sauvalingą ‘ ‘ revizoriaus ’ ’ 
pareigų prisisavinimą. Bui
ko nuteistas užmokėti 100 
rub. pabaudos, arba atsėdėti 
2 mėnesiu kalėjime.

Dalyvaus parodoje. Fran- 
cija dalyvaus 1915 metais 
tarptautinėj Panamos pa
rodoj mieste San Francis
co, Cal. Parlamentas tam 
tikslui paskyręs $400.000.

Nusižudė kareiviai. Nisie, 
Šlionzke, nusižudę du karei
viai palindę po bėgančiu 
traukiniu. Jie apmušę savo 
generolą, pas kurį tarnavę, 
už tai, kad tasai juos išba
ręs už perilgą miegojimą ir 
paskirtu laiku neatsikėlimą. 
Bijodami už tai bausmės 
pasidarė sau galą.

Tris areštuoti. Japonijos 
gyventojų judėjimai prieš 
valdžią vis dar nesibaigia. 
Andai suimta trįs žymus ja
ponai, kurie tarpininkavę 
pristatyme iš Vokietijos 
šarvų laivams. Jūrei vijos 
žinyboje prasidėję tardy
mai. Pasirodo, kad vokiečių 
šarvų firmos papirkusios 
daug japonų, kurie buvę 
laikomi ištikimiausiais ša
lies valdininkais. Išpradžių

MlP & SlelnOacli
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617.

CHICAGO, ILLINOIS

M,:

G.W.GAIL<OX.!
BALTI MORE. MD. ;

nenorėta tikėti, kad japo
nai valdininkai yra paper
kami. Dabar pasirodė ir jų 
paprastas del pinigų silpnu
mas. Valdžia už šarvus 
brangiai užmokėjo, bet šar
vai niekam tikę.

Ar žinai kas tamstai užslėpta. 
Jaigu nori viską žinoti, tai nu
sipirk tuojaus šitą knygą su 170 
aprašymą ir 50 paveikslą, joje 
aprašoma paslaptys visą stebukla- 
darią-monininką, štukorią, kazir- 
ninką, ir kitą. Aiškiai ir supran
tamai išaiškina visas ją gudry
bes, taip kad tamsta galėsi vis
ką padaryti ir busi mylimas kai- 
pi gabus žmogus. Tai yra viena 
iš geriausią knygą, kurios nie
kur kitur negalima gauti. Gra
žiais audimo apdarais $1.50.

J. SINKUS
1841 S. Halsted St., Chicago, III.
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5. K. Andriejaus, Teofil.
6. P. Viktoro ir Viktorino
7. S. Tomo Akviniečio
8. N. 2 gav. Jono nuo Dievo
9. P. Pranciškos Bymietės.
10. U. 40 kentėtoju
11. S. Konstantino išp.

Patčmijimai.
Amerikos “laisvė”.

Kongreso komisijos tar
dymai vario kasyklose, Mi- 
chigano valstijoj — kaip 
skelbia angliški laikraš
čiai — jau baigiasi. Bet 
skelbiamieji per laikraš
čius tų tardymų faktai 
gimdo baisų Įspūdį. Iš 
tardymų paaiškėjo, kad 
darbininkai daug yra lai
mingesni Rusijoje, po caro 
nagaika, negu čionai, taip 
vadinamoj, “laisvoj” ša
lyj. Su darbininkais apsiei
nama daug aršiau, negu si; 
kokiais keturkojais. Tuo 
žvilgsniu neapsaugoja varg
dienių nei šalies konstituci
ja. Čionai tik vieniems ka
pitalistams gyvuoja tikra1' 
laisva šalis. Pav. viena mo 
toris komisijai išpažino 
kad vario kasyklų savinin 
kų nusamdytieji budeliai jt 
mušę lazdomis, parsiverti 
spardę ir pagaliau sumuš 
tų-sužeista uždarę susmir 
dusiai! kalėjimam Kita pa 
šakojo, kad jų milicianta 
už plaukų pagriebę ir tai] 
vilkę kelis desėtkus žings 
nių gatve ir tp.

* KtF panašaus laisvoj 'ša
lyj absoliutiškai neturėti 
būti, bet Amerikoj viską; 
galima. Tai jau verčiau pa 
naikinti konstitucijų ir nors 

’ syki nustoti pasauliui skel 
bus kokias tai stebuklingaif 
pasakaites apie amerikoni 
nę “laisvę”. Negana to, kad 
čionai darbininkas yra ka 

•pitalistų niekinamas, stum 
domas ir persekiojamas,tai] 
sakant, pusvergis, bet dm 
tam nelaimingam darbiniu 
kui nėra kur teisybės ieško 
ti, jis visur sutinkamas kai 
po aršiausias pastumdėlis.

Tali) yra vario kasyklo 
se, taip yra ir visur kitur. Vi 
sur darbininkas čiulpiamas 
smaugiamas. Kapitalistu 
už tai neturi atsakomybės.

Tatai ir nestebėtina, kad 
darbininkų minios palengva 
susipranta, vienijasi ir j u 
da. Ir kuomet jie sujudės 
lyginai jūrių audra, dabartį 
nei “laisvei” bus nekoktu 
jai pasidarys ankšta. Tuo 
met ir patiems kapitalis 
tams teks ir jų samdomiems 
budeliams, kurie už pinigu; 
žudo darbininkus, kas al
siausia net moteris ir vai 
kus.

Ir aišku, kad tokia dar 
bininkams verguvė negalės 
ilgai tverti.

“Litwa”.
Tuo antgalviu išleidžiami 

laikraštis Vilniuje. Nors 
leidžiamas lenkų kalboj, bei 
tikrai lietuvių dvasioj. Jis 
skiriamas sulenkėjusiems1 
lietuviams. Redaktoriumi ii 
leidėju yra M. Dovoina-Sil- 
vestravičius. Kadangi te 
laikraščio leidimas nėra ro
žėmis nusagstytas, tai aiš
kiai paliudija redaktoriaus 
laiškas į kun. J. A. Gudel

ių, Kenosha, Wis., rašytas. 
Su kun. J. A. Gadeikio lei
dimu tų indomų turiniu 
laiškų ištisai perspauzdina- 
me:

“Litwa”, kaipo 'ideos laikraš
tis, turi vis deficitus. Daugumas 
ėmėjų, priverstų prie lietuvystės 
per “Litwos” intekmę, užsisako 
laikraščius lietuvių kalboje, ne
reikalaudami “Litwos”. Tokių ir 
iš kiti} priežasčių kasmet atsiran
da aplink šimtas ir daugiaus, o 
“Litwa” turi susiieškoti tarp su
lenkėjusių naujus ėmėjus. Taip 
varome jau septinti metai su ma
žesniu skaitliam ėmėjų, negu jų 
reikėtų del padengimo išlaidų, 
per ką darosi vis deficitas, kurio 
nepadengimas galėtų sustabdyti 
laikraštį, nes aš esu žmogus be 
jokio manto, prie to turiu 65 me
tus ir tankiai sirguliuodamas 
varau mažne vienas.be sustoji
mo tautišką, darbą, kuris be pat
riotų paturėjimo turės neišveng- 
tinai griūti.

“Mažne vienas prie laikraščio 
būdamas, prie to dar beturčiu, 
nebegaliu taip kaip kiti važinė
jant pasirinkti pinigų del ideos 
dalykų. Rūpesčiai iš priežasties 
•stokos pinigų griauna mano svei
katą, neduodant kaip reikiant 
pasidarbuoti, o prie tokio darbo 
reikia turėti neapsunkintą gal
vą rūpesčiais.

“Tokios aplinkybės privertė 
naue pasitarti su intekmesniais 
įsmenimis musų krašto, kaip dr. 
f. Basanavičius ir p. M. Yčas, v. 
luinos atstovas, kurie patarė 
nan kreipties prie prakilnesnių 
r intekmingesnių lietuvių Ame- 
ikoje, kurie savo autoritetu gil
ėti} man padėti surinkti pinigus 
■e tik padengimui deficito, bei 
r tolesniam vedimui “Litwos”, 
ovojančios už lietuvystę”;
Aišku, “Litwos” padėji- 

nas apverktinas. Pataria- 
na kaip norints tas laikraš- 
is šelpti. Adresas: “Lit
rą”, Antokol No. 8, Vil
nius.

Tautos Namų reikalai.
Anuomet laikraščiuose 

iiivo paskelbta, kad musų 
autos veikėjai, parsivežę 
š Amerikos gausiai aukų, 
umanę Vilniuje nupirkti 
lokius tai rūmus, ties Ža
luoju tiltu atsirandančius, 
r juos pakeisti lietuviu 
rautos Namais. Tečiau to 
umanymo kas link tų ru
nų pirkimo Lietuvos laik- 
aščiai ne tik kad nepatvir- 
ina, bet tiesiog rašo, kad 
igšiol surinktų aukų toli 
lepakanka tokiems Da
nams pastatyti. Namų sta- 
ymo komitetas turįs jau 
irti 70.000 rublių tam tiks
iu, bet pasirodo tų pinigų 
?sų dar permaža, kad pra
lojus tokį svarbų sumany
mų.

Nekoks p. L. Kistys to
lei per “Viltį” sumano 
•inkti toliau aukas viešai 
<aip Lietuvoje, taip ir Ru
sijoje. Bet kadangi tam 
uksini esųs reikalingas vy
riausybės leidimas, tatai pa
kariama tokį leidimą kokiuo 
nors budu išgauti ir rinkti 
aukas tokiuo pat budu, kaip 
jos buvo renkamos Ameri- 
koje. Vadinasi, tam tikslui 
nuskirtieji delegatai turė
tų važinėti po miestus ir 
miestelius su paskaitomis ir 
raginti lietuvius aukoti pi
nigus tam svarbiajam tiks
lui.

P-nas L. Kistys įvairius 
laikraščiuose skelbimus, 
kaip tai “Padėkite įgyti 
Tautos Namus Vilniuje” ir 
kitokius, laiko tuščiu obal- 
siu, nes į tuos šaukimus vi
suomenė jau net domos ne
atkreipianti tiek, kad reik
tų gal šimtas metų praleis

ti, kad tų aukų pakaktinai 
susirinktų.

Sumanymas geras ir ver
tėtų jis tik įkūnyti. Nejau
gi tik iš užjūrio laukti su- 
simylėjimų?

Sunki problema.
Meksike reikalai nuolat 

aršėja. Ten gyvena ne žmo
nės, bėt įsisiautę laukiniai 
arkliai, kuriems negalima 
užmauti apynasrių ir nura
minti. Washingtono valdžia, 
belaukdama galutino Mek
sike nusimalšinimo, susilau
kė pagaliau nesmagių va
landų ir turi tai pjauti, kų 
pati pasėjo. Susinėsimai 
tiesiog su Huerta užvylė, 
kadangi už to diktatoriaus 
nugaros stovi Europos val
stybės, net ir pati Japoni
ja, nuolatinė Suv. Valstijų 
priešininkė. Gi glostymas 
pasiputusių revoliucionistų 
irgi neatnešė jokių laukia
mų iš to pasekmių, kadan
gi ir jie stato šerius prieš 
Suv. Valstijas. Rasi, ir už 
revoliucionistų nugarų ko
kios tai politikinės machi
nacijos veikiama. Ir tas ga
limas daiktas.

Kaip ten nebūtų, bet tų 
Meksiko reikalų problemą 
bus sunku išrišti, kadangi 
revoliucionistų vadas Villa 
tarytum visai nei nesupran
tąs, kokia audra artinasi 
ant politikinio pasaulio ap- 
regio už Meksiko betvarkę. 
Anglija yra perdaug išdidi 
ir galinga. Jei ji sykį su
mano ką nors atsiekti, ne
pames siekiamojo tikslo. 
Tuo tarpu kaip Anglija, 
taip ir kitos valstybės ne
nori perdaug įkirėti Suv. 
Valstijoms, kurios laikosi 
įsikibusios nusidėvėjusios 
Monroe doktrinos, gi ku
rios valstybės nekuomet o- 
ficialiai nepripažino.

Suv. Valstijoms, matyt, 
reikės tų doktrinų pašvęsti, 
kuomet Europos valstybės 
įsiverž Meksikai! ir tenaiti- 
nius pašėlusius gaivalus ims 
savaip tvarkyti.

Kaizerio pagarbinimui.
“Kataliko” redakcijai 

nesiunčiamas Prūsijoje išei
nantis gotiškomis raidėmis 
laikraštis “Lietuviška Cei
tunga”, todėl negalima pa
tirti, kų jis naujo lietuviams 
praneša. Bet jo turinio dalis 
tenka sužinoti iš kitų laik
raščių. Vilniaus “Viltis” a- 
pie tai štai kų rašo:

“Ciesoriaus Viliaus gimimo 
dienai pažymėti Klaipėdos “Lie
tuviška Ceitunga” padėjo (No. 
12) kažkokio Kareivio “eiles”, 
užvardytas “Ciesoriaus gimimo 
dienai”, kuriose tarp kitko skai
tome :
Pabusk Prūsija, Lietuva!
Prie Donavos gyvenantieji, 
Pas Reino kalnus dirbantieji — 
Sergėkit tėviškę!
Kardą laikydami kožną adyną 
Kovon aštrų, vis gatavą.
Diena kovos jau netoli.

Šauksmą giedokite rytuos!... 
Ir Vakarų žaltys vinguojas, 
Apnuodyt nori jis irgi lietuvius 
Su savo bjauriu šnypštimu, 
Erelis netoli!
Žaltys ringuojąs! įgelt ir lietu

vius, 
Nor mus visus, Sarge dabok! 
Paaštrink kardą ant kovos...

Išgelbėk Lietuvą.
Aleliuja, ši diena tavo ir visada... 
ir tt. ir tt.

Baigiasi gi tos “eilės”: 
•Juk Lietuva, kariaudama, stov 

prie šalies, 
Sveiks. Ciesoriau, šiandie užvis.

“Viltis” tai atkartojus 
nup savęs priduria:

“Keistas tų Prūsų lietuvių su
pratimas apie eiliavimą, bet dar 
keistesnis apie Lietuvą ir jos 
“gelbėjimą”.

Gi mes pridursime, kad 
tų patį veikia ir “Nauja 
Lietuviška Ceitunga” ir ki
ti aniems panašus Prūsijos 
lietuvių “laikraščiai”. Ta
tai ir nėdyvai, jei Vokieti
jos nekurie mokslininkai 
tvirtina,, jogei nereiks lauk
ti nei šimto metų ligi galu
tinam Prūsijos lietuvių iš
nykimui. Bet užuot lietu
vių nykimo, tegu verčiau 
greičiau išnyksta tos visos 
“Ceitungos”, stabmeldiškai 
garbinančios kaizerį.

Jau laikas butų Prūsijos 
lietuviams susiprasti.

Nauja “evangelija”.
“1900 metais pasibaigė 

pataikavimo ir malonės era, 
gi prasidėjo teismo era. Ko
lei šimtas metų praeis, vi
sai atsimainys pasaulio su
dėjimas. Visas pasaulis bus 
suevangelizuotas, tautos 
sutaikintos ir nukreiptos 
link vieno abelno idealo, gi 
Išganytojas išnaujo nu
žengs ant žemės ir pradės 
viešpatauti. Jeruzalis bus 
žemės sostine, gi žydų tauta 
paliks parinktąja tauta, 
valdančiąja kitas visas tau
tas.. . ”

Tokias paikybes skelbia 
protestantų pastorius Rus
sel, biblijinis teologas. Ne
gana jau to, kad ir šiandie 
visur žydai lenda ir tarp 
valstybių nesutikimus sėja, 
o čia ve ponas pastorius 
pranašauja, kad jie paga
liau imsiu valdyti visas tau
tas, išloidffiėdAmi įvairius 
visoms tautoms įsakymus 
ten iš... Jeruzaliaus.

Na, ir prisieina pagaliau 
visiems augyti “peisus” ir 
mokyties giedoti žydų “ma- 
jufes”. Juk šimtas metų 
netruks prabėgti.

Turbūt pastorius Russell 
mano, kad šių'’laikų žmonės 
yra tokie kvaili, kad ve ims 
ir intikės toms jo skelbia
moms paikybėms. Veltus 
darbas!

Sušinskas išgelbėtas nuo 
nužudymo.

“Board of pardons” Har- 
risburgė, Pa. pakeitė Jono 
Sušinsko mirties bausmę 
kalėjimu lig gyvos galvos. 
Kaip žinoma, pernai per 
Velykas Sušinskas pasigė
rė ir radęs namie miegantį 
savo draugų Pov. Janulevi- 
čių skustuvu jį papjovė. 
Teismas išrado Sušinskų 
kaltu žmogžudystės pirma
me laipsnyj ir pasmerkė pa
karti. Jo korinio diena pir
miau buvo nuskirta į sausio 
15 d. š. m., paskui perkelta 
į vasario 10 d. Bet “Board 
of Pardons” dovanojo jam 
gyvastį. Žmogžudis išsiųs
tas į Easton Penitentiary, 
kur turės visas gyvenimas 
dirbti sunkius darbus ir da
ryti atgailų už savo pikta
darystę.

Tasai pavyzdis tegul per
tikrina ir kitus jam pana
šius musų brolius, katrie 
nieko nedaro iš savo arti
mo gyvasties.

Apie svarbiuosius veikalus.
“Viltyj” p. Vytautas ra

šo, kad ligšiol lietuvių 
kninginėj literatūroj svar
biausių vietų užėmusi dai
lioji raštija. / Be daugybės 
atskirų kliringų-kningelių 

ešų turime jau pilnų rinki
nį Kudirkos raštų, dar gi 
vėl rengiama ir leidžiama 
Lazdynų Pelėdos, Žemaitės, 
Vaišganto raštai-rinkiniai.

“Ar tik ne laikas pamąstyt — 
rašo p. Vytautas — ir apie lite- 
riturą svarbesnę, (paliečiančią 
tikybos, mokslo, filosofijos klau
simus, aplamai, pasaulėžvalgos 
klausimus ?

“Kadangi pas mus specialistų 
beveik nėra, tai reikėtų parūpin
ti vertimų. Vertėjų bene tik dau
giau atsirastų, negu originalių 
specialistų rašytojų. Turime jau 
ir kunigų, ir svietiškių, baigusių 
augštuosius mokslus Rusijoje ir 
užsieniuose, kurie moka Euro
pos kalbas — galėtų padirbėti... 
Verčiamos kningos neturėtų bū
ti labai specialės ir brangios”.

Tečiau ant galo p. Vytau
tės lyg paabejodamas klau
sia, bet ar bus užtektinai 
vertėjų, skaitytojų, ar apsi
moka leisti tokias kningas 
dabartinėse aplinkybėse? Ir 
nieldžia į tų klausimų atsi
liepti.

Šv. Kazimiero Seserių vie
nuolijos finansinis stovis.
Sulyg “Draugo” tas fi

nansinis stovis sekančiai 
persistato:

“Skolos iš viso dar yra $57.000.
‘•Iš North Western Life Insu

rance Co. paimta $30.000 5 nuo
šimčiu.

Iš tos sumos $5.000 reikia už
mokėti 30 d. spalių, 1914 m., $5.- 
OOO reikia užmokėti 30 d. spalių, 
ldl6 m., $20.000 reikia užmokėti 
3(1 d. spalių, 1019 m.

Iš Continental and Commercial 
Trust and Savings Bank:

$7.000 5 nuošimčiu, reikia iš
mokėti 12 d. sausio 1915 m.,; 
$6.500 6 nuošimčiu, reikia išmo
kėti 23 d. lapkr., 1915 m.

Iš Hibernian Bank, ant ant 
vyskupio notos $14.000 — 5% 
nuošimčiu.

Galima išmokėti kada norint.
Kapelianija. Merchants Loan 

and Trust Co.
$5.000 514 nuošimčiu; reikia 

išmokėti gegužio 20 d., 1916 m.
Vienų nuošimčių kasmet rei

kia išmokėti už vienuoliją — 
$3.010.00, už kapelianija — 
$275.00; išviso nuošimčių už pa 
skolą $3.285.00.

Pernai metais vienuolijos sko
la sumažėjo trimis tūkstančiais 
dolerių.”

Lietuvių kalba.
Lietuvių kalbų Vokieti

jos universitetuose Strass- 
burge skaito profesorius 
Thumb (dusyk savaitėje — 
vienų pusmetį), Leipzige — 
prof. Leskien, Kielne — 
prof. Traenkel. Ir visur vis 
labiau indomaujama apie 
lietuvių kalbų.

Kelios mintis apie svai
galus.

“Blaivybė yra geriausias 
vaistas, kokį tik žmonės y- 
ra susekę”, pasakė jau se
novės mokslo vyras Gale
nas. Nors po Galelio daug 
ir labai gerų vaistų susek
ta, bet už blaivybę turbut 
nėra ligšiol geresnio vaisto. 
Svaigalai yra tai ardytojai 
viso to,, kas yra gera žmo
guje. Svaigalai naikina 
žmoguje sveikatų, protų, 
gražumų, gerų vardų, at
mintį.

Heidelbergo universiteto 
profesoriai padarė šitokį 
bandymų parodymui, kad 
svaigalai silpnina dvasios 
jėgas ir bukina atmintį. Še
šiems studentams prieš pa
mokas duodama buvo po 
tris ar keturis stiklus a- 
laus. Per pamokas buvo 
duodami studentams už

duočiai. Po kelių dienų pa
sirodė, kad alus jiems bu
vo atėmęs 70% jų jėgų.

Visuose gyvenimo užsiė- 
niimuose, kur tik reikalin
ga atmintis, žmogus, mėgs
tąs išsimesti, ten netinka. 
Sinegenįs nuo svaigalų at
bunka, didžiausios svarbos 
dalykai blaiviam žmogui 
nedaro jokio ar mažų įspūdį 
į pasvaigusį. Tuomi ir išsi
aiškina pasielgimai kaiku- 
rių asmenų, kurie skandina 
savo rupesnius, nesmagu
mus, bėdas svaigaluose.

Išmintingi žmonės nera
gauja svaigalų. Talentingi 
žmonės kartais ir ragauja 
svaigalų, bet jų nereikia 
sumaišyti su išmintingai
siais. Profesionalistai, vei
kėjai, mokslo vyrai, nemir
ko saVo smegenų svaigaluo
se. Svaigalai supančiotų, 
suvaržytų, užkirstų kelią 
jų veikimui.

Dažnai žmonės, norėdami 
pateisinti savo blogų palin
kimų prie svaigalų, nurodo 
vienų-kitų senyvų tvirtokų 
girtuoklėlį, arba nurodo ko
kį pamokytų vyrų, kurs 
vartoja svaigalus, o pras
tieji žmonės nurodo gerian
čius kunigus ir sako, kad 
svaigalai nėra taip kenks
mingi ir bjaurus, kaip kad 
apie juos kalbama. Bet ką 
tikri dalykų žinovai, kų ty
rinėtojai sako? Del svaiga
lų pirm laiko miršta 85%. 
Blogo gi pavyzdžio nereikia 
nei nuo ko sekti ar tai jis 
butų draugas, ar brolis, ai 
kunigas. Jei kunigai geria, 
tai negerai daro. Kunigai 
gerdami ne vien prieš blai
vybę nusideda, bet dar gi 
duoda žmonėms blogų pa
vyzdį.

Del biskelio neisi iš kelio, 
dažnai žmonės sako. Bet 
jei svaigalai nėra naudingi, 
tai po biskelį vartodami jų, 
biskelį sau kenkiame. O po 
biskelį slinkdami žemyn, 
galime į tikrų šliukų atsi
durti. Jei nėra pavojaus 
nuriedėti į šliukų, tai yra ki- 
tokis pavojus. Kartais pa
sitaiko, kad mes ligos pe
rus nešiojame ant savo dra
bužių ir neužsikrečiamo ja. 
Bet susidurdami su kitais 
žmonėmis, ta liga galime 
užkrėsti kitus. Taip yra ii 
su svaigalais. Gal vienas, 
kuris vartodamas po biske
lį svaigalų, pats nevirsta 
girtuokliu, bet tuomi gali 
kitą, silpnesnės valios žmo
gų, įvesti į pagundų ir jis, 
silpnas būdamas, nugrimsta 
šliukynan. Todėl svarbu vi
sai paliauti vartojus svai
galus.

Chicago  j per nominaciją 
į aldermanus nei republiko 
nai, nei demokratai nerin
ko moterių. Aišku, kad se
novės partijos eina seno
viškais keliais.

Dar nepastatyti Tautos 
Namai Vilniuje, o socialia 
tams jie jau smirdi, kaip 
ožys. Kai bus pastatyti, tai 
turbut jie visi išdvės nuo 
tos smarvės.

New Yorko policijos po- 
ručninkas Becker, kuris su 
keliais savo draugais 1912 
metais nužudė Rosenthalį, 
sakoma, iš kalėjimo busiąs 
paleistas ir vėl liksiąs poli
cijos poručninku. Tas Ame
rikoj visuomet galima.

Papratimas’ grieb- 
ties vaistų.

Vienas šposininkas ėmė 
tvirtinti, kad daktarų esu 
daugiau sviete, negu bile 
kokių kitų profesionalistų. 
Gyrėsi, kad tų lengvai išrū
dysiąs. Buvo padarytos lai- 
žybos. Tuomet apsirišo 
šposininkas burnų ir ėjo 
gatve, lydimas kelių liudy
toju. Kų tik iš pažįstamų 
jie susitikdavo, kiekvienas 
šį bei tų patarė vartoti nuo 
dantų skaudėjimo. Taip tai 
šposininkas išrodė, kad 
veik kiekvienas žmogus yra 
daktaras ir jam buvo pri
pažintos laižybos.

Taip tai svietas yra pil
nas daktarų. Todėl verčiau 
nesiguosk turėdamas galvo- 
skaudį, nerviškumų arba 
šaltį pagavęs, nes dauguma 
patars tau kokį vaistpalai- 
kį vartoti. Juk vienam vie
nas vaistas pagelbsti, kitam 
kitas. Vaistas, kurs vienam 
pagydė nerviškumų, tas pat 
vaistas gali būti kitam tik
rais nuodais.

Yra labai blogas papro
tys vartoti vaistus bile ko
kiai negalei apsireiškus. 
Bet taipgi yra blogas daik
tas duoti patarimus, rodąs 
nine galėjusiems. Tik vienų, 
kų galime kiekvienam pa- 

JUrti, tai kuodaugiausia tu
rėti tyro oro, būti kuoge- 
riausiai išvėdintame kam
baryj. Patartina nevartoti 
jokių vaistų be daktaro ži
nios. Daktarai, išėję tam 
tikrus mokslus, turėdami 
pjatyrimo gydyme, žinos 
kiekvienoj negalėj kų su li
goniu daryti.

' Amerikoj yra baisiai gi
lai įsigyvenęs paprotys 
tuoj kiekvienoj negalėj 
’•riebties vaistų. Miestuose 
lia kas antrame bloke yra 
mistinė. Jų ne kiek mažiau 
iž saliunus. Ne kiek ma
nau pinigų supilama jos
ią, negu į saliunus. Kaip į 
saliunus be reikalo, be naiv
ios supilama pinigai, taip 
lažnių dažniausia be reika- 
'o eina pinigai ir į vaistines.

Sveikata yra žmogui ne
išpasakyto brangumo; be 
sveikatos veik neužsimoka 
ici gyventi. Todėl kiekvie- 
io didžiausiu rupesniu tu
ri būti visomis išgalėmis 
saugoti tų, kas yra bran
giausia.

Prie Panamos kanalo 
sveikatingumo tikslams iš
leidžiama po $2.43 ant kiek- 
rieno žmogaus kasmet. Vai
siai to buvo tokie, kad pir
miau iš 1.000 kasmet mir
davo 241, o dabar tik 11 te
miršta kasmet.

Chicagoj miršta pirm lai
ko 17.000 kasmet. Tas atsi
eina miestui $25.000.000.

Dauguma žmonių gali iš
vengti mirties pirm laiko.

Kvailiai skubinasi ten, 
kur angelai bijo ir koją į- 
kelti.

Jei nenori turėti dalykų 
su grabininku, tai vėdink 
savo kambarius.

Taft, matydamas Wilso- 
ną tokioj politikinėj painia
voj, turbut nepasigenda 
Baltųjų Rūmų.
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Gyvūnai, kurie keičia savo 
plauką del savo gero.

Iš seno yra žinomas vie
nas juokingas pasakymas. 
Gal ne vienam jis teko gir
dėti cirke. Du juokdariu a- 
teina ant arenos ir vienas 
antram sako: “Ar tu žinai, 
kaip sugauti triušių?”. 
“Kaip tai? bene nori pa
klausti kaip aš sugaučiau 
triušių?” klausia antrasis. 
“Geriausias būdas pagauti 
triuškį, tai sėdėti už tvoros 
ir nuduoti ropės balsą”, pa
sako pirmasis juokdarys.

Nesąmonė išeitu, jei sa
kytumėm, kad kokie nors 
gamtos gyvūnai sėdi patvo
ryj ir nuduoda ropę. Nie
kus kalbi, pasakytumėm 
tam, kurs tvirtintu mums, 
kad gyvūnai nuduoda aug
menis. Vienok, giliau pa
žvelgę į dalyką persitikri- 
nam, kad tas pasakymas 
turi savyj dalį tiesos. Juk 
yra vabalą, kurie rėplinėja 
medžią šakomis ir lapais, ir 
nuduoda lapus ir šakas. Ži
noma, pasakymas, kad va
balas nuduoda lapą, yra ne
visai tikęs. Tai lyg nesutik
tą su sveiku protu.

Yra vabalą tokios pat 
spalvos, kaip ir medžią la
pai. Yra gyvulią tokios pat 
spalvos, kaip ir apylinkės, 
kuriose veisiasi. Yra tai 
saugumo mimika. Būdami 
tokios pat spalvos kaip ir 
apylinkės, tie gyvūnai nėra 
pamatomi savo priešu ir jie 
gali nematomi prisiartinti 
prię gyvūną, kuriais minta. 
Butą, vienok, visai klaidin
ga sakyti, kad gyvūnai są
moningai keičia savo plau
ką pagal aplinkybes. Butą 
klaidinga pasakyti, kad kal
ną zuikiai keičia žiemą sa
vo plauką į baltus, kaip 
sniegas, kailinius, žinoda
mi, kad jiems del to bus 
saugiau. Tai didi neišaiškin
ta gamtos paslaptis, kad 
prastučiai vabalėliai pritai
ko savo spalvą prie aplin
kybių, arba, kad tigras ir 
liūtas moka pasidaryti ne
matomais vietose, kur jie 
veisiasi.

Didžiulis baltasis šiaurės 
lokys negalvoja, kad jam 
saugiau Įgyti baltus kaili
nius ir pritaikyti juos prie 
sniego spalvos. Vien žmo
gus tesugebia sąmoningai 
elgties. Žmogus turi protą, 
jis atmena vakarykščią die
ną, pernykščius metus, ir 
daro sumanymus, ką daryti 
del ateities. Nei vienas gy
vūną negali pasinaudoti 
žmogaus atradimais, jo iš
tyrimais. Žmogus, vienok, 
prisižiūri gyvuliams ir nau
dojasi iš to.

Vieno, ko žemesnės rū
šies gyvūnai pamokina žmo
gų, yra tai saugumo mimi
ka. Senovės laikais, kuo
met kareiviai eidavo karau, 
jie siauzda^si šviesias, 
blizgančias mundieras. To
kie aprėdalai labai greitai 
ir lengvai išduodavo juo
sius ją priešams. Žinome, 
kad rusą oficierią aprėda
lai labai skiriasi nuo aprė- 
dalą prastąją kareivią. Jie 
ištolo matomi. Taigi japo
nai kare su rusais labai tai
kė į oficierius. Nenuostabu, 
kiek japonai išnovijo rusą 
oficierią per tai, kad jie aiš
kiai išskiriami iš kareivių

tarpo. Visu šalią kareiviai 
dabartės rėdomi drabužiais 
tokios spalvos, kad jie ne
siskirtu nuo aplinkybią 
spalvos. Šautuvai ir kanuo- 
lės tepama taip, kad jos ne
blizgėtą ir nepalengvintą 
priešams pataikyti į juos. 
Tai pastarąją laiku permai
nos. O gyvulijoj tai prakti
kuojama jau nuo milijoną 
metą.
Kaip tai dedasi, kad gyvū

nai pritaiko spalvą prie 
aplinkybią?

Yra tai stebėtinas daik
tas, kad gyvūnai taip gali 
daryti. Bet jie ne vien 
spalvą gali pritaikyti prie 
aplinkybią, bet kaikurie va
balai gali nuduoti paukštį. 
Štai kalibris. Kartais ir 
žmonės juomi apsigauna. 
Kalibris palaikoma už 
paukštį ir šaujama į jį. 
Kaip tas vabalas kalibris 
galėjo įgyti panašumą į 
paukštį? Štai kaip:

Daug, daug šimtmečių 
atgal buvo paukščią, mitu- 
sią kalibriais. Daugybės ją 
žūdavo. Bet štai pasitaiko, 
kad du ar tris kalibriai ge
ma skirtingi nuo savo tė
vą. Skirtingesnieji nebuvo 
taip lengvai pamatomi 
paukščią. Todėl skirtingąjį] 
veislė dauginosi ir didinosi, 
ypač tą, kurie turėjo pa
našumą į paukščius. Paukš
čiai laikydavo juosius už 
ką kitką ir apleizdavo. Taip 
ir plėtojosi ta veislė. Be a- 
bejo neįvyko tas vienais 
metais. Tai ėmė šimtme
čius.

Taip tai rąšįs vabalą ne
sąmoningai stodamos pana
šios į paukščius, prigaudi- 
nėjo savo naikintojus ir 
taip išsivystė nauja veislė.

Lygiai taip dėjosi ir su 
kitais gyvūnais, kurie gy
vuoja gudrybėmis. Tos gud
rybės yra vaisius vystymo
si per šimtmečius. Atmai
nos gyvūną spalvoj ir for
moj ėjo toj linkmėj, kuria 
labiausia buvo prisidedama 
prie palaikymo veislės. Tą 
tai privalome įsidėmėti, kad 
gyvūną panašumai spalva į 
aplinkybią spalvą arba pa
našumas forma į kitus gy
vūnus nuolatai vyksta, nes 
tai reikalinga ir naudinga 
išlaikymui veislės. Kiek
vienam apsireiškimui gam
toje yra priežastis.
Kodėl vienas paukštis iš- 

balsta žiemą, o kitas 
pasilieka juodas?

- Augščiau buvo išaiškina
ma, kad gyvūnai keičia sa
vo spalvą pagal aplinkybią 
spalvą ir aškinta taipgi ko
dėl taip dedasi. Bet tyrinė
dami toliau randame ]yg 
prieštarai! j ančių dalyk ą. 
Štai jerubė, žiemai atėjus 
išbalsta ir pasidaro kaip 
sniegas; jos priešai nelabai 
ją užtėmys. O štai varnai 
pasilieka žibančiai juodi per 
žiemą. Kįla klausimas, ko
dėl taip yra? Štai kodėl. Je
rubė ieško peno ant kalną 
ir šilyną, kur ji turi daug 
priešą ir kur ją urnai pama
tytą, jei ji pasiliktu per 
žiemą spalvuota. Varnai gi 
maitinasi dvėsena ir neturi 
priešą. Todėl jiems nėra 
pavojaus, jei jie juodi ir 
aiškiai matomi ant sniego.

Kodėl sabalas žiemą nekei
čia savo plauko F

Kaip jerubės žiemai atei
nant išbalsta, gi varnai pa
lieka juodais, taip esti ir su 
kaikuriais kitais gyvūnais. 
Šiaurės lapės ir šarmenįs 
išbalsta žiemą, o sabalai pa
lieka rausvai juodi. Sabalai 
veisiasi Siberijoj. Vasarą 
ten gana patogu, bet žiemą 
užeina baisus speigai ir gi
lus sniegas. Kodėl tat sa
balas nekeičia žiemai atei
nant savo plauko? Štai ko
dėl taip yra. Kuomet snie
gas ir ledai apdengia žemę, 
tai sabalai ieško peno po 
medžius karstydamiesi ir 
po krūmus landžiodami. Jie 
minta augmenimis ir mėsa. 
Žiemą, suprantama, dau
giausia mėsa maitinasi. Tai
gi, jei jo kailiniai žiemą 
butą balti, tai, jam laipio
jant po medžius, jis labai 
lengvai butu paukščią pa- 
tėmijamas. Dabar-gi būda
mas rausvai juodas lengvai 
sugriebia neatsargius pauk
ščius. Todėl sabalui nebūtą 
naudinga keisti kailį ir jis 
to nedaro.

Šiaurės lokys yra visuo
met baltas. Nes šiaurinėse 
jūrėse žiemą, vasarą plau
kioja ledai ir tekšo sniegas 
ant krantą. Todėl tam žvė
riui irgi kaip ir sabalui nė
ra reikalo keisti kailio. 
Šiaurės-gi lapės vasarą ieš
ko peno toliau nuo šiaurės 
jurią, kur sniegas ištirpsta 
vasarą. Joms tat naudinga 
keisti kailį ir jos keičia.

Yra muskusiniai jaučiai. 
Ją tamsąs gauruoti kaili
niai visuomet pasilieka to
kio pat ir žieiną'labai aiš
kiai matosi. Kodėl tokia 
spalva yra jiems reikalin
ga? Tokia spalva nėra jiems 
pavojaus šaltiniu, bet sau
gumo. Jei skyrium nuo ki- 
tą kartais užpultą jį alka
ni žvėris, tai nors jis yra 
greitas ir stiprus, bet galą- 
gale butą daugumos pri
veiktas. Kuomet muskusi
niai jaučiai yra būryj, tuo
met jie gali atsiginti nuo 
labai galingą priešą. Taigi 
muskusiniams jaučiams 
svarbu yra vienam antrą 
matyti ir, pavojui ištikus, 
bėgti į būrį. O jei ją plau
kas yra tamsus, tai jiems 
lengva matyt vienam kitą.

Vabalai, kurie panėši į 
lapus.

Ant salos Ceilon yra va
balą, kurie ne tik spalva, 
bet ir forma panėši į me
džią lapus. Vietos gyven
tojai mano, kad tie vabalai 
yra medžio dalįs, kad jie 
kilę iš medžią ir paskui su
brendę, išaugę, atsidalija 
nuo šakutės ir lekia. Bet 
tai, žinoma, klaidingas ma
nymas. Lygiai tat mes galė
tumėm sakyti, kad kandįs 
kįla iš skudurią ar kailinią. 
kur jas atrandame. Mes-gi 
žinome gerai, kad kandįs iš
sivysto iš kiaušinėliu, kan
džią patelią padėtą.

Tie vabalai nuostabiai pa
nėši į medžią lapus. Jie tu
ri tokias pat driužles kaipir 
lapai. Jie geltonuoja, kuo
met lapai geltonuoja. Jie 
išrodo suvytę, kuomet lapai 
vysta. Jiems nugaišus, jie 
darosi panašus į nukritu
sius lapus. Jie ne tik lau
kine išvaizda panėši į la
pus, bet ir vidiniu sustaty
mu. Vabalai turi chlorofi
lo, kaip ir lapai. O chlorofi

las, tai žalias dažas, kurs 
priduoda žalumo medžią la
pams.
Vabalai, kurie nuduoda gė

lę ir kurie maitinasi 
peteliškėmis.

Kaikurie vabalai panėši 
į gėlę. Jie ramiai tupi ant 
augmens, o peteliškės, ma
nydamos, kad tai gėlė, le
kia prie ją ir tupia, many
damos pačiulpti sulčią. Bet 
akimirkoj vabalas šoktelė- 
ja ir pagauna nabagę pete
liškę.

Dabartės mums aišku 
kaip juodas ant balto, jog 
vieni gyvūnai nuduoda ki
tokius gyvūnus, kad suklai
dinti savo priešus ir taip 
išvengti ją užpuolimo, kiti 
gi vabalai nuduoda augme
nis, kad nuduoti nekaltą 
gėlelę ir tuomi privilioti 
grobį. Taip dedasi visoj 
gamtoj. Liūtas ir tigras tu
ri apylinkių spalvą del to, 
kad gyvūnai, kuriais jis 
maitinasi, nematytą jo; ka
libriai, lapą vabalai nuduo
da ką kitą, kad suklaidinti 
savo priešus.
Didelis vabalas, kurs iš

nyksta iš mus akių - 
akimirkoj.

Yra vabalą, kurie nuduo
da medžią šakeles. Jie bu
na 13 colią ilgi. Gali stovė
ti prie ją visai arti ir ją 
nematyti. Tai tikri gamtos 
artistai. Vienas vyras norė
jo savo bičiuoliams parody
ti tuos nuostabius vabalus: 
“Ve jie, ten du kiokso”, ir 
parodė ranka į šaką, kur 
tupėjo dli vabalu. Jo bičiuo- 
liai spoksojo valandėlę ir 
nieko nematė. Jie pamanė, 
kad tasai juosius ' pašiepti 
norėjo. Tuomet vyras priė
jo prie medžio ir pirštu pa
rodė įstabius vabalus. J o 
bičiuoliai išsyk pamatė, 
kad tai ištikro vabalai. Ne
pratęs gi visuomet pama
nys, kad tai medžio šakelė.

Gyvūnai, kurie nieko 
nebijo.

Peteliškės niekam netin
ka maistui. Todėl jos nie
ko nepaisydamos lekioja 
sau saulėkaitoj be jokio ru
pesnio. Žino, kad niekas ją 
neužkabįs.

Varlės ir rupūžės nuduo
da spalvą vietą, kur jos vei
siasi. Nes jos turi priešą 
ir joms reikia saugoties.
Raudonspalvė varlė, kuri 

nieko nebijo.
Paprastos varlės ir rupū

žės nemažai turi priešą ir 
todėl turi slapstyties. Bet 
ant salos San Domingo yra 
raudonvarlė, kuri be bai
mės visur šokuoja. Vienas 
gamtininkas nustebo pama
tęs ją vieną dieną tarp var
liu priešą. Jis parnešė na
mo ir numetė antims. Nors 
antįs mėgsta varles, bet tos 
nelytėjo. Tuomet jis nume
tė mėsos gabalą ir viena 
antis per neatsargumą kap
telėjo raudonvarlę. Bet tuoj 
ją išmetė ir purtė snapą, 
kaip kad ko negardaus ra
gavus. Aišku, kad ta varlė 
turi šio-to labai netinkamo 
ir todėl nei paukščiai, nei 
angys jos neužkabina.

Tokiais ir kitokiais bu? 
dais apsigina gyvūnai nuo 
priešą ir upri vilioja sau 
aukas. Tokią gyvūną vi
sur veisiasi ir šiaurės kraš
tuose, ir tropikiniuose miš
kuose, ir tyruose; visur, kur 
tik gyvybė randAsi.

’ Gamtininkas.

Underwoodo muito ta
rifų pasekmes.

Prekybos departamentas 
Washingtone nesenai pa
skelbė savo statistiką už 
gruodį m. pereitą metą, ku
ri yra nepaprastai indomi 
.atžvilgiu į faktiškas pasek
mes su tokiuo dideliu trukš- 
mu priimtos muitą tarifos 
reformos Suv. Valstiją kon
grese. Daugiau į to Under
woodo įstatymo pasekmes 
įpaslaptinti ekonomistai 
tuoj aus iš pat pradžią tvir
tino, kad naujas tarifos į- 
statymas be abejonės išeis 
Suv; Valstiją pramonės ne- 
naudon ir padarys nema
žą skriaudą šios šalies fab
rikantams, kurie negali 
konkuruoti su užsieniu pro
dukcijos pigumu; bus pri
versti išpradžią vesti pirk- 
lybinę kovą su užsieniu pi
giomis prekėmis, ir ant ga
lo, negalėdami kovoje išlai
kyti, turės pasiduoti, užda
rius fabrikus ir palikus be 
darbo tūkstančius darbi
ninką. Taigi užuot laikomo 
Suv. Valstijose brangumo 
sumažėjimo ir laiką pasige- 
rinimo, artinasi pirklybi- 
niai-pramoninė depresija, 
paskui ekonominis krizis ir 
pagaliau, žinoma, blogieji 
laikai, kurie ligšiol jau ir 
taip daug darbininkams da- 
karto.

Neilgai to viso prisieina 
laukti. Finansinę ir ekono
minę depresiją jau šiandie 
visur Suv. Valstijose mato
me, gi to prirodymui turi
me Amerikoje šimtus tuks- 
tančią bedarbią ir badmi- 
riaujančią darbininką, apie 
ką per pastaruosius kelis 
dietus negirdėjome, kuo
met valdžios styrą laikė re- 
publikoną partija.

Tu pažiūrą ir spėjimu 
teisingumą paliudija taip- 
pat ir nesenai pakelta pirk- 
lybos departamento statis
tika kas link išgabenamą ir 
įgabenamu prekių. Matome 
kadangi iš skaitlinią, kad 
naujoji tarifa žymiai suma
žino šios šalies produktą iš
gabenimą, gi tuo tarpu tik 
vienu gruodžio mėnesiu pa
didėjo žymiai įgabenamą 
prekią iš užsieniu delei ma
žo muito.

Bet pirmiau pasižiūrėki
me į skaitlines. Pirklybos 
departamento statistika už 
gruodį pereitą metą štai ką 
liudija: Atgabenta prekią 
iš Argentinos vertės $4.- 
569.242; iš Brazilijos — 
$14.178.164.345; iš Chile 
$2.486.934; iš Peru $1.164.- 
345; iš Uraguay $176.- 
495. Gruody j mėli., 1912 
m. sulyg senos tarifos'įga- 
benimas persistatė: iš Bra
zilijos prekių vertės $11.- 
954.543; iš Argentinos $1.- 
535.843; iš Chile $1.595.859; 
iš Peru $689.266 ir iš Urag
uay $106.966.

Išgabenta iš Suv. Valsti
ją gruodyj 1913 metais: į 
Argentiną prekią- vertės 
$4.757.855; į Braziliją $2.- 
128.097; į Chile $1.917.901; 
į Peru $695.418 ir į Urag
uay $518.886. Išgabenimas 
gruodyj 1912 m.: į Argenti
ną $4.822.055; į Braziliją 
$3.201.858; į Chile $1.643.- 
597; į Peru $642.401 ir į 
Uraguay $546.856.

Yra tai, kaip matome, 
valdiškos skaitlinės, iš ku- 
rią kiekvienas mintijantis

žmogus gali sudaryti atsa
komąjį išvedimą. Juk labai 
gerai žinome, kad kiekvie
na šalis tiekų yra turtinges- 
nė už kitą, kieku ji turi ge
riau išsivysčiusią pramonę 
ir pirklybą, arba kitais žo
džiais — kuomet katra ša
lis geriau ir pąsekmingiau 
eksploatuoja savo natūra
lius turtus, toji skaitoma ir 
turtingesne. Kadangi šalis, 
neturinti pakaktinai išsi
vysčiusios pramonės, pri
valo visus sau reikalingus 
daiktus gabenti iš užsieniu, 
gi tuomi budu tą šalį 
darydama turtingesne. Juk 
tai aišku kaip ant delno.

Kadangi fabrikantas sa
vo produktams užsakymus 
sutinka vis dažniau ir dau
giau, nes duotos prekės 
praplatinimas visuomet 
žengia poroje su jos 
naudingumu, tatai jis, kad 
suspėjus visus užsakymus 
išpildyti, didina fabrikus 
ir prekią išdirbimas tada 
labiau prasiplatina. Juo di
desnis reikalavimas, tuo 
didesnė duotos prekės pro
dukcija ir išgabenimas, gi 
juo didesnis išgabenimas, 
tuo, žinoma, šalis darosi 
turtingesnė, nes reikalau
ja daugiau jėgą duotos pre
kės išdirbimui, kas suteikia 
galę palaikyti didesnį skait- 
lią darbininką ir tam tiks
lui panaudojama užsieniu 
kapitalas, kurį sumoka kon- 
sumentai, ty. prekių ir pro
duktą sunaudotojai. Nuo 
tokio stovio taigi ir paeina 
šalies gerbūvis ir gerieji 
laikai.

Gi dabar Suv. Valstijose 
viskas pasirodo . kaip . tik 
priešingai. Užvis labiau rei
kalaujamieji produktai ii 
prekės atgabenami pigiai iš 
užsienią. Nors ant vietos 
tokios pat prekės ir pro
duktai yra dirbami, bet 
jie rokuojami kur kas bran
giau už atgabenamus iš už
sienią. Tatai paikas butu 
konsumentas pirkti vietines 
prekes ir produktus ir už 
juos mokėti brangiau, jai- 
gu jis tą visą gali gauti pi
giau. Tuomet daugiau bran
ginamą prekių išdirbimas 
būtinai turi sustoti, nes fab
rikantas jokiuo budu neno
rės pigiau pardavinėti, kad 
nepriteklius nuolat pridė
jus iš savo locno kišeniaus. 
Kas iš to viso darbo, jaigv 
iš jo nėra jokio pelno, jai 
gu užsienio fabrikantas to
kios pat rąšies prekes siu 
lo visiems daug pigiau. De
lei to sulaikoma fabrikai 
atsiranda didesnis skaitliu? 
bedarbią ir gemsta finansi
nis krizis, visuomet sujung
tas su darbininką skurdu

Taigi iš paskutinio pirk
lybos departamento rapor 
to skaitlinės yra visuomei 
mums atviros ir kiekvienai 
gali iš aną suprasti, kode' 
šiandie Suvien. Valstijos! 
viešpatauja pramoninė de 
presija ir, dar kaip kiti no 
ri tvirtinti, pramoninis kri 
zis. Vis tai naujos muitų 
tarifos pasekmės.

Z. U

JAPONŲ PATARLĖS.

Tas, kurs nešioja žaliui 
akinius, tas viską žaliai ma
to.

Gera širdis daugiau reiš
kia, negu veido gražumas

Šventasis ne žmonių, bei 
nedorybią nukenčia.

Mergelės nekaltybė tebū
nie šventa.

Geras vyras sako tik tuo
met, kuomet jis devynis sy
kius apgalvoja.

Blogas darbas paklysta 
už myliu, o geras darbas 
neišeina pro duris.

Tyrinėjimai senovės duo
da supratimą naujosios ga
dynės.

Žmogaus ateitis nežino
ma, kaip ir tekančio van
dens.

Vakare net ir kerdžiaus 
žmona pasipuošia.

Gražios moteries viena 
ašara yra sunkesnė, negu 
šimtas svarą.

Paklausimas susarmati- 
na valandėlei. Nepaklausi- 
mas suteikia gėdą visam 
amžiui.

Bailu keleivį išbaido ir 
akmeninis tiltas.

Kaip vanduo įpiltas in
dan priima indo formą, taip 
ir žmogus, sutapęs su ko
kiais draugais, virsta tokiu 
kaip jie.

Vyras sako: “Moters šir
dis atmainingesnė, negu 
triuba”. Moteris sako: 
“Vyro širdis atmaininges
nė, negu rudens oras”.

Kibirkštėles.
Indomus labai daiktas, 

kuomet princas Wied pa
galiau nukeliaus į Albaniją 
ir tenai užims jam pažadė
tą sostą. Kasžin kodėl jis 
nesiskubina.

Jei Villa nebūtų nužudęs 
Bentono, tai AnglijftJlgkftQ^ 
met nebūtų sukėlusi to bai
saus trukšmo kas link Mek
siko. Anglijai daugiau reiš
kia vienas Benton, negu 
šimtai žudomų meksikiečių.

Pastarieji Rusijos žings
niai išnaujo Europai gimdo 
nesmagumus. Rusija lenda 
Persi j on ir i Chiniją. Tur
būt ji mano, kad jei Japo
nija bus užimta Meksiko 
reikalais, tai jai bus galima 
išnaujo savinties Mandžuri- 
ją.

Nesigirk mokąs daug kal
bų. Viename hotelyj, Švei
carijoj, paklausta tarnauto
jo, kurs mokėjo daug kalbų, 
kokia jo prigimta kalba. 
Atsakė, nežinąs. Paklausta, 
kokioj kalboj mąsto. Atsa
kė, jis nekuomet nemąstąs, 
žinojimas kalbų, nėra pro
to išplėtojimas.

Chinijoj kiaušinių tuzinas 
gaunama už 10c. Ir kaip gi 
baltparviai drįsta su panie
ka žiūrėti į bizuotą dangiš
kos valstybės pilietį?

Balkanų valstybėms užsi
mokėjo kariauti. Nes Grai
kija, kuri daugiausiai pelnė 
ir mažiausiai nukentėjo, tu
rėjo užtraukti $100.000.000 
paskolą po 5%. Taigi šią 
gadynę pelninga kariauti.

Socialistai imas vis la 
biau karščiuotis. Kasžin ar 
neištiks kartais ekspliozija, 
kuomet labai įkais.

Iš Argentinos vis daugiau 
gabenama mėsos. Kasžin ax' 
tai nesuskaudys pilvo sker
dyklų savininkams Suvie
nytose Valstijose?
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6 KATALIKAS 

A. a. Petras Draw-

A. A. PETRAS 
DRAUGELIS.

Nūnai kur nuvyksi, ko 
paklausysi — visi ir visur 
nusiskundžia, sunku esą gy
venti: sunku turtingiems, 
sunku pavargėliams, sunku 
ir inteligentams, sunku 
prastiems žmonėms. Imki
me, stipriausias Lietuvoje 
luomas — ūkininkai. Ro
dos, ir pasiturį žmonės ii 
ką, bet paklausk jų, kodėl 
vaikų neleidžia mokslai! ar
ba nenoromis leidžia, išgir
si aimanavimą: bėda, var
gas, sunku gyventi, nėra iš 
ko, tėvai musų apsieidavę 
be to, ir panašiai. Ir ištiesų. 
sunku jiems išaiškinti jii 
vargo priežastį. Pamoji ran
ka, kreipiesi prie lietuviu 
inteligentų ir pusinteligen
čių. Ir čia tas pats. Ir čia 
nusiskundimas stoka ištek
liaus ir gyvenimo sunkumu. 
Kame gi priežastis tų skun- 

* du ir aimanavimų'? Argi ir 
ištikro taip sunkus jau gyve
nimas, kad vien tik dejuo
ti lieka? Ir ar nėra čia mu
sų kaltės? Vieton atsakų i 
šiuos klausinius manomo 
paduoti skaitytojams ke- 
liatą žinučių iš gyvenimo 
nesenai Marijampolėj mi
rusio mokytojo a. a. Petro 
Draugelio, kurios, mums 
matos, kaip reikia paaiškįs 
dalyką.

Petras Draugelis, ūkinin
ko sūnūs, gimė 3 d. liepos. 
1849 m., Dietinės kaime, 
Šunskų parapijoje. Tėvui 
mirus, ūkį užvaldė brolis, 
prie kurio Petras išgyveno 
ligi 17 metų. Mokinosi iš- 
pradžių pas naminį moky
toją (daraktorių), paskui 
Gižų klebono Radžiūno 
pradedamoj o j e mokykloj e. 
bet delei tėvo mirties jos 
nebaigė, nes turėjo grįsti 
namo, kur jam teko ganyti 
ir pusberniauti. Labai sun
kus buvo gyvenimas prie 
brolio, ir kuomet jis liko 
nebepakenčiamas, prasiša
lino Petras pas seserį. Pa
matė jisai, kaip yra sunkus 
ir vargingas tamsaus, be
mokslio, prasto kaimo dar
bininko gyvenimas, todėl 
rįžosi, kiek galima, daugiau 
apsišviesti. Tam jo sumany
mui pritarė seserįs ir kitas 
brolis, kurie žadėjo jį šelp
ti. Kiek pasimokinęs, Pet
ras išlaikė į penktą pavyz
dingos Veiverių mokyklos 
skyrių. Bet pasitaikė 1867 
sunkmetis: vieni metai bu
vo taip lietingi, kad viskas 
laukuose prigėrė, o kiti taip 
sausi, kad javai išdegė; iš
tiko badas. Kur čia kitais 
rūpintis! Seserįs nustojo 
šelpusios Petrą ir jis buvo 
priverstas išstoti iš I mo
kytojų seminarijos kurso. 
Kaip tyčia 1869 metai labai 
buvo geri, viskas gerai už
derėjo, ir Petras vėl galė
jo įstoti į Veiverių seminari
ją,- kurią ir baigė 1872 me
tais. Pabaigęs gavo vietą 
Blendoje, Prieraslio par., 
Mozurijoje. Algos' gavo 8 
rub. mėnesiui. Išbuvęs 2 
metus liko perkeltas į Žiu- 
rius-Gudelius, Šunskų par. 
Nežiūrint į tai, kad pats 
vargingai gyveno, nes gau
davo mėnesiui 10 rub. algos, 
atsiėmė pas save motiną ir 
jaunesniąją seserį. Vedė 
našlaitę, gyvenančią prie

brolio, Rozaliją Giliutę. 
Žiuriuose išgyveno 12 me
tų. Šiuo laiku reikia pažy
mėti tokie svarbesni nuoti- 
kiai: Petras buvo pirmas 
lietuvis sankrovininkas. 
Nujauzdamas ir žinodamas, 
kad Lietuva tik tuomet pa
bus ir sustiprės, kada išsi- 
liuosuos iš ekonomijinės 
svetimų vergijos, įkūrė jis 
savo sankrovą, ne tik tuo 
pradėdamas nelygią kovą, 
bet ir paskatindamas kitus 
į tą kovą, kaip ir pakelda
mas žmonių akyse sankrovi- 
ninko vardą. Del neparan
kių sąlygų (prekes gabe
no savo arkliais iš Kauno) 
ir del bargavimo, ta krau
tuvė negalėjo išsilaikyti, 
bet pradžia buvo padaryta. 
Pavyzdį kiti pasekė. Tada 
užsiėmė Petras žemės su
pirkimu. Pradėjo supirki
nėti daržus ir “karčeminius 
piečius”. Pirmą sklypą že
mes jis pirko už 300 rub., 
savų pinigų nei kapeikos 
neturėdamas. O tai padarė 
šitaip: pasiskolino tai po 
5 rublius; tai po 10 rub., o 
daugiausia po 25 rub.; to- 
kiuo budu susiskolino 325 
rub. Kuomet kuris iš skoli
ninkų ateidavo atsiimti pa
skolos, tuojau atiduodavo, 
pasiskolindamas iš kitų, ir 
tokiuo būdu įgijo didel 
žmonėse užsitikėjimą. Tuo 
motu vis smarkyn ir smar
kyn kilo lietuvių tautiškas 
judėjimas, kuris pagriebė 
savo vagon ir Petrą. Be to 
Į jį padarė didelę intekmę 
dr. V. Pietaris (Savasis). 
Petras prigulėjo prie pla
tintojų “Aušros”, “Ūkinin
ko”, “Varpo” ir kitų lietu
viškų raštų, kaip vyskupo 
Valančausko, šiaulėniškio 
Senelio ir tt. Nors buvo už
ginta, mokino vaikus lietu
viškai, kalbino kaimynus 
lietuviškus laikraščius išsi
rašyti arba ir dovanai dali
jo.

Iš Žiūriu buvo perkeltas 
j Sudargas, o iš ten į Bar- 
dauskus, Vilkaviškio apskr., 
kur ilgiausia išgyveno — 
apie 15 metų. Čionai jis už- 
sigyveno: pardavė anuomet 
supirktus daržus, atsiėmė 
dalį, ir sudarė apie pustre
čio tūkstančio — tuo laiku 
didelė suma! Todėl sumanė 
savo vyresnį sūnų leisti į 
gimnaziją. Simus, tėvo pri
ruoštas, išlaikė į antrą Ma
rijampolės gimnazijos kle- 
są. Iš Bardauskų buvo per
keltas į Šunskus; čia moky
tojavo tik 3 metus. Be to 
mokytojavo dar Čystoj-Bu- 
doj, Vilkaviškyje ir Kai
melyje. Tarnystą pabaigė 
Vilkaviškyje, kur algos im
davo jau apie 400 rub. į me
tus, kas, atsižvelgiant į rei
kalavimus, žinoma, buvo 
menkniekis. Atsitarnavęs 
dar nesiliovė dirbęs toje 
srityje: kokį laiką moky
tojavo Marijampolės “Žibu
rio” mokykloje. Toksai 
darbštus gyvenimas, reika
laująs intempimo visų pa
jėgų, pradėjo atsiliepti į 
sveikatą: gavo širdies ligą 
(vitium cordis) ir artieskle- 
rozą, kuris ir privedė jį 
prie grabo. Mirė 1 d. sausio 
1914 m. Degučiuose (Mari
jampolėje). Paliko didelę 
šeimyną: vyriausią sūnų 
Vladislovą kunigu, kitą Eli
ziejų Maskvos universiteto 
stud., trečią — Bronislovą 
matininkų kursistą; dukte
ris — vyriausiąją Apoloni

ją “Žiburio” Marijampolės 
mokyklos mokytoją, Mag
daleną — Peterburgo peda
gogijos kursų kursistę, Oną 
— Marijampolės moterių 
gimnazijos gimnazistę ir 
jauniausią Petronėlę — 
“Žiburio” progimnazijos 
mokinę.

Kokiu budu galėjo žmo
gus, pradedąs gyventi, gali 
sakyt, iš nieko taip daug 
savo šeimynai suteikti? O 
tai įvyko dėlto, kad a. a. 
Petras Draugelis buvo pa
maldus, darbštus, teisingas, 
mylįs savistovumą, laikąs 
žodį ir taupus. Ar daug nū
nai rasime mokytojų, kurie 
dirbtų ir nesigėdytų prasto 
darbininkų darbo, anksti 
atsikėlę eitų su savo žmo
na kulti, akselio pjauti, ar
ba girnomis malti? Nūnai 
jau ir ūkininkų atsiranda, 
kurie prastą rankų darbą 
laiko kokiu’tai pažeminan
čiu, tinkančiu tik bernams 
ir samdininkams, ką jau be
kalbėt apie inteligentus ir 
tuos, kurie skaito save to
kiais?! Tas tuščias “ponavi
mas”, paviršutinis “aristo- 
kratizmas”, lyg rudis, ėda 
dabar lietuvius. Jei nesi
liausime — nejaugi bus 
mus, lietuvių, ateitis. O mo
kytojas a. a. Petras darbo 
nesigėdino ir darbininkus 
gerbė: anksti keldavo, pats 
šerdavo savo arklį ir karvę, 
pats gamindavo jiems pa
šarą, pats suvalydavo nuo 
savo lauko javus, savieji ir 
išsikaldavo, ir, prireikus, 
susimaldavo. Darbininkų, 
reikalui ištikus, niekad ne
stigdavo, nes su jais apsi
eidavo žmoniškai ir mokė
davo visuomet daugiau už 
kitus ir valgį pataikydavo. 
Kad dabar tai ūkininkai su
prastų, neaimanuotų, nesą 
darbininkų, o tiems neprisi
eitų Amerikon danginties. 
Taigi visuomet galima pa
sakyti: “Žmogus, jei dar
buojasi, ir iš menko ko, 
Dievui padedant, daug gali 
padaryti”. Ištikro Dievas 
padėdavo Petrui Dr., nes 
jis dažnai ir melzdavosi Jo 
padėjimo: kas rytas-vaka- 
ras meldėsi, šventadieniais 
su šeimyna giedodavo • ro
žančių, eidavo bažnyčion, 
gegužio mėnesį kalbėjo lita
niją į Dievo Motiną ir tt. 
Pasninkus pildydavo, val
gydavo sausai ir tik jsykį- 
du sykiu dienoje. Dabar tik 
senesnieji taip daro: jaunoji 
karta skundžiasi silpna e- 
santi, negalinti nei supras
ti. kaip taip galima padary
ti, ištverti. Taippat pažy
mėti1? *\s velionio savistovu
mas: Kaip jis, taip ir jo 
žmona apsieidavo be tarnų- 
tarnaičių pagelbos, steng
davosi visa, kas galima, 
patįs padaryti, ne del kokio 
nors šykštumo, bet viena — 
dėlto, kad išvengus pašali
nių asmenų intakos į šeimy
ną, antra — del taupumo, 
<uris prie mažos algos la
bai ir labai buvo reikalin
gas. Ir taupumas pas a. a. 
velionį buvo išmintingas, 
nepereinąs ribų; taip, pa
vyzdžiui, jei jis ką-nors 
pirkdavo, tai žiūrėdavo pir
miausia ne pigumo, o ge
rumo, o jau paskui gražu
mo, ir mokėdavo brangiai, 
Ji tik geras, tinkąs daiktas. 
Jis mėgdavo visuomet pa
braukdamas kartoti: nepirk 
tio reik, o pirk be ko nega
bi apsieiti”. Nežiūrint į tau

pumą, buvo vaišus: kitiems 
nieko nesigailėdavo, ypač 
jei už kokią jam padarytą 
malonę.

Be to a. a. Petras Drau
gelis buvo geras mokyto
jas. Jo aiškinimai pasižy
mėjo vaizdingumu; ypač 
puikiai mokino aritmetikos 
ir tikybos. Vaikus tik tuo
met iš vieno skyriaus į ki
tą perkeldavo, kai jie per
eidavo tam tikrą užbrėžtą 
dalį mokslo. Tuštiems tė
vams nelabai patikdavo, 
kad jų vaikai neginami ir 
neaugštinami, dėlto turėjo 
iškęsti daug nemalonumų 
ir skundų, bet jis mokėda
vo puikiai išaiškinti vertę 
tų skundų ir jie likdavo 
be pasekmių.

Prietelius.
“Š.”

Sukantysis šarvuotas 
pinigynas.

Technikos srityj atiden
gimai ir išradimai, kurių 
naturalis tikslas pagerinti 
musų gyvenimo sąlygas, pa
vartojami, deja, blogiems 
tikslams, būtent t. v. vagi
lių technikoje. Tuo žvilgs
niu įvairus patobulinimai — 
tiesiog stebėtini. Specialis
tai vagįs šiandie apsirūpi
nę tokiais įrankiais-instru- 
mentais, kuriems net plieni
niai šarvai ir nedegamųjų 
pinigynų užraktai nieko ne
reiškia. Ypač nauji pjūklai, 
pjaunanti storiausią plieną 
prie atsakančio jų įkaitini
mo pasirodo labai pinigy- 
nams pavojingi. Todėl išra
dėjai ypatingai ėmė rupin- 
ties, kokiifo^ūdu apsaugo
jus šarvuotus pinigynus nuo 
Vagilių ir tuo budu užtikri
nus visuomenę, kad jų su
dėti pinigai negali būti pa
vagiami, ty. negali tekti įsi
laužėliams vagiliams.

Pastaraja toj ’srityj nau- 
janybe — išradimas nuolat 
besisukančių šarvuotų pini
gynų (kasų). Nuo skaitlin
gųjų gyvuojančių sistemų 
tasai naujas išradimas prin- 
cipialiai skiriasi tuo, kad jis 
yra judantis ir -po jo užda
rymui jis tuoj aus ima ap
linkui sukties. Pinigynui 
vieta randasi viduryj busto; 
taigi jo sienos prisiglaudžia 
aplinkui prie įvairių salių 
ir bajiko departamentų, de
lei ko pinigyno ir kontrolia
vimas nėra sunkus daiktas. 
Viduryj mūrytų sienų, atsa
komai' storų, idant nebūtų 
lengva anos kokiuo nors bu
du pramušti, randasi tikra
sis pinigynas, sutaisytas iš 
plieninių šarvų, apskritus 
ir turintis tik vienas duris, 
per kurias butų galima pini- 
gynan ineiti. Į tas duris ve
da karidoriukas, taippat už
daromas plieninėmis duri
mis. Visas tasai šarvuotas 
pinigynas pataisytas ant 
;am tikros ašies ir gali būti 
paleistas judėjimai! tam 
tikruoju motoru, kuris slap
tingoje vietoje mūruose y- 
ra paslėptas, taip kad jis 
ne tik negalima rasti, bet 
nei prie jo prieiti.

Pinigyno judėjimą gali
ma perstatyti sekančiu bu
du: Darbo valandomis bail
ee motoras nėra reikalin
gas, gi pinigynas-namu- 
koJs tuomet visai nesijudi
na. Bet kuomet norima jis 
atskirti nuo , motoro, išdi- 
ninkas pririilo atsakomu

budu nustatyti, elektrikinii 
laikrodžio rodykles, idan 
pinigyno duris atsirasti 
priešai patį karidoriuką 
nes kitaip nebūtų galimi 
prieiti prie durių. Kilome 
išdininkas apleidžia bank< 
bustą, jis paleidžia motor; 
ir pinigynas ima sukties ii 
sukasi lygiu greitumu, ko 
motoras išnaujo nebus su 
laikytas. To sukimosi ine 
chanizmas yra sujungtas si 
laikrodžio mechanizmais 
delei ko pinigynas sustoji 
automatiniai sukties nu 
skirtomis valandomis, gi iš 
dininkui prisieina tik du 
ris nustatyti. Jei kartais 
del kokios nors priežasties 
pinigyno judėjimas susto
ja, arba apsilpsta, tuoj aus 
atsiliepia alarminiai skam
bučiai. Kol pinigynas suka
si, negalima jo sugadinti 
jokiuo įrankiu, negalima a- 
nan įsilaužti, kadangi visas 
paviršis ties muru sukasi, 
Sakysime, piktadariui pasi
seka pramušti storas mūras, 
Ir ką jis ten ras? Sučiups 
tik besisukančią plieno sie
ną. Gi jai nuolat sukanties, 
negalima jos įveikti. Ačiū 
tam judėjimui visokie pik
tadarių įrankiai palieka be 
jokios vertės.

Potvinis. Iš Dublino, Ir- 
landijoje, praneša, kad a- 
pylinkėse Lough Ree smar
kus lietus pagimdęs potvi- 
nį ir šis užliejęs 7 sodžius. 
200 šeimynų netekusios 
nei mauto, nei pastogės.

5 kunigai nužudyta. Deb- 
rečine, Vengrijoj, graikų- 
katalikų vyskupo Miklossy 
namų angoje nežinomas 
piktadaris atsidaręs duris 
metė bombą, kuri plyšdama 
užmušė ten esančius 5 ku
nigus, tarp kurių buvęs ir 
generalis vyskupo vikaras. 
Visa anga sunaikinta.

Pripažinta užsitikėjimas. 
Kuomet Franci jos parla
mento atstovai radikalai 
patyrė apie prasiplatinu
sias epidemijas Francijos 
armijoje, jie įnešė parla- 
mentan interpeliaciją. Iš
klausius valdžios atstovi! 
paaiškinimų, parlamentas 
didžiuma balsų išreiškė mi- 
nisterių kabinetui savo už
sitikėjimą ir visas trukš- 
armijoje epidemijos įvai
riais budais naikinama. Sa
koma, jos gimę iš perdide- 
lio kareivių kazarmėse su
sikimšimo, taigi del oro ne
švarumo.

Sufragistes nemiega. Lon
dono sufragistes nuolat 
darbuojasi. Tomis dienomis 
jų “generole” Emelin 
Pankhurst pasiunčius kara
tui Jurgiui laišką, kuriame 
jam prisimena, idant jis 
priimtų audiencijon sufra- 
gisčių atstoves. Be to “ge
nerole” karaliui nusiskun- 
džianti, kad jas labai val
džia persekiojanti, ministe
rial nenorinti su jomis su
sitikti ir nenorinti jų rei
kalų išklausyti. Del tų ir 
kitų priežasčių jos privers
tos kreipties į patį karalių. 
Kuomet Pankhurst pasiūli
ję tą laišką karaliui, Londo
no policija areštavo penkias 
sufragistes už įvairius pra
sižengimus. Nežinia tik, ar 
Karaliui prisieis tas laiškas 
matyti.

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

T. ANDRUSZEWICZ
1421 Division Street, CHICAGO, ILL.

Netoli Milwaukee Ave.
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!Dr. A. L. Graičiunas į
GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS. Ž

3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. į
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Szviesa del Namų
Geriausia lempa', kokią gali gauti, yra Rayo. Ji puikiai 
nušviečia ir patogu prie jos skaityti, rašyti, sinti ir ki
tus darbus atlikinėti. Ji nežibčioja, neapjakina. švie
sa maloni, aiški. Gali valandas skaityti, ar kitą ką da
ryti ir nenuvarginti akių. Rayo yra nebrangi, bet nei 
už kokius pinigus negali rasti geresnės lempos.
Rayo lempa šviečia daugiau, negu trijuose milijonuose 
namų.

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

PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS

STANDARD OIL COMPANY
(Au Indiana Corporation)

- Gerumas
••• Patarnavimas 
—Pasirinkimas 
-Atsakaiitumas
-Kaina

SKAITYK
JUOS

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

geros
kurios
duoja mano aprė- 
dalus.

PIRKITE

GANĖ D Y-
TAS

VYRIŠKUS AP-
REDALUS NUO

MUS O BUSIT AT
SAKANČIAI APRE-J^

DYTAS IR UŽ

5
priežastys 
rekomen-

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

CORNER 23rd PLACE.

Vengk sunkenybių, kurios yra surištos su ke
liavimu žiemą, pasigaudamas Long Dis
tance telefono kelio.

Bell linijos suteikia patogų ir gerą būdą su
sinešti su toli gyvenančiiais asmenimis kas link 
biznio ar draugijinio gyvenimo dalykų.

Lijundra ir sniegas nebaisus Long Distance telefo
no keleiviui. Iii

Chicago Telephone Company
* Bell Telephone. Building 

Official 100
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KATALIKAS

' Į?■ ■ J

Jaunas Karalius.

Teciosios

S. LR. K.P. D. A. Reikalai.

ar-j a, 
Įstojimo

jvilo dr- 
Įstojimo

IŠDO STOVIS UŽ 1913 m.
Ineigos: t

1. Šv. Jurgio dr-ją, New
ark, N. J., įstojimo $2.00. 
Metinės nariu mokestics 
$16.00.

2. Šv, Juozapa 
Newark, N. J. 
$2.00.

3. Šv. Petro ir F 
ja, Newark, N. J., 
$2.00.

4. Šv. Jono dr-ja^ New
ark, N. J. įstojimo $1.00.

Viso inėjo $23.00.
Nuo pirmo Kat. Pagelb. 

Dr-ją kongreso buvo likę 
$9.04.

Sykiu $32.04.
Išeigos.

“Kataliko” spaustuvei už 
atspauzdinimą ir išsiunti
nėjimą 10.000 atsišaukimu 
bei įstatą projekto $24.80.

Pas iždininką lieka $7.24.
J. Brazauskas, centro 

sekretorius,
M. Akialis, centro kasi

ninkas.

MEKSIKO REIKALAI.
(Pabaiga nuo 1 pusk).

šonu. Buvęs apkalbamas nu- 
nužudyto Bentono reikalas. 
Tasai reikalas sekančiai per- 
sistato:

Jei tikrai bus susekta, 
kad Bentoną nužudė Villa, 
tada Anglija pas Suv. Val
stijas pareikalaus būtinai 
Vilią nubausti. Ir jaigu Vil
la bus nubaustas, Suvieny
tos Valstijos neteks įran
kio, su kurio pagclba norėjo 
prašalinti iš prezidentystės 
Huertą. Bet kad Vilią nu- 
baudžius, reikia jis suimti. 
Bet kokiuo budu? Šis klau
simas taigi ir neišrišamas, 
juo labiau, kad ir Villa kaž
kur iš Juarez iškeliavo ir 
pasislėpė. Tečiau laikui bė
gant tas klausimas visgi rei
kės išrišti.

Kas čia?
NERVANA

Budas gydymo dantų 
be skausmo.

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

10 METŲ GVARANCIJA.
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS. JMoi trupu?‘O man

PEOPLE’S DENTISTS
(Žmonių Dentistai) •

Dr. C. O. Gillette, Mngr.

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

DU-KART NEDELINIS LAIKYTIS

tuos daiktus ir pakavo- 
šiandie mano apvainika- 
aš jais nesivilksiu. Ant

O jaunas karalius išgirdęs tat, balsiai 
sušuko ir atsibudo. Ir per langą jis pania- 

(ftė, kad ore dangus balo — brėško.
Ir vėl užmigo karalius ir vėl pamate 

sapną. Ir štai kas jam dabar prisisapna
vo: .

, > T- .W-'

Jam rodėsi, kad jis eina dideliu miš
ku, kuriame auga nepaprasti vaisiai ir 
puikąs, nuodingi vainikai. Gyvatės šnypš
tė aplinkui ir papūgos, balsiai šukauda- 
mos, skrajojo nuo vienos šakos ant kitos. 
Didelės želvės snaudė šiltoj pelkėj. Me
džiai buvo pilni bezdžionią ir povą. Jis 
ėjo vis toliau, pakol nepriėjo miško kraš
to. Čia jis pamatė neišpasakytai daug 
žmonią, kurie dirbo ant dugno upės. Žmo
nės rėpliojo po uolas it skruzdės. Jie ka
sė gilius šulinius ir leidosi į juos. Kiti di
delėmis kinkomis kirto uolas, o dar kiti ka
sinėjo smėlį. Jie su šaknimis rovė kaktu
sus ir mindžiojo gėles. Jie neapsakomai 
skubėjo, vienas kito ūbavo ir nei vieno 
nebuvo be darbo.

Iš tamsaus urvo žiurėjo į juos Mirtis 
ir Godulystė.

Mirtis pasakė: — Man nuobodu, ati
duok man ją trečiąją dalį ir paleisk mane.

Bet Godulystė palingavo galva: — Jie 
mano tarnai — pasakė ji.

— Kas tavo rankoj? — paklausė Mir
tis.

— Tris rugiu grudai. Bet kas tau čia 
darbo ?

— Duok man vieną — sušuko Mirtis 
— aš pasodysiu savo sodne; tiktai vieną 
ir aš einu iš čia.

— Aš tau nieko neduosiu — atsakė 
Godulystė, kavodama ranką į savo drabu
žiui raukšles.

Tuomet Mirtis susijuokė ir, paėmus 
taurę, pasėmė vandens iš pelkės; ir iš tau
rės iškilo liga drugis. Ji perėjo per žmonių 
minią ir trečia ją dalis gulėjo jau negy
va. Šaltas rūkas tuojau perplaukę ir ėmė 
raitytifes vandeninės gyvatės.

Godulystė, pamačiusi, kad jau nebėra 
žmonią dalies, ėmė verkdama

ušti sau į krutinę. Ji mušė sau į bevai
sę krutinę ir šaukė: — Tu užmušei tris 
mano žmones. Eik sau! Tatarijos kalnuose 
yra karas ir priešai-karaliai šaukia tave. 
Aufganai paskerdė juodą jautį ir eina į 
muši. Jie barškina šarvais ir užsidėjo aid 
galvii geležinius šalmus. Kas verčia tave 
sėdėti čia mano lovoj? Eik sau ir negrįšk 
daugiau!

— Ne — atsakė Mirtis — pakol tu 
man neduodi vieno rugio grūdo aš neisiu 
iš čia. L ,

Bet Godulystė kiečiau sugniaužė ran
ką ir sugriežė dantimis: — Aš tau nieko 
neduosiu •:— sumurmėjo ji.

Mirtis nusijuokė ir, pakėlusi juodų 
akmenį, sviedė jį miškan, iš kurio išėjo 

* liga drugis, pasipuošusi ugnimi. Ji perėjo 
per žmonių minią, pasilytėjo jos ir tas jos 
pasilytejimas buvo mirtingas kiekvienam. 
Žolė vyto ant jos tako.

Tuomet Godulystė sudrebėjo, ir pele
nais apibarstė galvą: — Tu nuožmi! — su
šuko ji. — Tu nuožmi. Badas viešpatauja 
Indijos miestuose, ir išdžiuvo visos cister
nos Samarkande. Badas viešpatauja Egip- 
to miestuose ir priskrydo ten sąrančios iš 
tyrą. Nilas neišsiliejo ir šventikai prakei
kė Izidą ir Ozirisą. Eik pas tuos, kam tu 
reikalinga, ir palik man mano tarnus.

— Ne, pakol tu man neduosi vieno 
rugio grūdo, aš neišeisiu — atsakė Mirtis.

— Aš neduosiu tau nieko — pasakė 
Godulystė.

Ir Mirtis, vėl prasijuokusi, sušvilpė 
per pirštus, ir ore pasirodė skrendanti 
moteriškė. “Džuma”, buvo užrašas ant 
jos kaktos, ir didelis vangų būrys sukinosi 
apie jos galvą. Ji apsiaupė savo sparnais 
lomą, ir nepasiliko nei vieno žmogaus gy
vo.

O Godulystė, baisiai vaitodama, nu- 
* skrido per mišką, gi Mirtis užšoko ant sa

vo raudono arklio ir nulėkė greičiau vie
sulus.

O iš lomos, iš pelkės, išlindo drako
nai ir atkari plaiskanoti 
šakalai atbėgo, traukdami 
sė: A ' L ■... L

sutvėrimai; ir 
orą šnervėmis.

'Jaunas karalius ėmė verkti ir paklau-
— Kas buvo tie žmonės ir ko jie ieš

kojo?
— Jie ieškojo rubiną karaliaus vaini

kui — atsakė kasžin kas iš užpakalio. Ir 
jaunas karalius sudrebėjęs atsigręžė; prieš 
jį stovėjo žmogus piligrimo drabužiuose; 
rankoj jis turėjo sidabrinį veidrodį.

— Kokiam karaliui? — baldamas pa
klausė karalius.

— Pažiūrėk šitai; veidrodin ir pama
tysi jį, — atsakė piligrimas. ’

Karalius pažiurėjo veidrodin, ir, pa- 
pamatęs savo veidą, balsiai sušuko ir... at
budo. Skaidrios saulės, spinduliai veržėsi 
į kambarį, o sodno ir girelių medžiuose 
giedojo paukščiai.

Ceremonmeisteris ir augštieji valsty
bės valdininkai nusilenkdami atėjo pas 
karalių, o pažai įnešė nuaustą iš aukso 
mantiją, ir padėjo prieš karalių vainiką 
ir skipętrą.

Jaunas karalius pažiurėjo į savo ap
darus — jie buvo puikąs. Jie buvo puikes
ni už viską, ką jis ligšiol yra matęs. Bet 
jis atsiminė apie savo sapnus ir pasakė 
mojusiems:

— Išneškite visus tuos daiktus, aš 
jais nesivilksiu. Inėjusieji nustebo, o kai- 
kurie, manydami, kad jis juokus daro, su
sijuokė.

Bet karalius vėl atsikreipė į juos ir 
tvirtai pasakė:

— Išneškite 
kite juos. Nors 
vimo diena, bet
skurdo staklią išblyškusiomis rankomis 
išausti man šie drabužiai. Kraujas raudo
nuoja rubino širdyj ir mirtis pasislėpusi 
žemčiūgo širdyj. — Ir jis papasakojo jiems 
savo tris sapnus.

Inėjusieji, išklausę, sužiuro vienas į 
kitą ir sušnibždėjo:

— Be abejo jis iš proto išėjo, nes juk 
sapnas tik ir yra sapnas. Sapnai ne tikre
nybė, kad į juos atkreipus domą. Ir kas 
mums darbo apie tą gyvastį, kurie dirba 
musą naudai? Nejaugi žmogus turi val
gyti duoną, pirmiau pamdtęs -artoją, arba 
gerti vylią, nepakalbėjęs su vynuogininku?

Ir ceremonmeisteris, atsisukęs į jau
ną karalių, pasakė: — Viešpatc, aš mel
džiu tavęs prašalinti nuo savęs tas juodas 
mintis, užsivilkti šią puikią mantiją ir 
užsidėti ant galvos vainiką. Kitaip kaip gi 
pažins tave žmonės, kad tu esi karalius, 
jei tu neapsivilksi karaliaus rubais?

Jaunas karalius pažiurėjo į jį.
— Ar tat tiesa? — paklausė jis. — 

Jie nepripažins manęs už karalių be ka
rališką rūbą?

i — Jie nepripažins tavęs, viešpatc, — 
sušuko ceremonmeisteris.

— Aš maniau, kad yra žmonės, kurie 
turi karališką išžiūrą — atsakė karalius.

— Be gal tu ir tiesą sakai. Ir visgi 
aš nesivilksiu šią drabužių ir nesivaini- 
kuosiu šiuo vainiku. Kokiuo aš inėjau į 
šiuos minus, tokiuo pat ir išeisiu.

Ir jis prisakė visiems išeiti, liepė tik
tai pasilikti vienam pažui, kurį pasiliko 
prie savęs, kaipo savo bendrą, jaunikaitį, 
jaunesnį už jį patį vienais metais. Kara
lius pasiliko jį prie savęs patarnautą ir, 
išsimaudęs tyrame vandenyj, jis atidarė 
didelę dėžę, išėmė iš jos odinę tuniką ir 
apsiaustą iš avelią kailio, kuriais jis dė
vėjo dar tuomet, kuomet kalnynuose ganė 
kudlotą ožką kaimines. Tuos drabužius jis 
užsivilko ir paėmė į rankas savo piemens 
lazdą.

O mažutis pažas, nustebęs, plačiai iš
plėtė savo dideles molinas akis ir, šypso
damas, pasakė jam:

Viešpate, aš matau ant tavęs manti
ją ir rankoj skipętrą, bet kur gi tavo vai
nikas?

Jaunas karalius nuraškė radasto ša
kelę, persisvėrusią per balkoną, ir, sulen
kęs ją, uždėjo sau ant galvos.

— Tegul šis bus mano vainikas — 
atsakė jis.

Ir taip apsitaisęs karalius išėjo iš sa
vo kambario į Didžiąją Salę, kur jo laukė 
dvasiškiai.

Jie ėmė juoktis, o kaikurię sušuko: — 
Viešpate, minia laukia savo karaliaus, 
o pamatys elgetą. — Kiti išmėtinėdami 
prakalbo: — Jis žemina valstybę ir never-'

* (Pabaiga seka). 1

Kaip matome, į S. L. R. 
K. P. 1). A. priklauso' tik 
4 kat. pagel. dr-jos. Pilnai 
užsimokėjus metinę nariu 
mokestį po 10c. nuo kiek
vieno nario yra tik viena 
šv. Jurgio dr-ja. ' 4

Kodėl gi kitos taip toli 
atsiliko ? Vienos su metine 
mokestini, kitos net ir įsto
jimo neprisiuntė?

O juk po pirmam pagel. 
dr-ją kongresui iš daugelio 
vietų buvo pranešta tai pri
vatiniais laiškais, tai per 
organą “ Kataliką’jL-kad ją 
dr-jos nutarusios prisidėti 
prie S. L. R. K. P. D. A.

Kas su jomis atsitiko?
Butu labai geistina, kad 

tos pačios dr-jos, katros bu
vo nutarusios prisidėti, iš- 
naujo atsilieptu, ar ją nu
tarimai likosi tik vien nu
tarimais, ar kas kitas .su . ' f!jomis atsitiko.

Gal ją surinkti pinigai 
pagok dr-ją Susivienijimui 
kur kitur dingo, ar tebesto
vi pas dr-jos kasininką, nes 
centro kasininkas apie juos 
jokios žinios neturi.

Be to visgi nereikia nu
siminti del to, kad mažai 
dr-ją priguli, ir susilaikyti 
mokėjus įstojimus ar meti
nes mokestis. Reikia atsi
minti, kad kiekviena iš 
šiandieniniu didžiausią or
ganizaciją, korporaciją ar 
dr-ją visuomet prasidėjo 
tokiuo pat budu. Taigi iš 
kat. pag. dr-ją Susi vien., 
jaigu mes visi suprasime jo 
reikalingumą, visi jį remsi
me, agituosime, be abejo
nės trumpu laiku susilauk
sime didžiausios kat. pagok 
dr-ją organizacijos.

J. Brazauskas, centro 
sekretorius.

202 Jefferson st., 
Newark, N. J.

Grey persergsti 'Suv. 
Valstijas.

Anglijos užsienių reika
lą ininisteris, sir Edward 
Grey, savo parlamentui pra
nešė, kad Anglijos ambasa
doriui Washingtone įsaky
ta persergėti Suv. Valstiją 
valdžią, jogei viešoji opini
ja Europoje visai atsimai
nius, kuomet Meksike nu
žudyta Benton.

Grey »už tai nekaltina 
betarpiai Suvienytą Valsti
ją, bet tvirtina, kad Suv. 
Valstijos nei pačios tvar
kančios Meksiko, nei nelei
džiančios kitoms valstybėms 
tai daryti. O tečiau Suvie
nytos Valstijos turinčios 
pilną teisę tą nuolatinių re
voliuciją; šalį sutvarkyti.

Ant galo Grey parląmcn- 
tui pranešęs, kad Anglija 
tuo tarpu nemananti maišy
ties Meksiko reikaluosna. 
Palauksianti ištyrinėj imą 
kas link nužudyto Bentono.

Apie Rampollos doku
mentus. Ligšiol nepasisekė 
surasti mirusio kardinolo 
Rampollos pražuvusio tes
tamento ir kitą; brangintinu 
dokumentą. Nužiurę j imas 
kritęs tečiau ant mirusio 
kardinolo tarno, kuris suim
tas ir į klausinėjimus labai 
neaiškius duodąs atsaky
mus.

SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petnpa.
—------- ------- PRENUMERATA KAŠTUOJA: ---- -----------

AMERIKOJ ų puseiKTTPOPOT (Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
(joj jr Škotijoj 15 §. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Go.
920-522 W. South AIL, • Mahanoy City, Pa

HumoraS^Satyri
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

SURINKO
JUOKU MYLĖTOJAS.

Puslapių 15S.

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

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu

Sauvale trumpinama. Vo
kietijos parlamentai! įnešta 
projektas, idant kariuome
nei aštriai butą uždrausta 
maišyties į visokius civi
lius reikalus, kibą jei prisi
eitą save ginti. Tai atbalsis 
nesenai buvusią atsitikimą 
Alzacijoje, kur kariuomenė
je nežmoniškai persekiojo 
vietos gyventojus. Senai 
juk reikėjo atidalinti kari
nius reikalus nuo

Žibalo monopolis. Laik
raščiai praneša, kad tarp 
Suvienytąją Valstiją ir Vo
kietijos gimę dideli nesuti
kimai dėlei to, kad Vokie
tija savo valstybei; įvedan
ti žibalo monopolį ir nu- 
sprendžius iš amerikoninio 
žibalo trusto atimti (atsa- 
vinti) visas žibalo versmes 
Vokietijoj. Tas reikalas da
bar svarstomas Vokietijos 
parlamente.

100 metą sukaktuvės. To
mis dienomis Norvegija 
šventė 100-metines sukak
tuves nuo išsiliuosavimo iš 
po Danijos valdžios. Tą die
ną visose bažnyčiose atlai
kyta pamaldos, viešieji su
sirinkimai.

Nors jau senai lietuvių 
socialistai nubalsavo, kad 
Dievo nėra, bet visgi jie 
dar nenustojo ant Jo burno
ję. Kam-gi kalbėti apie ne
sančią esybę?

Caesar išdrįso pereiti Ru-

tvilią.

bikoną, Washington De
laware. Ar išdrįs Wilson 
žengti per Rio Grande?

kurią beskaitydami atras tiek daug užimančių juokų, kad su ta knin- 
ga nekuomat 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 60 centų. Ta pati 
audeklo apdaruose 75c.

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

J. M. Tananevičia,
CHICAGO, ILL,

Naujas Sąvaitis Laikraštis

“ATEITIS"
i Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni-
J jos geresnes ateities viltis yra jaunimas, užtud kiekvienas privalo

rūpintis jaunimo apšvietimu.
_• “ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bopartyviškai tar- 
I naus kultūriškiems jaunimo reikalams.
I “ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
• “ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apie musų jaunimo judėjimą ir

veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių iš lietu-
Į vos ir iš viso pasaulio.
> “ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovė “A- 
į 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:

i ■ “ATEITIS"
! 366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS.
f (KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ. NUMERĮ PAŽIU- 
P RĖJIMUI DYKAI).
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KATALIKAS

Humoras - Juokai.
NERVINGŲ ŽMONIŲ 

MEILĖ.
Vienas plačiai žinomas 

dailininkas yra labai ner
vingas — ir todėl nors jis 
skaitlingomis ypatybėmis 
yra atsižymėjęs, tečian la
bai tankiai be blogo tikslo 
nulosią juokingus daiktus.

Ir taip:
Vieną syki iš savo kam

bario žiūrėdamas per lan
gą norėjo išmesti gatvėn 
porą supuvusią slyvą, ku
rias jam buvo inteikusi šei
mininkė; bet kad jo galva 
tuo tarpu buvo užimta ko
kiomis tai kitokiomis minti
mis — slyvas tatai paleido 
į kambario vidų, gi per lan
gą pats iššoko.

Kitą sykį jis gatvėje su
tiko jauną moteriškę, pas
kui kurią už kelią žingsniu 
ėjo ir jos senyva motina. 
Todėl bėdinas žmogelis pa
tamsėję apkabino ir pabu
čiavo seną motiną, many
damas, kad bučiuojąs jos 
jauną dukterį.

Sykį tarnas jam pranešė 
apie atėjusį pas jį mylimą 
svetį, ir kuomet dailininkas 
pamatė atėjūną, tuojaus šo
ko ir apsikabino savo tarną, 
kad tuo tarpu į svetį atsi
sukęs tarė:

— Išeik sau iš čionai!
Bet tai vis dar menknie

kiai prieš vieną atsitikimą, 
kuomet jis įžeidė vieną 
merginą, prie kurios mer
ginos!.

Dalykas buvo taip:
- —rTes- m ejjgįnos- buvo var
duvės, todėl musą dailinin
kas nusipirko gėlią buke- 
tą ir anuo nešinas ėjo vie- 
nan parkan, kur tikėjosi 
surasti savo parinktąją.

Eidamas užsirūkę cigarą 
ir taip sau vienas galvojo:

— Ah, kaip tai man ilgu, 
būtinai turiu paskubėti, nes 
žinau, kaip tai mano ange
las džiaugsis tomis parink
tomis gėlėmis!

Taip bemąstydamas Įnei 
nepasijuto prisiartinęs prie 
parko. Staiga pakelia gal
vą ir priešai save pamato 
einančią savo numylėtinę 
su motina. Tatai jis iš to 
netikėto džiaugsmo užuot 
cigaro trenkia gatvėn gėles, 
gi priėjęs prie merginos 
kemša jai į ranką rūgstan
tį cigarą.

Merginai, žinoma, apde
gino ranką, taip kad toji 
nesavu balsu suklyko iš 
skaudulio, bet jis visvien 
neatsileidžia, kemša jai ci
garą rankon.

Tik kiek paskiau supra
tęs negerai darąs. Žinoma, 
mergina nuo to laiko neno
rėjo jo nei pažinoti, gi dai
lininkas ir dabar apraudo
jai savo nervingumą nete
kęs parinktosios savo šir
džiai.

Tai kokią esama nervin
gą žmonių.

ŠLUOTA.
Vienas turtingas žemval

dys, kuris užvis labiaus ne
kentęs “kiltojo” jauną 
mergaičių auklėjimo, prie 
kiekvienos progos stengėsi 
savo sunui įkalbėti nepasi
tikėjimą moterimis, ku
rioms nuolat rūpėdavo tik 
parėdai ir žaismės, bet toli 
gražu ne namą ruoša.

Todėl žemvaldis tankiai 
savo sunui sakydavo:

“Sau už žmoną turi pasi
rinkti dorą ir darbščią 
merginą. Apsaugok Dieve 
tave nuo kokios pliuškės, 
kuri sarmatytųsi ir šluotą 
palytėti”.

Jaunas vyrukas tą tėvo 
pamokinimą pasiėmė šir
din. Vieną gražią pavasario 
dieną, ‘kuomet tėvas pasi
kvietė savo sodžiui! skait
lingą būrį svečią, jis liepė, 
svečiams pietaujant, sker
sai ant trepą pamesti pap
rastąją šluotą.

Pasibaigus pietums, kuo
met visi svečiai ėmė reng- 

ties pasivaikščiotą giraitei!, 
jaunas vyrukas su savo ar
timu draugu užsislėpė ša- 
lep trepą ir tarė pašnibždo
mis draugui:

— Tėmyk, mielasai, į tą 
gulinčią šluotą. Toji’šluota 
man dabar palengvįs pasi
rinkti sau busimą žmoną. 
Toji jauną mergaičią, kuri 
žinos, kas reik padaryti su 
gulinčia šluota, bus mano 
parinktinė.

Neužilgo svečiai pradėjo 
eiti laukan. Didesnė pusė 
ponią ir jauną mergaičią 
peržengė šluotą ir savais 
keliais nuėjo; kitos užkliu
dė ją kojomis ir ko tik ne
parvirto; pagaliau pasirodė 
jauna patogi mergaitė; ši 
pamačius ant trepą pames
tą šluotą, pasilenkė ir pa
statė kampan.

Jaunas vyrukas savo žo
džio nesulaužė, nes tai mer
gaitei išreiškė savo meilę 
ir buvo prielankiai priim
tas. Ir nekados nesigailėjo 
tokio sau pasirinkimo, ka
dangi jo žmona buvo įgijus 
visas tas ypatybes, kas po
rą padaro laimingąja.

Didis galvosūkis.
Odą pardavėjas, norėda

mas kuodaugiau atkreipti 
praeiviu domą į savo pre
kes, išgręžė duryse skylę ir 
iškišo veršio pušuotą uode
gą. Kartą juodai apsirėdęs 
žmogus, su akiniais, ilgai 
stovėjo prie duriu ir žiurė
jo į uodegą.

— Gerą rytą, pone.
— Labą rytą.
— Ar nenori nusipirkti 

odą.
Ne.

— Gal ją turi parduoti?
— Ne. .
— Ar esi farmerys?
— Ne.
— Gal daktaras?
— Ne.
— Na tai kas tamsta esi?
— Esu filosofas. Štai iš

tisą valandą špoksoju į 
uodegą ir jokiuo budu ne
galiu įspėti, kaip tas veršis 
įlindo pro tokią mažą sky
lutę.

Ką žydaf? bažnyčioj girdėjo 
giedant.

Žydai ; dengė kartą baž
nyčios stogą. Vienas žydas 
ėmė klakisyties, kas buvo 
giedama. Įsitėmijo kelis žo
džius. Susitikęs žmogą ir 
sako:

— Oi, žmogai, as girdė
jai, ką Bažnyčioj gieda. Oi 
vai, kasllo giedojimas.

— Najna, o ką tu girdė
jai giedat? — klausė žmo
gus. I

— Oiwai, tai giedojimas 
— vapailiavo žydas. — As 
girdėjai taip giedant: Die
vas Jokūbą išmetė iš dan
gė, sulaužė strėnas ir su
trupino kenklės. t

Žmogus gardžiai nusijuo
kė ir paaiškino, kaip ištik- 
ro buvo giedama.

Negalįs jam parodyti.
— Ar žinai kaip išrodo 

žmogus su paika išvaizda?
— Atsiprašau tavęs, ne

turiu su savimi veidrodžio 
ir todėl negaliu tau jo paro
dyti.

Ne visuomet.
Ji: — Ponas kapitone, ar 

ant jūrės visuomet viešpa
tauja toks neramumas?

Kapitonas: — Ne; kar
tais keliaujanti gauna j ti
riu ligą, tatai jiems tada ir 
neramybė išnyksta.

Tėvas kaltas.
Žmona: — Tu man sa

kei, kad turėsi daug pini
gą, kuomet su manimi ap
sivesi. Kur gi jie?

Vyras: — Tai tavo tėvo 
kaltė! Jei jis tave išskyrė 
iš pavetdėjiiho, tai ką aš 
kaltas?

Per kur?
Motina: — Žiūrėk, Stasy

ti, štai viščiukas išsikalė iš 
kiaušinio...

Stasiukas: — Aš matau, 
bet per kur jis tau kiauši
niu buvo įlindęs?

Vienos nuomonės.
Jis: — Prašau tamstos 

mudu esava tiesiog tik sau 
sutverti!

Ji: — Kodėl?
Jis: — Nes tamsta sulyg 

persiskyrimo turi tokias 
pat laisvas pažiūras, kaip 
ir aš.

Neišmainomas.
Turtinga našlė: — Ar tu 

mane visuomet taip mylėsi 
ir nekuomet neatsimainysi?

Jaunikis: — Juk aš nesu 
doleris, todėl ir į smulkius 
neišmainomas.

Geriausias patarimas.
A: — Kandiduoju į al- 

dermanus ir atėjau pas ta
ve paklausti patarimo, kaip 
reik elgties politikoje?

B: — Mano brangus, po
litikoje geriausias patari
mas patarti, idant nieko 
nepatarti.

NE VISIEMS ŽYMIEMS 
RAŠYTOJAMS NUSISE

KĖ APSIVEDIMAS.

Indomu žinoti, kaip nu
sisekė apsivedimas gar
siems poetams bei šiaip ra
šytojams. Akyva žinoti, 
kaip jie atsiliepia apie ap- 
sivedimą.

Shakespeare, vienas gar
siausiu pasaulio rašytoją, 
vedė žiaurią, bemokslę, aš- 
tuoniais metais už save se
nesnę moterį ir nebuvo lai
mingas.

Žymus anglą rašytojai 
Byron, Coleridge, Sterne, 
Steele nebuvo laimingai ap
sivedę. Nekaip džiaugėsi iš 
apsivedimo taipgi įBuhver 
ir Dickens.

Milton negalėjo intikti 
moterei ir buvo nekoks tė
vas. Jo žmona pabėgus nuo 
jo, o dvi likusios pas jį duk- 
terįs pasiliko be išauklėji
mo.

Shelley pirmas apsivedi
mas labai nenusisekė. Už
tat su antra žmona puikiai 
sugyveno.

Moore iki grablentės ap- 
daininėjo savo gerą mote
rį-

- Wordsworth per visą gy
venimą meiliai gyveno su 
savo žmona.

Sir Walter Scott, tėvas 
romanticizmo, didžiausią 
laimę turėjo savo žmonoj. 
Jis buvo apsivedęs po trum
po susipažinimo ir mylėjo
si iki grablentės.

Lamartine, žymus frau- 
euzą poetas, labai laimin
gai buvo apsivedęs ir jo 
žmona per visą gyvenimą 
buvo didžia jam parama.

Moliere, didis franeuzu 
komediją rašytojas, labai 
nelaimingai buvo apsive
dęs.

Dr. Johnsono žmona galė
jo jam būti motina, nes 21 
metais buvo už jį vyresnė, 
bet mylėjo ją iki paskuti
nės valandos gyvenimo.

Kardinolas nesveikstąs.
Vroclavio kardinolas-vys-
kupas Kopp nuolat sergąs 

ir, regimai, jau nepasveik- 
siąs. Norints staigus pavo
jus jam negrasia, tečian pa
sveikimui nesama vilties.

Mirė karikatūristas. Lon
done numirė pagarsėjęs ka
rikatūristas John Tenniel 
sulaukęs 94 metus amžiaus.

t

Sudegino bažnyčią. Dun- 
bare, Scotlande, sufragistės 
sudegino vieną seniausią 
anglikoną bažnyčią, pasta
tytą 1650 metais.

Baisi ekspliozija. Berly
no priemiestyj Rummels- 
dorf anilino fabrike ištikus 
baisi ekspliozija darbo me
tu. 12 darbininką užmušta, 
8 sužeista. Po ekspliozijai 
visas fabrikas sudegė. Eks- 
pliozijos metu dirbę ten 400 
darbininką. Manoma, bu
sią daugiau auką.

SZIFKORTES ATPIGO, KAIP DAR NIEKAD NEBDVO 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.

—Bartholomew in Minneapolis Journal.

Nuolatinis kongreso malimas.
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Chicagos lietuviai drutuo

liai ir ristininkai ro
dys savo galybes. *

Nedėlioj po pietų, kovo 
15 d. Columbia salėj, ant 
Town oof Lake, Chicagos 
lietuviai drutuoliai rengia 
didžią pramogą. Čia pirmu 
kartu viešai pasirodys p- 
nas Pranas V. Norkus, at
letikos mokytojas, nesenai 
atvykęs iš Rygos, apie kurį 
“Katalike” jau buvo rašy
ta. Toliau toj pramogoj da
lyvaus daug kitų žinomų 
Chicagos lietuvių drutuo- 
lių ir ristininkų, kaip tai: 
Dalkus, S. Paskevičia ir tt. 
Drutuoliai rodys savo kūno 
stiprumą, dailumą ir mit
rumą. Kilnos didžias sunke
nybes, traukys grandinius, 
risis ir daugeliu kitu kuo 
parodys savo kūno išlavini
mą.

Be abejo indomu pamaty
ti, ką mūsiškiai gali atleti
koj. Ne tik indomu turi 
būti, bet taipgi ir naudin
ga. Pamatę gerai išsilavi
nusius, miklius vyrukus, pa
tįs pamėgsime atletiką ir 
imsime lavinti kūną. O tai 
svarbu. Jau senovės žmo
nės sakė: sveikas protas — 
sveikame kūne.

Yra pripažinta,- kad' lie
tuviai nerangus, neveiklus. 
Pažvelgę į mus visuomeni
nį, draugijinį gyvenimą pa
matysime, kad ' mus daug 
kame stovima ant vietos, 
kitur ant vietos trypiama ir 
tik visai mažai težengiama 
pirmyn. Tai vis parodo mus 
dvasios vangumą. Žmogus, 
kurs vra mitraus kūno, turi 
taipgi mitrų, aiškų protą. 
Yra gyvas. Aišku, kad už
siimdami kūno lavinimu, at
letika, būtumėm guvesni, 
mitresni ne tik kunu, bet 
ir dvasia.

Apskritai imant, atletika 
lietuviai mažai teindomau- 
ja, dar mažiau ja teužsiima. 
Nesupranta jos svarbos. 
Tiesa, didelė dauguma mus 
viengenčių nusikamuoja 
dirbtuvėse ir jiems negali 
rūpėti kilnoti sunkenybės, 
šokti per ožį, kabinties vir
ve į palubes ir kitokius be- 
simankštymus daryti. Bet 
kaip daug yra siuvėjų, 
krautuvninkų, klerkų ir ki
tų, kurie nusisėdi, nusisto
vi per dieną prie darbo. To
kiems pasimankštinimas 
būtinai reikalingas. Ligšiol 
paprasčiausias pas mus pa
simankštinimas — tai šo
kiai. Nėra reikalo aiškinti, 
kad šokiai nėra pakakti
nas pasimankštinimas. Tik
ram pasimankštinimui rei
kia tam tikrų įrankių.

Labai gerai, kad tarp lie
tuvių jau atsiranda kliubų, 
kurie užsiima atletika. Iš 
tokių kliubų Chicagoj uži
ma pirmą vietą bene tik 
Baltosios Rožės Pašelpinis 
Kliubas ant Town of Lake. 
Tas kliubas yra pašelpinis 
ir užsiima politika, bet dau
giausia rūpinasi atletika. 
Užlaiko gimnastikos salę ir 
turi daug įrankių. Kasdien 

salė atdara ir nariai eina ir 
mankštinasi. Prie kliubo 
priguli bankininkas p-nas 
Bierzynski, p-nas Bagdžiu- 
nas, drutuolis Paškevičia ir 
daug kitų žymių vyrų.

Labai naudingi tokie 
kliubai ir but gerai, kad pa
našus kliubai sustiprėtų ir 
kad susitvertų ten, kur jų 
dar nėra. Dabar turime at
letikos mokytoją p-ną Pra
ną Norkų, ir, jei atletikos 
kliubas sustiprėtų, tai galė
tų jį samdyti ir atlyginti. 
Dažnai mes, lietuviai, de
juojame, aimanuojame, kad 
stingame tokių ir tokių 
žmonių, vadovų rašytojų, o 
nežiūrime, nematome ir at- 
stumiame, neduodame veik
ti tokiems vyrams, kurie ži
no savo dalyką, yra didžiai 
mums reikalingi ir gali 
daug mums patarnauti. Vie
nas tokių vyrų yra p-nas 
Pr. Norkus, atletikos mo
kytojas. Jei tokio vyro, 
kaip p-nas Norkus neturė
tumėm, tai gal ne vienas 
paaimanuotų, kad atletikos 
mokytojo stingame. Dabar 
turime, o neduodame pro
gos mums tarnauti.

Mus jaunuomenė dabar
tės grudžiasi į saliunus, 
stumdo boles. Gi esant gim
nastikos salėms, be abejo
nės šimtai jaunų vyrukų 
aplenkę smuklę, skubintus 
ten, kur naudingiau ir gra
žiau gali laiką praleisti.

Tegu jauni vyrai aplanko 
drutuolių rengiamą pramo
gą, tesusipažįsta su atletais, 
su p. Pr. Norkum. Pamatys, 
išgirs naudingų dalykų.

Apveizdos Dievo parapi
jos dr-jos tveria 

Susivienijimą.
Puikiai, gražiai buvo ra

šyta “Kataliko” No. 6 
straipsny j “Draugija, tai 
vienybės ir galės šaltinis”. 
Tarp daugelio geri; dalykų 
aname straipsnyj pasakyta:

“Ar yra kas gražesnio ir 
prakilnesnio, kaip meilė ir 
santarvė. Ta tauta laimin
gesnė yra, kurios žmonės 
vienybėje ir sutikime dir
ba.

Kol žmonės nesupras 
draugijinio bendravimosi 
reikalingumo, kol nesusi
jungs visi į krūvą, į vieną 
stipriai organizuotą šeimy
ną — draugiją — negalės 
nuveikti didžių darbų. Tik 
suvienytomis jėgomis mes 
galėsime susilaukti laimin
gesnių laikų, aptarti ir pa
taisyti gyvenimo klaidas”.

Toliau vėl sakoma:
“Tečiau pilnai subrendu

sių ir stiprių draugijų, su 
didesniu narių skaičium, 
kur priklausytų nors kelia-' 
tas desėtkų tūkstančių na
rių — mes dar neturime. 
Pas kitas tautas senai jau 
gyvuoja draugijos, prie ku
rių priklauso įvairių pažiū
rų ir partijų žmonės: ir ka
talikai, ir tautininkai, ir so

cialistai ir visi dirba gra
žiausioj santaikoj ’ ’.

Tai teisingai ištarti žo
džiai. Stingame didžių or
ganizacijų. Visokių dr-jų, į- 
vairių dr-jėlių jau turime 
gal perdaug, bet didžių or
ganizacijų mums stokuoja 
ir tą jaučiame. Vienur-ki- 
tur jau tą spragą imama 
rupinties kokiuo nors bil
du užkišti. Ir štai turime, 
gal visai naują tarp lietu
vių, pasikėsinimą — suvie
nyti parapijos draugijas.

Prie Apveizdos Dievo pa
rapijos yra penkios bažny
tinės dr-jos — keturios vy
rų ir viena moterių. Dabar
tės visos tos dr-jos sumanė 
susivienyti ir visuose reika
luose — bažnytiniuose ir 
tautiniuose veikti išvien. 
Tai bus didelė, galinga spė
ka.

Štai Susivienijimo pama
tai:

I. Pasiskirs lietuvį gydy
toją, kurs bus Susivieniji
mo gydytoju. Bile kas, no
rintis įstoti į susivieniju
sių bile kokią dr-ją, privalės 
turėti daktaro-kvotėjo svei
katos paliudijimą.

II. Išskirtas narys iš dr- 
jos už įstatų sulaužymą, ar 
šiaip prasižengimą, negali 
būti priimamas nei į kokią 
draugiją, priklausančią prie 
Sus-mo.

III. Bus tvarka balių,
pikninkų, lošimų ir kitų 
pramogų rengime. Žiūrės, 
kad dvi dr-ji nerengtų kar
tu, kad viena kitai nepa
kenktų. . ,

IV. Aukojant kokiam- 
nors geram tikslui — ar tai 
bažnyčiai, ar tautos reika
lams, visos aukos išvieno.

V. Jei kieno rengiama 
sukaktuvės ar kita pramo
ga, kur yra dr-jos kvie
čiamos dalyvauti, tai susi
vienijusios dr-jos arba visos 
dalyvaus, arba nei viena.

Tokiuose tai dalykuose 
ketina dr-jos veikti išvieno. 
Yra dar daug kitokių daly
kų, kur manoma veikti iš
vieno.

Labai butų naudinga ir 
labai sustiprintų Sus-mą, 
jei jis apsirinktų kokį laik
raštį už organą. Daug dr-jų 
turi “Kataliką” už organą 
ir pripažįsta, kad organas 
daug visiems patarnauja ir 
prisideda prie dr-jos pakė
limo. Juo labiau svarbu bu- 
tų turėti organą tokiam dr- 
jų Sus-mui.

Smagu, kad dr-jos jau i- 
ma suprasti, kad vienybė
je — galybė. Ko viena dr- 
ja neišgali atlikti, ten su
sivienijusios kelios dr-jos, 
be abejo išgalės.

Labai butų naudinga ir 
gera, kad visų parapijų dr- 
jos sutvertų tokius Sus
kius.

Judkių Jonas.

Baisus atsitikimas.
Stoka būtinos vaikeliams 

globos tankiai pagimdo ne
laimingus atsitikimus. Ir 

todėl negalima nutylėti ne
pasakius, kad gimdytojai 
rūpestingiau savo vaikelius 
globotų ir iš savo priežiū
ros nekuomgt neapleistų.

Antai pustrečių metų vai
kelis Broni&lavas Šimkus, 
gyvenantis pas tėvus po 
num. 4503 So. Wood st., 
nusitraukęs nuo pečiaus 
puodą su verdančiu vande
niu ir visas apsišutinęs. 
Vaikutis 12 valandų bai
siuose sopuliuose kankino
si ir pagaliau mirtis jam 
kančias sutrumpino.

Juk tai tikrai baisus 
daiktas!

Užgavėnių vakaras.
Visų Šventų parapijos 

salėj Roselande parapijinis 
choras Užgavėnių vakarą 
buvo surengęs labai links
mą pramogėlę. Šitas choras 
pirmu kartu buvo surengęs 
panašią pramogėlę. Buvo 
atsilankęs ir klebonas, kun. 
Serafinas. Buvo gerokas 
būrelis svečių. Vakaras pra
ėjo labai linksmai.
; Prie choro priklauso a- 
pie 40 asmenų. Ačių p. A. 
Pociaus gabiam vedimui 
choras labai gerai yra pra
silavinęs. Smagu ir malonu 
yra bažnyčioj, kuomet cho
ras užtraukia giesmes. 
Taipgi roselandiečiai turė
jo progos nekartą pasigėrė
ti puikiu choro dainavimu 
įvairių ^pramogų metu. 
Gražus jaunimas lavinasi 
gerame dalyk'e ir teikia 
džiaugsmą ir malonumą su-, 
sirinkusiems bažnyčioj ar 
salėj.

M. R. P-as.

Mirė teisėjas.
Mirė žymus teisėjas Da

vid Sullivan. Buvo katali
kas. Buvo labai pasižymė
jęs vyras. Pereitą utarnin- 
ką atsiliko laidotuvės. Tą 
dieną nabašninko teisėjo 
pagerbimui jokių. teismų 
nebuvo. Teisėjai ėjo atiduo
ti paskutinį patarnavimą. 
Aplink 100 automobilių ly
dėjo į kapines. Dievo Kūno 
(Corpus Christi) bažnyčia, 
kur gedulingos mišios atsi
liko, buvo grūste prigrūs
ta žmonių. 

Kas girdėt ant Town 
of Lake.

Chicagos lietuvių kolioni- 
ja ant Town of Lake bene 
tik bus didžiausia visų Chi
cagos lietuvių kolionija. 
Judėjimas, veikimas taipgi 
kas kartas čia didėja. Vei
kimo ženklas yra tai stato
moji didžiulė bažnyčia. Be- 
sididinant vis labiau ir dau
giau lietuvių pirklybai, dar 
labiau guvesniu, gyvesniu 
pasidarys mus veikimas. 
Tai nemažas akstinas čio
nykščiams lietuviams. %

Šioj apygardoj yra gerai 
stovinčių dr-jų. Viena stip
riausių yra tai šv. Stanislo
vo dr-ja. Ši dr-ja iškilo tik 
per pastaruosius tris metus. 
Jau vienuolikti metai kaip 
ji gyvuoja. Bet prieš tre
jus metus dar visai silpnai 
testovėjo. Tuo. metu ji pa
siskyrė “Kataliką” už or-

ganą. Nuo to laiko ji kilo 
kaip ant mielių. Dabartės 
narių turi 400 su viršum ir 
aplink $3.000 kasoj. Orga
nas daug prigelbėjo iškilti 
dr-jai.

Čia yra šv. Kryžiaus dr- 
ja. Nuo šių metų pradžios 
geresnieji tos dr-jos nariai 
ėmė galvoti, kaip čia dr-ją 
sustiprinus, kaip čia jos 
narių skaičių padidinus. Ei
me rupinties, kaip čia savo 
dr-jos gyvenimą padarius 
gyvesniu, veiklesniu. Nuta
rė numažinti įstojimo mo
kestį ir padarė tik $1.00. 
Kaikurie dr-jos nariai šne
ka apie organą. Taigi rūpi
nasi, veikia. Nėra abejonės, 
kad veikimas nebus be vai
sių.

Pranulis.

Ketina uždrausti rūkymą 
gatvekariuose.

Jau “Katalike” buvo ra
šyta, kad garsiau ir garsiau 
imama kalbėti apie uždrau
dimą rūkyti gatvekariuose. 
Atsirado daug pritarėjų. 
Rūkymo priešininkai yra y- 
p'ač moteris ir motormanai, 
kuriems per ištisą dieną 
reikia dirbti prirūkyto j, 
priskrepįiuotoj gatvekario 
priemenėj.

Miesto taryboj prieš rū
kymą gatvekariuose dar
buojasi Aldennanas Fisher. 
Jis davė sumanymą bausti 
rūkytojus nuo $1 iki $10. 
Miesto tarybos sveikatos 
komisija jau užgyrė tą su
manymą. Taigi vienas žing
snis jau padaryta pirmyn. 
Dar turi pereiti per miesto 
tarybą ir paskui stos įsta
tymu.

. Bedarbių demonstracija.
Pereitą subatą po pietų 

būrys bedarbių, skaičiuje 
aplink 100, norėjo demon- 
strativiškai eiti vidurmies- 
čio gatvėmis ir pasirodyti 
prieš miesto rumus. Demon
strantų vadovu buvo H. B. 
Martin. Jis bandė gauti pa
velijimą daryti demonstra
ciją, bet policijos viršinin
kas Gleason nedavė paveli
jimo. Tai vadovas ryžosi 
vesti bedarbius ir be pave
lijimo. Nuo W. 14 g. ir 
Blue Island avė. prasidėjo 
maršavimas. Bet juosius 
pasitiko raiti policiantai. 
Policiantų perdėtinis pa
klausė Martino, ar turi pave
lijimą kelti demonstraciją. 
Atsakė, kad nors neturįs, 
bet vesiąs bedarbius prie 
miesto rūmų. Tuomet tai 
ėmė vaikyti policija demon
strantus ir viskas čia pa
sibaigė.

Kas girdėt ant 
Bridgeporto.

Pastaruoju laiku čia vi
sokie bomeliai ėmė veikti. 
Išdaužė kelių lietuviškų 
krautuvių langus ir pavogė 
po keliatą mažmožių. Bet 
nei iš vienos daug ko neiš
nešė.

Įsibriovė į vieną barzda- 
skutyklą ir išsinešė regis- 
terį. Bet nabagams nei už 
register™ sulaužymą neuž
simokėjo. Rado jame ma
žiau dolerio.

Pereitos nedėlios vakare 
ties 33 g. ir Ilalsted g. au
tomobilius veik ant vietos 
užmušė 17-kos metų mergi
ną O’Brien. Ėjo su motina 
skersai gatvės ir tuo tarpu 
važiavo gatvekaris ir trupu
tį toliau automobilius. Pro 
gatvekarį prasilenkė, bet 
čia pat jau automobilius bu
vo. Automobilistas pasu
ko į šaligatvį, bet į tą pat 
pusę pasileido mergina. Di
delis automobilius parbloš
kė ją ir sutraiškė krutinę. 
Automobilius trenkė į te
legrafo stulpą. Vos gyva 
mergina buvo įnešta į ap- 
tieką. Ir čia tuoj mirė.

Pataisymas.
Pereitame “Kataliko” 

numeryj aprašyme apie p. 
Sutkaus vestuves Wauke- 
gane pasakyta, kad jose da
lyvavo vietos klebonas ne 
Baikauskas, bet Zaikauskas.

Tame pat numeryj patai
syme pasakyta, kad Dom. 
Šlapelis išsižadėjo $11 pa- 
šelpos ir paskyrė kningy- 
nui. Turi but $15.

Ką sako dr. Young apie 
bedarbius.'

Dr. Young yra sveikatos 
komisionierius. Jisai gana 
nuodugniai tyrinėjo bedar
bius. Kaip žinoma, kaiku
rie sako, kad bedarbių di
džiuma, tai valkatos, kurie 
nedirbtų, jei ir suteiktas 
jiems butų darbas. Dr. 
Young lankėsi visur, kur 
tik yra bedarbių. Ypač ty
rinėjo viešąsias gulyklas, 
kur grudžiasi labiausiai nu
skurę, driskiai, bėduoliai.

Tyrinėtojas pripažįsta, 
kad tarp bedarbių yra tik
rų valkatų, padaužų. Esą 
tarp jų tokių, kurie visai 
nesirūpina ateitim, nerupi 
jiems darbas gauti ir jei pa
sitaiko, tai kiek uždirbę 
tuoj išleidžia ir prageria. 
Bet tokio gaivalo tarp Chi
cagos bedarbių tesą apie 
10%. Toliau, dr. Young sa
ko, kad aplink 10% kelyj 
prie nupuolimo. Kiti gi esą 
paprasti darbininkėliai, ne
moką jokio amato ir prie 
geros progos galėtų stoti 
labai naudingais ir našiais 
darbininkais.

Tarp bedarbių daugiausia 
esą žmonių nuo 28 iki 40 
metų amžiaus.

Chicagos viešose gulyklo
se pabaigoj 1913 metų bu
vę aprūpinama 78.392 as
menų, o per sausį šių metų 
tas skaičius pasiekė iki 82.- 
834. Taigi trumpu laiku 
skaičius žymiai padidėjo. 
Taipgi esą tokių, kurie bai
gia nešioti čeverykus ir pas
kutiniais skudurliais apsi
rėdę. Dr. Young pabrėžia, 
kad tai ne valkatų esąs 
klausimas, bet tikrų bedar
bių.

Stebuklingieji daktarai 
veikia.

Chicagos stebuklingieji 
daktarai jaučiasi visai pri
spausti prie sienos. Bet tie 
nelabieji nenustoja vilties. 
Nežiūrint į iškoliojimą jų 
šunybių laikraštyj “Tribū

ne”, jie daro susirinkimus 
ir mano spirties prieš “Tri
bune” ir prieš daktarų dr- 
ją. Mano vienyti ir kitų 
miestu stebuklinguosius 
daktarus. Siuntinėja atsi
šaukimus į kitų miestų šun
daktarius.

Kaip tai įstatymai yra 
skylėti. Yra išrodyta baisios 
piktadarybės, o nėra įsta
tymo, remdamos kuriuo ga
lima butų nubausti tuos už 
kanibalus baisesnius žmo
nes.

“Jaunoji Lietuva” 
pasirodė.

Jau pasirodė pirmas nu
meris laikraščio “Jaunoji 
Lietuva”, 64 puslapių didu
mo, p. Kl. Jurgelionio su
redaguotas. Laikraštis yra 
rimtas, įvairus, turiningas. 
Kai-kame, musų žvlgsniu, 
“persūdyta”, perdėta. Per- 
tamsiai Amerikos lietuvių 
gyvenimas nupieštas. Bet 
visgi matosi subrendusi 
mintis. Nors taikomas ap
siskaičiusiam skaitytojui, 
bet ir paprastam laikraščio 
skaitytojui yra supranta
mas.

Adresas: Jaunoji Lietuva 
Publ. Co., 4611 S. Paulina 
st., Chicago Illinois. Pre
numerata $3.00 metams, at
skiras numeris 25c.

,<===-------------—
Nori panaikinti “Family 

Entrance”.
Prie saliunų yra taip va

dinamieji “Family Entran
ce”. Tai suviliojančios iška
bos. Įvairios moterių orga
nizacijos ėmė rupinties, 
kad tie inėjimai but panai
kinti. Ragina aldermanus, 
kad įneštų miesto tarybon 
sumanymą panaikinti to
kias užeigas.

Yra išrodyta, kad balto
sios vergijos agentai pasi
naudoja tomis užeigomis 
sugauti savo aukas.

Nusibaigimas.
Kaikurie asmenįs nenori 

atsakyti į klausimą, kiek 
jam metų, ne del to, kad jis 
sarmatytųsi pasakyti kiek 
jam metų, bet del to, kad 
jis išrodo senesniu ir yra 
nusibaigęs. Šitas susenėji- 
mas pirm laiko rodo, kad 
kepenįs ir viduriai nedir
ba taip, kaip išpuola; tas 
gali būti nuo ilgo sėdėjimo, 
negero užsilaikymo ir neat
sargaus gyvenimo. Pirmi to 
ženklai yra blogas apeti
tas, sukietėjimas, geltona 
oda, silpnumas. Norėdamas 
greito palengvinimo nuo tų 
dalykų, vartok Triner’s A- 
merican Elixir of Bitte Wi
ne. Jis urnai išvalys vidu
rius ir prigelbės virškini
mui. Kepenų, pilvo, vidu
rių ligose ir taipgi silpnu
mui užėjus tas vaistas yra 
vartotinas. Aptiekose. Jos. 
Triner, išdirbėjas, 1333-39 
So. Ashland avė., Chicago, 
UI. Nuo skaudėjimų, 
ar tai reumatinių, ar tai 
neuralginių bandyk Tri
ner’s Linimentą. Jis labai 
stiprus.
(Advt.)
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Nauji Išradimai
Naudingi pramanymai, įvairiausių visokių 
daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, visokie žmo
nių sumanymo prajovei ir taip toliaus.

(

I

I

Kaip malonu yra operos kiau
šy ties, 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 Namai Linksmybes
Iš Vieno Grafofono

Operos, Dainos, Orkestrą, 
Chorai, Šokiai.

<
< 
I
I 
I
<

Columbia graf of oriai yra geriausi, kokius svie
tas iki šiol išrado. Geras daiktas kaštuoja tiek, kiek 
jis vertas yra. “Pigią mėsą šunįs ėda”. — teisingai

Į sako lietuvių patarlė, Nusipirksi pigų gramofoną, 
tai jis ištikto bus pigus, girgždės ir gargaliuos, ir 
jį turėsi šuninis 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 f nepertraukiamo tono kambarį, ištobulin
tą perėmėją, nusmailintą tono alkūnę, tono kontro
liuotojus, bebalsį Columbia motorą ir k.

Pirkite grafofoną 
fabrikos čienia.

Visus Columbia graf of onus parduodame 
kia čienia, kokią rodo fabrikos katalogas.

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

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

dams, užsukamas trims rekordams išsyk; ąžuolinis 
arba raudonmedžio be rekordų albumų $40, su re- r 
kordų albumais — $50.

“Leader”, 41% colių augščio, su uždaromu pa- E 
dėlių rekordams, labai malonaus balso, $75. h 

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

Bitės Įgėlimai pagydo 
girtuoklius.

Jau nuo senai žinoma, 
kad bitės įkandimai gelbsti 
pagydyme reumatizmo. Tie 
nuodai, kuriuos bitė įleidžia 
įgeldama, palengvina reu
matizmo skaudėsį ir pama
žina sutinimą.

Dabartės susekta, kad bi
tės įgėlimas pablaivina pa
sigėrei!. Tai buvo susekta 
visai išnetyeių ligoninėj 
Londone.

Penki žmonės gydėsi ligo
ninėj reumatizmą. Keturi 
jų buvo dideli girtuokliai.

Prileista bitės jiems įgel
ti. Nuo to jiems žymiai pa
lengvėjo. Kuomet ligoniai 
apleido ligoninę, tai atrado, 
kad jie ne vien nuo reuma
tizmo pagydyti, bet taipgi 
pasijuto, kad jie netekę 
skonies prie svaigalų, visai 
netekę palinkimo prie svai7 
galų. Jie nei pažvelgti ne
norėjo į svaigalus, ne tik 
jų ragauti. Pažvelgus į svai
galus jiems bloga daryda
vosi.

Ligoninės daktarai buvo 
didžiai tuomi nustebinti ir 
ėmė dabar tą dalyką tyri
nėti. Žiuri, ar tikrai bitės 
įgėlimas prašalina palinki
mą prie svaigalų.

Ligšiol jau surinkta šio
kie tokie faktai, nes jau bu
vo daroma bandymai. Su
sekta, kad pasigėręs urnai 
prasiblaivina. Taipgi susek
ta, kad gerianti žmonės, 
pradėję darbuoties tarp bi
čių po truputį nustoja troš
kę svaigalų, nes prie tokio 
darbo dažnai pasitaiko, kad 
bųva bičių įgelti.

Povandeninis telefonas.
' Anglija ir Holandija bu

siančios sujungtos povande
niniu telefonu. Telefonas 
busiantis 105 t mylių ilgas. 
Tai lėšuosiąs iplink $3.000.- 
000. Lėšas panešiančios per
pus abi valstybi. Tai 
pirmas povandeninis 
fonas.

bus 
telc-

Namai pergabenama 
upe.

Gal kiekvienam mus te
ko matyti gatve gabenant 
namus ant volu iš vienos 
vietos i kitą. Bet sumanus 
vyrai išrado, kad upe gali
ma gabenti namus iš vie
no miesto i kitą, ir pasiro
dė, kad tai apsimoka.

Iš Marine City, Mich. li
pe St. Clair jau keli namai 
pergabenta i Detroit, Mich. 
Tuodu miestu yra 30 myliu 
atstu vienas nuo kito. Tą 
kelionę atlikti imdavo 

iki 18 valandų.
nuo

to-
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Daro plytas iš 
smėlio.

Ties Cape Henry, 
ra didelės kalvos 
Tos kalvos užima 
1.000 akru žemės, 
yra grynas, tyras,

y-

nietę. vaiką nuo Hawaii sa
lų, hispanų mergaitę ir vai
ką nuo salos Porto Rico. 
Mokslo vyrai tiki, kad tų 
vaikų ainiai bus tobulos 
žmonių veislės pradžia. Ten 
linkui tų vaikų skaičius bus 
padidintas iki 30. Vaikai 
bus kuorupestingiau auklė
jami ir visu kuo aprūpina
mi. Jiems bus indiegiama 
mintis, kad visos tautos ant 
žemės turės susilieti ir pa
daryti vieną šeimyną. Mok
slininkas tikisi, kad galų 
gale jo auklėtiniuose gims 
simpatija, susiriš paskui 
moterystės ryšiais.

Tokiuo tai budu gal vi
sai nepaprastai talentinga 
ir ištverminga žmonių veis
lė išsivystyti. Ji gali turėti 
europiečio proto miklumą 
ir eskiinoso kūno išnašumą. 
Didžius darbus tokie galės 
atlikti. Jei metalų ir anglių 
ilgainiui pritruks, tai tokie 
darbininkai sugebės suieš
koti jų apie žemgalius ir 
šiaip šaltose vietose. Antai 
palei Hudson užlają yra di
di, nesvietiški sluogsniai va
rio, aukso ir sidabro. Bet 
ten tik baltosios meškos ir 
indionai tegali gyventi. O 
jiems nereikia nei aukso, 
nei sidabro. Į spirginančius 
šalčius nei auksas žmones 
nepritraukia. Bet kuomet 
metalai ir anglis išsibaigs 
šiltesniuose kraštuose, tai 
reikės surasti būdų, kaip 
dasigavus prie žemės turtų 
šaltuose kraštuose.

Ateikite pasiklausytų 
muzikos — dykai

3249 S. Morgan St., Chicago, III3

Kaip spalvos veikia į 
žmogų.

Jau senokai susekta, kad 
uždengiant augalus įvairių 
spalvų stiklais, vieni augs 
greičiau, kiti lėčiau. Augi
nant kokį augmenį po mo
linu stiklu, jis labai gerai 
augs ir bujos. Po žaliu gi 
stiklu augumo ima nykti 
galų gale suvysta. Bandy
mai parodė, kad geriausia 
augmuo tarpsta po molinu 
stiklu, paskui gi pijonkiniu, 
geltonu, raudonu ir blogiau
sia po žaliu.

Taip veikia ir į žmones 
spalvos. Geriausia į žmo
gaus ūpą veikia molinas 
dažas. Žalias gi dažas daro 
žmogų nepatenkintu, me- 
lancholiniu. Tyrinėtojai pa
taria išmušti ligoninių sie
nas molinomis poperomis 
Priduos ligoniui geresnio 
ūpo ir greičiau pasveiks 
Molinas dažas veikia, mat. 
Į kūną ir į dvąsią.

Patartina tat išmušinėti 
kambarių sienas mėlinomis 
poperomis. Nes toks dažas 
pakelia ūpą, jaučiamės 
linksmesni, smagesni ir ga
lų gale tas viskas eina i 
sveikatą. Ypač nervingiems 
žmonėms labai kenkia ir er
zina žalias dažas. Išpuola 
atsižvelgti į tai ir pasirū
pinti turėti kambarį, kur 
sienos išmuštos mėlina po- 
pera.

Va. 
smėlio, 
aplink 
Smėlis 
baltas,

jūrės bangų suplaktas. Yra 
aplink 12 pėdų gilus, o kaž
kurios kalvos siekia 70 pė
dų augščio.

Pirmiau buvo manoma, 
kad smėlis negali but nie
kam sunaudotas. Buvo ma
noma, kad jūrės bangos ir 
vėjai smėlio flhlcles taip nu- 
gludcno ir nurundino, kad 
jos jokiuo budu nesiklijuos. 
Bet imta daryti bandymai 
su geromis mašinomis, pri
maišant 10% kaikurių kitų 
dalykų, išeina visai geros 
plytos. Dabartės ten išdir
bama po 1.000 ir net po 2.- 
000 plytų dienoj. Plytos y- 
ra tvirtos, baltos, gražios. 
Smėlio gi neišsemiamai 
daug yra — aplink 1.000.- 
000.000 tonų.

veislė.
prainato- 
anksčiau 
kasyklos

Nauja žmonių
Kaikurių yra 

ma, kad ateityj, 
ar vėliau, anglių 
ištuštės. Taigi galės pri
trukti kuro. Bet, kaip jau 
“Katalike” buvo rašyta, 
ties pietiniu žemgaliu esą 
mglių laukai. Tad gal pri
leis į tą didžių speigų kraš
tą siųsti anglekasius. Bet 
kokius žmones ten gabensi? 
Visi baltparviai neiškęs di- 
Ižių žemgalio šalčių. O 
daurės gyventojai — eski- 
mosai, gamajėdai, kurie pa
kenčia šaltį,' neišgali snū
dai dirbti.

Vienas anglas, Dr. M. A. 
■Jchultz, sumanė išauklėti 
iaują žmonių veislę, ainiai 
kurios galėtų ir sunkiai 
Urbti, ir pakęsti didį šal
tį. Jis sumanė sujungti y- 
uatybes šiaurinių gyvento
jų su ypatybėmis viduti
nio klimato gyventojų.

Dr. M. A. Schultz paėmė 
šešis vaikus — jauną šve- 
duką, indionę, anglų vaiką, 
nigerę, jappnuką ir eskimo- 
sų mergaitę. Dar prie jų 
žada priclčti vokietuką, chi-

KAIP SUVARTOTI 
VAKARUS.

“Pragyvenimo klausimas 
jau išrištas”, pasakė Ja
mes J. Hill, “vienok mes 
dar turime išmokti, kaip su
naudoti liuosas valandas 
nuo darbo”.

Darbštus ir sumanus vy
ras aiškiai pramato, kaip 
naudingam dalykui jis gali 
suvartoti valandas, liku
sias nuo darbo. Jis neleidžia 
laiką svajodamas, ką jis ga
lėtų nuveikti pakliuvęs mo
kyklon arba kaip toli jis 
galėtų pasikasti lavinime 
savęs, jei turėtų po kelias 
pagret valandas, liuosas 
nuo darbo. Jis nesiteisina 
negalįs pasiekti savo tikslo 
dėlto, kad sunkių aplinky
bių prislėgtas.

Šioj šalyj tūkstančiai vy
rų ir moterių augštai išauk
lėjo ir ištobulino savo pro
tus ir širdis, sunaudodami 
laiko likučius. Jie padaugi
no sau geras progas,, pra
plėtė savo gyvenimo regra- 
tį, įgijo gilų supratimą 
moksle, literatūroj ir dai
lėj — tai sritis, į kurias ke
lias nerangiesiems yra už
kirstas.

Aš norėčiau galėti paro
dyti tiems, kurie neišgali 
lankyti mokyklas, kad paly
ginamai nėra galima kitais 
budais užvaduoti mokyklą, 
su varto j ant liuosą laiką na
mie.

Žinoma, yra geras daik
tas lankyti mokyklą, bet 
jei tu neišgali, tai ieškok 
būdų, kaip ją gali užvaduo
ti — kiek galėdamas moky
kis, lavinkis per save. Nei 
vienas nėra tiek bėdinas, 
kad neišgalėtų įgyti gero 
apšvietimo ir išsilavinimo 
namie. Yra proga išmokti 
amatų ir profesijų ir kla
siškų dalykų, pereiti per 
korespondencijines mokyk
las. Pažvelgus kaip daug

galima taip pasiekti ir kaip 
daug pasiekia, darosi nuo
stabu.

Toks darbas neturi bau
ginti nei vieno. Nuo tokio 
darbo sulaiko žmones tik 
tuščia jų baimė arba jų tik
ra tinginystė.

J ei žmonės įsikaltų sau 
galvon, kad mokyklų kur
sai susideda iš pamokų, 
skaitymo ir galvojimo, tai 
lavinimąsi namie nebūt 
jiems tokiu negalimu daik
tu, kaip kad dabar išrodo. 
Jei sutrauksi savo dvasios e
spėkas ant tyrinėjamo, 
skaitomo dalyko, tai per va
landą tiek išmoksi, kiek iš
moktum per tokią pat va
landą mokykloj.

Be korespondencijinių 
mokyklų didesniuose mies
tuose yra vakarinių mokyk
lų, kur galima visokių ama
tų išmokti ir veik visokias 
profesijas išeiti. Kiekviena- 
ųie miestelyj yra kningy- 
nas, buna visokių moksliš
kų paskaitų. Ugi muziejai, 
žvėrynai. Tai vis puikus 
pragumai sunaudoti liuos- 
laikį ir padidinti savo pro
to išdyną. Gaila jaunų vy
rukų, kurie auga nežinys- 
tėje, nesirūpina pramokti 
dailios kalbos, nesirūpina 
pažinti savo tautos histori- 
jos, geografijos. Auga ir 
nesimokina jokių amatų, 
profesijų ir nieko nežino iš 
literatūros.

Šiais laikais niekas negali 
pateisinti savo, nežinystę. 
Kiekvienas, kurs turi ambi
ciją ir sveikatą, gali liuos- 
ląįkiais išsilavinti ir išauk
lėti save.

Išmintis nepravers savo 
duriu tiems, kurie nenori 
užsimokėti už inėjimą. Iš
mintis neparduoda savo 
brangenybių už pinigus, 
bet suteiks jas kiekvienam 
neturtingam vaikinui ar 
merginai, jei tik trokš ir 
dirbs del išminties.

Jaunuomene, jei kurio 
jus išauklėjimas nebuvo 
pilnas, ką jus darote per il
gus vakarus, valandomis, 
Kuosomis nuo darbo? Ar

pasileisi žemyn ir neimsi 
galvoti apie savęs lavinimą, 
apie mokslą, apie amatą, 
apie savo gyvenimą atei
tyj? Jei laikysies apačioj, 
jei nedarysi pastangų pasi
kepti augštyn, amžinai 
slankiosi pažemiais, tunosi 
lūšnelėj, pasiliksi užtemu
siu, nežymiu, neapriipintu. 
Jei pats neapsirupinsi, nie
kas apie tave nepasirupys. 
Tą ateityj turėsi, ką dabar 
sau gamini. Ką pasėsi, tą 
ir pjausi, arba, kitaip sa
kant, kaip pasiklosi, taip ir 
išsimiegosi.

Orison Swett Mardon.

DEL OGINSKIO MI
LIJONŲ.

Peterburgo komercijos 
teisme nesenai buvo nagri
nėjama indomi byla del ku
nigaikščio Oginskio paliki
mų. Nesenai, anot “R. SI.”, 
kasžin koks Marijonas, Rai
mundo suims, Oginskis, iš 
Pajūrio (Primorskoj) kraš
to apsiskelbė kunigaikščio 
Bagdono Oginskio giminai
čiu ir suteikė įgaliojimą 
vienam Varf alamie j e vu i
vesti visą bylą, paėmęs iš
kabto šiek tiek pinigų. Už 
“klapatą” M. Oginskis per
leido savo įgaliotiniui 44% 
gautinų palikimų. Varfala- 
miejev tokiomis pat išlygo
mis perleido savo teises prie 
palikimo kasžin kokiam 
Vinogradovui, paėmęs nuo 
jo geroką sumą rankpini
gių. Tasai vėl visą palikimą 
perleidęs už 100 tūkstančių 
rublių Tolčenovui, paėmęs 
iš jo vekselius. Nesenai vie
ną vekselį Teikėjo mokėti? 
bet Tolčenovas atsisakė; 
prasidėjo byla ir išėjo aikš
tėn visos Suktybės. Pasiro
dė, kad M. Oginskio visai 
nebūta kunigaikščiui Ogin
skiui giminė.

PARMOS! PARMOS! PARMOS!
Turim goriausių žemių su trobesiais 

ant pardavimo pietiniame Miehiga- 
ne, netoli nuo bažnyčios, geležinke
lio; sveikas, oras, žemo lygi. Turiu 
ir noišdirbtos žemės. Kreipkitės pas.

A. Sulkovski,
Box 203, Pincouning, Micb.

Daktaro Stankaus Sanatorium
Lietuvis Daktaras Ignotas Stankus parašė daktarišką knygą apie Džiovą, o ne

užilgo parašys knygą Medicinos, kurioje tilps visos ligos, kokios tiktai gyvuoja ant 
svieto. Dabarties ta knyga apie Džiovą yra labai naudinga dėl sergančių kaip tik
rai ir teisingai gydytis, o sveikiems kaip nuo tos pavojingos ligos apsisaugoti. 
Kaina tos knygos 25centai. Pinigus galinta siųsti stampomis arba Money order. 
Visuomet reik kreiptis ant tikro adreso į daktaro Stankaus ligonbutj taip:

DR. IGNĄTIUS STANKUS
1210 S. Broad st., - Philadelphia, Pa.

&

baro
geriausia
Žmones supran

i padaryta degtine iš
nepaprastai puikaus mišinio.

Ant

tanti vertę geros
ruginės degtines
orderiuoia SOLO
Kliubuose, Moteliuo
se ir $ahunuose. Yra

Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm

tai geriausias gerymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai

suteikimo publikai.
miniai švelnios

prieprovos daro 
*X .SOLO degtinę

' geru vaistu
šeimynų

Reikalauk S-O-L-Q
W STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago,

216 Wi Madison Sb A. Chaposke ir T. Podhskis, Lietuv. Agentai.
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Zigmas Vitkauskas.
j • e

Medžiaga.
(Pabaiga).

ei jų; ateities rašytojai galės motivuoti savuosius 
kalus erdvėje esančiu judėjimu, taktu, harmonija, 
sykliškumu, kurių materija šventai prisilaiko.
Haeckel’is, pasaulyje garsiausias vokietis-mokslinin- 
kas-biologas, irgi prisilaiko augščiau išdėstytos, apie 
raštijos ir dailės motivavimus, nuomonės.

Jis kalba tūlose savo kningose, kad dailininkai- 
tepliotojai, į vietą teplioti. šventų jų paveikslus, kalnų, 
girių, sriovenančių upelių išvaizdas: i vietą piešti van
dens skaidrumą, padangių mėlinumą bei debesių skra
jojimą — teleidžiasi žemyn i mikroskopiškų gyvūnė
lių karaliją, teprisižiuri jų grožei, veikimui-judėjimui, 
— gaus maloniausią įvairybių paveikslą savo dailės 
trokštančiai sielai. Haeckel’is pataria dailininkams 
prisižiūrėti drugių spalvoms, tėmyti i jų geometrišką 
sąstatą ir estetišką išvaizdą; toliau jis nukreipia dai
lininkų domų įvairių-įvairiausion paukščių ir žvėrelių 
spalvom Haeckel’is liepia dailininkams imti inspiraci
jos iš realiai egzistuojančių gamtoje gyvūnėlių, paukš
čių ir drugių.

Prie progos reikia pažymėti, kad Haeckel’is turi 
teisę taip kalbėti, neš jis pats dailę pilniausiai su
pranta ir ja gėrisi. Haeckcl’io raštuose yra apčiuopia
ma plati estetikos dvasia ir’poetiškumas plasnote plas
noja. Kadangi iš mažens Haeckel’is buvo išlavintas 
dailėje,' todėl tūli rašytojai sprendžia, jei jo nebūtų 
patraukusi moksliška jėga savęspi, tai visvien jis butu 
buvęs arba garsus poetas, arba geniališkas paveikslų 
tapytojas. Tat jis, Haeckel’is, suprazdamas estetikos 
skonį, ir pataria dailininkams semti inspiracijos iš 
materijos, galvijos, augmenijos, želmenijos ir kitų gam
toje esančių departamentų.

Tikras, dailininkas, kuris vien tik daile užsiima, 
gal, ir be abejo, kitokiu tonu dailės dainelę dainuotų. 
Asmeniui yra tas gražiausias, ką jis labiausiai myli. 
Haeckel’is gi kimu ir siela yra įnėręs biologijos moks
lai!, tat neįstabu, jei jis taip šneka. Kam žmogus pa
sišvenčia, jis ten mato malonumą, .grožę, prakilnumą ir 
daug, daug kitų deimantinių ypatybių. Antram asme
niui, kuris žiuri tik paprastom akim, nieko panašaus 
ten nesimato. Nūdien negalima nieko tikro apie augš
čiau išdėstytas Haeckel’io ąnintis pasakyti. Daleiskime. 
j erčios mintįs įvyktų gy v enimari ir dailėn, tada,’gali
ma spręsti, dailininkai-kritikai pakeltų savąjį balsą h 
išneštų joms teisingą dekretą. Man ir nesinori tikėti, 
kad tikras dailininkas tuo pačiu laiku butų ir nuosek
liu mokslininku. Berods, mokslas ir dailė yra du nesutai
komu asmeniu. Vargiai įstengs dailininkas suvaržyti 
plasnojančią savo sielą ir priversti ją džiaugtis vien 
mokslo misterijomis. Tai negalimas daiktas.

Gal niekur nėra tiek įvairumo, tiek žingeidumo ii 
keistumo, kaip pačioje gamtoje. Visos gamtoje esan
čios įvairybės yra žingeidžios vien tiems, kurie tyri
nėja jas. Geriausi buvusieji mokslininkai, tūli mažai 
daile žingeidavos, kiti, besiknizdami mokslo dėsniuose, 
net visai prarado estetišką skonį.

Antrą pusę vertus, nė vienas tikras dailininkas ne
buvo tikru mokslininku. Gal kas prieštaraus šiam sa 
kiniui, nes vokiečių rašytojas-poetas Goethe buvo vie
nas iš stambiausių mokslininkų. Taip. Tečiau savo Ii- 
teratinių veikalų visgi nemotivavo materija bei jo
sios teisėmis.

Ant galo taip išrodo, kad mokslas bus mokslu, c 
dailė — daile.

(GALAS).

Zigmas

DAINELE.
Šiandie kėliau oi nevėlai — 

Su diena;
Bėgte began į miškeli

Tekina;
Prisiskyniau pilną skraistę

Riešutų:
E, ir jieji mergužėlei 

Pravartu.
Einu atgal iš miškelio — 

Kremti! juos;
Duosiu saują bernužėliui;

Kai parjos;
Duosiu saują ir motušei:

Ji gera,
Ji nepikta, manęs gaili,

Atvira;
Duosiu saują, ir tėveliui:

Jisai man
’ Nupirks skarą, kai su grūdais 

Trauks miestan.
Vai, žinau, žinau, kaip myli 

Jie mane!
Tai ir aš jų neužmiršiu,

Ne, oi, ne!... •

Gėlė.

Darbas ir Kapitalas.
Kiek kainuoja gyvastis.
Indianapolis, Ind. India

nos augščiausiasis teismas 
pripažino našlei, kurios vy
ras žuvo kasykloj, $8.000. 
Tas vyras žuvo kasykloj del 
to, kad kasyklos lubos ne
buvo gerai paremtos ir ji 
užgriuvo. Anglių kasyklą 
kompanija skundėsi, kad 
perdaug parėkavo. Teismas 
išrodė, kad užmuštasis tu
rėjo 35 metus amžiaus. Pa
liko našlę su penkiais kū
dikiais. Vyras buvo sveikas 
ir galėjo dar gyventi 31 me
tus uždirbdamas po $85 kas 
mėnuo. Taigi $8.000 už to
kio žmogaus gyvastį nesą 
perdaug.

Darbo valandų su
trumpinimas.

Susirėmimuose darbo ir 
kapitalo, ty. nesusiprati
muose tarp darbdavio ir 
darbininkų geriausia abiem 
pusėm išeina, jei abi pusi 
ramiai susitaiko ir visus 
nesusipratimus tarp savęs 
ramiai išriša. Toks būdas 
susitaikymo yra geriausias, 
nors jis ir nepatinka socia
listams. Socialistai nori, 
kad viskas butų įgyjama 
per kovą, per straikus, per 
kraują. Kuomet Detroite 
Fordo kompanija pakėlė 
darbininką! algas, visai dar
bininkams nereikalau j ant, 
tai socialistai ’’sujudo ir su
šuko, kad tai monai. Žino
ma, jei straiku tiek butų iš- 
laimėta, ir socialistams va
dovaujant, tai jų pasigyri
mams nebūtų, buvę galo.

Švino naugių tirpinamose 
dirbtuvėse Colorado, Mon
tana, Nevada ir Utah val
stijų liko įvesta astuonių 
valandą! darbo diena nei 
darbininkams, nei įstaty
mams to reikalaujant.

Lygiu budu daugumoj 
poperos dirbtuvių New Yor- 
ko ir Naujosios Anglijos 
valstijose liko įvesta aštuo- 
niąi valandų darbo diena. 
Sharon Steel Hoop kompa
nija Sharon, Pa. įvedė nuo 
1904 m. astuonių valandų 
darbo dieną. Cambria Steel 
kompanija Johnstown, Pa. 
Įvedė nuo 1912 m. astuonių 
valandą! darbo dieną. Com
monwealth Steel kompani
jos Granite City, III. dirb
tuvėse tedirbama po aštuo- 
nias valandas dienoj ir tai 
Įvesta be straiku.

Abiem pusėm — darbda
viui ir darbininkui išeina 
geriau, jei susitaikoma be 
straiku, be susirėmimų. Jo
kie įstatymai taip nesutvar
kys dalykų, kaip susitari
mas iš abiejų pusių.

Metalo darbai kenkia
* sveikatai.

Washington, D. C. Meta
linės dulkės labai kenkia 
žmogaus sveikatai. O prie 
metalinių darbų yra didelė 
daugybė žmonių. Vientik 
prie žalvario yra 30.000 dar
bininkų su viršum, tarp jų 
1.000 moterių. Išrasta, kad 
35% jų nuošimčiai gauna 
džiovą.

ir viešoji valgykla uždary
ta. Paskutiniu kartu paval
gydinta 2.000 žmonių.

Priėmė darban.
Gary, Ind. Per pastarą

sias šešias nedėlias 2.000 
darbininkų priimta atgal į 
Illinois Steel kompanijos 
liejyklas. Dabartės ten dir
ba 7.200 darbininkų. Kitose 
dirbtuvėse taipgi padaugin
ta darbininkų skaičius. Iš- 
dirbystė pasididįno 25%.

/

Pašovė tris unijos 
narius.

Hancock, Mich. Kompa
nijos agentas L. Meola pa
šovė tris narius Western 
Federacijos. Sako, jis buvęs 
jų užpultas. Vienas pašau
tų jų esąs pavojingai sužeis
tas. Šovėjas suareštuota.

Straikininkų advokatas 
O. A. Hilton pasakė, kad 
straikininkai eitų darban, 
jei nepersekioti! jąi už pri
gulėjimą į unijas. Darbda
vių advokatas pasakė, kad 
Western Federacijos nariai 
nebusią priimti darban.

Kiek žuvo darbininkų 
pereitais 1913 m.

Prudential apdraudos 
kompanija surinko labai in- 
domias skaitlines kas link 
nelaimingų atsitikimą! per
eitais 1913 metais. Ta kom
panija ne vien parodo kiek 
ir kokiame užsiėmime žu
vo, bet taipgi kiek tame už
siėmime yra žmopią. Tai la
bai svarbu ir indomu. Štai 
tos skaitlinės:

Ūkiu pereitais, metais už
siėmė 12.000.000 asmenų. 
Nelaimingų atsitikimų bu
vo 4.200. Namų ir kitų sta
tymą! darbininką! buvo 1.- 
500.000. Žuvo 1.875. Anglių 
kasyklose dirbo 750.000. Žu
vo 2.625 darbininkai. Vežė
jų buvo 686.000. Žuvo 686. 
Prie elektrikos dirbo 68.- 
000. Žuvo 153. Žuvininkys
tėj buvo 150.000. Žuvo 450. 
Medžią! kirtėjų 531.000. Žu
vo 797. Išdirbystėj abelnai 
buvo 7.277.000 darbininkų. 
Žuvo 1.819. Metalo kasyk
lose buvo 170.000. Žuvo 680. 
Jūrininkystėj buvo 150.000. 
Žuvo 450. S. V. laivyne — 
62.000. Žuvo 115. Akmenų 
skaldyklose — 150.000. Žu
vo 255. Prie geležinkelių 
dirbo 1.750.000. Žuvo* 4.200. 
S. V. kariuomenėj buvo 73.- 
000. Žuvo 109. Gatvekarių 
darbininkų buvo 320.000. 
Žuvo 320. Prie telefoną! ir 
telegrafų — 245.000. Žuvo 
123. Sargi! policiantų, gais
rininką! — 200.000. Žuvo 
150. Visokio kitokio vyrų 
užsiėmimo 4.678.000. Žuvo 
3.508. Išviso vyrų dirbo 30.- 
760.000. Žuvo darbe 22.515. 
Moterių užsiėmimuose bu
vo 7.200.000. Žuvo 540. Išvi
so vyrų ir moterių dirbo 
37.960.000. Žuvo darbe 23.- 
055.

Kraujo Nevalumas
Visados eina rinka rankon su veido išblyškimu 
ir nusilpnėjimu. GRYNAS KRAUJAS reiškia 
tų patį, ka sveika a ir graži veido spalva. Ap- 
valykit kraujų savyje, imdami

B

Pirtis
VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas 

sereda nuo 8 ryto iki 6 v. vak.

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

2 blokui nuo Hakt'.d St.

Tyras Geriamasai Vanduo

[Ssvera’s Blood Purifier]
o per tai išnaikinsite ir išgydysite išbėrimus, 
yotis, niežius ir tam panašius odos liguistumus. 
® Kaina Vienas Doliaris.

W- 
i$ 
$ 
M

SEVEROS TAB-LAX. Paliuosuojenti saldnkai. Vai
kams ir suaugusiems. Pasekmingi ir gardus.

Kaina 10 ir 25 centai.

Reikalaukit Severos vaistų ir neimkit kitų. 
Jūsų aptiekorius juos laiko pardavimui. Jeigu 
jų neturėtų, tai nuo mus juos gali pasritraukti 
kiekvienas, prisiuntęs kiek jos kaštuoja.

Nemaitina ilgiau 
bedarbių.

San Francisco, Gal. Mies
tas buvo paskyręs $30.000 
maitinimui bedarbių. Jie 
buvo maitinami nuo Kalė
dų. Dabar tie pinigai išėjo

Pasmerkia miliciją.
Peoria, Ill. U. M. W. A. 

organizacijos Illinois vals
tijos skyrius turėjo savo 
posėdžius. Išnešė rezoliuci
ją, pasmerkiančią miliciją. 
Pasmerkė už tai, kad mili
cija visuomet buvus prieš 
darbo unijas. Rezoliucija 
priimta 200 balsais prieš 10.

Nutarta paskirti iš save 
išdo $10.000 vario kasėjų 
straikininkams Calumete, 
Mich.

Carnegie kalba apie 
gerus laikus.

New York. Plieno “kara
lius” Andrew Carnegie nu
pasakoja, kad šiais laikais 
Suvienytos Valstijos atsi
randančios abelno gerbūvio 
ribose ir po kelių mėnesių 
čionai busiąs didis fabrikuo
se judėjimas ir milžiniška 
pinigą! apyvarta. Sumažini
mas arba visiškas muitų pa
naikinimas už nekuriuos už
sienių produktus visai ne
turės intekmės į šios šalies 
prekybą ir pramonę, ir dar
bų busią pakaktinai. Car
negie taippat sutinkąs su 
prezidento Wilsono politika 
ir patariąs jokiuo budu ne
siveržti Meksikan.

_________ i ■

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.
1801 Abramowicz Wincentaa 
1804 Adawaitis Jolmy
1806 Ambrazaitis Kazmir 
1808 Antanas Kun
1820 Bakutis Rapoles 
1824 Balkowitis Jozefą
1833 Bartkawiczie B.
1834 Bartkus St.
1846 Besusparis Szapas 
1855 Bolienskas Jozefą !
1865 Brandis Sztefan 
1881 Budrikas Jurgis 
1896 Cegonis J j
1900 Cepelio Mikolas 
1906 Cheskis B
1943 Dangiallo Bronislaw j 
1946 Dannlus Jonas
1949 Dawbaris Anton
1953 Dibulskate Zofyje 
1960 Dolaubansais F 2 
1964 Dovidajlis J.
1970 Dringas Agne
1977 Duoplis John 
2020 Glaeajti Anna
2023 Gildą Jonas 2
2024 Gilwid Kazmiera 
2047 Gribas Juozas 
2094 Incauskuzte Kazm 
2102 Jadejko S

, 2104 Jagietto Martin 
2106 Jakudaites Jozy 
2115 Janowskienie Pet. 
2128 Jonsitis Petras 
2131 Jurewidaitis M 
2135 Jurgielu Jozef

2139 Kairis Tonis
2150 Karinauskis Jonas
2158 Kazimiras Allinner
2166 Keibaite K
2175 Klemencic Maks
2209 Koviaes Joszef
2222 Krasauskas Antanas
2223 Kraneidis Ludwig
2290 Laurinavicze Karolis 2
2308 Linkaezkis Kazmierz
2372 Martutaitiki Ona
2373 Martinams D
2376 Maskolaciki O
2378 Masiulis Adam
2403 Mieunckis Stanislaw
2414 Minkus Jurgis
2463 Okulenis F
2485 Pareigiste Amaila
2497 Parewieius Antonas
2501 Petrasaitis Jozef
2508 Pletkas Jozef
2515 Pliatkus Dominik
2518 Plaruskayte Elena
2529 Pocus J 2
2527 Poiszis Peter
2537 Prockaitis Jos
2547 Puszkis Peter
2569 Rekašiene Barbara
2628 Satkus Konstantly
2629 Baueenas Rastinas
2673 .Simkaite Rozalia
2751 Surisgutn. Rozaila
2775 Szukati Mariana
2778 Tamoszaitis Kasimer
2779 Tamosajtis Jozefą
2801 Tuma Anton
2812 Vaicus Nikodamas
2817 Virtas Josef
2825 Waronas Jonas
2826 Wajda Kaska
2830 Walas Karolina
2834 Wanrus Kasimer
2854 Werkszas Petras
2865 Wingilis Stanislaw
2882 Wolkauskas Kasimer
2SR8 Wunskutonis Kasim
2904 Žemaitis Jurgis

NEPAPRASTAS 
SKILVIS.

Vienas valstietis Rubež- 
ninkų sodžiaus parsivežė 
nesenai, anot “K. Kr.”, 
mergaitę iš eskimosų kraš
to (Šiaurės Europoje). Mer
gaitė nedidelio ūgio, bet 
dikta, apvalo veido; užtat 
valgo už penkis suaugusius 
žmones. Kalėdą! laike šei
mininkė buvo parengus 10 
svarų dešrų; vaikai tyčio
mis patarė eskimosei pamė
ginti suvalgyti vienai deš
ras, bet kaipgi visi nustebo, 
kad už 5 minučių visos deš
ros liko sugromuliuotos. 
Arbatos nauja viešnia išge
rianti ant syk tris virdu
lius. Vasarą ketina ją pri
statyti gyvulių ganyti. Ru
siškai kalbanti gana gerai.

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
"DRAUGAS" atsieina metams $2, puss! m. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei mėty $1.60 

Rašydami laiškus adresuokite 
draugas pub. co.
2634 W. 67th St. Chicago, III.

Filtras kuris išvalo iš 
vandenio perus, apsaugojus 
nuo pavojus nečysto vand. 
Filtrai Namams nuo S5 iki S11. 
P.estor. ir Buf.nuo SI2 iki S50.

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

Chas Šatkauskas, Distr. Ag.
3530 PARNELE AVĖ.

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

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZ1ION pard.

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

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

442 garlaiviu 1.417.710 tonų.
HAMBURG AMERICAN LINE

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

950 
tonų.

919 
tonų.

pėdų ilgas gi. Vaterland 58.000

pėdų ilgas gi. Imperator 52.000

. plaukinėjlmal tarp 
v. Hail

{ senąjį svie-

N^W. .
PhifaWtia -
Boston
Baltimore
Halifax

Pigiausios kainos iš ir 
tų.

Ypatinga domų kreipiama { lietuvių
Puikus išrengimai tarpdėvyj ir tre

ciojoj klesoj, Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis, valgomaisiais kambariais, mau
dynėmis, skalbyklomis ir t. t.

Del smulkmėm; rašyk
HAMBURG AMERICAN LINE

45 BROADWAY NEW YORK.
Arba prie vietos agentų.

Ar Sknitei Kada Laikraštį "LIETUVA?”
Gal nežinai kur jų gauti?

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

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
32S2 So. Halstad St., CHIOAGO, ILL

Gali apsirėdyti
Beveik uždyka.

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

Gali but puikiausių sportu tiktai 
už $5.

Parsiduoda pigiai čemodanai ir la
gaminai.

Ateikite Į

S. Gordon
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ.

1415 S. Halsted st., Chicago

PADĖKITE STATYTI
TAUTOS NAMUS VILNIUJE

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

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA
(Lltovskoje Naučnoje Obščestvo), 

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Russia-Lith uania.
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J MOTERIŲ SKYRIUS. |

MERGINOS TURI BŪTI 
ATSARGIOS SU 

BUČKIAIS.

Gražuolėlės, mergužėlės 
Visiems lengvai bučkį tei

kia, 
Paskui stebis nabagėlės, 
Kad ganyti ožius reikia.

Bet gudresnės, laimin
gesnės

Išrinktajam bučkį čė- 
do.

Kurs prisiekdam’s tik
rą meilę.

Suteiks brangų aukso 
žiedą. 

Poetai ir teplioriai viso 
pasaulio merginas prilygi
na romantiškai grožei. Jie 
savo jaunose svajonėse įsi- 
tikrinę, kad merginos su
tvertos tiktai del meilės: ją 
skaisčios luputės del sal
džią bučkių, jų širdįs de] 
ištikimybės ir laimės vyru 
Bet sielos gilumoj tie poe
tai ir teplioriai žino gerai 
kad toji meilė nėra pradžia 
ir pabaiga kiekvienos mote
ries gyvenime. Protinga 
moteriškė visus meiliškus 
prietikius sutinka su dide
liu atsargumu.

Gražios merginos mėgsta 
vilioti ir atkreipti į save 
vyru domą ir pagarbą. Ly
ginai kaip gražios kvepian
čios gėlės vilioja tūkstan
čius bičių į savo šviežius 
žiedus. Bet vyrų gerbimas 
ir meilė yra skirtinga jaus 
muose. Jaigu mergina koke 

■ 1 Lfflijci ir meilinasi -— prie
lankus jai vyras darosi drą 
sesnis ir mano, jog nieke 
nekenks, jaigu jis pavogs 
bučkį nuo jos skaisčių lu 
pu. Dauguma vyrų esti su 
sarmatytų už tokią drąsą 
tada jie susipranta jas įžei 
dę ir tankiausiai ištikro tai] 
yra.

Šios gadynės merginos ži 
no, kad vyrai tiesiog nieki 
na jas, jaigu nebūdami su 
žadėtiniais siūlosi su pa 
slaptais glamonėjimais. Tai 
gi tokis merginų įsižeidimas 
pakelia jas vyrų akyse. Jai 
gu vyras, žadantis vest 
merginą, labiausiai ją gerb 
tų ir mylėtų, norėdamas 
bučkį išmelsti nuo jos, bei 
jei tiktai ji sutiktų jį pabu
čiuoti, tada jis nustos mA 
nyti apie ją, kaipo apie bu 
simą savo žmoną. Jis pra 
dės abejoti, gal jau ji m 
vieną yra pabučiavusi: Jo 
ną, Jurgį ar’ Petrą, kuris 
ją palydėjo į namus, grįš 
tant iš baliaus ar teatro, sa 
kydamas “labą naktį”. Y 
ra sakoma, kad su bučkiais 
daugiau mergina praloši? 
meilužių, negu ką pelno.

Vyrai, rinkdami gyveni
mo drauges, nemėgsta per
daug meilių, kokečių mer
ginų, jie žiuri į tokias kai 
po negodojančias savo as
mens ir nemokančias rim
tai, padoriai pasielgti.' Vy
rai mano, jog mergina, kuri 
nepabaudžia vyro pasikėsi
nusio ją pabučiuoti, netin
ka moterystei. Net ir susi
žadėjusi mergina turi būti 
atsargi su meilės saldumais; 
pertankųs bučkiai nutęsia 
apsivedimo laiką. Meilužis, 
kuriam bus skupiai dalina
mi bučkiai prieš apsivedi- 
aną, paskubins apsivesti, 
kad kuogreičiaus turėti tą

taip branginamą dalyką sa
vo namuose. Tegul mergi
nos nemano, kad meilužį ga
lima bučkiais pritraukti, ar
ba kad jis nustos ją lankęs, 
jaigu ji atsisakys jį pabu
čiuoti. Mergina, kuri laikys 
vyrą atstu nuo savęs, tik
rai bus jo širdyje — su ja 
būtinai jis manys apsivesti, 
norės su ja draugauti, nes 
matys joje protingą, save 
godoj ančią, moteriškę ir 
tobulą, gerą draugę. Kad ji 
ir nebūtų mitri, iškalbi, ji 
gali pasitikėti draugais, gi
minėmis, kurie jai prigelbės 
užimti ir linksminti jį. Vy
ras gerbs labiau mylimą 
merginą, kuri mėgsta būti 
tarpe savųjų tada, kada my
limas vaikinas ateina ją 
lankyti. Juo aplinkybės pri
siartinimo prie jos bus pai
nesnės, juo labiau jisai 
brangins tą perlą, kurį sun- 
kiaus atsiekiama. Kiekvie
nas vyras žino, kad ne dėl
to ji šalinasi, kad jos šir
dis yra atšalusi prie jo. Jis 
supranta, kad tai nedrąsu
mas — nekaltybė jaunos 
merginos instinktiviškai ją 
sulaiko nuo glamonėjimų.

Našlaitė mergina, kuri 
neturi nieko, kas ją suval- 
lo, pamokina, vienok, ji tu
ri abelną supratimą neklai
dingą, kad tai yra galuti
nai blogas papratimas dasi- 
leisti vyrui bučiuoti, nebent 
tik tuomet, kuomet jis bū
ti] artimas giminaitis. Mer
ginos, kurios turi silpnumą 
prie bučkių, turi būti man- 
iagiai persergiamos. Joms 
reikia išaiškinti, kaip vyrai 
lengvai mano apie tokias 
merginas. Reikia žinoti, kad 
yra vyrų, kurie atvirai di- 
Ižiuojasi iš tokio palaidu

mo.
Jaigu mergina, iš prie

žasties bučkių, praloš vie
lą vaikiną, kuris žadėjo ją 
/esti, tai tikrai bus pasimo- 
kinimas — žinos tada, kad 
tokis laisvas apsiėjimas 
’imdo pažeminimą.

Moteriškė.

iŠ MOTERIŲ JUDĖJIMO.

Tankiai tenka išgirsti, 
kad moteris, kuri stengiasi 
lalaikyti visuomenėje drau
gijinius santikius, arba ku
li indomau jauti visuomeni
na is reikalais, negalinti pri- 
lerančiai -atlikti savo moti- 
nškų pareigų, nes perian
čiai esti nuo anų atitrau
kiama.

Bet kaip tai yra klaidin
gas toksai tvirtinimas! Nes 
irgi moteris-motina, nesi- 
jauzdama veikiančiu ir nau
dingu savo visuomenės na
riu, gali išauklėti savo vai
kus naudingais šalies pilie
čiais? Argi pati, neturėda
ma meilės link žmonijos, 
mokės tą pat meilę įskiepy
ti savo vaikų širdelėsna?

Moteris taigi tuo labiau 
neprivalo apleisti draugiji
nių santikių, kadangi jai y- 
patingai yra reikalingas tas 
gyvenimo mokslas, kuris 
atsiekiamas tik su žmonė
mis draugaujant, kaip ly
giai ir nuolatinis tėmi j imą
sis į laiko pažangumą, kas 
būtinai reikalinga žinoti 
vaiki] auklėjime. Susidūri

mas kadangi visokių min
čių, nuomonių ir opinijų, 
suteikia mums visupirma 
pageidaujamą šviesą ir pra
platina ir išdirba musų per
sitikrinimus ir pažiūras. Gi 
atpenč užsidarymas tik sa
vim, savo naminiu rateliu, 
daro mus tik vienpusiais, 
saumyliais, užsimiršusiai^ 
apie platųjį pasaulį ir visą 
žmonijos pažangumą.

Išmaningas žmogus todėl 
nekuomet nesistebės iš mo- 
teries-motinos, kuri, pasi
taikius progai, myli draugi
jinius susiėjimus ir darbuo
jasi visuomenės dirvoje. 
Prasimankštymas, pasilink
sminimas kadangi kiekvie
nam sutvėrimui būtinai 
yra reikalingas. Todėl labai 
liūdną įspūdį daro tos mo- 
terįs, kurios nemoka pasi
naudoti nei likimo dovano
mis, nei pasaulio gražybė
mis, kurios negroja, nedai
nuoja, nes nemyli muzikos; 
nieko nepaskaito, nei daly
vauja jokiame draugijinia
me pasilinksminime, nes 
užima, nei jokia kelrodė 
mintis ne vado vau j a jų gy
venimu. Gyvena, kad tik 
gyventi diena iš dienos, ne- 
sistengdamos visai padary
ti savo gyveninio linksmes
niu, įvairesniu.

Todėl gi drąsiai galima 
tvirtinti, jogei dideliu pa
laiminimu del šeimynos ir 
bičiuolių yra moteris, kuri 
suteikia jiems draugijinius 
patarnavimus, kuri palen
gvina jiems nešti gyvenimo 
sunkenybes, kuri moka su
derinti savo namines parei
gas su draugijiniais reika
lais.

Kas tiesa, skaitlingų šei
mynų motinos beveik netu
ri liuoso laiko, nes niekas 
nemoka ir neįstengia rupin- 
ties namais ir jų reikalais, 
kaip jos pačios; net prie 
vaikų jų niekas negali už
vaduoti. Tečiau visvien ir 
joms yra reikalinga atsil
siu! laisvesnis laikas, ir 
joms būtinai reikalinga 
nors valandėlei pamiršti 
kasdieniniai savo rūpesčiai, 
idant paskui išnaujo butų 
galima lengviau pildyti sa
vo pareigos be perdidelio 
nusikamavimo.

Jei kartais motina esti 
susijaudinusi, liūdna ir su
vargusi, kas tankiausia pa
eina nuo sunkios nuolatinės 
ruošos ir rūpesčių, todėl 
tankiau privalo nusiduoti 
ten, kur gali atrasti nors 
porai valandų ramybę ir 
smagumą tarp pažįstamų 
sau asmenų, kur galės švie- 
žinti savo mintis ir privesti 
lig reikalaujamos lygsvaros 
savo ištampytus nervus; gi 
tas atsiekti galima su bile 
viena pramoga.

Tad jaigu moteris-moti
na, neapleizdama draugiji
nių santikių, laiko tečiau 
augščiausiaja savo pareiga 
gerą vaikų auklėjimą; jai
gu jaučiasi naudinguoju sa
vo visuomenės nariu, gyvai 
interesuojasi tos visuome
nės reikalais, taigi, pasaky
kite, argi neišpildo sąžinin
gai savo pareigų?

Nesenai Francijos mote- 
rįs surengusios Paryžiuje 
milžinišką demonstraciją, 
tikslu iškovoti sau politiko
je balsą. Frąncuzių demon
stracija tečiau toli buvo 
skirtinga už savo seserių* 

Anglijos moterių demon
straciją — pirmosios pasiel
gė taktingai ir ramiai. Pas
kutinę registracijos dieną 
moterių delegatės nuvyku- 
sios į 20 registracijines vie
tas mieste Paryžiuje ir ten 
pareikalavusios, idant jų 
pavardės butų įrašytos į 
rinkikų piliečių kningas. 
Trijose vietose valdininkai 
išpildę jų reikalavimus, bet 
kitur jų ?as reikalavimas 
griežtai atmesta. Vienoj 
vietoj valdininkai net pasi
kvietę policiją, ir anai lie
pę išmesti laukan moteris 
delegates, kuriomis pirmi-’ 
ninkavo advokatas Marija 
Verone.

Prancūzės moterįs tuos 
savo reikalavimus paremia 
ant konstitucijinio įstaty
mo pagrindo, kur esą aiškiai 
pažymėta, jogei visi fran- 
euzai esą lygus įstatymų a- 
kiveizdoj. Todėl dabartinis 
rinkimų įstatymas, kuriuo 
leidžiama balsuoti tik vyriš
kiams, esąs visai neteisin
gas.

Neteisingas moterims 
taippat vokiečių įstatymas, 
palytintis lošimą biržoje. 
Tasai įstatymas skamba, 
kad moterims, vaikams, i- 
diotams, bankrotams, kri
minalistams ir limpamomis 
ligomis sergantiems biržon 
inėjimas aštriai uždraustas. 
Tasai neteisingas įstatymas 
pagimdė karštą moterių vo
kiečių protestą ir jos rei
kalauja tą įstatymą panai
kinti, kadangi statymas mo
terių ant vieno laipsnio su 
idiotais ,ir kriminalistais 
jas gyvai, užgauna ir bai
siai įžeidžia jų garbę. Di
džiuma Vokietijos finansis- 
tų stovi moterių pusėje ir 
todėl valdžia turės tą įsta
tymą panaikinti.

KARALIENĖ-PAT- 
RIOTĖ.

Gražų ruožą iš Italijos 
karalienės Elenos gyvenimo 
pamini italų laikraščiai. 
Pereitą vasarą karalienė 
viešėjosi Neapolyj ir iš ten 
aplankė vietovę Posilipo, 
pagarsėjusią karielių išdir
biniu. Toji karielių išdirbi
nio pramonė kadaisia buvus 
labai išsivysčius, kuomet 
iš koralų dirbta visokie po
nioms blizgučiai ir pagraži
nimai ir ‘ kuomet karieliai 
buvo labai madoje. Šiais lai
kais gi karieliai pamesta ša
lin ir turtingos ponios puo
šiasi kitokiomis gražnomis. 
Delei to taigi tos Posilipo 
vietovės gyventojai neteko 
uždarbių ir kenčia didelį 
sau nepriteklių. Gyventojų 
delegacija Todėl, pasitaikius 
progai, savo padėjimą per
statė gaileširdei karalienei 
ir prašė parėmimo. Kara
lienė tuomi labai užsiintere
savo ir užsakė įvairių iš ko
ralo išdirbinių sau ir savo 
namų tarnybai. Pirmame 
karaliaus rūmuose pareng
tame pokylyj karalienė pa
sirodė pasipuošusi karie- 
liais. Paskui ją ėmė sekti 
ir rūmų ponios ir kitos Ita
lijos aristokratės. Ir šian
die karaliai išnaujo inėjo 
madon, gi Posilipo gyvento
jai pradėjo gauti skaitlin
gus karaliams užsakymus 
net iš kitų Europos sosti
nių.

Tokiuo būdu gera karalie
nė ir pagelbėjo vargšams 
gyventojams. <

Gyduoles 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 Aptieks.
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 
N OTARAS

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

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

Phone Ca.ial 31110

Dr. M. H. Berzman
Ofiso vaL: 10-12 A. M., 7-8:30 

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

971W. 18th St., Chicago, Ill.
Kamp. Morgan St.
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M. A. Norkūnas
Vienatinis
Lietuvis 

Išdirbėjęs.
Visokiu 

genklu drau
gystėm, o y- 
pa tingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
padengtuce- 
lluloid’u,šai
pu, vėliavų 
ir karimu

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

Tol. Yards 2716
Seniausia Lietuvių užeiga pas

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

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

® Musų Bernaičiams ir

IŠ VILKO NAGŲ. 
♦

.. (Tikras atsitikimas).
Seniau vieno sodžiaus 

žmogus išėjo arti. Jo lau
kas buvo toli, už didelio 
miško. Pusryčiui pati iške
pė jam blynų ir padavė nu
nešti penktų metų sunui 
Petrukui. Išeinant Petru
ku! iš namų, motina įsakė 
jam ant kelio nestoviniuoti, 
skubinti, kad artojiui bly
nai neatšaltų. Petrukas bu
vo geras vaikas, klausė savo 
matutės. Eidamas per miš
ką, matė daugybę žemuo
gių prie kelio, bet nei vie
nos neraškė. Ėjo, tik ėjo.

Ant galo pasibaigė miš
kas ir Petrukas pamatė ne
betoli ariant savo tėtušį. 
Tėvas, varydamas vagą, pa
stebėjo ateinant sūnų su 
pusryčiu ir džiaugėsi, jog 
jo vaikas jau ilgesnis už 
ranką. Pribaigė’ jis varyti 
vagą, apsigręžė ir sustabdė 
arklį. Tuo tarpu prisiarti
no Petrukas. Jis buvo ba
sas, vienais drobiniais marš
kinėliais užsivilkęs ir mar
ga juosta apsijuosęs. Ant 
galvos turėjo užsidėjęs 
šiaudinę skrybėlaitę. Tėvas 
paėmė jį už rankos, pasive
dė į šalį ir susėdo abudu 
ant pievelės prie akmens 
Atsisėdęs tėvas išrišo blynų 
bliudą iš baltos skepetėlės, 
pastatė ant akmens, persi
žegnojo ir ėmė valgyti; su 
Petruku. Tėvas pavalgė, 
truputį pasėdėjo ir vėl pra
dėjo arti, o sūnūs grįžo na
mo.

Inėjęs į mišką, jis rado 
tas pačias uogas, kur atei
damas matė. Uogos buvo 
didelės, raudonos. Petru
kas ėmė rinkti ir valgyti 
Nei karto jis neragavo to
kių saldžių. Nuo vieno kel
melio nurinkęs ėjo prie ki
to. Vienoj vietoj saldžios 
kitoj dar saldesnės. Juo to
liau jis ėjo, juo daugiau jų 
rado, juo labiau jos buvo 
išsirpusios. Valgė kiek no
rėjo.

Valgydamas saldžias uo
gas atsiminė jis savo gera 
motinėlę. Jis žinojo, jog ji 
neturi laiko išeiti iš namų, 
jog ji vis pririšta prie dar
bo ir netenka kada miške 
pasiuogauti. Priskynė jis 
jai pačių gražiųjų uogų su 
lapais didelį kezuliuką ir 
ketino parnešti motinai.

Dar kiek pasisukinęs po 
mišką, leidosi Petrukas i 
namus. Ėjo, ėjo ir nebegalė
jo atitikti kelio. Mato, kad 
paklydo, pradėjo ieškoti 
kelio, bet nerado. Paskubo
me jis šaukti, ar neatsilieps 
kas, tečiau niekas jam ne
atsiliepė. Eina toliau ieško
damas. Giria vis tankyn. 
Mėgino eiti į kitą pusę, bet 
toks pat didelis miškas, nė
ra nei galo, nei krašto. Be
bėgiodamas, bepuldinėda- 
mas, Petrukas susidraskė, 
susibadė sau kojas, nuvar
go ir atsisėdo po dideliu ą- 
žuolu pasilsėti. Sėdėjo jis 
po ąžuolu ir baisiai raudo
jo. Ašaros, kaip žirniai, rie
dėjo jam per veidus. “Ma
ma, mama!”... šaukė vai
kas ir klausėsi, ar neateina 
kas, ar neatatuksi, bet nie
ko jis negirdėjo. Tik lapai 
augštai šlama, ir gieda

linksmi paukšteliai. Kaip 
jis jiems dabar pavydėjo: 
jie visi žino savo lizdus, va
kare sulėks iš visų pusių, 
sutūps ir per naktį ilsėsis.

Beklausydamas jų giedo
jimo ir beverkdamas, Petru
kas nepamatė, kai]) padėjo 
galvutę ant minkštos žolės 
ir užmigo.

Atbudo Petrukas, pakėlė 
galvą — aplink tamsu, nak
tis. Vėjas ūžia, lanksto me
džių šakas. Dangus apsi
niaukęs, nei vienos žvaigž
delės. Šiurpas perėjo per 
visą jo kūnelį. Jis atsisto
jo, norėjo eiti, bet nežinojo 
nei kur, nei kaip. Be to bi
jojo pasitikti kokį žvėrį ar
ba taip ką baisų, kuris galė
jo jį t sudraskyti. Visos tos 
baidykles, apie kurias jis 
kadais girdėjo pasakojant, 
kaip gyvos stojo jam prieš 
akis. Nebuvo ką daryti. Nu
tarė palaukti išauštant ir 
tada eiti ieškoti namų. 
Laukdamas šviesos, susirie
tė ant žemės prie ąžuolo ir 
rauda. Šaukia tėvą, motiną, 
tečiau joks žmogus negir
džiu jo balso. Tik išgirdo 
senė vilkė, kurios lizdas ne
toli buvo nuo to ąžuolo tan
kynėj. Ji paliko savo vai
kus ir nubėgo pažiūrėt, kas 
ten rėkia.

Atbėgus vilkė pamatė 
vilką kiurksant. Vilkas pa
tamsy j išrodė juodas, jo a- 
kįs žibėjo, kaip žvakės. Pet
rukas visiškai nusigando, 
negalėjo nei rėkti. Norėjo 
bėgti, tečiau kojos nebesi
kėlė. Jis visas iš baimės ap
mirė. ^ilkė tuo tarpu pri
ėjo artyn, paėmė vaiką, už
sidėjo ant nugaros ir nusi
nešė į savo lizdą. Nunešus į 
lizdą paleido pas savo vai
kus. Vilkiukai nedraskė jo 
iškarto, uostė savo bukais 
snukeliais, tampė, laipiojo 
per jį. Ką pagavę, jie ne
pjauna toliau: pirma dar 
pažaidžia (pasibovija).

Bežaidžiant vilkiukams 
su vaiku, vilkė, kaž-ką iš
girdus, pakėlė galvą, pasta
tė ausis ir ėmė klausyties. 
Pasiklausus, šoko į vieną 
pusę ir nušnarėjo per krū
mus. Kiek pabėgus, susiti
ko su dideliu šuniu. Puolė 
ant šunies draskyti, ir abu
du susipjovė. Tuojau pribu
vo daugiau šunų, ir prasidė
jo baisi kova. Vilkė, kaip 
pasiutus, kandžiojo šunis; 
kur griebia, ten mėsos gaba
lą išplėšia. Bet ir šunis ne
norėjo pasiduoti. Kaukda
mi lindo, kabinosi prie vil
kės. Išgirdę šunų kaukimą, 
atvyko ir žmonės su kir
viais. Tai buvo paklydusio 
vaiko tėvas su savo kaimy
nais. Pasigedę vaiko, visi iš
bėgo į mišką ieškoti jo su 
šunimis. Pribėgę prie šunų, 
vyrai su kirviais užmušė 
vilką.

Užmušę vilką, vyrai su 
šunimis ėmė ieškoti jo lizdo 
ir, kiek pasukinę, rado vil
kiukus ir viduryj jų Pet
ruką su uogų sąuja ranko
je. Jis išrodė, kaip negyvas. 
Tėvas išsigandęs puolė prie 
jo ir paėmė į rankas. Jis 
labai nulindo. Bet kaip nu
švito jo veidas, kada pama
tė, kad suims pravėrė akis

(Tąsa ant 14-to pusi.).
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Sjulzer nepasiduoda.
Nenori pabėgusio pastoriaus.

Ateivių priešininkai.
Turtingas valkata.
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Minia degina nigerį.
Leland, Miss. Tomis die

nomis “baltveidžių” minia 
sudegino nigerį, nekokį San 
Petty, kuris nušovęs depu
ty šerifą Kirklandą.

Petty suimtas, uždarytas 
didelėn medinėn nuo pre
kių skrynion, aplietas kero
simi ir padegtas.

Kuomet ugnis sunaikino 
virves, kuriomis nigeris bu
vo subraklytas ir skrynio
je pridrutytas, jis liepsnų 
apsiaustas iššoko iš skry
nios ir pasileido bėgti. Te- 
čiau minia paleido į jį kelis 
desėtkus šūvių ir tas ant 
vietos atliko.

Tokia tai Washingtono 
šalyj laisvė ir civilizacija. 
Valdžia į tai tik pro pirš
tus žiuri.

Nauji šarvuočiai.
Washington, D. C. Kon

greso komisija, peržiūrinti 
karo laivyno reikalus, pri
ėmus valdžios pasiūlytą są
matą karo laivyno reikale 
šiems 1914 metams su men
kais pataisymais ir pasta
bomis. Karo laivynui kredi
tas išnešąs $140.000.000, a- 
part nekuriu laivų apšarva- 
vimo lėšų. Valdžios progra
moj reikalai; j ama padirbdin
ti du milžinišku ir greitu 
šarvuočiu, kuriuodu atsiei
sią arti 20 milijonų dolerių. 
Ir komisija tą valdžios rei
kalavimą priėmusi. Be to 
busią padirbdinta dar vie
ša eilė kitokios rūšies karo 
laivų.

Ir tiek milijonų kas me
tai išleidžiama tokiems nie
kams! Kad tuo tarpu šalies 
žemdirbystė visai nuo koto 
nusmukus, šimtai tūkstan
čių . darbininkų badmiriau- 
ja...

Sniegas, speigai, pusniai.
Springfield, Ill. Žiemos 

pradžia Amerikoje buvo 
lengva, tartum, šposinga, 
bet pastaraisiais laikais ji 
parodė visą savo žiaurumą. 
Antai Illinois valstijoje ir 
kitur užpustyta sniegu ge
ležinkeliai ir komunikacija 
ilgam laikui buvo pertrauk
ta. Kaikurie traukiniai rei
kėję tiesiog atkasinėti iš 
po sniego, valyti bėgius. 
Speigams ir pušniams drau
gauja visuomet nepaprasti 
šalčiai. Ir pačioj Chicago  j 
siautė dideli šalčiai ir tik 
tomis dienomis apsistojo, 
tik nežinia, kaip ilgai. An
tai Dolgeville, N. Y. šalčio 
butą 42 laipsnių žemiau 0. 
Vadinasi, ten žmonės ant 
oro negalėjo alsuoti. Nuo to 
daug žmonių peršalo, kiti gi 
visai sušalo. Kuone-tas pats 
veikias; visoj šiaurinėj A- 
merikoj.

Nežinant norėjo vesti 
seserį.

Greely, Colo. Netoli šio 
miestelio ant faunos gyve
na nekoksai Frank Came
ron, 45 metų aihžiaus, ku
ris pirm nekuriu laiko buvo 
arčiau susipažinęs taipat su
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farmere, mergina Marija 
Hardy, ir anai išreiškęs sa
vo meilę. Farmerys mergi
nos juo meiliau priimtas, 
kadangi abudu ilgas laikas 
kaiminystėje gyveno.

Nuskirta pagaliau šliubui 
diena. Farmerys Cameron 
šventadieniai apsitaisęs a- 
tėjo pas savo sužadėtinę. 
Pastaroji ant farmerio pirš
to pastebėjo nedidelį aukso 
žiedelį. Tuo nusistebėjus 
mergina paklausė, iš kur jis 
tą žieduką gavęs.

Jis atsakė, kad jį gavęs 
atminčiai nuo savo sesers, 
kuomet su ja j a, budamu a- 
bu našlaičiu, turėjo skirties 
prieglaudos namuose vals
tijoj Iowa pirm 34 metų.

Tada mergina Hardy iš
bėgo antrai; kambarin ir iš 
ten atsinešė tokį pat žiedą, 
kurį Cameron pažino, kad 
jį davęs savo seserei, kuo
met su jaja buvęs perski
riamas pirm 34 metų.

Ir ant galo pasirodė, kad 
juodu yra tikru brolis ir 
sesuo.

Žinoma, šliubo klausimas 
tuoj aus mesta šalin, tik im
tasi broliškai džiaugties iš 
netikėto susiėjimo ir atsi
radimo ir tai dar vienoj vie
toj.

Juodu farmas turi iš val
džios, taip vadinamos “ho
mestead”.

Visgi tai nepaprastas at
sitikimas.

Sulzer nori atgauti guber
natoriaus vietą.

New York. Buvęs valsti
jos New York gubernato
rius, William Sulzer, kurį 
politikieriai savo suktybė
mis pašalino iš užimamos 
vietos, šiandie kaipo legis- 
laturininkas tą dalyką įnešė 
augščiausian valstijos teis
man, reikalaudamas, idant 
jam butų sugrąžinta nesu
teptas vardas ir guberna
toriaus valdvietė, kurią nuo 
jo atėmė politikieriai.

Ir pasakojama, kad jis 
būtinai tą dalyką turėsiąs 
atsiekti, nes tie. visi, kurie 
jį įskundė, pasirodė didžiau
siais valstijoje grafteriais.

Be to Sulzer reikalauja 
išmokėti jam gubernatorinę 
algą, kadangi jis skaitąsis 
gubernatoriumi nepaisant, 
kad neturįs užėmęs tos 
valdvietės.

Išmėginamos moterystės.
Washington, D. C. Žino

ma senyva daktarė Marija 
Walker kaipo vaistą prieš 
porų persiskyrimus pataria 
Amerikoje įvesti išmėgina
mas moterystes, ty., idant 
pirm apsivedimo vyriškiui 
butų pirmiau leista šiaip 
sau su moterim del “išmė
ginimo” pagyventi, idant 
jie kiti kitų pažintų budus 
ir persitikrintų, ar galinti 
visados poroje sugyventi. 
Po tokiam išmėginimui esą 
galėtų apsivesti arba per
siskirti ir išnaujo su kitais, 
arba • su kitomis pradėti... 
mėginimus. Tas, girdi, su

mažintų persiskyrimus.
Turbut visame pasaulyj 

nerastum kvailesnio patari
mo, kai kad toksai.

Tečiau dr. Mary Walker 
savo plepa.

Nenori pabėgusio 
pastoriaus.

Niagara Falls, N. Y. Su
vienytųjų Valstijų imigra- 
cijinė valdyba atsisakius 
įleisti šion šalin pabėgusį iš 
New Castle, Pa. į Kanadą 
pastorių Williams. Pasto
rius palikęs savo pačią ir 
vaikus ir su viena mergina 
pabėgęs į Kanadą. Ten jis 
liko suimtas ir Kanados 
valdžia nusprendė jį atgal 
grąžinti į Suv. Valstijas, te
čiau pastarųjų valdžia ne
norinti jo priimti, tvirtinda
ma, kad jei jis į ten pabė
go, pasirodo Suvienytoms 
Valstijoms negeistinu atei
viu ir tegu sau ten gyvena.

Mat, pastorius Williams į 
Suvienytas Valstijas jau 
senai pribuvęs iš Australi
jos ir čionai pamiršęs natu- 
ralizuoties. Taigi dabar ir 
nežinia kur tasai “moraly
bės pilnas” pastorius dings 
ir katrą šalį jis laiminga 
padarys.

Tokius reik uždaryti į 
bepročių namus ir privers
ti sunkius darbus dirbti. 
Kitus mokina doros, gi pa
tįs supuvę.

Panamos kanalui lėšos.
Washington, D. C. Pana

mos teritorijos gubernato
rius, pulkininkas inžinie
rius Goethals, andai kon- 
krese pareikalavęs 23 mili
jonų dolerių įvairiems pa
taisymams prie w Panamos 
kanalo.

Lygia dalimi generolai 
Crozier ir Wood pareikala
vę žymių sumų Panamos 
kanalo apginklavimui, ka
dangi kanalas be fortifika
cijų ilgai negalįs būti.

Štai tau, grožėkis kana
lu ir krapštyk milijonus. 
Amerikai tasai kanalas bus 
tikroji finansų žvilgsniu 
pragaištis.

Girtybė laimėjo.

San Francisco, Cal. Ne
senai čia atlaikyta Kalifor
nijos valstijos demokratinių 
kliubų konvencija, kurio
je dalyvavo ir moteris dele
gatės. Konvencija moterių 
lygiateisę priėmė, bet kuo
met moteris užsispyrė vison 
valstijon įvesti prohibiciją 
ir tai pažymėti demokratų 
platformoj, vyriškiai dele
gatai stojo prieš prohibici
ją ir moterių tą reikalavi
mą visiškai atmetė.

Priešai ateivius.
Wilkes-Barre, Pa. Šio 

miesto majoras, susinešęs 
su imigracijine valdyba 
New Yorke, nusprendė vi
sus ateivius nepiliečius de
portuoti į Europą arba į 
kur kitur, iš kur jie paeina, 
jei kaipo tokie už prasižen
gimus teismo bus nubausti 
mažiausiai dešimčiai dienų 
kalėjimam

Todėl šio miesto atei
viams nepiliečiams grasia 
pavojus, nes teismai už bi
le menką prasižengimą gali' 
uždėti porą savaičių kalė
jimo ir tuomet deportacija 
butų neiš vengtina.

KATALIKAS
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Imigracijinis inspekto
rius New Yorke, Farrell, 
tvirtina, kad majoro tasai 
nusprendimas nesipriešinąs 
pamatiniams šalies įstaty
mams ir pasitaikius depor
tacijai nesama net apeliaci
jos.

Tiesiog nesinori net tikė
ti tokioms šovinistinėms a- 
merikonų žinioms.

siantiBeckerio byla b 
atnaujintai

New York. Valstijos New 
York augščia usias teismas 
padėjo šalin žemesniojo 
teismo nusprendimą, sulyg 
kurio New Yorke policiji- 
nis poručninkas Becker su 
kitais savo bendrais buvo 
pasmerktas miriop už kazir- 
ninko Rosenthalio nužudy
mą. Becker’ui leista atnau
jinti bylą ir jei tokia įvyks, 
jis bus visai paliuosuotas 
nuo atsakomybės. Be to dar 
valstijos prokuratorius tvir
tina, kad Becker’ui antroji 
byla visai nereikalinga, ka
dangi žmogus už vieną ir tą 
patį prasižengimą negalįs 
būti antrusyk teisiamas. 
Todėl Becker turįs būti pa
liuosuotas.

Kitų keturių Beckerio są- 
draugų augščiausias teis
mas apeliaciją atmetė ir jie 
neatšaukiamąi turi būti nu
žudyti, jei gubernatorius 
nesusimylės.

Tai kame tuno baisi ne
teisybė. O juk tų neteisybių 
čia sutinkama ant kiekvie
no žingsnio.

Svarbus reikalai kongrese.
Washington, D. C. Šiais 

laikais kongresas darbuoja
si klausime apie traktatų 
atnaujinimą su svetimomis 
valstybėmis. Su keliomis 
valstybėmis traktatai jau 
atnaujinta, bet su didžiuma 
dar nieko nenuveikta.

Svarbiausias dalykas — 
tai traktatas su Rusija. Su
vienytos Valstijos pareika
laus pripažinti amerikoni- 
nius pasportus Rusijoje. 
Washingtono valdžiai 
biausiai apeina žydai, 
tiems ligšiol uždrausta 
eiti Rusijos sieną su 
žiu kokiais pasportais, juo 
labiau Suv. Valstijų. Rusi
ja nenori jokiuo budu pri
pažinti Suv. Valstijų natu- 
ralizacijinių įstatymų.

Taigi ar tik nebus naujas 
Rusija susikirtimas. Ir 
už tuos žydpalaikius.

la- 
ku- 

per- 
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Turtingas valkata.
Kokome, Ind. Vienas vie

tos grabininkas, kuris bu
vo apsiėmęs palaidoti stai
ga mirusį “valkatą”, pia
nų taisytoją, nekokį T. A. 
Wheelerą, jo sudriskusiose 
drapanose rado užsiūtų 12.- 
802 dolerių grynais pinigais 
ir tam tikras poperas, liu
dijančias, kad jis turįs tur
to vertės $150.000. Nežiū
rint to savo turtingumo, 
Wheeler visuomet gyveno 
vargingai ir valkiojosi po 
visas Suv. Valstijas, kaipo 
profesionalis valkata, netu
rintis absoliutiškai nieko, 
jokios nuosavybės. Gi tokių 
“valkatų” ir “elgetų” ran
dasi daug Suv. Valstijose.

Pridribo devynios galybės 
sniego. Daug žuvo. 

Daug nuostolių.
New York. Kovo 1 d. an

ksti iš ryto ėmė dribti bai

sus sniegas — dangus su 
žeme buvo susimaišęs. 
Priegtam putė smarkus vė
jas — 72 myli valandoj. 
Ant Atlantiko sukėlė bai
sią audrą. Garlaiviai, keti
nę tą dieną išplaukti, nedrį
so apleisti uostą. Sniegas 
buvo drėgnas ir sunkiai gu
lė ant telegrafo ir telefono 
vielų ir stulpų. Daug vielų 
truko ir daug stulpų lūžo. 
New Yorko gatvės, kurių 
išvalymui ką tik buvo išleis
ta $1.500.000, isnaujo liko 
vėl sniegu baisiai storai ap
verstos. Apie 15.000 darbi
ninkų valė sniegą. Pavaka
riop, vėjui įsismarkavus, 
pabūgo darbininkai ir tik 
100 tepasiliko prie darbo.

New Yorke žuvo penki 
žmonės. O daugybės liko 
sužeista, kuomet vėjas par- 
blokšdavo beeinant.

Ant Atlantiko nuskendę 
šeši garlaiviai.

Philadelphijoj sustoję bu
vo ėję gatvekariai. Daug 
buvo ištikę gaisrų. Daug 
stogų nuplėšė smarkus vė
jas.

Taip buvo daugeliuose 
miestų palei Atlantiką.

Pittsburge taipgi buvo 
smarki viesulą su sniegu ir 
daug j eibių pridarė. Kelio
se vietose buvo ištikę gaiš-• •* ’-B.
rai ir pridarę nuostolių ap
link $200.000.

Ų j na. lietuviškų KNYGŲ ano 
■ seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogų, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

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

M. J. DAMUONASTES
SIJ3 W. 33rd SI., CHICAGO, III.

Dr. Hugo Y. 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- 
dčl.'lO iki 12 ryto 5422 Ingleside Av., 
vai. iki 9 ryto ir nuo 5 iki 6 vak. 
Telefonai Central 5615 ir Midway 1545.

. . '13 Broadway
140 N. Dearbon St.

. 422 S. Sth Avė.
37 S. 3rd St.

URANIUM LINE
TUK $20.00 į EUROPA

Reguliaris plaukimas, Bevėlis telegrafas. 
Dvigubu sriubų garlaiviai. Pigi geležinkelio 
mokestis įLIETUVĄ.

KABINOSE - $45.00
Uranium Steamship Co. Ltd.

New "York
Chicago .
Philadelphia
Minneapolis

Piginusios 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.

NEUŽMIRŠK!
Kad mes laikome puikiausių ir geriausių gvarantuotų tik

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

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

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

Telefonas: Canal 3263

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

rųšis užsisenejusių ligų, vyrų ir moterų

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

piet., nuo 6 iki 8 vai. vakare ir 
Nedėld. nuo 10 iki 1 vai.

OFISAS:
1759 W. 18-th St., Chicago, III.

Kampas Wood St., viršuj batų krautuvės.

.DR. PETRAITIS, Dantistas
10756 Michigan Avė., Koseland, Iii. 

KAMPAS 108 GAT.
Ligonius priimu nuo 9 ryto iki 9 

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

TANKUS PLAUKINE JINAI.
Puikus 3 klasos ir tarpdėnio i§ren- 

gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German .Lloyd o
PIGIOS KAINOS.

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

% ************************ ****iI&***
**
** .t. ---- ------

moterų ir vyrų.

*....... 2....’

* * ■* 
■ii

* 
t 
a ** *

Telephone Yards 687

DR. G. N. GLASER,
3149 S. Morgan St., Chicago, III.

Pranešu visuomenei, kad aš esu 
seniausias gydytojas ant Bridgo- 
porto, praktikuojant 21 metus. Vi
sus ligonius stengtsiuosi užganė-. * 
dinti sąžiniškai ir esu visuomet * 
ant pareikalavimo dieną arba nak- - 
tį. Esu specialistas luošo vaikų, 

. v. Taipgi darau
* visokias operacijas.
********* ******** *********

ii * M * 
%

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

A. ŽUKAUSKAS 
Kriaučius Vyrišku Drabužių. 
3312 S. HALSTED ST.

TELEPHONE YARDS 6789

Nauja Lietuviška Aptleką.
Gaunama visokios gyduoles it žo

les, neišskirent ir importuot. Duodamo 
patarimus ypatiškai arba per laišįuS, 
visiems ligoniams apsaugas, vėdusieųn 
ir nevėdusies. '
.’ f'

JOKŪBAS BASLAVIČB, Sav.
Kreipkitės po adresu:
3303 Wallace St., Chicago, XJI.

PASISKOLINK PINIGU,
•PIRK NAMUS,
APSAUGOK NUOSAVYBE

nuo ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 1868 m.

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

Tel. Canal 26. Money orderiai.

* *#*******************:******
***

Pritaiso • *
Szllumą, Gazą, Vandenį .£

ir stogo blokes. *
5107 S. Michigan are., Tel. Oakland 3457 ■ *
Res. 2103 S.State st., Tel. Calumet 1681 į

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

I IS——M—• • j Y

k ************ **********************

Tel. Canal 2118 J

Or. A. L. JUŠKA -t
Lietuvis Gydytojas.

1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 1
Kampas 18-os gtv. £

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

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

Vienintelis Praktiškas 
LietuviŲ

Kontraktorius
Steponas Markūnas.

Budavoja namus muri-j 
nius ir medinius, departa-A 
mentines krautuves ir sve
taines. ,

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

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

Tel. Drover 3859. * ■ . j*
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Suvienytų Valstijų 
Pinigyno Departamentas.

Suvienytu Valstijų pini
gyno departamentas valdo 
didesnę pinigu kiekybę, ne
gu bile viena kokia pasau
lyj institucija.

To departamento užduo
timi — rinkimas visų iš gy
ventojų mokesnių, kokias 
kongresas užgiria, kurio
mis palaikoma federate val
džia ir kurios panaudojama 
visokiems kitiems reika
lams sulyg kongreso nu
sprendimo.

Pinigyno sekretorius, kai
po departamento viršinin
kas, kiekvienoj metines 
kongreso sesijos pradžioj 
perstato kongresui sąmatų 
arba biudžetą, kiek reika
linga pinigų valdyti valdiš
ką mašiną busimais fiska- 
liais metais ir tuo tikslu 
paduoda smulkmenišką tų 
išlaidų surašą.

Pinigyno departamentas 
kontroliuoja visoj šalyj pi
nigų apyvartą, pinigus dir
ba, spauzdina banknotus, 
krasos ženklelius ir viso
kios rūšies žymes, taippat 
apsaugoja gyventojus nuo 
falsifikuotų pinigų. Palai
ko visą ginkluotų laivų es
kadrą tikslu žiūrėti kon
trabandininkų ir palaikyti 
kvarantaną, taippat užlaiko 
uostuose pagclbinius žmo
nių skyrius, viešojo sveika
tingumo tarnybą ir tarnybą 
ligoninėse ant garlaivių. 
Stato ir palaiko visus vie- 
■šudsirrs 'valdiškus bristus, 
taippat pertikrina ir kon
troliuoja kitų pildamosios 
valdžios departamentų ro- 
kundas.

Labiausia indomia pini
gyno departamento veiklu
mo dalimi yra pinigų dirbi
mas.

Dirbimui poperinių pini
gų tasai departamentas už
laiko gravitavimo ir spauz- 
dinimo biurą; tame biure 
kasdiena, abelnai imant, iš- 
spauzdina milijono dolerių 
vertės pinigų. Popera, nau
dojama banknotams, dir
bama slaptu budu iš audek
linių skudurių. Banknotams 
spauzdinti plytos parengia
mos su didžiausiu atsidėji
mu. Pašaliniems asmenims 
uždrausta žiūrėti, kaip dir
ba braižė j ai, taippat nei 
vienas braižėjas (gravituo- 
tojas) nepadirba galutinai 
spaudai atsakančios plytos 
(formos).

Reikia ištisų metų nuola
tinio darbo, kad padirbus 
ir užbaigus vieną plytą. 
Gi ir pinigai nekuomet ne- 
spauzdinami iš originalių 
plytų, bet tik iš mechaniš
kuoju budu padirbti} dupli- 
katų.

Idant spauzdinant pini
gus valdžia neturėtų kokių 
nors nuostolių, yra pataisy
ta kuogeriausios rokavimo 
prietaisos. Ačių toms prie- 
taisoms 15-kos metų bėgyj 
spauzdinant kasdien po mi
lijoną dolerių pražuvo tik 
vienas poperėlis. Biuro val
dininkai buvo pilnai persi
tikrinę, kad to poperėlio 
niekas nepaėmė, tik jis tu
rėjo kur-nors užsimesti, bet 
nežiūrint to visi darbinin
kai susidėję užmokėjo, už 
to poperėlio banknoto vertę.

Ant kiekvieno banknoto 
randasi Įvairus ženkleliai, 
liudijant, kas tą plytą dir
bo, kas spauzdino ir tt. 
Reikalinga aplink 30 dienų, 
idant visa banknoto išdirbi
nio procedūra butų pabaig
ta ir poperėlis galėtų būti 
paleistas apyvarton.

Tuomi laiku kiekvienas 
banknotas yra peržiūrimas 
ne mažiau 50 sykių. Val
džiai gi kiekvieno bankno
to, pigesnės ar brangesnės 
vertės, padirbimas atsieina 
1% cento.

Pusė vieno nuošimčio pi
nigų, išėjusių iš to valdiš
ko spaudos biuro, visuomet 
pražųva apyvartos metu. 
Gi valdžia už tokį pražu
vusį banknotą uždirba, ka
dangi paskui neturi reikalo 
jį išmainyti ant aukso.

Jei tris penktos dalįs su
naikinto banknoto bus pa
siųstos pinigyno departa
mentai!, tada pinigynas iš
moka visą to banknoto ver
tę; jei mažiau, negu tris 
penktos dalys ir daugiau 
negu dvi penktos dalys bus 
pinigynan sugrąžintos, bus 
išmokėta tik pusė bankno
to vertės. Jei pasiunčiama 
mažiau nei dvi penktos 
banknoto dalys, pinigynas 
nieko neišmoka, kibą jei 
perstatoma aiškus prirody
mai, jogei banknoto kitos 
dalys tikrai liko sunaikin
tos.

Po žemės drebėjimui ir 
gaisrui iš San Francisco 
pinigynan buvo prisiųsta 
daug susvilusių banknotų. 
Už jų didžiumą buvo atly
ginta.

Vidutiniai imant, bank
notas Suvienytose Valstijo
se gyvuoja nepilnai trejus, 
metus. Sunaudoti ir su
glamžyti bei sudriskę bank
notai grąžinami pinigynan, 
kur specialėmis mašinomis 
arba išskalbiami, arba visai 
sudraskomi ir pakeičiami į 
bevertę masą.

Didžiausias banknotas, 
ligšiol atspauzdintas Suvie
nytose Valstijose, yra ver
tės dešimts tūkstančių dole
rių.

Tie banknotai bankų la
bai vertinami, kadangi jie 
užima kasose mažai vietos 
ir lengvai vokuojami. Dvyli
ka svarų tokių 10-ts tūks
tantinių banknotų lyginasi 
2.000 tonų sidabro. Todėl 
aišku, kad kason lengviau 
sudėti ir parankiau laikyti 
12-ką svarų banknotų, negu 
2.000 tonų sidabro.

Antspaudas, atsirandan
tis ant Suv. Valstijų bank
notų, yra prieškonstituciji- 
nių laikų palikimas. Su
trumpinti žodžiai reiškia: 
“Theasauri Americana Sep- 
tentrionalis Sigillum”, kas 
reiškia: antspaudas Šiaurės 
Amerikos pinigyno. Kuo
met tasai antspaudas suma
nyta ir imta vartoti, gyva
vus viltis, kad Kanada pa
liksianti Suvienytų Valsti
jų dalimi.

Metalinės monetos dirbi
mo būdas yra ne mažiau in
teresingas už banknotų 
spauzdinimą.

Kiekvienas, kuris nori, 
gali atiduoti savo auksą fe-

deralėn pinigų kalvėn, iš 
kur visuomet apturės auksiv 
nius pinigus.

Po išmėginimui metalo 
tyrumo laipsnio jis paduo
dama procesui, kurio metu 
nuo jo atidalinama svetimos 
medžiagos. Kadangi grynas 
auksas yra perminkštas pi
nigams dirbti, anan primai
šoma nuskirta kiekybė ki
tų metalų, kurie jį sukieti
na. Paskui ataušęs auksas 
paleidžiama per volus ir tol 
vėluojama, kol nepadaroma 
plona ilga blekelė. Šita ble- 
kelė dedama į mašiną, kuri 
iškarpo apskritus aukso pi
nigus, gi kita mašina iš a- 
biejų pusių ant jo išspau
džia parašus ir ženklus. Iš 
tos mašinos išeina jau gyvi 
pinigai.

Panašiai pasielgiama dir
bant pinigus sidabrinius, 
nikelinius ir varinius.

Valdžia dirbdama pinigus 
iš metalo taippat turi sau 
nemažą pelną. Tik iš vie
no aukso ničnieko.

Pav. metalas vienacenti- 
nėj monetoj yra vertas tik 
labai-labai mažą cento da
lelę. Likusioji vertė lieka 
pelnu valdžiai.

Pinigyno departamento 
kontrolėje randasi slapto
sios tarnybos biuras. Svar
biausiąja to biuro užduoti
mi saugoti šalį nuo klastin
gų pinigų.

Turbut geriausiais tuo 
žvilgsniu observatoriais y- 
ra bankų išmokėtoj ai, ka
dangi jie daugiau kaip de
vynias dešimtąsias klastuo- 
tų pinigų dalis sučiuopia ir 
apie tai kuostropiausiai val
džiai praneša.

Šiais laikais pinigų klas- 
tuotojai pasinaudoja viso
kiais naujos gadynės siste- 
mais ir padirba pinigus 
taip pasekmingai, kad juos 
nuo tikrųjų gali atskirti 
tik žinovai.

Abelnai imant, apyvarto
je randasi labai mažai klas*» 
tuotų monetų. Tai patvirti
na faktas, kad iš $3.000.000.- 
000, kurie perėjo per pini
gyno departamento valdi
ninkų rankas, surasta tik 
aplink $12.000 klastuotų pi
nigų. Gangreit klastuoti pi
nigai atidengiami, slapto
sios tarnybos valdininkų 
pareiga klastuotojus susek
ti. Tas retkarčiais reikalau
ja didelės kantrybės ir sun
kaus darbo. Kaikada tečiau 
pasitaiko susekti klastuo- 
tas monetas, turinčias dau
giau vertės už valdiškąsias.

Seniau metalas platina, 
kuris turi tokį pat svarumą 
kaip ir auksas, buvo vertas 
tik vieną trečdalį vertės 
aukso. Tuomet tai klastuo- 
tojai tikras aukso monetas 
perpjaudavo į tris dalis, vi
durinę dalį pasiimdavo, gi 
anos vieton įstatydavo pla
tinos blekelę ir taip viską 
aplinkui gražiai aplipinda- 
vo. Nūn platina milžiniškai 
pabrango ir todėl tokiuo 
budu seniau suklastuoti pi
nigai šiandie daug yra bran
gesni už tikruosius pinigus.

New Mexice būrys klas- 
tuotojų dirbo sidabrinius 
dolerius. Kuomet tas ati
dengta, susekta, kad kiek
vienas klastuotas sidabrinis 
doleris turėjo savyj sidabro 
vertės $1.09, gi klastuotojai 
to visai nežinojo.

Žymią federalės valdžios 
įplaukų dalį surenka muiti- 
nyčios ir vidurinių įplaukų

biurai. Kaip muitinyčios, 
taip ir tie biurai randasi 
pinigyno departamento 
kontrolėje. Visokie kontra
bandininkai aštriai perse
kiojami. Juos daboja slap
tosios tarnybos detektivai. j 
Slaptosios tarnybos biuras 
užlaiko savo agentus ir už
sieniuose, kur taippat tokie 
pat reikalai stropiai prižiū
rimi.

Vidurinių įplaukų biuras 
kas metai pinigynui prista
to po kelis šimtus milijonų 
dolerių. Tašai biuras gyvuo
ja beveik nuo pat., atsiradi
mo Suv. Valstijų. 1791 me
tais buvo uždėta mokesniai 
ant išdirbamos degtinės po 
7—18 centų už galioną. Tos 
mokesnįs sukėlė distiliar- 
nių savininkus vakarinėj 
Pennsylvanijoj, kurie del 
to pagimdė “degtininę re
voliuciją”. Gi šiais laikais 
mokestis už galioną degti
nės išneša $1.10, ir todėl 
slaptų distil i arnių savinin
kai padaro sau didelį pelną. 
Bet slaptos distiliarnės aš
triai persekiojamos. Tam 
tikslui užlaikoma būriai de- 
tektivų.

Be to, pinigyno departa
mento kontrolėje randasi 
visas Suv. Valstijų bankinis 
sistemas, prie kurio pri
klauso arti 8.000 bankų. 
Tie bankai valdo bilijono 
dolerių kapitalą.

Didžiuma esančios apy
vartoj monetos Suvienytose 
Valstijose susidaro iš tauti
nių bankų notų. Tas notas 
spauzdina pinigyno depar
tamentas ir išsiuntinėja 
tautiniams bankams, kur 
prezidentas ir išdininkas 
ant jų pasirašo ir tos notos 
kaipo pinigas eina apyvar
ton. Už tas notas bankai pi
nigyno departamentui turi 
gvarantuoti išperkamaisiais 
bondsais. Pinigyno departa
mentas užlaiko savo archi
tektą, kurio pareiga staty
ti valdiškuosius bustus, ko
kius kongresas kokiam nors 
miestui užgiria.

Vienas svarbiausiųjų pi
nigyno departamento valdi
ninkų yra pinigyno kontro
lierius. Jis peržiūri visas 
perstatomas kitų valdžios 
departamentų rokundas. 
Visokius sąmatų reikaluose 
klausimus galutinai išriša 
kontrolie rius. Jis sprendžia 
apie įvairias valdiškas iš
laidas.

Todėl aišku, kad pinigyno 
departamento veiklumo sri
tis labai plati. Apima vi
sus šalies finansus, prade
dant pinigų dirbimu, jų 
kontroliavimu ir baigiant 
mažiausiomis įplaukomis 
bei išlaidomis.

IŠ VILKO NAGŲ.
(Pabaiga nuo 12 pusi.).

ir pažiurėjo. Pažinęs tėvą, 
apsikabino jam už kaklo ir 
ėmė verkdamas bučiuoti. 
Tėvas apsidžiaugė neišpa
sakytai. Prispaudęs, •ilgai 
negalėjo atitraukti jo iš
balusio veidelio nuo savo 
lupų. Antgalo vaikas visai 
atsipeikėjo ir pradėjo kal
bėti išgelbėtojams visą sa
vo nelaimę.

Susigaudę vilkiukus ir 
pasiėmę jų užmuštą močią, 
parėjo namo visi vyrai sma
gus, kad rado sveiką vaiką.

Motinos, džiaugsmą sun
ku aprašyti.

iiiiimiiiiiiiii

Pasiimk šitą Laikrodėlį DOVANŲDOVANŲ
E

JisJis
pažadins visuomet

parodystave iš
tau tikrąryto kada

laiką.tau reikia.

..... .MM

[MiMlTlIliMliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

Ne
pamigsi!

Ne- 
užsivilsi!

Įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

“KATALIKO’ 
DOVANA 

3240-53 SO. MORGAN ST. 
Chicago, III.

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
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiltr Im^mI -]|iiiiiiiiiiiiiimiiiiimW iiiniiiiiiiiiiiiii iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

žydai ir svietiškoji mo
kykla Francijoje. Prancūzų 
laikraštis “Libre Parole” 
savo numeryje nuo 27 d. 
sausio pakėlė klausimą, ko
dėl žydai reikalaudami pri
verstino svietiško mokslo 
del visų franeuzų, be tikėji
mo išguldinėjimo, draug su 
tuo stengiasi užlaikyti savo

“dvasiškas mokyklas” prie 
sinagogų, kuriose visas 
mokslas esti paremtas ant 
talmudo?

Kad atsakius į šį klausi
mą, užtenka žinoti, kad žy
dai yra pricšklierikalais tik 
del krikščionių tikybų, vie
nok savo Mozės įstatymą

gina nuo visokių užpuldinė
jimų. iiVSf!

Maskva. Serpuchovo mies
to ugnegesiai su savo vir
šininku Babkovu liko Simu
ti ir patraukti, anot “N. 
Vr.”, teisman už vagystes 
laike gaisro.

mas. Antai Valencijoj gy- Viršuj (1) yra J. C. Porte, Anglijos orlaivininkas; a- 
ventojai ant gatvių taisę pačioj (2) Amerikos orlaivininkas Powers. Juodu ke-
barikadas ir kraujas liejąsis tina lėkti orlaiviu aplink žemę. Ant paveikslo (3) juo- 
latakais. da linija rodo jų kelią, kuriuo mano lėkti.
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KATALIKAS

ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Nikodemas Overlingas, pirm., 

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

941 W; 33rd St.
Ant. Kasparas, Prot. Bastin. 

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

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

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

2118 W. 20th St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF
LAKE.

Jonas Klimas. Pirmsėdis. 1853 West 
45th St. 

________  _____  , Viee-Pirm.
4544 S. Marshfield Av.

Juozapas Liguugaris, 
4612

Jonas Kautauskis, Fin.
4304

Franciszkus Petraitis,

Narių 
gage) 
rų.

ant pirmo morgičaius (Mort- 
su peržiūrėjimu visų popie-

Su
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

3247 Emerald Ave.
Phones: — Yards 2716 — Wabash

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

godone,

200.

Paieškau Domicelios. Bekėžaitės. Iš 
Lietuvos paeina: Gadunavas parap., 
Pamarkių kaimo, Kauno gub. Dabar 
gyvena Chicagoje. Kas žinotų apie 
jos antrašą, arba ją pačią, tegul at
sišaukia ant žemiaus padėto antra
šo: >

Ona Alieliunaite, i
1514 S. 49th Av., Cicero, BE

(9-10).

IŠRADIMAI

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

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

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

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

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

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

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

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

Vincentas Jasulaitis, Kasierius. 4514 
S. Paulina St 

Kastan tinas Trakšelis, Gvardijos Ge 
nerolas. 
Liudvikas, 
šalka.

4541 S. Marshfield A.V 
Bonevičia, Gvardijos. Mar- 

1849 W. 45th St.

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

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

Illinois Court 
Kadzievskis, 
W. 20th St.

J.
3200

M.
2118

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

A. Biškys, Pir.
184 New York Av 

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

186 13th Av. 
Newark, N. J.

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

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

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Av. 

Newark, N. J.

St.
J.
Sekr.

St.
J.

Paieškau savo broli Frančiškaus Kuz- 
minski, paeina iš Kauno gub. Telšių 
pavietą Laukuvos parapijos sodos Van- 
kiu, girdėjau gad gyvena Chicago, Ill. 
Meldžiu jis pats, arba kas l|itas, kad 
duotu man žine, nes turiu labai svar
bi reikalo ant sekanti adreso:

Miss Ewa Kuzminskajžė
P. O. Box 196. Leclord, III.

(10)

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 POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BABBE, PA.

Jurgis Ažis, Pirmininkas.
13 Collins Str.

Vaclovas Kasparaviėe.
273 Stanton Str.

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

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

Petras Ace vice. 11 Finansų Rašt.
60 Sheridan Str.

J urgis Rėkus, Iždininkas.
138 S. Meade Str.,

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Doug! er lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,

Win. Mantvila, Maršalka.
192 Almond lane

Kaimo, Antano Lu č.kaus Sprin- 
Kaimo ir Frančiškaus Jaku- 

Kirevičių Kaimo; visi Garlevos 
Marijampolės pavieto, Suval-

Tėmykit nariai.
šv. Mateušo dr-jos nariai del suži

nojimo apie Velykinės išpažinties kor
telių kreipkitės pas kasierių Kaz. Se
reiką, 918 W. 33rd St., Kiekvienas 
narys privalo gaut kortelę ir atlikti 
velykinę išpažintį kokioj nebūk pa
rapijoj.

N. Overlingas, Rašt.
(10)

Paieškau draugo Antano Žiuruko, But- 
kiškių 
diškiu 
čionio 
gmino
ku Gub. Meldžiu sužinot, adresu.

Andrius Škėma,
1427 — 17th Av., Rockford, Ill.

(10)

Paieškau savo vyro Kazimiero Sabai- 
čio. Jau 7 metai Amerikoje. Paeina 
iš Vilkijos, Kauno pav., Kauno gub., 
35 metų, 
šviesiai 
vau iš 
m. Jis 
adresu:

Kurių jokiam katalioge ligišiol 
nebuvo. Mes, matydami daug ko 
trūkstant kituose katalioguose, pa
sistengėm išleisti naują su 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. f

J. SINKUS
S. Halsted St., Chicago, III.

, 5 pėdų ir 7 colių augščio, 
geltonų plaukų. Aš atvažia- 
Lictuvos sausio mėnesyje š. 
pats ar kas kitas atsišaukite

Town

of Pa
veikti,

722 W.
Ona Sabaitiene, 

21st Pl., Chicago, Ill.
(10-11)

ADMINISTRACIJA DB-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

Knygvedis
4524

Ižidiuiukas

W. 46th

S. Wood 
St. 

2447-40 W. 45th

St.
J. Letukas, 

St. 
Auuėiauskis,’ 
PI.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

. 78 Lee Park Ave. -—fuin
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

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

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

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

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

VAL-

Domai lietuvių Katalikų ant 
of Lake.

šv. Kryžiaus dr-ja ant Town 
ke nutarė guviau ir smarkiau
pakelti dvasią nariuose ir imties pla
čiau veikti. Rūpinasi padidinti savo 
narių skaičių. Todėl nuo šių metų 
padarė įstojimo tik $1.00. Kiekvienas 
tikras lietuvis katalikas nuo 18 iki 
35 metų gali prisirašyti prie mus dr- 
jos. 
žiau 
nesį, 
geri,
prisirašyti į mus dr-ją. Turėdami di
desnį narių skaičių, imsim guviau, pla
čiau veikti ir patarnavimas bus ge
resnis.

Susirinkimai atsilieka šv. Kry- 
salėje 2:00 vai. po pietij kas mė- 
pirmą nedėldieni po 15-tos. Visi 
dori vyrukai širdingai kviečiami

Paieškau savo brolio Simono Vingrai- 
čio, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pa v., Batakių kaimo. Turiu labai svar
bą reikalą. Kas praneš kur jis yra, 
gaus $5.00, atlyginimo.

Atsišaukite antrašu:
John Vingraitis,

1122 Desplaines St., Chicago, Ill.
(10-11-12)

78 
Frank 
R. F.

DRAUGYSTĖS PATALPOS ŠVENTO 
LAURIN O. 

Port Washington, Wis. 
Juoz. Urbonas, pirmininkas 

216 Franklin St. 
Port Washington, Wis. 

Juoz. Samalionis, raštininkas 
626 Washington St. 

1’ort Washington, Wis.

Valdyba.

Dr-stės
Town of 
išpažinties

Nariu domai. 
šv. Juozapo L. 
Lake, sąnariams 
kortelės randasi

ANT PARDAVIMO.
Ant pardavimo geros išlygos.

Pirmos klesos Meat Market vienų 
lubų name. Vėliausi pataisymai. Ap- 
ščiai vietos grocernės dalykams.

2856 Emerald Av,| 
(10-11-12-13).

M. ant 
Velykinės 
pas Raš

tininką. Visus sąnarius, meldžiame pa
siimti tas kortelės kiek galima ank
ščiau. Velykinės inkorpore šiemet 
sim, yra visiem laikas liuosas, 
kiekvienas turi atlikti, kaip R. 
talikam privalo.

Su pagarba 
Rašt J. J. Polekas, 

1802 W. 46th St.

neį
tik 

Ka-

Pardavimai.
Labai pigiai parsiduoda .pamas su 

Karčema ant Bridgeporto, biznis ge
rai išdirbtas. Labai gera jk-ega pirk
ti, nes savininkas važiubja- j Lietuvą, 
taigi parduos pigiausia kreipkitės j 
/ ‘ Kataliko ’ ’ Administracija.

Domai visų.
Rytinėse valstijose da

bartės važinėja p-nas Juo
zas Šlikas, “agentų kara
lius”. Jisai renka “Katali
kui” ėmėjus, pagarsinimus, 
paieškojimus; priima spau
dos darbus. Yra teisingas 
vyras, pasitikėkite juomi. 
P-nas J. J. Šlikas yra ne
paprastų bizniškų gabumų, 
gerai susipažinęs su Ame
rikos gyveniniu ir galite iš 
jo gauti daug labai naudin
gų patarimų.

J. M. Tananevičia, 
“Kataliko” leidėjas.

J. J. Pelekas. 
“Kataliko“ Generalis Agentas ant 
Town of Lake. Pas jį galima užsisaky
ti “Kataliką“, paduoti laikraštin 
apskelbimai, pirkties kningą ir t. t. 
1802 W. 46th Str, Chicago, Ill.

GYVENIMAS MAKSIMO 
GORKIO.

Žymus rusų rašytojas M. 
Gorkij, kaip jau rašėme, 
vėl sugrįžo Rusijon. Margas 
kaip genys yra jo gyveni
mas. Gimė 1862 m. Nižnij- 
Novgorode kaipo Aleksie
jus, Maksimo sūnūs, Pieš- 
kov. Toliaus jo gyvenimas 
braižytojo mokinys, 1880 m. 
kaipo garlaivio virtuvės 
berniukas; 1883 m. kaipo 
fabriko darbiniukas; 1884
— kaipo maišų nešėjas; 
1885 — kaipo duonkepio 
pagelbininkas; 1886 — kai- 
šitaip apsireiškė: 1878 m. 
tarnauja pas kurpių kaipo 
pasiuntinys; 1879 m. kaipo 
po statistas priemiesčio te
atre; 1887 — kaipo vaisių 
pardavėjas; 1888 — kėsino
si nusižudyti; 1889 — kaipo 
geležinkelio sargas; 1890 — 
kaipo stoties viršininkas ir 
tais pačiais metais kaipo 
advokato raštininkas; 1891
— kaipo fabriko darbinin
kas ir valkata; 1892 — jis 
parašė pirmutinę novelę 
“Makar Čudra” ir 1903 m. 
jis liko jau plačiai žinomas 
kaipo rusų rašytojas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.

Meksike

__
__

__
__

__
__

__
__

__
'

“KATALIKO“ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

PASLAUGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko“ Redakcija 
neatsako“.

Lake:

Kovo m.
su-

1914

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius

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

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

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

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

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

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

386 New Grove St.

lm

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKIT PINIGUS!

“Keistuto“ Paskolijimo 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 už 6'4 
metų ir kiekviena akcija atneša 
$100.00.

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

Skolinamo 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.

Gvardija D. L. K. Vytauto.
Ant Town of

Atsibus Velykinia Išpažintis 
batos vakare 7 dieno.
m. O ant rytojaus, Nedčlioj 8 diena 
Kovo iš ryto 7:30 vai. atsibus mi
šios. Kiekvienas narys Gvardijos, pri
valo atsilankyti, ant mišių ir Išpa
žinties, 
pore.

eismą pavieniais ne in cor- 
Su pagarba

Jonas Klimas, Pirm.
Juozapas Lignugaris, Rašt.

4612 S. Wood St.

Nedėlios vak., Ko- 
d., 1914 m. M. Mel- 
2242-44 W. 23rd PI. 
trijų reikšmių dra-

yra 
yra

iš- 
na- 

(Mort-

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV.
JURGIO

j.

j.

s.

KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, PA.

Laukus, Prezidentas. 
404 Park Ave.

Stanciką, Vice-prezid. 
57 Oak Lane.

Picckis, 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.

Butkus, Pirmsėdis,
33rd St.
Vicc-pirmin.

33rd St.

Benediktas 
840 W.

J. Zaranka, 
834 W.

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 33rd St.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva“ Paskolinijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

41 Serija prasidėjo Utarniuke vasa
rio Feb.) 3-i 
sibuna kas
karo Dom. Semaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas IStos gatvės.

Akcijos kaina 25e., 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 
tuvaitčs priirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijo. 
yra vedama pagal tiesas 
/ Skoliname pinigus ant 
lygų del pirkimo arba

•čia 1914. Susirinkimai
Utarninkas 8tą vai. va-

at-

ateities. 
6Į4 me-

ir Lie-

Illinois ir 
valstijos, 
lengvų iš- 
budavojimo

APGARSINIMAS.
Kur?! ir kas?!, Ogi Didelis gavėnios 

teatras, parengtas Dr. Vinco Kudir
kos Draugystės, 
vas — March 15 
dažiu svetainėje 
Scenoje statoma
ma “DU — KELIU” pradžia 6:15 
vai. vak. Inžanga 25c ir augščiau.

Po teatru bus šokiais pagal publi
kos nubalsavimą.

P. S. Gerbiamieji meldžiame nesi- 
vėlikite nes lošimas 
žimetame laike.

Kviečiame visus

prasidės lygiai pa

lietuvius.
KOMITETAS.

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingas drabužių
patyręs. Turit kalbėti

Darbas ant visados:
J. Oppenheimer

4700 So. Ashland Av.,
(10)

pardavėjas — 
lietuviškai:

& Co.
Chicago.

Paieškau draugų Juozio Kvedaraičio 
iš Vaičių kaimo ir Jono Aušros iš 
Birželaukio Kaimo. Abu paeina iš 
Kauno gub., Reseinių p., šilatčs p. Jų 
pačių ar juos žinančių meldžiu rašy
ti, nes turiu svarbų reikalą. Adr.

Ona Ceralčiutė,
670 W. 18t hSt., Chicago, Ill.

Paieškau pusbrolio Kaz. Kornogio. 
Paeina iš Kauno gub., Panevėžio p., 
Klovainių p., Vaišvidžių sod. Tuoj 
meldžiu atsišaukti, turiu didį reika
lą. Po tėvais esu Ona Rukičiutė. Adr.

Ona Dolinskienė,
416 So. 8th St., Newark, N. J.

Paieškau pusbrolių Antano Liesec- 
kio ir Kazimiero Metkaus. Abu pa
eina iš Kauno g. Telšių p., Tirkšlių 
p. Labai prašau tuoj atsišaukti 
resų:

Antanas Stepanavičia, 
1445 — 49th Av. Cicero,

ad-

111.

PARMOS! PARMOS!
Turiu pardavimui farmų didžiausioj 

lietuvių kolonijoj, kur yra 210 lie
tuvių farmerių. Ta kolonija randasi 
Michigan valstijoje, Lake, Masson ir 
Maui tee pavietuose. Tos žemės yra 
prie pat gelžkelių ir arti portavų mie
stų ir miestelių. Turiu daug neišdirb
tos žemės parduoti visokio didumo 
farmoms; kaina nuo $9 ligi $25 už 
akerį. Turiu gerų gatavų farmų su 
budinkais, gerais ir prastais, su so
dais ir be sodų, kaina sulig gerumo 
budinkų ir intaisymų nuo $25 ligi $75 
už akerį. Parduodu ant išmokesties. 
Išpradžių suvis mažai tereikia įmokė
ti, o likusios sumos palaukiamo 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 žemiaus pa
duotu adresu, tai telefouuok į mane. 
Aš esu farmeris ir gyvenu ant far- 
inos; tuoj pribusiu su automobiliu ant 
dipo ar į hotelį ir paimsiu jus ir ap
ledysiu visokias žemės, iš kurių galė
si pasirinkti sau tinkamą.

Adresas:—
ANTON KIEDIS, 

Peacock, Lake Co-ty, Mich.
(8-9-10-11)

Nori persitikrinti?
Tai atsiusk 20 centu sidabru t laiške, 

o apturėsi teisingą štuką ant svieto 
pirma, dar nieks nematė. Dideliu mo
lius galėsi rodyti. 20 doleriu išmokė
siu jeigu neteisingas.

Adresuok:
Thomas Novelty Company, 

618 Burs Oak Av., Blue Island, Ill.
(10-11)

Pagrobė amerikiečius. 
Parėjo patvirtinta žinia, 
kad Albanijoje plėšikai pa
griebę kelis amerikiečius, 
iš paėjimo albaniečius, ku
rie buvo nuvykę Albani j on 
pasiviešėtų, ir anuos nusi
gabeno į neprieinamas kal
nuose vietas. Plėšikai už jų 
paleidimą reikalauja dide
lės pinigų sumos. Taippat 
pagrobtas ir vienas ameri- 
koninis misionorius. Suvie
nytos Valstijos tuo dalyku 
tuojaus kreipėsi į savo kon
sultantus Austrijoje.

—Meksiko reikalų. klau
simas vis dar nėra išrišamas 
ir Suv. Valstijų prezidentas 
Wilson nežinia kaip pasi
elgs, bet tikrai žinoma, kad 
jis labai priešingas įsiver
žimui Meksikan, nes tuo
kart gimtų nereikalingas 
karas, kraujo praliejimas ir 
visai šaliai sunkenybė. Te- 
čiau Washingtone, ypač 
kongrese, viešpataująs di
dis judėjimas, panašus kaip 
tai buvęs prieš karą su His- 
panija anais metais. Kas 
aršiausia, kad Anglijos val
džia apreiškusi, jog jei Su
vienytos Valstijos negalė
siančios ištirti
Bentono mirties priežastį, 
tuomet Anglija pati tai pa
darysianti. Tuo tarpu Suv. 
Valstijos norėtų visa tai iš
tirti ir susinešusios su re- 
voliucionistų vadais, bet 
pastarieji priešingi: jie sa
ko, kad jei jie nuskriaudę 
Angliją, tatai pastaroji pri
valanti tiesiog su jais susi
nešti, bet ne tarpininkau
jant Suvienytoms Valsti
joms. Tomis dienomis pre
zidentas Wilson asmeniškai 
tarsis su kongresu, kas pa
daryti su Meksiku, išrodi- 
nėdamas baisias įsiveržimo 
pasekmes. Gi Europos laik
raščiai senoviškai aštriai 
kritikuojanti prezidento 
Wilsono politiką.

Tikrai su 17 braungakm.
Elgin laikrodis iš- C t) 75 
auksuoto) skryn. uz v"' • ”

Visi žino kas 
tai yra Elgin 
laikrodės su 17 
brangakmenių.

. Mes turėjome 
laimikį pasipirk
ti daugybę to
kių laikrodžių— 
visi puikiame 
stovyj, ką tik 
iš dirbtuvės, gva- 
rantuota ant 20 
metų, už papi- 

tiesiog nuo musų 
Jus vietos jubi- 
pigiau nuo mus 

i išauksuotos.

už‘ nuostabiai

gintą kainą ir pirkdami 
dar pigiau jums atsieis, 
lierius nei centu negali 
nupirkti. Skrynelės puikiai . ___
Nepraleisk to išpardavimo, o paskui gai
lėsis. Nuostabus laikrodis
mažą kainą. Pirmą pamatyk jį. Atviruku 
gali jo pareikalauti. Iš tirk jį gerai. Tuo
met jei juomi liksi užganėdintas, duok a- 
tėjusiam agentui $9.75 ir viskas. Jei ne
užganėdintas sugrąžina ant musų iškaščių. 
Nepirk pigaus, menko, nepasitikėtino lai
krodžio. ši laikrodi — gerai žinoma, kaip 
Dėdės Šamo $20 pinigais. (Meldžiame ra
šyti vardą ir adresą aiškiai). Antrašas:

CHICAGO WATCH CO.
501 Singer Bldg. State St. Chicago, Ill.

Lvove buvo Rusijos šali
ninkų suvažiavimas, kurio 
nariai nori Galicijos ukrai- 
nus patraukti prie Rusijos. 
Ukrainai tautininkai tani 
yra priešingi ir ką tik ne
primušė rusų sėbrų, kuriuos 
gavo ginti policija nuo mi
nios užpuolimų. Dabar ei
na byla kaikurių ukrainų, 
kaltinamų parsidavime 
sų valdžiai.

— Pereitą nedėlią Londo
ne darbininkai atlaikę ma
sinę antivaldišką demon
straciją, kuomi pasmerkė 
valdžįos pasielgimą už de
portavimą iš pietinės Afri
kos darbininkų straiko va
dovus. Paskui atlaikyta mi
tingai ir išnešta rezoliuci
jos, pasmerkiančios valdžią.

— Turkijoje atsibuvę 
parlamentan rinkimai, ku
riuose jaunaturkių valdžia 
pilnai laimėjusi. <■..

ru-

ve -— Anglijoje karštai 
dama propaganda, kad įve
dus priverstiną kareiviavi
mą.

— Rusijos žymus diplo
matas, grafas Vitte, vienam 
Anglijos laikraščiui parašęs 
ilgą straipsnį apie valsty
bių išginklavimą. Be abejo
nės jis tai darąs su savo 
valdžios žinia, kad tuo tar
pu toji pati valdžia galva
trūkčiais ginkluojasi.

— Varšave mirė Varšu

REGULERIS 10 DIENU

Patarnavimas.
Greičiausias, puikiausia, 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. Johnston & Co.
Gen. Pass. Agents,

27 Broadway, New Ydrk, N. Y,

Dr. D. H. STERN
Jei nori teisingo daktaro ar chirurgo, kurs buvo per 
32 metu veiklioj praktikoj Chicagoj kreipkis į mano 
ofisą, 333 S. Dearboil St. tarp Jackson Bulv. ir Van- 
Buren g., antros lubos.

VALANDOS: Nuo 12 iki 8 vai. vak. Nedaliomis , 
nuo 9 iki 2 vai. po pietų. Kalbama lietuvišk.

Salin su nusiminimui J 
Gramatonas ant išmo- t 
keščio 10c. kasdiena. \

Jeigu apsimate mokėti po 10c. 
kasdien, tai išsiųsimo Jums ant 
išmokesčio labai puikų Gramafo- 
ną sykius su 16 rekordais (32 
kavalkais) visokių dainų, valcų, 
maršų ir t. t. kuriuos patįs iš,- 
sirinksito Gerumas musų grama- 
fon’ų gvarantuotas kiekvienam 
rašyta gvarancija. Išsiųsime nau
jus specijališkus rekordus Lie
tuviškus, Lenkiškus Rusiškus ir 
Mažei-Rusiškus. Rašykite tuo
jau reikalaudami katalogų ir 
paaiškinimų įdėdami krąsos žen
klelį atsakymui:

į LIBERTY COMMERCIAL Co., 233E.14SI. New York, H.Y. * 
e •■*-

vos general-gubernatorius 
Skalon, žiaurus valdininkas. 
Revoliucijos ir abelno judė
jimo metu Rusijoje jis la
bai įsiėdė ir Suvalkijos lie
tuviams.

— Konstantinopolyj mi
rė Said-paša, buvęs dukart 
Turkijos didysis veziras, 
vienas žymiausių Turkijos 
diplomatų.

— Londone mirė kuni
gaikštis Minto, buvęs Ka
nados generalis gubernato
rius ir paskui Indijos vice- 
karalius. Jis daug prisitar
navęs Didžiajai Britanijai.

— Gauta patvirtintos ži
nios apie sukilimą Portuga
lijoje. Sakoma, monarchis- 
tai susijungę su straikuo- 
jančiais geležinkeliečiais ir 
sukėlę revoliuciją. Ex-kara- 
lius Manuelis kaip katinas 
į lašinius žiūrįs būdamas 
Francijoje.
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