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Sukilimas Albanijoje.
Revoliucija Brazilijoje. *

Nudėta darbininkų priešininkas.
Rusijoje reakcija ima viršų.

Meksiko Reikalai

SUKILIMAS EPIRE.
Daroma nesmagumai busi
mam Albanijos karaliui.
Graikija pagaliau iš šiau

rinio Epiro, prigulinčio Al
banijai, ėmė traukti šalin 
savo kariuomenę. Ištos prie
žasties gimė graikų sukili
mas, kas naujai Albanijos 
valdžiai pagimdys daug 
sunkenybių ir nesmagumų. 
Sukilėlių priešakyj stojo 
nekoksai Zagrafos, užimda
mas sodžius po sodžių ir vi
sur išskleizdamas republi- 
koninę vėluvą, podraug pa
skelbdamas Epire savitą 
respubliką. Smarkus susi
rėmimas ištikęs Argiro- 
Castro, gubernatoriaus sos
tinėj, į kur Zagrafos pribu
vęs su 300 sukilėlių ir iš
skleidęs republikoninę Vėlu
vą. Gubernatorius užpro
testavęs, bet paskui nusilei
dęs, kadangi ir jo kareiviai 
perėję sukilėlių pusėn. Te- 
čiau atkakliai pasipriešinę 
gyventojai albanai, todėl 
prasidėjęs mušis ir sukilė
liai laimėję. Tolesnis to su
kilimo bėgis nėra žinomas.

sias padėjimas ten, kur gy
ventojai yra maišyti, ty. 
baltieji su nigeriais. Val
džia ėmus aštriai cenzūruo
ti laikraščius. Keli redak
toriai uždaryti kalėjimai! 
už antivaldiškus straips
nius.

REVOLIUCIJA BRA
ZILIJOJ.

Nekuriose vietose pa
skelbta karo 

stovis.
Pereitos savaitės pabai

goje Brazilijoj gimus revo
liucija. Tuojaus, žinoma, vi
suose didesniuose miestuo
se ir sostinėj Rio de Janeiro 
paskelbta karo stovis. Kai- 
kur buvę kruvini susirėmi
mai.

Apie rengiamą revoliuci
ją dar pirm kelių savaičių 
buvo pasklydęs gandas, te- 
čiau valdžia netikėjo. Bet 
štai po prezidento rinkimų, 
kurie atsibuvo kovo 1 d. š. 
m., ir prasidėjo judėjimai. 
Rinkimų pasekmės dar tik
rai nežinomos, bet, sakoma, 
dabartinis respublikos pre- 
dentas Fonseca pralošęs ir 
išrinktas nekoksai popule- 
ris dr. Braz.

Revoliucijos tikroji prie
žastis nežinoma. Dabartinis 
prezidentas Fonseca turįs 
67 metus. Turbut revoliuci- 
onistai prieš jį sukilo, ma
nydami, kad jis išnaujo pa
tiksiąs prezidentu. Apie re
voliuciją platesnh; žinių 
trūksta. Visuose miestuose 
kur tik paskelbta karo sto
vis, visoks pirklybinis ju
dėjimas sustojęs. Aršiau

NUŽUDYTA KAPI
TONAS.

Buvęs didis straikų 
priešininkas.

Putilovo įstaigose, Peter
burge, šrapnelių dirbimo 
skyriuje, vienas darbinin
kų puolėsi ant to skyriaus 
darbų vedėjo, kapitono von 
Stahl, ir ant vietos jį už
mušė. Darbininkas tai atli
kęs įlindo tarpan didelėsma- 
šinos ratų krumplių ir tie 
jį į šmotus7 sudraskė.

Tasai pasikėsinimas su
rištas su paskutinuoju dar
bininkų straiku tose įstai
gose ir revoliucijiniu judė
jimu. Kapitonas Stahl . ne 
tik buvo priešingas page
rinti darbininkams būvį, 
bet juos nežmoniškai perse
kiojęs, kelis darbininkų į- 
skundęs policijai už revo- 
liucijinę propagandą. Bet 
Stahl daugiausiai buvęs 
priešingas straikams ir už 
tai darbininkus smaugęs. 
Todėl nutarta jis ir nužu
dyti. Kadangi žmogžudis 
nusižudė, policijai išnykę 
visokie pėdsakiai, kad suse
kus darbininkų suokalbį, be 
kurio šiame reikale neapsi
eita.

vi-

tas klausimas. Mat, tuo bu
du Huerta nori prisigerinti 
Anglijai.

•‘Karas “neišvengtinas”.
Karas su Meksiku neiš

vengtinas — ir tas gali atsi
tikti dar sekantį mėnesį. — 
Taip andai išsitarė vienas 
Su v. Valstijų armijos vy
resnių oficierių. Tų pačių 
pažiūrų laikosi ir kiti ofi- 
cieriai. Įsiveržimas Meksi
kai! turįs įvykti, nes to rei
kalaujančios Europos val
stybės. Gi įsiveržimas, ži
noma, tuojaus pagimdys ir 
karą.

Suvienytosios Valstijos į 
Meksiko pakraščius pasiun- 
čiusios daugiau karo laivų, 
kadangi išnaujo pasklydęs 
.gandas, kad Huerta suma
nęs atsistatydinti. Jam tai 
padarius, Meksike gali gim
ti svetimžemių žudymai, to
dėl Suv. Valstijos iškalno 
pasirengia tam viskam už-
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Viršuj matome majorą gen. G. Barnett su savo jurininkais, gatavais keliauti i 
Meksiko sostinę. Apačioj S. V. kariuomenė, pasirengus pereiti Rio Grande.

MARMAROSE BYLA 
PASIBAIGĖ.

36 asmenis pasiųsti 
kalėjimam

Marmarose-Sigeth, Ven
grijoj, pasibaigė garsi byla, 
kurioje didžiausią rolę lošė 
keli stačiatikių popai ir sta
čiatikiai rusinai valstiečiai. 
Jie buvo kaltinami už poli- 
tikinę Vengrijoje agitaciją 
Rusijos naudai. Norėta val
stiečiai prirengti sukiliman, 
kuomet butų ištikęs karas 
Austrijos su Rusija. Byla 
tesėsi kelis mėnesius. Pa
aiškėjo, kad Rusija tikrai 
Vengrijoj turėjus tuo tiks
lu agitatorius. Valstiečių 
tarpan siunčius popus. 
Teismas stačiatikį vienuolį- 
agitatoriij Aleksieją nubau
dė 5 ir pusei metų kalėji- 
man, 35 valstiečius kalėji
mu mažesniam laikui, gi 23 
valstiečius visai paliuosavo.

REAKCIJA RUSIJOJE 
IMA VIRŠŲ.

Naujas premjeras Go- 
remikin yra caro 

pataikūnas.
Rusijos ministerių pirmi

ninkas Kokovcev atsistaty
dino ir jo vieton caras pa
skyrė ištikimiausį savo tar
ną, reakcionistą Goremiki- 
ną. Jo padėjėju paskirta 
nekoksai Bark.

Priemieras Kokovcev sa
vo vietoje neišsilaikęs todėl, 
kad jis neprisilaikęs vienos 
ir tos pačios nuomonės. Už
imdamas premiero vietą jis 
sakėsi žengsiąs nužudyto 
Stolipino keliais, bet pas
kui, laikui bėgant, ėmęs 
svyruoti į visas puses. Gi 
carui toksai svyravimas la
bai nepatinka. Jis nori tu
rėti tikrą reakcionistą. To
dėl įsakė jam pasitraukti. 
Su Kokovcevu atsistatydi
no ir du jo pagelbininku iš 
ministerijos išdo: Pokrovs
ki ir Novicki.

Delei naujo premiero Go- 
remikino durnos prieangiuo
se gimę karšti pašnekesiai. 
Dešinieji ir nacionalistai 
juo džiaugiasi, bet kairieji 
atstovai tvirtina, kad Rusi
joje įvyksianti išnaujo re
akcija. Sakoma, be to, kad

busianti net durna išvaiky
ta.

VALDŽIOS PATARĖJAS 
REZIGNAVO.

J. B. Moore pasitraukė iš 
užimamos vietos.

Suvienytų Valstijų val
džios patarėjas, užsienių 
reikalų žinovas, John Bar
rett Moore’, andai Washing
tone apleido savo vietą. Jis 
nesutiko su prezidento Wil
sono ir valstybės sekreto
riaus Bryano vedama poli
tika. Prez. Wilson rezigna
ciją priėmė.

Jam pasitraukus Wa- 
shingtono užsienio reikalų 
departamentas neteko kom- 
petentinio reikalų vedėjo. 
Prezidentas jo vieton pa
skyrė W-mą Philips iš Bos
tono.

Moore visas laikas buvęs 
priešingas Wilsono ir Bry- 
ano politikai ne tik Meksi
ke, bet Chinijos žvilgsniu ir 
kitur. Taippat jis buvęs 
priešingas ir Japonijos rei
kale. Jis be to pataręs prez. 
Wilsonui dabartinį Meksi
ko diktatorių Huertą pa
tvirtinti, bet Wilson nepa
klausęs ir štai dabar kokios 
košės prisiviręs. Kadangi 
jo patarimai ,buvę nereika-

lingi, tatai- jis ir pasitrau
kė.

Nemažas bus Wilsono po
litikai smūgis.

SLAPTA SUTARTIS.
Rusija tuomi labai 

persigandusi.
Peterburgo “Več. 

mia” tomis dienomis 
skelbė, kad Bulgarija 
Turkija sausio 12 d. š. m. 
padarusios slaptą sutartį, 
kuri gvarantuojanti abiem 
valstybėm savitarpinę pa- 
gelbą prisiėjus reikalui. 
Bulgarija po paskutiniam 
karui su serbais ir graikais, 
ant paskutinių taip įsiėdė, 
kad dabar nesigėdina turė
ti artimus ryšius ir bičiuo- 
liauties su musulmanais, bi 
tik kokiuo nors budu pa
kenkus ir galop atkeršijus 
Graikijai. Tasai faktas Ru
sijai labai nesmagus, ypač 
kad be jos žinios tokie da
lykai veikiami.

Vre- 
pa- 
su

Nelaimė kasykloje. Ang- 
lekasykloj Brackneguines, 
Belgijoj, požeminis vandens 
sukuerys išvertęs vieną an
glies sieną ir užliejęs visą 
kasyklą. 7 anglekasiai žu
vo. Keli šimtai kitų suspė
jo pąsprųsti.

Suvienytųjų Valstijų val
stybės sekretorius Bryan 
neoficialiu keliu pasiuntęs 
Meksiko revoliucionistų vy
riausiam vadui, generolui 
Carranza, neatmainomą rei
kalavimą ištirti tuojaus An
glijos pavaldinio Bentono 
nužudymo priežastį. Kaip 
jau žinoma, Benton nužu
dytas mieste Chihuahua ir, 
sakoma, tai padaręs pats 
gen. Villa. Suvienytosios 
Valstijos ilgiau negalinčios 
toleruoti nedoro Villo pasi
elgimo ir todėl jei gen. Car
ranza. to dalyko nuodugniai 
neištirs ir reikalavimų neiš- 
pildys, tuomet pati Suv. 
Valstijų valdžia tai atliks 
ir Vilią savaip nubaus, jei 
pasirodys jis tame Bentono 
nužudyme kaltu.

Kas veikiama Wa
shingtone?

Nors federalė valdžia
sus savo ®.manyin;us irplę- 
iiiiš ' McKsijfo laiko 
paslapty^, nes laukiama tar
dymų pabaigos kas link 
Bentono, tai visgi Wilsono 
kabinetas tankiai savo susi
rinkimuose Meksiko reika
lus apkalba ir tariasi, kas 
reikės toliau veikti, jaigu 
Carranza pats neatliks ty
rinėjimų sulyg Bentono 
mirties.

Augštcsnėse diplomatų 
sferose viešpatauja nenu- 
verčiamas persitikrinimas, 
kad jei Carranzos komisija 
neištirs Bentono mirties 
priežasties, arba jei norės 
tame reikale griebties kokių 
nors išsimelavimų ar suk
tybių, tai Anglija nepripa- 
žįsianti Carranzo, jei jis 
kartais norėtų palikti Mek
siko prezidentu. Juk sve
timžemių žudikas negali bū
ti bile kokios šalies virši
ninku.

Carranza nusileidžiąs.
Washingtone gauta žinia, 

kad gen. Carranza nusilei
džiąs ir visus Washingtono 
reikalavimus pilnai išpildy
siąs. Valstybės sekretorius 
Bryan apturėjęs žinią nuo 
senoro Fabeli, kuris Car- 
ranzo kabinete užimąs už
sienių reikalų minister io 
vietą. Pranešta, kad laiki
na gen. Carranza valdžia 
nusprendžius ištirti mirties 
priežastis ne tik Bentono, 
bet ir kitų Suv. Valstijų pi
liečių, kurie buvę nugala
binti.

Tuo ’ tarpu diktatorius 
Huerta savo kariuomenei į- 
sakė būtinai suimti genero
lus Carranzą ir Vilią ir pa
traukti karo teisman už to 
paties Bentono nužudymą. 
Įsakyti suimti yra galima, 
bet tai išpildyti — tai ki-

Anglija užsilaikanti 
ramiai.

Iš Londono rašoma, kad 
Anglijos parlamente įneš
ta paklausimas, ką valdžia 
mananti veikti Meksiko rei
kale. Sir Ed. Grey atsakęs, 
kad Anglija nenorinti ir ne
galinti versti Suvienytąsias 
Valstijas maišyties Meksi
ko reikaluosna, nes toksai 
pasielgimas pagimdytų tarp 
abiejų valstybių nesutiki
mus. Parlamentas tuo atsa
kymu buvęs užganėdintas.
Komisija nieko neveikia.
Paskirta Bentono reika

le angliška-amerikoninė ko
misija, kuri turėjo keliauti 
į Chihuahua ir ten apžiūrė
ti Bentono lavoną, randasi 
mieste EI Paso ir nežino 
kas veikti: ar keliauti Mek- 
sikan, ar ne, kadangi revo- 

I liucionistai neprižadėję ją 
apsaugoti nuo neišvengtinų 
pavojų. Manoma, toji komi
sija liks be nieko, nes Suv. 
Valstijos pareikalavo pas 
Carranzą, idant- jis pats tą 
viską atliktų ir praneštų 
Bentono mirties priežastį.

400 revoliucionistų 
žuvo.

Iš Torreon Meksiko sosti
nei! pranešta, kad federa- 
lis generolas Picardo Peną 
su savo kariuomene sumu
šęs revoliucionistus ties Es
calon. Susirėmimas buvęs 
labai kruvinas. Ant karo 
lauko po viskam atrasta 400 
revoliucionistų lavonų.

Išvogė Vergaro lavoną.
Texas’o turtingą farmerį 

Meksiko revoliucionistai 
pirm kelių savaičių nusivi
liojo per sieną, Meksiko

Seka ant 6-to pusi.).
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LIKASLIETUVIAI AMERIKOJE
FITCHBURG, MASS. 
Lietuviai ima veikti.

Šis miestas yra 30 mylių 
atstu į š.-vakarus nuo Wor- 
cesterio. Stovi tarpkalnyj 
ir yra 5 mylių ilgas. Ypač 
vasaros laiku čia labai ma
lonus gyvenimas. Miestas 
gražiai užlaikomas ir jo 
gatvės dailiais medžiais nu
sodintos. Daug čia yra finų 
ir airių. Lietuvių yra ap
link 400.

Tautinis lietuvių susipra
timas ligšiol nekoks buvo, 
nes čia dažnai lankosi cicili
kų apaštalai ir klaidina 
žmonės. Gerų tė'vinainių 
vis nepasisukdavo. Tai ci- 
cilikai ir vaišino vietos lie
tuvius savo šlamštais, 
prieštikybinėmis ir prieš- 
tautinėmis prakalbomis.

1910 m. čia buvo susitvė
rus šv. Kazimiero dr-ja. 
Bet prezidentu ir raštinin
ku pakliuvo cicilikai. Tie 
ir pakrikdė dr-ją.

Nežinau kokiuo ten tar
pu išdygo cicilikų kuopa; 
nekaip ji velka savo kojas.

Šių eilučių rašytojas, bū
damas tame mieste spalių 
15 d., 1913 m., patarė kai- 
kuriems geriems vyrams 
atnaujinti šv. Kazimiero 
dr-ją. Radau pritarėjų ir tų 
pat dieną suradau 5 asme
nis, norinčius prisidėti prie 
dr-jos. Paskiau ėmė tvirtėti 
dr-ja ir narių skaičius paki
lo iki 12. Vasario 8 d. š. m. 
šv. Kazimiero dr-ja paren
gė prakalbas. Kalbėtojas 
buvo p. J. Vieraitis, iš Wor- 

Lcester, Mass, ir ja. M. A.

Mass. J. M. V. kalbėjo apie 
dr-jų reikalingumą ir nau
dą. Ragino skaityti katali
kiškos* pakraipos laikraš
čius — “Kataliką”, “Drau
gą” ir “Žvaigždę”. Perspė
jo, kad nesiduotii suklaidin
ti cicilikų laikraščiams ir 
kalbėtojams. M. A. N. nu
rodinėjo, kokius didžius 
daiktus gali žmonės atlikti, 
kuomet susivienija, susiri
ša į dr-jas. Nereikia sakyti, 
kad cicilikams netiko toks 
rimtas, pamatuotas katalikų 
veikimas. Ėmė niekus rašy
ti į savo laikraščius. Bet ar 
galima nuo jų ko geresnio 
laukti. Juk jie yra tikybos 
ir tautos meilės priešai. Tai 
jiems baisiai netinka, kur 
katalikai stiprėja, imasi 
darbo ir remia tautos rei
kalus. Juos erzina gausios 
aukos “Saulės” namams ir 
Tautos Namams Vilniuje.

J. M. Vieraitis.

GRAND RAPIDS, MICH. 
Lietuviai darbuojasi. Šv.
Jurgio dr-jos jubiliejus.

Klasteriai skaudžiai 
nubausti.

Šio miesto lietuviai yra 
gan veiklus. Darbuojasi 
kiek galėdami. Rengia loši
mus ir kitokias pramogas. 
Vasario 15 d. šv. Jurgio dr- 
ja paminėjo 10-ties metų 
savo gyvavimo sukaktuves. 
Iškėlė didoką pramogą. 
Programas susidėjo iš pra
kalbų, kelių chorų dainavi
mo, deklemacijų. Ypač pa
sižymėjo Tėvynės Mylėto
jų choras, kurio vedėju yra 
p. G. Bielinis. Chorą labai 
gražiai yra išlavinęs. Džiu
gino žmones savo dainomis.

Pusėtinai dainavo šv. Ka
zimiero choras p. V. Štaše- 
vičiaus vedamas. Toj pra
mogoj dalyvavo kelios dr- 
jos, ir jų atstovai kalbėjo. 
Tarp kalbėtojų buvo kun. 
J. Gervickas. Gyrė tas dr- 
jas, kurios jam biznį daro. 
Be jokio reikalo išbedievi- 
no Simano Daukanto dr-ją. 
O ta dr-ja taipgi buvo pa
kviesta dalyvauti sukaktu
vių paminėjime. Kuomet 
jos atstovas p. J. K. Valins
kas ėmė kalbėti, tai kun. ė- 
mė nerimauti ir galų gale 
pirmininkui liepė sustabdy
ti. Tas ir buvo padaryta. 
Kilo neramumas tarp susi
rinkusiųjų. Kunigas čia iš
vadino S. D. dr-jos narius 
bedieviais ir sakė nevelijąs 
prie jos prigulėti.

Vasario 22 d. šv. Jurgio 
salėj buvo lošta “Žydas ir 
dzūkas”, režisieriau j ant p. 
V. Stasevičiui. Veikalas pu
sėtinai liko atloštas. Vaka
ras buvo pamargintas ■ pui
kiomis dainomis. Viena mo
teris sakė monologą “Mi
tingas”; nabagė labai buvo 
nuo žmonių nusigandus ir 
nesisekė taip, kaip norėjo. 
Tvarkos geros nebuvo. Jau 
publikai renkanties už už
dangos buvo girdėtis skam
binimai pianu ir neva dai
navimai. Tokių dalykų ne
pridera būti.

Šiomis dienomis liko nu
teistas nuo 2 iki 14 metų 
kalėjimai! jaunas lietuvis, 
čia gimęs, J. Grigaitis. Jis 
buvo pasidaręs neteisingą 
$3 čekį. Pirmiau toks pat 
ifeseftnlK&W V. y Rimkevi
čius liko uždarytas nuo 3 
iki 14 metų kalėj iman už 
neteisingą $26 vertės čekį.

Darbai čia eina prastai. 
Bedarbių pilnos gatves. 
Tegu nevažiuoja šin mies
tan lietuviai tikėdamiesi 
susiieškoti sau darbo.

J. Dailydė.

SPRING VALLEY, ILL.
Darbai eina pusėtinai. 

Cicilikas apgavo 
mergelę.

Su darbais pas mus ne
labai bloga. Dirbama po 5— 
6 valandas dienoje, tai ant 
pramitimo žmoneliai užsi
dirba. Šiaip jau čia viskas 
gerai. Parapijos reikalai ei
na gerai. Mokykla gerai lai
kosi.

Cicilikai čia nešilaiko nei 
paprasčiausio mandagumo. 
Prisiskaito cicilikiškų laik
raščių, apkvailsta, tai ir 
ambrija į katalikus, kaip 
Lietuvoj piemenis į žydus. 
Labai nepadorų čia šposą 
iškirto vienas jų. Paketino 
apsivesti su tik ką iš Lie
tuvos atvažiavusia jauna 
mergele. Pasigriebęs ją nu
sivežė į artimą miestelį ir 
paėmė šliubą pas tei
sėją. Po kelių dienų ap
leido bedievį ir susirado 
sau prieglaudą. Tai cicili- 
kizmo vaisiai.

čia įstatymais užginta 
sali mins laikyti atdarus 
šventomis dienomis. Bet į- 
statymas yra laužomas. Gal 
ne vienas už tai turi baus
mę mokėti, bet matyt, dau
giau biznio daro, negu kad 
bausmė atsieina.

Springvallietis.

WATERBURY, CONN. 
Puikus vakaras. Darbai 

nepagerėjo. Dr-jų at
stovų susirinkimas.

Vasario 22 d. šv. Juozapo 
naujoj salėj buvo parengta 
graži pramoga, kurią su
rengė vietos choraii — Baž
nytinis, “Aido”, “Aušros” 
ir J aunųjų Lietuvaičių. 
Programas buvo įvairus ir 
gražus. Viskas buvo atlik
ta puikiai. Ypač pasižymė
jo Jaunųjų Lietuvaičių cho
ras. “Katelę” — žaislą tu
rėjo atkartoti du sykiu. Su
sirinkusieji gausiai plojo 
delnais už tokį palinksmi
nimą. Žmonių buvo 500 su 
viršum. Surengime tokios 
pramogos pasidarbavo p. J. 
Kovas.

Tą pat vakarą atsiliko 
konferencija lietuvių dr-jų 
atstovų. Tarp kito ko buvo 
duotas sumanymas pareika
lauti iš miesto, kad nuo 11 
valandos vakare saliunai 
butų uždaromi ir kad mo
terims butų uždrausta eiti 
alaus į saliunus. Bet J. Pru- 
selaitis (socialistas), P. U. 
Kliubo atstovas, labai prie
šinosi tam sumanymui ir 
sakė, kad tokiais projektais 
tik pažeminsimi save. Tur
but, jo supratimu, moterei 
eiti smuklėn alaus yra po
niška.

Darbai čia vis neina ge
ryn. Kaikuriems riestai y- 
ra. Buvo daug prisnigę. Šal
čiai buvo dideli.

Pranas Šopis.

o

IRONS, MICH.
Nedidelis miestelis. Lietu

viai kimba į farmas.
,Šis mięstųkąąiyTą. m* 

lis. Yra geležinkelio sB 
valgomųjų daiktų ir ull 
įrankių krautuvė, kurios 
savininku yra čekas. Prie 
krautuvės užlaikoma krasa.

Seniau čia valdžia dalinė
jo žemę už dyką. Ta proga 
kaikurie pasinaudojo, ypač 
čekai. Dabar valdžia jau 
neturi čia žemės dalinimui. 
Parduoda kompanija. Žemė 
kas metai labai kįla, nes 
žmonės skubiai perka. Ma
to, kad iš ūkio padarys ge
rą gyvenimą. Ir lietuviai 
jau ima suprasti žemės ver
tę.. Jau labai daug čia yra 
lietuvių farmerių. Tikro 
skaičiaus negaliu pasakyti, 
nes jie labai pasklydę tarp 
svetimtaučių. Yra geros 
žemės ir stropus ūkininkai 
čia gerai gyvena. Butų ge
rai, kad kuodaugiau lietu
vių kibtų į farmas. Neturė
tų bijoti blogmečių.

J. Dzūkas.

ELCO, PA.
Darbai nekaip eina. Laik

raščių neskaitoma.
Buvo čia daug prisnigę ir 

upė čia buvo užšalus. Del 
tos priežasties trįs kasyk
los buvo sustojusios. Po a- 
tadrėkio turbūt ims darbai 
geriau eiti. Dabartės nau
jai pribuvusieji negali dar
bo gauti.

Vm+a del gyvenimo labai 
puiki. Du miestuku, arti
mai stovinčiu, padaro vieną 
miestelį su 1.000 gyventojų. 
Lietuvių šeimynų yra ap
link 23. Visi gyvena sutiki
me. Nėra susirišę į dr-ją. 
Sunku čia butų įsteigti dr- 
ją. Labai tamsus žmonės ir 
nemato dr-jos reikalo. Tik 

šeši laikraščiai teateina čia. 
Kningų čia neužtiksi. Tai
gi tarp tokių baugu ką ir 
pradėti. Abejotina, ar butų 
pasekėjų pradėjus gerą 
darbą. Visi gyvena diena iš 
dienos vienodai.

Mikolas J.

ST. LOUIS, MO.
Nelabai vykęs socialistų 

vakaras.
Vasario >21 d. socialistai 

čia buvo parengę vakarą su 
lošimu. Vaidinta “Žmonės”. 
Du lošėju pusėtinai lošė, ki
tų gi sunku buvo išgirsti ką 
šnekėjo. Protarpiais buvo 
deklemacijų. Viena moteris 
pasirodė su skepetaite užsi- 
gaubus ir pradėjo arbuoti 
nei šį, nei tą. Dar gi naba
gei nutruko. Ilgoką laiką 
svilino akis, kol susigriebė. 
Buvo keliatas deklemacijų, 
bet bėrė menkos vertės ei
les. Apie save daug šneka, 
daug mano, o kai reikia 
prieš žmones pasirodyti, tai 
pasirodo su niekais. Lošimo 
metu po keliatą kartų su- 
flioris lindo iš savo budos 
ir bėgo per sceną. Tai jau 
perdaug šeimyniškai. Žmo
nių buvo apie 70. Susirin
kusiųjų vedimasi buvo 
peiktinas. Šnekėjosi, erzė
jo, darė savo patėmijimus.

Vienas atsilankiusių.

PLYMOUTH, PA. 
Draugauk su sau lygiu.
Nuo senovės lietuviai pa

sižymi svetingumu, man
dagumu. Bet šioj šalyj tos 
geros lietuvių ypatybės, 
matyt, nyksta. Čia kiekvie
nas draugauja su sau lygiu. 
Jiemesnicj^ yra paniekina- 
Rii, ^atsitin
ka tau iškelti namie kokią 
pramogėlę, tai iš 'kviestųjų 
ateis tik tau lygų$. ^aip y- 
ra keliant vestuves,', krikš
tynas ir tt. Tą patyriau aš 
pats. Būdamas ! paprastu 
žmogeliu, kviečiaii į savo 
vestuves ir biznierius, bet 
jų nei vienas nesilbdė. Taip 
yra ir kituose atsitikimuose.iJei bėdinas nori pasiskolin
ti pinigų, neik pas biznie
rių — negausi. 'Susišelpsi 
tik pas sau lygų įžmoglį.

i Juozas Š.

GARY, IND.
Darbai gerinasi. Laikraš

čiai neskaitoma.
Didesnė pusė senų darbi

ninkų jau priimta į darbą. 
Bet naujai atvažiavusiam 
nėra vilties darbo gauti.

Lietuvių apsileidimas čia 
didis. Yra čia septynios lie
tuviškos smuklės'. Jose ūžia 
lietuviai, kai bitės avilyj. 
Apšvietimas jiems nerupi. 
Laikraščių neima į rankas. 
Oras čia gražus, dirbtuves 
apleidę, galėtų pasivaikščio
dami gražiai praleisti laiką 
ant tyro oro, Bčt grudžiasi 
į priepeklius. į

Yra dvi dr-ji1 ir vienas 
kliubas. Bet tos organizaci
jos silpnai gyvuoja. Visi 
bizniai žydi] rankose.

Garietis.

RAY, ME.
Lentų pjovyklose darbas 

pusėtinai eina. Visi 
lietuviai skaito 

laikraščius.
Šis miestukas yra nedide

lis; yra čia lentų pjovykla. 
Darbas ėjo gerai, tik pasta
ruoju laiku ėmė truputį 
mažėti. Uždarbiai pusėtini. 

Pavieniams kompanija su
teikia valgį ir už tai atro- 
kuoja po $3.50 savaitėje. 
Vedusioms kompanija su
teikia pagyvenimą ir kurą. 
Už tą atrokuoja $6 savai
tėje.

Lietuvių yra čia šeši. 
Daug yra čia franeuzų, vo
kiečių, rusų. Lietuviai čia 
visi skaito laikraščius. Pa
reina čia jų visokios pa
kraipos. Cicilikų laikraščius 
skaitantieji yra labai sufa
natizuoti ir bijo kitų laik
raščių, kaip žydas kiaulie
nos.

“Kataliko” skaitytojas.

JOHNSTON CITY, ILL.
Pataisymas.

“Kataliko” No. 8 kores
pondencijoj iš šio miesto 
neteisingai aprašyta lietu
vių kningynėlis. Pasakyta 
ten, kad kningynėlis pa
verstas į kazirninkų lizdą. 
Tai neteisybė. Tiesa, mes 
turim “Orakulą” ir kortas, 
ir susiėję kartais bovijamės. 
Bet ar dėlto jau reikia 
kningynėlį pasmerkti. Žmo
gui ne tik valia pasibovyti, 
bet ir reikia pasibovyti. Del 
pasibovijimo maža kas te
ateina. Ateina del pasiskai
tymo.

Paskui no visai teisingai 
užsipuolama ant lietuvių už 
neveiklumą. Čia visgi vei
kiama. Jei turi 
tai jau reiškia, 
apšvieta rupi.

J. M.

kningynėlį, 
kad jiems

Gelgaudas.

ATSIŠAUKIMAS Į VI
SUOMENĘ.

Nelaimėje prašo pašelpos.
Būdamas didžioje nelai

mėje, esu priverstas prašy
ti mielaširdingų viengenčių 
sušelpti mane.

Tik 10 mėnesių, kaip iš 
Lietuvos, o jau 9 mėnuo 
kaip ant lovos guliu. Turiu 
skaudančią dešinę koją. Gy
dytojai sako, kad gal kokią 
porą metų prisieis dar sirg
ti. Keturis mėnesius gulė
jau St. Peter’s ligoninėj, 
Albany, N. Y. Gydytojai 
norėjo nupjauti koją. Aš 
nesutikau. Del to ten ir ne
apsiėmė manęs gydyti.

Ligšiol buvau šelpiamas 
vieno asmens. Bet tas as
muo didžiai del manęs į- 
vargo. Esu todėl priverstas 
kreipties į gailingus vien
genčius. Teikitės ištiesti 
man pašelpos ranką. Esu 
18 metų vaikinas. Gal Die
vas duos kada nors pasveik
ti, tai savo gera dė j am ne
užmiršiu atsiteisti. Krei
piaus į miestą pašelpos, bet 
negavau iš ten. Ligą mano 
gali paliudyti d-ras Buch- 
man.

Adresas:
Jonas Lomžinskas,

P. O. Box 35, 
Castleton, N. Y. 

Red. prierašas. Visų gai
limės pakliuvus jiems ko- 
kion nors nelaimėn. Todėl 
ir' šį atsišaukimą dedam 
laikraštin. Bet butų daug 
geriau, kad apie savo tokį 
vargingą padėjimą p. J. 
Lomžinskas gautų kokios 
nors lietuviškos draugijos 
valdybos ar klebono paliu
dijimą apie savo negalę. Ir 
tai paskelbtų laikraštin. Gi 
be to vargiai bau kas at
kreips domą.

. (Seka ant 6 pusk).

‘Ant 
baro

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

geriausia^^;|BBy
Žmonės supratt- į
tanti vertę geros ;
ruginės degtinės /s
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Hoteliuo- 
se ir Šaitanuose. Yra fVgį
tai geriausias gėrymas. Už- 
gančdina kiekvieną žmogų. >nV'
Nusipirk bonką savo šeimynai. \ 

į Reikalauk S-O-L-O

Prašyk S-O-L-O
Teisingai padaryta degtinė iš 

X. nepaprastai puikaus mišinio.
Per daugeli metų sendinta 

baito ąžuolo bačkose pirm 
suteikimo publikai, 

miniai švelnios < 
prieprovos daro 
SOLO degtinę’ 

geru vaistu 
šeimynų

J Bowman Pieno Kompanija
Pienas supilamas j butelio farinose prie

sanitar:škiausią sąlygų.
Pienas-Smetona - Sviestas - Pasukos.

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

Telefonai visų skyrių ofisuose. V

EVANSTON — CHICAGO — OAK PARK. [

Kaip Užauginti Puikus Plaukus.
Nėra sunku sustapdyti plaukus nuo slinkimo, jaigu tani 

tikri vastai yra vartojami.
Mayzels Hair Tonic yra vienas iš geriausią vaistą. Jai- k 

gu jums slenka plaukai, jaigu niežti galvą, jeigu turite plaiskai- 
ną galvoj, tai vartokite šitas gyduoles, o beabejonės sustiprės 
plaukiai. Kaina 50c. ir $1.00 už buteli. Tame reikale galima 

j atsišaukti per laiškus arba atsilankykite mano aptiekon.
j J. MAYZEL, Aptiekorius.
| 2424 So. Oakley Ave., Chicago, Ill.

■’ I

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

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St., Phone: Aut. 34041 
PR1ESZAI MIESTO SALE

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

Durų, lentų, lentelių, rėmų, 
švinakalvių daigtų ir stogo popieros. 
Musų č enios yra žemiausios.

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

STAR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT"^ 
Naujo ir Antrų Rankų Medžio

AR PRIGULI PRIE

Susivienijimo Lietuvių 
AMERIKOJE?

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

Štai delko reikia prie Susivienijimo prigulėti:
1. —SUSIV. LIET. A.V. moka savo narių paveldėjams pormer- 

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

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

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

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

Kreipkis į savo miesto kuopą arba į centrą.

CENTRO ADRESAS:

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

2



iš Lietuvos. 1

Viekšniai, Šiaulių apskr. 
Sausio 26 d. Plūguose per 
vaikų nepriežiūrą atsitiko 
tiesiog baisi nelaimė. Ūki
ninko Žylio vaikai, palikti 
patįs vieni troboje prie be
sikūrenančios krosnies, ant 
krašto gropio ėmė kepti 
duonos gabalėlius. Keturių 
metų mergelei perarti pri
siartinus prie ugnies, užsi
degė jos drapanėlės, ■ o ka
dangi nebuvo kas protingai 
pagelbėtų, tai drapanėlėms 
sudegus beveik visas kūne
lis pasidarė viena baisia 
žaizda. Kas labiausia grau
dina, tai kūdikio kantrybė 
ir širdies jautrumas: jau 
už valandos prieš mirsiant 
dar savo verkiančią motiną 
ramino, sakydama: “Ne
verk, mama, man neskauda ’' 
ir, kiek galėdama, stengėsi 
savo sopulį, suraminimui 
motinos, slėpti.

Taigi, tėvai, atminkime, 
kokiai! baisiau pavojui! iš
statomą savo mylimus vai
kelius palikdami juos be 
priežiūros!

vienas burliokas, odininkas, 
kurs čia kasmet atvyksta 
išdirbti kailių, bet jis, sa
ko, nebijąs nieko, turįs duo
nos ir gulįs ant krosnies 
barzdą išvertęs. Kituose vėl 
namuose vandens iki kelių 
ir vis dauginasi. Vaikai, su
kelti ant kėdžių ir skobnių, 
žiuri ir šypso, kaip jų bo
butė, verkdama, bėgioja po 
trobą, ieškodama jiems sau
sos prieglaudos ir pati su
mirkus. Kitoj vietoj vėl 
naujas reginys. Tai žydų 
fabrikas odoms išdirbti plu
duriuoja vandenyje. Prie 
tilto kalvė, kur keli vyrukai 
turėdavo darbą, užrakinta

Linkuva, Panev. ap, Pra 
ėjusioji savaitė buvo liuku 
viečiams nepaprasta del ke
lių pasigadinimo.

Atodrėkio paleistas snie 
gas tiek pridarė vandens 
kad išsiliejo iš krantų vis 
upeliai, patvino balos ir lo 
mos, nunešė ne tik men 
kuosius tiltelius, bet ir di 
delius, gerus. Tarp tų nei 

■"•toki Underokinės tiltą ani 
Mūsos upės, netaip sena’ 
pastatytą ir apsiėjusį lig: 
9.000 rublių. Delei to ne vie 
nam keleiviui reikėjo per 
traukti kelionę arba tck< 
išsimaudyti vandenyj. Bei 
dabar vandenis jau nusėdo 
keliai susitaisė ir visur pra 
dėjo brįsti.

toliau treji namai stovi van
dens prigurguliavę, o žmo
nėms nėra kur dėtis.

Vienas žmogelis nesenai 
įsisteigė ^krautuvėlę ir pra
dėję šiaip-taip verstis, tik 
štai' dabar pilna krautuvė 
vandens, kitos prekės su
šlapo ir pages — žmogelis 
turi dabar tiek nuostolio.

Sausio 21 d. dar labiau 
apskendo miestelis. Vienas 
krautuvninkas nakčia paju
to po šonu vandenį, šoko iš 
lovos ir plumptelėjo tiesiai 
vandenin; bėga į krautuvę, 
o čia plūduriuoja stikliniai 
indai apsivertę, iš kurių su
skubo ištekėti aliejus ir ga 
zas. Miltai ir kitos prekės 
sušlapo, nuostolio kelios de
šimts rublių. Daug namu 
ir tvartų apsemta. Gyvuliai 
baubia-rėkia, nėra kur juos 
dėti. Vienoje grintelėje, kur 
arti puskrosnio buvo van
dens, vos išgelbėjo žmonės 
du senuku, išgirdę jų šauks
mus. Viena gatve tik. raiti 
ir važiuoti gali dar persi
gabenti. Sraunus vanduo 
net roges verčia. Vanduo 
dar nemąžta. Ledas tebesto
vi iškilęs.

Palei Vilnių, Ra venų so 
džiuje, valstietė moteriški 
Tananevičienė pagimdė iš
karto tris mergaites, kuria; 
anų sekmadienį visai svei 
kas pakrikštijo Vilniau; 
Visų Šventi; bažnyčioj. Vi
sos tris mergaitės — nor
malės. Motina — sveika.

Pampėnai, Panevėžio ap 
Pampėnų miestelio viduriv 
teka upelis vardu Ystras 
Sausio 20 d, tas upelis taip 
urnai pakilo, kad apsėmė 
daugelį namų ir kelias krau
tuves. Kaip visur, taip ir 

’ čia, nepatogias ir pavojin- 
gesnias vietas apgyvenę 
daugiausia žmonės betur
čiai. Paystrium pačiame 
miestelyje tęsiasi didelis 
pievų plotas, su keliomis 
kalvomis, ant kurių, lyg 
vištos, patupdytos tupi ma
žų grintelių keliatas. Pa
tvinus upei, tarp plačiai ti- 
valiuoj ančių vandenų, tos 
grinčiukės išrodo, tartum, 
vasaros laiku šieno kupetos. 
Vienoje iš jų gyvena elgeta. 
Užpernai, taippat apsėinus 
grintelę, žmonės laiveliu 
nuvežė jai valgyti ir rado 
bekalbančią ant krosnies 
rožančių; ji priėmė maistą, 
padėkojo, bet apleisti grin- 
telės niekas jos neįkalbėjo. 
Dabar nei laiveliu neprisi- 
irsi, nes ledas dar tebesto
vi. Panašiame padėjime yra

Daugirdziškių ežere (Tra
kų ap.) šiomis dienomis 
žūklavo valstietis Vincas 
Azerskks, 34 metų, ir Šmu
lis Clienach, pasiėmę su sa
vim sergantį proto sumiši
mu Joną Bieliūną, 24 metų. 
Jisai kaž-kuo įpykdė žvejus, 
kurie pirmiau Bieliūną su
mušė, o paskui, suraišioję 
virvėmis, parmetė jį ant le
do taip, kad negalėtų atsi
kelti. Taip jis išgulėjo ant 
ežero visą naktį. Rytą vie
nas valstietis atrado čia ne
laimingąjį beveik visai su
šalusį, atšaldytomis ranko
mis, kojomis, ausimis ir tt. 
Nelaimingasis nugabentas 
Vievio ligoninėn. Jo kan
kintojai suimti.

■ .

KATALIKAS
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Merkio upė. Dešinysai jos 
krantas turtingas gyvaisiais 
šaltiniais. Visuose tuose šal
tiniuose muša kunkulais 
vanduo, kuris yra labai ty
ras: žiemų drungnas, vasa
rų šaltokas. Į Bušniauskų- 
Karvelių šaltinį varoma gir
dyti žiemų ir vasara gyvu
liai. Kadangi tuose šalti
niuose vanduo žiemų drung- 
nas-šiltokas, tai čia plauja- 
ma rubai ir velėjama balt- 
rubiai. Taigi sausio 24 d., 
bevelėdama čia skalbinius 
ir begilindama jiems plauti 
duobę, Vikta Baubliutė iš
kasė viena sidabrinį pini
gų. Vienoje pusėje aiškiai 
matyti 1682 m. ir 3 karū
nos, kitoje negalima supras
ti kas nupiešta. Pinigas bus 
atiduotas L. M. Draugijai.

Kiduliai, Naumiesčio ap. 
Suv. gub. Pražuvo valdžios 
miškų girininkas. Prieš Ka
lėdas išvažiavo ir niekas jo 
daugiau nebematė. Del to 
atsitikimo miške (Karali- 
nėje girioje) niekas nepar
duodama, o ir tiems, kurie 
seniau nusipirko medžių, 
nebeleidžiama vežti. Bet da
bar paskirtas jau kitas giri
ninkas, tat tikimasi, kad 
neužilgo giria bus atidary
ta.

. Labai, brangsta medis. 
Šiemet, pavyzdžiui, Špekte- 
rinėje už medį (eglę, pušį 
ir tt.) 26 pėdų ilgio ir 10 
colių storio reikia mokėti 3 
rub. 75 kap.

Karklėnai, Kauno gub. 
Pakražančio vienkiemyj e 
sausio 16 d. buv(|’ nušautas 
20 metų vaikinas* Antanas 
Zbarauskis. Nušovė atėjęs 
iš Kėpalių Stanislovas Biel
skis, kurį policija jau suė
mė. Nežinia, ar tai buvo 
koks kerštas, ar koks užėjęs 
pamišimas, nes Bielskis nuo 
senai buvo melancholikas, 
dabar atėjęs išdaužė pirma 
langus, o paskui įpuolęs į 
vidų pasigriebė savo brolio 
šautuvą ir, užmušęs, išbė
go atgal. Pakražantis ir 
Kėpaliai tų pačių Bielskių.

Marijampolė. Sausio 17 
d. š. m. buvo čia metinis šv. 
Izidoriaus ūkininkų draugi
jos susirinkimas. Susirinki
mai! iš 39 pilnai užsimokė
jusių narių atvyko 27 ir ke- 
liatas svečių.. Susirinkimas, 
išklausęs pereitų metų su
sirinkimo protokolą, jį už
tvirtino. Paskui priimta 5 
nauji nariai ir svarstyta 
metinė draugijos veikimo 
apyskaita, iš kurios pasiro
dė, kad 1913 metais buvo 
padaryta 8 narių susirinki
mai pargabenta 4 vagonai 
trąšų, nutarta intaisyti Ma
rijampolėje gyvuliams ir 
pašarams sverti svarstyk
lės ir tam tikslui jau sudė
ta 130 rub., daryta bandy
mai su trąšomis ir kitų ša
lių pašarinių žolių sėklomis. 
Įeigų pereitais metais butą 
39 rub. 05 kap.; išleista — 
24 rub. 76 k., liko grynais 
pinigais — 14 r. 29 kap.

Ateinantiems metams 
valdybon išrinkti: pirminin
ku beveik vienbalsiai iš
rinktas p. Vincas Akelis, 
buvusis draugijos sekreto
rius, o valdybos nariais: pp. 
Petruškevičius — sekreto
rium Juozas Akelis — 
kningininku, Povylaitis ka- 
sierium ir Jurgis-Kava
liauskas — pirmininko pa- 
gelbininku. Jų gi kandida
tais: pp. Zelionis, V. Toto
raitis ir Ambraziejus. Revi
zijos komisijon išrinkti: pp. 
V. Katilius, Šalkevičius ir 
kun. J. Starkevičius; jų 
kandidatais: pp. P. Kisie
lius, Jonas Stepanavičius ir 
Barzdukas.

Į Tikrą
Vietą

Sveiki, veiklus visame vyrai ruko NAVY su
suktą į šviežius, kvepenčius Burley cigaretus 
ištisą dieną; žino kad tas čystas, švelnus, svei
kas tabakas visuomet pataiko į tikrą vietą. 
NAVY ilgai supjaustyta yra lengviau susuka
ma į cigaretus ir iš jo išeina geriausi Burley 
cigaretai.

Long Cut Tobacco
“Geriausia taboka geriausiam pakely?

Ji turi švelnų, saldų, malonu skonį. NAVY 
cigaretai yra nuostabiai pritraukianti ir pa
tenkina visus. Nei kokis kitas tabakas, jokie 
kiti cigaretai neturi to skonio, kaip NAVY. Y- 
ra tai vaisius rūpestingo auginimo ir auklėji
mo čysto, švelnaus Kentucky Burley lapo — 
ir tas šviežumas užlaikimas NAVY pakeliuo
se su keturiais gerais apvynioįimais.

NAVY netik užlai
ko gerus cigaretus, 
bet taip-gi rukosi vė
siai ir priimniai pyp
kėj ir čiulpti ją ska
nų ir gardu — yra 
tai visų pypkorių.pri- 
pažytaš už geriausią 
taboką.

Pabandyk NAVY i 
tik vieną savaitę ir ; 
paskui ją rūkysi per 
52 savaites kas met.

M I Klausk savo kratuvninko, kad duotą 
B| g B& fl g dykai popierėlių kningelę, kuri prideda- 

JL ma prig kiekvieno pakelio NAVY.

Prigėrė pačtalijonas. Sau
sio 22 d. naktį, netoli Šalač- 
konių sodžiaus, Pasvailio 
parapijos, Panevėžio ap., 
prigėrė Ystrio upėje Pane
vėžio pačto laiškų vežioto- 
jas, kurs iš Pampėnų va
žiavo į Pasvalį ir Biržus. 
Arklį su rogėmis atvykę 
žmonės ištraukė, o žmogaus 
ir odinio krepšio su laiškais 
ir perlaidomis dar neranda. 
•Matyt, jo paklysta ir išsuk
ta iš kelio, nes toje vietoje 
didelis plotas užlietas ir ne
žymu kelio. Žmogus buvęs 
doras ir blaivus, mėnesiui 
gaudavęs tik 10 rub. algos.

Šakiai, Suv. gub. Vasario 
3 d. buvo Šakių parapijos 
sueiga, sušaukta apsvarsty
ti, kur statyti naujų bažny
čių. Yra, mat, du sumany
mu: 1) statyti bažnyčių to
je vietoje, kur yra senoji 
bažnyčia, 2) iškelti jų už 
miesto, Augustavos dvaro 
laukan. Klebonas palaikė 
pastarų j į sumanymų, bet 
parapijoms nutarė statyti 
toje pat vietoje, ‘kur stovi 
dabartinė.

A. Juvėnis.

Perloja, Trakų apskr. Per 
patį Perlojos vidurį teka

“Visa Vilna”, didžiulis 
rusų kalba vadovas po Vil
nių, taisant adresų kningą 
su nurodymais visų įstaigų, 
firmų ir daugybe šiaip vi
sokių adresų ir reikalin
giausių jų žinių, jau keli me
tai kaip leidžiamas kasmet 
vienos žydų firmos, išėjo ir 
šiais 1914 metais. Šių metų 
leidinys pažymėtinas tuo, 
kad kalendoriuje, šalę ru
sų ir lenkų — įvestas ir lie
tuvių kalba kalendorius. Į- 
staigų tarpe paminėtos 
taippat ir lietuvių įstaigos, 
laikraščių redakcijos ir tt.

Veiveriai, Sir aip 
jau žinoma, šie ėigti
čia mokytojų kursai. Į tuos 
kursus įstojo išviso 22 žm. 
(17 vyrų ir 5 merginos). 
Nors buvo kalbėta, kad bus 
priimami vien tik jaunuo
liai lietuviai, tečiau tarp 
vyrų yra vienas rusas. Trįs 
iš kursistų 2 merginos ir 1 
vyr. ’ yra baigę “Saulės” 
kursus, kiti gi miesto mo
kyklas, arba ne mažiau, 
kaip 4 gimnazijos klesas 
(baigusių miesto mokyklas 
yra daugiausia).

Skuodas, Telšių ap.
met musų apylinkės ūkinin
kams apisunkųs metai; ja
vų pereitų vasarą užderėjo, 
tiesa, neblogai, ypač avižų; 
šios net žymiai svaresnės, 
taigi brandesnės kaip už
pernai, tik rugiai šiemet 
menkesni, mažiau tebįra, ir 
grudai smulkus ir lengvi. 
Beveik visų ūkininkų gru
dai ir kiti ūkio produktai 
tebestovi neparduoti, nes 
rudenį, keliams patvinus, 
niekur negalėjai išvažiuoti; 
paskui baisios pūgos siautė 
kuone 4 savaites; dabar pū
gos pasibaigė, bet sykiu pa
sibaigė ir žiemos kelias, 
sniego prie musų jau kur- 
nekur patvoriuose beužsili- 
ko; iškilo upeliai, pelkės ir 
tas menkas pašalimas bai
gia jau eiti iš žemės ir štai 
žmonės vėl užsidarė troboj e; 
ne iš visur su vežimais te
galima didesnį miestelį pa
siekti. Jokios produktų kai
nos neikiek nekįla — tebe
stovi daug žemesnės, kaip 
pereitais metais. Girdėt, 
kad ir degtinės monopoliai 
žymiai mažiau degtinės 
pardavę, negu pernai 
pačiu laiku.

be-
tuo

>‘ni-»:tU.lln

Už tai darbininkų algos 
šį pavasarį žada net 20% 
pakilti.

Sausio 18 d. apie 4 vai. 
rytmetį keliatą sykių sužai
bavo ir girdėjosi gana aiški 
perkūnija; tikrai keistas 
gamtos apsireiškimas. Se
nieji spėja šiemet daugiau 
žiemos nebebusiant.

rie pravažiuodami arbati
nėj arbatėle apsišildo,’ pasi
stiprina ir toliau traukia; 
jiems, žinoma, ir tas uždar
bis nauda atneša, vargšai gi 
girtuoklėliai, nors ir gražiai 
uždirba, bet vis tebėra nu
skurdę. Dabar keliai vėl 
blogi, sniegas baigia tirpti.

Veviržėnai, Kauno gub. 
Tur but niekur taip nelau
kia gero, šlajomis važiuoja
mo, kelio, kaip šios apylin
kės žmoneliai. Mat, čia ge
riems keliams pastojus, ge
rai uždirbama. Kunigaikš
tienės miškuose žydų nu
pirkta ir sukirsta daugybė 
rąstų ir “runkulių” (metro 
ilgumo medžiai). Porą sa
vaičių buvo geras kelias. 
Ek, ir pasipylė šlajos. Eini 
priešais ir skaitai — ant 
rąstų galų parašyta 3, 4, 5, 
6 rub., o kartais ir daugiau; 
tiek tai mokama už to rąs
to nuvežimą iš girios ligi 
Prūsų sienos, Aisėnų (12— 
15 verstų). Čia puškelis, rei
kia pasiganyti, šnapso išsi
gerti, juk gerai uždirbama! 
Na, ir geria; kitas kartais 
ir ant rąsto nebepasėdi — 
drimba žemyn. Tik varg
šams kelios dienos buvo 
pasninkas. Mat, monopolyj 
buvo pritrukę degtinės, o 
čia nuo Naujų Metų ir trak
tierius stovi uždarvtas 
(Dieve duok, kad jis ir ne
atsidarytų; kiek tai veviržė- 
niškiams pinigų atliktų ki
šenėje!). Taigi nabagėliai 
bėga šen, bėga ten, bėga į 
aptieką, kad nors anodija 
grobus sau paplikinus. Bet 
yra ir išmintingų vyrų, ku-

Šiauliai. “Vilties” No. .15 
š. m. Pušelė rimtai išrodė 
reikalingumų Šiauliuose 
antros bažnyčios. Šiauliuo- 
,se antroji bažnyčia reikalin- 
nes Šiaulių miestas už Da
gesnė net, negu Panevėžyj, 
nevėžį didesnis ir kasmet 
vis auga. Pastatyti * bažny
čių Šiauliuose ne taip jau 
sunku, kaip kad kam rody
tųs, nes į geležinkelio pu
sę yra tinkamas bažnyčiai 
priderąs piečius kokiuo

varstu atstu nuo senosios 
bažnyčios. Piečius yra kata
likų apgyventoje miesto 
vietoje, taigi vieta naujai 
bažnyčiai patogi. Ant pie
čiams dar yra bažnytiniai 
trobesiai, kurie bažnyčią 
statant, bus labai naudingi. 
Netoli minėto pleciaus yra , 
dveji namai gerų žmonių 
bažnyčiai užrašyti. Mat, 
žmonės jau nujautė, kad 
antroji bažnyčia Šiauliuose 
turės būti. Štai tuose paa
lsuotuose namuose galės ku
nigai laikinai apsigyventi. 
Taigi visos aplinkybės pri
taria naujos bažnyčios sta
tymui. Reikia tik sutverti 
parapijom; kuopelė, kuri 
neatidėliojant tą dalyką , 
vykdintų, o kelią ras.

“Viltis”.
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Patčmiįimai.

Dr. Šliupas pasiteisina.
Kuomet nesenai socialis

tai įnirtę ant Dr. J. Šliupo 
už bendravimosi su tautie
čiais, už Tautos Namams 
palankumą, ėmė jį įvairiais 
budais žeminti, Dr. Šliupas 
per “Laisvąją Mintį” ne tik 
skaudžiai subarė visus tuos 
— pasak jo — nepraust- 
burnius, bet dar primetė 
jiems viešu pinigu aikvoji- 
mą, nedavimą jokių atskai
tų iš surinktų Amerikoje 
aukų, kokios buvo suvarto
tos 1905 metais neva revo- 
liucijiniams tikslams Lie
tuvoje.

Į tą socialistams užmeti
mą, jie užuot kalbėti apie 
minimas savas atskaitas, 
pirmiau pareikalavo pas pa
tį Daktarą atskaitų iš anais 
metais surinktų aukų ko
kiam tai ištremtiniui Sibe- 
rijoj. Ir štai dr. Šliupas 
duoda atskaitą (“L. M.” 
No. 46), kurioje pažymi, 
kad jis 1909 ir 1910 metais 
buvęs aukų surinkęs viso 
$177.72. Iš tų pinigų neko
kiam J. L., ištremtiniui Si- 
berijoje buvę išsiųsta $123.- 
Ijjj^kusiais gi pinigais per 

ją sušelpta vienas Peterbur
ge mokinęsis studentas, ku
ris jau baigęs mokslus ir 
šiandie turįs kiltą valdvie- 
tę.

Apie pirmutinį J. L.,, del 
kurio ir aukos buvo renka
mos, Dr. Šliupas rašo indo- 
mius dalykus. Tasai J. L. 
pirmiausia 1909 metais į dr. 
Šliupą atsišaukęs ir malda
vęs finansinės pagelbos pa
bėgti iš Siberijos. D-ras 
tada jam nusiuntęs nuo 
savęs 15 rublių, gi paskui 
tuo tikslu rinkęs aukas ir 
sukišęs dar, kaip augščiau 
minėta, $123.50. Tečiau pas
kui D-ras gavęs žinią, kad 
tasai ištremtasis socialistas 
esąs vilingas, jis visai ne
manąs iš Siberijos bėgti 
tik norėjęs pasinaudoti vi
suomenės aukomis. Tada 
D-ras jam aukų siuntinėji
mą pertraukęs ir likusias 
pasiuntęs — studentui.

Atskaitos pabaigoje li
ras Šliupas štai ką pažymi: 

“Tad — jaigu seiliaus apie 
tą reikalą nešnekėjau, tai vien 
iš gėdos, kad mane išguitinis 
apgavo, o per mane ir — lie
tuvių visuomenę. Teisybė yra, 
kad neturėjau kur akių padė
ti. Bet kad šiandie socialistai 
aut manęs užgula už minėtą 
sias aukas, tai visuomenei 
pranešu, kad aukomis naudo
jasi apgavikas-socialistas, ir 
jaigu aš prasikaltau jį gelbė 
damas, ir į visuomenę atsi 
šaukdamas pagelbos — tai 
pats likau apgautas. — Mink
šta širdis del kankinių — tai 
mano kaltė, o kieta apgavinga 
socialisto širdis — tai kaltė 
p. J. L., kurs, žinoma, nei ne
manė pabėgti, nors laiškuose 
tai tikrino.

“Tikiu, kad visuomenė bent 
man tą klaidą nepaskaitys e- 
sant didele nuodėme, ypatin
gai kada pasimokinau, jog tū

lų socialistų dantįs balti, bet 
kad sielos juodos, suterštos, 
purvinos”.
Vadinasi, D-ras visuome

nės atsiprašo. Tas gražus 
daiktas.

Dabar lauksime socialis
tų atskaitų. Jos turės būti 
labiau indomios.

Amerikoninė tvarka.
Turi būti tik vienoj Ame

rikoj yra galimi tokie indo- 
mųs atsitikimai, kai kad 
paskutinis su ponia Sado 
McDaniels, japoniete, ame- 
rikoninio gydytojo žmona.

Ponia McDaniels pirm 7 
metų išėjo už vyro ameriko
no, dr. J. E. McDaniels, 
kuomet tasai tarnavo vienoj 
ligoninėj Yokahomoj. Dr. 
McDaniels nesenai nuskir
tas chirurgu ant valdiškojo 
laivo Maniloj.

Nesenai ponia McDaniels 
atkeliavo į Suvienytas Val
stijas tikslu aplankyti sa
vo vyro gimtines apylinkes 
Independence, Oregon. Te
kiau imigracijinė valdyba 
ją sulaikė ir nusprendė de
portuoti, kadangi ji netu
rinti reikalaujamojo pas- 
porto, gi faktas, kad ji iš
tekėjus už amerikono — 
imigracijos valdybos nuo
mone — nepadaro jos ame
rikone.

Dabar antras atsitikimas:
Pirm kelių savaičių viena 

unerikonė įsimylėjo japo- 
iiietin, bet kadangi Kalifor
nijos įstatymai draudžia 
coje valstijoje tuokties a- 
aierikonėms su japonais ir 
atbulai, tatai mergina su 
savo numylėtiniu išvažiavo 
ant jūrės ir ten ant laivo 
ėmė šliubą. Sugrįžus ją su- 
'aikė imigracijos valdyba 
r uždraudė išlipti ant kran
to, kadangi jai ištekėjus už 
japono ji palikus japonė.

Pirmoji — japonė išėjus 
iž amerikono negali būti į- 
eidžiama, nes nepalikus a- 
nerikone”. Antra gi ameri
kone už japono ištekėjusi 
nebuvo įleidžiama šion šą
lu, sies “palikus japone”.

Tiesiog negalima supras
ti, iš kur vėjas pučia. Ne
galima suprasti, kokiuo bu
bi amerikoniniai įstatymai 
ii skinami!

Pavogtoji Gioconda.
‘ ‘ Šaltiny j ’ ’ spauzdinami 

iš Ponios kun. K. Prapuolė
lio laiškai. Viename laiškų 
gerb. viengentis aprašo a- 
pie pagarsėjusį paveikslą 
Gioconda.

“Negaliu dar nepridėti, — 
rašo tarp kitko kun. Pr. — 
kad šiemet Kalėdomis, bent 
inteligentų tarpe, padarė čio
nai trukšmą atvežtasis iš Flo
rencijos pavogtasis Paryžiuje 
Giocondos paveikslas.

“Juokai daugiau nieko. Vi
si laikraščiai vientik Giocon
da užimti tebuvo. Iš Florenci
jos į Komą parvežti jos nu
važiavo vietos pasauliniai ga
liūnai. Romon ji atvežta pir
miausia į Francijos atstovy
bę, kame ją lankė Italijos ga
liūnai, o paskui nuvežta ji į 
galeriją Borghese, kur kas tik 
norėjo, užsimokėjęs lyrą, ga
lėjo ją pamatyti.

“Na, ir aš padariau vieną 
kvailystę daugiau savo amžiu
je. Kučioje prieš piet nuvy
kau pažiūrėti to “stebuklo”.

“...Pačioj galerijoj buvo mi
nia žmonių, žinoma, svetimtau
čių ir Italijos žandarų, iš bai
mės, kad ir vėl kas tosios Gio
condos nepavogtų. Užsimokė
jęs lyrą turėjau laukti kokių 
15—20 minučių, kolei priėjo 
eilė į salę ineiti. Na, o salėje 

pilna žmonių. Patsai gi pa
veikslas po stiklu, taip kad 
dar ilgai reikia taikyti surasti 
sau tinkamą vietą, kad butų 
matyti...”

“Prie pat paveikslo prilindę 
daugiausia senbobės ir sen
mergės, tarsi, katės į lašinius 
žiuri, dūsaudamos, kad paro
džius, buk tai jos daug dailė
je išmanančios...”

“Mano nuomone, visai čia 
nėra ko ir žiūrėti. Gal jau aš 
tokis profanas, tečiau mano 
akyse toji Gioconda, tai pa
prasčiausia sau boba, ueinte- 
ligentė, murzina, neišsiprau- 
sus! Ir ko čia dūsauti!” 
Tiek kun. Prapuolenis.

O juk tasai paveikslas ap- 
kainuojamas kelis šimtus 
tūkstančių dolerių! Argi tai 
jau butų toks žmonių neiš
manymas. Gali būti ir taip.

Fanatizmo vaisiai.
‘ ‘ V iltis ’ ’ paduoda y tin 

svarbų dokumentą iš lietu
vių-lenkų santikių Lietuvo
je. Tai tamsiosios sulenkin
tų lietuvių minios darbas. 
Yra tai Butrimonių parapi
jos (Lydos apskr., Vilniaus 
gub.), Karmoniškio “aka- 
licos” gyventojų skundas 
garsiajam kitkart Rodūnios 
dekanui, Eišiškių klebonui 
kun. Gintautui, paduotas 
1907 m.

Tasai “dokumentas” ra
šytas netaisiklinga rusų 
kalba, gi vertime sekančiai 
skamba:

“Mes visi Karmoniškių a- 
kalicos gyventojai, nepripažįs
tame, kad Butrimonių bažny
čioje pamaldose butų varto
jama lietuvių kalba dėlto, kad 
tas lietuvių tikėjimas yra pa
goniškas. Musų atminčia prieš 
keliatą metų, kai buvo kuni
gai tikri katalikai, tai jie iš 
sakyklų prakeikdavo tąją lie
tuvių kalbą ir sakydavo, jog 
šitasai lietuvių tikėjimas esąs 
nuo pagonų, jog negalima esą 
ta kalba katalikams kalbėti. 
Bet dabar mes nebegalime ži
noti, kokio tikėjimo yra mu
sų kunigai — katalikų ar lie
tuvių, tečiau taip rodos, jie 
ne iš katalikų, bet iš lietuvių, 
kad jie būtinai nori įvesti į 
bažnyčias pamaldas lenkiškai 
ir lietuviškai, bet mes ant to 
nesutinkame, geriau lai buna 
musų bažnyčioje lenkų ir pra
voslavų kalba, o ne lietuviška, 
dėlto kad pravoslavų tikėji
mas nėra pagoniškas, lietuvių 
gi tikėjimas pagoniškas. Tame 
ir pasirašome...” 
Seka keli parašai.
“Viltis” ant galo pridu

ria :
“Ar begali būti didesnis su

lenkintos liaudies apkvailini
mas, kaip kokis pasirodo šia
me “dokumente”? Kieno tai 
darbų vaisiai, komentarių, ro
dos, nereikia”.

Bagočius ir Amerikos 
lietuviai.

“Vien. Liet.” štai kokį 
indomų pranešimą skaito
me:

“Boston Globe” atspauzdino 
trumpą žinutę apie Bagočių. 
Šisai išlaikęs advokato egza- 
inenus, bet Massachusetts ad
vokatų draugija jokiuo budu 
nenorinti jo prileisti prie 
praktikos delei jo prasto po
būdžio... Dabar Bagočius pa
davęs apeliaciją viršesnian 
teisman. Jisai teisinasi, kad 
jo pirmesni pasielgimai.... bu
vę atlikti dar tada, kada jis 
buvęs jaunas ir “nesubren
dęs”. Jo pobūdį labai suga
dinę ir Amerikos lietuviai. 
Štai jo žodžiai: “Kada po dve
jų metų klajojimo po svietą, 
daugiausia dirbus ant valkatų 
garlaivio už anglių pristatyto
ją, pribuvau 1903 metais A- 
inerikon, tai radau čia savo 
žmones be jokio “honoro” ir 
priešus tiesų bei tvarkos. Ne
ilgai man reikėjo, kad aš nuo 

jų persiimčiau anarchistų pa
linkimų, neapkentimo valdžios, 
įstatymų ir turtingąją. Aš ir 
nenumaniau, kad tie mano 
darbai reiškia moralį sugedi
mą ir tt.”
Vadinasi, Bagočius Ame

rikos lietuvius anarchistais . v • 1išvadina.
Tuo dalykų tuojaus turė

tų užsiimti Lietuvių Spau
dos Draugija Amerikoje. 
Pirmiausia reikalinga tame 
pačiame “Boston Globe” 
atitaisyti tas Bagočiaus ne
sąmones kas link Amerikos 
lietuvių, gi paskui plačiau 
nušviesti jo paties — pasak 
jo — moralį sugedimą. Ta
da Bagočiui išnaujo prisi
eis pasakyti: “Dabar aš nie
ko neturiu, viltis praėjo, 
vien Kristus man teliko ir 
tik juomi viliuosi...” (Ba
gočiaus Išpažintis” — “V. 
L.” No. 8).

Kas yra Lietuva?
“Dilgėlėse” atspauzdinta 

žinutė antgalviu: “Škotija 
(Scotląndija) šelpia Lietu
vą”. Kad persitikrinus kie
no ir kokia Lietuva šelpia
ma perskaitykime pačią ži
nutę:

“Škotijos Lietuvių Socialis
tų Sąjunga atlaikė savo su
važiavimą”.

“Tarp ko kito nutarė, kad 
kuopos tvertų ratelius Lietu
vos Socialdemokratą Partijai 
šelpti. IŠriiiko L. S. D. Par
tijos ir kalinių šelpimo ko
mitetą.. .”
Pasirodo, kad “Dilgėlės” 

Lietuva pavadina Lietuvių 
Socialdemokratų partiją!

Laikui bėgant bener tik 
ir “Dilgėlės” nepasivadys 
Lietuva.

wJfij^prbalsas. -
dSBBBb Lietuvos laik

raščiuose paskelbta Lietu
vių Katalikių Moterių drau
gijos atsišaukimas į Lietu
vos atstovus durnoje, idant 
jie bendromis su kitais at
stovais jėgomis paremtų 
Rusijos moterių lygiateisių 
lygos dumon. įnešimą, ku- 
riuomi reikalaujama — vi
soj Rusijoj uždaryti ' viso
kios rūšies paleistuvybės 
namus, panaikinti prostitu
cijos reglamentaciją ir įves
ti kovą su venerinėmis ligo
mis sulyg bendrųjų įstatų, 
išleistų limpančioms ligoms 
naikinti. Po moterhi lygos 
reikalavimu pasirašę dar 
44 durnos atstovai.

Perka čiurlionies 
paveikslus.

Lietuvių Dailės Dr-ja 
Vilniuje perka iš p. S. Čiur
lionienės nabašninko jos vy
ro, dailininko M. K. Čiur
lionies, paveikslus už 25 
tūkstančius rublių, kuriuos 
turės išmokėti per 20 metų. 
Kaikurie paveikslai apkai- 
nuoti 2.000 rublių. Tie pa
veikslai liksią lietuvių tau
tos nuosavybe.

Kokioj šalyj Kaunas?
Kiekvienas pasakys, kad 

miestas Kaunas randasi 
Lietuvoje. Bet “Keleivis” 
(No. 9) kaip tik atbulai pa
žymi. Po dideliu antgalviu 
“Iš Rusijos” jis pirmoj vie
toj aprašo apie potvinį 
Kaune. Nežinia kas butų 
atsakančiau tiems ponams: 
ar aro gauti j a, ar obskuran- 
tizmas.

Kasžin koks rankraštis.
Pernai vasarą — skaito

me “Viltyj” — vienas Dor-

Enthanatįja.
Tuo vardu (nuo graikų 

“en-thanatos” — laiminga 
mirtis) nesenai vokiečių gy
dytojų rateliuose gimė ju
dėjimas, reikalaujantis, i- 
dant kiekvienam gydytojui 
butų pripažinta teisė nepa
gydomai sergančiam paci
entui, jam pareikalavus, 
sutrumpinti gyvastį, arba 
palengvinti merdėjimą, su
mažinant skausmus tam 
tikrais vaistais.

Medicinos mokslas išra
do įvairiausius budus kūno 
sopulių numalšinimui. Vie
ni todėl apsvaigina centra- 
lę nervų sistemą, kiti įšmir- 
kščia kunan visokius nar
kotikus ir kūną padaro ne- 
jausliu. Taip sparčiai medi
cinos mokslui pirmyn žen
giant ir nestebėtina, kad 
imta pagaliau galvoti ir a- 
pie tai, kaip čia butų gali
ma dirbtinais budais palen
gvinti žmonėms prieš
mirtinius moralius kentėji
mus arba merdėjimo kan
čias, idant jos mažiau kan
kintų mirštantį ir podraug 
negimdytų kitiems, tai ma
tantiems, pasibaisėtinų į- 
spudžių. Žmogui, pasmerk
tam miriop delei nepagydo
mos ligos, tvirtina to judė
jimo šalininkai, visai neru
pi ilgesnis keliomis valan
domis gyvenimas. Jam no
rėtųsi kuogreičiausiai per
siskirti su skausmais. To
dėl pacientui lengvos mir
ties suteikimas, žinoma, 
jam pačiam reikalaujant, 
butų jam tikroji geradary
bė.

Žinomas monistų vado
vas, dr. W. Ostwald, nese
nai savo laikraštyj “Das 
monistische J ahrhundert ’ ’ 
nupiešė projektą biliaus 
formoje valstybės įstaty
mui. Sulyg to projekto 
kiekvienas nepagydomas li
gonis prieš mirsiant paduo
da teisman prašymą su
trumpinti jam gyvastį. 
Teismas pasiunčia gydyto
ją specialistą ir liepia ser
gančio padėjimą ištirti. 
Kuomet sulyg specialisto 
mirtis pasirodo neišvengti- 
na, gydytojui turi būti lei
džiama sergančiam gyvas
tį sutrumpinti.

Toksai projektas, žinoma, 
yra priešingas sveiko pro
to etikai ir krikščioniškai 
moralybei. Jei jis galėtų 
palikti valstybiniu įstaty
mu, tuomet bile kiekvienas 
pamišėlis galėtų pasidaryti 
sau galą su gydytojo pagel- 
ba. O juk žmogus nėra sa
vo gyvasties viešpačiu, ta
tai negali jos trumpinti ir 
neturi teisės to daryti net 
delei nepagydomos ligos.

Pagaliau kas gi musų nė
ra pasmerktas tekti mirties 
nagams? Žmogaus gyveni
mas, tai palengvas merdėji- 

pato universiteto botanikos 
profesorius, tyrinėdamas 
Žemaičių florą, užtiko Kre
tingos vienuolyno sande
liuose seną, matyt, spaudon 
paruoštą rankraštį — Že
maičių ir Lietuvos augalų 
aprašymą. Spėjama, kad tai 
esąs kun. Pabrėžos veika
las. Rankraštis, žinoma, ne
pražus mokslininko profe
soriaus rankosna patekęs, 
bet ar ne musų Mokslo 
Draugijoje turėtų būti jam 
vieta?

mas ir tuo supratimu kiek
vienas musų yra “nepagy
domai sergančiu”. Kiekvie
nas musų organizmo veiks
mas laikui ir metams bė
gant palengva silpnėja; 
kiekvienas atsidusimas ar
tina mus vis arčiau link 
paskutinės musų gyvenimo 
valandos, kiekvienas širdies 
suplasnojimas liudija, kad 
ne amžinai taip turės būti. 
Pagaliau toksai noras savo 
gyvastį sutrumpinti prieši
nasi paties žmogaus elgimo
si instinktui. Kiekvienas 
musų sudreba mąstant apie 
paskutinę merdėjimo valan
dą, tai kas gi trokš sau tą 
merdėjimą pagreitinti, no- 
riųts turėtų gydytojo gva- 
rantiją, kad pabaigs savo 
gyvenimą be jokio fiziško 
ir moralio skausmo.

Mirties arba gyvenimo 
dienų sutrumpinimo gali 
trokšti tik žmonės netikin
tieji, sulyg kurių nuomonės 
su mirtimi viskas pasibai
gia. Gali tai būti individu
al, kurie iš locnos kaltybės, 
kurie paleistuvaudami ir ki
tokį palaidų gyvenimą vež
dami užsikrėtė nepagydo
momis ligomis. Pas tikin
čiuosius žmones — apart 
išimtinų atsitikimų, žmonių 
nepaprastai šventų — pa
žymėtinas yra prisirišimas 
prie gyvasties, nors toji tu
rėtų tęsties ilgiausius me
tus tarp didžiausių skaus
mų. Džiovininkas pav., pa
smerktas miriop ir palen
gva vystantis, mintis apie 
savo mirtį skubiai atitolina 
ir visai nenori, idant gydy
tojas turėtų sutrumpinti 
jam gyvastį. Net seneliai ir 
bejėgiai visuomet' yra mie
lai prisirišę prie gyvasties.

‘ ‘ Enthanatinį” judėjimą 
pagimdė tik žmonių baimė 
merdėjimo metu. Religijinis 
žmogus neturi tos baimės, 
kadangi tomis baisiomis 
žmogui valandomis jį sura
mina tikėjimas. To judėji
mo šalininkai pasiremia 
tariamais žvilgsniais del 
savo artimų. Bet ištikrųjų 
jiems visupirmu rupi pla
tinti tarp žmonių laisva- 
manybės ideą ir griauti ti
kėjimą į dūšios nemirtinu- 
mą bei į anapus grabo gy
venimą. Tame tai ir gludo 
visas jų tikslas.

Augk ir tobulinkis.
“Tobulinkis arba eik 

sau”. Tie žodžiai spokso 
prieš akis darbininkų vie
noj New York o įstaigoj. 
Savininkas sako, kad nei 
vienas žmogus negali pas 
jį ilgai būti, kuris neparodo 
ženklų augimo ir tobulini
mosi. Jis sako, jam nerei
kią “negyvėlių”, nei stul
pų žmogaus pavidale. Jau
nas vyrukas, kurs nerodo 
augimo ženklų neilgai lai
kysis jo įstaigoj.. Tas, ku
ris nesitobulina, būdamas 
kokioj nors įstaigoj arba a- 
mate, tam nėra paaugštini- 
mo, pakėlimo. Nuolatai jis 
dirbs prasčiausią darbą, bus 
pastumdėliu. Tas, kuris nei
na pirmyn, eina atgal; tas, 
kurs nesitobulina, tas blo
gėja.

Kada is turėjau pasisam
dęs labai vikrų, rimtą, išti
kimą, teisingą vyruką. Vie
nok;, jis neturėjo pasiseki
mo. Tai buvo del to, kad jis 
nesugebėjo įsigilinti į jam 

pavestus dalykus; neturėjo 
gabumo įgyti pažinties, ne
buvo mokslus; stingo jam 
nuojėgos tobulinties. Išro
dė, lyg kad jis negalėjo įsi
kalti sau į galvą naujų i- 
deų. Paprastą darbą jis at
likinėjo su didžiu rūpestin
gumu. Laiku ateidavo į 
darbą ir netingėjo; bet jam 
labai stingo nuojėgos augti 
ir tobulinties.

Turėjau pasisamdęs kito
kiu jaunų vaikinukų. Kiek
vieną darbą jie akimirkoj 
suprazdavo. Ir jie kildavo 
augštyn šuoliais. O tai dėl
to, kad jų protai buvo gied
ri ir veiklus, ūmai prisitai
kindavo ir mokėdavo pa
naudoti savo pažintį. Jie 
tiesiog ryte rijo naudingus 
faktus, kaip ištroškęs kad 
geria vandenį. Savo dalyke 
jie norėjo ir stengėsi būti 
pirmais.

Svarbiausia yra žinoti, 
kaip atlikti dalyką. Vyru
kas su ambicija žino, kad 
jam reikia žinoti savo da
lyką perdėm. Ir tik tuomet 
jis tegali iškilti augštyn. 
Jis yra budrus, mato viską, 
visada gyvas, nuolat rūpi
nasi patirti, pamatyti, įgy
ti supratimą apie budus ir 
tvarką.

Jis nemano apie pinigus, 
bet jis žiuri į progą išmok
ti amato arba profesijos. 
Būti ten, kur jis gali viską 
matyti, kur jis gali, būti su
sidūrime su įstaigos virši
ninkais ir įgyti kuotobu- 
liausią pažintį apie savo a- 
matą arba kitą dalyką yra 
jam svarbiau, negu pinigiš- 
kas atlyginimas. Tokiam 
vaikinui svarbiausia yra 
proga įgyti pažintį apie da-^ 
lyką, pamatyti budus žttlie- 
kamų. svarbių dalykų, nes 
gerą pažintį turėdamas a- 
pie savo darbą, apie savo 
amatą ar profesiją, be abe
jonės turėsi ir gerą pasise
kimą.

Jaunas vaikinas, besimo
kinąs amato ar darbo, ne- 
nusimįs gavęs mažą atlygi
nimą. Eidamas namo neai
manuos,t kad jo kišenius 
pustuštis. Ne, jo galva kitu 
kuo bus užimta. Jo galvoj 
bus dalykai, apie kuriuos 
mokinasi. Jis žino, kad a- 
matą ar profesiją pabaigęs, 
jis ims puikią algą.

Šimtai vyrų ir moterių 
šioj šalyj aimanuoja, gau
ną mažas algas, neturį pro
gų. Ištikro gi jie yra sūku
ry j visokio biznio, judėji
mo, o tai geriausia jiems 
mokykla. Jei jie atsipicrk- 
tų, butų budrus, gilintus į 
dalykus, stengtus įgyti pa-, 
žinties, jie nedejuotų ne
turį progos, arba kad liki
mas eina prieš juos. Jie 
matytų, kad stovi ant ke
lio, kurs veda prie gerbū
vio. Jie suprastų, kad dir
bant, besiveržiant pirmyn, 
jie galų gale pasieks tikslą.

Orison Swett Marden.

Rusija skolina pinigus. 
Rusija Franci joje išnaujo 
skolina pinigus ir tuo tarpu 
net pustrečio milijardo rub
lių! Iš tų pinigų jau gavus 
665 milijonus rublių. Sako
ma, valdžia tuos pinigus 
panaudosianti strateginių 
geležinkelių pratiesimui ir
tai su Francijos valdžios ži
nia tai darysianti. Pasken
dus skolose ir vis dar dau
giau skolina.
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Gyvuliai kurie mus redo ir 
valgydina.

Skaitytojas, pažvelgęs į 
viršuj padėtų antgalvį, pa
manys: “Et, tai čia bus kal
ba apie avis, jaučius, kar
ves, kiaules, ožkas — vis 
gyvuliai, apie kuriuos mes 
gerai žinome ir be aprašy
mų”. Iš dalies tai tiesa. 
Kiekvienas musų gerai ži
no apie galvijus, kiaules, a- 
vis. Vienok, jei skaitytojas 
turės kantrybės visų šį 
straipsnį perskaityti, tai 
nemaža indomumų sau ras. 
Nebus čia rašoma apie to
kius dalykus, kurie kiek
vienam kaime užaugusiam 
žinomi. Paprastas žmogus 

. mato kaikuriuos keistus da
lykus pas gyvulius ir neži
no, vienok, jų prasmes. Čia 
apie tai bus aiškinama.

Buvo laikas, kuomet ne
buvo naminių gyvulių. Visi 

. buvo laukiniai, lakstė sau 
laisvai. Laikui bėgant žmo
gus pamatė po truputį, kad 
kaikuriuos gyvulius gali
ma prijunkinti. Prijunkini- 
mas gyvulių prasidėjo nuo 
neatmenamų laikų, nuo lai
kų, kuomet žmogus nesirū
pino kokiuo nors budu už
rašyti apie savo darbus. 
Todėl nežinia, kur ir kaip 
prijunkinta mus naminiai 
gyvuliai, nežinia, kas ėmė 
sėti javus, nežinia, kas ėmė 
naudoti ugnį.

Kaikuriose šalyse dar už
siliko laukinių galvijų, nuo 
kurių mus naminiai galvi
jai veda savo pradžių. An
glijoj lordas Tankerville tu
ri didžius gojus, kur teblai-

jie kad laigė tūkstančius 
metų atgal. Tie galvijai yra 
žiaurus. Pamatę žmogų kar
tais jie dumia šalin, o kar
tais užpuola žmogų, subado 
ir sutrypia. Diena jie slaps
tosi tarp medžių, tankumy
nuose, naktį gi išeina į ve
jas ganyties.

Airijoj taipgi yra dar lau
kinių galvijų, nors kitokios 
veislės. Jie yra maži, juodi 
ir nėra taip bailus.

Galvijai teikia žmonėms 
didelę naudų. Sunku tiesiog 
įsivaizdinti, kaip mos galė
tumėm apsieiti be karvių. 
Chini j a yra vienintelė civi
lizuota šalis, kur nevarto
jama pienas. Visur kitur 
žmonės vartoja pieną ar 
tai karvių, ar elnių, ar kup
ranugarių, ar kumelių. Vie
ni tik chinai nežino naudos 
ir vertės pieno.

Apie karvę.
Yra daug karvių veislių. 

Prie geriausios rųšies pri- 
skaitoma Jersey veislės 
trumparagės karvės. Tos 
veislės karvės duoda po 7 

' ir daugiau kvortas pieno. 
•Tos veislės karvės yra ne 
tik pieningos, bet jų pienas 
yra riebus. Iš 7 kvortų gau
nama svaras sviesto.

Italijoj karvėms nėra ga
nyklų. Jos per naktis ir die
nas tvartuose laikomos ir 
žiemą-vasarą namie šeria
mos.

Kiekvienas žino, kad kar
vės kremta gromulį. Maistą 
jos pirmiau nekramčiusios, 
tik apčiaumojusios surįja. 
Paskui atrįja ir sukramto, 
ir.^iomet galutinai nurįja. 
Karvės turi keturis skil

vius. Pirmiau ėdesis pa- 
kliųva į pirmąjį skilvį. Čia 
jis nėra virškinamas. Urnai 
maistas eina į antrąjį skil
vį. Šio skilvio sienos nėra 
lygios, bet panašios į korį. 
Čia maistas surituliuojamas 
į mažus grumulėlius-gromu- 
lius. Tuos grumulėlius viso
kiu laiku gali atryti ir 
kramtyti. Po šito sukram- 
tymo-sugromuliavimo mais
tas patenka į tretįjį skilvį. 
Sienos šito skilvio yra rau
meningos ir čia maistas pri
taisomas ketvirtajam skil
viui, kuriame virškinimas 
baigiasi.

Mąstančiam žmogui, be 
abejonės, nekartų buvo ki
lęs galvoj klausimas — ko
dėl karvės gromuliuoja? 
Tas yra šitaip išaiškinama.

Labai, labai senai, kuo
met galvijai dar laisvi sau 
laigė, tuomet jie turėjo 
daug priešininkų, kurie jais 
mito. Todėl galvijai turėjo 
labai daboties, nesirodyti į 
erdvias vietas, į lygumas; 
turėjo tankumynuose slaps- 
tyties. Bet lygumose gau
siai yra sočios žolės ir gal
vijams reikėjo eiti ganyties. 
Tad jie įpuldavo į lankų ar 
veja ir skubiai grauždavo 
ir rydavo žolę. Bet nesu
kramtytas maistas jokios 
naudos nesuteiks. Jei ir 
žmogus išvirtų, gerai paga
mintų valgį ris gerai nesu- 
kramtęs, tai visai maža iš 
to valgio teturės naudos. 
Tuomi labiau žolė reikalau
ja gero sukramtymo, nes 
ją sunku suvirškinti. Taigi 
rūpestinga gamta galvijus 
ir kaikuriuos kitus žole 
mintančius gyvulius aprū
pino keturiais skilviais. Ži
noma, tie"* skilviai labai pa
lengva teišsivyste. Vienok, 
reikalui atsiradus,, jie vys
tėsi. Taigi galvijai ant grei
tųjų įbėgę į lygumų prikem
ša savo skilvį ir paskui le
kia į saugesnę vietą ir čia 
ramiai gromuliuoja. Yra 
tai labai nuostabus gamto
je apsireiškimas, kad reika
lui ištikus, vystosi gyvu
liuose įmonės, reikalingos 
veislės išlikimui. Pereitamė 
“Kataliko” numery j aiški
nome, kad vabalai ant me
džių įgijo panašumų į lapų 
spalvų ir formų, kad kiti 
vabalai įgijo panašumą į 
paukštį, kad kaikurie gy
vuliai įgijo spalvą, panašia 
į spalvą apylinkių, kur jie 
gyvena.

Nauda iš galvijų.
Ką čia kalbėti apie nau

dų iš galvijų? Juk apie tai 
visi žino — gal ne vienas 
skaitytojas pasakys iki šios 
straipsnelio vietos perskai
tęs. Bet jei tokio skaityto
jo paklausim išvardyti, išrė
dyti naudų iš galvijų, tai 
turbūt tepasakys, kad kar
vės duoda pieną, jas papjo
vę gauname mėsos, skūra 
išdirbama į odų, o jos kau
lai išmetami šunims grauž
ti. Gal dar primįs, kad se
niau lietuviai jaučiais arė. 
Ar tai kasžin tik tiek nau
dos teturime iš 
Tiesa, mažai 

galvijų? 
kultūringi 

žmonės tik tiek ir temoka 
išnaudoti galvijus. Bet pa
žiūrėkim ką kultūrinei 
žmonės išdaro iš tų papjau
to galvijo dalių, kurias ma-

užpuoli-

gyvulys 
tai jau-

žai kultūringas žmogus nu
meta šunims.

Iš galvijų plaukų dirba
ma šepečiai ir iškemšama 
matracai. Iš kaulų dirbama 
kotai peiliams, šachmatinės 
figūros, visokios grąžuos ir 
milijonų milijonai guzikų. 
Kaikurios dalįs suvartoja
mos muilo dirbimui ir kli
jams, želatinai, vaistams ar
ba gaminama geras lesalas, 
naminiams paukščiams. 
Niekam netikę kaulai yra 
sumalami ir padaroma geri 
trąšalai. Apdulkytuose lau
kuose maltais kaulais puoš
niai auga javai, žolės, dar
žovės, vaisiniai medžiai, uo
gos. Keista pasakyti, kad 
iš kaikurių dalių išdirbama 
didi nuodai, kurie vartojami 
pramonėj.

Kaikuriose dalyse Angli
jos ir kituose kraštuose 
jaučiais ariama ir važiuo
jama. Indijoj stiprus jau
čiai velka kanuoles. Po vi
są Indiją jaučiais ariama ir 
važiuojama. Indijos galvi
jai turi didžiulį guzą ant 
pečių. Indijos gyventojai 
karvę laiko šventu gyvuliu; 
puošia ją visokiomis graž
uoliais.

Šaltuose šiaurinės Ameri
kos kraštuose veisiasi mus- 
kusiniai jaučiai. Jie turi 
plačius ragus, ilgus gaurus. 
Vasarą maitinasi žole, žie- 
mą-gi turi tenkinties kerpė
mis. Kuomet juos apipuola 
lokiai ar vilkai, tai jie tuoj 
subėga į buri, patelės su 
vaikais viduryj, o patinai 
atkiša ragus ir drąsiai, nar
siai grumiasi su 
kais.

Apie avis.
Jaukus, ramus 

yra avis. Avinėlis, 
kūmo, ramumo, tylumo sim- 
bolas. Bet avinai yra žiau
rus ir stiprus. Jie narsiai 
imasi su vilkais. Geras avi
nas jei tvos atsibėgėjęs bu
liui į šoną, tai nebus dyvai, 
jei bulius kris žemėn. Avi
nai ima kartais- tarp savęs 
taukšnotis ragais. Kai abu 
atsibėgėję trenkia stipriais 
ragais, tai kartais vienam 
nulekia ragai, o kartais vie
nas krinta ant vietos. Lau
kinių avinų ragai kur-kas 
didesni ir stipresni, negu 
naminių. Jų buna tokių di
delių, kad lapė viename ra
ge pasidaro sau guolį. To
kius ragus tik didžiausios 
veislės avinai teturi. Ta 
veislė vadinasi urgali. Bu
na keturių pėdų augščio. 
Daug veislių yra laukinių 
avių. Laukinės avįs yra 
žiaurios ir jos neturi vilnų; 
vietoj švelnių vilnų turi 
stangius plaukus, tokius 
kaip ožkos. Naminės avįs, 
kur daugiausia jos laksto 
po laukus, neturi švelnių 
vilnų. Tik gražiai užlaiko
mos avįs yra ramios, jau
kios, tykios ir turi švelnių 
vilnų.

Geriausių vilnų duoda 
Hispanijos taip vadinamos 
merino avįs. Viena tokia 
avis duoda ant sykio 30 
svarų vilnų. Šiaip avis vi
dutiniškai teduoda 6 sva
rus. Tos veislės avių buvo 
nugabenta į Australija. Ten 
jos labai gerai veisiasi. Ten 
ūkininkai turi milijonus a- 
vių. Iš ten daugiausia vil
nų ir gaunama. Didelė dau
gybė avienos gabenama iš 
Australijos į visokias šalis, 
daugiausia Anglijon.

Juokingos avįs yra did- 
uodegės. Kaikada uodega 
sveria iki 80 svarų. Tokios 
avįs veisiama Azijoj. Tokia 
sunki uodega gali lengvai 
pasižeisti. Taigi padaroma 
tam tikri ratukai su lenta 
ant ašies, ir ant jos pade
dama uodega. Taip tai ir 
yažioja avis savo uodegų. 
Uodegos riebumai labai 
tinka valgiui.

Avis yra labai naudingas 
gyvulys, ir jis mažai tesu- 
ėda. Labai ilgai gali išken
tėti be- ėdesio. Karta įkal- 
nyj apnešė buri avių snie
gas. Per penkias savaites 
jos išbuvo ten. Kuomet bu
vo atkastos, tai dar besan
čios gyvos.

Kalnų avįs yra labai 
spraunios, laipios ir šan
kios. Pila greitai nuo vie
nos uolos ant kitos ir nenu- 
spardo uolos šmotelių; bė
ga atsargiai, kaip katė sta
lu ir langais, indais apdė
tais, neliezdama jų.
Apie neteisiai apkalbėtąjį 

gyvulį.
Neteisiai apkalbėtas, ap

šmeižtas gyvulys yra... 
kiaulė. Perdaug ant kiau
lės užsipuolama, perdaug 
niekinama, nešvarinama. 
Bet kiaulė stojo nešvari per 
žmogų, del blogų aplinky
bių. Aplinkybės veikia į 
žmogų, o dar labiau į gyvu
lius. Žmogus turi protų, va
lių, pažįsta gerų ir blogų, o 
tarp blogų aplinkybių kar
tais virsta baisiu niekšu, 
žmogžudžiu, paleistuviu. 
Argi nuostabu, jei gyvulys 
blogai, nešvariai užlaikomas 
pavirsta į nešvarelT.

Tiesa, kiaulė ėda visokių 
bjaurybę, ėda kas tik jai 
papuola. Ezdama visokių 
nešvarybę ji suteršia savo 
mėsų, kurių žmogus varto
ja maistui ir paskui pats į- 
gauna kiauliškų palinkimų 
ir ypatybių. Reikia žinoti, 
kad kiaulė yra ėdriausias 
ant 
per 
gus 
nai 
tik
Žmogus užlaiko 
riai, tai ji ir 

svieto sutvėrimas. Edą 
dienų. Taigi jei žmo- 
nesuteikia jai pakakti- 
maisto, tai ji ėda kas 
jai po snukiu papuola.

jų nešva- 
mėgsta po

mulvynes volioties. Gerai 
šeriamos ir gerai užlaiko
mos kiaulės vra švarus gv- 
vulys.

Daug gyvulių žmogus per 
savo nežinystę neteisingai 
apkalbėjo. Neteisiai apkal
bėjo naudingų sutvėrimų 
rupūžę. Ir ištikimasis žmo
gaus tarnas šuo neišliko ne
apšmeižtas. Žodis cinikas 
paeinąs nuo graikiško žo
džio, kuris reiškia šuo.. Ci
nikais mes vadiname žmo
nes, kurie viską verčia ant 
blogo. Geri žmogaus darbai 
esą saumeilės apsireiškimai, 
prakilnius darbus žmogus 
atliekąs tik del garbės ir tt. 
Cinikas, pamatęs puošnių 
povų, sako, kad jos balsas 
negeras; išgirdęs nuostabiai 
giedant lakštingalų, cinikas 
sako, kad pats paukštis ne
dailus. Viskas cinikams ne
gera. Tokius žmones seno
vės graikai pavadino šuniš
kais, ty. kurie burčija, urz
gia, kaip šuo; burei jaučius 
žmones prilygino prie šunų. 
Ištikro-gi šunes yra gero 
budo ir neurzgia neerzina
mi.

Gamtininkas.

Atsišaukimas į Brolius 
Amerikiečius.

48Pernai “Viltis” No.
ir “Šaltinis” No. 21 paskel
bė nepaprastų ir tikrai kul
tūringų sumanymų, kaip iš 
100 rublių padaryti 100.000 
rublių lietuvių švietimo rei
kalams. Sumanytojai — 
Kairukščių šeimyna. Daly
kas tame, kad lig 1 d. sau
sio, 1915 m. 1000 žmonių 
prisižadėtų įmokėti “Sau
lės”, “Žiburio” ir ‘.‘Ryto” 
draugijoms po 100 rub. Tų 
šimtinę gali sudėti ir keli 
žmonės. Jei lig paskirto lai
ko neatsiras 1000 tokių au
kotojų, tai pasižadėjimas 
nėra pildytinas.

Kadangi tų sumanymų 
musų visuomenė priėmė su 
didele užuojauta ir jau vyk
do, tai tautos garbė ir prie
dermė reikalauja davesti jį 
iki galui. Toks pat suma
nymas anuomet buvo pa
skelbtas vokiečių Austrijo
je, ir per porų mėnesių su
rinkta vokiečių fondui mi
lijonai. Nejaugi mes per 
dvejus metus nesuduosime 
tos- tūkstantinės sumos?! 
Mes, visa Lietuva?! Juk tai 
gėda butų del tokio tautiš
ko nesusipratimo ir gaila 
energijos veltui išaikvotos.

Vargu bau kas nėra gir
dėjęs apie vienintelę lietu
vių progimnazijų Marijam
polėje. Jai kasmet sistema- 
tiškai augant, šiandie netu
rime vietoje tinkamų namų, 
kur galėtume prideramai 
sutalpinti šimtynų moki
nių klesose ir pusę jų pen
sione. Reikia tikėties, kad 
mokinių skaičius ir toliaus 
kasmet didės, taigi būtinai 
turime rupinties įgyti tin
kamus tai įstaigai namus.

“Žiburys” del neprigu
linčių nuo jo klinčių, lig- 
šiol negalėjo pasinaudoti 
brolių amerikiečių duosnu- 
mu, kaip kaikurios kitos 
draugijos, dėlto dabar ištie
siame J ums, Tautiečiai, 
rankų, prašydami prisidė
ti prie minėtojo fondo. Štai 
priemonė, kuria be didelių 
išlaidų ir aikvojimos gali
ma tų patį tikslų pasiekti.

Broliai Amerikiečiai! Jus 
tiek kartų esate parodę už
uojautų viešiems tautos rei
kalams, jus ir dabar neat- 
stumsite ištiestos Jums ran
kos ir neduosite žlugti tam 
taip gražiam sumanymui, 
žinodami, kad be jūsų var
gu jisai galėtų įvykti. Lig- 
šiol “Žiburiui” yra pasiža
dėjusių 80 žmonių.

Kun. M. Gustaitis, pirm., 
Kun. A. Uogintas, pag., 
J. Krasauskienė, kas., 
“Žiburio” valdyba:

Kun. V. Dragunevičius, 
sekretorius,

V. Totoraitis, kninginin. 
Marijampolė,

10 d. sausio, 1914 m.

Feljetonas,NESAKYK.
Vieną dailų subatvakarį, 

tik ką saulutei nusilcidžius, 
dar buvo matyti ant hori
zonto dailiai rausva šviesa. 
Bet ir pastaroji pradėjo 
nykti, iki visai neišnyko iš 
mano akių. Dausose gi su
mirgėjo sidabrinės žvaigž
dės. Mėnulis išdidžiai šyp
sojosi lyg kad dangaus ku
lių tėVas. Taip buvo malo
nu gėrėtis gamtos surėdy-

mu, kad net širdį glostė švel
nus jausmai. Ir taip bu
čiau visų naktį besigėrėjęs 
man nesuprantamais gam
tos stebuklais, kad ne stai
gus bakštelėjimas man pa
šonei! ir girdžiamas pažįsta
mas balsas. Kaip kareivis 
apsisukau ant bato užkul
nio ir griebiausi už apykak
lės, norėjau trenkti Šleivį 
į šaligatvį už nešvelnų bakš- 
telėjima pašonėm Bet Šlei- 
vis maldaujančiai pradėjo 
atsiprašinėti, iki ant galo 
mano pyktis visai išnyko iš 
širdies.

Šleivis gi matydamas, 
kad aš sugrįžau normaliu 
stoviu, tuč man išmetinėti 
už nepris idėjinių cieilikų 
eilėsna. Mat, nuo tūlo lai
ko buvau visai atsisakęs 
dalyvauti partijose, nema
tydamas iš to nieko gero 
musų tautai. Nenorėdamas 
klausyties Šleivio plepalų, 
atsisveikinau ir, pasukęs ki
tos gatvės link, nudūlinau 
sau vienas bemąstydamas 
apie praeitas cieilikų daro
mas intrigas tautiečiams. 
Ir taip bedūlinant šaligat
viu susitinku Raidą, di
džiausią šposininkų lietu
vių tarpe ir karštų tėvynai
nį. Cicilikai baisiai šnairuo
davo į Raulą ir tankiai 
rengdavosi išperti jam kai
lį, bet šis visada dailiai išsi
sukdavo, kadir iš didžiau
sių pinklių. Ir lig šiai die
nai džiaugiasi, kad nuo ciei
likų perti nėra gavęs.

Kaip minėjau, Raidas bu
vo pilnas šposų, labai kal
bus vyras ir daug žinąs, tai 
ir tų vakarą, kada mudu su- 
sitikova, jis tuč plepėt apie 
tūlos kuopos prakalbas. 
Sako, ar tu žinai, tautieti, 
kaip man buvo atsitikę? 
Sykį aš einu gatve ir susi
tinku Zigmą, raudonųjų a- 
bazo narį, ir kaip ant tų pa
tyčių tą dieną buvo pareng
tos cieilikų prakalbos. Jis 
kad ims mane vadinti, man 
įkalbinėti — kad kalbėsiąs 
vienas geriausių kalbėtojų. 
Na, žinoma, aš nesiprieši
nau, nes labai mėgdavau 
klausyties pasakojančių. Ir 
bematant buvova salėje.

Kiek palaukus, pasirodė 
ir kalbėtojas, jaunas dar 
vyrukas, su raudona “nak- 
taiza”. Pasiėmęs ąsotį, ku
ris stovėjo ant mažo skob
ai elio, įsipylė į stiklą van
dens, gurkštelėjo porą 
gurkšnių ir vali rėkti ant 
kapitalistų šunybių, 
kunigų, ant tautiečių, 
pačius cicilikus apšaukė ge
riausiais draugais. Baigda
mas kalbų pridūrė, kad ne
klausytų tokių cieilikų, ku
rie girti išėję iš smuklės 
kalba ant gatvių kampų. Po 
to garsusis kalbėtojas pa
baigė kalbų. Prasidėjo pri
rašymas naujų narių, bet 
publika išmarmėjo per du
ris laukan, ir aš tik vienas 
naujokas betikau, negalėda
mas greitai sugalvoti, ai 
man rašyties kuopon, ar ne. 
Tečiau nusprendžiau prisi
rašyti. Tad priėjęs prie raš
tininko pamečiau penkinę 
ant staliuko ir pasakiau 
vardą ir pavardę. Raštinin
kas, matomai, buvo gerai 
mokytas, kad per tris sy
kius priderančiai neužrašė 
mano pavardės. O mane 
penkinė guli ant staliuko ii 
niekas nemaino. Manau 
sau, rasi, įstojimas brangus. 
Bet kaip tik atbulai. Mat. 

ant

kasoje vos buvo devyiii 
kvoteriai ir kasininkas jo- • 
kino budu negalėjo sutai
syti grąžą. Pastūmėjo man 
penkinę atgal prašydamas 
ateiti kitan susirinkimam 
Gerai, atsakiau, busiu tik
rai — ir išdūlinau iš salės 
laukan. — Tai viskas, ką 
tu man pasakei apie cicili
kus? — paklausiau. Dar ne
viskas, buk kantrus, lauk 
galo. — Ir štai kaip tik ap- 
leidžiau salę, būrys vyrų 
senai jau ginčijosi tarp sa
vęs; vieni gyrė cicilikus, an
tri peikė, žodžiu sakant, rie
josi. Aš gi juos apsilenkiau 
ir, nugoglinęs ant kito gat
vės kampo, stoviu ir laukiu 
išeinant kalbėtojaus, many
damas “užpundysiu” jam 
ką-nors išsigerti. Bet kaip 
ant nelaimės: kalbėtojas, 
kasininkas ir raštininkas 
pasuko visai priešingon pu
sėn. Aš gi dui vyties juos. 
Jie airišio smuklėm, ir aš 
pridurmai paskui juos. Ir 
sustojom prie baro. Airišis 
priėjęs paklausė “Vadju 
girna ev”? — “Solo rai vis
ki”. — Orait”. Ir pastatė 
butelį ir stiklelius. Mes tik 
pilam ir geriam. Bematant 
butelis ištuštėjo. Dar iš- 
maukėin po keliatą stiklų 
rudžio. Kasininkas pasiėmė 
viena butelį degtinės ryt
dienai atsipagiriotų. Kada 
apleidom smuklę, buvo ga
na vėlus laikas. Raštininkas 
priėjęs prie manęs tylomis 
sušnibž’dėjo: “Nesakyk nie
kam, kad mes ir kalbėtojas 
drauge gėrėm, galėtų pa
kenkti jo garbei, nes tai y- 
ra mokytas asmuo. Še tdu 
vienas egzempliorius jo raš
tų”. Kada^gšpažvelgiai^^l 
aiitgaivį^ietnustenauTARi-^ 
torius — “Kas išganys liau
dį”. “Tai viskas, Rauluti?” 
— paklausiau? — “Viskas 
—viskas, tik niekam nesa
kyk.

Ir atsisveikinęs pasukau 
namų link.

Kuokšta.

ŽVAIGŽDUTES.

Tik ten yra gerai, kur 
mus nėra.

Ko protas surasti negali 
laikas pamokys tai pada

lyti.

Jei Matuzalis butų buvęs 
moterimi, tai pasaulis ir iki 
šiolei nežinotų, kiek jis tu
rėjo metų.

Jei žmogus nori save pa
daryti paiku, tai paprastai 
jis dirba net “overtime”.

Išmintis seka paskui įsi- 
tikrinimų; tik tame visa ne
laimė, kad to įsitikrinimo 
negalima nutverti.

Pereitais 1913 metais Su
vienytose Valstijose at- 
spauzdinta 9.773.424.000 
krasos ženklelių.

Dirbtini žmogaus kimo 
sąnariai buvo naudojami E- 
gipte dar 700 metų pirm 
Kristaus užg.

Sunkiausia savyj pergalė
ti kokį nors silpnumų pir
musyk; paskui gi sekasi 
daug lengviau.

Jei mergina neturi jokio 
išsikalbėjimo, tai išteka to
dėl, idant savo busimąjį... 
pataisyti.
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6 KATALIKAS

Albanijos papročiai.
Albanijos kraštas, gina

mas augštą Balkanų kal
nu, daug perkentėjo viso
kiu vargu, bet visgi jo gy
ventojai užlaikė savo tau
tystę, kalbą, papročius. Al
banija skaitėsi esanti po 
turką valdžia, bet tikrai sa
kant — turkai mažai teval
dė albanus, nes negalėjo 
prie ją prieiti už augštą 
kalnu ir bijojo albanu kerš
to.

Albanai, priversti nuolat 
ginties nuo svetimąją už
puoliką, priprato branginti 
ir gerbti visa, ką tik turė
jo savo. Todėl, praslinkus 
amžiams, albaną naminis 
gyvenimas beveik nepersi
mainė, bet draug su tuo ir 
albaną apšvieta bei kultū
ra pasiliko tokiame pat že
mame stovyje, kaip buvo 
pirm-kelią šimtą metą. Šei- 
mininis albaną gyvenimas 
irgi beveik nieko nepersi
mainė. Albanu namai pana
šus i kits-kitą kaip lapeliai 
vieno medžio. Albanu tro
bos esti paprastai erdvos, 
nes jose gyvena po keliat;] 
šeimyną. Sūnūs apsivedę 
nesiskiria nuo tėvą, bet gy
vena drauge ir iki tėvą gy
vos galvos ją klauso. Alba
ną namai paprastai esti 
dviem ir trimis augštais. A- 
pačioje randasi kutįs, san
deliai, daržinės, rąsįs, augš- 
čiau — gyvenamosios tro
bos. Kambariai papuošti 
mediniais rakandais, kėdė
mis, dailiai . išrumtytomis. 
Pagal sienas stovi žemutės 

hkanapkėlės, senobiniais au- 
epą 

— kataliką namuose, kabo 
šventąją paveikslai. Kiek
viename kambaryje randasi 
didelė krosnis, aplink kurią 
vakarais susirenka visa šei
myna ir prie ugnelės senie
ji pasakoja apie pereitus 
laikus.

Tris kart per dieną visa 
šeimyna susieina valgytu. 
Visi susėda ant žemės ap
link vieną didelį misinginį 
bliudą, iš kurio kiekvienas 
semia savo šaukštu. Ant 
kelią visi turi patiesę vie
ną rankšluostį, kuriuo ir 
šluosto rankas. Prieš valgį 
geria namą darbo degtinę.

Jaigu esti svečiai — mo- 
terįs draug nevalgo. Tiktai 
svečiams esti paduodamas 
valgis atskirame bliude. 
Mandagumas liepia kiek
vieno valgio palikti trupu
tį bliude. Sutemus, tarnai 
įneša svečiams šienikus ir 
užklodes bovelnines arba 
šilkines ir visi eina gultu. 
Labai retai kame pas alba
nus galima pamatyti sta
lus ir lovas: paprastai val
goma ir gulima ant žemės, 
pasitiesus ką nors po šonu. 
Albanai neturi beveik jo
kią pasilinksminimą: pap
rastai sėdžia namie ar 
smuklėse ir šnekučiuojas 
gerdami degtinę, kavą ir 
rūkydami pypkes. Vyrai, 
jei liuosi esti nuo kačo, 
užsiima pirklyba, pravezda- 
mi visą laiką senose, pri
plėkusiose krautuvėse; vi
sus namą darbus paprastai 
atlieka moterįs. Todėl alba
ną naminis gyvenimas esti 
labai vienodas ir nuododus. 
Kadangi albanai neturi su
pratimo apie sveikatos už
laikymą, todėl daugybė ją 
serga ir miršta pirm laiko

visokiomis ligomis, ypatin
gai džiova. Francuzą kon- 
sulis Degrand, ilgą laiką gy
venęs Albanijoje, pasakoja 
apie kaikurias šeimynas, 
kuriose iš 17—18 narių be
lakdavę vos po 2—3; kiti 
visi išmirdavę džiova. Taja 
liga miršta albanu 60 iš šim
to.

Nelinksmas esti albaną 
gyvenimas, bet nuobodžiau
sias jis esti mergaitėms, 
kurios niekur iš namą ne
išleidžiamos, negu prie gi
minią. Kiaurias dienas pra
verčia albaną mergaitės 
kraudamos sau kraitį, siu- 
damos, siuvinėdamos šil
kais ir bovelna savo ir savo 
busimajam vyreliui rubus, 
taipgi apdarą pakasynoms.

Vyrą paskiria dukterims 
tėvai, jaunamartės savo vy
relį pirmąsyk tepamato tik
tai šliubo dienoje. Kiekvie
na albaną mergaitė laukia 
savo sužiedavimo dienos, 
nes tikisi sulaukti kokios 
nors permainos gyvenime. 
Tečiau paprotys liepia ro
dyti kuodidžiausią nuliūdi
mą besiskiriant su tėvais. 
Apleizdama tėvą namus 
jaunamartė turi raudoti, 
kabinėties už sienos, keikti 
savo likimą ir nelaimingą
ją dalelę. Žengia per tėviš
ką slenkstį nuleidus galvą, 
ant kiekvieno kryžkelio 
mėgina iš vyro išsiveržti ir 
pabėgti. Net bažnyčioje ne
siliauna jaunamartė ro
džius savo nusiminimo. 
Klausiant kunigui “ar tu 
turi gerą norą tekėti už vy
ro”, lig triją kartą atsako, 
kad — ne, tik ketvirtą kart 
sako, kad taip. Jaunasis 
taipgi stengiasi pabėgti 
nuo jaunamartės, nuduoda
mas, kad nenori jos maty
ti; tiktai tėvai pagalios pri
verčia abudu pasibučiuoti.

Albanietės apart kraičio 
neatsineša pasogos: priešin
gai — jaunasis dar turi 
uošviui pamokėti už jauna
martės darbą 50—100 rub. 
Vestuvės tęsiasi 2—3 die
nas ir praleidžiamos dau
giausiai esti begirtuokliau
jant.

Laidotuvės atliekamos se- 
ną-senovės budu. Našlė tu
ri nešioti godulę iki amžiaus 
galo, jei neišteka antrusyk, 
kas retai atsitinka.

Namuose, kur randasi nu
mirėlis, esti apdengti juo
da uždanga visi spindantįs 
daiktai: veidrodžiai, lem
pos, paveikslai, langą stik
lai. Numirus paskutiniam 
šeimynos nariui išgriauna 
krosnis valgamajam kam
baryje, langus užkala su 
lentomis, darže išrauna gė
les ir medžius su šaknimis. 
Albaną dauguma dar tebė
ra mahometanai, bet ran
dasi ir kataliku apie 2.000. 
Katalikai čia yra šviesesni 
už kitus savo bendratau- 
čius. Susilaukus albanams 
savo karaliaus galima tikė- 
ties, kad toji šalelė sparčiau 
pradės šviesties ir tvarky- 
ties.

Albanijos papročiuose ir 
padavimuose yra kaikuris 
panašumas į lietuviu seno
vės papročius. Didžiausio 
pagirimo albanai užsipelnė 
tuomi, kad per tiek amžią 
vargo ir priespaudos užlai
kė savo tautybę, kalbą ir 
neprigulmybę.

Iš Moksleivių gy
venimo.

Kolei susilauksime Ame
rikoje lietuviu kolegiją, tu
rime glaustyties prie kita- 
taučią. Reikia gėrėties, kad 
lietuvią moksleivią skait
lius dauginasi. Nors skait
lius dauginasi, vienok ne- 
perdaugiausia ją tėra, o 
dar išsisklaidę po įvairias 
mokyklas. Kurioje mokyk
loje esti didesnis lietuvią 
būrelis, iš ten tuoj aus iš
girsi, kad šį bei tą kultū
riškai veikia; žinoma, tas 
moksleiviams ir pridera.

Kelios savaitės atgal, tū
lame lietuvią laikraštyje 
buvo tilpęs straipsnelis: 
“Mokslas ir mokyklos”. 
Autoriaus neminėsime. Ta
me straipsnelyj ne tiek bu
vo rašyta apie mokslą ir 
mokyklas, kiek paniekos 
ant šv. Bedo kolegijos ir 
joje besilankančią lietuviu. 
Netiesą kiekvienas gali pa
bijoti. Na, tegul biloja ar 
loja, kaip kas nori; o mu
du, Juozai, dirbki va, nesi- 
bijokiva... ir neleiskiva 
veltui laiko. Tai taip ir su 
šv. Bedo kolegija lankan
čiais lietuviais. Nors čia 
nedidelis lietuviu būrelis, 
tik devyni, betgi neapmirę. 
Praeitais metais įsteigė 
lietuvišką klesą. Išpradžios 
buvo tik kartą savaitėje 
lietuviškos pamokos. Bet 
šiemet turime keturis kar
tus savaitėje; reikia pri
minti, kad yra leista turėti 
kasdieną, tik ne visi gali 
lankyties. Apart pamoki] 
dai* esti dažnai lankomi su
sirinkimai, kuriuose irgi 
nesti veltui praleistas lai
kas.

22 dieną vasario š. m. 
laikytame susirinkime liko 
uždėtas kningynėlis. Uždė
tasis kningynas prikergtas 
prie S. L. R. K. M. III 
kuopos. Tikslas uždėjimo 
— biblioteka; kadangi į- 
vesta lietuviškos pamokos, 
gi tam tikslui būtinai rei
kalingos kningos, kaip tai 
Lietuvos historija, kalba
mokslis ir kitkas. Kad ge- 
riaus susipažinus su Lietu
vos historija ir rašyba, ne
užtenka vieną tekstą gra
matikos ir historijos, bet 
reikia daugiaus kningą, 
kningelią, žurnalą ir tt. 
Antra gi, kiekvienas moks
leivis neišgali nusipirkti 
reikalingi] lietuvišką knin
gą, iš kurią galėtą semti 
dvasinį bei tautinį peną.

Kolegijos valdyba musą 
kningynėliui yra prielanki, 
nes. davus žodį, kad norime 
turėti savo kningyną, tuo- 
jaus davė kambarį ir knin- 
goms vietą. Jaigu kada šio
je kolegijoje lietuviai su
mažėtą, tai kningynas butu 
perkeltas ten, kur rastųsi 
daugiaus lietuvią ipokslei- 
vią, arba butą perkeltas į 
moksleivią centralį kningy
ną.

I

Suprantamas dalykas, 
kaip naujokams, o dar kiau- 
rakišeniams, <sunku auklė
ti uždėtąjį kningyną. Del 
to kreipiamės į visuomenę 
ir pavienius, kad paremtu- 
mėte mus, kas kuom galite, 
ar pinigiškai, ar kokią knin- 
gutę prisiązdami, ar kaip 
kitaip. Lauksime prijau- 
čiančiąją parėpsimo.

Bediečiai.

P. S. Siuntinius reikia 
siąsti šiuo adresu: “Lith
uanian Library”, St. Bede 
College, Peru, Ill.

MEKSIKO REIKALAI.

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.). 
»

pusėn, ir tenai jį nužudę. 
Patyrė giminės, kur nužu
dyto lavonas palaidotas, bū
tent netoli miesto Laredo 
ant kapiniu. Pareikalavo 
pas revoliucionistus lavoną 
išduoti, kad tikriau išty
rus, kokiuo budu Vergara 
nužudytas. Ir Washingtono 
valdžia to reikalavo. Bet re- 
voliucionistai nenorėjo nei 
klausyti. Tada nužudyto gi
minės kreipėsi į Texas’o 
gubernatorių Colquitt. Su 
pastarojo žinia todėl nakčia 
lavonas iškasta ir niekam 
nepatėmijus atgabenta į 
Suvienytąsias Valstijas. 
Vadinasi, be jokio įsiverži
mo lavonas išvogta iš Mek
siko. Kas tai atliko, laikoma 
paslapty j. Tik į Suv. Vals
tijas atgabenus lavoną pa
tirta, kad Vergarą revoliu- 
cionistai baisiai kankinę. 
Lavone atrasta daug nuo 
kulipką skylių, kaukolė su
skaldyta, ranką pirštai ap
svilinti. Tatai paaiškėjo, 
kad Meksiko revoliucionis-■» • ’tai daug amerikoną pana
šiu budu nužudę.

Torreon dar nepaimtas.
Buvo pasklydęs gandas, 

kad revoliucionistai jau pa
ėmę miestą Torreon, iš kur 
jiems jau butą atviras ke
lias į sostinę. Tečiau tasai 
gandas nepatvirtintas. Ko
va prasidėjus Torreono a- 
pylinkėse, bet ligšiol esanti 
be jokiu pasekmių.

Vilku būriai. Delei iškri
tusio daugybės sniego Ape
ninų kalnuose, Romos apy
linkėse ir Abruzzi] provin
cijoje, Italijoj, privisę labai 
daug vilką. Ganyklose jie 
tatai tikrus prajovus išdari- 
nėjanti. Šimtai avią ir kitą 
naminiu gyvulią išskersta.

Parlamentas paleistas. 
Švedijos parlamentą kara
lius paleidęs ir paskyręs 
naujus rinkimus. Dabarti
nis parlamentas buvo prie
šingas šalies armijos ir ka
ro laivyno padidinimui. Gi 
tą ginklavimosi ręformu 
reikalauja visi gyventojai. 
Karalius palaiko ją pusę.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

(Pabaiga nuo 2-ro pusi.).

CLEVELAND, OHIO. 
Pasilinksminimo vakaras.

Darbai silpnai eina.
Vasario 22 d. L. Teat. 

Choro dr-ja buvo surengus 
pasilinksminimo vakarą. 
Tai buvo paskutinė pramo
ga prieš užgavėnias. Buvo 
deklemaciją, prakalbą, kas 
vakarą gražiai pamargino. 
Pabaigoj geras veikėjas ir 
tėvinainis J. Urbša pasakė 
prakalbą. Kalbėjo apie tau
tos dalykus ir jos reikalus. 
Taip tai viskas gražiai pa
sibaigė. Apskritai imant, 
lietuviai čia yra veikiąs, 
darbštus, myli tautą. Para
pijos ir dr-ju reikalai gerai 
stovi.

Darbai čia nei kiek nesi-

taiso. Tikras skurdas žmo
nėms. Žiemą šalta, sniego 
gilu. Kaikuriuos ateitis la
bai gązdina.

‘ ‘ Kataliko ’ ’ ska ity to jas.

WESTFIELD, MASS.
Daug bedarbiu. Mirė 

lietuvis.
Čia yra labai daug žmo- 

nią be darbo. Dirbtuvėse 
darbai neina. Vasario 14 ir 
15 d. buvo labai prisnigę, 
tai trumpam laikui buvo 
kas dirbti, bet dabar viskas 
po senovei.

Nesenai čia mirė Jonas 
Dvilaitis. Nuo senai prigu
lėjo prie šv. Kazimiero dr- 
jos. Laidojant nedaug na
rią tesusirinko. Tai negra
žu, kad nariai savo miru
siam broliui nesirūpina su
teikti paskutinio patarna
vimo.

Paukštis.

BALTIMORE, MD.
Nubaudė už nedorybę.

Šitame mieste yra daug 
lietuvią. Taigi čia daug vi- 
sako — gero ir blogo atsi
tinka. Du nedoru vaikinu 
nesenai liko suimtu. Vienas 
gavo 3 metus kalėjimo, o 
antram dar nežinia kiek 
reikės tupėti.

St. T.

ROCKFORD, ILL.
Neprideramai gavėnioj

• elgiasi.
Pirmą subatą gavėnios 

cicilikai kėlė vakaruškas. 
Žinoma, kad paniekinti ga
vėnią. Kaikurios katalikės 
neiškentė nenuėjusios. O 
ant rytojaus ėjo jos į baž
nyčią. Nežino merginos kur 
pasidėti, tai pas cicilikus 
eina.

Mergaitė.

JOHNSTON CITY, ILL.
' Ekspliozija kasykloj.
Vasario 20 d. ištiko smar

ki ekspliozija vienoj kasyk
loj. Laime, kad darbininkai 
buvo išsikėlę. Buvo užside
gę gazai ir anglių dulkės. 
Žuvo trįs žmonės.

Jurgio Jonas.

NAUGATUCK, CONN.
Darbo mažai. Žiema 

salta.
Šis miestukas yra gan 

dailus. Čia yra visokiu 
dirbtuvių. Lietuvią yra ge
rokas būrelis. Darbai čia 
silpnai teina. Dirbama po 
10 valandą dienoj. Įsigauti 
į darbą labai sunku.

Šalčiai čia buvo dideli, 
tikri Siberijos speigai. Pri
snigo 16 colių giliai.

Skaitytojas.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

D. T. B. Brooklyn, N. Y. 
— Tamstos vertimėlį per
žiūrėjome. Gerokai reikėtų 
jį taisyti ir todėl jis mums 
neužsimokėtą. Rašinėkit 
verčiau mums žinučių iš 
lietuvią gyvenimo. Tok i no 
budu gal prasilavinsit ir ge
resniu dalykėlią parašysit.

“Kataliko” skaitytojui, 
Chicago, Ill. — Ačiū už 
prielankumą. Peržiūrėsime 
ir ateityj, atsiradus laikraš
tyj vietos, gal sunaudosime.

Jurgio Sunui, Johnston 
City, III. — Aną iš mados 
išėjusią dainelę malonėk 
Tamsta atsiųsti. Pažiūrė
sim, gal indėsim laikraštin.

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-tCs kad jūsų darbas butų gerai atliktas, pa- 
veskit j| tikrai lietuvei.

T. ANDRUSZEWICZ
1421 Division Street, CHICAGO, ILL.

Netoli Milwaukee Ave.
to*

Ž Telephone Yards 8162 I ,

I Dr. A. L. Graičiunas
GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS.

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

PARANKIAUSIAS ŠILDYMAS

1>ERF£CT1ONSmokeless^AI

Jums dažnai reikia šilumos 
anksti rudenį prieš užkursiant 
didįjį krosnį.

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

Perfection yra parankiausias šildytuvas koki tik gali gauti jus galit 
ji pastumti kur tik norit. , . ... a , » „_ tUždegkit mieg*jame arba maudymosi kambaryj Ir jus patogiai apsi* 
rėdysit šalčiausioj dienoj. įnešk ji i valgyklą ir pusryčiai bus malonus 
ir priimnųs. Užkurkit ji vakare ir visą vakarą kuopuikiausiai praleisi.

Perfection be durnų aliejine šildytuvas yra gražiai padarytas ir yra 
papuošalu bile kur. Būgnai yra tikro plieno arba mėlynai paliruoti pa-

Jis yra taip padarytas, kad deginant jokių dūmų nėra. Knatas nes- 
mailėja. Visas dalis lengvai galima nuvalyti. Liepsną galima kontroliuo
ti. Turi rankeną nešiojimui. ... , T- j * t *Pardavėjai visur; arba rašyk o ęausi pilną aprašymą. Kreipkis | by 
kokią agentūrą Standard Oil kompanijos.

'Standard Oil Company 
(An Indiana Corporation^

SKAITYK 
JUOS

PIRKITE

REDALUS NUO

TAS

VYRIŠKUS AP-

MUS O BUSIT AT
SAKANČIAI APRĖ

DYTAS IR UŽ
GANĖ D Y-

Adolph L

• Gerumas w
- Patarnavimas 

Pasirinkimas
-Atsakantuinas

-Kaina
5
priežastys 
rekomen-

mano aprė-

geros 
kurios 
duoja 
dalus.
Šios priežastys tu
rėtų but ganėtinos 
pertikryti tamstą 
jog mano aprėda- 
ląi turi didesnę 
vertę ir yra toki 
koki užganėdins 
tamstas.

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

CORNER 23rd PLACE.

System

B
alsas draugiško kalbėjimo yra muzika suse- 
nusio žmogaus ausims.

Ištarti žodžiai padrąsinimo ir linksmumo gelbsti 
žmogui pasveikime labai dažnai tiek, kiek daktaro 
prirašyti vaistai.

Kuomet negali aplankyti sergančio prietelio asme
niškai, lai Long Distance telefonas nuneš tavo žo
džius į vietą, kai p reikiant.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100
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KATALIKAS

Jaunas Karalius.
, — , -----------

tas būti musų valdovu. — Bet karalius 
jiems neatsakė nė žodžio; praėjęs pro juos,

* jis nusileido žibančiais laiptais ir, išėjęs
* per bronzinius vartus, užsisėdo ant savo 

arklio ir nujojo bažnyčion; o mažutis pažas 
bėgo šalimais su juo.

Minia ėmė tyčioties iš jo ir šukavo:
— Štai joja karaliaus juokdarys.
Karalius sulaikė arklį ir pasakė:
— Ne, aš pats esu karalius.
Tuomet iš minios išėjo žmogus ir kar

čiai prakalbo:
— Viešpate, argi tu nežinai, kad tur

tuolio gėrybes suteikė gyvastį vargšui? 
Tamstų gėrybės mus maitina. Sunku dirbti 
žiauriam šeimininkui, bet dar sunkiau ne
turėti kam dirbti. Nejaugi tu manai, kad 
varnos ims mumis maitinti? Ir ar tu gali 
tų pakeisti? Argi tu gali pasakyti pirkė
jui: — “Pirk už tiek, ar tiek”, ir parda
vėjui — “Parduok už tokia ir tokių kai
nų”? Nemanau. Ir todėl sugrįžk ruman ir 
apsivilk purpuru ir plonais rubais. Kas 

’ tau darbo apie mus ir musų kančias?
— Argi turtuolis ir vargšas ne broliai?

— paklausė karalius.
— Žinoma, — atsakė žmogus, — tik

tai turtuolio vardas Kainas.
Jauno karaliaus akis pasriuvo ašaro

mis, bet jis jojo toliau per minių. O mažu- 
— tis pažas išsigando ir nubėgo.

Kuomet karalius prijojo prie didžio
jo bažnyčios portalo, kareiviai sukryžiavo 
ginklus ir pasakė:

— Ko tau čia reikia? Per šiuos vartus 
gali tiktai karalius ineiti.

Karaliaus veidas užsidegė iš pykčio:
— Aš esu karalius — atsakė jis ir, 

praskleidęs ginklus, inėjo bažnyčion.
Senas vyskupas, pamatęs karalių pie

mens drabužiuose, nustebęs pasikėlė nuo 
sosto ir, išėjęs jo pasitiktų, pasakė: — 
Mano sunau, argi tat karaliaus rubai? Ir 
kokiu gi vainiku aš tave vainikuosiu, ko-

* i tki paduosiu tau į rankas? Juk ši
diena tau turi būti džiaugsmo diena, o ne 
nužeminimo.

— Argi džiaugsmas turi užsivilkti tų, 
ką pagamino kančios? — paklausė jaunas 
karalius ir papasakojo jam savo tris sap
nus. -----

Ir kuomet vyskupas išklausė, jis pik
tai suraukė antakius ir pasakė:

— Mano sunau, aš esu jau senas ir 
mano gyvenimui užstojo jau žiema. Aš ži
nau, kad pasaulyj yra daug pikto. Žiau
rus žmogžudžiai nusileidžia iš kalnų, pa
vergia vaikus ir parduoda juos maurams. 
Liūtai, gulėdami ant smiltyno, laukia pra
einančių karavanų ir puola ant kupranu
garių. Laukinės kiaulės išmindžioja javus, 
o lapės suėda vynuoges. Piratai naikina 
visų pajūrį, degina žvejų laivus ir pasisa- 
vina jų tinklus. Elgetos valkiojasi po 
miestus ir maitinasi šunies ėdalu. Ar ga
li tu padaryti, kad to visko nebūtų? Ar 
paguldysi tu ligonį į savo lovų ir pasody- 
si elgetų su savim į stalų. Ar klausys liū
tas tavo paliepimų? Argi tas, kuris sutvė
rė skurdų, ne protingesnis už tave? Štai 
kodėl aš tavęs negiriu už tai, ką tu pada
rei, ir meldžiu tavęs sugrįžti ruman, pra
linksmėti ir apsivilkti pritinkančiais ka- 
raliui drabužiais, o tuomet auksiniu vai
niku aš tave vainikuosiu ir žemčiūgų ski- 
petra paduosiu tau į rankas. O sapnus 
tuos savo užmiršk. Šio pasaulio našta per
daug sunki pečiam vieno žmogaus ir pa
saulio liūdesiai nepakeliami vienai šir
džiai.

— Ir tu taip kalbi čia, šioj bažnyčioj!
— pasakė jaunas karalius ir, praėjęs pro 
vyskupų, jis laiptais prisiartino prie alto
riaus ir apsistojo prieš Kristaus paveiks
lu

Jis stovėjo prieš Išganytojaus pa
veikslų, kur iš abiejų pusių buvo sustaty
ti bažnytiniai auksiniai indai. Karalius 
atsiklaupė prieš Kristaus paveikslų, dide
lės žvakės skleidė skardžių šviesų aplin
kui, o mėliui ladano žiedai kilo į viršų.

Karalius meldėsi nuleidęs galvų, o 
kunigai savo brangiuose drabužiuose, vie
nas paskui kitų atsitraukė nuo altoriaus.

Urnai iš gatvės pasigirdo didelis

trenksmas ir bažnyčion suėjo dvasiškiai 
su nuogais kardais.

— Kur tas, kuris sapnus mato? — 
sušuko jie. — Kur tas karalius, apsivil
kęs kaip elgeta, tas kūdikis, niekinantis 
musų valstybę? Mes tuojau užmušime jį 
— jis nevertas būti musų valdovu.

Jaunas gi karalius, palenkęs galvų, 
vėl ėmė melsties. Pabaigęs poterius, jis at
sistojo ir, atsigrįžęs, liūdnai pažiurėjo į 
dvasiškius.

Ir štai per varsuotus stiklus ėmė 
skleistis ant jo saulės spindulių sriovės, ir 
spinduliai išaudė jam mantija gražesnę 
už tų, kuri buvo prirengta jo iškilmei. Sau
sa lazda pražydo it lelijos. Nuvytusi gi 
radasto šakelė ant jo galvos apsikrovė ro
žių žiedais. Už gražiuosius žemčiūgus buvo 
baltesnės lelijos, o kotai jų spindėjo it 
grynas sidabras. Skaistesnės už raudonus 
rubinus buvo rožės, o lapai jų degė it 
auksas.

Taip meldėsi karalius ir aplinkui ži
bėjo stebėtina šviesa — žibėjo almazai, 
clirustalius. Viskas garbino Sutvcrtojų, o 
šventieji, rodos, paliko, it gyvi. Žaidė keis
tai vargonai ir giedojo vaikų choras.

Apimta šiurpulių minia puolė ant ke
lių; dvasiškiai sudėjo kardus į makštis ir 
nusilenkė prieš karalių; vyskupo veidas 
pabalo ir rankos jo ėmė drebėti. — Daug 
galingesnis už mane tave apvainikavo! — 
sušuko jis ir atsiklaupė prieš jį.

O jaunas karalius pasitraukė nuo al
toriaus ir per minių nuėjo ruman. Ir nie
kas neišdrįso pažiūrėti jam veidan; jis 
spindėjo it angelo veidas.

(Galas).

SONETAS.
Mažutė muselė aš būti norėčiau, 
Po tavo grinčiutę skraidyti galėčiau 
Ir nuolat matyčiau ten savo meilužę, 
Kuri taip maloni, kaip mėnuo gegužės.

Norėčiau pavirsti darželio gėlele; 
Tada nusiskintų manoji mergelė, 
Prie savo krutinės mane prisišlietų...
Kiek širdis mano tad džiaugsmo tu-

:U. , rA “ retų!
Lakštutė-paukštelė norėčiau aš būti, 
Galėčiau jos sodno medyj atsitūpti 
Ir dienų, ir naktį jai dainų čiulbėti.

Norėčiau palikti žvaigždutė augšty-
' v v.

Savosios meilužės akučių gilybėj
Nors retkarčiais tuomet galėčiau spin

dėti.
Svirno Žvyne.

ONYTEI.

Oi, neduodi man ramybės
Tu, Onyte, ne!
Tave, angelų gražybės,
Vis regiu sapne.

Žodžius atsimink kasdiena,
Kų sakiau laive:
— “Tu mylėk mane tik vienų, 
Ašenai tave”.

Testi musų viena siela,
Buk ištikima,
Tik tave, Onyte miela,
Myli širdis ma!

Svirno Žvyne.

MUSŲ GĖLĖS.

Tuliponai rožės
Puikų kvapsnį tveria, 
Jų žiedai gražieji 
Musų akį veria.

Mums vienok puikesnės
Gėlės lietuvaitės:
Rūtos, lelijėlės,
Mėtos ir našlaitės.

Atminimo žiedas
Meilus koks kvietkelis,
Į kiekvienų šypsos
Melsvas jo žiedelis.

Ak! užu anasias
Jos mums daug meilesnės,
Musų jos gimtinės,
Mums jos artimesnės.

Tuliponai rožės —
Gėlės nors išgirtos,
Svetimos mus širdžiai, 
Jos ne mums paskirtos.

Svirno Žvyne.

Apie žydus,
t , •------------------------

Vienas žydas, profesorius 
Hirsh, išleido nesenai Švei
carijoje kningą apie žydų 
išeivystę ir žydų dabartinį 
padėjimą.

Viso labo žydų priskaito- 
ma dabar 11! milijonų, iš 
kurių Rusijoje ir Austrijo
je gyvena 7 milijonai, ki
tuose Europos kraštuose 1.- 
800.000, Azijoje Afrikoje, 
Australijoje ligi 800.000, 
Amerikoje arti 2.000.000. 
Rusijoje žydų randas (18- 
97) 5,215.805, iš kurių Len
kijoje ir Lietuvoje 4.899.- 
327. Dabar gali būti tas 
skaitlius žymiai pasididi
nęs, nežiūrint į nuolatinę 
išeivystę į Ameriką, į kur 
per paskutinius 12 metų iš
keliavę žydų arti milijono, 
daugiausiai į Suvienytąsias 
Valstijas. Tame pat laike 
žydų skaitlius Rusijoje pa
didėjęs 1.020.000, sugrįžę 
Rusijon 70.000, vadinasi vi
so labo skaitlius žydų Ru
sijoje per paskutiniuosius 
12 metų visgi pasididinęs 
170.000. Nuo 1900 metu 
žydų skaitlius sumažėjo 
Lietuvoje ir Baltgudijoje, 
bet padidėjo Lenkijoje. Žy
dų centrai iš Vilniaus ir 
Minsko persikėlė Varšuvon 
ir iš dalies Odeson. Dabar 
Varšuva pasidarė tikra Ru
sijos žydų sostinė, kur gy
vena 281.000 žydų, išeina 
keli desėtkai žydų laikraš
čių, nežiūrint kad juos len
kai įvairiais budais boiko
tuoja. Žydų leidžiamo Var
šuvoj dienraščio “Haint” 
kasdien spausdinama 160.- 
000 egz. Antras panašus 
dienraštis “Fraindj” išlei
džiamas Peterburge.

Žydų išeivyštė daugiau
siai yra nukreipta į Suvie
nytas Valstijas; 1899 — 
1900 metais jų čion atke
liavo nemažiau pusantro 
milijono.

Žydai, keliaujanti Ame
rikon, tankiausia nibka ko- 
kį-nors amatą, daugiausiai 
siuvimo; taippat daug ke
liaują kepurninkų, modistų, 
įvairių mechanikų. Tarp žy
dų išeivių amatninkų sus
kaitoma 55%.

Smulkieji pirkliai, kurių 
rankose randasi kuone vi
sa Lietuvos miestelių pre
kyba, beveik visai neke
liauja Amerikon. Randas 
tarp žydų ir ūkininkų ma
žas skaitlius, tečiaus jiems 
nesiseka gyventi ant Ame
rikos laukų, nežiūrint į gau
sias pašelpas “Yčo” draugi
jos, Hirsho įsteigtos išei
viams šelpti. Žydai Ameri
koje gavę žemės greit ją 
pameta ir tveriąs kito a- 
mato, nes darbininkų trūk
sta, patįs-gi dirbti neįpratę. 
Iš 12.460 ūkininkų žydų, 
apsigyvenusių 1910 metais 
Amerikoje, dabar belikus 
pusė — 6.700 ant ūkių. A- 
merikoje daugiausia žydų, 
gyvena New Yorke, — arti 
milijono. New Yorke žydai 
išleidinėja savo kalboje so
cialistų laikraštį “For- 
verts” 130.000 egzemplio- 
ruose.

Pasirodo, kad žydai vi
sai nemaną išsikraustyti iš 
Europos kur-nors į Pales
tiną arba Argentiną, kaip 
tatai buvo paskelbę kai ku
rie laikraščiai; žydai taipo
gi nemaną įkurti savo val
stijos ir užsiimti žemdir

byste, nes vis tatai pasiro
do menki “gešeftai”. Daug 
naudingiau žydams gyventi 
tarp kitų tautų, negu ats
kirtiems ir uždarytiems ko
kiam nors vienam krašte. 
Augščiau išdėstytos žydų 
padėjimo smulkmenos gali 
but ir lietuviams indomios 
ir pamokinančios. Visųpir- 
ma pasirodo, kad Lietuvo
je pasilieka žydai neužsiim- 
dami ten jokiais amatais, 
apart prekystės — ir pra
gyvena neblogai. Važiuoja 
svetur šokie-tokie amatnin- 
kai, nes jiems pastaruoju 
laiku pradėjo stigti darbo, 
pradėjus ir lietuviams dau- 
giaus amatais versties. Jai- 
gu lietuviai imtų labiau 
versties pirklyste, tai žy
dai vargiai ten išturėtų, 
turėtų nešinties kur kitur. 
Tik lietuviams reikia dau
giau susipratimo.

Labiausiai gi į vieną da
lyką reikėtų atkreipti do- 
ma gyvenime. Žydai per il
gus amžius gyvena išblaš
kyti po įvairius kraštus, 
tarp svetimųjų tautų, kar
tais daug už žydus kultū
ringesnių, tečiau žydai lig- 
šiol ne tik neišnyko, ’ nesu
tirpo svetimoje jurėje, bet 
išlaikė savo tautybę ir ti
kėjimą lig šiam laikui, ir 
jų skaitlius vis dauginas. 
Visus žydus vienija krūvon 
vienoda kilmė ir vienas ti
kėjimas, bet ne kalba, kaip 
tatai matome pas kitas 
tautas. Lenkijos ir Lietu
vos žydai kalba savo žargo
nu, panašiu į vokiečių kal
bą, Afrikoje kalba hispa- 
niškai, Anglijoje — angliš
kai, Francijoje — francu- 
ziškai, tečiau visuomet ir 
visur žydai pasilieka žy
dais, nors savo tarpe kar
tais ir negalėdami susikal
bėti.

Čia tai aiškiai matome, 
kad tautybę pas žmones su
daro ne vientik kalba, kaip 
kai kurie nori lietuviams 
įkalbėti, bet visupirmu kil
mė, budo ir papročių pana
šumas.

Del mokesnių. Suvienytų
jų Valstijų keli piliečiai, 
bet Anglijoj gyvenanti, 
daugiausiai turtingi žydai, 
pametę Suv. Valstijų pilie
tybę, kad nemokėjus mo
kesnių nuo savo asmeninių 
įplaukų. Tikrai žydiškai pa
sielgiama.

Del autonomijos. Anglijos 
parlamente išnaujo pradė
jus virti smarki kova del 
Irlandijos autonomijos. Re
gis, galutinai autonomija 
bus užgirta, gi tuomet Uls- 
terio provincijos gyvento
jai išpildys savo grasinimus 
— sukels civilį karą Irlan- 
dijoje. Bet kol kas Anglijos 
valdžia į tuos karinius gra
sinimus nei domos neatkrei
pia.

Prieš Tolstojų. Ant mi
rusio rašė j o grafo Tolstoi 
kapo buvo sumanyta su
rinktomis aukomis pastaty
ti paminklą. Tam tikslui 
buvo išgauta valdžios leidi
mas ir po visą Rusiją pra
dėta rinkti aukos. Tečiau 
pastaromis dienomis vidu
rinių reikalų ministeris už
draudė rinkti aukas, išaiš
kindamas, kad Tolstoi bu- 
■vęs priešingas valdžiai ir 
stačiatikybei, todėl jam ir 
paminklas nereikalingas!

Kas čia?NERVANA
Budas gydymo dantų 

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

10 METŲ GVARANCIJA. 
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS. Nei trupučio man neskaudėjo

PEOPLE’S DENTISTS
(Žmonių Dcntistai) 

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

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS J 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir potnyčia.
-----------— PRENUMERATA kaštuoja------------
AMERIKOJ fmeta”s $2.50^pusei maįų $1.25
PTTROPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-JWHUrUJ Uoj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

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

HuaoraS^SatyrA
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

SURINKO

JUOKU MYLĖTOJAS.
Puslapių 15S.

No 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. Bot 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

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

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

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

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

---~ - ------ _______

Š Naujas Sąvaitis Laikraštis i 

I “ATEITIS” į 
•9. Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni- •;

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

“ATEITIS’’ bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tar- jį 
naus kultūriškiems jaunimo reikalams. <

“ATEITIS“ gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus. )

“ATEITIS“ tilps kodaugiausiai žinių apio musų jaunimo judėjimą ir j 
veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių iš lietu- C 
vos ir iš viso pasaulio." jį

“ATEITĮ“ išleidinės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovė “A- į 
ITEITIS“ inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsH- 5 

jos tiesų reikalavimą. * j

“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. 5v “ATEITIS“ galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu: J

“ATEITIS”
| 366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS, j

7
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8 ” KATALIKAS

Humoras = Juokai.
KURPIUS KELMELIS.

Kurpius Antanas buvo 
geras amatninkas, bet taip- 
pat nemažas girtuoklis, dė
lei ko jį visi miestelio gy
ventojai ėmė pravardžiuoti 
“Kelmeliu”, nes tankiai 
gatvėje girtas it kelmas vo
liodavusi. Jo žmona labai 
baisiai lindo tokiuo savo li
kimu, kadangi jis tankiai 
nusigėręs ją kuldačydavo. 
Kadangi ji buvo labai die
vota moteriškė, tatai nuėjo 
tuo reikalu pasitarti vienuo
lynai! pas tėvus Bernardi
nus. Vienuolynas stovėjo 
čiapat šalę miestelio puikia
me sodne. Tėvai Bernardi
nai, išklausę jos nusiskun
dimu kas link vyro girtuok
liavimo, nusprendė jos vy
rą, pataisyti ir todėl liepė 
jį girtą atnešti vienuolynai!. 
Neilgai reikėjo laukti, nes 
musu Antanas “Kelmelis” 
išnaujo nusigėrė kaip ne 
Dievo sutvėrimas. Žmona 
tatai nusamdė du vyriškiu 
ir liepė savo vyrą, kuris bu
vo be jokio žado, nunešti į 
vienuolyną. Ten jis pagul
dyta atskirai! kambarin ir 
užrakyta.

Ryto metą išbunda kur
pius ir pagal savo garbingą 
paprotį ima dainuoti savo 
mylimą dainelę: “Nastute, 
o kur mano bonkutė? Del 
Dievo meilės, negaliu nury
ti seilės, duok man bonku- 
tę, mano Nastute! Ar girdi 
tu, Nastele? Tu visai nei 
nepasijudini? Kad aš tau 
įtrauksiu, tai ,tu man tuo-

— Avė Maria! — suriko 
tuo tarpu vienuolyno bro
liukas, ir, atidaręs duris, 
tarė:

— Kelkis, tamsta, laikas 
eiti ant rytmetiniu maldų.

Persižegnojo kurpius. — 
Visoki Dvasia garbina Vieš
patį Dievą, kur dabar aš 
esu? Ir ėmė per langą žiū
rėti, ar kartais nepamatys 
savo pirkelės.

Bet kiek palaukus ateina 
i jo kambarį tėvas perdėti
nis su kitu tėvu, didelio il
gio vyru, kuris visuomet 
už bato aulo nešiojosi kan
čių.

— Delko tamsta sveikas 
nebuvai atlaikyti rytmeti
nių maldų?

— Betgi susimylėkite, 
gerbiamieji tėvai, aš neži
nau kur esu ir kas su ma
nimi atsitiko. Juk aš esu 
kurpius Antanas.

— Žiūrėkite tik — suri
ko tėvas perdėtinis — kaip 
jam norėtųsi išsimeluoti. 
Juk tu dešimti metai esi 
čionai vienuoliu, gi dabar 
norėtum melagystėmis nuo 
to išsisukti. Na, tėve Augus
tinai, patrauk jam kančium 
už jo tas zaunas.

Tėvas Augustinas išsi
traukė kančių ir kaip ims 
pliekti per nugarą, gi kur
pius rėkti, staugti kaip dū
šia čyščiuje. Bet tėvas Au
gustinas neatsileidžia. Pa
galiau po kokiai trisdešim
čiai ypų sustoja, o tėvas 
perdėtinis aštriai atsiliepia:

— Tuoj aus apsitaisyk a- 
bitu!

Kurpius noroms-neno- 
roms apsivilko abitu, susi
juosė virvele, basas, sėdi 
ant suolo ir čiupinėjasi 
mąstydamas, ar tai jis, ar 
tai ne? Juk tai tas pats 
kurpius Antanas, tik jis ne
gali suprasti, kokiuo bildu 
jis butų galėjęs papulti tan 
vienuolynai!. Tatai dūmoja 
sau vienas: valgyti neduo
da, dar gerokai apmušė, ir 
kas bus toliau?

Tuo tarpu varpas su
skambėjo ant pietų. Eina ir 
jis su kitais vienuoliais val
gomoj on, ten gi nuėjus jam 
įsakoma viduryj kambario 
atsiklaupti, gražiai susidė
ti rankas ir prieš jį pasta
toma riekutė duonos ir uz- 
bonėlis vandens. Vienuo
liams prie pataisytų stalų 
pietaujant jis atsigėrė van

dens, gi paskui atsistojo 
prie bendros popietinės 
maldos. Panašiai su juo pa
sielgta ir vakarienės metu. 
Antrą dieną irgi tas pats 
atkartota. Kurpiui Antanui 
net pilvą pritraukė prie nu
garos. Viskas iš galvos išga
ravo.

Mato kurpius, kad jam 
čia jau visai blogai einasi, 
nuprašė vienuolyno tarno 
paslapta nunešti jo žmonai 
Nastei laišką. Tarnas paė
mė laišką, bet kadangi pri
gulėjo prie abelno su tėvais 
Bernardinais susikalbėjimo, 
tatai užuot laišką nešti jo 
žmonai, jis atidavė tėvui 
perdėtiniui. Tada tėvas per
dėtinis baisiausiai įnirtęs 
atbėga su tėvu Augustinu 
kurpiaus kambarin ir su
rinka:

— Kaip tu drįsti, nedorė
li, rašinėti laiškus pas mo
terį, ir tai dar pas svetimą 
žmoną? Ne gana to, kad 
dar stengies išsisukti, bet 
dar pradedi romansuoti Im
damas vienuoliu? Nagi, tė
ve Augustinai, įkrėsk jam 
kelis kančius ir išvaryk iš 
galvos tuos visus amonis.

Tėvas Augustinas kaip 
pradės kurpių tvaiskyti, 
kad tas net užkimo berėk
damas. Apinušę paliko jį 
tolesniems apdumo j imams.

Apkultas kurpius mąsto 
ir šiaip ir taip, kaip čia iš 
to nelaimingojo vienuolyno 
pasprudus. Pagaliau ties jo 
kambariu pasisuko broliu
kas, kuris rodėsi labai są- 
jaučiąs toms kurpiaus ne
laimėms. Ima broliuko klau
sinėti, kas gero girdėt mies
telyj, ar dar esąs gyvas 
kurpius Antanas, kuri 
visi “Kelmeliu” vadi
na. Tada jam broliukas nu
pasakoja, kad “Kelmelis” 
esąs gyvas, kad jam labai 
gerai sekasi, sutinkąs su 
žmona ir kuone kasdien mė
są valgąs.

Kurpius tai girdėdamas 
sunkiai atsiduso, atsiklaupė 
ir ėmė karštai melsties, i- 
dant Dievas teiktųsi atmai

nyti jo padėjimą. Malda 
pagelbėjo, nes tėvai Ber
nardinai/jam truputį būvį 
vienuolyne palengvino, ne
liepdavo jau pietų metu 
klūpoti ir duodavo šį-tą pa
valgyti. Tečiau nenustojo 
jam įkalbinėję, jogei jis e- 
sąs Bernardinas. Vieną die
ną tėvas perdėtinis net jam 
pranešė, idant jis prisiruoš
tų išeiti su pamokslu arti
miausią nedėldienį. Ir ką 
darysi? Kurpius kiek galė
damas mokosi pamokslo.

Ateina nedėldienis, kur
pius eina į bažnyčią, bet 
pastebėjęs savo žmoną, sė
dinčią suole, ima šaukti pir
miausia pamaži, paskui vis 
garsiau: Antaniene! Naste! 
Nastute! Ei Naste!

Bernardinai išvedė jį iš 
bažnyčios.

— Tai tu, nedorėli, dary
si mums sarmatą bažnyčio
je?! — sušuko tėvas perdė
tinis.

Ugi paskui tėvas Augus
tinas perti jam kailį kan
čium. Ir taip apmušė, kad 
kurpius negalėjo nei nusė
dėti, nei nugulėti. Pagaliau 
pats susiprato, kad tai 
Dievas tą bausmę ant jo 
pasiuntęs už girtavimą. Ta
tai išnaujo pradėjo melsties 
ir pagaliau prižadėjo, kad 
jokių svaigalų nekuomet 
neimsiąs nei burnom Tėvai 
Bernardinai tai sužinoję ir 
kuomet kurpius vieną nak
tį sunkiai užmigo, liepė jį 
miegantį, niekam nežinant, 
nunešti namo pas jo žmoną.

Ir išteisybės, nuo to lai
ko kurpius daugiau negir
tuokliavo.

Pasilinksminimo vakarėly j.
— Man rodosi, kad toji 

mergina nori su manimi pa- 
koketauti... bet ji klysta.:.

— Palūkėk, tamsta... aš 
jos paklausiu, nes tai ma
no žmona.

Energina.
Jis: — Aš tamstą mylė

siu kol gyvas busiu.
Ji: — Didelis daiktas! 

Mane kas toksai privalo 

mylėti, kol aš pati gyva bu
siu!

Musų vaikai.
— Mama, ar mama ne

kuomet negali maudyties?
— Kodėl, vaikei?
— Na, juk mama besi

maudydama susileistam.
— Ką. tu plepi?
— Aš visai neplepu, tik 

girdėjau, kaip musų bur- 
dingierius Juozapas pasa
kė, kad mama esi tikras 
saldainis.

Tuoj bus lengvas.
Ponas: — Nunešk tą 

1 PLACE OF TRIAL At FORT TERRY 2 MAJOR KOEHLER ON WAY TO COURT
3 COL. HENRY KIRBY 4 OFFICERS OF COURT MARTI AC

I *..............-- ■ 1 " " r - - i.Turrri ' ------- -IL.'.- ■ - -

Paveikslas (1) parodo mums, kur atsibuna teismas intarto nemoralybėj majoro 
. Koehler (2), pav. (3) ir (4) parodo jo teisėjus.

maišelį su vaisiais po nume
riu 4739 Bryantine gat.

Vaikas: — Gerai, prašau 
pono..

Ponas: —, Bet ar nebus 
jis tau persunkus?

Vaikas: — O ne, prašau 
pono; po kelių minučių jis 
paliks ir perlengvas.

Išsiplepėjo.
Jis (sužadėtuvių dieno

je): — Na, ir kaip, mano 
brangiausioji, kaip tau pa
tinka ši diena?

Ji: — Dar nei vienos ma
no sužadėtuvės nebuvo to
kios puikios.

Prieš krautuvę.
— Tėveli, ką tai reiškia 

tas parašas “Gydantis vy
nas”.

— Tikrai nežinau, mano 
sūnau, bet man rodos bus 
toksai vynas, kurio išgėrus 
reik tuojaus gydyties.

Yra Įstatymas.
1- mas advokatas: — Ar 

įstatymas sulaužys tos mo
teries paskutinę valią?

2- ras advokatas (vedęs): 
— Sunku, nes juk žinai, 
kad moteries valia yra... 
įstatymas.

SZIFKORTES ATPIGO, KAIP DAR NIEKAD NEBUVO ATPIGĘ!
. * •

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

aTananevicz Savings Bank
3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

Arba pas M. J. Tananevicze, 670 W. 18th St., Chicago.
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Įstaigos, iš kuriu daug ga
lime pasinaudoti, o mažai 

tesinaudojame.
Įvairiose Chicagos daly

se, svetimtaučių apgyvento
se, yra settlement!], parku
oki su maudyklėmis, salėmis 
susirinkimams, kningynė- 
liams, yra ir kitokių pana
šių kultūrinių Įstaigų. Ant 
Bridgeporto turime Mark 
White Square, ant Town 
of Lake Davis Square ir 
Chicagos universiteto sett
lement, kur darbuojasi vie
na žymiausių Chicagos vei
kėjų, p-lė McDowell. Tos 
Įstaigos daug lietuviams pa
tarnauja — suteikia nemo
kamas maudykles, sales su
sirinkimams, gimnastikai, 
kningynus, kur yra ir lie
tuvių laikraščių. Mūsiškiai 
vis dar apie tokias įstaigas 
nedaug težino, mažai jomis 
tesiinteresuoja ir todėl ma
žai pažįsta ir.mažai tesinau
doja. Plačiau čia paminėsi
me apie vieną įstaigą ant 
Bridgeporto, būtent Fellow
ship House, besirandančių 
po No. 831 W. 33 PI.

Ta įstaiga geram lietuvių 
būreliui jau žinoma, ir žy
mus lietuvių skaičius ta į- 
staiga gerai pasinaudoja. 
Kas ketvergas čia susįten- 

"Iia^io 20 ir daugiau lietu
vių moterių pasimokyti vi
rimo. Pamokos yra įsteig
tos ir vedamos moterių 
“Apšvietos” dr-jos. Kas 
dieną iš ryto į Fellowship 
namus susirenka iš apylin
kės aplink 40 lietuvių vai
kelių ir mergelių, jaunesnių 
kaip keturių metų. Iki pie
tų vaikeliai yra užbovijami 
lipšnių, švelnių moterių. 
Švarioj, šiltoj salėj vaike
liai gražiai žaidžia, bovija- 
si, o motinos tuo tarpu turi 
liuosas rankas namų ruošai. 
Prieš dvyliktą valandą mo
tinos ateina vaikelių par
sivestų.

Subatvakariais čia 
renka aplink 80 moterių 
siuvimo pasimokytų. Už pa
moką reikia mokėti 15c. 
Panedėlio vakarais taipgi 
buna siuvimo pamokos ir 
tais vakarais susirenka ap
link 40 moterių. Didesne jų 
dalis yra lietuvės. Esti siu
vimo pamokos ir nesuaugu
sioms mergelėms. Už tokias 
pamokas reikia mokėti po 
1c.

Čia yra pilietybės klesos. 
Jas veda p. M. A. Marseli, 
teisių studentas Chicagos 
universiteto. Yra tai nau
dingas, malonus vyras. Pa
mokose pereinami dalykai, 
žinotini geram piliečiui. 
Pereinama, kaip valdosi 
Suvienytosios Valstijos, 
kaip valdosi atskiros vals
tijos, kaip valdosi miestai; 
pereinama trumpai S. V. 
historija. Taip prirengti y- 
ra nuvedami išsiimti pilie- 
tystės poperas. Dabar ap
link 12 lietuvių yra rengia
ma prie antrųjų poperų. 
Tos pamokos yra nemoka- 
m0S-

susi-

Yra taipgi nemokamos 
gerai vedamos anglų kalbos 
pamokos. Jas lanko irgi ne
mažas lietuvių būrelis, tik, 
žinoma, jis galėtų ir turė
tų būti daug didesnis.

Yra kambarys priauglių 
žaidimams. Čia po priežiū
ra žaidžia, bovijasi. Juos 
prižiūri mandagus vaikinas 
McDurmct.

Yra namuose kningynas. 
Pereitais metais kningynu 
naudojosi 2.564 asmenis.

Svarbus yra skyrius, taip 
vadinamas, “penny savings 
bank”. Vaikiukai gali depo- 
zituoti po centą ir daugiau 
ir taip iš mažatvės pratin- 
ties prie taupumo. Vaikiu
kai ir mergelės, sugriebę 
po centą kitą, vietoj kad 
išleidus juos kokiems sal
dainiams ir čiulpamąja! 
gumai, depozituoja į “ban
ką”. Nuo kovo 1912 m. iki 
sausio 1913 m. depozitorių 
buvo 100 su viršum.

Karts nuo karto Fellow
ship veikėjai sutaiso burius 
ir važiuoja aplankyti Art 
institutą, Field muzejų ir 
kitokias kultūringas įstai
gas. Suprantantieji daly
kus vedėjai išrodinėja ir 
išaiškina dailės ir kitokius 
veikalus.

Fellowship veikėjai ir ki
tų panašių įstaigų veikėjai 
pasirūpino, kad už mažą 
kainą galėtų neturtingi 
žmonės išgirsti geriausią 
muziką. Chicago Symphony 
Orchestra, viena geriausių 
orkestrų Suv. Valstijose, 
sutiko šiemet duoti tris 
koncertus už pigią kainą. 
Vienas koncertas jau buvo 
vasario 26 d. Tame koncer
te buvo daug lietuvių. Se
kanti du koncertai bus ko
vo 26 d. ir balandžio 23 d.

Taigi didelį kultūros dar
bą atlieka Fellowship įstai
ga. Togu mūsiškiai lankosi 
ten ir susipažįsta su ta į- 
staiga, o pamatys, kad daug 
gali iš jos pasinaudoti. Pri- 
augliai, prigulėdami prie 
ten esančių kliubų, susilai
kys nuo gatvinio ištvirki
mo. Be abejonės, ne vienas 
pasakys, kad tokia vieta 
yra ištautėjimo lizdas. Bet 
gatvė yra kur kas .pavojin
gesnė ištautėjimui ir kartu 
yra proga ištvirkimui. Sa
vųjų gi įstaigų, kurios už
imtų mus priauglius, netu
rime. Bet Fellowship veikė
jai ir panašių kitų įstaigų 
veikėjai nei kiek nesirūpi
na ištraukti tautinius ar ti
kybinius jausmus. Jie yra 
augšto išlavinimo ir išauk
lėjimo vyrai ir moterįs ir 
jiems vieninteliai rupi žmo
nių auklėjimas.

Fellowship House gyvuo
ja jau nuo 20 metų. Liko 
įsteigtas ir palaikomas ke
lių duosnių asmenų. Perei
tais 1913 m. išlaidos tų na
mų buvo $2.970.45. Vyriau
sioji namų priveizėto j a yra 
poni A. J. Jerome. Ji yra 
nuolatinė namuose veikė
ja ir jos priežiūroj vedama 
visi dalykai. Mielu noru

paaiškina apie čia esamas 
klesas ir kitus dalykus bei 
veikimus.

Nueik paklausyti gražių 
dainelių ir geros muzi
kos. Mokėti nereikės.

Atėjus gavėnios laikui, 
dauguma įvairių pramogų 
užsidarė. Nerengiama ba
lių, šokių ir tt. To neleidžia 
Bažnyčios įsakymas. Todėl 
Lietuvių Jaunimo Ratelis 
rengia ateinančios nedėlios 
vakare, kovo 15 d., Davis 
Square salėj leistiną ir gra
žų programą. Apylinkės lie
tuviai turės progos pasigė
rėti puikia muzika ir gražiu 
dainavimu. Programą išpil
dys įžymus muzikai ir dai
nininkai. Dalyvaus gabus 
pianistai ir smuikininkai 
broliai Sarpaliai, bus man
dolinų ir kanklių orkestrą. 
Dobilas ir Zigmontas išpil
dys kaikuriuos dalykus ant 
saksofonų, bus L. J. Ratelio 
kvartetas ir daug kitų žy
mių asmenų yra ant prog- 
ramo. Ir viską tai išgirsite 
už dyką.

Liet. Jaunimo Ratelis 
uoliai darbuojasi ir labai 
rūpinasi pakėlimu mus 
viengenčių. O tą galima at
likti rodant žmonėms ką ge
resnio, augštesnio už smuk
les ir nudėvėtus šokius. Y- 
ra tai muzika, dainos, gra
žios eilės, kurios suteikia 
žmogaus širdžiai tikrą 
džiaugsmą ir malonumą; 
tie tai dalykai sužadina 
žmoguje troškimą ieškoti 
vis augštesnio, prakilnesnio, 
verčia atsinorėti visako, kas 
nedora, priklu, nedailu. 
Tuomi rūpinasi L. J. Rate
lis ir rengia gražius pro
gramus. Šis vakaras yra už 
dyką. Kaikurie už gerus 
programus nenori mokėti, 
nes mano, kad niekam iš
mes pinigus. Dabartės atei
kit uždyką pasigėrėti gera 
muzika ir dainomis, o pas
kui pamatysit, kad mokėji
mas už gerus programus 
nėra mėtymas pinigų nie
kams.

Rakieta.

Velionė tik septyni mėne
siai kai iš Lietuvos. Prigu
lėjo į D. L. ĮK. Vytauto cho
rą ant Town- of Lake. La
bai mylėjo dainą ir visuo
met ji lankė bandymus, ku
rie atsilikineja Davis Squa
re salėj. Turėjo 24 metus. 
Laidotuvės atsiliko kovo 6 
d. Gedulingos pamaldos 
buvo laikvtos šv. Kryžiaus 
bažnvčioj.

J. J. Z.

Kun. Žilinskio raštai. T. M.
D. lėšomis išleisti, jau 

pareina.
Iš Tilžės atėjo praneši

mas, kad kun. Žilinskio raš
tai, išleisti T. M. D. lėšomis, 
jau išsiųsta. Tai urnai bus 
gauti Chicagoj ir čia bus iš
siuntinėta kuopoms.

Tikimasi, kad ateinančios 
savaitės pabaigoj raštai bus 
gauti Chicagoj. Todėl 22-j i 
kuopa perkelia savo susi
rinkimą nuo kovo 15 d. ant 
kovo 22 d. Tegu visi kuopos 
nariai atvyksta raštų gau
ti ir apkalbėti keliatą labai 
svarbių dalykų.

Valdyba.

Susitvėrė blaivininkų 
kuopa.

Pereitą sekmadienį šv. 
Jurgio parapijos salėje, ant 
Bridgeporto, atsibuvo po 
vadovyste, džiak. kunigo 
Kraučunb -prakalbos. Kal
bėjo tam tyčia . pakviestas 
kun. Briška, Pilnųjų Blai
vininkų Sąjungos Ameriko
je pirmininkas. Jisai aiški
no apie blėdingumą svaiga
lų ir apie užlaikymą blai- 
vystės. Žmonių buvo pilna 
salė. Po prakalbų likosi su
tverta blaivininkų . kuopa, 
prie kurios ant syk 25 pri
sirašė ir yra viltis, kad atei
nančiame susirinkime prisi
rašys daugiau. Tegyvuoja 
blaivybė!

Juras.

Po traukiniu žuvo 
lietuvaitė.

Panedėlyj, kovo 2 d., ant 
geležinkelio ištiko didelė 
nelaime. Zuzana Beržins- 
kaitė, gyvenusi po num. 
143 W. 45 PI. minėtą die
ną išėjo su savo ištekėjusia 
seserim ant geležinkelio 
pasirinkti anglių. Kaip ži
noma, yra draudžiama 
vaikščioti geležinkeliu. Tai
gi jos labiau saugojosi, kad 
jų nepamatytų geležinke
lio sargai ir, matyt, visai 
mažai domos teatkreipė į 
tai, kad jos nebūtų trauki
nio suvažinėtos. Ir štai lė
kė greitasis traukinys. Zu
zaną nepajuto ir papuolė po 
traukiniu. Nabagei perskė
lė galvą, nupjovė kojas ir, 
žinoma, ant vietos persisky
rė su šiuo svietu.

Kas girdėt Chicago 
Heights.

Vasario 15 d. čia suren
gė L. D. M. K. pasilinksmi
nimo vakarėlį. Buvo lošta 
drama vardu ‘ ‘ Žmonės ’ ’. 
Be to dar buvo monologas 
“Čigonai”, iš kurio susirin
kusieji turėjo daug juokų. 
Kadangi vakaro rengėjai 
buvo geri'tėvinainiai, neat
siduoda cicilizmo raugu, 
tai, žinoma, vietos cicilikė- 
liams sugėlė dantį del ge
rai nusisekusio vakaro. 
Tuoj ėmė net nedalyvavu
sius asmenis valkioti po 
savo laikraštpalaikius. Pir
miausia kritikuojama reži
sierius, o jo mes visai ne
turėjom. Baigiant mokyties 
roles, buvome kvietę iš Chi- 
jcagos, bet gavome žinią, 
kad negalįs atvykti. Vienas 
vietos cicilikėlis gyrėsi, kad 
jis “užštapavęs” musų re
žisierių. Lošimo dienoj tu
rėjome režisierių iš Rose- 
lando ir jis prieš lošimą da
vė kaikuriuos nurodymus. 
Po lošimo pasakė, kad lo
šimas neblogai nusisekė. <0 
visgi cicilikai kiša savo 
dvylekį ir rodo savo neži- 
nystę ir nesupratimą loši-

REGISTRACIJA.

Kovo 17 d., ty. ateinantį 
utarninką atsibus dar vie
na ir paskutinė prieš rinki
mus piliečių registracija. 
Kurie neužsiregistravo pir
miau, turi registruoties ko
vo 17 d., jei nori ateinan
čiais rinkimais balsuoti. La
biausia į tai doma atkrei
piama į musų moteris-pilie- 
tes. Tegu kiekviena pilietė 
pasinaudoja jai suteiktomis 
teisėmis ir tegu renka mies
to valdininkus gerus žmo
nes. Bus galima registruo
ties ištisią dieną.

mų dalykuose. Toliau užsi
puolama ant dviejų asme
nų iš Stegerio ir sakoma, 
kad anuodu asmeniu nie
kam tikę lošimui ir dėlto 
esą pavaryti iš Dramatiško 
Ratelio Stegeryj; bet ką 
gero anie ratelninkai nu
veikė anųdviejų netekę?

L. D. M. komitetas.

• Apie atletiką daug 
kalbama.

Pereito “Kataliko” nu
merio straipsnis apie atle
tiką ir apie viešą pasirody
mą drutuolių ir ristininkų 
sukėlė tarp jaunų vyrukų 
daug pašnekos. Ėmė indo- 
mauti ir teirauties apie at
letiką ir ristynes. Taigi lie
tuviai linkę prie atletikos, 
jie yra,,tik vangus, o juos 
pajudinus, tai atsiras norin
čių užsiimti atletika. Vie
šas lietuvių drutuolių pasi
rodymas ateinančioj nedė- 
lioj, kovo 15 d., dar labiau 
paskatįs lietuvius prie kū
no lavinimo. Jauni vyrukai 
turės progos susipažinti su 
lietuvių atletais. Apie vaka
ro smulkmenas žiūrėk pa
garsinimuose.

S. Paškevičia.

Viena Roselando dr-jų 
rengia vakarą tautos 

reikalų naudai.
Ateinančios nedėlios va

kare Stančiko salėj, Rose- 
lande, bus pramoga, sureng
ta Taut. Brolių ir Seserių 
Lietuvos Mylėtojų dr-jos. 
Bus prakalbos,* deklemaci- 
jos ir tt. Po visako bus ren
kama aukos, kurios eis ar 
Tautos Namams Vilniuje, 
ar Kairukščio sumanymui 
paremti. Geri Roselando tė- 
vinainiai privalo atsilanky
ti salėn paklausyti prakal
bų, deklemacijų ir suteikti 
pagal išgalę nors menką 
auką tautos reikalams. Jei 
visi dėsime po truputį, tai 
susidės didelė suma. Vieni 
išgali daugiau, kiti mažiau. 
Bet penkiuką paaukoti 
kiekvienas išgalės. Nega
lintieji tegu aukoja po pen
kiuką.

Minėta dr-ja susideda iš 
gerų tėvinainių ir labai rū
pinasi tautos reikalais. Tik 
septyni mėnesiai kai įsikū
rė ta dr-ja. Turi jau" 50 su 
viršum narių ir aplink $135 
kasoj. Per minėtą vakarą 
bus priimama nauji nariai 
ir geri lietuviai turės pro
gą įsirašyti į gerą dr-ją.

Uolus narys.

Paminėjo dviejų metų 
sukaktuves.

Pereitą subatą, kovo 7 d., 
sukako lygiai du metu, kaip 
gyvuoja Dramos dr-ja. Su
kaktuvių paminėjimui mi
nėtą dieną “Aušros” salėj 
buvo parengtas vakarėlis. 
Buvo susirinkę dr-jos na
riai ir gerokas būrelis sve
čių. Puikią vakarienę buvo 
pagaminusios pp. Darni j o- 
naitienė ir Šlikienė. P. M. 
J. Damijonaitis papasakojo 
apie užsidėjimą ir darbavi- 
mąsi dr-jos.

Melrose Parko dr-ja atmetė 
neteisingą nutarimą.

Buvo jau “Katalike’'' ra
šyta apie susirinkimą Liet. 
Taut. K. Algirdo dr-jos, ku
ris atsibuvo vasario 8 d. A- 
name susirinkime buvo į- 
neštas ir priimtas keistas 
ir visai neteisingas nutari
mas. Susirinkimui baigian- 
ties, kuomet dauguma narių 
jau buvo apleidę susirinki
mo salę, tai kilo sumanymas 
pasirinkti organą. Tarp na
rių butą keliato sucicilikė- 
jusių ir, žinoma, jie rėkė 
už sucilikėjusį laikraštį, ir 
buvo nutarta imti už orga
ną “Keleivis”.

Kovo 8 d. buvo laikytas 
metinis susirinkimas. Kuo
met buvo perskaitytas pro
tokolas pereito susirinkimo 
ir kuomet pirmininkas pa
klausė, ar priimate protoko
lą, tai, žinoma, didesnė da
lis narių pasipriešino nuta
rimui apie organą. Tokiuo 
budu imta tartis apie orga
ną. Buvo taip nuspręsta: 
kiekvienas narys ant kor
čiukės parašys laikraščio 
vardą, kurį nori už organą. 
Ateinančiame susirinkime 
bus peržiūrėtos korčiukės 
ir laikraštis, daugiausia ga
vęs balsų, liks organu. Aš, 
būdamas uoliu dr-jos nariu 
ir būdamas nuo senai “Ka
taliko” ėmėju, labai pata
riu savo dr-jos nariams 
balsuoti už “Kataliką”. Už
simokėdami po vieną dole
rį kasmet, turėsime per vi
sus metus didžiausią laik
raštį, kur bus nuolatai mu
sų dr-jos valdybos vardai, 
pavardės ir adresai ir kuria
me galėsime už dyką dėti 
visus savo pagarsinimus. 
Mus dr-ja yra tautiška ir 
negalime rinkti tokį laik
raštį, kaip “Keleivis”, kur 
niekinama tauta, neremia
ma tautos reikalai. Taipgi 
patogiausia yra turėti čia 
organą, o ne kur kitame 
mieste. Taigi bukime susi
pratusiais tautiečiais ir rin
kimės laikraštį, kurs stoja 
už tautą ir duoda geriausias 
išlygas.

Dr-jos narys.

Lošimas ir dainos.
Pereitą nedėlią Freiheit 

Turner salėje, ant Bridge
porto, Jaunų Liet. Am. T. 
Kliubo choras buvo paren
gęs labai platų ir turiningą 
programą. Buvo vaidinta 
drama “Pietro Caruso”. 
Pasižymėjo p. M. M. Juodis 
Pietro Caruso rolėj ir taip
gi pusėtinai nudavė Marga
ritą p-lė J. Lukoševičiutė. 

Po lošimo “Simas Orato
rius” sakė mokslišką pra
kalbą jaunavedžiams. Si
mo rolę labai gerai atliko 
p. B. Vaitiekūnas. Po to 
sekė choro dainavimas. Bu
vo Kliubo choras ir “Mo
lino Kvietko” kliubo cho
ras iš Melrose Parko. Abir 
(Iioru dainavo gerai.

Reporteris.

Džiovos paroda Roselande.
Pereitą utarninką buvo 

lietuvių diena džiovos paro
doj Roselando. Paroda at
silieka geroj Palmer Parko 
salėj. Didelė salė lietuvių 
buvo prigrųsta. Viso prog
ram© vedėju buvo kun. F. 
B. Serafinas. Apie džiovą 
ir apskritai apie sveikatin
gą užsilaikymą gan nuo
dugniai ir aiškiai papasako
jo d-ras A. Graičunas. La
bai gerai papildė jo kalbą 
geri judamieji paveikslai. 
Apie burnos ir dantų užlai
kymą gerai papasakojo Ro
selando dentistas P. Pet
raitis. Taigi žmonės išgirdo 
daug naudingų dalykų a- 
pie sveikatingą užsilaiky
mą.

Didžiu vakaro papuošalu 
buvo pp. A. Pocius, Alek
sandravičius ir p-lė O. 
Klimavičiūtė.

ReporterisJ 
“Kataliko” leidėjasi^J|

Daugumui Chicagos lietu
vių yra žinomas puikus dar
žas pikninkams Reisig’s 
Grove, Riverside  j.. Dabar
tės tas daržas perėjo p. J. 
M. Tananevičiaus savastin. 
Dabar ta vieta vadinsis 
“Tautiškas daržas” (Natio
nal Grove). Daržas bus ap
suptas gera tvora, ištaisy
tas ir bus patogiausia vie
ta lietuvių pikninkams. 
Gerbiamos dr-jos teturį tą 
vietą savo domoj. Daržan 
pasiekiama La Grange gat- 
vekariais, važiuojant Des- 
plaines avė. Vėliau bus pa
garsintas daržo priveizėto- 
jas.

Visuomet skubinant.
Neakųratnas žmogus vi

suomet skubinasi, bet ne- 
kuomet nebūna savo laiku 
vietoj. Jis atidėlinėja daly
kus iki paskučiausiam mo
mentui ir paskui ryžtasi ką 
daryti, bet tuomet jau esti 
pervedu. Kaikurie net ir sa
vo sveikatos reikalus atidė
lioja iki paskutiniam mo
mentui. Mes visuomet pa
tariame rupinties sveikata. 
Jei jie neturi gero apetito 
arba jei jų spėkos nusilpnė- 
ja, tai jie privalo tuoj 
griebtis Triner’s American 
Elixir of Bitter Wine. Tas 
nuostabus vaistas išvalys 
vidurius ir kartu sustiprins 
juos. Užėjus nerviškumui, 
anemijai, silpnumui, jis 
tuoj suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Aptiekose. Jos. 
Triner, išdirbėjus, 1333-39 
So. Ashland avė., Chicago, 
Ill. Nuo reumatinių ir neu- 
rlaginių skaudėjimų mos 
norime jums parekomen
duoti Triner’s Linimentą. 
(Advt.)
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KATALIKAS

į širdis. Geros kningos, ar 
gero straipsnio laikraštyj 
skaitymas yra kedenimas 
jūsų proto ir klabenimas į 
jūsų širdis. Sakysim, jei 
turi palinkimų prie svaiga
lų, tai kiekvienas straips
nis apie blaivybę tavo pro
tui sako, kad girtuokliavi
mas tau kenkia, tave puldo, 
tave stumia žemyn, naikina 
sveikata ir turtų ir klabina 
į tavo širdį pamesti tų pap
rotį, ieškoti laimingesnio 
gyvenimo blaivybėje. Taip 
tai po tokio straipsnio per
skaitymui pajuntame dva
sios sustiprėjimų. O jei tu
rįs paprotį įsigerti vis daž
nai perskaitinės tokius 
straipsnelius ir dėsis daly
kus sau galvon ir širdin, tai 
galų gale jis turės pamesti 
tų blogų paprotį.

Aš, būdamas pilnai pa
tenkintas ‘ ‘ Kataliku ’ ’, pata
riu savo viengenčiams kibti 
į ta laikraštį. Patyriau, kad 
ir kiti “Kataliko” skaity
tojai juomi patenkinti. Štai 
Philadelphijoj, kur aš gy
venu, per pereitus 1913 m. 
pažinau kelis, kurie išsira
šė “Katalikų” ir labai juo
mi patenkinti. Keliems aš 
pats užsakiau. Žinau kelis 
susipratusius vyrukus, ku
rie urnai žada siųsti prenu
meratų už “Katalikų”. Bet 
yra daug vyrukų, kurie tu- 
noja girtybėje, tamsoje, ne
sirūpina savo proto ir šir
dies reikalais. Gaila jų; mes 
visi, kurie esame susidūri
me su tokiais, privalome 
kalbinti juos, vesti prie su
sipratimo, paaiškinti, kad 
augščiausia, tikra palaima 
skaisčiame, dorame gyveni- 
.me. Taigi, philadelphiečiai, 
ir kitų miestų viengenčiai, 
stokime kovon su girtuok- 
lybe, ištvirkimu, tamsybe. 
Blaivinkim, dorinkim savo 
draugus, pažįstamus. Aš pa
tyręs, kad skaitymas daug 
sulaiko, prigelbsti prie pa
kilimo, patariu išrodinėti 
gerus dalykus laikraščiuose, 
perskaityti jiems naudin
gas, akyvas žinias, juokus 
ir taip po truputį pamėgs 
skaitymų ir užsisakys laik
raštį ir išsirašys gerų knin
gų. Būdamas “Kataliko” 
prieteliu, " patariu griebtis 
“Kataliko”.

“Kataliko” skaitytojas 
D—ža.

17 kareivių žuvo. Tiroliu j, 
Austrijoj, ties kalnu Ort- 
ler nusirito nuo kalno snie
gynas ir po savimi palaido
jo 17 ten buvusių kareivių.

Kardinolo brolėnas kri
minalistas. Kardinolo Vanu- 
telli brolėnų. Giovanni Va- 
nutelli, Romos teismas pa
smerkė dviem metam kalė-

Prielankumo žodis 
“Katalikui”.

Atkakęs Amerikon, daug 
laiko praleidau niekams, 
nemaža pinigų išleidau be 
jokio reikalo ir gerokai sa
vo sveikatai pakenkiau. Ko
dėl taip buvo? O tai del to, 
kad negyvenau savo protu, 
nemokėjau savęs nusira
minti, nemokėjau surasti 
geresnio budo laikę praleis
ti, kaip tik su savo išklydu
siais draugais. Tie draugai 
buvo tokie, kad suėjęs su 
jais, turi “pundyti”. O po 
to tai ir ligonis. Ant ryto
jaus keliesi su sunkia gal
va, keiki save, draugus; 
darbe, žinoma, nesiseka., 
sunku; ima apmaudas...

Ėmiau sau vienas galvo
ti, ką čia padarius, kaip čia 
iš pančių pasiliuosavus, 
kaip čia laikę geriau pralei- 
džius. Puolė man galvon 
mintis užsisakyti laikraštį 
ir kiiingų parsitraukti, kad 
naudingai praleisti laikę. 
Pirmiau dar galvojau, kokį 
čia laikraštį užsisakyti. Tuo 
tarpu išnetyčių pakliuvo 
man į rankas “Katalikas”. 
Įsižiūrėjau, įsiskaičiau į jį. 
Ir užsisakiau ištisiems me
tams. Juo tolyn skaičiau jį, 
juo labiau jį pamėgau ir 
džiaugiausi, kad už tuos $2 
mane kas savaitė lanko toks 
didis laikraštis, kuriame 
pilna įvairiausios medžia
gos skaitymų, pamokini- 

k mų, apysakėlių, pasakėlių.
Ima džiaugsmas, skaitant 

|»inias iš Lietuvos. Užėjau 
-‘^rašymų apie savo parapi- 

. sumyniau takelius
.a Labai _ nusi

džiaugiau, KŪoMet'_perėiIų 
metų pabaigoj “Katalikas” 
pasididino iki 16 puslapių. 
Nėra “Katalikui” lygaus 
laikraščio. Pasididinus laik
raščiui, paįvairėjo, paturtė- 
jo jo turinys, pasidaugino 
jo skyriai.

Kuomi tik žmogus indo- 
mauji, kę tik mėgsti pasi
skaityti, jame to pakakti
nai randi. Mėgsti skaityti 
žinias — Katalikas” ku
pinas indomiomis žiniomis. 
Mėgsti apysakėles — “Ka
talikas” kiekviename nu- 
meryj talpina akyvų, trum
pų ir ilgų apysakų. Mėgsti 
mokslų — nėra to “Katali
ko” num., kuriame nebū
tų vieno ar kelių straipsnių 
iš gamtos mokslų. Mėgsti 
lengvas juokingas pasakai
tes — retame “Kataliko” 
numeryj nerasi akyvos pa
sakėlės. Žodžiu, “Katali
kas” turtingas visokia nau
dinga skaitymui medžiaga. 
Sakau, tegu jam Dievas pa- • 
deda jo naudingame darbe, į
tegu jis pasklysta tarp lie
tuvių kuodidžiausia ir tegu 
jis užkerta kelią aniems 
laikraščiams, kurie graužia 
iš širdžių tikybų, niekina 
Bažnyčių, neremia tautos 
reikalų. Tegu “Katalikas” 
platinasi, skleidžia apšvie
tę, blaivina, dorina mus 
puolančius lietuvius; tegu 
rauja iš suklydėlių netiky- 
bos piktžoles.

Aš pats patyręs ant sa
vęs gerų skaitymo intekmę, 
širdingai patariu savo bro
liams griebti <‘s skaitymo. 
Skaitymas sulaikys jus

j ima n už prikalbinimų savo 
vieno draugo, idant šis pa
vogtų nuo savo motinos 
brangakmenius. Tasai taip 
ir padaręs. Pavogtos bran
genybės lėšavusios $6.800, 
bet jis pardavęs visa tai už 
$2.000 ir iš tų pinigų pusę 

'davęs savo “mokytojui” 
Vanutelli’ui. Kad tų vagys
tę paskui kokiuo nors budu 

' užtrynus, Vanutelli savo 
į draugų išsivežė net Meksi
kai! ir pagaliau ten paliko 
be cento prie dūšios, pats 
gi kuoramiausia sugrįžo I- 
talijon. Paskui viskas išėjo

nuo smuklės, nuo kaziriavi- aikštėn. Tai maža bausmė
nio ir nuo kitokio ištvirki- už tokių šelmystę. Mat, lie
piu. Tik skaitydami dėkit dorelis paeinąs iš augšto 
geras mintis sau į galvas ir j luomo.

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

Ant Spitzbergeno salos 
rasta anglis.

Spitzbergeno sala guli į 
šiaurę nuo Europos Šiaurės 
vandenyno. Dar galutinai 
nenuspręsta, kam ji turi 
prigulėti. Norvegija jų sa- 
vinasi, nes jos mokslo vy
rai jų ištyrė.

Pasirodė, kad ant salos 
yra anglių sluogsniai. Vie
na Amerikos kompanija iš 
Norvegijos gavo leidimų 
tuos sluogsnius išnaudoti. 
Pereitais 1913 metais ang
lių iškasta ir išgabenta 35.- 
000 tonų. Dirba ten nuo 250 
iki 300 kasėjų. Anglis kasa
ma ištisus metus, bet ga
benti per jūres tegalima tik 
per tris mėnesius. Anglies 
sluogsniai yra 3Į4 pėdų 
storio. Busiu ten anglių ap
link 60.000.000 tonų.

Žmonės, kurie dar tebevar
toja seidokus.

Seidokas, tai vienas se
niausių išradimų. Bet yra 
žmonių, kurie juomi dar 
naudojasi. Yra tai viena 
gentis ant Ceilono salos. Ta 
gentis nėra didelė — ap
link 4.000 asmenų; sudaro 
vos 0.1% salos gyventojų, 
ty. vienas ant tukstanties. 
Jie gyvena urvuose ir visai 
primitiviu budu. Pasistato 
kartais lubo lūšneles. Mai
tinasi vaisiais, žuvim ir ma
žais gyvūnėliais. Tie žmo
nės yra bailus ir nepavojin
gi. Jie šautuvų nepažįsta. 
O tokių necivilizuotų gen
čių, kurios nevartoja šau
tuvų, yra labai maža.

Požeminiai gyventojai.
Tyrinėtojai užtiko šiauri

nėj Afrikoj keistų gyvento
jų. Jie gyvena požeminiuo
se namuose. Atrasta net po
žeminiai miesteliai. Ištolo 
miestelio nematyt. Prisiar
tinus šen ir ten matosi sky
lės, kaikurios 13 jardų dia
metre. Skylės yra tai inėji- 
mai į tuos keistus pragyve
nimus. Pragyvenimai buna 
visokio didumo, kaikurie 
gana dideli. Sienos nuties
tos karpetais. Pasieniais y- 
ra suolai, išrėžti iš uolos. 
Lubos yra ištinkavotos. 
Tuose pragyvenimuose va
sarų vėsu, o žiemų šilta. Gy
ventojai yra berbenų rasės 
ir taipgi yra nemaža žydų. 
Žydai turi požemines sina
gogas ir mokyklas.

Žuvis, sužvejota keturių 
mylių gilumoj.

Ligšiol buvo žinoma, kad 
60.000 pėdų gilumoj yra gy
vūnų. Bet pasisekė ištrauk
ti žuvį iš 60.500 jūrių gilu
mos. Žuvis buvo sužvejota 
Atlantiko vandenyne. Ji bu
vo devynių colių ilgumo. A- 
kįs buvo užtrauktos perma
toma skurde.

Augštesniuose jūrių 
sluogsniuosc gausiai yra 
augmenų ir gyvybė knibž
dėte knibžda. Juo gilyn, juo 
gyvybė ir augmenis mažė
ja. Pačios giliosios vietos 
dar tebėra neištirtos.

Kupranugaris Alaskoj.
Kupranugaris yra šiltų 

kraštų gyvulys ir negali iš
gyventi šalto klimato. Bet 
Alaskoj, kur yra labai šal
tas klimatas, fasta dalis 
kupranugario kdjos. To ra
dimas patvirtina senesnį 
manymų, kad šiaurės kraš
tuose kadaisia buvęs šiltas 
klimatas. Taipgi patvirtina 
manymų, kad žemės juosta 
jungė Amerikų su Azija. 
Tos juostos palaikai yra 
Beringo pertaka. Per ilgus 
amžius Šiaurės vandenyno 
bangos pramušė juostų ir 
susiliejo su Romiuoju van
denynu. Ta juosta buvo it 
didžiulis vieškelis, kuriuo 
ėjo gyvuliai ir žmonės iš 
vieno kontinento į antra.

Ar išdžius žemė?
Ar kada pavirs žemė į 

tokius tyrus, kaip Afrikos 
Sahara. Kas link to dalyko 
mokslo vyrai labai skiriasi. 
Kropotkinas yra nuomonės, 
kad žemė po truputį nuola- 
tai džiūsta ir sausėja. R. 
Thiremore mano, kad kli
matas reguleriai kaitaliuo- 
jasi — tai sausėja, tai vėl 
stoja drėgnesnių. Kiekvie
nas periodas gali tęsties 2.- 
000 ar daugiau metų; tas 
pats mokslo vyras sako, 
kad dabartės klimatas eina 
šaltyn.

Prof. Gregory sako, kad 
nesą nuolatinio klimato 
sausėjimo. Vidurinės Azi
jos, Arabijos, Meksiko, Af- 
rikoš ir pietinės Amerikos 
tyrynų klimatas išsausėjęs 
•del to, kad ten susikopę di
džios daugybes smėlio.

Kaip smėlynai paverčiama 
i didžius parkus.

Yra nemaža vietų, kur 
pirmiau buvo tušti smėly
nai, o dabar ten yra puikus 
parkai. Vienoj vietoj, Fran- 
cijos pajūryj, smėlis buvo 
apnešę derlingus laukus ir 
bepaverčia į tyrus. Imta so
dinti krūmai ir medžiai. 
Tas ir užbėgo smėliui už 
akių. Ypač naudingais pa
sirodė medžiai, iš kurių ga
minama franeuziškasis tar- 
putynas.

Kalifornijoj nuolatai pu
čia vėjas nuo Romiojo van
denyno ir neša smėlį. Taip 
verčia pakrantes į tyrynus. 
San Francisco mieste, kur 
dabar yra puošnus Golden 
Gate parkas, seniau buvo 
tuščias smėlynas. Tokiuo 
iat budu ketinama panai
kinti smėlynus Palestinoj 
:ies Jaffos miestu.

Raudoni buteliai pienui 
laikyti.

Jei palaikyti pienų prieš 
;tiprių šviesų, tai jis sugen- 
la. Šviesa sugadina pienų 

visvien, ar jis but at virin
as, ar ne.

Buvo- daromi bandymai 
•o dalyko ištyrimui saulė
kaitoj vienų dienų, tai jis 
visai netinka valgiui. Bet 
raudono stiklo butelyj pie
nas nesugenda būdamas
saulėkaitoj. Net ir raudona 
popera apvyniojus paprastų 
butelį, sulaikoma pienas
nuo gedimo.

i k

Nuskendusi sala.
Kapitonas J. K. Davis, 

beplaukinėdamas 1912 me
tais atroda į pietus nuo 
Australijos seklumų, ku
ri išrodo lyg kad tai 
butų buvus kadais sala. 
Ta sekluma randasi aplink 
200 mylių į pietus nuo Tas
manijos salos. Kaip kapito
nas ištyrė, tai jure tarp tos 
seklumos ir Tasmanijos y- 
ra labai gili — aplink 2.082 
sieksnių. Sekluma yra 150 
mylių ilga ir 100 mylių pla
ti, stovi 11.000 augščiau jū
rės dugno ir 545 sieksniai 
žemiau jūrės lygmalos. Tai
gi manoma, kad ta sekluma 
buvo kadais didele sala, di
dumo kaip Airija.

Darbas ir Kapitalas.
Iš tardymų vario kasyklose.

Houghton, Mich. Vario 
kasyklų kompanijos persta
čiusius kongreso komisijai 
savo kningas, idant ana 
pertikrinus, kad darbinin
kams mokėta daugiau, negu 
jie komisijai buvo tvirtinę. 
Vienas kalnakasis komisi
jai pasisakė, kad už 9 dar
bo dienas iš kompanijos ga
vęs tik 27 centus uždarbio, 
gi kompanija savo kningo- 
mis prirodė, kad tasai pats 
kalnakasis uždirbdavęs die
noje $3.08. Kad kompanija 
uždirbtus pinigus iš jo at
lupo už valgį, pastogę ir ki
tus daiktus, to, žinoma, 
kongreso komisijai nesako. 
Bet komisija mato kompa
nijų šunybes.

Kalėjiman!
New York. Didžiuma be

darbių, kurie 'visas laikas 
buvo anarchistinės draugi
jos L W. W. “komandoje”, 
andai uždaryta kalėjiman. 
Tie žmonės reikalavo arba 
darbo, arba puikaus sau 
užlaikymo.

Policija areštavo 195 vy
riškius ir vienų moteriškę, 
nekokių Gūsio Miller. Tie 
visi bedarbiai įsiverždavo 
bile vienon bažnyčion ir ten 
naktis praleizdavo. Jie taip 
padarė su keliomis protes
tantų bažnyčiomis ir nuolat 
gerai sekėsi. Bet kuomet 
vienų vakarų suūžė vienon 
katalikų bažnyčion, ten vi
si suimta.

Angliški laikraščiai tų 
bedarbių minių vadina tik
rais avanturistais. Jiems 
suėjus bažnyčion ir pasiren
gus ant suolų sugulti, kuni
gas gražiai prašęs to neda
ryti ir išeiti. Bet jie sukė
lę dar trukšmų ir todėl po
licija būtinai turėjo juos 
suvaldyti. Pas- suimtuosius 
atrasta ginklai, pas neku- 
riuos po kelis šimtus dole
rių. Paaiškėjo, kad jų ne- 
kuriems buvęs siūlomas 
darbas, bet jie nenorį apie 
tai nei klausyti.

Jų vadovas industrialis- 
tas, kasžin koks rusiškas 
žydelis, policijai pasisaskęs, 
kad Suv. Valstijose tas pat 
atsitiksiu, kas buvę revoliu
cijos metu Francijoje. Bū
tent I. W. W. pagimdysian
ti baisiausias skerdynes.

Vadovas paleistas už $7.- 
500 kaucijos ir industrialis- 
tams uždrausta laikyti su
sirinkimus ant gatvių.

10.000 bedarbių.
St. Louis, Mo. Vietos po

licija suskaičius čionai be

darbius ir susekus, kad jų 
esama ne daugiau 10.000. 
Iš tų beveik 9.000 ieško ir 
trokšta gauti bile kokį dar
bų, gi kiti taip sau valkio
jasi ir jiems jokis užsiėmi
mas nerupi. Gi norintiems 
dirbti nėra jokio darbo ir 
tarp jų esųs didelis skurdas, 
kas aršiausia — prasiplati
nus girtuoklystė, nes jie 
tankiausia prie saliunų lai
kosi.

Bedarbiai keliauja i 
Washington^.

San Francisco, Gal. Šio 
miesto visi bedarbiai, vado
vaujant nekokiam C. T. 
Kelley, pasileidę keliauti 
sostinei! Washingtonan. Jie 
pasiskirstę į du pulku, kiek
vienas pulkas turįs 12 kom
panijų, kiekviena kompani
ja (rota) 90 žmonių. Kaip 
toli jie nukeliaus, nežinia.

Kiaušiniai atpigsią.
Kansas City, Kans. Čio

nai atlaikyta kiaušinių 
pirklių konvencija. F. M. 
Heggie iš Chicago pažymė
jęs faktų, kad kiaušiniai 
greitai atpigsianti ačiū kon
kurencijai, kokių pakelių 
užsienių vištos amerikoni- 
nėnis vištoms. Dabar mili
jonais kiaušiniai į Suv. 
Valstijas siunčiama iš Ru
sijos, Austrijos, Chinijos ir 
iš kitur, kadangi už juos 
nereikia mokėti muito. Ta
tai kiaušinių čionai tiek bu
siu sugabenta, kad jų tuzi
nas atsieisiąs tik... 10 cen
tų. Tas butų gerai, bet var
giai.

< Darbo biuras.
Paterson, N. J. Čia esa

ma aplink 2.000 bedarbių ir 
kad jiems atėjus pagelbon, 
įsteigta municipalis darbo 
biuras, kuris pirmų savai
tę savo veikimo suteikęs 52 
darbininkams užsiėmimus. 
Biuras turi susinešimus su 
miesto ir apylinkės viso
mis darbo įstaigomis.

Laikai pasigerįsią.
Wheeling, W. Va. Pirk

ly bos sekretorius William 
C. Redfield, čionai viename 
pokylyj būdamas pasakė 
kalbų apie pramoninių sąly
gų šioj šalyj pasigerinimų.

P-nas Redfield linksmai 
teinijasi ateitin ir užtikri
na, kad dabartinis muitų 
tarifas suteiksiąs šaliai ger
būvį. Jo nuomone, šių laikų 
bedarbei esą kaltos klima
tinės sąlygos, bet ne biznio 
depresija.

Kas svarbiausia, jis tvir
tino, ačiū naujai tarifai at
pigsią valgomieji produk
tai ir drabužiai.

Tatai laukime to minis- 
terio žodžių išsipildymo!

Federalis biuras valgomųjų 
produktų inspekcijai.

Chicago, Hl. Federate val
džia nuo kovo 1 d. š. m. ati
darė centralį biurų valgo
mųjų produktų inspekcijai. 
Biuro viršininku nuskirtas 
L. M. Tolman. Žemdirbys
tės departamentas tuo tiks
lu visų valstybę padalino į 
tris dalis: rytinę, ceutralę ir 
vakarinę. Rytinės dalies 
biuras randasi Washingto- 
lie, centralės — Chicagoj 
ir vakarinės — San Fran
cisco. Visį pardavinėjami 
valgomieji produktai busią 

peržiūrimi ir, prisiėjus rei
kalui, analizuojami. Keli 
desėtkai inspektorių aptu
rėjo užsiėmimus. Darbinin
kams iš to menka nauda.

8 vai. dienos darbas 
moterims.

Washington, D. C. Pre
zidentas Wilson pasirašė po 
biliumi, kuris bus įneštas 
kongresai!, ir kuriuomi rei
kalaujama nuskirti tik 8 
vai. dienos darbų moterims 
visame Columbia distrikte.

Prisibijoma straiko.
Zanesville, O. Angleka- 

syklų kompanijos, prisibijo- 
damos anglekasių straiko 
nuo balandžio 1 d. š. m., ka
dangi su darbininkais lig
šiol nepadaryta dar jokia 
sutartis, kuogreičiausia an
glis kasa ir krauna į san
delius. Taippat ir geležin
kelių kompanijos gausiai 
apsirūpina anglimis.

7.000 darbininkų gavo 
darbą.

St. Louis, Mo. The Ha
milton Brown Shoe Co. val
dyba įsakė savo įstaigosna 
priimti lig 7.000 darbinin
kų.

Firma The Granite City 
Rolling Mills priėmė dar
ban 800 darbininkų. Dabar 
toj firmoj dirba 2.300 dar
bininkų.

Dalinasi pelnu su dar
bininkais.

Pittsburgh, Pa. Fordo iš 
Detroit pavyzdį ėmė sekti 
vietinė Kaufmano pirkly- 
bos firma. Firmos direkto
rių susirinkime nutarta da- 
linties pelnu su darbiniu-. 
kais. Kaufmano departa- 
mentinėj įstaigoj dirba 2.- 
500 darbininkų ir visi jie 
dabar daugiau uždirbsią.

2 KATALIOGAI DYKAI!
V jOĮI lietuviškų KNYGŲ nuo 
• seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

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

M. J. DAMIJONAITIS
903 W. 33rdSL, CHICAGO, ILL.

.REGULERIS 10 DIENU 
Patarnavim as.

Greičiausias, puikiausia, dvi-didžiau- 
sias dubeltavų sriubų pasažioriniai 
garlaiviai tarp Liepojaus ir Now York 
ir nuo New Yorko iki Rotterdam ir 
Liepojaus. Pigios kaiuos. Kreipkis 
pas

A. E. Johnston & Co.
Gen. Pass. Agents,

27 Broadway, New York, N. Y.

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS" atsiaina metams $2, puse! m. $1 
Užsienius:: metams $3, pusei mėty »;.5O 

Rašydami laiškus adresuokite

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, III.
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"[Maironis - musu tautinio 
atgimimo dainius.

(Jo poetiško darbavimosi 25 metų 
sukaktuvėms paminėti).

(Iš “Draugijos”).

Musų tauta kįla, atgema prie naujos gyvybės. Kas 
jos gaivintojai, kas jos žadintojai? Jų vardus dar va
kar mes skaitom ant pirštų, šiandien jau jų legionas. 
Nedaug jau tebesidarbuoja musų tarpe vakarykščių 
musų vadų, o šiandieninių draugų; vieni krito nelygioj 
kovoj, kiti mus apleido, pabėgo išsigandę audrų, — 
maža jų tebeliko.

Kaip miela mums užtatai matyti dar pirmuosius 
musų tautiškojo atgimimo žadintojus. Vienu tų, kurie 

k ištvėrė iki šiai dienai prie sunkaus ant musų tautiško
sios dirvos darbo, yra Maironis. Šiemet sukanka 25 
metai darbavimosi šio dainiaus musų literatūroje.

Kam svetimas yra Lietuvoje Maironio vardas? 
Kas nepažįsta šiandien jo eilių, skanduojamų ir dai
nuojamų visoj Lietuvoj? Ištiesų, mes galime šiandie 
pasakyti, jog išsipildė musų dainiaus pranašavimas 
apie savo giesmės likimą:

Pasklydo giesmė po tą šalį toli, 
Kur Nemuno vandenis bėga;
Pažino tave, pamylėjo visi: 
Ir rūmai ir sodžių sermėga.

Jaigu kitiems dainiams numylėta ranka “iš liauni 
vainiką nupynė”, tai musų dainius gali būti tikras, 
jog jo “Numylėta — tėvynė” neužmirš jo nekados.

Visas literatiškasai Maironio turtas musų litera
tūroj susideda iš veikalų trejopos rūšies: lyriškųjų, 
epiškųjų, dramatiškųjų.

Kuone visi Maironio lyriškieji veikalai yra su
rinkti jo eilių rinkinyj, plačiai žinomam visoj Lietu
voj, išlaikiusiam tris laidas: “Pavasario Balsuos”. Yra 
berods kelintas jo lyriškųjų eilių dar “Smulkmenose”, 
išleistose viename sąsiuvinyj su “Raseinių Magde”.

Maironis, pradėjęs savo literatiškąją karjerą pirm 
25 metų musų rašliavoje lyriškais tvariniais, iškarto 
užėmė vieną pirmųjų vietų musų dainių tarpe.

Jo lyros (gal but bus teisingiaus pasakius jo kank
lių) balsas rodos mums taip savas, taip artimas, taip 
malonus; jei dainius verkia, mes noroms-nenoroms tu
rime su juom verkti; taip, pav. eilėse “Miškas ir lie-

se” randame dar keliatą satyrų, k. a.: “Mano Drau
gams”, “Vintas” ir k. k.; pirmose — dainius pažymi 
tuos lietuvius, kurie “į žmones išėję”, išsižada savo 
jaunystės idealų, antrose — pajuokia tuos musų “vei
kėjus”, kurie aikvoja brangų laiką kazyriavimui.

Nemaža yra šiame rinkinyje ir elegijų, k. a.: “Iš
nyksiu kaip durnas”, “Našlaitė”, “Įsitikėjimas į savo 
galę”, “Malda”, Nuliudimo valandoje”, “Jei žemė ka
da”... “Jei po amžių kada sunkus pančiai nukris” ir 
tt. Pastebėtina, jog Maironio elegijose nesigirdi sun
kios nuliudimo gaidos, b evilties, nusiminimo, kaip tan
kiausiai esti šios rųšies kitų dainių poezijoj. Nevei
zint didžiausio nuliudimo, kuris slegia dainiaus sielą, 
jis nei valandėlei nepameta iš akių žvaigždės, kuri 
jam šviečia. Taip “Nuliudimo valandoje” jis kreipiasi 
prie savo angelo sargo, tardamas:

Tik kai-kada iš dainiaus lupų išsiveržia šauksmas: 
...Tarp šių žemiškų kovų,
Jei nupuolu, nekaltink manęs,
Aš taip silpnas ir vienas!

Kad nekartą sunku,
Skųsčiaus lupų kraštu,
Kam širdį Augščiausis man davė? —

Bet atsiminęs,
Jog žemė — ašarų vietovė —•

sako:
Eisim dirbti ir vargt del bendrosios naudos,
Kaip kas moka, numano ir gali.

Dailės žvilgsniu lyriškieji Maironio tvariniai užima 
žymią vietą musų literatūroje. — Jo eilės skanduoja- 
si lengvai, jauste jauti, kad jos plaukia iš dainiaus 
sielos, kad jos yra tikro įkvėpimo vaisius, aiškiai žy
mu, kad dainiui savo eilių nebereikėjo kalte kalti.

Musų tautiečiai mokėjo apkainuoti Maironio eiles; 
šiandien vargu berasi šiek-tiek apsišvietusį lietuvį ar 
lietuvę, kurie nepažintų Maironio eilių: vieni jas skan
duoja, kiti, pritaikę gaidas, dainuoja.

II.
Be lyriškųjų tvarinių Maironis pastaruoju laiku 

parašė keliatą poemų, tarp kurių žymiausia: “Jauno
ji Lietuva”. Čia dainius tarytum “Gedimino laikų vai
deliotas”, atradęs kanklių raktą, dirvonais užklotą, le
mia:

įįįl

©
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Kraujo Nevalumas
Visados eina ranka rankon su veido išblyškimu 
ir nusilpnėjimu. GRYNAS KRAUJAS reiškia 
tą patį, ka sveikata ir graži veido spalva. Ap- 
valykit kraują savyje, imdami

Severus Kraujo Valytoja
[Severa’s Blood Purifier]

o per tai išnaikinsite ir išgydysite išbėrimus, 
votis, niežius ir tam panašius odos liguistumus. 

Kaina Vienas Doliaris.

SEVEROS TAB-LAX. Paliuosuojenti saldokai. Vai
kams ir suaugusiems. Pasekmingi ir gardąs.

Kaina 10 ir 25 centai.

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

į 
s

0$

$
$
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Miškas ūžia, verkia gaudžia;
Vėjas žalią medį laužo, 
Nuliūdimas širdį spaudžia 
Lyg kad replėmis ją gniaužo.

Miškas verkia didžiagirių:
Baisus kirviai jas išskynė;
Verkia Lietuva didvyrių,
Nes juos užkasė tėvynė.

Maironio lyrika, neveizint jos liūdnų tonų, nepa
lieka mumyse vienok sunkaus jausmo, nes jisai moka, 
visuomet sužadinti vilti, įsitikėjimą i savo galę, taip 
antai viršminėtose eilėse (“Miškas ir lietuvis”) jis 
sako:

Atsibus tėvynės sūnus, 
Didžių praeigą atminę;
Pagimdys vargai galiūnus, 
Ugnimi uždegs krutinę.

Mylimiausi Maironio eilių siužetai yra tautiškai- 
historiškieji, jis pats pasisako “Poetos nore”:

Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį
Iš kapų milžinų,
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį
Iš senovės laikų!
Gal iškasėjau tada, kur tos kanklės auksinės
V ai dėliotų garsių;
Kad jas pirštais užgaučiau, užkaistų krutinės
Nuo balsų įstabių.

Ir iš tiesų, dainius atveria milžinų kapus, prike
lia iš numirusių Lietuvos galiūnus ir stato mums juos 
prieš akis (“Milžinų kapai”). Jis, it senovės vaidila, 
kurs ragino musų bočius prie kovos su priešais už tė
vyne, kelia iš miego savo pakiliomis eilėmis musų tau
tiečius ir ragina juos prie kovos ir darbo tėvynės 
rovei (“Jaunimo Giesmė”):

Tas ne Lietuvis, kurs dar bijo 
Išsižadėt miegų nakties, 
Kurs bėgs nuo triūso, kalavijo, 
Kursai didžiais darbais nešvies.

Re-

kas-

Į darbą, broliai, vyrs į vyrą!
Šarvuoti mokslu įstabiu!
Paimsmc arklą, kningą, lyrą 
Ir eisme Lietuvos keliu!

Ar apverkia dainius Trakų pilies griuvėsius
dieną nykstančius, apleistus, dar tebeatmenančius Vy
tauto galybę; ar gėrisi Vilniaus rūmais, dunksančiais 
tarp kalnų plačių, — jis nei valandėlės neabejoja, jog 

. Laikai užšvis kiti
Lietuvai, musų s tėvynei.

Be tautiškai-historiškųjų eilių “Pavasario Balsuo-

O vienok Lietuva
Juk atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo!
Kanklių garsą išgirs,
Miegąs kraujas užvirs,
Nes kryžius gyvatą žadėjo.

Centralis asmuo, apie kurį sukasi Visas poemos 
ratas, yra Juozas Rainis, valstiečio sūnūs. Tėvai leido 
jį mokslan, kaip paprastai Lietuvoj, idant susilauktų 
kunigo. Savo poemos didvyrį dainius charakterizuo
ja šitaip:

Jo uolumą prie mokslo ir gabumą supratę,
Jam mokytojai sakė: “tas augštai atsistos”.
Nuo mažens neturėdamas prie žaislų palinkimo, 
Savyj užsidaręs, su draugais maž brolavos.

Jis buvęs:
Šaltas ištolo, kurs net atskirą žodį,
Tarsi sverdamas tvėrė, lyg bijodamas klaidų.

Jo draugai taip apie jį atsiliepia:
Savyj užsidaręs, kad kartais prašneks,
Tai atydą tavo kaip segte prisegs;
Jis slepia nepaprastą galę!
Nuo musų jis bėga; nemėgsta jaunimo.

Bet Rainiui nelikta kunigu likti: jis sutinka ant 
savo gyvenimo tako Jadvygą Goštautytę, bajoraitę, 
kurią įsimylėjęs, jau nestoja į kunigus. Tečiau ir mei
lėje jam nelemta atrasti laimės: išdidus Goštautas, gra
žiosios Jadvygos tėvas, davė suprasti Rainiui, jog jo 
duktė negali būti skirta jam, valstiečio Simui. Giliai 
užgautas Rainys sutrauko visus ryšius su Goštautais, 
atsikrato nuo lenkų intekmės ir pasišventęs tėvynės 
labui —

Jis žino, kam verta gyvatą pašvęsti;
Jis jaučia, ką Lietuvai žada rytojus!
Į darbą tad už prabočių kapus!-
Jo darbas ir vargas čia bergždžias nebus!

Ir ištiesų jis metasi be atodairos į patį sukurį dar- 
tėvynės naudai, jis ne vien pats dirba, jis ir drau- 

i moka karštai raginti:
Tautiečiai! mums pavestas uždavinys
Ir šventas, ir didis!...
Mums teko pravesti pirmuosius takus;
Sutiksime priešų; bus kelias sunkus;
Be to nieks kovos nelaimėjo...

Taip besidarbuojant Rainiui tėvynės naudai, jis 
“patenka kalėjiman”. Bekabėdamas Rainys įgauna 
sausgėlą, kuri sunaikina jo kūną. Nors rupesniu Goš
tauto ir draugų paliuosuotas ir išsiųstas Šveicarijon 
gydytus, tečiau neatgauna nustotos sveikatos kovoje 
del tėvynės labo ir miršta pirm laiko.

Rainio tipas, nupieštas aiškiais, skaisčiais ruo
žais, yra gerai išlaikytas visoj poemoj. Tai pozitivus 
atgeriančios Lietuvos žadintojas. Tiesa, Rainiai musų 
kasdieniniame gyvenime gan retai sutinkami, vienok 
apsidairę aplinkui ir apsižiūrėję atgal į kelis nuėjusius 
jau į kapus lietuvystės šulus, atrasime Rainyje ne
maža jų ypatybių. >

ir

Daugirdas.
poemoj randame dar ke- 
moterių tipu; pirmoj eilėj

tė

tipų poemoj randa- 
visu-

bo 
gus

EXTRA! EXTRA!:
$100,000 vertės ranką darbo 

pavasarinią, rudeniniu ir žiemi
niu drabužiu, čeveryką, skrybė
lių, ir kitu aprėdalą del vyrą ir 
vaiką, padarytą garsiausios svie- ” 
te kriaučių dirbtuvėse ir parduo- . 
damos musą krautuvei.

Pradedant Seredoj Kovo 18-ta 
dieną 8 vai. ryto.

Morris & Goldschmidt, 
1922-1932 So. Halsted St.

Chicago, Ill.

Pirtįs:
VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas '° 

sereda nuo 8 ryto iki 6 v. vak. ,

908-10 W. 14th St., Chicago. Ill
2 blokai nuo Halsted St.

Rittenhouse and
Embree Co.
LENTOS

visokios rūšies del statymo namų taip- 
gl visokį medžio padailinimai. ■

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago ...
Tel. Yards 502 JOS. J. R0ZH0N pard.

Tel. Canal 285 .
K. KATUTIS, 

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

442 garlaiviu 1.417.710 tomj.
HAMBURG AMERICAN LINE

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

950 pėdą ilgas gi. Vaterland 58.000 »• 
toną.

919 pėdą ilgas gi. Imperator 52.000 
toną.

Tiesioginiai plauklnėjimai tarp 
ir Hamburg
ir ,. .j....

New York
Philadelphia
Bostod“*’
Baltimore
Halifax

Pigiausios kainos iš ir { senąjį svie
tų.

Ypatinga domą kreipiama į 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 smulkmenų rašyk
HAMBURG AMERICAN LINE 

45 BROADWAY NEW YORK.
Arba prie vietos agentų.

lt 
ir

Ar Shiilei Kada Laikraštį "LIETUVA?" 
Gal nežinai kur ją gauti?

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

Rašyk adresu:

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

Greta Rainio stovinčios poemoj didžiamerges — 
Jadvygos tipas jau daug silpnesnis. Pasitaiko berods 
gyvenime, jog musų bajoraitės palinksta prie lietuvys
tės iš meilės prie “Rainių”, bet sulyginamai visgi tai 
dar kol kas ne suvisu tipiškas apsireiškimas musų gy
venime Greičiau pasitaiko atbulai, kaip kad pats dai
nius pažymi, kaip bemaž, neatsitiko su pačiu Rainiu, 
patekusių Goštautų intekmėn:

Jį traukė tada garsus Piastų darbai,
Boleslavo Dniepre sapnavos stulpai, 
Sapnams Vernyhoros tikėjo;
Laisvosios respublikos seimų liuosybę 
Rubežių nuog marių lig marių platybę 
Jam Zigmanto varpas minėjo.

Užkloti kapais milžinai Lietuvos 
Jam nieko nesakė! nelenkė galvos 
Ant kningų, jų vardą sutikęs.
Net gėda pamislyti, savo liežiuvio .
Seniai nevartojo, tik vardą lietuvio 
Per įprotį sau pasilikęs.

Berods, paskui Rainiui supratus savo klaidą
atsižadėjus lenkybės, jis patraukia prie lietuvystės 
Jadvygą su visa Goštautų šeimyna. Tai atsitikimas dar 
labai retas pas mus, pertai suvisu netipiškas.

Aplink Rainį grupuojasi kiti “Jaunosios Lietu
vos” šulai: kun. Jonas Glinskis, didžiausias Rainio 
sėbras, visų jo paslapčių nešiotojas, ir juokdarys Tu
mas, ir jautrusis Smigeika, ir rimtasis Lietuvos pra
eities tyrinėtojas Klimas, ir poetas Jakštas, ir poziti
vus socialių klausimų gvildentojas Ažukalnis, ir paga
linus sulietuvėjęs bajoraitis

Be Goštautų Jadvygos 
liatą “Jaunosios Lietuvos” 
stovi Rainio sesuo Onytė,

Atviro budo, širdytės lipšnios;
Paskui pasididžiuojanti Vanda Juškytė, Girvai- 

nių dvarininkaitė, besvajojanti apie prasiskolinusį 
Mankauskį, kuriai

...tik jupos rūpėjo ir vien težinojo,
kaip prikalbinti tėvą suprašyti jaunimą.

Pagalinus Ruze Glinskiutė, smulkaus bajoro duk- 
kuri rėdės

gražiais perkeliniais,
žiedais užsimaustė misinginiais.

No visi tipai lygiai apibudinti, vienų pobūdžiai aiš
kesni, skaistesni, kitų vos apmesti, keliais ruožais vos 
pažymėti.

Greta “Jaunosios Lietuvos
me kaipo antitezę “Senosios Lietuvos” tipus: 
pirmu senąjį Juozo Rainio tėvą, nuo kurio

Lenkišką žodį niekas ištraukt negalėjo.
Ir ne tai patriotas jis ten buvo koksai
Kaip dabar kad išmano vyrai mokslus ištyrę;
Bet Rainis taip rado, taip kalbėjo tėvai;

- Tai pats Dievas, jam rodės, tokią kalbą paskyrė.
Iš bajorų savo poemoj dainius išvedė keliatą tipų 

gan gerai apibudintų: išdidų senį Goštautą, kurs “val
dyti ir liepti vien mokėjęs”; Rainių kaimyną Jušką, 
kurs buvo “geras ponas”, bičiuliuojąsis su kaimynais 
valstiečiais, ir pagaliaus senį Glinskį, “tvirtą bajorą” 
(smulkųjį), kurs nesipučiąs, “ūkę gi žiūrįs ir rėdąs”.

Tarp senosios bajorų kartos ir “Jaunosios Lietu
vos” neapsieina be karštos polemikos, nes

“Lietuviškas klausimas tarp bajorijos 
šiandieną — opus skaudulys:
Ne vienas, kaip žaizdą, užgauti jį bijos,
O jis kur nebuvęs išlys.

ĮjjSjHįK

Stripinskis net rėkia: “tai darbas maskolių! 
Už sienos tai jų pinigai!
Net laikraščius leidžia! Ir kerštą tarp brolių 
Sukėlė jauni kunigai!”

(Seka toliau)^

Gali apsirėdyti
Beveik uždyka.

Nauji ir truputį padėvėti siutai ir 
Overkotai, kurie buvo 
orderio už $40, už $50 
bar parsiduoda po $5.

Gali but puikiausią 
už $5.

Parsiduoda pigiai čemodanai ir la
gaminai.

• Ateikite Į

SS. Gordon
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ.

1415 S. Halsted st., Chicago

užsakyti ant ’' 
ir už $G0 da- , 
ir augščiaus. 
sportu tiktai

PADĖKITE STATYTI
■ ■■■■■■■■■■■■■-——

TAUTOS NAMUS VILNIUJE
Aukas priima musų redak

cija, arba galite siųsti tiesiog 
į Vilnių šiuo adresu:

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA 
(Lltovskoje Naučnoje Obščeatvo),

Lydos gatvelė, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.

feį. < .
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“TIKROJI” IR “NETIK - 
. ROJI” MEILE.

“Kaip pažinti tikrąją 
meilę tarp bernelio ir mer
gaitės”. Šis klausimas kiek
vienam jaunuoliui rupi, nes 
juk tikroji meilė, tai pama
tas, ant kurio statoma arba 
bent norima statyti busi
mas šeimynos gyvenimas. 
Bet “pažinti” tikroji mei
lė ne taip lengva nei pa
tiems “įsimylėjusiems”, 
nei žmonėms iš šalies. Štai 
Vydūnas vienam savo laik
raščio skaitytojui taip aiš
kina (“Jaunimas” 1913 m. 
lapkričio): “Kas kitą žmo
gų myli su tikra meile, tas 
nieko nenori iš jo, nei sma
gumo, nei turto, bet visa 
nori teikti, jį augštinti, į 
garbę iškelti, jį doru, net 
šventu žinoti ir . nieko ne
geidžia, kas numylėtąją ga
lėtą ne tik ištikrąju, bet ir 
žmonią akyse, peiktinu pa
daryti. Kad mergaitės tai 
apmąstytų, negalėtą būti 
suviliojamos. Kiekvienas 
bernelio prašymas turėtą 
sužadinti klausimą: ar nori 
jis sau smagumo ir mano 
nužeminimo, ar mano pa- 
augštinimo ir garbės? O 
mergelė su tikra meile my
li, kuomet ji bernelio geis
mus savo skaistumu ir pra
kilnumu suvaldo, juos skai
dresnius padaro arba nors 
švelnina”.

Be abejo, šiuose žodžiuo- 
teisybės.„J3et 

kad gyvenime* butą galima 
plačiai šis paaiškinimas pri
taikinti — reikia abejoti. 
Nes šiuo paaiškinimu va- 
duo j anties daugiausia ką 
galima — tai greičiau pa
žinti tikrą ištvirkėlį, kuris 
išanksto pasiryžęs kitą su
vedžioti, nors ir tai beveik 
negalima, nes ištvirkėliai 
kaip tik moka gerai veid
mainiauti. Bet ♦ tokią žmo
nių, man rodos, labai mažai 
sviete ir yra. Net tokie 
žmonės, kurie ištikrąju ne
dorai gyvena ir ne vieną 
suvilioja, dažnai be jokiu 
blogą norą tai daro. Jiems 

. rodosi, kad tikrai myli ir 
visuomet mylės. Bet kaip 
tiktai geismai patenkinti, 
kaip tik arčiau mylimą as
menį pažino ir šaltai viską 
apsvarstė — visa meilė pra
puola. Ir čia visai negalima 
sakyti, kad tikrosios mei
lės nebuvo. Juk mes žino
me, kad dažnai mergaitė 
su berneliu vos pasipažino 
— pradeda mylėties, tuo
jau apsiveda ir paskui la
bai laimingai gyvena. Ko
dėl tat kiti negali taippat 
greitai vienas kito pamylė
ti? Juk žmonią yra patir
ta, kad dažnai “iš pirmo 
pamatymo” įsimyli, net vi
sai dar nepasipažindami. Ir 
jaigu tokia meilė ne visuo
met buna laiminga, tai čia 
reikia priežasties ieškoti 
kiek giliau.

Pažinau vieną jauną ber
nelį, kuris, keliatą kartą 
mergaitę pamatęs ir tik vie
ną ar porą kartą keliatą 
žodžių gavęs pakalbėti, taip 
įsimylėjo, kad tuojau para
šė laišką, prašydamas likti 
jo žmona. Savo laiške jis 
net sako, kad iš paties dan

vieną žmogų kitaip, dėsties 
— kaip kuris išsilavinęs, 
papratęs gyventi, koks kie
no būdas, ir Ltt. Kas vienam 
patinka, dailu — kitam ga
li būti visai priešinga. Dėl
to ir meilė yra taip nevie
noda ir taip nepastovi. Vie
nas bernelis pamyli vieną 
mergelę, kitas kitą, trečias 
dar kitą, ir net labai retai 
pasitaiko, kad tuo pačiu 
laiku tą pačią mergaitę my
lėtų keli vaikinai. Tas pats 
ir pas mergaites. Dar rečiau 
atsitinka, kad tas pats vy
ras iškarto mylėtų dvi mer- 
gaiti arba mergaitė du vai
kinu. Atsitikti tai gali, nors 
lygiai tuo pačiu laiku (vie
na sekunda) mes nėkuomet 
negalime dvieju jausmų tu
rėti (tai yra šiandien jau 
galutinai ištirtas ir mokslo 
patvirtintas faktas), ir čia 
gali būti kalba tik apie la
bai greitą meilės jausmo 
keiteliojimąsi. Ir (psycliolo- 
giniai) visai galimas daik
tas, kad kartais “viena mer
gelė myli daug bernelių, ar
ba bernelis daug mergai
čių”, kaip tai kartą Pušis 
Vydūno “Jaunime” klausia 
(tik Vydūnas, regis, patį 
klausimą klaidingai supra
to, nes atsakyme kalba apie 
kūno atidavimą “kiekvie
nam niekšui”... Galimas 
daiktas, kad tokiame atsiti
kime buna visai gryna ir 
tikra meilė ir ne meilė, ap
skritai, bet vyro ir moters). 
Čia savo turinyj visai tas 
pats apsireiškimas, kaip 
kad mes vieną valandą ga
lime būti nuliūdę, kitą 
linksmi ir tt. Bet kalbant 
apie meilę vis dėlto turime 
žinoti, kad jaigu kas “iškar
to” myli du berneliu ar dvi 
mergaiti, tai pas tokį žmo
gui yra kas nors negerai.

Kas kita jau, jaigu mei
lė “atšąla” per ilgesnį lai
ką. Čia nieko stebėtino nė
ra. Nes jaigu kas ką nors 
ima mylėti, tai visuomet tik 
tokį, kaip mylimas mylin
čiam išrodo. Gražumo, pa
togumo išmintingumo, 
smarkumo ar drąsumo, link
smumo, garbingumo arba ir 
turtingumo dažnai gali už
tekti, kad koks-nors žmo
gus “patiktą”, o jaigu tik 
yra tam tikros sąlygos, tai 
ir imtą mylėti, dėsties, kaip 
kas kokio budo, išsilavini
mo, padėjimo ir tt. Visa ki
ta gi, kaip antai: gerumą, 
dorumą ir kt., patsai mylin
tysis įsivaizdina sau taip, 
kaip jis norėtą, kad butu. 
Jaigu kai-kada pas mylimą 
asmenį ir mato kokį truku
mą, tai visuomet tiki, kad 
su laiku tai išnyks, pasitai
sys. Sakysim, patiko vaiki
nui merginos dailumas ar 
šiaip kokia ypatybė, ir jis 
norėtu ją sau žmona turėti, 
pradeda ir mylėti; nors ma
to, kad ji turi kokį-nors blo
gą papratimą, ar griežtai 
priešingo budo, pažiūrą ar 
kt., bet tikisi, kad su laiku 
tai atsimainys. Bet kuomet 
pasirodo, jog nepasitaisys, 
tai meilė savaimi ima mažė
ti ir galą-gale visai prapuo
la. Vienok meilė dar grei
čiau gali prapulti, kuomet 
su laiku pasirodo, jog myli
mas asmuo turi kokią-nors 
nepatinkamą ypatybę, sa
kysim, atkaklumą, nesuval
domą piktumą, kokią neiš
gydomą, bjaurią ligą, arba 
jaigu ir šiaip kas-nors pasi
rodo ne taip, kaip tikėtasi, 

gaus žinią turįs, jog jis ją 
tikrai mylįs ir tt. Gerai pa
žindamas tą žmogų, aš vi
sai neabejoju, kad jis tik
rai parašė taip, kaip jautė, 
ir mylimą mergaitę tikrai 
norėjo “augštinti, į garbę 
iškelti”, kaip Vydūnas sa
ko. Bet ar butą taip buvę, 
ar jiedu butą laimingi, jai
gu minėta mergaitė butą 
sutikusi jo žmona būti — 
labai abejoju. Pirmiausia, 
jisai dar jaunas, nė 20 me
tą neturįs vaikinas, o ji jau 
dvidešimts penktinę turin
ti. Antra — jos pažiūros į 
gyvenimą taippat daug kuo 
skiriasi, nekalbant jau apie 
medžiaginį padėjimą, svei
katą ir kitus dalykus, kurie 
pirmiau nebuvo apkalbėta 
ir nei vienam, nei antram 
visai nežinomi. O tai tokie 
dalykai, kad paskui gali 
labai greitai visą meilę iš
varyti. — Arba vėl kitas, 
taippat dar jaunas, bet pu
sėtinai pamokytas vaikinas, 
davė man paskaityti pluoš
tą savo eilių, kame labai 
jausmingai (nors, kaip pap
rastai musą “poetai” rašo, 
beveik be poezijos) nupieš
ta pirmosios jo meilės prie
tikiai ir svajonės. Ir ko ten 
nėra? Ir ilgėjimos, ir gar
binimą bei augštinimą, ir 
mylavimos bei pasibučiavi
mą, tuo tarpu kaip jokią 
nedorą ne tik darbą, bet 
nė noru visai nematyti ir 
nebuvo. Čia gali ne vienas 
pasakyti, kad tai buvo tik
ra meilė. Vienok, jaigu pa
sakysiu, kad tas pats vaiki
nas tokiu medeliu perleido 
jau ne vieną, nedaug kas 
norės pavadinti tokią mei
le “tikra”, nežiūrint, kad 
nė viena mergaitė suvilio
ta nebuvo, ir kad ne tik ta
sai vaikinas mylėjo, bet ir 
mergaitės į jį buvo įsimy
lėjusios. O kad šiame atsi
tikime visi tie mylavimos 
ir bučiavimai labai lengvai 
galėjo nuvesti prie apverk
tiną pasekmių, tai taippat 
nėra abejonės.

Iš šitą ir iš kitą kiekvie
nam skaitytojui žinomą 
meilės paveikslą, lengva 
suprasti, kad meilė, tai nė
ra toksai daiktas, kurią bu
tą galima išmatuoti ir len
gvai skirstyti į “tikrą” ir 
“netikrą”. Meilė — tai y- 
patingas kiekvieno žmo
gaus jausmas, o niekas taip 
greitai žmogaus neapgauna, 
niekas taip greitai nesimai- 
no, kaip žmogaus jausmai 
(ne jutimai, nors ir šie la
bai apgaulingi). Taip, jau 
pačios prigimties sutaisyta, 
kad tik vyras ir moteris 
drauge sudaro pilną žmogų, 
ir visai be musu noro ir 
nuovokos kiekvienas nor
ui al is (sveikas) vyras link
io linksta prie moters, o 
moteris prie vyro. Nes tik 
taip ir žmonija gali laiky- 
ties bei tobulinties. Tai, ką 
mes vadiname meile, yra 
ne kas daugiau, kaip tik 
vaisius tos intekmės, kurią 
į mus daro kitos lyties as
muo. O tą intekmę dar pa
didina tani tikros asmens 
ypatybės, k. a.: gražumas, 
mandagumas, protingumas, 
gerumas ir tt. ir tt. Šitos 
ypatybės vėl veikia į kiek-

neišskiriant nei turtingu
mo. Tiesa, tokiuose atsitiki
muose žmonės paprastai ga
na aštriai pasmerkia tokius 
žmones, kurie, mylėję ir ža
dėję net vesti, paskui pa
meta. Apie tokius žmones 
liet su panieka sakoma, kad 
jis ar ji ne “jį” ar rie “ją” 
mylėjo, bet jo ar jos gražu
mą, turtą ar kt. Mes ne- 
kuomet nebranginame, ne
mylime jokią daiktą, kurie 
mums nenaudingi ir jokio 
pasitenkinimo nesuteikia. 
Medžius, gėles, paukščius, 
gyvulius — vienus mes my
lime, kitą ne, žiūrint ją 
naudingumo, dailumo ir tt. 
Tas pats ir santikiuose su 
žmonėmis. Vagies, žmogžu
džio, bjauria, neišgydoma 
liga sergančio ligonio mes 
galime gailėties, galime 
stengties juos išgelbėti, bet 
negalime ją mylėti taip, 
kad norėtume surišti su jais 
savo gyvenimą visam am
žiui. Teisybė, buna ir tokią 
atsitikimą, bet čia visuo
met bus arba “ne viskas 
kaip reik”, ar šaltas, gry
nai pirkliškas žemos doros 
žmogaus išrokavimas del 
turtų, arba nepaprastas 
jausmingumas ir pasišven
timas (pav., kad palengvin
ti ligonio kančias, jį prižiū
rėti ir tt.). Tai bus išimtini 
atsitikimai. O jaigu kas de
da labai didelę svarbą į 
turtingumą, tai taippat mei
lė gali prapulti, jaigu pasi
rodo apsigavimas. Pagalios, 
meilė gali prapulti net ir 
tuomet, kuomet pas mylimą 
asmuo nieko netikėto nesu
randama, bet kuomet my
lintis asmuo su laiku atsi
maino ar tsfŲsavo pažiūro
mis, padėjimu ir tt. Ir to
kiuose atsitikimuose visuo
met geriau visus ryšius iš
anksto pertraukti, negu ap- 
sivedus namą pragare gy
venti.

Iš šitą visą paaiškinimu 
skaitytojas patsai gali su
prasti, kaip tai yra keblus 
padėjimas su ta visu numy
lėta meile. Meilė gali mai- 
nyties, prapulti ir vėl atsi
rasti. Bet tada — pasakys 
ne vienas — mes meile vi
sai negalime pasitikėti ir 
savo busimo šeimininiame 
gyveninio meilės visai ne
galime remti. Koks tada 
šeimynos pagrindas ? —
Kaip mes galime vesti, jai
gu nesame tikri, kad per 
visą amžį tarp vyro ir žmo
nos nebus meilės? — Man 
rodos, kad taip baisiai jau 
nėra. Išmintingai elgda
mies ir šaltai galvodami, 
beveik visuomet išanksto 
galime maž-daug teisingai 
nuspręsti, ar mes galėsime 
per visą amžį mylėti ir lai
mingai gyventi, ar ne. Rei
kia tik aiškiai suprasti ap- 
sivedimo tikslą ir pareigas, 
taippat gerai pažinti save 
ir mylimą asmenį.

“Jaunimas”.

Filipiniečiai reikalauja 
savivaldos. Filipinų salą 
seimas mieste Manila užgy- 
ręs rezoliuciją, kuria j a ne-
atmainomai pareikalauta, 
idant Su v. Valstijos suteik
tą toms saloms savivaldą 
arba autonomiją. Suv. Val
stijos tegalinčios tas salas 
laikyti savo globoje, bet ne- 
simaišyti į vidujinius aną 
reikalus. Gi tą savivaldą 
prez. Wilson dar pernai 
yra pažadėjęs.!

Gyduoles iš Lietuvos.
Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 

gyduolėmis (liekarstomis) geriausias 
išsigydo.

Iš Lietuvos prisiuneių 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

gą, priepuolio.
Prisiąsk savo adresą ir vieną do

lerį pinigą, gausi itesiai iš Lietuvos 
geriausią liekarstą, kokią Tau rei
kia. Adresą dėk tokį:

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

elephone Yards 2750
Pirmos klesos karčema.

Turiu geriausią gėrimą, 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 
NOTARAS

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 Canal 31110

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

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

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

! RENFER j 

J D-ras RENFER gydo I 

| tiktai vyrus. |

i Patarymai Dykai, i 
i VALANDOS: Nuo S ryto iki r 
r 8:30 vai. vakare. Nedeldie- f
v riiais ir šventadieniais nuo F 
| 8 iki 12 vai. |

( Kalbama Lietuviškai. (

į OFISAS: r

* 1827 Blue Island Ave. |

M. A. Norkūnas
Vienatinis 
Lietuvis

Išdirbsiąs.
Visokiu 

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

Mums paves
tus darbus at
liekama artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

Tel. Yards 2716

Seniausia Lietuvių užeiga pas

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

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

GUDRUSIS VINCUKAS.

Augo Papilės dvare vai
kelis Vincukas. Jis tuomet 
turėjo 7 metus. Kartą va
žiavo jiedu su savo ponu. 
Bevažiuojant per Šiaulius 
paklausė jo vienas ponas:

— Kur važiuoji?
— O ai ar nematai, į kur 

arkliai atsukti? — atsakė 
Vincukas.

Nuvažiavo jiedu į Rasei
nius. Ponas, pasamdęs butą, 
Vincuką paliko ir liepė už
sisklęsti, o pats nuėjo su 
reikalais. Bet Vincukas ne- 
užsisklendė, ir inėjo pas jį 
ponas, kuris paklausė:

— Iš kur esi?
— Iš Papilės!
— O ką matei?
— Ugi kai važiavom per 

Šiaulius, susimušė lietuvis 
su žydu ir sargas atėjęs juo
du perskyrė.

Ponas vėl klausia: — Na, 
o ką gero girdėjai? —

Vincukas: — Ugi kai va
žiavau per Telšius, tai gir
dėjau, kad varpai skambi
no, turbut, kas buvo miręs.

Ponas: — Na, ar nieks 
po jūsų dvarą nesimuša?

Vincukas: — Tai gaidys 
su kalakutu mums išvažiuo
jant susimušė, nežinia kat
ro bus -viršus.

Ponas: — Na, ar nieko 
jūsų dvare neužmušė?

Vincukas: — Ponams be- 
kortuojant pykią tūzas bub- 
ną karalių užmušė.

Ponas: — Na, ar jūsų po
nas nediktas, ar nesišiau- 
ša?

Vincukas: — Kai prieš 
veidrodį atsistoja, susišu
kuoja, tai plaukus pašiau
šia.

Ir šis ponas, nieko nesu
žinojęs, išėjo. Vos jam išė
jus, parėjo Vincuko ponas 
ir pabarė, kam neužsisklcn- 
dęs, ir paklausė: ar niekas 
nebuvęs? Vincukas nenusi
gandęs viską išpasakojo, 
kaip su juo šnekėjosi ponas. 
Ponui Vincukas patiko ir 
gavo valdyti didelį dvarą.

Bočių Atmintojas.

DU DRAUGU.

Petrukas ir Antanukas, 
kaimyną vaikai, gyveno di
delėje santaikoje ir priete- 
lybėje.

Būdavo, kur vienas eina, 
tai ir kitas neatsilieka; miš
kan grybauti, eina meškere 
žuvį gaudyti vis abudu, žo
džiu sakant, ką nedarydavo 
— vis abudu.

O į mokyklą eidamu ne- 
kados vienas nuo kito ne
atsilikdavo. Jaigu Petru
kas pirma išeidavo, tai pa- 
kelyj palaukdavo savo 
draugo ir abudu drauge ei
davo mokyklon. Net mokv- 
tojas gėrėjos tiedviem vai
kais ir liepė kitiems taip 
elgties, kaip Petrukas ir
Antanukas. Mokykloje jie
du sėdėjo viename suole, o 
per pamokas nekados nesi
kalbėdavo tarp savęs ir su 
kitais draugais. Jiedu visa
dos laiku ateidavo mokyk
lon, pamokas atlikdavo kuo- 
geriausiai.

Ž. Žaliukas.
. - —

TIESUS KELIAS NE VI
SUOMET GREITESNIS.

Eidamu mokyklon du 
berniuku priėjo balą, per 
kmią buvo klampus kelias.

— Eiva aplinkui balos, — 
tarė pirmasis.

— Čia daug tiesiau — at
šovė antrasis ir pradėjo 
žengdamas klampynę min
kyti. Ėjo labai iš lėto, nes 
vos kojas galėjo pavilkti: 
vis jos klimpo.

Tuo tarpu pirmasis sau
su balos krantu apibėgo ap
link balą ir pirmiau mokyk
lon nuėjo.

Sv. Žv.

BRANGIOJI ŽOLELĖ.

Vieną saulėtą vasaros 
dieną Marytė su Onyte ne
šė į miestą parduoti pilnas 
pintinėles vaisią.

Marytė nuolat dūsavo ir 
rugojo ant naštos sunkumo 
ir dienos kaitrumo. Onytė 
gi, linksmai vilkdama savo 
naštą, juokavo tyčiodamasi 
iš savo draugės. Marytė • 
klausia Onytės:

— Kaip tu gali juokau
ti, neišmanėle? Tavo pinti
nėlėj tiek pat vaisią, kiek 
ir manojoj, ir tu nei kiek 
nesi stipresnė už mane.

Onytė jai atsako:
— O, Maryte, aš pažįstu 

tokią žolelę, kurią pridėjus 
prie savo naštos visai ne
bejaučiu sunkumo.

+- Onele! — sušuko Ma
rytė — kaip malonu ’
gva butą pergalėti visus 
sunkumus, pažįstant tą žo
lelę. Pasakyki, sesutėle, 
ben kaip ją vadina?

— Taip, mieloji Maryte. 
Ta neapsakomai brangioji 
žolelė, pakeičianti sunku
mus lengvumais, vadinasi 
kantrybė.

Pr. Kviet-kas.

Danijoj, kuri yra tris sy
kius mažesnė už valstiją 
Wisconsin, randasi 5.434.- 
000 vaisinių medžią, kaip 
tai: obelių, gružių, slyvų ir 
tt.

Kaip išrodytą pasaulis, 
jei Dievas išklausytą pra
šymo, kokius Jam žmonės 
suneša ?

Žmogus tik tuomet įsten
gia apkainuoti kokį nors 
daiktą, kuomet ano neten
ka.

Kuomet pasaulio akis nu
kreiptos į Meksiką, Rusijos 
luokys palengva, bet nesu
stodamas rįja... Persiją.

Žmonės guodžiasi pras
tais laikais — o tečiau per 
šią 1914 metą pirmutiniu 
du mėnesiu į Chicagos ban
kus įplaukė $16.584.678 
grynais pinigais, ty. 11 mi
lijoną daugiau, negu 1911
metais.

Pusę viso šilko, sunaudo
jamo pasaulyj, pristato Chi- 
nija ir Japonija.

Nekuriuosc Šveicarijos 
kantonuose kaip bėdini, 
taip ir turtingi mirus palai
dojami viešomis lėšomis.
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Ateivijos priešininkai.
> Už redakcijos paslaptį.
, Gyvuliški gimdytojai.

Motinos Likimas.

Prezidento kalba kongrese.
Ateivių priešininkai 

nesnaudžia.
Washington, D. C. Nea

pykanta, pikta valia ir ne- 
pakentimas i Suvienytąsias 
Valstijas atkeliaujančių a- 
teivių (imigrantų), kurie 
čionai ieško uždarbių, naiki
na savo jaunystę, pašven
čia sveikatą, kad sukrovus 
daugiau kapitalistams auk
so, pastaraisiais laikais pri
eina prie paties jau absur- 
do, kurio kiekvienas šios 
šalies pilietis turėtų gėdy- 
ties. Rodos, visos jėgos ir 
galybės pagaliau suvienyta, 
bile tik tą vargšą ateivį fe
derates valdžios akyse pa
žeminti, pašiepti ir tuo bil
du pravesti Garsųjį Bur- 
netto bilių, sulyg kurio vi
sai analfabetai ateiviai šion 
šalin nebūtų įleidžiami.

r Šiais laikais pradėta pla
ti agitacija už Burnetto bi
lių atskirtose valstijose. A- 
teiviai perstatomi nenaudė
liais, šiai šaliai sunkenybe, 
žodžiu sakant, aršiausioje 
šviesoje. Visai pamirštama 
bet, kad šią šalį tik vieni 
ateiviai, bet ne kas kitas y- 
ra taip augštai iškėlę.

Andai pas senato komite- 
savo rankose 

imigracijinius reikalus, at- 
silankė valstijų New York, 

" Pennsylvania ir Maryland 
sveikatos departamentų at
stovai ir pareikalavo, kad 
prie Burnetto biliaus butų 
prikergta dar didesnis atei
viams apribavimas kas link 
jų sveikatingumo. Girdi, 
sulyg surinktų statistikų 
didesnė dalis ateivių esą 
serganti ir todėl jie yra 
šiai šaliai tikrąją sunkeny
be.

Mat, ateivių priešininkai 
sužinojo, kad prezidentas 
Wilson to biliaus nepatvir- 
tįsiąs, jei iš ano nebus pra
šalinta pas ateivius reika- 

JĮ1 lavimas mokėti skaityti ir 
rašyti, tatai jie dabar nau
jas klintis sumano ir ne te
kino, tai kitokiuo budu ma
no ateivijai pakenkti.

Bet kad tie ponai, atei- 
vjjos priešininkai, patįs ne
žino, ko nori. Gi tas ateivių 
užtarėjus ir džiugina. Juk 

. , visiems vra žinoma, kad 
ciagimių yra daug daugiau 
ligūstų, negu iš tarpo atei
vių. Tas taigi ir paliudija 
apie jų protų atbukimą, dė
lei ko ir krečia tokias keis
tas nesąmones.

Vienuolijų reikalai augš- 
čiausiame teisme.

Washington, D. C. In do
mų ir labai interesingą šios 
šalies katalikams klausimą 
turįs išrišti Augščiausias 
Suvienytųjų Valstijų teis
mas. Būtent, jis turįs galu- 
tinai nuspręsti, ar vienuolių 
vyriškių ir moterių šliuba- 
viinas neturto yra legalis 
ir sutinkantis su šalies įsta
tymais, ar gal jiems neva
lia to daryti. Atsitiko ka
dangi jau kelis sykius, kad

:s;i-'-'
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KATALIKAS t

vienuoliai ir vienuolės, ku
rie šliubavo neturtą, surin
ko kapitalus, gi jiems mi
rus prie paliktų turtų prisi
kabindavo jų giminės, ly
giai ir vienuolijos, prie ku
rių mirę priklausydavo. Dė
lei to kildavo dideli nesuti
kimai. Vienuolijos, pasirem
damos ant kiekvieno vie
nuolio prisiegos, kad jis gy
vensiąs neturte, visuomet 
pasisavindavo po mirusių 
likusius turtus, gi giminės 
ligšiol jokiame teisme ne
laimėdavo. Vadinasi, įsta
tymai ligšiol palaikydavo 
vienuolijų pusę.

Dabar šis klausimas pa
galiau atsidūrė augščiau- 
sian teisman. Šis teismas 
galutinai nuspręs, ar vie
nuolio šliubavusio neturtą 
palikti turtai turi likti vie
nuolijai, ar vienuolio gimi
nėms.

Visgi tai nepaprastai 
svarbus dalykas.

Gorsetai — persiskyrimų 
priežastis.

Boston, Mass. Dr. Maude 
L. Dunne, atidarant hygie- 
ninį institutą pasakė į susi
rinkusius kalbą, kurioje pa
žymėjo, kad 50 nuoš. porų 
persiskyrimų šioj šalyj pa
eina iš gorsetų, kokius mo- 
terįs nuolat nešioja. Gorsc- 
tas kadangi, subraklinda
mas moterei vidurius, pa
gimdo nevirškinimą, nuo ko 
paskui paeina galvos skau
dėjimai, pertankus širdies 
plakimas, susinervavimas 
ir nuo to moteris pagaliau 
palieka tokia pikčiur
na ir nervinga, kad su jaja 
sunku sugyventi, juo labiau 
vyrui, kuris ant galo neapsi
kentęs ir stengiasi tą ne
nuoramą nusikratyti.

Ar dr. Dunne turi teisy
be, tai galėtų paliudyti ki
bą tik vienos moteris, ne
šiojančios ankštus gorse- 
tus.

Už redakcijos paslaptį.
New York. Dienrašty j 

“New York Tribune” sava
me laike pasirodė straips
nis apie brangenybių kon
trabandą, kurią ją atlikęs 
buvęs kongresmanas Lit- 
tauer. Toji žinia kur-kas 
anksčiau pasirodė laikraš
tyj, negu tas dalykas buvo 
perstatytas prieš Grand 
J ury.

Federalis teismas, taippat 
New Yorko muitinyčios 
valdyba panorėjo būtinai 
sužinoti, iš kur tasai dien
raštis gavo tą žinią, nes nu- 
žiuroma, kad tai pranešęs 
vienas koks valdininkų, kas 
daryti kuoaštriausiai už
drausta. Bet redaktorius ir 
miesto skyriaus žinių re
porteris nenori išduoti savo 
informatoriaus pavardės. 
Net ir prezidentas Wilson 
abiem laikraštininkam pri
žadėjo visišką liuosybę. Tė
čiai! jų ir tas nesu judino. 

Tada fedęralis teisėjas pa
skyrė jiem po 500 dol. pa
baudos, jei nepasakysią, kas 
juos apie tai informavo.

Laikraštininkai tečiau a- 
peliavo augštesnian teis
man ir nemano išduoti tos 
paslapties.

Vedė 15 metų mergaitę.
Baltimore, Md. Stanislo

vas Goralevskis, lenkas, 49 
metų, tomis dienomis apsi
vedė su Helena Kačmarčik, 
15 metų senumo. Šliubas 
atsibuvo lenkų bažnyčioj. 
Mergaitė Kačmarčik, sulyg 
angliškų laikraščių, apreiš- 
kus, kad jos dabartinis vy
ras atėjęs į jos tėvų namus 
kaipo “burdingierius” pirm 
11 metų, ir visas laikas pas 
juos gyveno, kur nesykį ją 
mažą ir užmigdė, ir todėl ji 
tikinti, kad jis jai busiąs 
geras, nes ją užsiauginęs. 
Jis per tą laiką susitaupęs 
nemažai pinigų, nusipirkęs 
namus ir puikiai anuos iš
taisęs.

Mergaitės gimdytojai su
tikę išleisti ją už pabuvu
sio vyro, kadangi Goralevs
kis visas laikas pasirodęs 
vertu jų šeimynoje nariu. 
Metai atgal Goralevskis jau 
norėjo mergaitę vesti, bet 
gimdytojai liepę jam dar 
metus palaukti ir jis tai pa
daręs.

Visgi tai nepaprastas at
sitikimas. Kiek toks senis 
turės “patiekos” iš tokios 
savo “žmonos” — nežinia.

Baisus daiktas.
Pontiac, Mich. L. McFar

lane, 39 m., ir Henry Hull, 
41 metų, iš Holly, uždaryta 
kalėjimai! už piktadarybę, 
papildytą su pirmojo 13 me
tų dukterimi.

Skunde pažymėta, kad 
mergaitės gimdytojai Mc
Farlane pardavę ją Hull’ui, 
kuris pas juos gyvenęs, ir 
privertę ją visai atsiduoti 
jo valiai ir gašliems norams. 
Mergaitės tėvas ir jos nie
kintojas pareikalavę tame 
reikale teismo.

Nellie (toks mergaitės 
vardas) yra smulki, bet ap
sukri. Ji nekuomet nebu
vus išėjus iš Holly, kur su 
savo piktadariu gyvenus. 
Policijos nuovadoj ji papa
sakojo baisius daiktus. Hull 
jai pirkdavęs drabužius, ją 
rėdydavęs, todėl gimdyto
jai ją prievarta vertę būti 
Hull’o sugulove ir su juo 
gyventi. Mergaitė nuolat 
protestavusi prieš tokią ne
teisybę, bet gimdytojai pa
grasinę jai pataisos namais, 
jei ji neklausysianti. Hull 
persikėlęs į Holly ir ji bu
vus priversta ten pas jį gy
venti.

Kiek vėliau suimta ir už
daryta kalėjimai! ir mergai
tės motina. Iš namų polici
jos nuovadon atgabenta su 
dviem mažais vaikais.

Tiesiog neintikėtinas 
daiktas, kad galėtų atsiras
ti tokie žvėrys gimdytojai, 
kurie drįstų pardavinėti 
savo dukteris... paleistu
viams.

Prezidento kalba kongrese
Washington, D. C. Tomis 

dienomis prezidentas Wil
son asmeniškai atsilankė 
kongresai! ir užuot praneši
mo, kaip paprastai, pasakė 
trumpą kalbą, kurtąją pa
reikalavo kuogreičiausia 
panaikinti seniau priimtą 

įstatymą, kuris leidžia Suv. 
Valstijų pirklybiniams lai
vams plaukioti Panamos 
kanalu be jokio atlyginimo, 
kad tuo tarpu už kitų vals 
tybių laivų plaukiojimą nu
skirta mokestįs.

Tasai įstatymas, kaip ži
noma, pagimdė valstybių 
aštrų protestą. Daugiausia 
protestavo Anglija, kuri, 
kaipo galingiausia ant jū
rių, tuo įstatymu buvo daug 
užgauta.

Kadangi šiais laikais 
Suv. Valstijų su kitomis 
valstybėmis nesutikimai pa- 
aršėjo, tatai prezidentui 
Wilsonui nesinorėtų kadir 
Anglijos labiau erzinti ir 
prašo kongreso tą įstatymą 
panaikinti ir užgirti už vi
sus, ty. ir už Suv. Valstijų, 
plaukiojančius kanalu mo
kestis.

Kongresas tą dalyką tuo- 
jaus pradėsiąs svarstyti ir, 
manoma, viskas išeisią su
lyg prezidento noro.

Motinos likimas.
Madison, Wis. Vietos 

teisme nesenai buvo per- 
kratinėjama indomi byla. 
Motina apskundė sūnų už 
nedavimą jai užlaikymo. 
Teismas nusprendė, kad sū
nūs, katras turi žmoną ir 
daug vaikų, bet mažai 
turto, neprivaląs remti mo
tinos. Šiame atsitikime pa
aiškėjo, kad sūnaus nejudi
namieji turtai yra $10.000 
vertės.

Visgi tai baisus sūnaus 
nedėkingumas!

Bilius apie vaikų vogimą.
Washington, D. C. Kon

gresmanas Gray iš Indiana 
valstijos įnešė kongresai! 
bilių kas link vaikų vogi
mo. Norima tuo tikslu iš
leisti įstatymas ir piktada
rius kuoaštriausia bausti.

Antai Indianapolyj d-ro 
Winters 10 metų mergaitė 
iš namų išnyko ir ištisi me
tai jos niekur nesurandama. 
Ne kitaip, kaip ją turėjo 
kas pasiglemžti. Visur daug 
vaikų pavagiama ir susekti 
kaltininkai arba paliuosuo- 
jami, arba menkai baudžia
mi.

Kongresmanas Gray savo 
biliuje tokiems nedorėliams 
reikalauja arba mirties 
bausmės arba kalėjimo lig 
gyvos galvos.

Nežinia kaip kongresas 
atsineš į tą dalyką, kuris tė
čiai! yra labai svarbus.

Lietuvių Laiškai.
Žemiau paduodame iš 

Chicagos krasos alfabetinį 
laiškų surašą, kurie delei 
stokos arba delei neaiškaus 
adreso, negalėjo būti pri
statyti adresatams i 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. (

, 3638 Bartkus Ludwikas v,

3641 Barys Piotr
3665 Berlawskaile Barbara 
3713 Buiwinas Bronislaw 
3719 Buika Kajestanas 
3777 Datkiewicz Fendor
3803 Dovidajtis William
3804 Dowiatt Ryszard 
3807 Drabis Dorota 
3810 Dubinsky Mr 
3823 Eibuli Juozapas 
3844 Fokas Juzapas 
3865 Gazenskas Idne 
3911 Grigalaitis Franeizus 
3971 Janas Marya 2
3995 Jurewicaiti Mikaline
3996 Jurjonas Adamas 
4006 Kaminskaite Anielke 
4Q08 Kapalina Jasinskaite 
4033 Kimrakati Petroneli 
4035 Kiras Mikotas
4052 Kmielewski Jon 
4055 Klikunas Jozapas 
4138 Kuras Ignag
4197 Maczunas Tavonimas
4232 Masilinas Stan
4233 Matelis Antonas 
4536 Maitaitis Sophia 
4249 Meszkeuas Adamos 
4252 Mezinkas Antoni 
4363 Mikotajty John 
4281 Montinaicis Juzupa 
4320 Nowakouski Wladys 
4330 Olszewskie Janie 
4365 Petratis A
4377 Piklapaite Basie 
4429 Rasinskis Jurgew 
4465 Rupszlawskis Dom 
4463 Rūkas Ustin 
4471 Ryszard Dowiatt 2 
4563 Stannewicz J P 
4588 Stekanas Jozar 
4606 Szarvas H 
4610 Szilinis Aadarns 
2625 Tauekus Wincentas 
4641 Trepenskis Lutwik 
4650 Tūzas Juzapas
4677 Waitkus Jonas
4678 Waitkewieze Petras
4679 Wajczas Kasimer
4680 Walas Marya
4687 Wszkonis Wincentas

Domai visų.
Rytinėse valstijose da

bartės važinėja p. Juozas 
Šlikas. Jisai renka “Katali
kui” ėmėjus, pagarsinimus, 
paieškojimus; priima spau
dos darbus. Yra teisingas 
vyras, pasitikėkite juomi. 
P-nas J. J. Šlikas yra ne
paprastų bizniškų gabumų, 
gerai susipažinęs su Ame
rikos gyvenimu ir galite iš 
jo gauti daug labai naudin
gų patarimų.

J. M. Tananevičia, 
“Kataliko” leidėjas.

J. J. Polekas.
“Kataliko” Generalis Agentas ant 
Town of Lake. Pas ji galima užsisaky
ti “Kataliką”, paduoti laikraštin 
apskelbimai, pirkties kningu ir t. t.
1802 W. 46th Str, Chicago, Ill.

Nori persitikrinti?
Tai atsiusk 20 centu sidabru laiške, 

o apturėsi teisingą štuką ant svieto 
pirma, dar nieks nematė. Dideliu me
nus galėsi rodyti. 20 doleriu išmokė
siu jeigu neteisingas.

Adresuok:
Thomas Novelty Company, 

618 Burs Oak Av., Blue Island, Ill.
(10-11)

URANIUM LINE
TIK $20.00 į EUROPA 

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

KABINOSE - $45.00
Uranium Steamship Co. Ltd. S

New York ... 13 Broadway J
Chicago . . • HO N* Dearbon St. J
Philadelphia . • 422 S. Eth Avo. <
Minneapolis • • • 37 8.3rd St. 5

Piginusius Kainos is Europos. j

Memorial Bella a. Specialty- 
MoShaae Beil (fe, Before,

SU 13

. .7

Kad mes laikome puikiausių ir geriau sitį 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 vieną syk, pirksite visuomet.

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

Saugokis 
nuo netikusiu pa- 

mėgždžiojimu ir bū
tinai reikalauk tik

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

kaip augštai matosi.

Telefonas: Canal 3 63

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

rųfis užsiscnčjuoių ligų, vyrų ir moterų.
Pabarimas Dykai.

VALANDOS: 10 iki 12 ryto, 3 iki 4 po 
piet, nuo 6 iki 8 vai. vakare ir 
Nedčld. nuo 10 iki 1 vai.

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

Kampas Wood St., viršuj batų krautuvės.

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

KAMPAS 108 GAT.
Ligonius priimu nuo 9 ryto iki 9 

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

TANKUS PLAUKINEJIMAI.
Puikus 3 klasos ir tarpdėnio išren- 

girnai 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.

K-************************** Telephone Yards 687 *

**
DR. G. 0. GLASER,

314'J S. Morgan St., Chicago, 111.
Pranešu visuomenei, kad aš esu 

seniausias gydytojas ant Bridge- 
porto, praktikuojant 21 metus. Vi
sus ligonius stengtsiuosi užganė
dinti sąžinišk i i ir esu visuomet 
ant pareikalavimo dieną arba nak
tį. Esu specialistas ligose vaikų, 
moterų ir vyrų. Taipgi darau 
visokias operacijas.

* * 
%* * 
$* * ** * ** *■ *£

*
*
¥
¥¥¥¥¥
¥
¥
¥
¥
^***************^ *********

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

A. ŽUKAUSKAS 
Kriaušius Vyrišku Drabužiu. 
3312 S. HALSTED ST.

TELEPHONE YARDS 6789

Nauja Lietuviška Aptiek?.
Gaunama visokios gyduoles ir žo

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

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

PASISKOLINK PINIGU,
PIRK NARUS,
APSAUGOK NUOSAVYBE

nuo ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 1868 m.

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

Tel. Canal 26. Money orderiai.

¥ *************************
I CHAS. N. SMITH i

Pritaiso *į Szilumą, Gazą, Vandenį
J ir stogo blokes. *
įį 5107 S. Michigan avė., Tel. Oakland 3457 * 
* lies. 2103 S.State st., Tel. Calumet 1681 * 
**************************

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

I Dr. A. L. JUŠKA
* Lietuvis Gydytojas. *
* 1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. *
* Kumpas 18-os gtv. 2
* *************************

Dr. Hugo V. Przibyl
Gydytojas ir operatorius.

Oofisai: 162 N. Dearborn St., 401-409, 
valandos: 12 iki 3 p. p. 4601 S. Ash
land Av., valandos: 7 iki 9 vak., nc- 
dėl. 10 iki 12 ryto 5422 Ingleside Av,, 
vai. iki 9 ryto ir nuo 5 iki 6 vak. 
Telefonai Central 56.15 ir Midway 1545.

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 visokį elektriška dar- i 
ba.— sudedam elektriška švie- 
sa Ir atliekam visok. taisymus. ?
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14 KATALIKAS j   ■m«——
“AUŠROS” PIRMOSIOS 
KUOPOS DARBAVIMOS 

UŽ PEREITUS METUS 
IR JOS DABARTINIS 

STOVIS.

“Aušros” pirmos kuopos 
mokykla, kningynas ir skai
tykla, kaipo viešos įstaigos, 
apie kurių naudingumų 
mums, rodos, abejojimų iš
kilti negali, turi tiesų rei
kalauti iš visuomenes para
mos ir užsiinteresavimo sa
vimi. Taipogi ir visuomenė 
iš savo pusės irgi turi tei
sės pareikalauti atskaitos 
iš jos.

Taigi mes ir pasistengsi
me nors iš dalies supažin
dinti visuomenę su “Auš
ros” stoviu ir šiek-tiek su 
pereitais jos gyvavimo me
tais.

Jau dešimts su viršum 
metų kaip gyvuoja “Auš
ros” pirmoji kuopa, ir keli 
jau metai kaip įsteigta ant 
Bridgeport© vieša skaityk
la, savo kningynas ir mo
kykla. Jaigu sulyginti ri
bas, kuriose veikė kuopa 
pirmuose savo gyvavimo 
metuose, su paskutiniu lai
ku, tat galima drąsiai pa
sakyti, kad “Aušros” yra 
padarytas milžiniškas žing
snis pirmyn. Taip. Nes tai, 
kas “Aušros” atlikta, bu
tų galima skaityti dideliu 
užkariavimu ne tik mažytei 
nesusitvarkiusiai kuopelei, 
bet ir didelei organizacijai.

Dabar “Aušros” mokyk
loj mokinasi vakarais apie 
70 žmonių ir apie 20 dieno
mis (tas skaitlius be abe
jonės kaikuomet pakįla, 
kaikuomet nupuola). Dau- 

ygiLinartų. jnokiutę»y ra darbo 
žmonės, kuriuos tik “Auš
ra” ir vien tik ji patraukė 
ant mokyklos suolo. Mokyk
loje tuo tarpu yra išguldi- 
nėjama šie dalykai: anglų 
kalba, lietuvių kalba, arit
metika ir braižymas.

“Aušros” skaityklon lan
kosi nemažas žmonių skai
čius. Kningynu gi naudoja
si su viršum 100 asmenų. 
Tos skaitlinės ne vien sa
ko apie naudų tų įstaigų, 
bet ir parodo, pasiektus re
zultatus, galima pasakyti, 
džiuginančius rezultatus.

Kas del “Aušros” pinin- 
ginio stovio, revizijos ko
misija sausio 29, 1914 m., 
štai kokias skaitlines intei- 
kė kuopai:

Visų įplaukų 1913 metais 
buvo $1.881.95.

Visų išmokėjimų $1819.- 
23.

Lieka ant rankų $64.23.
“Aušra” skolinga įvai

riems asmenims ir įstai
goms $522.25.

“Aušrai” skolingi $240.- 
00.

Depozitas Edisono kom
panijai $15.00.

Ant rankų pinigais $64.- 
72.

Deficitas $202.53.
Prie to turime pridurti, 

kad deficitas ištikrųjų yra 
mažesnis, nes kningų sande
lis per šitų laikų žymiai pa
didėjo. Tuo tarpu kningų 
sandelio tikros atskaitos 
negalime paduoti, nes perei
tų metų revizijos komisija 
nesuteikė jokių skaitlinių.

Taipgi pasididino defici
tas ir del to, kad “Aušra” 
buvo atidariusi skyrių ant 
Town of Lake, kurs neužsi
laikęs ir žlugo. /

Čia dar mes norime pa
rodyti, prie kokių aplinky
bių “Aušra” gyvavo per
eitais metais. “Aušros” 
kuopa nors ir buvo, bet var
giai galima pasakyti, kad 
gvvavo. Ji nebuvo numirus, Ov 7
bet buvo apmirus. Į mėnesi
nius susirinkimus atsilan
kydavo vos keliatas asme
nų. Ir tai tik atsilankydavo, 
bet neveikdavo. Vargiai bu
vo vienas narys (tame skai
čiuje ir valdyba), kurs bu
tų žinojęs maž-daug apie 
“Aušros” stovį. Jokių at
skaitų nebuvo; nors knin- 
gos, reikia tiesų užveizėto- 
jui atiduoti, buvo užvestos, 
bot jos gulėdavo kur-nors 
kampe. Niekas jomis nesi- 
interesavo, bet kas ir galė
jo interesuoties: kningos 
nors ir buvo, bet... be at
skaitų. .. Taip ir prisieida
vo pasitenkinti vien užvei
zėto j aus labai optimistiško
mis, tik žodžiu duotomis, at
skaitomis. Tiesa, buvo daro
ma daug nutarimų, kaip 
prašalinus ta betvarkę, bet 
nutarimai nutarimais likda
vo, o rezultatų kaip nebu
vo, taip nebuvo. Net ir re
vizijos komisija buvo iš
rinkta, bet, kaip ir visos 
komisijos, labai mažai te
nuveikė. Prie tokios tvar
kos visi mojo ranka ant vis
ko. Jaigu kas ir norėjo 
veikti, tai tam nebuvo pras
mės ateiti į susirinkimų, 
daryti nutarimus ir išanks- 
to būti įsitikinusiam, tvir
tai įsitikinusiam, jog tie 
nutarimai nebus išpildyti. 
Keliatas drąsuolių ir prie 
tų aplinkybių bandė šį-tų 
veikti, bet, deja, tik bandė. 
Veikė už visų kuopų, bėgi
nėjo, agitavo, aiškindavosi 
tik vienas užveizėtojas p. 
V. Mišeika.

Tai, trumpai sakant, maž
daug prie tokio “veikimo” 
“Aušra” susilaukė viršmi- 
nėtų rezultatų.

Gal butų ir ilgai taip be- 
sitęsę, tik štai visi nariai 
gauna pakvietimų susirin- 
kiman likviduoti “Aušrų”. 
Kiti liko tiesiog nustebinti, 
nes jiems rodėsi, jog “Auš
ros” visos įstaigos gali gy
vuoti vien šventa dvasia. O 
kiti, nors ir tikėjo į tokias 
pasekmes, bet, neturėdami 
jokių atskaitų, tik remda
mies paskalomis, nežinojo, 
kada to kracho laukti. Ir 
keliatas jų atvyko į kviestą
jį susirinkimą. Ten gi išgir
dę apie užtrauktas stambias 
skolas, nežinojo kas veikti, 
bet visgi sukruto nors iš
tirti dalykų. Išrinko revi
zijos komisijų ir davė dau
gybę sumanymų, kaip išei
ti iš to keblaus padėjimo. 
Buvo sumanyta ir net nu
tarta pavesti visų dalykų 
užveizdai, p. V. Mišeikai 
ant jo paties atsakomybės, 
kaipo privatiškų biznį. Te- 
čiau antrame susirinkime, 
išgirdus revizijos komisijos 
atskaitų ir išvokavus, kad 
prie didesnio veiklumo, o 
kas svarbiausia, prie dides
nės tvarkos, “Aušros” į- 
staigos gali ne tik užsilaiky
ti, bet ir plėtoties, — dau
gumai pagailo uždaryti tų 
taip svarbių kultūrinę į- 
staigų, kuri aprūpina dva
sios maistu beveik visų lie
tuvių kolionijų. Taigi ir bu
vo nutarta palikti viską po 
senovei po “Aušros” globa. 
Susirinkime pirmininkas p. 
K. Gugis rezignavo. Į jo

vieta išrinkta p. Al. Dovido- 
nis.

Čia negalime nepastebėti, 
kad visuomenė ir prie tos 
bjaurios tvarkos, kokia kad 
buvo, nenustojo užuojautos 
“Aušrai”. Kada buvo su
rengti beveik vieno p. Mi- 
šeikos pastangomis “ferai” 
“Aušros” naudai, visuome
nė ištikro savo gausiomis 
aukomis sušelpė jų. Įvai
rios kuopos, draugijos, ra
teliai darydavo savo susi
rinkimus ir vakarėlius 
“Aušros” bute, nors galė
davo rasti parankesnių vie
tų kur kitur. Mokiniai vis 
didesniu ir didesniu skait- 
liumi stojo į mokykla. Vi
suomene plačiai naudojosi 
nors ir labai betvarkiu ir 
išsklaidytu kningynu. Skai
tykloj atsirazdavo vis dau
giau nuolatinių lankytojų, 
nežiūrint, kad joje labai 
tankiai del trukšmo vargiai 
galima buvo ką nors paskai
tyti. Prenumerata laikraš
čių vis kilo, nežiūrint į tai, 
kad iš užsisakiusiųjų, gėda 
“Aušrai” prisipažinti, laik
raščių negaudavo. Redakci
jos nesiliovė siuntinė j usios 
savo laikraščių, nors ir tu
rėdavo su “Aušra” visokių, 
nelabai garbingų, neužbaig
tų “rokundų”. Dar galima 
ir daugiau pavyzdžių nuro
dyti, kaip visuomenė, tan
kiai gaudama vietoj duonos 
akmenį, nesiliovė “Aušrų” 
rėmusi. Bet mums rodos, 
jau ir to užtenka parody
mui, kad tokia įstaiga kaip 
“Aušra”, liko butenybė, gy
vu reikalu Chicagos lietu
vių gyvenime.

Jaigu pereitieji metai bu
vo apmirimo metais, tai 
šiuos metus pasistengsime 
padaryti atgimimo metais. 
Suprantama, mažai, ne
skaitlingai kuopelei bus 
sunku daug kas nuveikti be 
veiklios visuomenės para
mos. Todėl kviečiame visuo
menę ir toliaus ne tik nesi- 
tolinti, bet dar labiau rem
ti “Aušrų” ir pagalios sto
ti veikliais jos nariais. Ti
kimės, kad šiuo sykiu vi
suomenė jau nebebus už
vilta, nes darysime viską, 
kad iš “Aušros” padarius 
pavyzdingų įstaiga. Kas 
mėnuo mes duosime vieti
niuose laikraščiuose kiek 
galima platesnes atskaitas 
musų veikimo, taipgi skelb
sime visų aukotojų vardus 
ir rodysime piniginį stovį.

Šito straipsnio tikslas bu
vo ne tik agituoti tiž “Auš
ra”, kiek apsiskelbti ir pri
minti, kad “Aušros” reika
lai yra vietinės lietuvių ko- 
lionijos reikalai, kuriais tu
ri rupinties ne vien maža 
žmonių kuopelė, bet visi. 
Tat ir užbaigsime šitų 
straipsnį, ištardami ačiū vi
siems, kurie rėmė “Aušra” 
ar savo užuojauta, ar veiki
mu. Taipgi tariame ačiū 
draugijoms, kurios savo su
sirinkimus bei vakarėlius 
darė “Aušros” bute; ačių ir 
visiems aukotojams, kurie 
papildė “Aušros” kningy
nu kningomis ar jos išdų 
pinigais; pagalios ačių ir 
visiems skolintojams, kurie 
suteikė mums patogias iš
lygas.

Jaigu kas norėtų mums 
patarnauti savo patarimais, 
ar jei kas turėtų kokias 
nors pretenzijas, meldžiame 
kreipties laišku į “Aušros” 
1-sios kuopos pirmininkų

ar sekretorių žemiau paduo
tais adresais.

Kuopos susirinkimai esti 
kiekvieno mėnesio paskuti
nį subat vakarį “Aušros” 
bute, 3149 So. Halsted st.

Su pagarba
Aleksandras Davidonis,

“Aušros” I-sios kuopos 
pirmininkas, 2449 So. 
Dearborn st., Chicago, 
Ill.

M. Jurgelionienė, sekre
torė, 3327 Lowe ave.

RUSIJOS GINKLA
VIMOSI.

Nesenai telegrafas prane
šė, kad Europos laikraš
čiuose nuolat rašoma apie 
Rusijos ginklavimosi. Laik
raščiams tas žinias daugiau
sia praneša Austrijos kari
niai rateliai, kurie be abejo
nės turi pilnas informaci
jas apie Rusijos visokius 
karinius judėjimus. Pa v. 
laikraštyj “Zeit” štai kas 
rašoma:

Pastaraisiais keliais mė
nesiais Rusija ėmė karštai 
darbuoties visose savo kari
nėse. sritvse. Valdiški Rusi
jos rateliai, kas tiesa, tvir
tina, kad valdžiai apeinan
čios tik paprastos reformos 
armijoje, bet visa eilė fak
tų net perdaug aiškiai liu
dija, kad Rusija rengiasi 
net ant ko nors užpulti. At
sižvelgus į analoginę Serbi
jos akcijų, taippat Rusijos 
diplomatinę akcijų Balka
nuose, ypač Bukarešte, tu
rime būtinai išvesti, kad 
Rusi j a_ jqnkluoj asi prieš 
Austriją.

Rusijos karinis veikimas 
apima ne tik vakarų pro
vincijas, bet tiesiog visa 
valstybę, neišimant pasie
nių distriktų, lygiai šalę 
Švedijos, kaip ir Kaukaze ir 
Juodųjų jūrių pakraščiais. 
Labiausiai radikalė priemo
nė buvo užlaikymas pulkuo
se kareivių, kurie rudenį 
1913 metais turėjo būti pa
leisti atsargon po atitarna- 
vimui paskirto laiko. Tie 
kareiviai paliks tarnyboje 
lig balandžiui š. m. ir pana
šus būdas, sakoma, busiąs 
vartojamas ir sekančiais 
metais. Tuo budu Rusijos 
armijos ramiuoju laiku 
skaitlius sudrutintas 450.- 
000 žmonėmis. Be to nau
jokų skaitlius padidintas 
25.000 žmonių, tatai per 
trejus metus armija pasi- 
didysianti 75.000 žmonių. 
Toliau, Vilniaus, Kievo ir 
Odesos karo apskričiuose 
bus sudaryti nauji .korpu
sai, be to bus sudarytas 
korpusas Siberijoje, o gal 
dar ir Kaukaze.

Taippat Rusijos karo mi
nisterija labai karštai dir
banti pienus mobilizaciji- 
niam apsukrumui. Prie to 
program© priguli ir gele
žinkelių nutiesimas lėšomis 
vieno milijardo rublių. Karo 
amunicija tvarkoma, komp- 
letuojama. Greitai suorga
nizuota lakūnų skyrius ir 
kitokie armijai reikalingi 
pagelbiniai skyriai. Raite
lių reorganizacija pabaigta 
1913 metais, gi šiemet bus 
įvesta reformos artilerijon, 
bus duota geresnės kanuo- 
lės. Tas pats veikiasi ir 
technikos i skyriuose.

DOVANŲ
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Ne
pamigsi!

Jis
pažadins
tave iš

ryto kada 

tau reikia.

.... .......... .

Pasiimk šitą Laikrodėli DOVANŲ
g.", i ----- — —ssšš:

Ne- 
užsivilsi!

visuomet
parodys 

tau tikrą

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
................ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHi

AR
šauti DYKAI dvi geras sztu- 

vcJB kas ir Katalioga visokiu geru 
magiszku sztuku ir kitokiu 

-.-f** visokiu dalyku, kuriu tu la
ibai nori, o nežinia k»>r ju gaut? 
J Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- 

J na ir aiszku adresa, o asz tuo- 
/ jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
f tau nusiusiu dykai. Adresuok:
JUOZAS J. SZLiKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S. Halsted St. Chicago, Iii.

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

T 1-PANE APDAMS g-■SENATOR LOVEJOY Į
Viršuj matome typus jaunų darbininkų, dirbančių dirbtuvėse po 11 valandų die
noj. Apačioj tris žmųs veikėjai, kurie kalbės vaikų darbo reikale kovo 15—18 d.

Chicagoj. j /j
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KATALIKAS
ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
■ Nikodemas Overlingas, pirm., 

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

ft 941 W( 33rd St.
' Ant. Kasparas, Prot. Baštin. 

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.

ŠV.ADMNISTRACUA DR-STĖS i 
STANISLOVO V. ir K.

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

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

Fr. Rauba, prot. rašt:
60G4 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.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN O? 
LAKE.

Jonas Klimas. Pirmsėdis. 1853 West
45th St. 

Franciszkus Petraitis, Viee-Pirm.
4544 S. Marshfield Av.

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

Jonas Kantauskis, Fin. Sekretorius: 
4304 S. Wood St.

Vincentas Jasulaitis, Kasierius. 4514
S. Paulina St 

Kastantinas Trakšelis, Gvardijos G e 
nerolas. 4544 S. Marshfield Av
Liudvikas. Bonevičia, Gvardijos. Mar
šalka. 1849 W. 45th St.

Narių ant pirmo morgičaius (Mort
gage) bu peržiūrėjimu visų popię- 
rų.

Su godone,
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.

200.

Paieškau savo brolio Simono Vingrai- 
čio, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav.,.Batakių kaimo. Turiu labai svar
bą reikalą. Kas praneš kur jis yra, 
gaus $5.00, atlyginimo.

Atsišaukite antrašu: 1
John Vingraitis,

1122 Desplaines St., Chicago, Ill.
(10-11-12)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
anai

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

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 201h St.

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

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

425 S. Grant St. 
J. Ažis Pagelbininkas, 

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka,

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA

Jurgis Ažis, Pirmininkas.
13 Collins Str.

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.

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

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

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt.
60 Sheridan Str.

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. DougLer lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str.,

Win. Mantvila, Maršalka.
192 Almond lane

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 St.
Newark, N. J.

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

A. Miškunas, Kasierius
, 194 New York Av. 

Newark, N. J.

Paieškau savo dvieju seserų; Marijo
nos ir Alzbietos Welioniškiučių. Ma
rijona ženota po vyru Mačiūnienę, Pa
eina iš Suvalkų g. Vilkaviškio p. Ku
li lynių gmino Kaimo Beržinių 7 me
tų atgal gyveno Anglijoj Londone; 
turiu labai svarbų reikalą prie Jųjų, 
Josios pačios ar kas kitas meldžiu 
duoti greitą atsakymą šiuo adresų.

M. WelioniSkis,
34 Green Str., Waterbury, Conn.

BIZNIERIAI
Mieste St. Louis, Mo. su

degė bustas Missouri Ath
letic Club, kuriame žuvo 48 
asmenis ir keliolika sužeis
ta. Nelaimė atsitiko naktį 
ir todėl nakvojanti ten sve
čiai nespėjo pabėgti. Nuo
stoliai apskaitomi lig 500.- 
000 dol.

Tėmykit Nariai.
Dr-stės šv. Stanislova V. ir Kan. 

Laikys savo mėnesini susirinkimą 
Nėdelioj 15 d. Kova. I-ma valanda 
po pietų.

šv. Kryžiaus
ant 46 ir Wood.

Paieškau dėdės Antana Kalvelio apie 
15 metų Amerikoj pirmiau gyveno 
Chicago, Ill. Aš Lietuvoj būdama su- 
serašidavau su juom, o dabar neži
nau, kur jisai yra paeina iš Kauno g. 
Šiaulių Pav. Papilės p. sėdžios žilių 
Jis ar kas kitas malonus bukite pra
nešti.

£0 S.

šio Adresu:
Miss B. šleuter,

Hudson St., Hartford, Conn.

parapijos svetaine

šv.

Sumanumas
iškelia

Biznį

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

Knygvedis
4524 

Ižidininkas

W. 46th

S. Wood 
St. 

2447-40 W. 45th

rašt.
St.

J. Letukas, 
St.
Auučiauskis, 
Pl.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas,

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

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

Newark, N. J.
M. Akialis, Iždininkas,

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.

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.

78 
Frank 
R. F.

DRAUGYSTĖS PATALPOS ŠVENTO 
n . LAURIN O.

Port Washington, Wis.
Juoz. Urbonas, pirmininkas

216 Franklin St.
Port Washington, Wis.

Juoz. Samallonis, raštininkas 
626 Washington St. 

Port Washington, Wis.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, 1’irmsėdis, 

446 Main St. 
Jonas Kučinskas, Bastin., 

238 Slocum Ave.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako”.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

Nikodemas Overlingas, Rašt.
3245 S. Morgan St.

Antanas Kasparaviez Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus, 
918 — 33rd

i Ignacas Brazauskis, Knygini

1’rot.,

Iždininkas, 
St.

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.

Im

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV.
JURGIO

J.

S.

KAREIVIO K. WILKES- 
BARBE, PA.

Laukus, Prezidentas. 
404 Park Ave.

Stanciką, Vice-prezid. 
57 Oak Lane.

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

J. Daušys, Kasierius,
18 N. Meadę St.

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

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

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKI'!' PINIGUS I

“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 25e. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą 
akcijų. Akcijos užsibaigia už 6(4 
motų ir kiekviena akcija atneša 
$100.00.

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

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

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

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

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas

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

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

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

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

J. Zaranka, Vice-pirmin.
834 W. 33rd St.

Bruno J. Jakaitis, Protokolų Rašt.
917 W. 33rd St.

J. P. Ewaldas, Finansų Rašt.
3247 Emerald Ave.

Jonas Bijanskas, Iždininkas,
840 — 33rd St,

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva” Paskolinijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

41 Serija prasidėjo Utarninke vasa
rio Feb.) 3-čia 1914. Susirinkimai at
sibuna kas Utarninkas 8tą vai. va
kare Dom. Semaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatves.

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės priirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo

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

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

Apgarsinimuose sumanus žodis reiš
kia šimtus, tūkstančius ir milijonus. 
Geras pavyzdys yra vienos didžiau
sios 
jos 
yra 
vių 
nas
nešė kompanijai ne mažiaus kaip po 
$500.000 gryno pelno. Tai yra faktas, 
kurį visuomet paliudys ta pati kom
panija, apie kurią kalbame. Ne kož
nas kvailys gali tokius žodžius su
manyti ir ne kožnas kvailys gali iš 
protingai sumanytų žodžių biznį pa
daryti. Ką nors daugiaus apie tai 
galite sužinoti pas “KATALIKO” 
apgarsinimų užveizdą.

Suvienytose Valstijose 
Meksiko reikaluose nieko 
naujo tuo tarpu neįvyko. 
Tik senate senatorius Fall 
iš New Mexico labai aštriai 
nupeikė dabartinės valdžios 
politiką Meksiko reikale ir 
atvirai pareikalavo ten bū
tino įsimaišymo, kadangi 
meksikonai be atsižiūrėjimo 
žudanti amerikonus ir sve- 
timžemius. Ligšiol Meksike 
nužudyta arti 200 ameriko
ną ir valdžia nuolat tylinti, 
nepranešanti apie tai nei 
kongresui. Du senatorių 
paskui gynę valdžią, bet ją 
kalbos palikusios be įspū
džio. Taigi prezidentui Wil- 
sonui prisieis šis-tas veikti.

Amerikoje laikrodžių kompani- 
apgarsinimo žodžiai: Išviso jų 
anglų kalboj tik septyni (lietu- 
kalboj butų tik penki). Kiekvie- 
šitų žodžių per dešimts metų at-

ANT PARDAVIMO.
Ant pardavimo geros išlygos.

Pirmos klesos Meat Market vienų 
lubų name. Vėliausi pataisymai. Ap
sčiai vietos grocernės dalykams.

2856 Emerald Av.
(10-11-12-13).

F. Rauba Rašt.
Stanislova V. ir 
Velykinės Išpa-

Nariai Dr-stės
gauti
Tėkstes kreipktis prie 

numeriu.
J Brazauskis,

4530 Wood St.

K. Norėdami 
žinti korteles, 
kasieriaus po

Narių domai.
Gvardijos D. L. K. Vytauto. 

Ant Town of Lake.
Sąnariams Velykinės išpažinties kor

teles randas, pas Raštininką ir pas 
Pirmininką I. Klima, 1853 W. 45th St. 
Ir pas Kasteriu W. Yasulavičio 4514 
So. Paulina St. Visus, gerbiamus są
narius. kurie dar neturčte korteliu, 
meldžiu pasimti tos korteles kiek gali
ma ankščiau. O paskui kad nebūtų 
rugome, ant Riete — Rieto, ir kad 
po česu nesakytumėte, kad negalėjau 
gauti korteles. Meldžiame nepraleisti 
progos.

Su pagarba.
Rašt. J. L. Lignugaris, 

4612 S. Wood St.

Pardavimai.
Labai pigiai parsiduoda namas su 

Karčema ant Bridgeporto, biznis ge
rai išdirbtas. Labai gera proga pirk
ti, nes savininkas važiuoja į Lietuvą, 
taigi parduos pigiausia kreipkitės į 
‘ ‘ Kataliko ’ ’ Administraci j a.

Puikiausia vieta ant Bridgeport© 
tai yra Jono Petkaus Buffetos. Atsi
lankę Svečiai visados yra mandagiai 
priimami ir visame yra suteikiami pa
tarimai. (rodos). Kuriam patiks ma
no vietą gali nupirkti visų mano nuo
savybę t. y. saliuną ir namus.
840 W. 33rd St., Chicago, Ill.

(11-12-13)

of Lake sąnariams paskirta 
atlikti, velykinę išpažintį su- 

14-ta diena 
šv. atsibus

Kova 1914 metu, 
už sveikata sana- 
d. kova (March) 

iš ryto. Sanarei y- 
Korčiukės

Išpažintis.
Draugystė šv. Juozapo L. M. ant 

Town 
diena, 
batoj 
mišios
rių nedčlioj 15-ta 
1914 m. 7:30 vai. 
ra kviečiami susirinkti, 
randasi pas Raštininką.

Su pagarba, 
Rašt. J. J. Polekas, 

1802 W. 46th St.

Parsiduoda 3 Lotai Lawndale 
tarpe Joliet Avės, prie pat dide
lių Fabrikiu Crano ir Western 
Electric Co., už $600.00 verta 
$900.00. Atsišaukite:

J. Mašanauckas, T” 
57 E. Van Buren St., Chicago.

(11-12)

Ant pardavimo pekarnė ir groserne 
labai geroj vietoj tarp lietuvių apgy
venta. Gera proga del lietuvių. Vis
kas 
duos

3210

parsiduoda už “Cash”. Parsi- 
gana pigiai. Atsišaukite:

Ign. Picržynski
S. Halsted St., Chicago.

BŪKITE SUMANĘS
Tikrai su 17 braiigakni. Elgin laik- PQ 7E 
rodis išauksotoj skrynutė už . . «

Visi žino kas tai yra Elgin laikrodis' su 17 brangukiiiuniitį, 
Me? turėjome laimikį pasipirkti daugybę tokių laikrodžių — 

. puikiame stovyj, ką tik iš dirbtuvės, gvarantuota ant 20
metų, už papiginti! kainų ir pirkdami tiesiog nuo musų dar pi« 
giau Jl,ms atsieis- J,JS vietos jubilierius nei centu negali pigiau 

tiSSįjįgfik nuo mus nupirkti. Skrynelės puikiai išauksuotos. Nepraleisk 
to ^pardavimo, o paskui gailėsis. Nuostabus laikrodis už nuo- 
stabiai mažų kainą. Pirmą pamatyk jį. Atviruku gali jo pa- 
reikalauti. Ištirk jį gerai. Tuomet jei juomi liksi užganėdin- 
tas, duok atėjusiam agentui $9.75 ir viskas. Jei neužganėdin- 
*as su£r*lžilia ant musų iškaščių. Nepirk pigaus, menko, nepa- 
sitikėtino laikrodžio, šį laikrodį — gerai žinoma, kaip Dėdės 
Šamo $20 pinigais. (Meldžiame rašyti vardą ir adresą aiš- 
kiai). Antrašas:

Chicago Watch Co., 501 Singer Bldg. State St., Chicago, Ill.

Federalė Suv. Valstijų 
valdžia aštriai užsipuolė ant 
Texas’o gubernatoriaus, ku
ris leidęs išvogti iš Meksi
ko nužudyto ten amerikono 
Vergaro lavoną ir parga
benti aną šion pusėn. Bet 
gubernatorius Colquith tei
singai atkerta, kad jei fede
ralė valdžia nesirūpinanti 
Texas’o piliečiais, neapgi
nanti jų nuo žmogžudžių 
meksikonų, tatai jo, kaipo 
gubernatoriaus, pareiga sa
vo piliečius ginti. Į tokį tei
singą pasakymą Washingto- 
no valdžia

APGARSINIMAS.
Kur?l ir kas?!, Ogi Didelis gavėnios 

teatras, parengtas Dr. Vinco Kudir
kos Draugystes, Nedėlios vak., Ko
vas — March 15 d., 1914 m. M. Mel- 
dažiu svetainėje 2242-44 W. 23rd PI. 
Scenoje statoma trijų veiksmių dra
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.

Kviečiamo visus

prasidės lygiai pa-

lietuvius.
KOMITETAS.

Gera Proga Lietuviui.
Parsiduoda labai pigiai ant North si
des (priešais lietuviška bažnyčia) va- 
žiojimo (delivery), kraustymo, arba 
mufinimo ir anglių vežiojimo biznis, 
kuris nuo senai išdirbtas ir puikiai 
eina: 2 karietos, 2 arkliai, pakintu- 
vai, blankietai, dreiverių drapanos ir 
visi kiti prie vežiojimo reikalingi 
daiktai. Savininkas turi perdaug biz
nių ir visu negal apžiūrėti. Atsi
šaukti adresu:
1656 Wabansia Ave., Chicago.

Telefonu Monroe 2545.
(11-12-13)

i Daktaro Stankaus SaMtori»
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 sergančią kaip tik
rai Įr teisingai gydytis, o sveikiems kaip nuo tos pavojingos ligos apsisaugoti. 
Kaina tos knygos 25 centai. "Pinigus galima siųsti slatnpomis arba Money order. 
Visuomet reik kreiptis ant tikro adreso Į daktaro Stankaus ligonbutj taip:

DR. IGNATIUS STANKUS
1210 S. Broad st., = Philadelphia, Pa.

Kovo 9 d. Romoj paskelb
ta vienai dienai generalis 
straikas, kad sužinojus, 
kaip tvirtai laikosi darbi
ninkai savo organizacijoje. 
Sustraikavo daugiau 100.- 
000 darbininkų, gimė bai
siausi sumišimai, susirėmi
mai su kariuomene ir dabar 
straikas iš to nieko jau ne 
juokais tęsiasi.

Princas Wied jau užėmė 
Albanijos sostą ir tučtuo
jau provincijoj Koritz gimė 
prieš jį revoliucija!

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau savo sunaus, Povilo Balse
vičiaus 12 metų atgal gyveno Oglesby, 
Ill. Nuo to laiko nieko nuo jo negir
dėjau. Aš dabar likau sulaužytas 
mainose ir 5 menesiai kaip guliu lo
voje. Busiu labai dėkingas, jei 
praneš kur jis randas; arba jį 
meldžiu atsišaukti adresu:

Jos. Balseviče,
P. O. Box 965, Spring Valley, Ill.

(11)

kas 
pati

Ant pardavimo.
Parsiduoda mūrinis namas ir flatai po 
No 3220 Wallace st.; randos neša $42 mė
nesyj. Parsiduoda už $4.000. Kreip
kis pas

Ernis E. Feeney,
3108 Wallace St., Chicago.

(11-2)

Paieškau savo pusbrolio, Juozapo Sko- 
džio, Kabelių kaimo, Panevėžio, par. 
Kauno gub. Girdėjau gyvena Chica
go. Meldžui atsišaukti. Adresu:

Kazimieras Grigaliūnas,
513 E. 81st Pl. Chicago, Ill.

(11-12-13)

Ateik pasižiūrėti lietuvių drutuolių.
Didelės ristynės ir kilnuojimas sun

kių vogų atsibus Kovo 15 d. š. m. 
Columbia salėj, kampas 48 ir Paulina 
g. ant Towrn of Lake.

Lietuvis ristininkas F. Dalkus im
sis su turku Humid Kala Pasha. Lietu
vis M. Banys imsis su lenku 
Lietuvis Povilas Norkus 
C. Poška. S. Poškevičia 
Norkus kilnuos sunkias
Poškevičia kels tris vyrus (500 sva
rų) su viena ranka. Pamatysit ir da
vę kitų dalykų.

Salė atdaro nuo 2:30 vai. o prasi
dės 3:00 vai. po pietų.

Tikintai nuo 35c. ir augščiau.

A. Kazan, 
su lietuviu 
ir Pranas 

geležis. S.

Paieškau vyro Jouo šilevskio, Paeina 
iš Kauno g., Šiaulių p., Kelmės p., 
pirmiau gyveno Kansas City, Kan. 
Mane apleido sausio mėnesio š.

gaus $5. Meldžiu ra-Kas 
syti

3214

duos žinią, 
adresu:

Jozefą 
R. St.,

(11-12-13)

m.

Šilevskienė,
So. Omaha. Nebr.

Paieškau savo vyro Kazimiero Sabai- 
čio. Jau 7 metai Amerikoje. Paeina 
iš Vilkijos, Kauno pav., Kauno gub., 
35 metų, 5 pėdų ir 7 colių augščio, 
šviesiai 
vau iš 
m. Jis 
adresu:

geltonų plaukų. Aš atvažia- 
Lietuvos sausio mėnesyje š. 
pats ar kas kitas atsišaukite

722 W.
Ona Sabaitiene, 

21st PI..
.(10-1U

Chicago, Ill.

Reikalingi Lietuvei.
Męs mokam $20 savaitėj agentams, 

kurie dirba del musų per visą dieną 
ir $8 — kurie darbuojasi tiktai va
karais, pardavinėdami inusų auksinius, 
sidabrinius ir nikelinius laikrodėlius 
ir retežėlius savo draugams ir viso
kiems darbininkams žmonėms aut iš
mokesčio po $1, arba $2 mčnesij. Mo
kame taipogi ir $5 sąvaitčj del agen
tų — pagelbininkų ir tokių, kurie ke
liauja podrauge su musų afrentų, šne- ’ ! - x!- ---- i-xi...; t._x—•------- . nereika-

ius vyrai 
dabartinį

kiančiu angliškai. Patyrimai! 
lingas. Tik teisingi ir blar 
yra reikalaujami. Paduokit) 
savo užsiėmimų.

Manager,
Box 954 — Dept. 78 New oik City

Dr. D. H. STERN
Jei nori teisingo daktaro ar chirurgo, kurs buvo per 
32 metu veiklioj praktikoj Chicagoj kreipkis į mano 
ofisą, 333 S. DearbOll St. tarp Jackson Bulv. ir Van- 
Buren g., antros lubos.

VALANDOS: Nuo 12 iki 8 vai. vak. Nedčliomis 
nuo 9 iki 2 vai. po pietų. Kalbama lietuvišk.

SALIN SU NUSIMINIMUI | 
Gramatonas ant išmo- { 
keščio 10c. kasdiena. J

Jeigu apsimate mokėti po 10c. i 
kasdien, tai išsiųsime Jums ant T 
išmokesčio labai puikų Gramafo- T 
ną sykius su 16 rekordais (32 f 
kavalkais) visokių dainų, valcų, ė 
maršų ir t. t. kuriuos patįs iš,- f 
sirinksite Gerumas musų grama- i 
fonų gvarantuotas kiekvienam \ 
rašyta gvarancija. Išsiųsime nau- ’ 
jus specijališkus rekordus Lie- r 
tuviškus, Lenkiškus Rusiškus ir y 
Mažei-Rusiškus. Rašykite tuo- i 
jau reikalaudami katalogų ir į 
paaiškinimų įdėdami krasos žen- . 
klelį atsakymui: \

LIBERTY COMMERCIAL Go., 233 E. 14 St. HewYork.N.Y. |

Kitoj vietoj rašome, kad 
San Francisco bedarbiai iš
keliavę pėsti į sostinę Wa- 
shingtoną. Bedarbių minia 
atėjus į miestą Sacramento, 
Cal. ir sukėlus sumišimus. 
Miesto valdyba tatai visus 
susodinus į traukinį ir su
grąžinus atgal į San Fran
cisco.

Augščiausias Suv. Vals
tijų teismas patvirtino že
mesnės instancijos teismo 
nusprendimą, sulyg kurio 
‘ ‘ International Association 
of Bridge and Structural 
Iron Workers” prezidentas 
Ryan ir kiti tos organizaci
jos viršininkai buvo nu
bausti kalėjimu už vežioji
mą dinamito iš vienų valsti
jų į kitas ir už plaišinimą 
namų ir tiltų. Dabar visi, 
o jų yra tuo tarpu 24, bus 
uždaryti kalėjimai!. Ryan 7 
metams kalėjiman, kiti 
trumpesniam laikui.

Peterburgo policijos vir
šininką vienas oficieris nu
žudęs. Nužudymo priežastis 
nėra žinoma.
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