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Francija prieš Katalikus.
Ambasadorių ima nagan. 

Ir Turkijoj moterįs nerimauja.

Rusijos valdžioje atmainos.

Meksiko Reikalai.

PRIEŠ VIENUOLYNUS.
Franci jos valdžia išnaujo 

persekioja katalikus.
Sulyg antibažnytinio į- 

statymo iš 1900 metų, 
Francijos valdžia išnaujo Į- 
sakė išrišti visas neleisti
nas katalikų vienuolijas. 
Katros vienuolijos norį gy
vuoti, turį gauti speciali 
valdžios leidimų. Aplink 500 
vienuolynii todėl pareikala
vo savo gyvavimui leidimo. 
Valdžia tuos visus •reikala
vimus perstatė parlamen
tui.

Francijoje ligšiol gyvuo
ja 1.560 vienuolynų ir jų 
maža dalis turi valdžios 

Valdžia todėl nus- 
prendžius juos visus panai
kinti, idant rinkimų metu 
nebūtų jai užmetinėjama į- 
statymų nepildymas.

Katalikai todėl visoj 
Francijoj baisiai sujudę.

VOKIETIJA BIJOSI 
KARO.

Kuomet Rusija ėmė gink- 
luoties, Vokietija 

nutirpo.
Vokietijos laikraštija 

(spauda) šiais laikais tik 
ir rašo apie galintį gimti 
karą Vokietijos su Rusija. 
Dienraštis “Koeln. Ztg.” 
tuos gandus patvirtina ii’ 
pažymi, kad 1917 metais 
Rusija paskelbsianti karą 
ne tik Vokietijai, bet ir Au
strijai. Tasai busimas bai
sus karus išvedama iš Ru
sijos smarkaus ginklavimo
si. Bet reikia žinoti ir tai, 
kad Vokietija visuomet duo
da pradžią Europos valsty
bių ginklavimuisi. Kuomet 
ji ima ginkluoties, ginkluo
jasi ir kitos valstybės. Taip- 
pat reikia žinoti, kad Ru
sija nėra šaindie tokia bai
si ir tvirta. Ją baigia esti 
autokratizmas ir vidujiniai 
gyventojų judėjimai prieš 
caratą.

MONGOLIJA PRIEŠ 
RUSIJĄ.

Rusijos ten agitacija pali
kus be vaisių.

Įvairios Rusijos ligšiol 
pastangos, kad Mongoliją 
surusifikuoti su savo pir- 
klyba, neatnešę jokių vai
sių. Iš Irkucko rašoma, kad 
mongolai jau atvirai ėmę 
išreikšti savo neužsiganė- 
dinimus link Rusijos. Visoj 
Mongolijoj imta boikotuoti 

Rusijos prekės ir boikotas 
nuolat smarkiau platinasi. 
Rusijos pirkliai ten turės 
subankrutyti. Visi mongo
lai ’ inteligentai į Rusijos 
visokius pasikėsinimus tik 
šnairuojanti. Iš to viso Ja
ponija džiaugiasi. Jai se
nai norėjosi Mongoliją pa
sisavinti ir dabar, regis, 
ton šalin turės atvirą ke
lią. Japonų intekmė ten au
ganti.

TURKIJA SUSILAUKĖ 
SUFRAGISČIŲ.

Moterįs apnuogino savo 
veidus ir demon

struoja.
Andai Konstantinopoly j 

Turkijos moterįs buvę pa
rengusios ten nematytą- ne
girdėtą demonstraciją. Mie
sto gatvėmis maršavo arti 
5 tūkstančių moterių.

Toji demonstracija iš se
no buvo rengiama. Visos 
moterįs turėjo apnuoginti 
savo veidus. Europiečiai 
pradžiugę matydami turkių 
pažangumą, bet turkai pa
sipiktinę, kadangi turkėms 
iš seno uždrausta pasirody
ti ant gatvės su apnuogin
tu veidu. Sakoma, kad ir 
valdžia tuomi pasipiktinus 
ir įsakius moterių vadoves 
suimti.

Gana jau tos moterims 
vergijos!

“JUODAS KABINETAS”.
Krasų viršininkas tai 

užgina.
Kuomet Rusijos durnoje 

buvo svartoma krasų ir te
legrafų reikalai, opozicija 
paklausus krasų viršinin
ko, tuomet durnoj esančio, 
aš Rusijoj gyvuojąs taip 
vadinamasis “juodas kabi
netas”, kuris atidarinėja ir 
skaito privatinius laiškus.

Viršininkas tuojaus at
sakė, kad tokio kabineto 
nesama.

Tada socialistas atstovas 
Kobelev ironingai sušuko: 
Tas labai negražu, kad do- 
pozicija ant viršininko veido 
pagimdo gėdos raudonumą, 
užduodama jam klausimą, į 
kurį priverstas atsakyti me
lagyste.

RUSIJOJE ATMAINOS. 
Ministerial keičiami kai 

kad prieš audrą.
Karo ministeris Suchom- 

linov, sakomą, patiksiąs sa
vo senoj vietoj. Pirmiau ka

KELLY’S "ARMYOF THE. MARCH

2.000 bedarbių keliauja iš San Francisco, Cal. į Washington, D. C. Bet mieste
Sacramento ta armija bv.vo policijos išvilk/*’. ir'vadovas Kelly suareštuotas.

dangi buvo kalbama, kad 
jis skiriamas Varšuvos ge
li eral-gubern atoriumi. Var- 
šavon busiąs paskirtas kits 
koks smarkuolis generolas.

Be to Peterburgė plačiai 
kalbama, kad naujas mi- 
nisterių pirmininkas Gore- 
mikin po kelių mėnesių bu
siąs priverstas pasitraukti 
ir jo vietą užimsiąs Krivo- 
šein. Goremikin, girdima, 
norįs su durna sugyventi 
gražuoju, todėl jis busiąs 
pavarytas.

Vidurinių reikalų minis
teris Maklakov taippat il
gai savo vietoj neišbusiąs, 
nes jis priešingas esąs Go- 
remikino ramiam budui. Jo 
vieton ai’ tik nebusiąs nu
skirtas kunig. Volkonskis.

Ne prieš gerą ten seka to
kios stambios- atmainos.

ANGLIJOS VALDŽIA 
LAIMĖJO.

Parlamentas atmeta skun
dą, prieš kanclierių 

įneštą.
Anglijos parlamento že

mesnysis butas 301 balsais 
prieš 240 atmetė įnešimą, 
kuriuomi buvo peikiamas 
ir pasmerkiamas kancle
rius Lloyd George.

Ta skunda buvo inešes 
atstovas iš Manchester ir 
kuris skambėjo, kad lordas 
kanclierius kelis sykius ne
teisingai užpuldinėjęs neku
rtuos piliečiaus. Jis savo 
politikinėmis kalbomis bū
tent pajuokęs ir aštriai su
baręs nekurtuos tituluotus 
atstovus konservatistus, di
delių žemės plotų savinin
kus.

Parlamento nubalsavimas 

aiškiai paliudija, kad jau 
ir turčiams tituluočiams vi
suomet galima pliekti kai
lis.

SUNAIKINO BRANGŲ 
PAVEIKSLĄ.

Tai padarė Anglijos su- 
sufragetė Richardson.

Anglijos sufragetės ne
tenka jau proto, net primi- 
tivio išauklėjimo joms trūk
sta. Policija suėmė jų “ge
nerole” Pankhurst. Tatai, 
kad valdžiai už tai atkerši
jus miss Richardson nuėjo 
į tautinę dailės galeriją 
Londone ir kirveliu sunai
kino visame pasaulyj garsų 
Velasquezo paveikslą “Ro- 
keby Venus”. Tas paveik
slas buvo apkainuojamas 
pusę milijono dolerių. Var
giai busią galima paveikslą 
atnaujinti.

“Beprotė kariauninke” 
suimta ir teismas nubaudė 
ją 6 mėnesiais kalėjimu.

Po to įsakyta dailės ga
leriją uždaryti.

IRLANDIJAI VICE- 
KARALIUS.

Juomi busiąs princas 
Arthur.

Nors Anglijos parlamen
te kova už Irlandijos auto
nomiją dar nepasibaigė, te- 
čiau valdžia tikisi tai grei
tai atlikti, suteikus šiokius- 
tokius palengvinimus ulste- 
riečiams. Valdžia jau net 
nusprendžius, kas turės bū
ti pirmutiniu Irlandijos vi- 
ce-karaliumi. Sakoma juo 
busiąs nuskirtas princas 
Arthur iš Connaught, la
bai Anglijoje populeris 
žmogus. Jis yra artimas 

karaliaus Jurgio giminai
tis.

ŽYDAI NEPIRKSIĄ 
JERUZALĖS.

Ten perdaug gyveną 
krikščionių.

Turkijos parlamento se
natorius Gabriel Effendi 
Noradounghian nesenai ap
reiškęs, kad žydai nekuo- 
met nenupirksią iš turklį 
Jeruzalės. Lygia dalimi 
jis paaiškino, kad vienas 
amerikoninis žydas norėjęs 
tam tikslui įkurti sindika
tą tikslu nupirkti Jeruza
le.

Tečiau tas padaryti nesą 
galima. Turkijai tas mies
tas esąs labai naudingas 
— tai pirma, gi antra — 
kad Jeruzalę apgyvena 
krikščionis, jų ten esama 
daugiau kaip žydų. Juk ne
galimas daiktas iš ten krik
ščionis pavaryti ir iš kitur 
sutraukti tik vienus žydus.

Bet faktas, kad žydai vis
gi mano nusiskirti sau sa
votišką lizdą.

SUMIŠIMAI BULGA
RIJOJ.

Per rinkinius parlamentan 
vienas kandidatas 

užmušta.
Iš Bulgarijos apturėta ži

nios, kad ten per rinkimus 
parlamentan butą didelių 
riaušių. Į nekurtuos apskri- 
čius buvus pasiųsta net ka
riuomenė, taip bulgarai 
buvo įsikarščiavę.

Viename apskrity] rinki
mų metu užmušta socialis
tas kandidatas. Šimtai žmo
nių sužeista. Trukšmada- 
riai areštuota.

Suv. Valstijų prezidentas 
Wilson nežiūri į jokias kri
tikas ir grasinimus, bet lai
kosi savo politikos Meksi
ko reikaluose. Niekas jo ne
gali priversti maišyties į 
Meksiko vidurinius reika
lus. Kaip žinoma, antai se
nate ant prezidento užpuo
lė senatorius iš New Mexi
co valstijos ir tiesiog vers
te verte prezidentą įsiverž
ti Meksikan. Bet preziden
tas į viską šaltai žiuri ir 
nemano savo senesnio nus
prendimo sulaužyti. Jis ne
pripažino Huerto laikinu 
prezidentu ir nutarė luke- 
riuoti, kaip toliau dalykai 
klosis Meksike. Gi tuo tar
pu Europos valstybės nu
siraminusios ir visa politi
ka pasuko senomis vėžėmis.

Revoliucionistu vvriau- 
sias vadas gen. Carranza 
buvęs nuskyres komisiją iš
tirti Bentono mirties prie
žastį. Komisija susekus, 
kad Bentdiią TniWRę>AVii- 
lės adjutantas, niekoksai 
majoras Rudolf Fierro, ži
noma, liepant pirmutiniam. 
Todėl gen. Carranza įsakęs 
majorą Fierro areštuoti ir 
statyti karo teisman.

Suvien. Valstijų tvirtu
moj Fort Bliss, kaip žino
ma, laikoma arti 6.000 mek- 
sikonų kareivių, kurie iš O- 
jinaga, gne. Viliai juos už
puolus, buvo perėję Suv. 
Valstijų pusėn. Tarpe jų 
esama keli generolai, daug 
oficierių, gi visi kiti papra
stieji kareiviai. Suv. Vals
tijų valdžia juos visus už
darė tvirtumon ir manė

NIEKŲ PRIPLEPĖJĘS.
Kongresas pareikalavo 

pasiaiškinimo.
Suvienytųjų Valstijų am

basadorius Anglijoj, W. H. 
Page, andai Londone suvie
nytų pirklybinių butų po- 
sėdyj atlaikęs kalbą ir vi
sokių niekų priplepėjęs, pa
žemindamas Washingtono 
valdžią ir pačias Suv. Val
stijas. Todėl Suv. Valstijų 
senatas pareikalavo pas 
valstybės sekretorių Brya- 
ną, idant šis pareikalautų 
pas Page tame dalyke pasi
teisinimo.

Senato priimtame tame 
įnešime pažymima sekanti 
iš Page kalbos ištrauka:

“Jog Monroe teorija reiš
kia tik, kad “Suvien. Vals
tijos velija, idant nei viena 
Europos valstybė neįgytų 
naujų sau teritorijų Ame
rikoje”. Visiems juokianties 
ambasadorius Page toliau 
apreiškė, jogei negalįs pa
sakyti, kad Suvienytosios 

Meksiko lėšomis laikyti, 
kol ten pasibaigsianti toji 
nelemtoji revoliucija. Bet 
Huertai šiais laikais reikia 
kareivių. Todėl jis nuspren
dė tuos belaisvvius išgauti 
iš Suv. Valstijų pasire
miant “habeas corpus” įs
tatymu. Sakoma, Suv. Val
stijos sutikusios juos visus 
paleisti.

Iš Meksiko sostinės Wa
shingtone apturėta žinia, 
kad visos valstybės, turin
čios savo reprezentantus 
Meksike, ruošiančios ben
drą notą, kurią induosian- 
čios Huertai kaipo atsaky
mą įpaskutinį jo komuni
katą, kuriuomi jis reikala
vo, idant Suv. Valstijos 
jam prigelbėtų šalį numal
šinti. Tečiau Huerto pana
šius komunikatus Washing
tono valdžia visai ignoruo
ja, tatai norima tuo reika
lu Washingtonan kreipties

valstybėms.

Huerta į nieką neatsi
žvelgdamas ginkluojasi. Jo 
karo ministerija tomis die
nomis apturėjus iš Vokieti
jos 6 milijonus įvairios rū
šies šovinių mašininiams 
šautuvams. Paprastiems 
šautuvams šoviniai dirba
mi namie, Meksike. Iš Ja
ponijos pargabenama 10.- 
000 šautuvų. Huerta mano 
greitu laiku apginkluoti 50.- 
000 naujų savo kareivių ir 
pasiųsti į šiaurę priešai re- 
voliucionistus. Jis nuolat 
tikisi dabartinę revoliuciją 
apmalšyti.

Valstijos iškasė Panamos 
kanalą del Anglijos, tečiau 
tai atliko su mintimi, kad 
ir Anglija tuo kanalu ga
lėtų daugiausiai naudo- 
ties”.

Žinoma, toksai naivia 
ambasadoriaus išsireiški
mas laimi užgauna ameri
konus, nes Page be jokių 
komentarių, sako, kad ka
nalas prakastas Anglijos 
naudai. Todėl gi kilo trukš- 
mas ir nežinia kaip amba
sadorius išsiteisįs. Grei
čiausiai pasisakys, kad jis 
tai sakęs juokomis. Bet 
klausimas, ar tuo pasisaky
mu senatas bus užganėdin
tas.

Konsistorius atidėtas. To
mis dienomis turėjo būti at
laikyta Vatikane konsisto
rius, kuriame norėta nu
skirti nauji kardinolai. Bet 
kadangi popežius sirguliuo
ja, tatai susirinkimas atidė
ta tolesniam laikui, po Ve
lykų.
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lie

ku-

Jai-

sil-

vieno savo nario,

J. P. Kreipkis į savo miesto kuopą arba į centrą.

Iš

jas
iua

priima visus 
vyrams taip ir mo-

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

sucicilikėję socialistai.
Misvičių Albinas.

ir veikimo.
dr-ja liko sutver-
14 d., 1912 m. Li-

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

žemės. Para- 
geiai eina, 
gan palinkę

Kiti kaziruo- 
Kad ne vic-

dėka tve- 
kurios tik- 

bažnyčioj 
vienas an-

KENOSHA, WIS.
“Birutės” dr-jos gyveni

mo
Minėta

ta spalių

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago.
216 W. Madison St. A. Chaposke ir T. Podlaskis, Lietu*. Agentą

o

baro

tanti vertę geros

se ir Saliunuose. Yra

ST. CHARLES, ILL.
Lietuviai ima veikti. Nau

jai dr-jai puikiai se-
kasi. Įnamiai ke
tina straikuoti.

Jau nuo senokai čia
tuviai yra apsigyvenę; kai- 
kurie jau turi nuosavybes. 
Lietuviai čia gyvena išsimė
tę po įvairias miesto dalis. 
Žinoma, gyvena prasčiau- 
siose lūšnelėse. Du lietuviu 
laiko po karčemą ir du po 
mėsinę. Yra keturios pa- 
šelpinės dr-jos ir vienas 
Ukesų Kliubas. Yra ir so
cialistų kuopa. Buvo T. M. 
D. kuopa, bet nieko apie ją 
negirdėt ir gal jau ji nebe
gyvuoja.

Iš dr-jų labiausia darbuo
jasi D. L. K. Vytauto dr- 
ja. Ji užlaiko kningynėlį, 
kuriu taipgi pareina visi 
laikraščiai. Kitos draugijos 
vertos papeikimo, kad ne
prisideda prie palaikymo 
kningyno. Tos dr-jos pasi
tenkina kokiuo baliaus su
rengimu ir tai be jokio pro- 
gramo.

Keturi mėnesiai atgal čia 
susitvėrė Sūnų ir Dukterių 
dr-ja. Draugija iš pat pra
džios parodė daug veiklu
mo. Yra pasirengus skleisti 
apšvietę tarp žmonių. Jai 
steigianties nemažai reikė
jo sutikti klinčių. Labiau
sia iš tamsuolių vyrų pusės. 
Jie negalėjo to suprasti, 
kad vyrai ir moteris gali 
prigulėti į vieną dr-ją. Bet 
dr-jos steigėjai uoliai dar
bavosi ir viskas išėjo gerai. 
Draugija auga, kaip ant 
mielių. Noriai rašosi į ją 

tt įMtefrĮ&i--Kiekvie
nam e susirinkime po kelis 
prisirašo. Ūmu laiku Sūnų 
ir Dukterių dr-ja perviršis 
kitas ir narių skaičiumi ir 
darbštumu. Naujos dr-jos 
valdyba yra labai veikli.

pramankštys apsileidėles. 
Mes reikalaujame, kad 
kambariai kas savaitė butų 
gerai išvalomi, kad kamba
ryj tebūtų tik po du Vy
ru ir kad jame butų staliu
kas; jei taip bus, tai mokė
sime po $4.50 mėnesyj, jei 
ne, tai temokėsime po $3.50 
mėnesyj.

Burdingierius.

rašt. — p-lė A. Stanisl a vi
elutė, darbšti mergelė. Štai 
vasario 21 d. ši dr-ja buvo 
surengus tokią pramogą, 
kokios čia dar nebuvo bu
vę. Buvo vaidinta komedi
ja “Šalaputris”. Vaidinto
jai gerai atliko savo roles. 
Vakaran žmonių buvo pri
sirinkę nepaprastai daug. 
Salė buvo kimšto prikimšta. 
Didžiai viskas sekasi nau
jai dr-jai.

Galop paminėtina, kad 
čia žada iškilti nepaprastas 
straikas. Ketina straikuoti 
įnamiai (burdingieriai). 
Straikuosią todėl, kad labai 
blogos sąlygos gyvenimo. 
Kaikuriose vietose, tai gru- 
džia net po keturis vyrus į 
vieną, kambarį. O reikia mo
kėti už tai po $4 ar po $4.25 
mėnesyj. Nešvarumas kai- 
kurių šeimininkių yra didis. 
Nekuomet kaikurios neva
lo kambarių. Dulkės ir pur- 

■. vai visur. Kaikur tai nei 
stalelio neduodama kamba
ryj. Tai nei rašyti nėra ant 
ko. Kaikur duoda tik dėžę, 
na, ir rašyk ant jos. Bet 
aršiausias daiktas, tai ne
švarumas. Tas tai nepake
liamas daiktas. Didis apsi
leidimas kaikurių moterių. 
O jos yra tamsios. Tik ke
lios čia teskaito laikraščius. 
O yra tok iii paprastukin, 
kad nekenčia vyrų, skaitan
čių laikraščius. Taigi įna
mių subruzdimas bene tik

N0RW00D, MASS. 
‘ ‘ Keleivio ’ ’ korespondento 

neteisingumas.
Minėto laikraščio No. 8 

randame žinią apie debatus 
čia atsibuvusius vasario 8 
d. Perdėm viskas neteisin
ga. Pirmiausia, tema buvo 
ne “Kodėl klerikalai šmei
žia socialistus ir visokiais 
budais stengiasi jiems 
kenkti?”, bet “Kodėl kle
rikalai priešinasi socializ
mui ir šmeižia socialistus?” 
Toliau sakoma, kad socia
listai faktais sukirtę kleri
kalus. Tai reiškia, kad so
cialistai išrodė, kur kleri
kalai apšmeižė socialistus. 
Ištikro gi jokių faktų ne
parodė. Kuomet katalikai 
griežtai pareikalavo, kur 
jie liko apšmeižti, tai nors 
iš pradžios tam reikalavi
mui priešinosi, bet visgi ne
va bandė. Neturėdami išro
dymų kitą ką kalbėjo. Pra
vardžiavo katalikus, išvadi
no šeškų politikieriais, juo
dąją armija, klausė kur 
pekla. Ar jus, “draugai”, 
vadinate tą faktais? Pir
mininkas debatų reikalavo, 
kad laikytus temos, kad iš- 
rodytų šmeižimus; Bet ką 
čią^nęajį^ iš paukščio pie
no. Svarbiausia ką socialis
tai pasakė, tai nurodymas, 
kad katalikai vadina socia
listus cicilikais. Bet tas tai 
nėra šmeižimas. Tą but ga
lėję pavadinti pravardžia
vimu. Bet katalikai nevadis 
jus cicilikais, jei padoriai 
elgsitės, jei negriausite ti
kėjimo, neniekinsite bažny
čios, remsite tautos reika
lus, nepravardžiuosite ka
talikų. Juk jus daugiau 
pravardžiuojate katalikus, 
negu katalikai jus. Del to 
jus ir užsipelnėte cicilikų 
vardo.

Toliau anas korespon
dentas mini, kad katalikai 
suvedė didelę publiką, savo 
šalininkus. Publiką ištikrų- 
jų sušaukė socialistai pla
katais. Dabar kas link bal
savimų. Kad katalikai ne
kėlė po dvi ranki, aišku bus 
iš šito paaiškinimo. Į sa
lę, kur buvo debatai, telpa 
aplink 200 žmonių. Žmonių 
buvo gerokas būrelis. Sa
kysiu maždaug 160. Atimk 
22 socialistu — lieka aplink 
138. O iš katalikų pusės 
rankų tešuskaityta 120. Jei 
katalikai butų kėlę po dvi 
ranki, tai jų butų buvę ap
link 250. Na, tai aiškią me
lagystę parašė ano laikraš
čio korespondentas.

Bet panašių melagysčių 
pilni cicilikų laikraščiai. Į 

tik retkarčiais tegali- 
atsakyti.

ko sutverta kuli. J. A. Ga- 
deikio ir buvusio Vargoni
ninko St. Sakiidolskio pa
stangomis. Tuomet ji dar
bavos vien tik bažnyčios 
naudai — giedojo bažny
čioj, retlge lošimus jos nau
dai ir tt. Nariai inokėjo po 
10c. mėnesyj; Visi uoliai 
darbavosi kaip bažnyti
niuose, taip ir tautos daly
kuose.

Prasišalinus senam var
gonininkui ir jo vietą p. K. 
Kybartui užėmus, virto dr- 
joj kitaip. Jis ėmė rupin- 
ties prašalinti iš dr-jos vir
šininkus ir kaikuriuos na
rius. Iš to norėjo turėti sau 
ramybę. Bet tas jam nepa
vyko. Virto kitaip. Taip be
sielgdamas neteko beveik 
viso choro ir choras nusto
jo bažnyčioj giedojęs ir 
šiaip veikęs;

“Birutės” dr-jai pasiša
linus nuo bažnyčios, suma
nė įvesti pašelpą ligoj. Po 
vargų ir visokių nepasiseki
mų tas liko įkūnyta rugsė
jo 7 d;, 1913 m. Po to “Bi
rutė” ėmė labai kilti ir uo
liai darbuoties. Labai jai 
sekėsi. Bėgyj penkių mėne
sių pastatė scenoj du veika
lu, surengė dvejas prakal
bas, nupirko sieksnį žemės 
Tautos Namams Vilniuje.

Dabar imta tartis paimti 
“Kataliką” už organą. Tas 
bus nutarta sekančiame su
sirinkime. Pereitame susi
rinkime buvo nutarta su
rengti prakalbas. Kalbėto
jais bus pakviesti pp. St. 
Jocius ir B. Jakutis.

Narių dabar turi 90, o ka
soj $307.12. Dr-ja yra veik
li, darbšti. Tegu jaunimas 
rašosi prie jos, darbuojasi 
ir lavinasi. Susirinkimai es
ti kas trečias mėnesio ne- 
dėldienis. Įstojimas $1. Pri
imama lygiai vyrai ir mo
teris. Tegu jaunimas ncati- 
dėlioja prisirašymą.

A. J. Kvedaras, ras.

KATALIKAS

keliatą šimtų banke. Turė
jo laimikį susipažinti su ta 
liauja evangelija. Išgirdo, 
kad ūmai kapitalistų mili
jonai bus išdalinti ir bus 
socializmas. Taigi kam čia 
taupyti pinigus. Aikvojo, 
mėtė, leido visokiems nie
kams. Dabar užstojo bedar
bė. Pinigų nėra. O kapita
listų milijonai dar nedali
nami. Tai jis, progai pasi
taikius, pradėjo savo” drau
gų doleriais dalinties.

Antanas K.

ST. PAUL, MINN.
Darbai pusėtinai eina. 

Lietuviai nesiriša i 
dr-ją. Mažai 

veikia.
Šis miestelis yra gan gra

žus ir švariai užlaikomas. 
Darbai eina gerai ir darbo 
galima gauti. Mokestis pu
sėtina.

Lietuvių yra čia aplink 
20 šeimynų ir aplink 40 pa
vienių. Toks būrys, žinoma, 
negalėtų užlaikyti parapi
jos. Del dvasios vadovo sto
kos lietuviai gan pakrikę 
ir labai palinkę prie svai
galų. Yra šv. Povilo dr-ja. 
Narių turi aplink 20 ir ap
link $100 kasoj. Ji susitvė
rė birželio 22 d., 1913 m. 
Lietuviai nesirūpina rašy- 
ties į dr-ją. O į draugiją 
prigulėti labai pravartu. 
Jaunimo čia gražaus yra ir 
jei butų veiklesnis, tai ga
lima but surengti lošimą ar 
šiaip gražią pramogą. Yra 
viena smuklė ir valgomųjų 
daiktų krautuvė.

Šv. Povilo dr. vaikinas.

but vietoj smegenų plepsi 
kisielius. Paskui prilygino 
žmones prie avių, kad jie 
bailus, nekovoja prieš ka
pitalistus, o laukia, kad 
koks žilis Dievas visako pri
mestų iš dangaus. Mes, dar
bininkai, nelaukiame manos 
krintant iš dangaus, bet 
dirbame, turime ir spiria- 
inės prieš kapitalistus, kuo
met matome, kad laimėsi
me. Galop, pabaigęs savo 
kalbą, pasisiūlė išaiškinti 
visokius klausimus. Buvo 
paklausta, kokios planetos 
bus matomos šiemet. Pa
mikčiojo ir pasakė, kad dar 
neištyręs ir kitu kartu pa
sakysiąs.

Vienas vaikinas, buvęs 
Lietuvoj kiaulganiu, o čia 
atvažiavęs ir, virtęs cicili- 
ku, padarė šitokią demon
straciją bažnyčioj. Po mišių 
bažnyčioj užsimovė skrybė
lę ant savo tuščios makau
lės, linktelėjo altoriui ir 
išdidžiai margavo laukan. 
Žydas ir pagonis gražiau 
pagerbtų šventyklą, negu 
mus

isingai padaryta degtinė iŠ i
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta

Ant
balto ąžuolo bačkose pirm

suteikimo publikai.
miniai švelnios

geriausia
Žmonės supran

ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO
Kliubuose, Koteliuo

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

Reikalauk S-O-.

pneprovos daro 
degtinę 

6 ' '"geru vaistu
šeimynų

SCHENECTADY, N. Y.
Darbai blogai eina. So

cialistas socialistiš- 
kai pasielgė.

Šitame mieste darbai
pnai teina. Lokomotivų 
dirbtuvėj ir toj nei pusė 
darbininkų nedirba. Tene- 
važiuoja mūsiškiai čia dar
bo ieškoti.

Vasario 27 d. čia buvo 
imtynės. Ėmėsi Zbyško su 
Kundrotu. Zbyško įveikė 
Kundrotą.

Kol vilkas sotus, tai jis 
gerai avis gano, o išalkęs 
tuoj ima draskyti burutes. 
Taip ir su mus miesto spor
tais. Kol darbai ėjo gerai, 
tai sportai gerai gyveno. 
Dabar gi be kito kišeniaus 
neapsieina. Vasario 24 d. 
laisvamaniai ir socialistai 
rengė vakarienę. Vienam 
apsukriam vyrukui sudėjo 
po $1, kad tas viską sutai
sytų — valgių, gėrimų ir 
tt. Vasario 21 d. Apšvietos 
Kliubas turėjo balių. Ba
liaus pelnas irgi anam vai
kinui teko. Tas visus pini
gus suglemžęs išdūmė, kur 
pipirai auga. Vasario 24 d. 
susirinko svečiai, o vakarie
nės nėra. Iš piktumo kiti iŠ- 
sigėrė ir, žinoma, išvaikš
čiojo.

Nėra ko labai kaltinti a- 
no vaikino. Juk jis buvo 
susipratęs socialistas. Kol 
nepažinojo socializmo, jis 
buvo taupus ir jau turėjo

LOS ANGELES, GAL.
Darbų nėra. Lietuviai 

vargstamJDidis gam
tos gražumas.

Lietuvių čia yra nemažai. 
Bet sunku sužinoti kiek jų 
čia yra. Nes jie išsimėtę po 
miestą. Yrą dvi dr-jos. Ne
blogai jos gyvuoja.

Lietuviai čia daugiausia 
rubsiuviai. Su darbais gi 
čia riestai. Daugybė yra 
darbininkų, kurie neturi ką 
valgyti. Ant gatvių praši
nėja, kad kas duotų nors 
kelis centus duonai. Daug 
žmonių apsivyla atvažiavę 
čia tikėdamiesi darbą su
griebti. Kiti atvažiuoja, pa
vaikščioja, pasigėrėja puoš
nia Californijos gamta ir, 
jei turi ant kelio, leidžiasi 
atgal. Gyventi čia tai iš
tiesi! nesvietiškai gražu, ti
ras šiltas, sveikas, miestas 
puikus, medžiai ir žolė ža
liuoja, puikus daržai, pil
ni gražiausių gėlių. Bet tie 
daiktai nepasotina žmo
gaus.

Mažiukas Antaniukas.

SPRING, VALLEY, ILL.
Tveriasi brolija. Cicili- 
ko prakalba. Neman

dagus cicilikas.
Mus klebono 

riasi čia brolija, 
slas yra daryti 
tvarką ir šelpti
trą nelaimėje. Verbų neda
lioj brolijos bus pašventini
mas.

Vasario 22 ir 26 dienose 
vietos socialistai buvo par- 
sikvietę ciciliką-kalbctoją. 
Buvo tai “Galvočiaus” lei
dėjas. Ištikro tai daug gud
rybių pripasakojo. Aiškino, 
kad žmogaus kiauše ne sme
genis yra, bet kisielius. 
Kalbėtojo makaulėj tai tur-

BUNOLA, PA.
Apie supalaikėjusią šei

myną. Darbai eina 
gerai. Pražudė 

pinigus.
Aplink metus atgal

syklose žuvo Domanskis. 
Paliko moterį su 7 vaikais. 
Nabašninkas nepaliko pini
gų. Kompanija davė našlei 
butą ir pragyvenimą dykai. 
Tai tik reikėjo auklėti vai
kelius. Bet ji visai jų ne
prižiūrėjo. Užsidėjo “špiki- 
zę” ir darė biznį. Viliojo 
vyrus degtine ir alum. Ne
prižiūrimi vaikeliai ėmė 
gesti, po gatves • lakstyti. 
Viena 10 metu vaika auto
mobilius užmušė. O 14 metų 
duktė štai sausio 24 d. ap
sivogė. Pavogė $31 ir išdū
mė į Pittsburgą. Ten po tri
jų dienų surasta ir bus ati
duota į pataisos namus.

Vienas čia lietuvis, neve
dęs, norėjo sušelpti savo 
draugą. Nuvažiavo į Du
quesne, kur banke turėjo 
savo centus. Pasiėmė $130 
iš banko. Prie savęs dar tu
rėjo $10. Užėjo į smuklę. 
Išsigert*. Paskui truputį vė
liau pasijuto neturįs pini
gų. Nežino, kur jie dingo.

Darbai čia pusėtinai eina. 
Bet iš kitur pribuvusiems 
darbas sunku gauti.

Čiabuvis.

ATHOL, MASS.
Dr -j a pavedė salę baž
nyčiai. Laikraščiai ne

labai teskaitoma.
Šis miestukas guli tarp 

kalnų. Lietuvių yra čia ar
ti 1.000 asmenų. Dr-jų ir 
kuopų yra septynios. Ge
riausia laikosi “Aušros 
Vartų” dr-ja. Turi aplink 
130 narių, o kasoj aplink 
$2.00, turi savo salę. Para
pijai susitvėrus ir kunigui 
pribuvus, dr-ja pavedė vir
šų salės bažnyčiai, o apačią 
susirinkimams. Minėta dr- 
ja nutarė mokėti nuo lie
pos mėnesio po $7 savaitėj 
ligoj. Kuomet buvo svečiai 
iš Lietuvos, tai dr-ja pirko 
tris sieksnius 
pijos reikalai

Žmonės čia 
prie svaigalu, 
ja iš pinigų.

(Tąsa aut 7 pusi.).

I
 Bowman Pieno Kompanija

Pienas supilamas j butelio farmose prie 
sanitar.škiausių sąlygų.

Pienas- Smetona - Sviestas - Pasukos.

Ar musų vežimai aptarnauja jus? Kodelneimtito.kasgeriausia?

4221-4229 STATE STREET,
Telefonai visų skyrių ofisuose.EVANSTON — CHICAGO — OAK PARK.

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

tikri vastai yra vartojami.
Mayzels Hair Tonic yra vienas iš geriausių vaistų, 

gu jums slenka plaukai, jaigu niežti galvą, jeigu turite plaiskai- 
nų galvoj, tai vartokite šitas gyduoles, o beabejonės sustiprės 
plaukiai. Kaina 50e. ir $1.00 už buteli. Tame reikale galima 
atsišaukti per laiškus arba atsilankykite mano aptiekon.

J. MAYZEL, Aptiekorius.
2424 So. Oakley Ave., Chicago, Ill.

tain

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

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

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

E3 AR 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. AM. moka savo narių paveldėjania poriner-

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

2. — SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIK. 
LIETUVIUS lit LIETUVAITES, ir visiems, kaip 
terirns, Susivienijime yra lygios tiesos.

3. — SUSIV. LIET. AM. neapleidžia uū 
papuolančio į nelaimę ir per 27 metus SLA. gyvavimo nebuvo dar 
atsikimo, kad nebūt išmokėta posmertlnė.

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

CENTRO ADRESAS:

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

2
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KATALIKAS

Ž Žinios iš Lietuvos. 1

P-lei Jadvygai Petraus
kaitei, pereitais metais bai
gusiai “Saulės” kursus ir 
Rygos mokslo apskrityje 
išlaikiusiai namų mokyto
jos kvotimus, grafienė Zu
bovienė suteikė mokytojos 
vietą gubernijos mokyklo
je.

Vienas musų sodiečių 
vargas. Nekartą gauna so
dietis ar iš Amerikos nuo 
sunaus, ar iš kokio miesto 
keliatą rublių. Reikia išim
ti iš pačto, bet nelengva. 
Reikalingas paliudijimas, 
kad to paties asmens esa
ma, kuriam siunčiami pini
gai. Prašo kartais žmogus 
žymesnių ji] asmenų paliu
dyti. Krasos viršininkas, y- 
pač jei naujas, nepriima, 
kaipo nepažįstamojo paliu
dijimo. Sodietis kreipiasi į 
valsčiaus viršaitį kurio no
rint arčiausio valsčiaus. 
Viršaitis neliudija, nes so
dietis esąs prirašytas prie 
kito tolimesniojo valsčiaus. 
Dienai praslinkus musų 
žmogelis važiuoja į savąjį, 
nors tolimą, valsčių ir pa
siekia savąjį viršaitį. . Šis 
sako, be “Storastos” nega
lėsiąs paliudyti, kadangi 
prašantis paliudijimo vals
tietis toli gyvenąs ir jam 
visai nepažįstamas. Tenka 
vėl grįšti tuščiomis ieškoti 
“Storastos”. Ir taip basty
damas vargdienis gal dau
giau pinigų išleidžia, negu 
kiek jam atsiunčiama. Ar 
nualina butų kaip nors šį 
vargą sodiečiams palengvin
ti?

Randelis, Ukm. ap. Pan- 
dėliečių jaunimas prade'da 
vis gražiau ir tinkamiau 
linksminties. Kolkas, lote
rijas, kurios dar nesenai 
buvo taip didžiai mylimos, 
baigia varyti lauk ir jų vie
tą užleidžia tautiškiems šo
kiams ir žaislams. Bet pas
kutiniu laiku jau ir šiuo 
pradeda nebepasitenkinti ir 
ima ruošti dar gražesnius 
ir prakilnesnius pasilinks
minimus — šeimininius va- 
karėlius-vaidinimus. Jau 
daug jų buna pas mus gir
dėti; retas sekmadienis te
praeina, kad neišgirstum 
kur šeimininio vakarėlio. 
Sodžiaus jaunimas, niekie
no nespiriamas ir neverčia
mas, pats sau vienas pasi
renka naudingesnius veika
lėlius, pasiskirsto roles ir 
visa kaip reikiant sutaiso. 
Ir nors neretai atsieina di
džiai pavargti, taisant to
kius vakarėlius, bet, matyt, 
kad jaunimas jau aiškiai 
suprato tokių pramogėlių 
naudą, pertat nesigaili nei 
truso, nei vargo.

Garleva. Per Armoniškių 
Rinkevičienės palaidojimą 
ir Karkazų Aleksandravi
čiaus namuose per vestuves 
nebuvo svaiginančiųjų gėri
mų. Mus apylinkės žmonės 
negali į tai intikėti, kad be 
alaus ir degtinės butų gali
ma šermenis, egzekvijas ar
ba vestuves iškelti.

Alvito valsčiuje, Vilka- 
apskr., yra apie 15 
ir dar beveik visų 

kūgiuose ant lauko javai te
bestovi; mat, pirmiau buvo 
daug sniego, o dabar dideli 
purvynai, taigi niekaip ne
galima nuvežti mašinų pas 
kūgius. Taip javai ir bai
gia lauke puti, o kas liks 
nesupuvę, tai pelės sunai- 
kįs, kurių šiemet begalės.

Limeikių sodžiaus (Uk
mergės ap.) ūkininkas J. Š. 
važiavo iš namų ant uždar
bio, malkų vežti miestan 
(Ukmergei!? Red.). Atva
žiavęs užėjo traktierin su
sišilti. Ten gėrė, kol nuo 
žemės nebeatsikėlė. Trak- 
tierninkas išvedė, įrioglino 
į roges ir, apgrįžęs arklį į 
namus, pavarė. Arklys iš 
miesto išėjęs, pasuko iš ke
lio ir ėjo šalykeliu. Žmoge
lis pametė kirvį ir vadžias, 
kiek pavažiavus ir rogės 
apvirto ir jį užgulė. Gerai 
dar kad neužilgo ėjo pro čia 
žmonės, tai rado vargšą 
žmogelį po rogėmis begulin
tį, sniege sustingusį, kurie 
parvežė namo ir šiaip-taip 
atšildė, o kad kiek, tai bu
tų negyvai sušalęs.

Mirė pleuritu vasario 3 d. 
Kauno ligoninėje 5 kl. ko
mercijos mokinys Jurgis 
Kizevičius% Net 3 kartus 
jam buvo daryta operacija. 
Velionis gerai mokinosi. Jo 
kūnas parvežta į Baraginę 
pas tėvus. Bus palaidotas 
Prienuose. Gaila netekus 

.jauno Lietuvos sunaus!

Karšinauka, Pan. apskr. 
Pereitą savaitę staiga pasi
mirė Karšinaukos kaimo 
jauna moteriškė. Jinai prie 
geležinkelio krovė į vago
nus medžius — labai sun
kiai, ne sulyg savo pajėgų 
dirbo. Tuomet smarkiai su
skaudėjo jai krūtinė, prasi
mušė per gerklę kraujas 
ir... už dienos mirė!... Rei
kia pažymėti, jog karšinau- 
kiečiai visi beveik mažaže
miai, vargo žmonės, dirba 
sunkiausius darbus ne tik 
vyrai, bet mergaitės ir mo
teris. Todėl ir tokie atsiti
kimai pas juos nebe nau
jiena.

Bernatavo valsčiuje, Tel
šių apskr., netoli raštinės 
stovi mokykla, kurioje mo
kinasi išviso 27 vaikai: 16 
berniukų ir 11 mergaičių. 
Nusistebėsite gal, kad tiek 
mažai joje tesimokina vai
kų? Mat, mokykla ne savo 
namuose, jai samdomas bu
tas, kuris tikrai tiek tega
li patalpinti mokinių. Val
stiečiai čia dar tamsus: ap- 
švieta jiems — vėjai ir jie 
nei kiek nesirūpina pasta
tyti mokyklai namų, nors 
vyriausybė miško duoda. 
Tiems geriau nuomoti visai 
netikusius mokyklai namus 
ir mokėti kelis šimtus rub
lių metams, negu savo na
mus vieną kartą pasistaty
ti.

Vaikų dvasios reikalai 
taippat neaprupinti: nuo 
šių mokslo metų pradžios 
tiktai vieną vienintelį kar
tą kunigas buvo teapsilan- 
kęs.

Rimše, Ežer. apskr. Rim-. 
sės parapijon buvo atsiba- 
ladojęs kaž-koks valkata, 
sakė esąs kaž-kokios Aus
trijos firmos agentas. Kal
ba vien rusiškai. Perša vi
sokias ūkio mašinas nau
jausio išradimo. Moterims 
taippat apsiėmė pristatyti 
visokiu dalyku, kaip va, bo- 
velnos, šilkavilnės, skietu, 
skepetaičių ir kitų. Rankpi
nigių ima kas kiek duoda, 
mažiausia po 20 kap.

Jo siūlomos “mašinos” 
busiančios, girdi, tokios, 
kad nereiksią nei arklių, nei 
garo, bet busianti tokia 
sprenžina, kuri visa dirb
sianti. Musų žmoneliai dar 
tamsus, tai tokie agentai 
gerokai pasipelno. Kaip 
girdėjau, viename tik Čižu- 
nų sodžiuje jisai surinkęs 
rankpinigių apie 60 rublių. 
Vienas ūkininkas davęs 20 
rublių.

Alsėdžiai, Telšių apskr. 
Musų miestelyje žadama a- 
tidaryti traktierius. Tų gir- 
tuoklybės lizdų ir taip čia 
nemaža, o čia mumis apdo
vanoti nori dar viena smuk
le. Katalikai lietuviai turė
tų per valsčiaus sueigą už
drausti bent tą naująją 
smuklę atidaryti.

Taippat Alsėdžių mieste
lyje yra nemažai slapti] 
degtinės pardavinėtojų. Su 
jais alsėdiškiai blaivininkai 
turėtų kuoatkakliausiai ko
votu

Šiaulių bažnyčioje sausio 
28 d. sugavo vieną vaikiną 
.bevagiant pinigus iš aukų 
dėžutės, prirakintos prie 
sienos. Tasai vaikinas daž
nai lankydavosi i bažnyčią 
ir nuduodavo esąs labai die
votas. Jisai jau keli metai 
kaip gyvena Šiauliuose, 
vaikščioja po atlaidus ir 
ligšiol niekas nežino jo pa
vardės, o vadina vardu Le
onas. Jį sugavus pasirodė, 
kad iš apačios dėžutėj bu
vusi jau išgręžta gana ge
ra skylė.

“Šaltinio” byla. Sausio
25 d. Suvalkų apskr. teis
mas svarstė “Šaltinio” by
lą del išspauzdinimo įžan
gos straipsniais dviejų kun. 
Laukaičio kalbų, pasakytų 
durnoje geg. 20 d ir birželio 
5 d., 1913 m. Redaktorius- 
leidėjas nubausta užmokėti 
100 rub. arba mėnesį atsė
dėti. “Šaltinio” No. 23 ir
26 nutarta panaikinti. Teis
mas buvo uždarytomis duri
mis. Gynė prisiekusis advo
katas L. Ciplijauskas iš Ma
rijampolės.

Ankstybas pavasaris. Iš 
Strūnaičiu parapijos, Vil
niaus gub., praneša, kad 
sausio 25 d. žmonės išėję 
jau pirmą dieną arti. Se
niausi žmonės neatsimena, 
kad kuomet nors taip anks
ti butų pradėję arti.

Inteligentas apgavikas. 
Po Kauno lietuvius inteli
gentus vaikščioja * gražiai 
apsitaisęs, juoda barzda, 
švelniai mokąs lietuviškai 
kalbėti, inteligentas. Reko- 
menduojasi Gr...skis. Iš vie
no paprašo paskolinti 15— 
,25 r. vaistinės reikalams — 
mat, esąs provizorius ir nu- 
pirkęs vaistinę, iš kito ke
lionei į Raseinius ir iš kiek
vieno vis šį-tą išgavo. Pa

sirodo, kad visus Kauno 
lietuvius inteligentus: ad
vokatus, daktarus, kunigus 
yra apkalėdojęs ir visus ap
gavęs.

Pušalotas, Panevėžio ap. 
Per Kalėdų pūgas ne vie
nas baltakės mylėtojas ne 
tik nušalo nosį, bet ir patįs 
sušalo. Vieną vaikiną Š. tai 
tik dabar teatrado sušalusį.

Dabar labai išsiliejo upės, 
taip, kad ir seni žmonės ne
beatmeną tokių potvinių: 
ant. visų kelių išdraskė til
tus.

Gryva, Kuršo gub. Sek
madienį, sausio 26 dieną, 
Dauguvos upėj taip pribu
vo vandens, kad pradėjo 
pilties iš kraštų ir užpylė 
kuone visą miestelį. Del tos 
priežasties neįvyko ir žadė
jęs būti visuotinas Lietuvių 
Šelpimo Draugijos susirin
kimas; mat, namai, kur bu
vo paskirtas susirinkimas, 
buvo taip apsemti vandens, 
kad negalėjai jokiuo budu 
prieiti. Žmonės iš bažnyčios 
turėjo grįšti laivais.

Senieji nebeatmeną tokio 
ankstyvo potvinio. Žmo
nėms iš to daug vargo.

P. p. Rabašauskas ir Vai- 
ničas pirm dviejų metų pir
ko netoli nuo Kauno 111 
dešimtinių miško iš valstie
čių banko, pirkusio Daval- 
gonių dvarą. Už mišką bu
vo mokėta 53 tūkstančiai 
rublių. Iškarto abu ponu 
buvo nusiminusiu; jau no
rėjo atiduoti mišką žydams, 
davinėjusiems jiedviem už
darbio 1000—3000 r., bet 
susilaikė ir mišjįca’i vėl pa
siliko abiejų rankose. Kai
na pašoko, prasidėjo nau
josios tvirtovės statymai ir 
štai visą mišką šiemet nuo 
anuodviejų atpirko karo 
ministerija, užmokėjusi ge
rus pinigus taip, kad abu 
uždirbo į 30 tūkstančių. 
Štai ką daro drąsa ir ap
sukrumas. Argi neapsimo
kėtų apskritai miškais vers
tis?

Pernai Kauno tvirtovės 
valdyba ieškojo, kas prista
tytų jai 6 tūkstančius ma
žų akmenų sieksnius ir 4 
tūkstančius didelių akme
nų. Valdyba labai norėjo, 
kad apsiimtų krikščionįs, 
bet nei vienas neatsirado. 
Pasikišo žydeliai. Jiems ir 
buvo atiduota. Suderėta po 
72 rub. už sieksnį. Šiemet 
žydeliai sėdi, o musų žmo
nės — lietuviai jiems veža 
akmenis iš įvairių pusių. 
Žydeliai moka žmonėms po 
40—45 rub. už sieksnį. Nuo 
kiekvieno sieksnio jiems 
pasilieka 32—37 rub. Už
dirbs jie be didelio rūpes
čio šimtus tūkstančių rub
lių per musų žmonių ran
kas. Štai vėl jųjų apsukru
mas, o musų neparangu- 
mas.

“V.”

Religijoms laisvė. Cliini- 
jos valdžia pagaliau pasiry
žo suteikti visišką laisvę vi
soms religijoms Chinijos 
respublikoj. Be to preziden
tas Yuan-Shi-Kai tvirtina, 
kad toji religijų pakanta 
nepadarysianti jokios 
skriaudos Konfucijaus ti
kybai, kuri ten pripažinta 
valstybine.

NAVY £ L 
“Darbuose”^ 4
yra didžiausias pagelbėjas. Tie šviežus 
kvepenti Burley cigaretai, sulankstyti į 
NAVY, padaro žmogų laimingu ir po- 
tenkintu — ir ju pačiam viršininkui su
teikia gerą ūpą. Per visą dieną, per išti
są metą suteikia sveiką pasigėrėjimą tas 1 
čystas, švelnus, kvepentis tabakas — 
kaip tai yra patyrė daug tūkstančių NA
VY rūkytoją. <

GAIL & AX 5

NAVY
Long Cut Tobacco

“Geriausia taboka geriausiame apvyniojome’

NAVY nuostabiai patenkina ir yra svei
ka del dviejų priežasčių — gerai padaryta 
ir gerai ūžia iky tames rūpestingai auginame, 
brandinis labiau prinokusią ir švelniausią 
Burley taboką, taip kad ji išduoda turtingą, 
saldų ir priimną skonį. Tuomet mes pakuoja- 

me NAVY su keturiais 
garsiais apvynioji- 
mais, kurie išlaiko ją 
absoliutiškai švaria, 
saldžią ir šviežią. 
Lengvai gali su rutu
liuos! tuos šilkinius il
gai supjaustytsu į ta- 
buląs cigaretus — ir 
gali ją vartoti pypkėj 
ar čiulpti.

Baisus ciklonas. Nuo 

dėlės salos Madagaskar pra
nešama, kad andai ten pa
kilęs baisus ciklonas ir su
naikinęs visą šiaur-vakari- 
ne salos dali. 16 asmenų už
mušta. Daugybė žvejų nu
skendo.

Po straikui. Romoj genc- 
ralis streikas pasibaigė, nes 
darbininkai pamatė, kad jų 
vadovai ne tiek jų labu ru-’ 
pinasi, kiek politika ir ne
reikalingai juos sukiršina 
su policija -ir kariuomene. 
Tai vis socialistėlių darbai.

Atpigino dienraštį.. Lon
done leidžiama didelis ang
liškas dienraštis “London 
Times” busiąs pardavinėja
mas tik po 1 c. užuot 3c. už 
egz.

Austrijos moteris neri
mauja. Andai visoj Austro- 
Vengrijoj moteris viena 
diena atlaikiusios skaitlin
gus susirinkimus ir reikala
vusios sau lygiateisių, ty. 
pilnos pilietybės. Tuo visu 
moterių judėjimu pravadi- 
riauja socialistai.

IŠRADIMAI
Kurių jokiam katalioge ligišiol 
nebuvo. Mes, matydami daug ko 
trūkstant kituose katalioguose, pa
sistengėm išleisti naują su nau-’ 
jausiais išradimais tinkamais vy
rams ir moterims, su paveikslais 
ir 370 aprašyti; reikalingų daly
kų, visokių patarimų, receptų ir 
knygų. Yra tas viskas kas tik 
žmogui reikalinga. Kas prisius 
dešimtuką gaus kataliogą.

J. SINKUS
1841 S. Halsted St., Chicago, III.

DYKAI!
Reikalauk pardavėjo Poperas 
kuri eina su NAVY pakeliu. .

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY 
~__ _ —_ _ _  fr-. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .> ’ ■-•-Y

. Atrasta radium. Ant sa
los Jamaika, sakoma, at
rasta daug rudos, turinčios 
žymią kiekybę brangaus 
metalo radiumo. Tuo tikslu 
daryta mėginimai ir buvę 
kuopasekmihgiausi.

Susirgo tifusu. Kanados 
miestelyj St. John’s, turin
čiam 7.000 gyventojų, 2.000 
asmenų susirgę tifusu. Tai 
negirdėtas 
susirgimas, 
mas buvęs 
užkrėstas.

toksai masinis 
Vanduo geria- 

tos ligos perais

Sumažino sąmatą. Japo
nijos parlamentas sumaži
no jam perstatytą valdžios 
karo sąmatą ant 20 milijo
nų dol. Premieras su tuomi 
nesutinkąs, persergėdamas 
japonus, kad tas dalykas 
valstybės galybę susilpnį- 
siąs.

Atsistatydino kabinetas. 
Italijos ministerių kabine
tas atsistatydino. Valdžia 
tą žinią patvirtino.

Naujoms kanuolėms. Vo
kietijos valdžia pareikala
vus parlamento tuoj aus 
paskirti 125 milijonus do
lerių naujoms kanuolėms 
lauko artilerijai.

Valdžia laimėjo. Andai 
Ilispanijoje atsibuvę rinki
mai atstovų parlamentam 
Valdžia puikiai laimėjus. 
Bet rinkimų metu už taigi 
keli valdžios priešininkai 
kandidatai nužudyta.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką apredalų, skrybėlių, Sevtrykų ir 
batų, dSl moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morgan St. * Chicago. Ill.
Telephone Yards 6685

WDitHman & MM
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617 
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Del lietuvių operos.
Liet.

ryžiu j e nelabai senai per 
laikraščius paskelbė, kad 
franeuzų kompozitorius S. 
Lazzari rašąs lietuvių ope
rą, vadinas, imdamas savo 
muzikos veikalui temą iš 
lietuvių gyvenimo ir lietu
vių motivus-meliodijas. L. 
I. B., pranešdamas tai, 
drauge prašė lietuvių muzi
kų padėti minėtajam fran
euzų kompozitoriui, pri- 
siunčiant jam įvairių lietu
viškų gaidų, meliodijų ir 
kt.

Į šitą dalyką tuoj aus per 
44V. Liet.” atsiliepė lietu
vis kompozitorius p. M. 
Petrauskas. Jis pasiprieši
no prisidėti prie tos rašo
mos S. Lazzari’o lietuvių 
operos. Perspėjo visus lie
tuvius muzikus nesiųsti 
jam jokių lietuviškų moti- 
vų, nes, girdi, svetimtautis 
motivus tik sudarkysiantis 
ir musų tautai nebusią gar
bės.

Bet štai 44Vilties” (No. 
33) atsiliepia 44Aušros” re 
daktorius kun. Kraujalis. 
Paklausykime ką jis sako.

4 ‘ Stačiai nustebau perg^ai- 
V-rv-Nu. 29 apie p. Laz

zari ištraukas iš p. M. Pet
rausko “V. L.” padėtojo 
straipsnio — rašo kun. Krau
jalis. — Mes negalime sutver
ti lietuvių operos, tai neleis
kime ir nepadėkime svetim
taučiams — tokia maž-daug 
p. M. Petrausko mintis. Žo
džiu, L. I. B. sumanymui ne
pritarkime — nei gaidų, nei 
meliodijų nesiųskime — toks 
patarimas skelbiama Lietuvos 
muzikams *** Nežinau, ar visi 
musų muzikai tam pritars?!... 
Ar ne keistoka butų?!... Man 
rodos, kad tai išrodytų, nely
ginant, kaip šuo gulįs ant 
šieno: pats šieno neėda ir ki
tų, kas norėtų šieno paragau
ti, neprileidžia. Nepasisekimas 
p. Ponęhielli operos “Lithua
nia taippat nebaido. Vienam 
nepasisekė, kitam gali pasisek
ti.

“Operos pasisekimas daug 
priklausys nuo tos medžiagos, 
kurią lietuviai pristatys, ir la
biausia nuo tos medžiagos tin
kamo suvartojimo ir įkvėpi
mo.

“Medžiagos pristatymas pri
klauso nuo lietuvių. Operos gi 
pats sustatymas, žinoma, ge
riau tiktų lietuviui ir lietuvis 
geriau gal tautos dvasią at
jaustų, bet S. Lazzari savo 
muzikos veikalais jau yra pa
rodęs savo nepaprastus gabu
mus ir gal neblogiau sugebės 
atjausti lietuvių žilų-žilos se
novės meliodijas, kaip kaiku- 
rie musų pačių modernizuojan
tieji “kompozitoriai”. Tai vie
na. ..

“Antra. Del baimės plagi- 
jatų — tai p. M. Petrauskas 
kaip ir nori tos pačios muzi- 
kalės temos suvartojimą pava
dinti plagijatu?! Argi taip bu
tų?... Juk kiekvienas kompo
zitorius gali suvartoti tą pa
čią temą savotiškai, ne vieno
dai net įvairioms muzikos rū
šims — ir nebus tai plagia
tai.

“Del to visa lietuvių muzi
kams, kas kuo gali, reikia pri-

tarti L. I. B. sumanymui ir 
supažindinti kultūriškąją pa
saulio visuomenę su musų tau
tos muzikaliniu turtu. Ir kita
taučių rimtiems kompozito
riams mielai atidarykime sa
vo neišsemiamą meliodijų šal
tinį. Tuomi neužbegsime už 
akių musų rimtiems kompozi
toriams — tik pridėsime ir sa
vo dalelę prie viso pasaulio 
kultūros. ’ ’

Ant galo kun. Kr. pridu
ria, kad sutikus gerb. mu
zikui T. Braziui, visus 
“Aušros” numerius, kur 
buvo spauzdinamos jo su
dėstytos balsais lietuvių 
liaudies dainos, jis pasiun
tęs L. I. B., kuris inteik- 
siąs tai p. Lazzari.

Pajuokiama “gromatos”.
“Viltyj” nekoksai p. St. 

Keršys subara tuos kningi- 
ninkus, kurie Lietuvoje 
valstiečiams pardavinėja į- 
vairias laiškams rašyti 
“gromatas” su visokiais 
pamarginimais, eilėmis, mė- 
linais karvelėliais, besisvei
kinančiomis rankomis . etc. 
P-nas St. Keršys sako, kad 
ten dedamos

“eilės” nieko bendro netu
ri su eilėmis: be turinio, be 
formos, šlykščios. Paveikslė
liai bjaurus: dedančios pagra
žinimui besisveikinančios ran
kos neką gražesnės už deda
mas apgarsinimuose rankas, 
kad parodžius jas reumatizmo 
sudarkytas *** Tokia tai dai
lė platinasi lietuvių tarpe, to; 
kiais dailės pavaizdais tobu
linama jų aistetiški jausmai.” 
Pagaliau p-nas St. K. pa

taria tuo pasirūpinti musų 
artistams. Susidurti su tuo 
faktu ir kas būtinai taisyti
na, reik pataisyti.

Taip dedasi Lietuvoje. 
Apie tai rašo laikraščiai. 
'Atsiranda gerų norų žmo
nes ir sulyg laikraščių pa
tarimų jie veikia. Kas blo
ga meta šalin. Ano vieton 
įveda kulturingesnius daly
kus. Ten viskas, vadinasi, 
taisoma, gerinama.

Bet kaip einasi Ameriko
je? Lietuvių išeivijoje tų 
“gromatų”, to šlamšto vi
sur pilna. Ne tik šimtais, 
bet desėtkais tūkstančių 
tos “gromatos” pardavinė
jama ir liaudis anomis, ty. 
jų išvaizda ir turiniu, gėri
si. Gi butų laikas ir Ameri
kos lietuvių kningininkams 
atkreipti į tai domą ir pa
naikinti tuos visus laiškus 
su įvairiais pagražinimais 
ir plepalais. Pasak St. K. 
vertėtų tam tikslui išrinkti 
geresnes tautines daineles 
arba eiles, patiekti gražes
nius piešinėlius ir atspauz- 
dinti ant laiškinio poperio.

Bet Amerikoj tas įvykin
ti sunku. Čia veikia ir vi
sur ima viršų tik vienas 
business ir business.

išsigimėliai, giltiniečiai, 
kanceliarijų daužytojai — 
tai ir prasidėjo nauja meto
dą lietuvių išeivių “švieti
mas”.

Antai kaikuriose lietuvių 
kolionijose statoma scenoje 
“Amerikoniškos vestuvės”. 
Tuo neva “perstatymu” 
pajuokiama katalikų tikė
jimas, kun. Kazimieras 
(kapucinas) ir viskas, kas 
tik lietuviams yra šventa, 
prakilnu. Kitur vėl sako
ma monologai kun. Kazi
miero pajuokimui. Kitur 
dar kitaip lietuvių jausmai 
pašiepiami. Ir musų visuo
menė į tuos “perstatymus” 
lankosi ir mažu-pamažu vis 
daugiau pripranta ir demo- 
ralizuojasi.

Argi nebūtų jau laikas 
Amerikos lietuviams su 
tais šlamštais kovoti ir nors 
sykį tuos desperatus intik- 
rinti, kad lietuviai nėra to
kie mulkiai, kai kad eiti 
“ perstatyman ”, kur rodo
ma šlykščiausi dalykai, kur 
užgaunama lietuvio katali
ko jausmai?! Geriausias 
daiktas — nesilankyti į to
kius “perstatymus” ir ki
tus nuo to sudrausti. Ge
riausias daiktas tokius da
lykus ignoruoti. Nes ištik- 
ro, nei vienoj atbundančioj 
tautoj nebuvo ir nėra privi
sę tiek nelabėlių, kiek šian
die jų atsirado pas mus. 
Musų laikraštijos pareiga 
taippat šluoti iš savo skil
čių šalin panašių “perstaty
mų” aprašinėjimus. Laik
raštijos pareiga platinti 
tarp lietuvių moralybę, bet 
ne demoralizaciją.

Desperatų sielojimas, 
“Keleivio” vietinėse 

niose štai ką skaitome:
“Vasario 28 d. buvo 

Bostono Liet. Labdarybės
jos koncertas. Prieš koncerto 
atidarymą, kaip visur, taip ir 
čia, buvo parduodamos knin- 
gos ir laikraščiai. Bet šiame 
koncerte pasirodė visai kas 
kita, nes tik pradėjus parda
vinėti laikraštį “Naujienos”, 
bematant prie manęs atsirado 
policiantas (gerai dar ne rau- 
donsiulis. “Kat.” Bed.) ir lie
pė sustoti pardavinėt. Aš pa
klausiau kame dalykas. Jis 
man atsakė, kad liepė sustab
dyti salės užveizėtojas. Pasi
rodo, kad So. Bostono lietu
viai nusipirko svetainę tik del 
riksmo ir trukšmo kėlimo, o 
apšvietai čia nėra vietos. Ži
noma, jaigu bučiau pardavinė
jęs tautiečių “Vėžį”, tai nebū
tų sustabdę, nes ir pats “Vė
žio” administratorius pasakė: 
“Ar čia vieta pardavinėt laik
raščiai ir platinti “Laisvės” 
ir “Keleivio” biznis?” Mat, 
jų “Vėžio” niekas nei uždy- 
ką neima...”

Taip rašo nekoksai Pet
ras Žukas. Gi “Keleivis” 
jo raštus be jokios “cen
zūros” praleidžia, indeda. 
Mat, saviškis. Žukas “Vė
žiu” pavadina laikraštį 
“Ateitį”. Kadangi “Atei
tis” yra tautiškas — tatai 
tiems desperatams ir per- 
sistato kaip tik vėžiu, at
bulai žengiančiu. Gi jie pa
tįs žengia “pirmyn” ir pla
tina tarp lietuvių “apšvie- 
tą”... Jie įvairius savo 
šlamštus vadina “apšvie- 
ta”, nors toji “apšvieta” 
netinka nei... katino uo
degai.

rius mokymo budus užsie- 
»yj.

Prieš tai “V.” protestuo
ja mokytojas G. Taučius. 
Jis klausia, kodėl tos sti
pendijos nuošimčiai turi 
būti sunaudojami išimtinai 
ik išėjusiems “Saulės” dr- 
jos kursus? Jei tą fondą su
darys visuomenė, tai jo nuo
šimčiais tegu naudojasi bi- 
e vienas gabesnis lietuvis 

mokytojas, ar jis bus bai
gęs “Saulės” kursus, ar 
Veiverių seminariją, ar kitą 
kokią mokyklą.

Teisybė todėl pasilieka 
p. G. Taučiaus pusėje.

Kivirčai su lenkais.
Prūsijos seime lenkai 

stovai nesenai buvo 
puolę ant Prūsijos valdžios
už lenkų persekiojimą. Ta
da lietuvis atstovas, dr. 
Steputaitis, seime pasakė 
valbą, kuri y tin didelį į vo
kiečius įspūdį padarė. Jis 
papasakojo, kaip lenkai 
sielvartauja, kuomet jų tau- 
iniai darbai ir viskas, kas 
;ik tautinio, varžoma. Bet 
kuomet lenkai patįs perse
kiojanti už save silpnes
niuosius, tatai jiems tas nei 
ne galvoje. Dr. Steputaitis 
papasakojo visus lenkų dar
bus ir darbelius Didžiojoje 
sietuvoje, kur jie lietuvius 

persekiojanti, tiesiog smau
gianti. Viską išparodė tik
rais faktais. Vokiečiai tai 
girdėdami net nustebo. 
Lenkams, žinoma, tas nepa
iko.

Apie lietuvių tautos 
včluvą.

tys visokios rųšies nuomo
nes. Gal progresistai nei 
domos neatkreipia į žalią 
praeitį. Jie dabar mato vis
ką raudona. Tautiečiai vis
ką nori matyti mėliną. Bet 
tame tiktai matomas
mėgdžiojimas Francijai 
1893 metais, kada francu- 
zai skirstėsi į molinus ir 
raudonus. Pritinkamiau bu
tu savo laikyties, negu pa
mėgdžioti kitus.

Taip kaip mes didžiuo
jamės ir norime palaikyti 
savo tautą, savo kalbą, mu
sų bočių prakilnius darbus, 
visus dailės likučius, tai ir 
ta spalva turi būti mums 
brangi, nes nemažą rolę lo
šia praeities poezijoj.

Gal kas. pasakys, kad iš- 
tikro tai yra žalia, ką seno
vės dainiai garbino. Bet 
jaigu musų tėvynėje viskas 
buvo ir yra žalia, tai kodėl 
gi Vėluva negalėtų būti ža
lia?

Jaigu kiti laikraščiai ma
nytų, kad tas straipsnelis 
reikalingas visuomenės ži
niai, tegul perspauzdina.

E. S. Sutkuvienė.

Einančiai mokslus jau
nuomenei.

Laikas kovoti su šlamštais.
Tankiai iš koresponden

cijų tenka sužinoti, kad vie
nur ir kitur lietuvių būre
liai parengia “teatrus” ir 
vaidina šlykščiausius daly
kus, taip kad supratlyves- 
niems žmonėms tai matant 
reikia rausti iš gėdos. Tuos 
šlykštumus scenoje tan
kiausiai atlikinėja musų 
desperątai socialistai, ku
riems nerupi savo artimųjų 
jausmai, nei kas yra gerbti
no. Lig 1905 metų tarp A- 
merikos lietuvių tų visų 
šlykštybių mažai kur girdė
josi. Bet kuomet čionai su
plaukė iš Lietuvos visokie

Del kasžinkokio rankraščio.
Pereitame “K-ko” nume

ry j paskui “Viltį” paminė
jome, kad Kretingos vie
nuolyne atrasta kasžinkoks 
rankraštis. Apie tą rank
raštį randame taippat “Vil
tyje” sekantį Kretingos 
vienuolyno gvardiono paaiš
kinimą :

“Vilties” 21 num. p. V., 
perspėdamas geriau žiūrėti sa
vo turtų, sakosi girdėjęs iš 
P. Matulionio, kad pernai va
sarą vienas botanikas, tyrinė
damas Žemaičių florą, užtiko 
Kretingos vienuolyno sande
liuose seną rankraštį — Že
maičių ir Lietuvos augalų ap
rašymą. Spėjama, kad tai esą 
kun. Pabrėžos rankraštis. P. 
V. aimanuoja, “kad minėtąjį 
rankraštį mums iš po akių pa- 
siglemžę sau kitataučiai ir 
kviečia kunigus daugiau pasi
rūpinti senais .rankraščiais ir 
įvairiais senovės daiktais, ku
rių daugiausia esama senose 
bažnyčiose, kad “daugiau ne- 
beatsitiktij taip, kaip su tuo 
Kretingos rankraščiu”. Tokiai 
išvadai p. V. turėjo permažai 
faktiškų žinių, o perdaug rė
mėsi “girdėjimais” vieno iš 
antro, antro iš trečio ir. tt. 
P. V. buvo neaišku, kokio tik
rai ten butą rankraščio, kaip, 
kada ir ar tikrai jis pakliuvo 
Dorpato univ. profesoriaus 
rankosna.

Ištikrųjų su tuo “Kretin
gos rankraščiu” taip yra: 
Kun. Pabrėžos žolynus tvarko 
prof. Hrynievieckis. Šituo 
mokslo vyru galima visiškai 
pasitikėti. Jis mums patar
naus nė mažiausio daikto ne
prisisavindamas. Tuos gi žo
lynus žadama pavesti “Lietu
vių Mokslo Draugijai”, Taigi 
su ‘ ‘ Kretingos rankraščiu ’ ’ 
dar nieko bloga neatsitiko ir 
jam tikrai bus vieta ten, ka
me p. V. pageidauja — Lie- 

• tuvių Mokslo Draugijoje.”

Lietuviai auklėtiniai 
persekiojami.

Vilmaiik “ Viltyj ” skaito
me sekančią indoniią iš Sei
nų žinią:

“Nesenai vyskupo Karoso 
įsakymu buvo prašalintas iš 
Seinų dvasiškos seminarijos 
latimi kalbos profesorius kun. 
Misevičius. Be to . vyskupas 
buvo Įsakęs ištirti ir seminari
jos profesorių ir auklėtinių 
santikius. Seminarijon atėjo 
Seinų vyskupijos administra
toriais kun. Antanavičius, se- 
įhinarijos rektorius, inspekto
rius. Klausinėjo auklėtinių, ką 
jie turį bei galį pasakyti prieš 
savo vyresnybę. Patikrino, 
jog už tai niekam plaukas nuo 
galvos nenukrisiąs. Atsirado 
drąsesnių — pasakė karčios 
tiesos žodelį-kitą jau tai se
minarijos profesoriams, jau 
tai vyresnybei. Neilgai tru
kus po šio atsitikimo prasidė
jo lietuvių persekiojimas se
minarijoje. Nei vienas nežino, 
kaip ilgai gyvens seminarijo
je. Ieškoma dieninių bei kito
kių užrašų. Vienas drąsesnis 
lietuvis jau pašalintas iš se
minarijos. Keli laukja, kada 
jiems pasakys: važiuok svei
kas.”

Taip rašoma 4 4 V ilty j ’ 
Liūdnas apsireiškimas, juo 
labiau, kad Didžiojoje Lie
tuvoje visur nelaimingoji 
endekija įleidžius šaknis. 
Nuo jos intrigų prisieina 
nukentėti ir visai nekal
tiems musų tėvinainiams.

Kas buvo Hans Schmidt?
Rygoje išleidinėjama du 

lietuvių laikraščiu: “Ry
gos Garsas” ir “Rygos 
Naujienos”. Pirmutinis yra 
katalikiškas, antrasis kaip 
tik priešingas. Tarp tų laik
raščių nekuomet rietenos 
nepasibaigia. Štai pastaruo
ju laiku imta barties už 
pasmerktąjį miriop New 
Yorke Hansą Schmidt. “R, 
N.” tvirtina, kad Schmidt 
buvo katalikų kunigas. Bet 
“R. G.” sako, kad Schmidt 
buvęs liuterių pastorius. Na, 
ir iš to kilo didžiausi nesuti
kimai.

Kadangi Lietuvos laik
raštija tankiai klaidingai 
esti informuojama apie A- 
merikos reikalus, tai musų 
priedermė paaiškinti, bū
tent:

Hans Schmidt buvo tik
ruoju R,-Katalikų kunigu, 
bet ne liuterių pastoriumi.

Del Jauniaus stipendijos.
Didžiojoje Lietuvoje į- 

kurta kun. Jauniaus vardu 
stipendija. Stipendija, kaip 
rašė Lietuvos laikraščiai, 
busianti sunaudojama tuo 
tikslu, kad jos nuošimčiais 
butu galima išsiųsti užsie
nin vieny, ar daugiau moky
tojų, išėjusių “Saulės” dr- 
jos kursus, kad jie plačiau 
apsišviestų ir pažintų įvai-

“Laisvė” sketeriojasi.
Šis laikraštpalaikis, per

sikraustęs Brooklynan, ė- 
mė sketerioties, kai kad 
durnaropių primaumo  j ęs.
Jam niekas nepatinka: nei 
kiti laikraščiai, nei patrio
tizmas, nei valdžia, nei kit
kas. Jis vienas esąs teisin
giausias ir naudingiausias, 

sau...
Sa-

Ar tik neatjaučia 
deportacijos. Su Dėde 
m’u juk nėra juokų.

Kauno vyskupas.
Į Kauno vyskupus 

skirta, kunigas Pranas 
revičius. Konsekracija į 
vyskupus atsibuvo Peter
burge vasario 14 d. š. m.

Įšmintingas komplemen- 
tų klauso, bet paikas jiems 
tiki.

Suvienytose Valstijose 
randasi 221.433 visokių baž
nyčių, gi 450.000 smuklių.

Šiomis dienomis 
nuo pono V. Struogio laišką 
su Vėluvos paveikslėliu, ku
riame kviečia išreikšti savo 
nuomonę kas link lietuvių 
tautiškos Vėluvos spalvos. 
Tuomi pat laiku “Lietu
vos num, 8 apžvalgoj apie 
tai rašoma, taipgi “Tė
vynės” No. 9. 44Lietuvoj” 
rašoma apie vartojimą tre
jopos lietuviškos Vėluvos, 
taipgi išreiškiama nuomo
nė, idant visi priimtų ame
rikiečių vartojamą spalvą, 
mėliną su balta; tą patį pa
tvirtina “Tėvynė”. Kuomi 
pamatuoja Amerikos lietu
viai tų dviejų spalvų sude
rinimą — nepasakoma. Vis
gi butų apie tai indomu ži
noti, nes čionai turbut nei
na apie tai, kas kam patin
ka, bet kad tai butų gry
nai lietuviška spalva, kuri 
turi reikšmę praeityje, ką 
rišasi su senovės papročiais 
ir daila.

Kas pažįsta lietuvių liau
dies daineles, kas patyręs 
šį-tą apie papuošalus Lie
tuvos mergaičių nuo pusės 
18-tojo šimtmečio, kas už
augęs tarpe žalių miškų, 
žalių pievų, žalių laukų, 
kas sėjęs, laistęs,
žalių rūtų darželius, 
pažvelgęs į Mažosios ir Di
džiosios Lietuvos Vėluvą, 
supras, ką reiškia tos spal
vos. Bet ką reiškia mėli- 
na su balta, tai yra, kokį 
ryšį turi tos spalvos su lie
tuvių tauta, norėčiau, kad 
kas viešai paaiškintų, jai
gu žino. Senovės lietuviš
kose dainelėse viskas ža
lias garbinama: žalias miš
kas, žalios pievos, žali lau
kai, žalios rūtos, žalias vy
nas, žalias vainikėlis, net 
ir tas simbolas nekaltybės 
— žalias. Tai kodėl gi mes 
nemylėtumėm tos spalvos, 
ką musų tėvai taip garbino? 
Man atmenant, mergaičių 
papuošalai buvo daugiausia 
žali-raudoni, žalmargiai, 
raudonmargiai, pačių austi. 
Tai reiškia, kad ta spalva 
buvo labiausiai patinkama. 
Ir, mano nuomone, Mažo
sios Lietuvos tinkanti Vė
luva, negu šios dvi. Bet jai
gu didžiuma pritartų visai 
naujai — nepanašiai į esan
čias tris, taip, kaip p-nas 
Struogis paduoda, tai tegu 
jau butų įvairesnė, ne būti
nai dryžuota, pamėgdžio
jant kitų tautų vėluvas. 
Duokim sau: ant žalio dug
no mėlinais pakraščiais, 
raudonas vytis, ant jo bal
tas raitelis su širmu žirgu. 
Žirgvaikis, žinoma, reiškia 
narsumą lietuvių, kurie, 
liedami kraują, gynė tėvy
nės žalius laukus ir pievas. 
Taigi taip ir išrėdytų: po 
žirgo kojų ant žalio lauko 
raudonas kraujas pralie
tas.

Skaisčiai mėliną spalvą 
latviai garbina; pas juos 
viskas mėliną, visi papuo
šalai, visa, kas tiktai gra- 

: žus ir prakilnus, net ir vai
nikas, simbolas nekaltybės, 
taipgi mėlinas. Taigi, jaigu 
latviai — lietuvių broliai, 
gi Kuršas apjuosia visą Že
maitiją, Lietuvos centrą, 
tai ir pritiktų, kad butų Vė
luva apjuosta mėliną spal
va. Bet tai nuo visuomenės 
priklauso, kaip ji apsvars

Įvairiose Amerikos moks
lo įstaigose nemažą skaičių 
pastūmėm besimokinančios 
lietuvių jaunuomenės. Grie
biasi įvairių mokslo šakų, 
renkasi įvairias, sau tinka
mas, profesijas. Renkanties 
sau profesiją ar mokslo ša
ką, žinoma, labiausia reikia 
žiūrėti prie ko esi linkęs, 
kas gabiausia tinka studi
juoti. Geriausia čia sekti 
savo palinkimą. Bo^Wfre- 
reikia pražiūrėti ir prak
tiškosios gyvenimo pusės. 
Reikia žiūrėti, kad mokyklą 
apleidus, galėtum sunaudo- 
savo įgytą mokslą. Išpuola 
žiūrėti, kokių profesijų 
žmonių šiais laikais ypač 
trūksta ir kokių jau 
daug yra.

Kad Amerikoje jau 
perpildytų profesijų, 
jau čia ima atsirasti inte
ligentų proletarijatas, tai tą 
pasakė Chicagos laikraštis 
“Tribune” nedėliniame nu- 
meryj, kovo 8 d. Apie tai 
kalbama editorialiame 
straipsny j.

Anas laikraštis, remda
masis gerais ištyrimais, sa
ko, kad New Yorke esą 1.- 
400 asmenų, baigusių augš- 
tesnius mokslus ir virtusius 
valkatomis ir piktadariais. 
Sutikta vienas vyras, kurs 
buvo baigęs Princeton uni
versitetą, bešluojant gatvę. 
“Duonos linijose” buvo ma
tomi vaikinukai, kurie bu
vo dideli žinovai latinų, 
graikų įkalbų, kurie gerai 
pažinojo Kantą, Hėgelį, 
Nitzschę.

Augšto mokslo vyrui sun
ku įsisprausti į biznio įstai
gas, Tokioms .įstagoms yra 
geresnis išrokavimas išauk
lėti, išmiklyti sau klerkas 
nuo jaunų dienų. Vaikinas, 
pabaigęs kolegiją, nedirbs 
taip mitriai, kaip tas kler
ką, kurs iš mažatvės yra 
įstojęs į įstaigą. Tame pa
čiame “Tribune” numeryj 
pasakojama apie 23 metų 
vyrą, su pagi rimais pabai
gusį vieną didžiųjų univer
sitetų, kurs Chicagoj. norė-

(Tąsa ant sekančio j)
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Gyvuliai, kurie žmogui tarnauja
KATALIKAS > 5 ’
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Labai senai, 400 metų su 
viršum atgal, smarkus ka
riauninkas Cortez apleido 
Uispaniją ir su nedideliu 
kareivių buriu užkariavo 
Meksiką. Meksiko gyvento
jai, kuriuos rado tuomet 
Cortez, mokėjo atlikinėti 
didžius darbus. Jie mokė
jo nutiesti vieškelį per van
denį, pastatyti puikius na
mus ir puošnias akmenines 
šventyklas. Mokėjo jie iš
dirbti visokius aukso parė
dus. Bet tie gabus žmonės 
nebuvo matę dar arklių ir 
asilų.

Kur tik meksikonai no
rėjo keliauti, jie turėjo tą 
atlikti pėsti. Jie neturėjo 
nei vežimų važiuoti, nei ar
klių joti, o geležinkeliai dar 
tuomet nebuvo išrasti. Pa
matę arklius, jie sakė, kad 
tai nuostabiausi sutvėrimai 
pasaulyj.

Labai sunku butų apsi
eiti šiais laikais be arklių, 
asilų ir mulų. O dar sunkiau 
butų buvę apsieiti be jų se
novėj, kuomet nei geležin
kelių, nei automobilių nebu
vo. Tie gyvuliai per šim
tus metų tarnavo žmonėms 
ir atliko žmonės daug dar
bų su jų pagelba. Nei Eu
ropa, nei Amerika nebūtų 
atsistojusios ant to kultū
ros laipsnio, ant kurio tuo- 
dvi šąli stovi, be tų gyvu-

Yra kraštų, kur dar nėra 
nei geležinkelių, nei auto
mobilių. Tenai tų išradimų 
vietoje atliekama visokie 

'darbai su arklių, * -mulų, 
dramblių, kupranugarių, 
lamų, jaučių, briedžių pa-' 
gelba. Kupranugariai tega
li keliauti per smėlynų pus
čius; tolimuose šiaurės 
kraštuose, aplink žemga
lius, tik tvirti, drūti šunes 
tegali būti panaudojami va
žiavimui. Nuo senai Indijos 
gyventojai išmokė prijun
kinti Stumbrius. Stumbriais 
Indijoj aria, važiuoja, jo
ja. Iš Indijos Stumbriai bu
vo gabenami į Egiptą ir 
Europą.

Laukiniai Stumbriai yra 
žiaurus ir narsus. Pažeis
tas stumbris užpuola ant 
žmogaus, ir narsiai grumia
si net su liutu. Ir tigras 
prisibijo Stumbrio. Naminis 
stumbris yra silpnesnis, ne
gu laukinis, bet visgi jis 
yra daug stipresnis už pap
rastą jautį. Naminis stumb
ris yra geras ir ramus, bet 
įerzintas yra žiaurus ir bai
sus, kaip ir laukinis.

Apie arklius.
Arkliai veisėsi Europoj 

nuo senų laikų. Labai senai 
žmonės Europoj buvo lau
kiniai. Bet visgi jie turėjo 
gerokai išmanymo ir ap
sukrumo, kad sugebėjo pri
junkinti arklius ir panau
doti juos darbe. O laukiniai 
arkliai buvo baisus. Kar
čiai jų buvo trumpi ir stan
gus, o uodega plona, pana
ši į asilo stimburį. Prijun
kinti arkliai pagražėjo. 
New York o parke yra ke- 
liatas laukinių arklių, par
gabentų iš Turkestano. Jie 
yra maž-daug tokie pat, 
kaip kad arkliai išrodė tūk
stančiai metų atgal Euro
poj-

Arkliai yra labai protin
gi gyvuliai. Vienas vyras 
jojo namo. Pasitaikė, kad 
jo arklys pasibaidė — šoko 
į šalį ir dui zovada bėgti. 
Jojikas iššoko iš balno, o 
koja pasiliko kilpoj. Ark
liui pabėgus galą, jojiko ko
ja atsiliuosavo, bet jis ne
galėjo paeiti, nes jo viena 
koja buvo nulužus. Po ne
kuriam laikui jis išgirdo 
atskriejant arklį. Paskui nu
lėkė namo, žvengė, ir lėkė 
žvengdamas atgal prie su
žeistojo. Ir čia žvengė, kol 
pagelba atėjo.

Apie kietsprandžius.
Mulo tėvas yra asilas, o 

motina kumelė. Mulai yra 
labai naudingi darbe. Mulai 
ir asilai gerai gali po kal
nus laipioti. Kalnuotose ša
lyse sunku butų be jų ap
sieiti. Su dideliais našuliais 
jie pereina per skardžius 
kalnus ir didžius kriaušus. 
Jie laipųs yra kaip ožkos. 
Einant per griovį siauru 
keliu kartais pasitaiko susi
tikti keliems asilams iš vie
no siauro kelio galo ir iš 
kito. Kelias taip siauras es
ti, kad nei prasilenkti, nei 
apsisukti asilams negalima. 
O iš abiejų pusių kelio guli 
baisus griovis. Lygiai taip, 
kaip kad du šunes susitik
tų ant liepto. Bėda čia pra
šalinama taip, kad vienos 
pusės asilai sugula ir kitos 
pusės asilai per juosius lip
dami gerai sau pereina.

Asilai ir mulai turi gerą 
atmintį. Bet jų atmintis tik 
nemalonumų pridaro žmo
nėms; nes jie įsimano elg- 
ties vienu kokiuo budu ir 
laikosi savo. Taigi jie yra 
kietsprandingi.

Apie didžiausią ir išti
kimiausią žmogaus 

draugą.
Labai daug naudos žmo- O

gus turi iš dramblių. Tai y- 
ra didžiausias ir ištikimiau
sias žmogaus draugas. Jie 
veisiasi Afrikoj ir Azijoj. 
Afrikoj jų nejunkina, o ten 
jie be pasigailėjimo sker
džiami del jų ilčių. Indijoj 
labai daug junkinama 
dramblių ir ten jie atlieka 
didžius darbus. Indijoj, kur 
veisiasi visokių žvėrių, tė
vai, vienok, nebijo ‘palikti 
vaiką namie dramblio glo
boj. Jis pats jokiuo budu 
nepažeis kūdikį ir neprileis 
prie jo žiauraus žvėries.

Apie ištvermingiausius 
gyvulius.

Jokis gyvulys negali 
vaduoti kupranugarį, 
kupranugariais žmogus
Ii perkeliauti didžius tyry
nus ir pergabenti prekes. 
Arklys su didele našta 
grimstų giliai į palaidą 
smėlį ir negalėtų paeiti. Be 
to arklys užtrokštų didžių 
vėsulų metu, kuomet debe
siai smėlio lekioja po orą. 
Kupranugaris gi užsidaro 
šnerves ir taip nepatenka 
smėlio į jo plaučius. Jo ko
jos yra plačios ir negrims- 
ta į smėlį. Bet geriausia 
kupranugario ypatybė yra 
tai apsieiti ilgas dienas be 
vandens. Gerai prigirdytas 
jis gali žingsniuoti penkias 
ar šešias dienas negauda
mas nei lašo vandens, mai
tindamasis usnėmis ir pikt
žolėmis ir nešdamas 500 ar

pa- 
Tik
ga-

600 svarų prekių. Yra kito
kios rųšies kupranugarių 
— jojimui. Jie yra gana 
greiti ir taipgi gana išna
šus. Gali bėgti po 8 ar 10 
mylių valandoj be sustoji
mo per 15 ar daugiau va
landų. Jokis kitas gyvulys 
negali to padaryti.

Nuo labai senai kupranu
gariai yra prijunkinti ir pa
naudojami žmonių tarnavi
mui. Bet Vidurinėj Azijoj 
dar yra laukinių kupranu
garių. Apie juos yra indo- 
mus padavimas. Kaip žino
ma, vidurinėj Azijoj yra 
veik tokis pat tyrynas, kaip 
ir Afrikos Sahara. Taigi pa
davimas sako, kad senai, la
bai senai ten buvus derlin
ga žemė ir daug žmonių lai
mingai gyvenę. Bet kilus 
baisi vėsula ir apnešus smė
liu didžius žemės plotus. 
Kaimai ir miestai likę smė
liu apnešti. Žmonės ir gy
vuliai išžuvę. Išlikę tik kup
ranugariai ir dabar jie sau 
laisvai laigo po tyrynus.

Kaip kupranugaris svar
bus yra tyrynuose, taip 
briedis yra svarbus šiaurės 
šaltuose kraštuose. Iš kup
ranugarių plaukų dirba 
grubų milą, taipgi ir iš 
briedžių plaukų dirbama 
milas. Iš briedžių gyslų 
šiaurės gyventojai daro 
šniūrus, iš skurų daro šėt
ras, taukus suvartoja mais
tui ir žibalui. Pietų gyven
tojai naudojasi kupranuga
rių pienu, taippat tą daro 
ir šiaurės gyventojai su 
briedžių pienu. Briedis kaip 
ir kupranugaris gali mai- 
tinties labai skurdžiu mais
tu. Maitinasi briedis kerpė
mis išsikasęs iš po sniego. 
Nedyvai, jog šiaurės gyven
tojai sako, kad naudingiau
sias pasaulyj gyvulys yra 
briedis, o pietų gyventojas 
sako, kad kupranugaris e- 
sąs naudingiausias.

Nors Cortez nustebino 
senovės meksikonus ir pie
tinės Amerikos gyventojus 
arkliais, bet jis ir jo vien- 
keleiviai irgi buvo nuste
binti keistu gyvuliu pieti
nėj Amerikoj. Yra tai lama. 
Niekur kitur nėra tokio gy
vulio. Yra aplink trijų pė
dų augščio, turi ilgą spran
dą ir išveizi kaipir kupra
nugaris be kupros. Lama 
gali nešti naštą 112 svarų. 
Nereikalauja daug maisto, 
yra ramus ir labai naudin
gas gyvulys. Įpykinta gi 
lama daro baisų dalyką — 
spjauja.

Vidurinėj Azijoj, Tibete, 
yra irgi ypatingas gyvulys. 
Tai jakas. Jis turi avies ir 
jaučio ypatybių. Yra tai 
lyg nerys tarp tų dviejų gy
vulių. Turi ilgus gražius* 
ragus, išsiskėtusius į šalis, 
kaip škotų jautis, bet trum
pas kojas ir ilgas vilnas, 
kaip avis. Su geroka našta 
jis gali keliauti kalnuotoj 
šalyj po 20 mylių dienoj. 
O tai gerokas galas.

Kuomet anglų kareiviai 
keliavo iš Indijos į Tibetą, 
tai jų visi daiktai buvo per
gabenami per snieguotus 
kalnus ant jakų kuprų. 
Pienas patelės tinka val
giui. Iš vilnų dirbama au
deklai ir sukama virvės.

Gamtininkas.

Pusė teisybės gali retkar
čiais daugiau pakenkti, ne

igti ištisa melagystė.

Rusijos ministerių per
mainos.

Rusijos laikraštijoje, du
rnos rūmuose ir kitokiuose 
susirinkimuose vis dar kal
bama apie Rusijos ministe
rių permainas. Kaip žino
ma, ministerių pirmininkas 
Kokovcev pagaliau buvo 
priverstas pasitraukti iš už
imamos vietos. Kad jo per
daug tuomi nenuskriau- 
džius, caras jį pakėlė į gra
fus. Taigi senobinis pap
rastas Kokovcev šiandie y- 
ra grafas Kokovcev.

Apie Kokovcevo veikimą 
pusoficialis dienraštis “No
voje Vremia” sako, kad ta
tai buvęs sąžiningas valsty
bės valdininkas-išdininkas, 
kurs sėdėjo ant valstybės 
pinigyno, dėdamas aiian 
su džiaugsmu kiekvieną 
kapeiką ir nežiūrėdamas, iš 
kur ji paeina, todėl labai 
nenoromis aikvodavo vals
tybės pinigus. Jam per de
šimtį metų šeimininkaujant 
Rusijos gyvų pinigų krūva 
užaugo ligi 5 šimtų mili
jonų rublių. Kokovcev ne
mėgdavo, kad valstija kiš
tų pinigus ten, kur jie ne
atneša gero pelno arba ir 
visai gali pražūti. Todėl jis 
buvo priešingas pašalinių 
geležinkelių išpirkimui ir 
naujų tiesimui išdo lėšomis, 
gerai numanydamas, kad 
išdui pačiam daug brangiau 
atsieitų geležinkelius tiesti 
ir juos valdyti. Už tatai Ko
kovcev gaudavęs nesykį su
siremti su kelių ministerių 
Ruchlovu, kurs esąs šali
ninkas geležinkelių nacio
nalizacijos, kad jie visi pri
gulėtų valdžiai <r butų val
domi rusų vahfiinnkų. Ko
kovcev buvo perdaug gud
rus ir sveikaprotis, kad ne
numanytų, kiek valstybė 
gali turėti pelno iš visokių 
tikrai tautinių ' prasimany
mų. Kokovcev kaipo tikras 
pirklys žiurėjo ir į monopo
linį degtinės pardavinėjimą, 
stengdamasis iš tos preky
bos valstijai kuodaugiausiai 
gauti pelno. Už tai buvo 
Kokovcevui prikišama, kad 
jis nesirūpina blaivybės 
platinimu. Žmonės, tiesa, 
vietomis tau) nusigėrę, kad 
negali išsimokėti valdiškų
jų mokesnių ir virto galu
tinais vargšais, reikalauda
mi nuolatinės pašelpos iš 
valdžios.

Ūkio ministeris Krivo- 
šein yra šalininkas valdiš
kosios labdarybės nusigy
venusiems valstiečiams, ku
riems valstiečių bankas iš
dalino daug žemių bargan, 
manydamas, kad rusai val
stiečiai išsimokės bankui 
skolas. Tečiau dauguma 
valstiečių negalėjo ir neno
rėjo mokėti skolų bankui, 
neturėdami iš ko, kiti gi 
manė, kad žemė jiems liko 
dovanota. Kokovcev, kaipo 
sąžiningas valstybės išdi- 
ninkas, nesulaukdamas sko
lų grąžinimo, ėmė spausti 
valstiečių banką, tasai vėl 
pradėjo spausti savo skoli
ninkus valstiečius ir šimtais 
pardavinėti jų dubas. Ir ta
tai gal labiausiai užkenkė 
Kokovcevui, kurs pasirodė 
perdaug nuoseklus banki
ninkas, nežinąs jokio pasi
gailėjimo stlyo skaitliavi- 
muose. Naujaijn finansų mi- 
nisteriui Barkrui liko nuro
dyta, kad reikalingos pa-

matinės permainos valsty
bės ūky j, kurios negalima 
sujungti su naikinimu dva
siškųjų ir ūkiškųjų pajėgų 
valstybės pavaldinių. Todėl 
valstybei prisieis išrasti 
naujas pelno versmes. Ru
sai tautininkai tikisi, kad 
tos versmės atsidarys pa- 
leidžius apyvarton valsty
bės išdo pinigėlius, kurie 
ligšiol buvo saugojami už
sienių bankose. Naujam mi- 
nisteriui prisieisią įvesti 
rusų tautinę pakraipą vals
tybės ukin. “Golos Rusi” 
nurodo, kaip tas padaryti: 
reikią prašalinti tarpinin
kavimą žydų bankų, palen
gvinti paskolų gavimą dar
bininkams ir ūkininkams, 
išveržti grudų prekybą ir 
prigimtųjų turtų suvartoji
mą iš svetimtaučių nagų ir 
atiduoti vis tatai į rankas 
rusų vertelgų. Klausimas 
tik, kaip tuos visus suma
nymus įvykinti.

Žymesnieji durnos veikė
jai nenori tikėti, kad nau- 
jasai finansų ministeris ką 
nors naujo galėtų sumanyti 
žmonių gerovei pakelti, pa
siliekant ir toliau dabarti
nei tvarkai. Šingarev mano, 
kad naujasai kelias prive- 
siąs prie valstybės skolų 
padidinimo. Maklakov išsi- 
reiškia, kad nau j asai finan
sų ministeris toliaus gerų 
sumanymų nenueisiąs, nes 
valstybėje visi reikalai yra 
tarp savęs susipynę: norint 
pataisyti vieną, negalima 
kitų palikti nepagerinus. 
Panašiai maž-daug išsireiš- 
kia ir dauguma laikraščių.

Tiktai vienas “Nov. Vre- 
mia” džiugina savo skaity
tojus, pranašaudamas, kad 
blogiau nebusią. Bet kad 
butų geriaus, vargiai gali
ma tikėti, anot kalbos ba
rono Roseno, pasakytos ne
senai valstybės taryboje.

Rosen pavojų valstybės 
geryneigai mato tame, kad 
tarp valdžios ir visuomenės 
nėra vienybės. Šių dienų 
politika yra panaši į plau
kiojimą laivo, varomo vėjo 
ir jūrės sriovės prie pavo
jingų pakraščių. Reikėtų 
valstybės vairą pasukti, kol 
dar laibas, aiškesniu keliu, 
bet vairininkai turėtų nau- 
doties historijos pritirimais, 
bet ne vien asmeninėmis 
nuomonėmis vadovauties.

Tečiau “Nov. Vr.” pa
juokia barono Rosen per
spėjimus ir vadina juos 
veidmainingu gerinimosi 
valdžiai.

Naujas ministerių pirmi
ninkas Goremikin — rašo 
“Nov. Vremia” — nors pri
guli prie dešiniųjų, tečiau 
neprijaučiąs Puriškevi- 
čiaus, Markovo ir jiems pa
našių trukšmadarių politi
kai, nes, abelnai, mėgiąs ra
mybę. Goremikinui pasto
jus ministerių pirmininku 
1906 metais, liko paleista 
pirmoji durna, nes ji pasiel
gusi perdaug trukšmingai. 
Kai kur ir dabar kalbama, 
kad laikas butų jau ir šią 
4-tąją durną paleisti neap- 
ribuotam laikui, tečiau vis 
labiau platinasi nuomonė, 
kad durnos nereiksią nei pa
leisti; ji pati, sakoma, iš
nyksianti, nes atstovai ir 
dabar baigia nykti, nesilan
ko į posėdžius, nes nieko 
indomaus nesvarstoma. Pa
ti valdžia ir be durnos atli
kinėja visus reikalus. Gi

durna palaikoma tik žmo-'ta kalbėti reikalauti pas 
nių akių muilinimui.

Kaip ten nebūtų, bet Ru- Įėjimo suimtų sufragisčių, 
sijoje gražinami senobiniai 
laikai, senobinė žiauri reak
cija. m

EUROPOS VALSTYBIŲ 
ORINIAI LAIVYNAI.

Geriausią orinio laivyno 
organizaciją teorijoje turi 
Franci ja, kur dar 1909 me
tais buvo įsteigta centralė 
stotis karinei aviacijai. 
Praktikoje tečiau nenuo- 
sekle jos puse yra, kaip 
paprastai Frahcijoje, per di
dis ir visai nereikalingas 
biurokratizmas.

Franeija yra padalinta į 
3 “orinius” apskričius, ku
rių viršininkais yra oficie- 
riai pulkininko rangoj. Prie 
kiekvieno apskričio nuskir
tas 1 pasienis ir keli viduri
niai korpusai. Aeronautinės 
ir aviatinės mokyklos ran
dasi kontrolėje karinės avi
acijos inspektorių, kurie 
turi generolo rangą.

Dabar Franci joje
dinta klausimas atskirti a- 
viaciją nuo aeronautijos ir 
pravesti skirtiną jų orga
nizaciją.

1913 metų pradžioje 
Franeija turėjo 14 karinių 
ir 5 privatinius orlaivius ir 
350 aeroplanų, iš kurių su
daryta 27 lauko ir 5 tvir
tovių flotilės.

Tarpe išlavintųjų oficie- 
rių randasi 40 styrininkų ir 
210 
jiems 
daug 
kų ir

Franci jos aviacijos cent
rais yra: Chalons, Marut 
Toni, Verdun, Bar le. 
Epinal ir Avord.

1912 metais parlamentas 
orinio laivyno reikalams 
paskyręs 24 milijonus fran
kų.

pajų-

išsiteiraujančiųjų;
pagelbon randasi 

paaficierių, mechani- 
kt.

Vokietija turi 15 orlai
vių styrimų ir 12 tokių pat 
privatinių, daugiausia Zep- 
pelino sistemo.

Karinių aeroplanų skait
lius nėra žinomas. Karinės 
aviacijos centras randasi 
Johannistahle. Keli Vokie
tijos orlaiviai liko sunaikin
ti. Vokietijoj orinė tarnyba 
yra sujungta su komunika- 
cijiniais skyriais.

Ligi 1918 metų Vokieti
ja oriniam laivynui pasky
rus 44 milijonus markių.

Anglija, kuriai visuomet 
aeronautikoj nesisekė, šiais 
laikais stengsis įgauti pir- 
mybę visame pasaulyj. 1913 
metais gegužyj Anglijoje 
buvo 150 aeroplanų. Angli
jos armija turi 4 orinius lai
vynus, kurių trįs jau pilnai 
veikia. Styrininkų tais pa
čiais metais turėjo arti 200.

Austro-Vengrija aviaci
joje sutvėrė nuosavius ae
roplanams tipus ir turi pa- 
rinktinus styrininkus.

Italija turi 2 stoti ori
niams laivynams: Veneci
joj ir Spezzi.

Kitos valstybės tuo tikslu 
arba visai mažai prieky n 
nužengusios arba nieko, to
dėl apie anas nėra 
nei rašyti.

reikalo

Londo- 
sufra-

Prieš sufragistes. 
ne visuotinas prieš 
gistes įnirtimas toks dide
lis, kad net parlamente im- 

valdžią, kad neišleistu iš ka- 

kaipo pavojingi; kriminalis- 
čių. Londone visos galerijos 
ir muzejai uždaryta, nes 
prisibijoma moterių pašė
limo. Aplink Westminster^ 
apstatyta sargyba, kadangi 
sufragetės grasia sunaikin
ti tą šventyklą. Amerikone 
Emerson, pašėliausi sufra- 
getė, turbūt bus deportuo-

Didelis apsteliavimas.
Chinijos valdžia pasirašius 
ant kontrakto, padaryto su 
firma “Bethlehem Steel 
Works” (Suv. Valstijose) 
del pastatymo dokų, uosto 
ir kitų įstaigų, reikalingų 
Chinijos karo laivynui 
mieste Fu-Chu, Fu-Kien 
provincijoje. Viskas atsiei
sią 25 milijonai dol.

EINANČIAI MOKSLUS 
JAUNUOMENEI.

(Rabaiga nuo 4 pusi.).

jo gauti vietą kokioj nors 
biznio įstaigoj. Mokytojau
ti jis nenorėjęs. Nors buvo 
gabus vyras, bet jokiuo bu
du negalėjęs įsigauti nei i 
jokią įstaigą. Galop siūlėsi 
dirbti net už $6 savaitėje. 
Vienoj įstaigoj buvo bepri- 
imą už shipping klerko pa- 
gelbininką, bet sužinoję, 
kad jis yra vyras augštų 
mokslų, nedavė darbo. (I 
juk ne vienas toks buvo 
atsitikimas.

Lietuvių besimokinančio-^ 
ji jaunuomenė turėtų turėti 
domoj ateitį ir žiūrėti, kad 
nepapuolus arba į inteli
gentų proletarų eiles arba 
sti į anglių kasyklas, kur 

^Ppirin fiusidangihiimj į 
mokyklą yra jau dirbęs.

Kaikuriose šios šalies 
mokslo įstaigose jau po ge
roką skaičių mokinasi jau
nų vyrukų. Geriausia žino
ma mokslo įstaiga yra Val- 
paraisoj, Ind. Ypač valpa- 
raisiečiai vilioja, kviečia 
jaunus vaikinus pasimokin
tų. Mokslas kiekvienam yra 
geras daiktas ir jis neguli 
ant pečių sunkia našta. Bet 
kaikuriems jis atsieina per- 
brangia kaina, neapsimoka. 
Nei kiek nenoriu atgrąsinti 
jaunų vaikinukų važiuoti į 
bile kokią mokyklą. Tik 
verta perspėti, kad neva
žiuotų su perdidelėmis vil
timis, nes paskui pamatys 
apsivilę ir gailinsis praleis
to laiko ir išmėtytų pinigų.

Šių eilučių rašytojui yra 
žinomas vyras išbuvęs Val- 
paraisoj keturis metus su 
viršum. Jis ten ne tiek mo
kinosi, kiek grindis šiūra
vo ir apie langus karstėsi. 
Nieko ten nebaigęs, atva
žiavo Chicagon, pasiskolino 
ano šių eilučių rašytojo 
pinigų ir mokinosi juda- 
nųjų paveikslų operato
rium, bet, išmokęs to daly
ko ir negavęs vietos, nuva
žiavo anglių kasti. Žinoma, 
Čia tai beveik išimtinas at
sitikimas. Bet tolygių at
sitikimų, spėju, nemaža y- 
ra. Iš kitų nepasisekimų 
pasimokykim irgi.

Praktiškiausia lietuvių 
vyrukams yra tai ūkio mok
slas. Pastaraisiais laikais 
ir amerikonai labiau ėmė 
kibti į ūkio mokyklas. O ta 
mokslo šaka labai tinka lie
tuviams.

Ex-valparaisictis.

,*.e. ^•^įį , J. 5^ -. • >
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6 KATALIKAS

Nebyle mergaite
Parašė

Rabindranat Tagore.
(Apysaka).

Kuomet užgimusiai mer
gaitei davė vardą Subcha
schini (saldžiai kalbanti), 
tai niekam nei į galvą nega
lėjo ateiti, jog ta mergaitė 
busianti nebylė. Vyresnią
sias jos dvi seseri vadinda
vo Sukeshini (geltonplau
kė) ir Suchaschini (aiškiai 
šypsanti), ir kad trečioji 
duktė perdaug nuo pirmųjų 
nesiskirtų, tėvas ją pavadi
no Subchaschini. Trumpu
mui gi vadindavo tiesiog 
Subcha.

Vyresnės seseris savo lai
ku išėjo už vyro. Jas išlei
džiant buvo prisilaikyta 
visų tam tikrų apeigų ir 
reikalingos išlaidos. J au- 
niausioji gi paliko, kaip 
sunki našta seniems tė
vams. Žmonių dauguma yra 
klaidingos nuomonės, ma
nydami apie nebylius, kad 
tie, kurie neturi žodžio do
vanos, nustoja taippat ir 
galėjimo jausti. Tokiuo gal
vojimu pasiremdami, žmo
nės be jokio varžymosi, 
mergaitei girdint, lemdavo 
jai nelaimingą ateitį. Iš pat 
mažuĮmėlės todėl mergaitė 
buvo įsitikinusi, kad jos 
užgimimas esąs prakeikimu 
josios gimtam namui, del to 
visada stengėsi ji kuoto- 
liausia bėgti nuo žmonių ir 
jai butų buvę daug lengviau 

M gyventi, kad aplinkiniai vi
sai užmirštų jos buvimą 
pasaulyje. Vienok jos tėvai 
neužmiršdavo jos nekuo
met. — Argi galima užmirš
tį žaizdą, kurį nė JL’ąl^r^i 
lei nesiliauja sopėjusi.

Sunkiausia buvo mergai
tės motinai, nes ji savo duk
terį laikė savo gyvenimo 
nelaime. Juk motina visa
dos žiuri į savo dukterį, 
kaipo į pati save, didelę ir 
kiekvieną jos ydą skaito 
sau gėda. Tečiau tėvas, Pa
nikanta, mylėjo nebylę duk
terį labiau, negu jos vyres
niąsias seseris. Motina gi 
nebylės dukters gėdijosi ir, 
regėdama ją, visuomet nu
simindavo. Taip, tiesa, Sub
cha buvo be žado, bet ji tu
rėjo juodas akis, apriestas 
ilgomis blakstienomis, ir 
lupos jos prie mažiausio 
krutėjimo virpėjo, kaip pa
vasarį jauni lapeliai.

Kada mes išreiškiame 
mintis žodžiais, mes tai at
liekame su dideliu intempi- 
mu, tartum verzdami iš vie
nos kalbos kiton. Tas verti
mas ne visada buna teisin
gas ir nusisekęs, dažnai pa
sitaiko apsirikti, nes ne vis
ką galima kaip reikiant ir 
kaip norima išreikšti žo
džiais. O akimis nieko ne
reikia versti, siela pati ro
do jose kiekvieną ūpo šešė
lį, ir akių žvilgsnis kviečia 
kartu su sielos jausmais. 
Nebylės žvilgsnis tai suži
bėdavo, tartum, tylintis mė
nulis. Kitkart blaškydavos 
į visas puses, tartum vėjo 
pučiama, ore deginamojo ži
bintuvo liepsna. Žmogaus, 
neturinčio be mimikos ki
tokios kalbos, akių kalba 
turtinga ir gili. Tą akių kal
bą galima sulyginti tuomet 
vien su perregimu debesė
liu, kuriame nuolatos kei
čiasi šviesa ir šešėliai, ir 
kuriame gemsta ir gęsta

primindavo jiems 
vidurdienio tylą, 

nuo didelės kait- 
balsai gamtoje nu-

spinduliai. Nebyliame žmo
guje, kaip ir gamtoje, yra 
tyli didybė.

Jauni Subchaschini drau
gai, vaikai ir mergaitės, 
vengdavo nebylės ir bijo
davo kartu su ja linksmin- 
ties. Ji 
savimi 
kuomet 
ros visi
tyla ir žmogus kasžin kur 
pasislepia.

II.
Kaimas, apie kurį čia kal

bama, vadinosi Šandipur. 
Nedidelė upė bėga pro tą 
kaimą, šokinėdama maža, 
vikria sriove, kaip jauna 
kaimo mergaitė. Upelis am
žinai čiurlena, visada juda 
ir sriovena tarp siaurų, an
kštų krantų. Tas upelis toks 
malonus, giedras, tarytum, 
jis džiaugiasi, regėdamas 
sodžius, išsidraikiusius savo 
krantuose. Išmėtyti sodžių 
trobesiai slepiasi medžių 
trukumo j e, o upelis raitosi 
tarp jų linksmas, nešdamas 
su savim neapsakomas gė
rybes.

Panikantos namas stovi 
prie pat upės. Jo išpintos 
sienos, aštuonkampis šiau
dinis stogas, tvartas kieme, 
šieno kūgis, vėsioji pastogė, 
tamarindų ir mango sodnas, 
asilas ir bananų krūmai — 
visa tai traukia į save plau
kiančių valtyse pro šalį 
žmonių akis. Ar apsistoja 
jų žvilgsnis ir ant nebylės 
mergaitės, pasirodančios 
toje savo namų idilijoje — 
nežinia. Vienok, visą liuosą 
nuo darbo laiką Subcha 
praleidžia ant upelio kran
to.
I|||£ątyt, gaišta nepaiso, 
kad Subcha be žado. Gamta 
kalbasi su ja. Vandens zur- 
zėjimas, garsi valtininko 
daina, paukštelių čiulbėji
mas ir lapų ošimas — vis
kas susipina bendron gar- 
monijon ir banguoja, plau
kia prie merginos jaunos 
krutinės. Tie įvairiausi gar
sai, tas žavėtinas gamtos 
gyvenimas yra drauge ir il
gomis blakstienomis apries
tų Subchaschinos akių ma
loni kalba.

Vidurdienį, kuomet val
tininkai ir žvejai eina pie
tauti ir aplinkinių namų gy
ventojai ilsisi, kuomet nu
tyla paukščiai ir keltas 
liaujasi skirstęs bangas, 
kuomet išsyk nutilsta kiek
vienas užimąs, rūpesčiai ir 
gyvenimo riksmai — tuo
met bežadė gamta ir neby
lė mergaitė pasilieka vie- 
nui-vienos po mėlinu skliau
tu: gamta skleidžiasi skais
čiuose saulės spinduliuose, 
o mergaitė ilsisi nedidelio 
medžio pavėsyje.

Negalima sakyti, kad 
Subchaschini neturėjo arti
mų draugių; tvarte stovėjo 
dvi karvi, Sarbaschi ir Pan- 
guli. Mergaitės 
kados neištarė 
vienok gyvuliai 
ir gerai žinojo
eiseną. Mergaitės judėjimą 
ir jos veido išvaizdą karvės 
geriau suprazdavo, kaip ki
tų žmonių kalbą. Karvės ži
nodavo, kada Subchaschini 
būdavo maloni, o kada ne
patenkinta jomis.

Nebylė mergaitė ateidavo 
tvartan, apkabindavo abiem 
rankom Sarbaschi kaklą ir 
kasinėdavo jai ausis, o tuom 
tarpu Pangali žiūrėdavo į

ją savo meiliomis akimis ir 
laižydavo jos veidą. Pap
rastai Subcha lankydavo 
savo drauges tris kartus 
dienoje. Be to, dažnai jas 
aplankydavo ji ir netikėtai. 
Atbėgdavo pas savo drau
ges nuraminti širdies, kuo
met namie ją kas-nors 
skriauzdavo arba bardavo. 
Regėdami jos tylą, nubudu
sią išvaizdą, nusilenkiančią 
savo sunkiam likimui, gv- 
vuliai instinktiviai supra z- 
davo jos širdgėlą. Karvės 
glauzdavo tuomet prie mer
gaitės savo galvas ir trin- 
davosi ragais į ją, kaipir 
norėdamos ją nuraminti.

Mergaitės draugų buvo 
dar daugiau, būtent, ožkos, 
kačiukai, ypač kačiukai 
jautėsi su ja lygiais. Be jo
kio varžymosi rangydavosi 
ant jos kelių arba lipdavo 
į lovelę ir ramiai miegoda
vo šalę jos, laiks nuo laiko 
pakišdami tik savo snuku
čius mergaitei, idant ji juos 
pakasytų arba paglostytų.

Tarp žmonių Subcha 
taippat atrado sau draugą. 
Sunku pasakyti jos prie jo 
atsinešimą, nes jisai turė
jo kalbos dovaną ir, tokiuo 
budu, pas juodu nebuvo 
bendros kalbos.

Jauniausį kaimyno Go- 
saino sūnų vadino Pratap. 
Tas vaikykštis buvo netikė
lis. Po ilgų bergždžių mėgi
nimų padaryti iš jo žmogų, 
jo tėvai nustojo vilties, kad 
iš jo galima butų sau pa
spirties senatvėj susilaukti. 
Tokie vaikai netikėliai te- 
čiau ne visų buna nustumia
mi: nežiūrint į giminių ir 
draugų niekinimą, jie buna 
pašalinių žmonių dažnai 
mylimi, nes, pasiliuosavę 
nuo visokių priedermių ir 
giminystės ryšių, jie lieka 
paprastai 
vastimi.
miestuose vieši parkai, taip 
reikalingi žmonėms ir tokie 
netikėliai-dykaduoniai. Pri
reikus kokiam darbui arba 
pramogai — tokie žmonės 
kaip tik tinka.

Paprastai Pratapas nieko 
kito nedarydavo, tik meške
riodavo. Tai suteikdavo 
jam didžiausią smagumą, 
o be to prie tokio užsiėmi
mo laikas jam nejučiomis 
praslinkdavo. Po pietų jis 
dažnai ateidavo ant upės 
kranto meškerioti ir ten 
susitikdavo su Subchaschi
ni. Pratapas visuomet jau
tėsi gerai jos draugystėje. 
Nieko negali būti geresnio 
bemeškeriojant, kaip neby
lys draugas, ir Pratapas la
bai brangino Subchaschini. 
Pratapas elgėsi su nebyle 
mergaite lipšniai ir neva
dindavo jos nekuomet, kaip 
kiti — Subcha, bet išgalvo
jo dar trumpesnį vardą — 
Su.

Paprastai Subcha sėdė
davo po tamarindu, o Pra
tapas netoli nuo jos meške
riodavo, neatitraukdamas 
akių nuo vandens. Tuom 
tarpu Subcha sėdėdavo ir 
atsidėjus žiūrėdavo į van
denį, drauge ji mąstydavo 
apie Pratapą ir jai užeida
vo noras parodyti jam kuo- 
norint, jog ir ji galėtų būti 
jam naudinga. Bet, ką ji 
galėtų jam padaryti? Ir ne 
kartą ji meldė Dangaus 
leisti jai padaryti bent-ko- 
kį stebuklą, kad Pratapas 
nustebęs pratartų: “O, mes Ino.

Bell System

Panikanta, vos iš miego 
pabudęs, rūkė savo miega
majam kambaryj; Subcha 
priėjo prie jo, atsisėdo prie 
jo kojų, atsisėdus pažvelgė 
jo veidan ir gailiai ėmė 
verkti. Panikanta bandė ją 
nuraminti, bet ir per jo 
veidus riedėjo stambios aša
ros.

Ant rytojaus jie turėjo 
jau keliauti Kalkuton. Sub
cha nuėjo tvartan su savo 
jaunų dienų draugais atsi
sveikinti. Ji padavė kar
vėms ėdesio, glaudė ir glos
tė karvių sprandus ir kal
bėjo akimis visa, ką tik ji 
galėjo savo žvilgsniu iš
reikšti, jos veidu gausiai 
riedėjo ašaros.

Naktį Subcha išėjo iš sa
vo miegamosios, nuvyko 
ant upės kranto ir parkrito 
ant žolės. Ji norėjo abiem 
rankom įsikabinti į žemę, 
prisispausti prie krutinės 
didžios bežadės motinos ir 
tarti: “O, motin’ neleisk 
manęs! Priimk mane savo 
glėbin ir stipriai laikyk!”

Kelioms dienoms praslin
kus po atvykimo su tėvais 
Kalkuton, motina padabino 
mergaitę puikiausiais dra
bužiais, sušukavo augštyn 
plaukus ir žavėtinus jos 
garbinius aprazgė margais 
kaspinais; drabužiai jos bu
vo apkarstyti brangiais ak
menimis, ir tokiuose rūbuo
se mergaitės grožė dar aiš
kiau smeigėsi visiems į a- 
kis. Ašaros bėgo nebylės 
veidu, visą laiką, kol ją 
puošė, ir motina ją barė, bi
jodama, kad sutins jos 
skruostai ir paraudonuos 
akis.

Neilgai trukus atėjo jau
nikis su draugu iiuotakos 
žiūrėti. Tėvai ėmė nerimau
ti, ir nusiraminimas jų bu
vo didelis. Rodėsi jiems pa
ti dievybė nužengusi žemėn 
pasirinkti sau aukos. Po il
gų įkalbinėjimų, dar labiau 
sujudinusių nelaimingą 
mergaitę, motinai pasisekė 
išvesti ją parodai. Jaunikis 
ilgai ir su atsidėjimu ją 
žiūrinėjo, pagalios tarė: — 
Tinka!

Jaunos merginos ašaros 
parodė jam, kad ji turinti 
širdį, ir jis nutarė, kad tos 
ašaros, verkiamos dabar del 
persiskyrimo su tėvais, il
gainiui virs jo naudai.

Tėvai ir jaunikis, pasita
rę tarp savęs ir pažiūrėję 
kalendoriun, paskyrė -vestu
vių dieną. Kaip sutarta — 
taip padalyta.

Numetę nuo savęs tokiuo 
budu sunkią naštą, tėvas 
su motina sugrįžo namo. Jų 
luomo garbė liko grynai ne
suteršta. Žentas gi nusive
žė savo jauną pačią į šiąur- 
vakarų kraštą, kame jis iki 
šiol gyvendavo.

Po savaitės visi patyrė, 
kad marti nebylė, bet nie
kas nepagalvojo apie tai, 
kad ji tame nekalta.

Niekas jos nesupranta: 
jos akis kalbėjo viską, bet 
toji kalba pasiliko amžinai 
nesuprasta. Nebylės mer
gaitės širdin įsiskverbė ne
apsakomai gilus nusimini
mas. Tik vienas, tą širdį ži
nąs, suprato jos kančias.

nė nežinojome, kad Subcha 
tai sugeba”.

Taip, pavyzdžiui, Subcha 
svajodavo apie tai, kad pa
virtus vandens deive, ir pa
mažu išsinėrus iš vandens 
ir padėjus Pratapui po ko
jų brangųjį akmeni. Prata- 
pas sučiuptų brangųjį ak
menį, mestų meškeriojęs ir 
pasinertų gelmėn. O tenai 
auksiniame soste su sidab
ro kolonomis sėdėtų neby
lė, Panikantos duktė, Su. 
Ji liktų ten po vandens e- 
sančios užkerėtos žemčiūgų 
valstybės karaliene. Argi 
taip negalėjo atsitikti? Ar
gi ištiktųjų tai negalima? 
Juk tiesa, kad pasaulyje 
nieko nėra negalimo... Bet 
kaip bus, kaip nebus, vis 
dėlto ji gimusi Panikantos 
name, o ne jūrių gelmėse ir 
jai nekuomet juk nepasisek
sią Pratapui stebuklų pa
rodyti.

Subcha augo ir pradėjo 
suprasti savo padėjimą; ro
dėsi jai, kad kaž-kokia už
burta mėnulio banga palie
tė ją, pripildė jos sielą ir 
pažadino. Ji žiūrėdavo į 
save, užsimąstydavo, tyri
nėdavo save, bet nieko su
prasti neįstengė.

Kartą naktį pilnatyje ji 
atidarė kambarėlio duris, 
išėjo kieman ir ėmė bailiai 
dairyties aplinkui. Tą mė
nesienos naktį gamta, kaip 
ir Subcha, ilsėjosi abi at
siskyrime ir budėjo ties už- 
snudusia žeme. Viename 
kampe tos tylinčios, įkvėpi
mu dūsaujančios gamtos, 
stovėjo nebylė, sužavėta 
mergaitė.

Jos tėvai, visuomet žiū
rėjusieji į nebylę, kaipo į 
likimo sau-ttzkrautą sunke
nybę, ėmė galvoti apie jos 
ateitį. Žmonės intardavo se
nius, kilo net klausimas, 
bene pašalinus juos nuo vi
suomenės gyvenimo. Pani- 
kanta buvb žmogus pasitu
rįs, jam nereikėjo kasdien 
duonele rupinties, dėlto jis 
ir buvo priešų pavyduolių 
apsiaustas.

Tėvai ilgai tarėsi tarp sa
vęs ir po to Panikanta ke
lioms dienoms iškeliavo.

Sugrįžęs jis tarė savo pa
čiai:

— Mums reikia keliauti 
Kalkuton.

Visi ėmė kelionėn reng- 
ties. Kaip miglotas rytme
tis, Subchaschini širdis pri
sipildė ašarų rasa. Numany
dama, kad jos tyko kasžin 
kokia nelaimė, ji visas die
nas stengėsi būti arčiau tė
vų, tartum, bežadis gyvulė
lis. Laiks nuo laiko ji į- 
smeig’davo savo dideles in
kis į tėvus, lyg norėdama 
j ii veide skaityti savo liki
mą, bet juodu nieko nekal
bėjo.

Kartą po pusiaudienio, 
kuomet Pratapas paleido 
savo meškerę, jis pažvelgė 
į Subchaschini ir tarė jai 
šypsodamas:

— Ką gi, Su, pasakoja 
tau atradę vyrą? Tu išteki?

Žiūrėk neužmiršk mus!
Tai prataręs, jis vėl ėmė 

uoliai sergėti meškerės plū
dę.

Subcha pažvelgė į Prata- 
pą, lyg šaulio širdin patai
kytas gyvulėlis ir, rodėsi, 
jos žvilgsnis ./klausė: “Ką 
gi aš tau padariau?” Tą 
dieną ji neijlgai po medžiu 
tesėdėjo, ji

mulkmenij pardavinėtojo nuostoliai, kur pri
reikia visokių mažmožių, labai žymiai susi
mažina pasigaunant Long Distance telefono.

Kuomet prireikia tokių mažmožių, tai parda
vėjui vienintelis dalykas palieka gauti ūmai rei
kalingų dalykų kuogreičiausiai. "

■■
ji

Lempa

•eitai pasišali-

lupos lie
ju vardų, 
mylėjo ją 
jos lengvą

Į Ameriką. Į pietinę A- 
meriką iškeliavęs Vokieti
jos kaizerio brolis princas 
Henry. Turbut nusidavęs 
valstybės reikalais.

Per Long Distance telefono užsakymą gausi grei
čiausią daiktų išsiuntimą.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

visuomenės sa- 
Kaip reikalingi

Telephone Yards 3162

Dr. A. L. Graičiunas
GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS.

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

PIRKITE

TAS

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

T. ANDRUSZEWICZ
1421 Division Street, CHICAGO, ILL.

Netoli Milwaukee Ave.

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

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

PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation)

SKAITYK 
JUOS

•• Gerumas 
-Patarnavimas 
-Pasirinkimas 
-At sakau t urnas

-Kaina
5
priežastys 
rekomen-

V VYRIŠKUS
REDALUS NUO

MUS O BUSIT AT
SAKANČIAI APRĖ

DYTAS IR UŽ
GANĖ D Y-

geros
kurios
duoja mano apre- 
dalus.

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

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

CORNER 23rd PLACE.
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LIETUVIAI AMERIKOJ.

(Pabaigo nuo 2 pusi.).

naip, tai kitaip vis reikia 
išbarstyti sunkiai uždirbtus 
centus. Laikraščių nedaug 
kas išsirašo. “Kataliko” 
No. 9 buvo minėta, kad dar
bai visai prastai eina; esu 
po 3 dienas tedirbama. Aš 
dirbu visų laikų ir nelabai 
blogai darbai eina.

Beržas.
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 KATALIKAS

širdis sopa nuo tokių ble
vyzgų. Gaila suklydusių 
žmonelių.

“Kataliko” skaitytojas.

ATHOL, MASS.
Kun. F. Kemešio prakalba.

Netikėtai čia pasitaikė 
būti kun. F. Kemešiui. Bu
vo tai pelenų diena ir po 
pamaldų bažnyčioj buvo 
prakalba. Žmonių buvo pil- 
nutė salė. Kalbėjo apie at
gimstančių Lietuvų, apie 
jos kilimų ir darbus mus 
tautiečių tėvynėje. Paskui 
užsiminė apie Amerikos lie
tuvių gyvenimų. Ragino vi
sus prie meilės tėvynės, už
laikyti savo kalbų, neterš
ti jos svetimais žodžiais.

Susirinkusieji gražiai 
klausėsi ir ramiai vedėsi. 
Labai malonu klausyties to
kios prakalbos. Gaila, kad 
retai pasitaiko tokių išgirs
ti ir kad mažai teturime to
kios prakilnios dvasios ku
nigų. Jei tokių kunigų dau
giau įgytumėm, tai tuoj 
tarp lietuvių cicilikavimas 
sumažėtų ir galų gale iš
nyktų.

A. Grigaliūnas.

DAYTON, OHIO.
Yra bedarbių. Bažnyčia 
bus pradėta statyt. Rei

kalingas kunigas.
Darbai nekaip čia eina. 

Bedarbiu yra gerokas būre
lis. Šį pavasarį bus pradė
ta statyti lietuvių Šv. Kry
žiaus bažnyčia. Kunigo dar 
neturime. Kunigas be vie
tos galėtų atsišaukti adre
su 202 Trov st.•/

Lietuvių yra čia aplink 
700. Gerai čia gyvuoja šv. 
Petro dr-ja. Narių turi 76, 
o kasoj $1.500.

Miestelis yra dailus, oras 
sveikas. Daug yra pralobu
sį!] lietuvių. Kaikurie turi 
savo namus. Yra kelios 
smuklės. Yra visokių amat- 
ninkų. Prie parapijos šv. 
Kryžiaus visi priguli.

riaušių pašoks lietuviškų 
valeų. Laikraštį pasiskirs 
patįs šokėjai. Gera bus do
vana.

Darbai vis nekaip teina. 
Tegu nevažiuoja iš kitur 
darbo čia ieškoti.

Waterburietis.

JERSEY CITY, N. J.
Darbai eina blogai. Daug 

sniego. Dr-jos mažai 
veikia.

Su darbais pas mus lic- 
kmn-rffrrA. Kaikurie dirba 
pilnų laikų, bet nemaža to
kių, kurie tedirba po 3 die
nas savaitėje. Pragyveni
mas gi brangus. Per tai ne 
vienas Vargo mato.

Kovo 1 d. čia baisiai bu
vo prisnigo. Daug telegra
fo stulpų ir vielų nulaužė. 
Nemaža žmonių žuvo. Gat- 
vekarįai turėjo kaikuriam 
laikui sustoti.

Yra čia nemaža dr-jų —- 
D. L. K. Algirdo, šv. Jur
gio, šv. Jono K., L. 
Kliubas; yra S. L. A.
kuopa, S. L. B. K. A. 120 
kuopa ir socialistų kuopa. 
Dr-jos nedaug tesirūpina 
apšvieta. Tokis skaičius dr- 
jų galėtų gražų kningynėlį 
užlaikyti, parsikviesti ge
rų kalbėtojų. Dabar tai tik 
balius kaikada surengia ir 
viskas. Yra čia šv. Onos 
parapija.

FORTH PLAIN, N. Y. 
Nelabos bobos darbai. Dar

bai eina pusėtinai.
Kovo 1 d. vienas vyras 

parėjo namo apie 9 vai. va
kare. Buvo įsikaušęs. Jo 
moteris pasitiko jį ir tvojo 
kumštini žandan. Vyras 
pargriuvo. Nelaboji boba 
pagriebė nuo pečiaus gele
žį ir baisiai apdaužė vyro 
veidų. Tas ilgai negalėjo nei 
iš namų išeiti. Del to atsiti
kimo vos neskilo šeimyna. 
Bet paskui abu susitaikė.

Yra čia 17 gražiai gyve
nančių šeimynų, o tik 18 
kivirčijasi ir vaidijasi.

Darbai eina čia pusėtinai. 
Yra čia 9 dirbtuvės.

Ffirthplainictis:

P.
70

J. B. P.

HOOSICK FALLS, N. Y. 
Darbai pusėtinai eina. Mirė 

senyvas lietuvis.
Prakalbos.

Šiame mieste darbai pu
sėtinai eina. Bet iš kitur 
pribuvusiems sunku darbas 
gauti, nes čia bedarbių yra 
įvalias.

Po sunkios, 6 savaičių li
gos, mirė Simonas Vikšai- 
tis. Paliko moterį, tris duk
teris ir sūnų. Amerikoj iš
gyveno 23 metus. O šiame 
mieste išgyveno 17 metų. 
Turėjo gražius namus ir 
buvo šv. Jurgio dr-jos na
riu.

Vasario 15 d. čia buvo 
prakalbos. Kalbėjo p. M. A. 
Narkunas. Išrodinėjo dr-jų 
naudingumų.

Lietuviai čia gyvena su
tikime. Ima jau šalinties 
po truputį nuo smuklių. 
Vietos dr-joins gerai sekasi.

II. F. Karnakojis.
ECKERMAN, MICH.

Miško darbai. Netikėlių 
nelabumas.

Čia labai daug buvo pri
snigę ir buvo šalta. Miške 
dirbantieji žmonės labai 
privargo. Nuo kovo 20 d. 
darbai miškuose pasibaigs. 
Darbas miškuose yra pel
ningas. Moka po $35 mėne
syj ir geras valgymas.

Yra čia ir lietuvių. Bet 
jų dauguma pametę tiky
bų. Tie žmoneliai yra tai 
apgailėtini sutvėrimai. Ver
čiau gyventi su kalvinais, 
su žydais, su pagonimis, o 
ne katalikais, pametusiais 
tikėjimų. Labai ištvirkę. 
Bet jų burnojimas ant Aug- 
ščiausiojo, šventų teisybių 
ir bažnyčios yra nesvietiš
kai bjaurus. Ausįs peršti iri laikraštį tai porai, kuri ge-

WATERBURY, CONN. 
Bus po laikraštį geriausiai 

šokėjų porai. Darbai 
nekaip eina.

Prieš užgavėnias tai ne
buvo tos savaitės, kad ne
būtų buvę lošimo, pokilio, 
koncerto ir kitokios pramo
gos. Dabartės visur tyku, 
ramu. Žmonės atkreipė sa
vo domų į dvasiškuosius 
dalykus. Tegu jiems Augš- 
čiausis padeda dvasioj ir 
doroj sustiprėti per tų 
šventų gavėnios laikų.

Šv. Jurgio dr-ja nutarė 
turėti antroj Velykų dienoj 
pokylį. Taigi nutarė užsa
kyti po vienų katalikiškų

HYDE PARK, MASS.
Susidėję lietuviai įsitaisė 

krautuvę, kuriai pui
kiai sekasi.

Šitame miestelyj nėra 
daug lietuvių, užtat visi di
deliame sutikime gyvena. 
Sumanė keli susidėję įsteig
ti kooperativę valgomųjų 
daiktų krautuvę. Kadangi 
visi sutikime buvo, tai su
manymas urnai liko įkūny
tas. Jai labai sekasi. Visi 
lietuviai eina savon krau
tuvei! pirkti. Net ir lenkai 
ir kitų tautų žmonės eina 
pas mus, nes randa man
dagų patarnavimų ir gerus 
daiktus.

Taigi kitų miestų lietu
viams geras pavyzdis. Dau
guma mūsiškių kituose 
miestuose gyvena pakrikę. 
Bet jei kur susitaria, tai ii’ 
padaro gerus daiktus kaip 
ir kitos tautos. Taigi, lietu
viai, viellybėn, o darbai 
mums seksis.

“Kataliko” ėmėjus.

STRUTHERS, OHIO.
Žuvo daktaras. Darbų 

nedaug.
Štai vasario 28 d. ištiko 

čia nelaimė. Važiavo dakta
ras automobiliu ir pamatė, 
kad susitrenks su gatveka- 
riu. Norėdamas išsigelbėti 
šoko iš automobiliaus, bet 
pakliuvo po gatvekariu. 10 
minųtų pagyveno (1 ir mirė. 
Nebuvo lietuvis, bet lietu
viai pas jį kreipdavosi, bu
vo geras daktaras ir dėlto 
lietuvių apgailaujamas.

Darbai čia pamaži tejuda. 
Nors darbininkų neatlei
džia, bet naujų nepriima. 
Todėl dar yra gerokai be
darbių. Čia yra drato dirb
tuvė ir kelios kitos dirbtu
vės. Šiuo tarpu tegu neva
žiuoja lietuviai šin miestan 
su vilčia darbo gauti.

Pagirinis.

NEW PHILADELPHIA, 
PA.

Darbai eina gerai. Lietuvių 
daug. Vieną, lietuvį 

patiko nelaimė.
Šis miestelis nors nedide

lis, bet čia daug yra lietu
vių — aplink 3.000. Lietu
vių saliunų yra 25, lietuvių 
krautuvių 10.

Darbai eina gerai, bedar
bių nesimato. Yra čia trįs 
kasyklos. Vienoj kasykloj 
liko sužeistas 22 metų lie
tuvis. Nežinia ar pergyvens 
žaizdas. k

A. Jesalonis.

PITTSBURG, PA.
Saugokitės šundaktarių.
Šitame mieste yra daug 

apgavingų daktarų. Aš tu
rėjau negalę ir perėjau ap
link 17 daktarų. Ir vis ne- 
atitaikiau gero gydytojo. 
Galop užėjau gerų, tikrų 
daktarų ir tas po truputį 
pagydė mane. Labai reikia 
būti atsargiems kreipian- 
ties prie daktarų. Gali len
gvai papulti į siurbėlių 
rankas, tai tie čiulps tave, 
kol tik jų nepamesi.

Apgautas.

JERSEY CITY, N. J.
Sugrąžinkit kningas.1

Esu paskolinęs savo 
draugams Vinco Kudirkos 
raštų — I, III, IV ir V to
mus. Nepamenu kuriems 
paskolinau. Malonėkite, 
draugužiai, sugrąžinti; bu
siu labai dėkingas.

J. B. Paserpskis,
452 Pacific avė., 

Jersey City, N. J.

LONDON, ANGLIJA.
P. J. Gabrio atsilankymas. 

Deportavo prasižengėlį.
Pora savaičių atgal čia 

viešėjo p. P. J. Gabrys iš 
Paryžiaus. Vasario 15 d. 
buvo Kliubo salėj susirin
kimas ir čia svečias kalbė
jo apie lietuvių padėjimų 
ir jų santikius su svetim
taučiais. Visi atidžiai klau
sė prakalbos.

Valdžia išsiuntė Rusijon 
viena žmogų. Bene tik jis 
buvo lietuvis. Buvo susek
ta, kad jis Rusijoj sužeidęs 
mirtinai kokį ten valdinin
kų. Anglijoj važinėjo po 
įvairius miestus ir girtuok
liavo. Sukosi tarp lietuvių 
ir man gyrėsi sužeidęs val
dininkų.

Galijotas.

Nauji Raštai.

Švento Kazimiero Drau
gija iš Kauno atsiuntė pa
minėti sekančius savo lei
dinius :

Auklėjimo pamatai. Iš 
lenkiško originalo vertė P. 
S. Pusi. 80. Kaina ii40 kap.

Dvejopas Galas. Parašė
1. D. Kareivis. Pp. 31^ Kai
na 10 kap.

Rūtelių Darželis, Pamo
kinimas, kaip ^tJyjiai au
ginti. Su paveikslėliais. Su
statė M. Grigonis. Pp. 36. 
Kaina 12 kap.

Žmogaus išsirutuliojimas 
ir paleontologija. Parašė 
Pr. Dovydaitis. Pusi. 24. 
Kaina 15 kap.

N. Nestoravičienė. Iš gy
venimo bemokslio. K. Baro
nas. Mokykloj. Chicago, Ill. 
Turtu ir spauda M. G. Va- 
lasko. Pp. 21. Kaina 10c.

“Vairas” — literatūros, 
dailės, mokslo, visuomenės 
ir politikos laikraštis. No.
2. Sausio 20 d., 1914 m.

Raštų turinys:
1. Musų kraštas ir jo pa

žintis. — V—is.
2. Žvejys. Eilės (iš rusų).

— J. Rainis.
3. Akmens. — S. Č. — K.
4. Karalaitis su karalaite.

— S. Č. — K.
5. Dabar ir seniau. — 

Vaišgantas.
6. Elgeta. — Pr. Paukš

tis.
7. Viltis. — S. Č. — K.
8. Galiūno dukters. — S. 

Č. — K.
9. Toersteris. — M. Peč- 

kauskaitė.
10. Tėvynėn grįštant. — 

Pr. Penkaitis.
11. Musų kultūros gyve

nimas.
12. Svarbieji pasaulio at

sitikimai.
13. Šis-tas.
Be to šiame numeryje 

telpa 9 įvairus paveikslai.

“Jaunoji Lietuva” — Li
teratūros, mokslo, visuome
nės mėnesinis laikraštis. 
No. 1. Kovas, 1914 m. Adre
sas: “Jaunoji Lietuva”

Publ. Co., 4611 So. Paulina 
st., Chicago, Ill.

Pirmojo numerio turinys:
I. Musų obalsis.

,2. Išeivijos slogutis.
3. Apie asmenis turi būti 

kalbama.
4. Pažvelgus atgal. — 

Juozas Laukis.
5. Musų kultūros reika

lais. — Juozas Laukis.
6. Musų gyvenimo dėmės. 

— Marijona Jurgelionienė.
7. Ateivi jos varžymas. — 

Redaktorius.
8. D-rė Marija Montesso

ri. — Alice Hubbard. J. 
Laukio vertimas.

9. Amerikos indijonai 
musų giminės. — Kleofas 
Jurgelionis.

10. Vaidentuvės takas. — 
Kalėdų Kaukės eilės.

II. Žinia. — Karolio Vai
ro eilės.

12. Keleivis. — Karolio 
Vairo eilės.

13. Rabindranach Tago
res poezija. — Kalėdų Kau
kės vertimas.

14. Anglijos naujasai po
etas laureatas. — Kalėdų 
Kaukė.

15. Elegy by Robert Bri
dges.

16. Elegija. — Robert 
Bridges. Kalėdų Kaukės 
vertimas.

17. Liūdėjimo naktis. 
Fantazija. — Karolis Vai
ras.
i 18. Minia ir gatvė. — J. 
Baniulis.

19. Pilki murai. — J. Ba
niulis.

20. Mano baimė. — Kl. 
J—is.

21. Prisiminimas. — Ka
lėdų Kaukės eilės.

22. Kun. Tumo paskaitos 
apie Amerikų. — Kl.iJurge
lionis.

23. Nuo redakcijos.

“Veidrodis” — Mėnesi
nis, iliustruotas žurnalas, 
pašvęstas teatro ir scenos 
reikalams. Metas 1. No. 2. 
Chicago, Ill. Vasaris, 1914 
iri.

Turinys:
1. Jaunos senės. — Pa

grindų Kurinis.
2. Komedija.
3. Kareivis (monologas). 

—: Br. Vargšas.
4. Teatrališkoji Kronika.
5. Mišinys.

Geltonosios rasės paroda. 
Buvęs Japonijos ambasado
rius Chinijoj, Hokokichi I- 
juin, rupiuasį, idant Japo
nija bendrai su Chinija pa
rengtų didelę savo pramo
nės ir kultūros paroda. Ta 
mintį abi valstybi nuolan
kiai pasveikinusi. Paroda, 
sakoma, atsibusianti m. O- 
saka, Japonijoj.

Prašalino moteris moky
tojas. Austrijos sostinėj 
Vienoj ligšiol miesto mo
kyklose mokytojavo daug 
moterių. Kadangi moterįs 
mokytojos turėjo tokius 
pat kursus išeiti ir tiek 
mokslo turėti kiek vyriš
kiai mokytojai, gi joms už 
mokytojavimų buvo mažiau 
mokama, tatai jos pradėjo 
agituoti, idant joms butų 
atlyginama kaip ir vyriš
kiams mokytojams. Taip 
dalykams virtus, miesto 
valdyba visas moteris pa- 
liuosavo nuo mokytojavimo, 
pasisakydama, jogei joms 
trūksta vietų. Kaine gi čia 
teisybė?

i

Budas gydymo dantų 
be skausmo.

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

10 METŲ GVARANCIJA. 
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS.

Kas čia?NERVANA
Nei

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 LAI^žAŠTIS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Melną kas utarninkas ir petiiĮĮGia.
--------------—- PRENUMERATA KAŠTUOJA:-----------------

AMERIKOJ fmeta.ms(pusei matų $1.25
P.TTPnPOT f Rusijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-Ihunvruj [joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Go.
620-522 W. South Ali., . Mahanoy City, Pa.

S----------- ---------------

BunioraSMatyrA
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

SURINKO

JUOKU MYLĖTOJAS.
Puslapių 150.

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

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti feningą vardu

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

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

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

J. M. Tananevičia, 

CHICAGO. ILL.3249 So. Morgan St.

| Naujas Sąvaltis Laikraštis

j “ATEITIS"

I
'į Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni- 
\ jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo 
ę rūpintis jaunimo apšvietimu.
■į: “ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tar

naus kultūriškiems jaunimo reikalams.

“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.

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

“ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Motų kooperatyviška bendrove “A- 
.» TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti- 
C; jos tiesų reikalavimą.“ATEITIS” bus 8 puslapių didumo ir prekiuos tiktai $1.50 metams ir 
:5 85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00
•? metams ir $1.25 pusei metų.
\ “ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:

“ATEITIS”
į 366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS.
X (KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIU- 
į- RĖJIMUI DYKAI).
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Iš dabartinių laikų.
— Jau niekur negaliu

lo- 
kat-

liepdavo 
Tatai žydelis, 
keistą klausi- 
bus daug ge- 
kunigaikščiui.

KUNIG. RADVILAS 
IR ŽYDAS.

Taipgi klausimas.
Tarnaitė (taisydama 

vą): — Meldžiu pono, 
ram gale ponas turi galvą?

Policijoje.
Policistas: — Už ką tokio 

tu buvai sulaikytas?
Valkata: — Už apykak

lės.

Humoras = Juokai. — Bėgu krautuvei! pa
žiūrėti, kaip išrodo parda
vėja, pas kurią jis 
“naktaizas” perka.

— ■ 'i — : ' - V

Mažai.
— Kiek tu savo žmonai 

duodi išlaidoms?
— Kiek tik reikia.
— Ir to jai užtenka?

B

Kunigaikštis Radvilas, 
pramintas “pane kochan
ku” (tokį priežodį jis var
todavo), buvo vienas tur
tingiausių anais laikais ku
nigaikščių Lietuvoje. Apart 
didelių turtų jo atsižymėta 
dar didesniu originalingu- 
mu — vadinasi, jis mylėda
vo tankiai visokius “špo
sus” krėsti. Apie jį liko 
daug įvairių anekdotų, juo
kingų pasakaičių. Taip, 
pav., sako vieną sykį jis at
važiavęs Varšavos seiman 
(tada, mat, Lietuva ir Len
kija tvėrė vieną valstybę) 

■ ir atsivežęs su savimi iš 
Lietuvos miškų keturis 
meškinus, kuriuos, pasikin
kęs rogėsna, patraukė Var
šavos gatvėmis. Meškinai, 
žinoma, buvo jau mokyti, 
bet savo keliu jie įvarė len
kams nemažai baimes ir su
kėlė gatvėse neišpasakytą 
trukšmą. Arkliai, užuodę 
meškas, spruko kaip pašė
lę į visas puses, gi pėsčia 
publika, pamačiusi meškas, 
smuko į visas pakampes.

Sykį šitas juokdarys ku
nigaikštis (kitąsyk jo “juo
kai” būdavo gana žiaurus) 
važiavo iš vieno miestelio 
į kitą. Reikėjo jam perva
žiuoti kelioliką mylių smil
tynais, kokių nemažai yra 
Vilniaus ir Grodno guber
nijose. Važiuoja Radvilas 
nuo ryto iki pietų ir aplin
kui tik smiltys ir smiltys, 
kai kur supustytos į kalne
lius, tarsi, vilnįs jūrėse.

Tokia vienoda kelione ga- 
li“nusibošti kiekvienam, o 
ką jau sakyti apie patį Rad
vilą, kuris mylėdavo nuolat 
krėsti “šposus”.

Taip jam bevažiuojant su 
savo tarnais, pasitaiko po 
piet, susitinka žydelį, kuris, 
“kromą” ant pečių užsime
tęs, pūškuoja iš vieno mies
čiuko kitan su savo reika- 
lais-reikalukais. Nusidžiau

gė Radvilas labai pamatęs 
svetimą veidą ir, pasišaukęs 
ji prie savęs, tarė:

— Na, “pane kochanku”, 
ar tu matai šituos smilty
nus aplinkui?

— Matau, jūsų 
— atsakė žydelis, 
kunigaikštį.

Tada Radvilas 
iškirsti “šposą” 
j nokti iš nuobodumo.

— Ar ne tiesa — kalbė
jo toliau Radvilas — kad 
šitie smiltynai išrodo kaip 
jūrės, vis vilniųoti ir vil- 
niuoti...

Žydelis gerai žinojo, kad 
pasipriešinti kunigaikščiui, 
reiškia gauti dikčiai nagai- 
kų, nes Radvilas, kas jam 
mokėdavo intikti, tą pini
gais apipildavo, bet kas pa
sipriešindavo, 
“nukaršti”, 
išgirdęs tokį 
mą, pamanė 
riau pritarti

— Taip, jūsų šviesybe — 
atsakė žydelis. — Ny, šitam 
smiltynas, tai visai tikrai 
išrodo man kaip juras.

— Ar taip? — paklausė 
Radvilas. — Tu sakai, kad 
kaip tikros jūrės išrodo. 
Na, tai, “pane kochanku”, 
paplaukiok tose jūrėse!

Žydelis matydamas, kad 
čia bus jam ne juokai ir, 
kad jo paties labai apsi
gauta, atsigulė ant pilvo 
smiltynai!, išžergė kojas ir 
rankas, kai kad prie plau
kimo — ir kad nepradės 
plaukti! Smiltys debesiais 
iš po žydelio eina, o jis vis 
tabaluoja, smiltis kojom 
spardo, rankom žeria ir kad 
plaukia, tai plaukia...

Radvilas už šonų susiė
męs kvatoja žiūrėdamas į 
tą žydelio gimnastiką — 
mat, nuobodumas jam pra
ėjo. .. Pasišaukė tad žy> 
delį, o kad buvo jo “plau
kimu” užganėdintas, išsiė
męs iš krepšio auksinių sau
ją, tarė:

— Še tau, “pane kochan
ku”, gerai moki plaukt, ir 
eik sau dabar sveikas sa
vais keliais!

Žydelis Įsipylė auksinius 
kišenini!, neužmiršęs labai 
žemai už juos Radvilui pa
dėkoti. Kunigaikštis buvo 
jau tik-ką besirengęs va
žiuoti toliau, kad štai jis 
pastebėjo, .kad žydelis lyg 
šypsosi i jį žiūrėdamas.

— Tu, žyde, ko šypsaisi?
— paklausė rūsčiai Radvi
las.

— Ny, šviesus kunigaikš
ti, man ima juokas per pil
vą, kad šviesus kunigaikš
tis galėj man geriau pagau
ti, bet ncpagavo... Jei man 
pasakė, kad šitas smiltis y- 
ra juras, tai man ture j už 
tai plaukt, bet kodėl, jūsų 
šviesybe, nesakė man tose 
jurose panert?...

— O kad tave peibeliai, 
“pane kochanku”, tai kur 
mano nesusiprotėta! — at
siliepė juokdamos Radvilas.
— Še tau dar saują auksi
nių, nes matau, kad tu esi 
geresnis šposininkas už 
ne.

Išpažinimas.
Kelių desėtkų metų jau

nikis į jauną merginą:
— Jei, brangi ponia, pa

liktum mano žmona, tai ta
ve visas gyvenimas 
rankų nešiočiau!

— Tai tamsta toks 
puolis ?

— Taip, poni, turiu ketu
rių arklių jėgą.

— Nekuomet nebūčiau 
tam tikėjus... Į vieną ark
lį, kas tiesa, tamsta užneši...

Smarki žmona. t
— Kur tu dabar taip 

greit bėgi?
— Ar tu intikėsi, kad ma

no vyras tikrai nuo neku- 
rio laiko ėmė kvailioti su 
“naktaizomis” (kaklary
šiais). Kas trečia diena jis 
perkasi vis naują “naktai- 
zą”.

— Bet aš klausiu, kur 
tu taip bėgi?

Atminė.
— Tasai ponas Rimbas, 

nors yra filosofas, bet labai 
nepakenčiamas žmogus.

— Kodėl?
— Tik įsidėmėk tai! 

Kuomet aš jam vakar pa
sakiau, kad mąstau apie 
svarbų reikalą, jis tuojaus 
atsakė: “Kuomet moteris 
mąsto, kad ji mąsto, tai 
tuomet nieko nemąsto”. 
Argi tai ne pašėlęs pasaky
mas?

— Baisenybė! Gi apie ką 
tu mąstei?

— Na, teisybę sakant, 
pie... nieką.

Yra muzikalis.
— Ar tavo sužadėtinis 

ra muzikalis, Anele?
— O, ir koks dar! Jau 

ir dabar jis taip šoka, kaip 
aš jam groju.

Turėjo teisybę.
— Kaipgi tau sekėsi mo

kykloj ?
— Prastai, tėveli, nes 

mane mokytojas paklupdė.
— Už ką?
— Klausė manęs, kiek 

žmogus turi dantų, gi aš 
jam atsakiau, kad... pilną 
burną.

Jis bus šlapiu.
AiZsaniukas (rydamas it 

krokodilius saldainį) kalba 
susikimšęs į burną saldainį 
į AnėRtrt^,'kuri taippat ga
vo pyragaitį:

— Anele, eikš, bovysi- 
mės žvėrinčiumi... aš bu
siu šlapiu (slonium), o tu 
mane penėsi pyragaičiu.

Lazda turi du galu.
Tėvas intikrina Jonuką 

apie būtiną mokslo naudin
gumą.

— Mokykis Jonuk — sa
ko — nes ko išmoksi, to iš 
tavęs nei vanduo, nei ug
nis neatims.

— Betgi, tėveli — apreiš
kia Jonukas — ko neišmok
siu, to man nei vanduo, nei 
ugnis neatims...

Paeiliui.
— Meldžiu tėtės tuojaus 

eiti pas motiną.
— O ko?
— Nežinau ko, bet aš jau 

gavau lazdų. •>

Taipgi taupumas.
— Žmogau, juk tu ištisią 

dieną be pertrūkio rukai ci
garus?!

— Tai darau del taupu
mo, mano brangus. Degtu
kai dabar taip pabrango, 
kad verčiau užsidegti ciga
rą nuo cigaro.

Iš straiko.
— Tatai straikavote, kad 

išgauti darbo laiko sumaži
nimą ?

— Taip yra. Reikalavo
me, kad valanda nebūtų 
gesnė 40 minučių.

Smagus užsiėmimas.
— Kuomi tu norėtum bū

ti, Jonuk?
— Aš?... Kaminakrėčiu.
— Tai kodėl?
— Nes tada nereikalau

čiau prausties.

Pas gydytoją.
— Alaus, vyno, degtinės 

meldžiu saugoties, negerti. 
Supranti tamsta?

— Pili, daktaras šiandie 
esi prastame upe. Verčiau 
rytoj atsilankysiu.

—Handy in Duluth Tribu

Huerta ant prapulties kranto.

gauti pasiskolinti nei poros 
dolerių. Turbūt reikės ir vėl 
su kokia nors mergina su
sižieduoti.

Kiti daugiau duoda.
Mažas berniukas: — Aš 

mačiau kaip tamsta vakar 
pabučiavai mano seserį.

Jaunikis: — O jei aš tau 
duosiu dešimtuką, tai tu 
niekam apie tai nepasakosi?

Berniukas: — Taip, bet 
kiti man... duoda kvotcrį.

Atsarginiai kareiviai. Ru
sijos karo ministerija per
nai rudenį užuot paleisti at
sitarnavusius kareivius at- 
sargon, palaikė lig balan
džiui šių motų. Kadangi tie 
atsarginiai pasirodė prakti
koje naudingais, tatai karo 
ministeris Suchomlinov ir 
ant toliaus nusprendė rude
nį atsarginių neleisti, ir 
juos palaikyti per žiemą. 
Todėl Rusijos kareiviams 
pasiilgina tarnyba. Ir tas 
veikiama sauvaliai, nesi- 
klausiant dūmos. Bet ką ten 
durna reiškia?

SZIFKORTES ATPIGO, KAIP DAR NIEKAD NEBUVO ATPIGĘ!
0

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

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

Arba pas M. J. Tananevicze, 670 W. 18th St., Chicago
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A. L. Daktaru dr-ja didina

si ir vis daugiau apreiš
kia veiklumo.

Pereitą subatvakarį pas 
d-rą K. Draugelį po No. 
3261 So. Halsted st. atsiliko 
mėnesinis daktarą susirinki
mas. Jame dalyvavo dakta
rai A. K. Rutkauskas, K. 
Drangelis, A. J. Zimontas, 
A. L. Graičunas ir A. L. 
Juška. Pirm. dr. A. K. Rut
kauskas apreiškė, kad dr- 
ja pasidaugino vienu , nariu 
— įstojo į dr-ją dr. Jaki
mavičius (Jakmauh) iš So. 
Boston, Mass. Dr. P. J. Ja
kimavičius prisiuntė taipgi 
metinę mokestį.

Susirinkime buvo pakel
ta keliatas svarbią dalyku 
ir klausimą ir jie buvo gvil
denama ir svarstoma rimtai.

D-ras K. Drangelis pada
vė sumanymą apvertinti dr. 
Stankaus brošiūrėlę “Džio
va”. Tą atlikti pavesta d- 
rams A. K. Rutkauskui ir 
A. L. Juškai.

D-ras A. J. Zimontas da
vė gerą sumanymą iškelti 
profesionalą vakarą ir pa
kviesti jin dalyvauti laik
raštininkus. Viso to reikalo 
apdirbimas pavesta dakta
rams A. J. Zimontui ir K. 
Draugeliui.

’'""'Toliau d-rai pripažino 
reikalingu parašyti repliką 
į Boston Globe, kur buvo 
indėta bjauri Bagočiaus in
sinuacija prieš Amerikos 
lietuvius. Nutarė paraginti 
Spaudos dr-ją, kad tą atlik
tą. Paraginimą pasiąs dr- 
jos valdyba.- Kadangi da
bartės ima atsirasti tarp 
lietuviu- kandidatą ant įvai
rią urėdą, tai d-rai pripaži
no reikalingu daboti, kad į 
urėdus neįsispraustą kokie 
nedori politikieriai. To
kiems pasižymėjusiems ko
kiais nešvariais darbeliais 
d-rai nutarė gerai dalykus 
ištirti ir viešai tarti žodį 
apie juos. Tuo dalyku pasi- 
rupįs d-rai A. Rutkauskas 
ir K. Drangelis.

Toliau buvo tartasi apie 
tai, kaip čia užrišti artimes
nius ryšius su nariais, ne 
Chicagoj gyvenančiais. Nu
tarta buvo pagaminti pro
tokolą kopiją ir išsiuntinė
ti d-rams rytinią valstiją, 
kad anie viską žinotu, kaip 
ir kas čia veikiama. Taipgi 
nutarta prašyti, kad savo 
sumanymus ir įnešimus 
siųstu prieš mėnesinius su
sirinkimus, kurie atsilieka 
kas antrą subatą kiekvieno 
mėnesio pas d-rą K. Drau
gelį. Nutarta nariams pri
minti apie pasižadėjimą pa
gaminti raštelių ir paragin
ti juos kuogreičiausia pa
rūpinti.

Galop buvo nutarta įsi
taisyti poperos ir konvertu 
su dr-jos vardu, valdyba ir 
jds adresais (stationery).

Kaip motome, dr-ja rim
tai darbuojasi savo profesi
jos srityj. Vien savo profe
sijos dalykais dr-ja neap- 
širibuoja, Jai rupi tautos 
■reikalai ir viešasis gyveni

ni 

mas. Matome, kad vienos 
profesijos asmenįs, susirišę 
į df-ją, sudaro didelę spė
ką ir jos žodis visuomenė
je daug reiškia. Todėl pa
geidaujama, kad ir kiti pro- 
fesionalistai susiorganizuo
tą. Daug galėtą saviškiams 
patarnauti advokatą dr-ja. 
Tokia dr-ja prideramą dek
retą išduotą apie tokį Ba- 
gočią ir kitus politikierius.
Prakalbos Roselande Tau

tos Namą naudai.
Pereitą nedėlią Stančiko 

salėj Roselande atsiliko 
prakalbos. Jas surengė ne
senai ten susitvėrusi dr-ja 
Broliu ir Seserią Lietuvos 
Mylėtoją. Kalbėjo d-ras K. 
Drangelis ir Pr. Gudas; 
deklemavo mergelė O. Vil
kinto ir F Butkiukas. Žmo
nių buvo aplink 250. Pra
kalbos prasidėjo 7:30 vak., 
kaip ir buvo pagarsinta. 
Pirmiausia kalbėjo dr. K. 
Drangelis. Jausmingai, gy
vai, vaizdingai kalbėjo apie 
tautos meilę. Paskui išrodi
nėjo Tautos Namą svarbą. 
Priminė, kaip kitos tautos 
turi savo viešas įstaigas — 
muzejus, dailės įstaigas ir 
tt., kur sudedama svarbus 
daiktai ir išrodinėjo, kaip 
daug žmonės pasinaudoja 
iš tokią įstaigą. Toliau iš
rodinėjo, kaip visi, dėdami 
smulkias aukas, galime iš
statyti tą svarbią įstaigą.

Po daktaro kalbos F. 
Butkinas deklemavo eiles. 
Vaikutis yra mokinys Visu 
Šventą parapijinės mokyk
los, kuri yra vedama po 
ypatinga priežiūra kun. 
Serafino ir kur darbuojasi 
mąs žymus muzikas p. A. 
Pocius. Minėtas vaikutis y- 
ra vienas geresniąją mo
kyklos mokiniu ir atliko 
deklemaciją puikiai. Žo
džius tarė gražiai, darė 
rankutėmis tinkamus ges
tus, deklemavo drąsiai.

Po deklemacijos prasidė
jo auką rinkimas ir taipgi 
tuoj pradėjo kalbėti antras 
kalbėtojas — Pr. Gudas. 
Jisai kalbėjo apie lavinimą
si, apie dr-ją reikalingumą 
ir svarbą ir galop užsiminė 
apie Tautos Namą svarbą. 
Po prakalbos dar deklema
vo mergelė O. Vilkiutė, 
taipgi Visli Šventą parapi
jinės mokyklos lankytoja 
ir taipgi labai gražiai dekle
mavo.

Susirinkusieji labai gra
žiai, ramiai užsilaikė, ati
džiai klausė prakalbą ir su 
pasigėrėjimu klausė dailią 
deklemaciją.

Roselande nuo senai teb- 
kankina žmones bedarbė ir 
todėl gausią auką nebuvo 
galima tikėtieš. Aukos se
kančiai suplaukė: Antanas 
Eizbigelis aukojo $2; po $1 
aukojo — dr. K. Drangelis, 
J. Gaurilavičia; 75c. auko
jo M. Valaska; po 50c. au
kojo — K. Šlapelis, J. Gri
gaitis, St. Dambrauskas, J. 
Žutautas, J. Mockus, A. 
Donauskas, A. L. Eizbige^ 
lis; po 25c. — J. Meizis,

Pr. Ivaškevičia, P. Mikoli
nas, C. Vilkas, P. Mazonas, 
P. Povilaiša, A. Pagauskis, 
F. Stanevičia, K. Domaras, 
J. Gedminas, J. Radzevi
čius. Su smulkiomis auko
mis surinkta išviso $14.70.

Tėvynės mylėtojas.

E. Chicagoj šauniai 
veikiama.

Nors iš vardo ši apygar
da ir išrodo, kaipo Chicagos 
dalis, bet ji jau yra India
nos valstijoj. E. Chicago 
nėra didelis miestelis, o lie
tuvią skaičius siekia lig 
300. Yra čia keturios vyrą 
dr-jos ir viena moterių. Ap- 
švieta lietuviai čia labai rū
pinasi. Ypač tuomi dalyku 
rūpinasi T. M. D. 127 kuo
pa. Kuopa liko sutverta ko
vo 26 d. 1911 m. Ją įsteigė 
penki vyrai. Šie vyrai, ma
tydami reikalą pašelpinės 
dr-jos, įvedė prie kuopos 
pašelpos skyrių. To visko 
įvykinimui reikėjo padėti 
daug triūso, pergalėti daug 
kliučią. Bet užstojus kuo
pai ant tvirtą koją, ji labai 
sparčiai augo ir tvirtėjo. 
Kuopai ypač rūpėjo apšvie- 
ta. Įsteigė kningyną, kur 
randasi kningą už $75. Vi
sos tos kningos buvo suau
kotos įvairią asmeną ir iš- 
leistuvią. Šiemet liko nu
tarta partraukti naują 
kningą. Tam reikalui iš iš- 
do paskirta $25’. Kningos 
bus partrauktos iš “Katali
ko” išleistuves.

Ši T. M. D. kuopa rūpina
si ne vien savo nariais. Jai 
rupi apšvietimas visą čia 
esančią lietuviu. Leidžia 
naudoties kningynu visiems 
čia esantiems lietuviams. 
Dabar bus kningynas padi
dintas ir visi kviečiami at
silankyti ir naudotis knin- 
gomis. Prakilnesni, veik
lesni yra kviečiami prisira
šyti prie tos naudingos kuo
pos. Juo daugiau bus veik
lią narią, juo didesnis dar
bas bus atliekamas. Kuopos 
susirinkimai esti kas an
tras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio K. Grikšo salėj.

Kuopos susirinkimuose 
nuo pereitą Naują Metą į- 
vesta lavinimuisi sakyti 
prakalbas, mokinties dekle- 
muoti, lošti scenos veikalus. 
Dabartės mokinamas! lošti 
vieno veiksmo drama “Sa
liamono sapnas”. Bus sta
tyta scenoj balandžio 18 d. 
š. m.

Taigi jaunimas, kuris no
ri darbuotis, veikti, dirbti, 
lavinties, stokite į mąs kuo
pą, o darbą visiems bus pa
kaktinai. Darbas bus nau
dingas ir mums patiems ir 
mąs viengenčiams.

P. J. Sakas.

Ketvirto wardo sufragisčią 
susirinkimas.

Kovo 12 d. Liberty sa
lėj ant Bridgeport© ketvir
to wardo sufragistės turė
jo susirinkimą. Buvo pasa
kyta keliatas • prakalbą ir 
protarpiais buvo dainą.

Miss F. King išrodinėjo, 
kad sufragistės neprivalo 
skirstyties į partijas, o pir
miausia visos rupinties vien 
įgavimo balsavimo teisės. 
Liet. Gov. B. O’Hara išro
dinėjo, kad sufragistės ne
pasiduotu po vyrą intekme 
ir pačios savo dalykus ves
tą. Buvo susirinkime ir lie
tuvią.

“Birutės” šeimininis 
vakarėlis.

Subatos vakare, kovo 14 
d., “Aušros” salėje “Biru
tės” dr-ja surengė šeimini- 
nį vakarėlį, pereitame ber- 
tainyje naujai prisirašiu
siems nariams priimti. Kaip 
jau žinoma, “Birutės” ren
giami visi šeimininiai vaka
rėliai pasižymi nepaprastu 
linksmumu ir įvairumu. 
Publikos prisirinko apipil
ti ė “Aušros” salė. Daug bu
vo ir svečią, simpatizuojan
čią birutninkams. Birutnin
kai taip sugeba palinksmin
ti svečius šeimininiuose va
karėliuose, jog panašią va- 
karėlią bevelytum kuotan- 
kiausia matyti. Buvo ir 
programas.

Broliai Sarpaliai pagriežė 
puikiai smuiku ir paskam
bino pianu. Dainavo solo 
jau pasižymėjęs daininin
kas p. Stogis ir p-lės Ru- 
dauckaitės “Atsisveikini
mas su Alpais”. Apie ją 
dainavimą - reliną ‘ pasakyti, 
jog publiką stačiai užžavė
jo. Ją balsai visai neblogi 
ir joms ne gėda butą ir di
deliame koncerte pasirody
ti. Glebaitis trumpoj pra- 
kalbėlėj paaiškino apie dra
mą ir jos atsiradimą. Pub
liką žaidė įvairiausius žais
lus, gėrėdamasi puikia bro- 
lią Sarpalią muzika. Svar
biausia buvo tai naują na
rią priėmimas. Birutninkai 
paėmė pavyzdį nuo anglą, 
berods, tie visi monai vi
sai bereikalingas prasima
nymas. Tiesa, jei kaikurie 
dalykai nebūtą pergrubąs, 
tai gal savo vertę ir turėtą. 
Komisija iš 4 asmeną nusi- 
gremiravusi neva valdinin
kais, atskyrė naujus narius 
į atskirą kambarį ir, užrišu
si akis, išdarinėjo įvairius 
juokus, pav.: vyrams reikė
jo pralysti pro suguldytas 
kėdės, belendantieji gi bu
vo lupami “pastarunko- 
mis”. Merginas užrištomis 
akimis pabučiuodavo kuri 
nors iš merginą, tuo tarpu 
visi šidijo buk jąsias bu
čiuoja vyrai ir tt.. Publikai, 
žinoma, buvo iš to saldžią 
juokelią. Po pasilinksmini
mo buvo draugiška vakarie
nė, laike kurios buvo dekle- 
muojama ir sakoma prakal
bos.
- Publikos upas neapsako
mai linksmas, birutninkai 
savo lipšnumu ir draugiš
kumu visus patenkina. Į 
dr-ją prisirašė apie 7 nau
ji nariai, ją tarpe pp. 
Stasys P. ir Zigmontas J. 
Tananevičiai.

Draugmylis.
Lietuviu Jaunimo Ratelio 

muzikalia vakaras.
Nedėlios vakare, kovo 15 

d., Lietuvių Jąimimo Rate

lis ant Town of Lake pa
rengė muzikalį vakarėlį Da
vis Square svetainėje. Iš vi
są atžvilgiu šitas vakarėlis 
nusisekė kuopuikiausiai, 
žmonią prisirinko pilna 
svetainė, net nebuvo kur 
nei atsisėsti. Susirinkusieji 
užsilaikė labai pavyzdingai, 
kas liudija, jogei lietuviai 
lošimą ir vakarą lankyto
jai yra labai toli pažengę.*

Programas susidėjo net 
iš 16 šmotelią. Visupirmu 
S. J. Dargužis išrodinėjo 
vertę muzikos ir dramos, 
nupiešė slidžias ir pavojin
gus takelius, kuriais visos 
dramatiškos draugijėlės y- 
ra priverstos keliauti, kiek 
truso ir pasišventimo pride
da veikėjai. Ragino visuo
menę paremti tokį didelį 
darbą ir simpatizuoti to
kiems darbininkams.

Iš dalivavusiąją šitame 
programe geriausiai pasi
žymėjo sekanti asmenįs: 
Petras Sarpalius ant smui
ko, akompanuojant broliui, 
Vincui Sarpaliui, ant pia
no; stačiai žavėte žavėjo 
publiką; labai gražiai pa
skambino mandoliną ir kan
klių kvartetas; šitie instru
mentai pas lietuvius ameri
kiečius pasirodė tik pasta
ruoju laiku. Jais skambino 
broliai Strzyneckiai, poni 
Strzyneckienė ir Vaclavas 
Pierzynskis; publikai tas 
labai patiko, nes plojimu 
ranką privertė net kelis 
kartus atkartoti. Sudaina
vo Lietuviu Jaunimo Rate
lio duetas, kvartetas ir trio. 
Šitas paskutinis taip gra
žiai uždainavo, kad abejo
tina, ar yra kitas būrelis 
tarp lietuvią taip gražiai iš
simokinusią dainorią. Ne
paprastą gabumą ant pia
no parodė p-lė Bronislava 
Urbiutė, dar visiškai jau
nutė, bet piršteliai lyg šo
kinėto šokinėjo. Jonas J. 
Zolp, akompanuojant ant 
piano Petrui Sarpaliui, su
dainavo dainą iš operos 
“Aida”, ir M. Petrausko — 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka”. Teko girdėti p. Zil- 
pą dainuojant gal bus metai 
atgal, bet kamc-kur pada
ryta pažanga, matyt, nema
žai yra pridėjęs darbo. La
bai gražiai pasižymėjo Jo
nas Dobilas ir M. Zigmon
tas ant saksofonu, kuriuos 
juokingai pavadinta pypkė
mis; šitokie instrumentai 
labai retai tepasirodo tarpe 
lietuvią, todėl daugumas 
nusistebėjo dasižinoję, jogei 
tai buvo lietuviai saksofo
nistai. Ant galo sudainavo 
.Lietuvią Jaunimo Ratelio 
vyrą choras “Eina garsas 
nUo rubežiaus” ir “Lietuva, 
tėvynė musą”, ir čia pasi
rodė, kad Lietuvią Jauni
mo Ratelis nemiega, turi 
gerai išsilavinusį dainose 
būrelį. Vakaras pasibaigė 
labai įspūdingai.

Alfa.

Birutninkai šauniai atvaidi
no du veikalu.

Nepaprastai, nuostabiai 
pasisekė birutninkams at
lošti du veikalu pereitą ne
dėlią Apveizdos Dievo pa

rapijos pobažnytinėj salėj. 
Buvo statyta scenoj “Tris 
mylimos” ir “Vyro ieško
jimas”.

Nesenai pribuvusi iš Lie
tuvos pirmu kartu Chicagoj 
pasirodė p-lė Jozefą Alek
navičiūtė. Yra šauni lošėja. 
Puikiai nudavė senos moti
nos rolę pirmame veikale. 
Tame pat veikale pagirti
nai lošė p-lės Christina 
Liubiniiitė ir Emma Ru- 
dauskaitė. Liudviko, tarno 
rolę gerai išpildė P. Kurku- 
lis, ir Kozerio rolę — A. 
Glebaitis.

Antrame veikale ypač pa
sižymėjo p-lės Joana Mice- 
vičiutė ir Uršulė Radoms- 
kaitė. Gerai lošė taipgi p- 
lė R. Budrikiutė ir p. Al. 
Micevičia.

Rep.
Lietuviai drutuoliai parodė 

didelį stiprumą.
Pereitą nedėlią Columbia 

salėj ant Town of Lake bu
vo ristynės ir šiaip atletą 
pasirodymas.

Lietuvis drutuolis p. Dal- 
kus ėmėsi su graiką dru- 
tuolią. Į penkiolika miliutą 
Balkus parblendė graiką.

Lietuvis M. Banys ėmėsi 
su lenku A. Kazėnu. Di
džiulis lietuvis paguldė ma
žą, vikrą lenką.
. Pdvilas Norkus ėmėsi ir 

įveikė C. Pošką.
Pranas Norkus, lietuvis 

■ atletas, parodė "hUVo didžią 
spėką. Lengvai laužė gran
dinius, kurią keli vyrai ne
galėjo pertraukti. Vinis 
smaigstė į kietą medį, kaip 
į molį.

St. Paškevičia parodė di
džią spėką, iškėlęs tris vy
rus į viršų.

Žmonią buvo gan daug.
Rep.

Gimė dvynučiai.
Columbus Extension li

goninėj gimė dvi mergelės 
galvutėmis ir rankutėmis 
suaugę krūvon. Jos turėjo 
vienus smegenis. Šiaip kū
neliai buvo pilni.

Motina, gyvenanti po No. 
2217 W. 23 g., yra 24 metą 
senumo. Vadinasi Elena 
Marsulis.

Koncertai.
— Kovo 29 d. Hull House 

salėj p-nas A. Pocius ir p- 
lė O. Klimavičiūtė rengia di
dį gavėnios koncertą. P-nąs 
A. Pocius išpildys daug pui
kią muzikos šmotelią ant 
vargoną. Tikietai 50c. ir 
augščiau. Prasidės 8 vai. 
vak. Hull House randasi 
ties Polk ir Halsted st. Ti
kietai galima gauti “Kata
liko”, “Draugo” ir “Lietu
vos” išleistuvėse.

— Ketverge, kovo 26 d., 
Orchestra salėj garsi Chica
go Symphony Orchestra 
duos, puikų koncertą už pa
pigintą kainą. Tikietai nuo 
15c. iki 75c. Tikietai galima 
gauti Tananevicz Savings 
banke pas p-ną P. Baltutį 
arba Fellowship House pas 
p-nią Jerome.

Lietuvis grahininkas 
Roselande.

Feliksas Liubinas, lietu
vis, atidarė grabininkystės

biznį Roselande prie Visą 
Šventą parapijos, kur kle
bonauja kun. Serafinas. 
Grabininko ofisas randasi 
po No. 42 — 108 st.

AgitMivinės prakalbos.
Pereitą nedėlią, kovo 15 

d., S. L. R. K. A. 85 kuo
pa ant Town of Lake buvo 
surengus prakalbas. Pra
kalbos atsiliko šv. Krvžiaus 
pobažnytinėj salėj. Prakal
bą tikslas buvo paaiškinti 
žmonėms apie Sus-mą ir 
reikalingumą prie jo prigu
lėti. Buvo gerą kalbėtoją.

Ilgokai ir rimtai kalbė
jo p. M. Z. Kadzievski. Nu
rodinėjo Sus-mo svarbą ir 
išrodinėjo reikalingumą 
prie jo prigulėti. Gerą daly
ką pasakė jis susirinku
siems.

Kun. F. Kemėšis kalbė
jo apie Sus-mo ydas ir rei
kalingas jame reformas. 
Sakė, kad daug jame yra 
taisytinu ir įvezdintiną da
lyką. Sakė, kad ateinančia
me seime bus reikalingiau
sios reformos padaryti.

Keliatą gerą dalyką pa
sakė ir p. St. Marcinkevi- 
čia.

P-nas St. Tananevičia 
kalbėjo apie Sus-mo gerą
sias puses. Nors Sus-mas ne 
be ydą, sakė, bet, padarius 
jame darytinas permainas, 

atoate •anirTviT^ 
tos papėdės it ims augti ir 
bujoti.

Prakalbą pasiklausytą 
buvo prisirinkus apipilu ė 
srtlė. Prie kuopos prisirašė 
aplink 10 narią.

Rep.

Netikėtą mirtį sutiko 
lietuvis.

Aloizas P. Rudinskis iš 
St. Charles, III. staiga mirė 
pereitą utarninką. Buvo 32 
metą amžiaus, nesenai buvo 
atvažiavęs iš Lietuvos ir 
blogai atsiliepė į jį šios ša
lies klimatas. Todėl buvo 
pasirengęs važiuoti į Lietu
vą ir buvo paėmęs laivakor
tę. Kilęs iš Kauno g., Vilk
mergės p., Virbališkių p., 
Laukniniškiu s.

PO REGISTRACIJAI.
Šį antradienį Chicagoj už

siregistravo 60.119 moterių 
ir 41.357 vyriškių. Dabar vi
so mieste užsiregistravusių 
moterių 218.643, gi vyriškių 
474.981. Tai ateinančiuose 
rinkimuose galės balsuoti 
išviso 693.624 asmenįs. Rin
kimai atsibus balandžio 7 d.

Išėjo iš spaudos svarbus 
veikalas.

Tik-ką išėjo iš spaudos 
labai svarbus veikalas var
du “Materijos keitimosi 
organizmuose”. Yra tai 
kningelė L. Valionio para
šyta. Labai ringas, gražiai 
parašytas, originalis veika
las. Kiekvienas gamtos 
mokslą mylėtojas su pasigė
rėjimu ją skaitys. Turi 56 
pusi. Kaina 30c. Galima iš
sirašyti iš’ “Kataliko” iš
leistuvės.
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KATALIKASNauji Išradimai
Naudingi pramanymai, įvairiausių visokių 
daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, visokie žmo
nių sumanymo prajovai ir taip toliaus.

Kramtyti ir nuryti dantų 
krapštuką, yra pavojinga.
Dantų krapštukai yra 

reikalingi tik dantims išsi- 
krapštinėti. Kažkurie turi 
paprotį laikyti krapštuką 
ilgai burnoj, eiti jį įsikan
dus gatve ir kramtyti. Tai 
blogas, nedailus paprotys. 
O nejučiomis gali kaikam 
pasitaikyti nuryti. Tuomet 
čia krapštukas ar jo dalis 
gali sukelti didelį skaudėsį' 
Gali pasitaikyti, žinoma, 
kad kaikam ir galas iš to 
būti.

Todėl reikia pamesti pa
protį čiulpti ir kramtyti 
medinį dantų krapštuką. 
Daktarams jau nekartą pri
siėjo turėti dalykus su pra
rijusiais dantų krapštuką. 
Ypač reikėti} žiūrėti, kad 
maži vaikai, kurie turi pa
protį bile ką dėti į burną, 
nečiulptą ir nenurytą krap
štuku ar šiaip pagaliuką at
plaišą.

Moteris, vaikščiodamos gat
vėmis, išmėto daugybes 

špilką.
Moterįs prisisagsto sau į 

plaukus gan daug špilką. 
Jos liuesai kabo plaukuose 
ar žiurkėse ir lengvai iš
krinta. Einant gatve šen ir 
ten matai špilką. Buvo ty
rinėjama, kiek moterįs iš- 
JxiūiLL..siū]ką.^Siis<d^j||. ka'd 
ant kas.50 .ketvirtaimą jar
dą šaligatviu, kur moterių 
daug praeina, yra aplink 
200 špilką.

Vienas to dalyko tyrinė
tojas prie vienos krautuvės 
lango, kuriame buvo išsta
tyti moterią rubai ir kur 
daug moterią apsistovinėjo, 
surinko pilną saują tą da
lykėliu, o suskaitęs, rado 
254 špilkas.

Elektriką pigiai galima vir
ti ir apšildyti.

Mieste Jacksonville, Fla. 
pats miestas valdo elektri- 
kos dirbtuvę. Išrado, kad 
už labai pigią kainą galima 
miestelėnams leisti naudo
tis elektriką. Ten imta pa
sigauti elektrikos virimui ir 
tas labai pigiai atsieina. 
Vienam asmeniui virti val
gį mėnesiui atsieina tik 40 
c. Tas pat yra ir mieste 
Kansas City, Kan.

Vokietijoj, mieste Bitter
feld, ties Berlynu, elektri
kos pagaminimas labai pi
giai teatsieina ir net bėdi- 
niausieji žmones vartoja 
elektrikos šviesą, vietoj de
ginimo paprasto žibalo. 
Saksonijoj taipgi plačiai i- 
mama vartoti elektriką. E- 
lektrika pigiau atsieina, ne
gu paprastas kuras ir žiba
las. Elektriką visose šalyse 
vis labiau ir labiau eina ma
dom

_______ |
Kadel vanduo nesusimaišo 

su. aliejumi.
Kiekvienas mąs žino, kad- 

aliejus ant vandens pavir-į 
šio plūduriuoja ir nesusi-' 
maišo su vandeniu. Jei ir 
sukliunkinsim indą, kuria
me randasi aliejus ir van
duo ir abu skystimu susi-. 

maišytą trumpam laikui, 
tai visgi tuoj aliejus iškils 
ant paviršio.

Akyvam žmogui kilo be 
abejonės klausimas, kodėl 
taip yra. Mokslas suteikia 
tikrą atsakymą ir patenki
na mąs žingeidumą.

Pirmiausia reikia žinoti, 
kad vanduo ir aliejus susi
deda iš mažyčių daleliu, mo
lekulėmis vadinamą. Van
dens molekules yra daug 
mažesnės, negu aliejaus. 
Grubiai palyginant, tai van
dens molekulą prie aliejaus 
molekulą taip stovi, kaip 
žirnis prieš didelį obuolį. O 
skystimai maišosi greičiau 
tuomet, kuomet ją moleku
les yra maž-daug vienodo 
didumo. Taip, vanduo ir al
koholis greitai maišosi, nes 
ją molekulą didumas ne
daug skiriasi.

Kodėl nigeriai pajuodo.
Pilno atsakymo į tą klau

simą negalima duoti, nes 
pilnai nežinoma, kas nige- 
rius išjuodino. Bet mes ži
nome, kad juodieji žmonės 
gyvena karštuose kraštuo
se. O baltieji ten negali per
gyventi tokio karšto klima
to. Taigi matome, kad kli
matas ir žmogaus odos par- 
va turi šiokį-tokį sąryšį. 
Juodieji gali pernešti dide
lį karštį įr. nesirgti ligomis, 
kuriomis baltparviai nuva
žiavę apserga. Tat juodieji 
išvystė galę atsilaikyti 
prieš kažkurias karštą kraš
tą ligas ir išturėti didį karš
tį-

Juodumas turbūt išsivys
tė del nuolatinio saulės ke
pinančią spindulių į odą.

Kodėl po lietaus matai lau
kuose daug varlią.

Dauguma mąs yra patė- 
miję, kad po lietaus laukuo
se ir pakeliais vaikščiojant 
randame daug varlią, o 
šiaip dienomis ją nepama
tysi nei laukuose, nei lan
kose. Kodėl jos tik po lie
taus tepasirodo.

Varlės, kaip žinoma, gy
vena tai vandenyj, tai ore. 
Bet ore joms tik tuomet 
labai patinka, kuomet oras 
yra labai drėgnas. Kuomet 
užstoja šiltos dienos ir že
mė išdžiąsta, tai varlės tuo
met slapstosi vandenyj, vi
sokiuose tamsiuose, vėsiuo
se, drėgnuose urvuose. Tuo
met pakeliais ją nepamaty
si. Po lietaus gi kur tik pa
sisuksi laukuose, ten ją ra
si. Po lietaus ir visokios 
kirmėlaitės pasirodo ore, o 
jomis varlės minta. Jaunos 
varlės minta augmenimis, o 
suaugusios kirmėlaitėmis. 
Taigi po lietaus varlės eina 
kirmėliauti.

Ar po daug mes vartojame 
žodžiu.

Gal ne vienam kilo galvoj 
klausimas, po kiek mes žo
džių pavartojame savo kas
dieninėse pašnekose arba 
su kiek žodžią mes galime 
apsieiti. Nemokyti, kaimo- 
gyvelitojai, žinoma, apsiei
na su mažiau žodžią. Yra

spėjama, kad kauniečiai 
apsieina su 800 įvairią žo
džią. Šiaip jau žmogus, 
skaitąs laikraščius ir knin- 
gas, vartoja savo kalboj 
daugiau įvairią židžiu. Toks 
žmogus vartoja nuo 1000 iki 
2.000 žodžią.

Kaikurie garsus rašyto
jai yra pavartoję labai daug 
įvairią žodžią. Didis anglą 
rašytojas Shakespeare pa
vartojo aplink 15.000 įvai
rią žodžią. Garsus rašyto
jas Mil ton savo veikale 
“Paradise Lost” pavartojo 
8.000 įvairią žodžią. Anglą 
vertime Senojo Įstatymo 
pavartota aplink 6.000 įvai
rią žodžią.

Vieni žmonės daugiau 
vartoja kalboj ar rašte į- 
vairią žodžią, kiti mažiau. 
Iš to, vienok, neseka, kad 
juo daugiau įvairią žodžiu 
pavartota, juo geresnė išei
na kalba arba raštas. Tiesa, 
žodžią įvairumas gražina 
kalbą ir raštą. Vienok, kal
bos ar rašto gražumas pa
eina nuo žodžią suderinimo 
sakiniuose. Gabus rašytojas 
sugebės su mažai žodžią pa
gaminti labai dailą raštelį.

Darbas ir Kapitalas
Nėra straiko lentą 

pjovyklose.
Reymond, Wash. Vietos 

lentą pjovyklose nuo vasa
rio 18 d. š. m. buvo darbi
ninką straikas. Bet ačią žy- 
ąiesnią piliečiu pastangoms 
straikas pabaigta ir darbi
ninkai sugrįžo darban. Te- 
čiau darbininkai kovą pra- 
lošę, atsiduodami darbda- 
vią malonei ir nemalonei.

Straikininkai genami 
ant šalčio.

Washington, D. C. Kon
greso paskirtoji komisija, 
kuri tyrinėjo Colorados an- 
glekasią straikininką padė
jimą, jau sugrįžusi į Wa
shington gavo iš Colorado 
žinią, kad komisijai išvažia
vus milicija sunaikino strai
kininką šėtras ir visas ją 
šeimynas paliko ant sniego 
ir šalčio be jokios prieglau
dos. Ji tai padarius liepiant 
anglekasyklą kompanij <ims. 
Todėl minėta komisija kuo- 
greičiausia ruošia savo tar
dymą raportą, kuris busiąs 
perskaitytas kongrese. Sa
koma, raportas busiąs labai 
neprielankus kompanij oms, 
kurios praktikavusios ver
giją, darbininkus išnaudo
jusios, gebenusios iš kitą 
šalių kontraktuotus darbi
ninkus, kas priešinasi ša
lies įstatymams.

Matysime, ką gero dar
bininkams atneš tie tardy
mai.

Valgią brangumas.
Washington, D. C. Val

diškas statistikos biuras sa
vo biuletinu paliudija, kad 
nekurie valgomieji produk
tai Suv. Valstijose negirdė
tai pabrangę. Statistika su
rinkta iš 40 didesniu mies
tą ir pasirodė, kad Chica
go j nekurie produktai 
brangesni, negu kitur, 
biausia pakilus kaina 
mėsos, gi bulvią kaina 
du metu pakilus 47%.

Taigi nors darbininkas ir 
turi darbą, tečiau visą sa
vo uždarbį priverstas su

yra 
La- 
ant 
per

naudoti maistui, kurui, bu
tui, apsirėdymui. Ir po vis
kam jam nieko nelieka.

Mirė turtinga socialiste.
New York. Čia nesenai 

mirė Carrie Rand Herron, 
įkūrėja “Rand School of 
Social Science” instituto 
darbininką lavinimuisi. Pa
galiau atidarytas jos palik
tas testamentas ir sužinota, 
kad ji palikus $200.000 ka
pitalo ir kitokiu daugybe 
nejudinamąją turtu kaip 
Amerikoj, taip ir Europoj: 
Visus turtus paliko savo 
vyrui. Mirusioji buvo žymi 
socialiste veikėja.

Komisija pasmerkia 
darbdavius.

Washington, D. C. Kon
greso komisija, kuri tyrinė
jo darbininką santikius va
rio kasyklose, Michigan 
valstijoj, jau apdirbusi sa
vo raportą, kuriame labai 
nenuolankiai atsiliepiama 
apie kasyklą savininkus. 
Komisijos pirmininkas Tay
lor apreiškia, kad kompani
jos neturėjo teisės parsi
traukti miliciją ir tuo bildu 
erzinti streikininkus ir pas 
pastaruosius reikalauti ne
prigulėti prie unijos. Darbo 
ir mokesties sąlygos buvo 
tiesiog nepakeliamos. Vi
sas reikalas busiąs persta
tytas kongresui.

Nesmagumai su bedarbiais.
Sacramento, Cal. Pereitą 

sykį “Katalike” buvo , mi
nėta, kad keliaujanti be
darbiu armija iš San Fran
cisco į WakShingtoną šiame 
mieste buvo sulaikyto ir su
grąžinta atgal į San Fran
cisco. Toji žinia pasirodė 
klaidinga. Sacramento po
licija bedarbiu minią tik iš
vaikė iš miesto ir uždraudė 
miestan grįšti. Bedarbiai 
išpradžiu buvo išsisklaidę 
po visas apylinkes, bet pas
kui susiėjusi išnaujo krū
von ir nusprendžiusi žūt
būt toliaus keliauti į rytus, 
nežiūrint policijos ir šerifą 
pasistatymo. Taigi ir neži
nia, kas gali ištikti, kuomet 
bedarbiai norės leisties to
liau, juo labiau, kad aplin
kiniai pavietai nuo ją sau
gojami ir nenorima įsileisti. 
Tarp bedarbių, žinoma, 
siaučiąs baisiausias vargas. 
Sušalę, alkani, be prieglau
dos, kad tuo tarpu dar ir 
policija lazdomis baniukina.

Girdima tcčiau, kad pa
vieto, kur randasi m. Sac
ramento, valdyba visvien 
nusprendžius juos visus 
grąžinti į San Francisco. 
Jie busią padalinti į ma
žus būrelius ir pavieto lė
šomis nugabenti atgal, į 
San Francisco. Jei bedar
biai pasipriešįs, ir taip bent 
manoma, tuokart 
kraujo praliejimas ir. 
kentės, žinoma, ne kas 
tas, kaip tik jie patįs.

ištiks
nu

Dau-
Neteks darbo.

Philadelphia, Pa.
giau 80 darbininką iš vie
tinės muitinės bus paleista 
iš darbo delei didesnio pini
gą taupumo. Dėdei Sam’ui 
liks kišeniuj, tiesa, keli de- 
sėtkai tūkstančių doleriu, 
bet darbininkams gi bus 
vargas. Bet į tai nepaiso
ma. Tegu dabar džiaugiasi 
demokratą įšalininkai.

Priims 1.200 darbininką.
Baltimore, Md. Fabriko 

Maryland Steel Co. savi
ninkai andai pranešė, kad 
jie trumpu laiku savo įstai
gon priimsiu išnaujo 1.200 
darbininką, kurie pirmiau 
buvo paliuosuoti iš darbo. 
Darbininkai ta j a žinia labai 
pradžiuginti.

Ruduo.. Už mano 
i žirni apkaltojo lango 

niuo j a vėjas mirštančios 
gamtos giesmę, ir dangus 
beria ašaras ant vystančių 
gėlių.

Ruduo. Ir čia tarp šitų 
keturių pilką sieną, šioje 
akmens kapo tyloje — ir 
čia ruduo...

Nei vienos gėlės ant ma
no stalo, nei vienos dainos 
ir nei vieno saulės spindu
lio... nei vieno. Tik tyla 
sunki, nerami tyla ir atsis
kyrimas spaudžia krutinę ir 
begalis liūdesys, lyg ledo 
ranka, slegia širdį.

Ten, tėvynės slėnėse, kas 
rytą dūduoja piemuo, ten 
pas pilkąjį namelį, kalne 
lyje, kas rytą žaidžia sau
lės spinduliai, ir jaunas ar
tojas kas rytą raižo plūgą 
brangiausias dirvas... Pas 
seną stalą tamsioj trobe
lėj sėdi £ėvas ir motyna, a- 
bu žila galviu, rankšlėtavei- 
džiu ir lieja tyliai riedan
čias ašaras, pražuvusį sū
nų minėdami.

Ruduo... Ruduo už tam
saus apkalto 
mano akmens 
širdy...

Vienintelis 
me atsiskyrime mano proto 
sumišimas. Lyg vampyras 
jis lenda prie manęs sun
kiose skausmo valandose ir 
čiulpia mano sumenkėjusią 
sveikatą. Juk raudoni ang
liai žėri, jam akyse ir jojo 
smailus draskantieji nagai 
skaudžiai gnaibo mano kru
tinę... , ,

Bet kai jis dingsta ir at
siskyrimas apgaubia mane 
savo pilku apsiaustu, tada 
aš kiauromis naktimis sė
džiu ant savo kapo slenk- 
ščio, ir mano sapnai, mano 
sielos kankinimasis, kliede
siai yra vienintelis jojo tur
tas.

Ir visados atsimeną vie
ką sapną: sapno apie arą.

* *
*

Gilioje girios tankmėje 
ant kelmo guli laisvasis kal
nų valdovas-aras. Jo galin
gi sparnai surišti sunkiu 
geležies retežiu ir puikusis 
kaklas jungo varžomas...

Rytais ir vakarais, kai 
saulė ima mėgsti aukso tin
klus pušų viršūnėse ir mel
svi šešėliai slankioja tarp 
žaliųjų eglių, aras, lyg pa
budęs po ilgo sapno, atmer
kia liepsnotas akis ir, lyg 
baimėje, dairosi aplinkui...

Balti sidabro debesėliai 
rauzdami plaukia virš pu
šų vainikų ir lyg viliodami 
šypsosi ir veizi žemyn. Ti
aras tada staiga pasikelia, 
mėgina išskėsti savo spar
nus, skristi, bet sunkus re
težiai veržia krutinę ir to
lumoje suskamba skaudaus 
riksmo aidas...

Tyliais vakarais, tai kal
nų milžinai apsigobia kara
lių raudonais apsiaustais, 
kai tarp tamsių j u pušų ša
kų žiba paskutiniai saulės 

i spinduliai — į pavergtą a- 
:rą skundžias vėjas ir šla
ma jam apie jo laisvuosius 
brolius, dangaus erčioje 
skraidančius.

—Toli-toli žydrioje pa
dangėje maudosi tie lais
vieji saulėtais rytais... Aut 
melsvųjų uolų viršūnių jie

gele- 
niu-

Sumažinta mokestis, išmo
kėta dalis pelno.

Yonkers, N. Y. Kompani
ja “The Alexander Smith 
and Sons Carpet Co.” savo 
7.000 darbininką sumažino 
mokestis 10 nuošimčių, te
čiau visiems seniems darbi
ninkams išmokėjo už pus
metį dalį pelno. 3.500 darbi
ninku padalinta $80.000. 
Darbininkams buvo netikė
tas daiktas, nes jie manė, 
kad jei liko sumažinta mo
kestis, tatai iš pelno taip- 
pat nieko negausią.

Kompanija seniems dar
bininkams dalį pelno moka 
jau treji metai ir viso iš
mokėjus ligšiol $422.000.

Lentą pjovyklos uždaryta.
Everett, Wash. Čia neku

riam laikui uždaryta 7 di
džiausios lentą pjovyklos. 
Mat, darbininkai rišosi uni- 
jon, tatai kompanijos sulai
kė visus darbus ir paskui 
priiminės darbininkus su 
naujomis išlygomis, vadi
nasi, tik neprigulinčius į 
uniją. Tose pjovyklose dir
bo keli šimtai žmonių.

lango, ruduo 
karsto ruduo

svečias šita-

Nenori didesnės algos.
Boston, Mass. Valstijos 

legislatdron įnešta padidin
ti gubernatoriui algą nuo 
$8.000 ligi $12.000. Tcčiau 
dabartinis gubernatorius 
Walsh legislaturai pranešęs, 
kad jam esą užtektinai da
bartinės algos ir jei legis- 
latura norinti algą padidin
ti, tai galinti tai padaryti 
jo įpėdiniui, ty. kitam gu
bernatoriui, bet ne jaih.

Tai negirdėtas atsitiki
mas. Rasi, tame dalyke tu
no kokia nors svarbi kliū
tis.

Pagelba bedarbiams.
New York, N. Y. Įvairią 

tikėjimą, dvasiški jos susi
rinkime, kuris atlaikyta ko- 
vo 13 d. nutarta visose Suv. 
Valstijose pradėti agitaci
ją, idant bedarbiams eitą 
pagelbon visos bažnyčios ir, 
idant jos užsiimtu išrišti 
bedarbės klausimą. Tuo 
tikslu patariama kiekvie
noj parapijoj įsteigti vel
tus darbo biurus, taippat 
išrinkti specialius komite
tus, kurie nuolat bedarbiais 
rūpintųsi. Tečiau prieš to
kį dvasiškių sumanymą pro
testuoja I. W. W. (indus- 
trialistą) vadovai. Jie tvir
tina, kad tik jie tegalinti 
bedarbės klausimą išrišti. 
Ir tai padarysią, kuomet 
suorganizuosią visus darbi
ninkus ir kuomet tie patįs 
nukeliausią Washingtonan 
ir pareikalausią... darbo. 
Panašiai visuomet elgiasi ir 
socialistai. Jie nuolat šau
kia, kad dvasiški j a esanti 
kurčia į visokį darbininką 
skurdą. Bet kuomet nori
ma jau šis-tas darbininką 
labui padaryti, tada prieš 
tai protestuojama arba vi
sas veikimas papeikiama. 
Mat, tik jie tegalinti darbi-1 
finikus išganyti!

Kalinio sapnas
(Iš latviško).

nutupia žvaigždė tomis nak
timis, ir laisvės dainos, lyg 
varpai, gaudžia jų gyvatos 
sodnuose. Dideli ir stipri 
jų sparnai, skardus jų ko
vos riksmai, o jų galvos 
saulės vainikais apipintos. 
Ir kas rytą, kas vakarą jie 
susirenka ant augščiausios 
uolos ir lindi ir gaili pa
vergtojo brolio.

Ir belaisvis aras girdi tą 
dainą. Lyg mirties paliesta 
kilnojasi krūtinė, ir duslus 
aimanavimai veržiasi pro 
pušų viršūnes tolyn...

Bet naktimis, kai juodos 
šnypštančios gyvatės šliau
žioja po paparčiu lapus, pas 
kelmą atskrenda dvidešimt- 
galvis, smailanagis siaubū
nas... Dažnai jis nutupia 
ant aro krutinės, ir mirtin
gų seilių ilgi tinklai-siulai 
ima draikyties apie kruvi
ną kelmą. Tvirtai dvide- 
šimtgalvis inkimba aštriai
siais nagais aro kunan ir 
dvidešimtis išalkusių ger
klių godžiai čiulpia jojo 
kunkuliuojantį kraują...

Slenka metai po metų. O 
ant kelmo vidur miško guli 
pavergtasis aras ir kaskart 
jam ant krutinės nutupia 
dvidešimtgalvis siaubimas 
ir žiunda jo širdies kraują... 
Bet kalnuose kasmet gims
ta nauji arai. Jų sparnai 
vis tvirtesni ir jų nagai vis 
smailesnį. Jųjų pakrutėji
mas — audra, jų balsas — 
griaustinis. Vidunakčiais 
jie susirenka ant augštos 
uolos ir klausosi senųjų a- 
ru pasakos apie pavergtą
jį brolį ant žemės...

Ir tada tūkstančiai jau- 
ąą ąj-ą pląsupja spąrnai^__ 
Lyg vėsulos pasiuntiniai, 
jie smelkiasi į žilasis am
žinas girias ir gresia ir kei
kia kruvinąją žeme...

* *
*

Senai, senai aš mačiau 
tą sapną, bet jisai slenks 
man galvon ir neduoda ra
mumo. Vėjuotomis nakti
mis, kai sėdžiu nemigoje 
savo akmens karste ir už 
apkaltojo Jango siaučia vė- 
sula, — man rodosi, kad iš 
kažin-kur ataskrenda pas 
mane griausmo aidas... 
Man rodosi, kad aš girdžiu 
tūkstančių sparnų mosavi
mą ir aš, lyg niekdamas, 
tiesiu rankas dangun...

Ten skraido arai...
Ir, man rodos, aš girdžiu 

jų kovos giesmes, girdžiu 
jų šauksmus ir, lyg bepro
tis, lakstau po savo narve-

Ir tada man pasidaro 
neapsakomai linksma ir aš 
tikiu, kad greitai atsidarys 
šių kapą geležiniai vartai 
ir aš vėl galėsiu skrajoti 
po tėvynės lankas ir vėl ga
lėsiu bučiuoti tėvynės pie
vą rasotas gėles... Bet te
nai, tenai erdvėje skambės 
laisvės dainos, iškilmingi 
balsai ir skris prie saulės 
laisvieji arai!...

Ar matei kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
"DRAUGAS" yra 8-aių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi- I 
šokių žihių iš Lietuvos, Amerikos 
jr iš Viso pasaulio. “DRAUGAS" 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, puse! m. $1 
Užsieniuose metams $3. pusei n»ą $1.50 

Rašydami laiškus adresuokite
DRAUGAS PU B. CO. 
2634 W. 67th Št. Chicago, III.
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'“ Maironis -- musų tautinio
atgimimo dainius.

(Jo poetiško darbavimosi 25 metų 
sukaktuvėms paminėti).

► (Iš “Draugijos”).

(Tąsa).
— “Gyvenome amžiais su lenkais, kaip broliai;
Jie savo kultūrą mums davė”,
Kalbėjo Sągaila: “be jos gal iki šiolei
Dar nebūtumėm apšepetavę.
Šiandieną, užmiršę tėvų palikimą,
Mus perskirti žada vaikai;
Penkių iš historijos. amžių veikimą
Norėtų išbraukti paikai”. —
■— “Norėtų išbraukti!” Zvirbiinskas kvatojos:
“Nuo Lenkų mus perskirti žada!...
Juokai, daugiaus nieko! Apskretusios kojos
Greičiaus pabučiuotų sau padą!
Su lenkais išvieno mos liejome kraują
Už bendrą tą pačią tėvynę!
Jie mus į vainiką kultūriškai naują
Apšvietę, kaip broliai, įpynė.
Su jais giminiavomės; gentiškas būvis
Mus sumezgė ryšiu taip tvirtu,
Jog šiandien tarp musų kas lenkas, lietuvis, 
Salemonas pats nebeišskirtų”.
O drūtas Strumila, kurs valdo Bezdanus,
Raitydamas tisus geltonus,
Iš augšto nusprendė: ‘.‘Sum gonte lithuanus, 
Vienok natione polonus”.
Tai tokius tankiausiai daro bajorai užmetimus 

“Jaunajai Lietuvai”.
Per visą poemą raudonu siulu eina Lietuvos atgi

mimo idea, kurios geriausiu išreiškė  j u yra pats didžia
vyris Rainis. Skaisčiais, drąsiais ruožais, išsklaidytais 
visoj poemoj, nupiešia dainius pirmąsias musų atgimi
mo pastangas, o, priėjęs prie musų dienų, gan teisin
gai pažymi santikius jau ne nuo šiandien opius tarp 
“pirmeivių ir klerikalų”, dėdamas į Rainio burną kal
bą:

‘‘ ...netoli keliausme,
Jei dešimtį kartų statysme ir griausme,
Tą patį ant vietos bemynę;
Kalbų? E, gana iki soties kalbų

... , Iki šiolei turėjom! Šiandieną darbų,
Darbų reikalauja tėvynė! •
Nekartą net apima nusiminimas:
Taip iširas musų spėkų sutarimas.
O darbo tebėra pradžia. '
Štai neapykantos tiek milžinų!
Bet maž darbininkų, tėvynės sūnų,
Didvyrių su meile didžia.

Nenorit, kad eitų su mums kunigai?
Bet tie neapykantos šaunus raugai
•Iš gryno šaltinio nebėga.
Jus norit už sąžinės laisvę kariauti, 
O drįstate patįs tą jausmą užgauti, 
Kurs daugeliui alfa-omega.

Esi tu bedieviu — tai tavo dalykas,
Už ką gi berugsti, kad aš katalikas,
Kurs tavo sapnais negyvena;
Ant galo be Dievo nerasi žmogaus
Tik vieno jisai — Karalystėj Dangaus,
O kito po žeme rėplena”.

Nesusilaiko dainius taippat nepapeikęs jaunosios 
kartos žodžiais:

Bet ant nelaimės, jaunoji karta
Tik peikti ir griauti bemoka,
Manija siekių naujų paimta!
O mokslo ir meilės jai’ stoka.

Kosmopolitai, dienos milžinai!
Tėvų praeigos nepažinę, 
Markso ir Darvino puikus sapnai 
Jiems rupi daugiau už tėvynę.

Dailės žvilgsniu šią Maironio poemą reikia pri
skaityti prie labiausiai nusisekusių. Nors tūli tipai ne- 
suvisu išbaigti, nors veikmė nepilnai išplėtota, tečiau 
“Jaunoji Lietuva” duoda mums gražų ir gan 
paveikslą atgimimo musų tautos, kuri...

... neišvengė žiemos
Į prieglobstį brolių patekus!
Globoje brolių kalbos svetimos
Miegojo, ilgai neprašnekus!

Jei nuoseklumas poemoj nevisur yra išlaikytas, 
užtai nestinga tenai gražiausių gamtos piešinių, 
antai: •

“Pavasario dienos išaušo, prašvito;
Pabudo užmigę gamtos veikalai
Ir prašė nuo Viešpaties apdaro kito

. Bailiai iš po sniego išlindę šilai.
Numetus ledus, nusidžiugus Venta,
Bučiuodama krantą, banguoja putojas;
Ją sveikina pempės giesmė paprasta
Ir žagrę išėjęs mėginti artojas.
Prasijuokė saulė skaisčiais spinduliais, 
Vaikai vienmarškiniai palangėmis šildos;

Dabinasi girios drabužiais žaliais;
Ir žiedas ant kalno iš pumpuro gvildos”.

Arba vėl rudens piešinys:
“Baigės Rugsėjis. Ant oro bailiai
Oratinkliai draikės be vėjo,
Šypsojo saulė; bet jos spinduliai,
Tarytum, sudiev bekalbėjo.
Klykdamos žąsįs ir gervių pulkai
Į pietus padangėmis traukė.
Apdaro žalio nebtekę miškai
Tik pirmojo šalčio belaukė”.

Šiuodu Maironio gamtos piešiniu galima statyti 
greta analogiškų magistralių piešinių Duonelaičio, di
džiausio musų klasiko.

Paveikslingas yra Dubysos pakalnių aprašymas:
Malonios ir puikios pakalnės Dubysos, 
Išpintos žemčiūgų vainikais margai!
Šalis, kur užaugau! Kur atmintis visos 

graudingos, kaip musų vargai!
O beržas našlaitis nuleidęs šakas,
Kad švinta rytai ir išblykšta naktis,

jai beria sidabro rasas.
Ne rasos, tai graudžios jam ašaros byra!
Bet veltui šakas garbiniais apdabins;
Dubysa jau myli... bet tolimą vyrą:

vien Nemunas ją apkabins.
Lietuvės neieško, kaip vilnis Dubysos,
Sau meilės už kalnų, už girių tamsių;
Bet meilę ir širdį atranda rie visos, 

nes bėga lietuviai nuo jų”.
Čia matome mes tūlą analogiją su Mickevičiaus 

Konrado Vallcnrodo”). Arba ar nedai-
ir paveikslingas šienapjūtės piešinys:

“Ant dalgių palinkę antai šienpjuviai, '
' Tarytum, mėgina vis kirsti plačiau;

Išvydusi mirtį žolė pusgyviai
lyg prašo: greičiau, bent greičiau!

Kaip vilnis ant marių nuo milžino-vėjo, 
Taip pradalgės guldos ant pievos žalios;
Pakritę vainikai gardžiau sukvepėjo 

rasos pasigeidę gailios.
Maironio eiliavimui sunku ką beužmesti, jis visur 

sklandus, skambus, tik retkarčiais pasitaiko kur nekur 
silpnesnis eilių sutaikymas, kaip antai: “beužti”, “pus
ti”, arba “artistą” “vargamistrą”, bet panašių “li
cencijų” Maironis labai retai tedasileidžia.

Šį Maironio veikalą, vaisių jo pilnai subrendusio 
talento, turime priskaityti prie svarbiausių musų lite
ratūroje veikalų, neveizint Į kelias viršmiijėtas ydas; 
yra gražiausias ir teisingiausias paminklas kįkmčios iš 
irų Jaunosios Lietuvos.

*

PRANEŠIMAS DRAUGIJOMS!
‘Daugumui Chicagos lietuvių yra žinomas puikus dar
žas pikninkams Reisig’s Grove, Riverside. Dabar ta 
vieta vadinsis “Tautiškas Daržas” (National Grove). 
Šitas daržas bus patogiausia vieta lietuvių piknin
kams. Gerbiamos draugijos teturi tą vietą savo domoj. 
Daržan pasiekiama La Grange gatvekariais važiuojant 
Desplaines avė.

Sulyg daržo išraudavo  j imo ir visas informacijas 
suteikiama:

“KATALIKO” REDAKKCIJOJ,
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Ill.

— arba — 
Darže pas Mar ozą, daržo užveizėto ją.

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

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

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

aišku

kaip

“Vilija” (iš 
lus

* ■
*

Poemoj-satyroj “Raseinių Magdė” dainius kar
čiais juokais pro ašaras, skaudžiai plakdamas Lietu
vos lenkbernius, — ant kanklių padėjęs pirštus”, 
užtraukia dainą, “tylėt paliovęs”, ... primena laikus 
užmirštus”.

Jis primena bajorams, kuo jie buvo kadaisia musų 
tautai ir kuo jie šiandien turėtų būti, sakydamas:

“....amžiai žino teisybę skaudžią!
Jos patįs klauskit, ištautę broliai!
Net girios, jūsų parduotos, gaudžia:
Svečiais mums esate sunkiais ligšiolei!

Tėvų-didvyrių dejas- pamynę,
Ne jus šiandieną tautos vadovai,
Už bočių kalbą, už jų tėvynę
Be jūsų skydo pradėjom kovą!

Dabar pervėlu vadovais būti;
Bet laikas, laikas akis pratrinti!
Nejaugi, broliai, vienybe drūti,
Greta nestosme tėvynės ginti?”.

Ne vien bajorus-lenkbernius skaudžiai plaka dai
nius, jis karčiai pajuokia ir visokius “-stus”:

“Ateistų, marksistų, deistų, 
Nitscheistų, materialistų 
Nepritruks, kaip pasaulei vargų, 
Nepritruks, iki svetimu protu 
Beieškosime laisvių svajotų, 
Iki jas Donkichotai sodins. 
Na ir Magdė užtai Raseiniečių 
Sveikas protas musų sodiečių 
Instinktiviškai juos bevadins”.

Bet kas ta “Raseinių Magdė”? Kodėl ji musų so
diečių vaidentuvėj liko pajuokimo ženklu? Kas ji buvo? 
Kuom ji prasikalto?

Savo poemoj-satyroj dainius vaizdingai duoda at
sakymus į visus viršpastatytuosius klausimus. Visų 
pirmu, kas ta “Raseinių Magdė”?'

, “Ties Raseiniais, prie dulkančio kelio,
Kurs ateina nuo Kražių miestelio,
Švietė Buivido rūmų langai;
Ėjo tamsios į kelią alėjos;
Jų liepoms-šimtmetėms gėrėjos
Privažiavęs keleivis ilgai.

Daug pas Buividą turtų-gėrybių!
Savo girių ir žemės platybių 
Jis patsai nežinojo ribos.

• Kas iš to, kad sunaus neturėjo 
Ir palikt savo vardo nespėjo,

Del didesnės ainių pagarbos.
, Ką paveiksi? Taip Dievui patiko. 

Bet užtai jaunikaičių vainiko 
Jo Magdutei visi lig Šiaulių 
Pavydėjo; o jaunos merginos 
Veltui rūtų vainikais dabinos, 
Nesulaukdamos žvalgės piršlių.

Ir ne tiek pono Buivido turtai 
Paviliojo jaunimą, kiek burtai 
Jo vienturtės; mat, buvus graži, 
Sako buvusi kraujas ir pienas, 
Buk iš proto išėjęs ne vienas, 
Ir del jos nusižudę šeši.

i Bet jinai bemylėjo tik vieną: 
Nuo'pat ryto per apskritą dieną, 
Kaip į kūną įkibus dielė, 
Tik prieš veidrodį vien bestovėjo, 
Prieš jį klastės, ir jį bežiūrėjo, 
Pasipuošus kaip rožė-lėlė.

Ponas Buividas laukė vestuvių!
Bet jo Magdė ant musų Lietuvių 
Ir žiūrėt nežiūrėjo kvailiai;

' Kito krašto dažais? išsitepus, 
Rer naktis besapnavo išlepus, 
Kito krašto atjosią piršliai.

Bet delko gi Buivydytė gavo vardą 
Magdės” ir liko pajuokos ženklu?

“Kai Jagiela Jadvygą išpiršo 
Sau už pačią, tai viską užmiršo 
Del vienybės ir Lenkų naudos;
Tik bajorai seimuose ginkluoti, 
Nenorėjo dar vis pasiduoti 
Banguoja Dubysa blaivai vilnimis., 
Lenkų prieglobai ant visados.

Bet dabar, kad pražūtų peštynės, 
Atsisako visai nuo tėvynės 
Ir ant nieko daugiaus neatbos;
Del drūtesnės ant amžių vienybės, 
Atsisako nuo bočių galybės, 
Nuo jų vardo, nuo savo kalbos.

Taip didžiūnai su lenkais nutarę 
Kuone prisiegą buvo padarę 
Ir tik Daugirdas vienas tada, 
Kad Lietuvių jau galą pamatė, 
Tokią išlygą lenkams pastatė, 
Pirm subeldęs maršalkos lazda:

“Tiek jau to! Vardas ’buvęs nebuvęs, 
Mus surišo Jagielos vestuvės, 
Tegul antros vestuvės pribaigs!
Atsisakę nuo bočių-galiunų, 
Pasiduosme su dūšia ir kunu, 
Nors lietuviai mus keikte prakeiks.

Bet tada įsikūnys tas žodis, 
Kada lenkas stebuklą parodys:

i Kai žemaitis jam taip užtikęs, 
Kad net dukterį duos jam už žmoną; 
Kurs nuduotų net patį Iftironą, 
Kai lietuvė už jo ištekės”.

S8«

O vienok atsirado lietuvė!
Ką beveiks aršus mulkiai nebuvę!
Atsirado vapsa-mergina,
Ir tam lenkui Raseinių bajorė 
Štai ant kaklo kvailiai užsikorė, 
Lyg nebūtų mūsiškių gana.

Ta Raseinių bajorė ir buvo paikoji Buivido žemai
čio duktė, kuri, kaip padavimas sako, surišusi Lietuvą 
su Lenkija, bet...

“ta garbė nenuėjo į plotį
Musų Magdei: pradėjo raudoti
Ir slapstytis visur pašaliais!...

• Kaip vienuolė užsiskleidė rūme,
(Seka toliau).

įM’
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“Raseinių

PADĖKITE STATYTI
TAUTOS NAMUS VILNIUJE

PASLAPTYS

užsakyti ant 
ir už $60 da- 
ir augliaus.
sportu tiktai

Parduodama visose aptickose 
arba tiesiog pas mus, prisiim
tus jų Rainą

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

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA 
(Lltovskoje Naučnoje Obščestvo),

Lydos gatvelė, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.

908-10 W. 14th St.. Chicago. Ill.
2 blokai nuo Kalstei! St.

SEVEROS TAB-LAX
Pnliuosuojanti šalčiu

kai.
• Vaikams patinka.

Geri ir suaugusiems.
Kaina 10 ir 35 centai.

C E D A RR A PID S, ■ IO W A

Gali apsirėdyti
Beveik uždyka.

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

Gali but puikiausių 
už $5.

Parsiduoda pigiai čemodanai ir la
gaminai.

Ateikite Į

S. Gordon
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ.

1415 S. Halsted st., Chicago

[Pirtis
VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas 

. screda nuo 8 ryto iki 6 v. vak.

Pavasario
Ligos

yra žinomos tuomi, kad 
išmeta laukan neku
rtuos nevalumus per o- 
clą. Nuo to paeina j- 
vairus bjaurus išbėri
mai ir visokį pnčkai. 
Apvalykit kraujų, tai 
atsikratysit nuo bėdos. 
Imkite viduriu

Severos
Kraujo Valytoją

(Severn’s Blood Purifier)
I

tai tuojaus užtėmysit 
geras pasekmos
Kaina vienas Dolerias.

Odos Skylaites
arba taip vadinami po
rai, privalo būti už
laikomi grynai ir ne
turi būti užkimštos, 
kad leidus gamtai iš
skirti per jas visokius 
kraujo nevalumus. Lai
kykite porus atdarus, 
vartodami

Severos Gydantį
Odos Muilą
(Severn’s Medicated Skin Soap)

Tai yra mailas, kuris 
privalo . but vartoja
mas įvairiausiouse at- 

' sitikimuose. Pataria
mas, kaipo geras kū
dikių maudymui, mo
terims praustis, vyrams 
skustis. Galvos prau
simu! yra tiesiog pui
kus.

Kaina 35 • centai.

Ar žinai kas tamstai užslėpta. 
Jaigu nori viską žinoti, tai nu
sipirk tuojaus šitą knygą su 170 
aprašymų ir 50 paveikslų, joje 
aprašoma paslaptys visų stebukla- 
darių-monininkų, štukorių, kazir- 
ninkų, ir kitų. Aiškiai ir supran
tamai išaiškina visas jų gudry
bes, taip kad tamsta galėsi vis
ką padaryti ir busi mylimas kai- 
pi gabus žmogus. Tai yra viena 
iš geriausių knygų, kurios nie
kur kitur negalima gauti. Gra
žiais audimo apdarais $1.50.

J.’’SINKUS 
1841 S. Halstad St, Chicago, III.
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| MOTERIŲ SKYRIUS. |

SUFRAGETĖS.Tokiu© antgalviu nesenai išleista kninga, kurioje plačiai aprašoma moterių judėjimas Anglijoje,Judėjimas, kurį nuolankiai sutiko 125 municipalinės tarybos ir beveik 250.- 000 moterių atviroj manifestacijoj ant Londono gatvių yra labai svarbus ir vertas jis giliau pastudijuoti.Lietuvių visuomenė sufragiečių veiklumo nežino. Žino tik jų dalies pašėlusius visoj Anglijoj, ypač Londone, darbus, užpuldinėjimus ant ministerių, namų deginimus. Tai patyrė iš laikraščių. Tas, taip vadinamas “kariau j ančia s” sufragetės, žinoma, visi pasmerkia. Jų neapkennčia ir tikroji sufragiečių organizacija. Apie tai minėtoje kningoje plačiai rašoma. Priduriama, kad “kariaujančias” sufragetės pasmerkiančios net paprastos darbininkės, kurios labiausia juk ir išnaudojamos dabartinio neteisingo draugijinio surėdymo.Tečiau tasai pasmerkimas atleidžiama, nes visi tie, katrie kaltina sufra- getes už jų tą pašėlusį kovojimą, nesupranta prideramai dalykų stovio. Juk faktas, kad moteris, kurios ___ visas laikąs .tylėdamos vilko skriaudas, ir pagaliau griebėsi aštresnių priemonių, nematytas pasaulio historijoje atsitikimas, sulaužymas senobinių tradicijų, ir todėl didžiuma nenori suprasti to apsireiškimo. Nekurie mano, kad mo- terei prigimta laikyties tik vieno namų židinio, auklėti vaikus, būti paklusni vyrui ir toli gražu nepridera maišyties politikom Tečiau virto kitokia gadynė ir moteris pareikalauja ti iš tų senobinių jungo.Taigi kningos stengiasi v
issiverz-tradicijųautorius isupirmu, pasiremdamas faktais, išaiškinti priežastis, iš kuriu atsirado Anglijoje “kariaujančios” sufragetės.Pradeda visa tai princi- pialiais klausimais, kas y- ra sufragetės, ką jos nori, ką veikia. Ir į tuos klausimus smulkmeniškai atsako.Perkrato jų veiklumą konstitucijinėji šviesoje ir paeiliui skyriais išdėsto pasielgimo statistiką tokių visuomeninių ir valstybinių institucijų, kap parlamentas, teismas, kalėjimas, policija, daktarai, bažnyčia.Vienas skyrius pašvenčiama to sufragiečių judėjimo priešininkams. Pagaliau baigia visa eile palyginimų: sufragetės ir presą, sufragetės ir vyriškiai, sufragetės ir moteris.Iš kningos sužinome, kad nuo 1866 metų Anglijos moteris darbavosi legaliais keliais ir todėl jų judėjimas kuone visai užmigo. Gi šiais laikais tą miegą perlaužė “kariaujančios fragetės.

Autorius nepasako savo nuomonės kas link to sufragiečių judėjimo, bet išveda aikštėn vien tik faktus, kurie labai margi ir indomųs.Ir taip: teismų rolė su- iyg to moterių judėjimo užsitraukė ant savęs juodą dėmę teisėjai sulaužė 1868 metais moterių teises, pažymėtas Lord Broughaus Act, panaikino praktikoje 1911 metais peticijų teisę, pagaliau 1905 — 1912 metais nepripažino sufrage- tėms teisių, specialiai skiriamu politikiniams kaliniams. Kalėjimo valdybos taippat daug tame dalyke nusidėjusios. Gydytojai stačiokai ir jų pasielgimas tiesiog vienpusis.Moterių judėjimas tečiau nieku negali būti mas, kad valdžia triai nuo moterių ragintai, tai gana ta tau dalykan įeina dvi priežastį: politikinė ir psych i n ė.Jei mote vis turėtų rinkimų teisę, vyriškiai negalėtų taip lengvai neprileisti jų prie įvairių profesijų, prie geresnių uždarbių. “Tuomet pasaulyj įvyktu naujas visų gerų daiktų padalinimas”. Anglijos ministerija nujaučia, kad jos rolė nėra labai graži, nežiūrint to tečiau nuo 1906 metų kariauja prieš moteris. Ir tuo savo, pasielgimu teikia vyriškiams nauda. Tai paliudija moterių darbo apribavimas, moterių, neturinčiu darbo skriaudimas ir tt.Kovotojai už teises moterių ir del liaudies nekantriai laukia to laiko, kuo- ' met kultūra pakils ant tokio laipsnio, jogei visoks išnaudojimas nebus galimas. Bet kolei tas laikas prisiartįs, priešininkėms tos rasi didžiausios kovos už laisvę reikia priminti tą didelę teisybę, kurios mus mokina, historija — “tei- gražumu neapturima, jos iškovojama.”

Su atsidėjimu todėl tė- mykimės ateitin!
Alma.

bet

Tėmyki- ateitin!” gimdyto- subrendę
reik pasakyti apie kuomet nesirūpina auklėjimu ir nepri- jo atsakančiai atei-

sulaiko- taip aš- nori ap- aišku —

TĖMYKIMĖS ATEITIM.

skamba: “Nemąstyk jau a- pie tai, kas atsitiko, atmink šia diena, bet tėmvkis ir į rytdieną" Lordas Tennyson, vienas žymiausiųjų angliškų poetų, vėl rašo: “Kuomet dausose apsireiškia speigai, kuomet šaltukas pasidabrina augalus ir kuomet nėra niekur bičiuo- lio, kuris ateitų pagelbou ir palinksmintų — zuikis palieka apydairus ir viską pramatąs. Supranta jis, kad seko apvienėjimas ir sunkios mėginimų valandos, ir todėl savo guolį tinkamiau aprūpina. Tasai zuikio atsargumas yra nekai- po pasarga mums — žmonėms, tatai turime tuo pavyzdžiu naudoties ir atsakančiai prisiruošti toms valandoms, kuomet mums pasirodys, kad tarytum visas su- pasaulis priešai mus sukį-. la. Negalima tečiau kaltin- lią.

ti nei pasaulio, nei Apvaizdos už musų neakylumą; mes patįs esame atsakanti už musų darbus, mes su atsidėjimuŽino tą teisybę jai ir auklėtojai,žmonės, kurie jau turi įgiję gyvenimo patyrimus, tai tas gi juos, vaiko ruošia čiai.Kultūros arba civilizacijos tvėrime nėra svarbiausiuoju dalyku uždėti kokią krautuvę, pratiesti geležinkelį arba atidaryti kokį nors fabriką, bet auklėjimas vaikų, kurie paskui galėtų ramiai darbuoties tose darbo šakose. Ir atsakomybė taigi tokio vaikų išauklėjimo visuomet guli ant tėvo ir motinos. Čionai yra jų veikimo dirva ir jie turi suprasti, kad su taja valanda, kuomet vaikas ateina pasaulin, jų šventa pareiga išauklėti tą vaiką a- teičiai, argi žiūrėti prekyn toliau, negu buvusieji Cezarai, Ilannibalai arba Napoleonai.To pasaulio historijoje buvo laikas, kuomet manyta, kad būti kariauninku, tai kilčiausias žmonijos i- dealas. Buvo taippat laikas, kad piratų arba žmogžudžiu užsiėmimas laikyta garbingu. Taippat kadai- siai manyta, kad net maži nesusipratimai, kurie lengvai butų galima gražumu paūaikinti, turi būti išlyginami būtinai kraujo praliejimu.Šiais-gi laikais pagaliau persitikriname, kad vienu didžiausių nuoveikalių yra užsiėmimas vaikų auklėjimu.Vaikas paliks tik tuokart naudingu šaliai piliečiu, jei gimdytojai supras, kad jis ateityj turės užimti jų vietą. Tatai ir yra su atsidėjimu žiūrėjimas ateitin!Gimdytojai turi mokyti vaiką taip, idant jis atietyj paliktų tikruoju šulu. Vaikas gimęs šiandie ir besivystantis normaliai, 1935 arba 1950 metais jau jis žinos apie didesnius stebuklus, apie kiltesnius nuo- veikalus, apie milžinesnius darbo vaisius, negu šiais laikais jo tėvas ir motina.Jaigu tad vaikas nebus prideramai priruoštas pildyti ateityj savo pareigas, tatai laukia jų nepasisekimas, vylius ir vargas.Ne todėl mes esame apdovanoti vaiku, idant juo- mi tik žaistumėm ir links- . mintumėmės! Didelė . be, kurios gimdytojai ri pamiršti, yra ta, vaiką pamokinus ir; džius jam, kad ateitis jam priguli., “Nežiūrės liūdnai į pra-■ eiti — toji jau daugiau'nebegrįš; stengkis išmintingai pagerinti dabartį — kadangi šita priguli tau;■ žengk ateitin drąsiai ir su vyriška širdimi” — sako vienas amerikoninių poetų.Mes, katrie gyvename da- bartyje, visuomet atminkime tuos, kurie įžengs į mu- i su pėdsakius, kad jiems iš- kalno parodžius tikrąjį ke-

IŠ VISUR.
Prieš Vokietiją. Vokietijoje gyvenanti vokiečiai, Suvienytąją V. pavaldiniai, pradėjo protestuoti prieš Vokietijos valdžią, kuri renka iš ją lygiai kaip ir iš savo pavaldinių specialius karinius mokesnius. Tokius pat protestus įnešią ir kitą valstybių pavaldiniai, Vokietijoje gyvenanti. Tik nežinia, ar tie protestai gelbės ką, kadangi valdžia nuosprendžius iš visą imti mokesnius, kas tik Vokietijoje gyvena ir ten veda šiokius tokius reikalus, nežiūrint pavaldinystės. Ginklavimuisi pinigai ne juokais reikalingi.

Šaudymasi pasienyj. Austrijos ir Rumunijos pasienyj andai ištikę tarp minėtą valstybių kareiviu kruvini susirėmimai. Černogo- rai buvę užpuolę Austrijos žandarmą, kurį paskui apgynę Austrijos kareiviai ir bešaudant užmušę kelis černogorus. Panašus atsitikimai atsikartojanti labai tankiai. Černogorijos valdžia atsiprašius Austriją ir kreipusis į Rusiją, prašydama patarpininkauti tame dalyke, idant viską gražumu pabaigus.
Prieš krikščionis. Iš Konstantinopolio apturėta žinia, kad Turkijos valdžia ėmus labai neapkęsti krikščioniu, kaip politikiniu, taip ir ekonominiu žvilgsniu. Kadangi Turkijoj pirklyba daugiausia užsiima graikai ir armėnai, tati iš to laukiama labai liūdną pasekmių.

I_

TEISINGAS VAIKELIS.

teisy- netu- idantnuro

Pasibaigė straikas. tralijos didesniuose tuose pasibaigęs mėsininką straikas, todėl ir mėsos išnaujo pakaktinai busią, kurios pirmiau buvę pritrukę. Mėsininkai su darbdaviais gražumu susitaikę.

Aus- inies- Gyduoles iš Lietuvos

Labdaringumas! Buvusi Serbijos karalienė Bielgra- do universitetui visas savo nuosavybes, atsirančias Serbijoje, vertės pusantro milijono dolerių. Exkara- lienė serbus prasčiokėlius visai pamiršo, o juk tie skursta, badauja. Už tą pinigu dali reikėjo nors jiems šį-tą pagaminti, kadangi universitetas jiems yra svetimas.
Prieš dvikovas. Vokietijos parlamente išnaujo andai atsibuvusios diskusijos prieš ir už dvikovas, labai prasiplatinusias tarp ofi- cieriu ir kurioms labai prielankus pats kaizeris. Dvikovų ideą gynė karo ministe- ris, bet nesipriešino ją šio- kiam-tokiam apribavimui. Pagaliau parlamentas nusprendė, kad oficieriai, ko- kiuo nors budu provokuojanti dvikovą, turi būti iš armijos prašalinami.

Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 
gyduolėmis (liokarstomis) ' geriausias 
išsigydo.

Iš Lietuvos prisiunčią į Ameriką 
vaistus (Kekarstas) vartojamus 
tuvoj:

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

tizmo.

Nuo viduriavimo.
Nuo kosulio sauso ir su 

sėjimu.
Nuo širdies drebėjimo-nervų li

gų, priepuolio.
Prisiųsk savo adresų ir vienų do

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

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

Lie

ti) del

(2)
(3)

(4)
(6)

(7)

reuma-

atsiko-

elephone Yards 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 

tai net iš pat Kauno. Salė veseli- 
čia panedė- 

mo- 
8:00

toms, 
liais, 
koma

936

susirinkimams, 
utarninkais ir ketvergais 
šokti, šokiai prasideda

T. Radavičia, 
W. 33 St., Chicago, III.

Ko ligoniai nori.Nežiūrint kokią ligą jus turite, jąs stengiatės rasti vaistą, kurisai jus pagydytą. Jąs neatbojate, koksai yra jūsų ligos vardas. Ligose, turinčiose savo svarbiausiu simptomu apetito ir kūno jėgą netekimą, reikalinga žiurėties naujo vaisto, kaipo Triner’s American E- lixir of Bitter Wine, kuris greitai paskatina virinimo organus prie atnaujinto veikimo, kuris suteikia natu- rališką apetitą ir kuris sustiprina kūną. Šisai vaistas visiškai išvalys kūną ir užlaikys jįjį tyru. Skilvio, kepenų ir viduriu ligose jisai visuomet suteikia pageidaujamąjį palengvinimą. Aptiekose. Jos. Triner, Išdirbėjus, 1333-39 So. Ashland avė., Chicago, Ill. Tri- nerio Linimento pareikalavimai auga, kas rodo, kad jisai veikia musą rėmėją užganėdiniinui. Jisai yra didis reumatiškuose ir neu- ralgiškuose skaudėjimuose. 
(Advt.) |

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

Neturtingas vaikelis ka- minšluostis turėjo karalienės rūmuose iššluostyti kaminą, kuris vedė per kakalį (pečių) į jos gyvenamąjį kambarį. Nusileidęs žemyn lig kakalio ir inėjes kambarin, jis rado jį tuščią ir truputį apsistojo, kad pasigė-. rėjas gražiais karalienės daiktais. Ypač vaikeliui patiko aukso laikrodis, kuris buvo padėtas aut stalo. Jis paėmė laikrodį į rankas ir pradėjo į jį žiūrėti.— O, kad aš turėčiau tokį laikrodį! — galvojo vaikelis — o, kažin, kad aš jį pasiimčiau? Bet tuokart aš bučiau vagis! Kažin, ar galėčiau kuomet-nors- ramiai ilsėtis ir miegot? Bet, visgi, aš išsyk palikčiau didžturčiu, galėčiau dėvėti puikias drapanas, kasdien gardžiai valgyti ir gerti. Ir, rodos, niekas to nematytu! Niekas? Ugi Dievas tai pamatytų, kurs yra visur? Ar galėčiau aš vėl ramiai prie Jo melsties? Ar galėčiau aš gerai ir ramiai numirti?Tokios mintis vaikelį per- gązdino ir padėjo jis laikrodį vėl ant stalo, tarydamas patsai į save:— Ne, geriau būti neturtingu ir turėti gryną sąžinę, negu būti turtuoliu ir vagimi!Po to vaikeliskuogreičiau-, šiai išlipo tuo pačiu kelinę kuriuo ir įlipo, iš karalienės kambario.Karalienė viską matė per duris ir pažino vaikelį. Ji liepė pašaukti pas save mažą kaminšluostį ir gausiai jį apdovanojo. Nuo to laiko vaikelis metė savo a- matą ir pradėjo mokyties. Išsimokinęs buvo labai doras ir turtingas vyras.St. Grigiškis.
GUDRUSIS PIEME

NUKAS.

M. A. Norkūnas

a:

Vienatinis
Lietuvis 

Išdirbėjęs.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
pa t ingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
padi ngtuce- 
lluloid’u.šar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

Tel. Yards 2716

Seniausia Lietuvii; užeiga pas

Juozapą Ridiką
Užlaikau pirmo skyriaus gėrimus 
garus ir gražiu naują svetainę : 
rinkimams, vestuvėms ir baliams.

3353 LIME ST., CHICAGO,
Kampas 33 gatvės.

> ci- 
susi-

ILL.

UoSlunc B*U rouaaii C*., BtUiaore.MiL.US.te

_____

— Šita kreida padirbau ženklą jam ant pečių, kad jį pažinus.— Gerai, tarė pulkininkas, — šitas gudrumas vertas rublio.— Bet kas gi jį? — paklausė— Aš — tarė sis pulkininkas, gudruolis.Kareivis turėjo atiduoti aviną ir buvo nubaustas.St. Grigiškis.

man duosjuokdama-— nes tu

Kartą kareivis paėmė nuo piemenuko aviną ir nusinešė jį. Piemenėlis su a- šaromis prašė jo, kad jis jam atiduotų aviną, bet kareivis nenorėjo klausyti jo. Tuomet piemenėlis nubėgo pas pulkininką. ITilkinin-— Aš nubausiu tą kareivį, bet turiu žinoti, kuris gi iš visų taip padarė.— Kai aš jį tiktai pamatysiu, tai tuojau ir pažį- siu — pasakė piemenėlis.Pulkininkas įsakė visam pulkui sustoti eilėn, ir vaikelis, ilgai negalvodamas, nuėjo ieškot vagio, pasislėpusio tarp kitų kareivių. Piemenukas ėjo kareiviu užpakalyje ir žiurėjo į jų pečius.— Klausyk, — tarė pulkininkas, — tokiu budu tu vagio nerasi. Pečiai juk visų jų panašus, tu eikie priešais ir žiurėkie į veidus.Bet vaikelis visgi ėjo toliau ir pagaliaus parodė.— Šitas, pone pulkininke!Piemenukas išsitraukė iškišenės gabaliuką raudonos lijoną rublių daugiau, negu kreidos ir tarė:

GERASIS KAZIUKAS.Buvo labai sunki Kilo badas visiems niams žvėrims ir žiema. lauki- paukš- čiains. Ypač buvo vargo kiškeliams ir kurapkoms. Naktimis kiškeliai atbėgdavo pas triobas ieškodami gyvulius šeriant numestų šiaudelių bei šieno pluoštelių. Gi kurapkėlės pasidarė tokios jaukios, kad rankomis galėjai jas gaudyti. Jas, vargšes, dažnai gaudydavo šunes.Gerajam vaikeliui Ka- ziukui pagailo nelaimingųjų kiškelių ir kurapkėlių, todėl jis vakare, kai vyresnieji šerdavo gyvulius, išnešdavo laukan kiškeliams sugraibęs šiaudagalių ir šieno, o kurapkoms — visokių grudų atamatų.Tokiu budu Kaziukas iš- šėrė nemažą kiškelių ir kurapkėlių.
A. Žvirgždas.

MĮSLĖS.1. Du broliu tik per kelia gyvena, o vienas kito nemato.2. Pas keturias motynas po penketą vaiku, visi vienu vardu.3. Be ranku, be kojų, be galvos, be pilvd, o kur tik pasisuka, visur pučia.4. Dusia iš siūlų, galva iš ugnies, o kūnas jaučio arba karvės.
CHINIJOJ BETVARKĖ.

Visoj šalyj siaučia 
banditai.Chinijos banditų būrys, susidedanti iš 500 žmonių, andai užpuolęs miestą La- kokau, kurį apiplėšęs ir paskui padegęs, žmogžudžiai visupirmu užėmę arsenalą ir ten apsiginklavę. Paskui padegę kelis žymesnius namus ir žibalo įstaigas. Kuomet mieste gimęs sumišimas, jie pradėjo savo plėšimo darba. Nužudė; du norvegu misionoriu. Negalėdami visų suplėštųjų daiktų nusinešti, tai padaryti privertę 2.000 miesto gyventojų. Ir šitie visus daiktus prievarta nunešę paskirton banditų vieton.

Cariutė išteka. Balandžio mėn. busią oficialiai pa- skelbta sužadėtuvės Rumunijos princo, sosto Įpėdinio Karolio su Rusijos caro dukterimi Olga.
Karo sąmata padidinta. Rusijos valdžia Įnešusi durnoji karo sąmatą šiems metams. Reikalaujama 50 mi-pernai tam pačiam reikalui.
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KATALIKAS

Emigracijinis judėjimas.
Mire garsus išradėjas.

Italai savo tautą gina
Ristininkų turnejus

džiama senatoriams sesiją 
metu rūkyti taboką. Tas 
nutarta daugiausia sveika
tingumo žvilgsniu.

Rasi, retai kas musą lig- 
šiol žinojo, kad senate sesi
ją metu visi senatoriai rū
kydavo. Ir iki šiam laikui 
senoviškai buvo sekama 
chinietiškas, necivilizuotas 
įprotis.

Moterįs uždare saliunus
JU-EMIGRACIJINIS 

DĖJIMAS.
Washington, D. C. Vy

riausias’ emigracijos komi- 
sorius savo metini am rapor
te parodo, kad 1912 metais 
skaitlius emigrantą iš Ka
nados į Suv. Valstijas bu
vęs 107.943; tame skaitliuje 
buvę 38.317 Suv. Valstiją 
piliečiu, 42.649 kanadiečiu 
ir 26.977 svetimžemią iš ki
tą valstybių. Tais pačiais 
metais iš Suv. Valstiją į 
Kanadą iškeliavo 143.251 
asmenų, tarp kurią buvę 
97.951 Suv. Valstiją pilie
čiu, 38.086 kanadiečiu ir 
25.214 svetimžemią.

1913 metais emigracijos 
padėjimas kiek-tiek atsi
mainęs, kadangi iš Kana
dos į Suv. Valstijas pribu
vo 130.664 asmenis. Be to 
per Kanadą tais pačiais me
tais i Suv. Valstijas atke
liavę 23.725 svetimtaučiai. 
Mat, per Kanadą keliaujant 
yra lengvesnės 
inėjimo sąlygos.

Emigracijos 
asmeniškai yra
emigracijos suvaržymui, ka
dangi daugybė amerikoni- 
nią piliečiu kas metai iške
liauja i Kanadą, gi į aną 
vietą čion turėtą būti Įlei
džiami nauji sveiki ir tvir
ti ateiviai, kurie nori dirbti, 
nežiūrint ją moksliškumo.

jam prisieis susitikti 
owa taimeriu Gotch’u.

Indomu tečiau, kad apie 
tą turnė j u angliškai laik
raščiai beveik nieko nera
šo. Turbūt jie saugoja savo 
dievaitį, kad kartais iš jo 
koks svetimžemis neatimtu 
šampiono vardo. Jei tas bu
tu menkas šanipionas, kibą 
tik dolerinis.

su I-

šion šalin

komisorius
priešingas

NEPAPRASTAS IŠRA
DIMAS.

Cincinnati, O. Nekoksai 
Martin Panian iš Eveleth, 
Minn, išradęs gelumbę, ku
ri ne tik kad nedega, bet 
dar žmogus jaja gerai apsi
siautęs galįs vaikščioti be 
jokio pavojaus po didžiau
sias liepsnas. Tasai išradi
mas bus labai naudingas 
gaisrininkams, -kaip tvirti
na žinovai.

JAUNI BANDITAI.
Aurora, III. Iš valstybiniu 

pataisos namą St. Charles 
Home andai pabėgo trįs 
jauni piktadariai, kurie ten 
buvo laikomi už įvairius 
prasižengimus. Iš pataisos 
namą jie pakliuvo sodžiui! 
Big Rock, 12 mylią nuo Au
rora, ir ėmė ten terorizuo
ti moteris ir vaikus, išrei
kalaudami iš ją prievarta 
sau valgio ir pinigą. Paga
liau peršovė vieną farmerį, 
kuris norėjo juos sudrausti. 
Pašovę farmerį jie nusidan
gino į artimiausią mišką. 
Bet kad miške buvo šalta 
ir juos ėmė kankyti badas, 
be to pabijoję laukiniu žvė- 
rią, išnaujo sugrįžo jie so
džiui! ir tuoj visi trįs liko 
suimti. Vietinis šerifas juos 
išgabeno Geneva kalėjimam 
50 apsiginklavusią farme- 
rią ją ieškojo, bet piktada
riai prasilenkė ir anksčiau 
sugrįžo sodžiun, negu buvo 
manyta.

Visi trįs čiagimiai, vienas 
17 metą, kitu du 16-kos me
tą. Iš pataisos namą jie nuo 
trečio augšto per langą nu
sileido, gi revolverį buvo 
pavogę nuo savo užveizdos.

Ją pašautas farmerys at
sirandąs ■ ligonbuty j.

Tai bus geri paukščiai. 
Tokius laidokus ir neverta 
paleisti laisvėn.

MOTERĮS UŽDARĖ 
SALIUNUS.

Muncie, Ind. Čionai atsi
buvo balsavimai reikale už
darymo saliuną ir svaigina
mąją gėralą išdirbinio 
drausmės. Laimėjo alkoho
lio priešininkai, kadangi 
462 balsą didžiuma nutar
ta i 90 dieną visus saliunus 
uždaryti. “Sausąją” laimė
jimui pagelbėjo moterįs, 
nepermaldaujamos alkoho
lio priešininkės, kurios 
kaipir susikalbėjusios bū
riais nuėjo į balsavimo-vie
tas ir smuklėms padarė ga
lą.

1911 metais “slapieji” 
buvo laimėję 504 balsą di
džiuma, bet tuomet moterįs 
neturėjo balsavimo teisią.

vaizdai iš vietos italą gyve
nimo. Tą parodą buvo pa
rengusios šešios parapijos, 
kad visuomenei parodžius, 
kaip nekurie skurdžiai dar
bininkai nekurtose miesto 
dalyse gyvena. Visa toji 
paroda susidėjo iš piešiniu 
ir fotografiją, kuomi italai 
labai pasipiktino, tvirtinda
mi, kad tuo budu norima 
juos apjuodinti, pažeminti. 
Viena fotografija pav. per
statė italę su kūdikiu ant 
ranką ir turėjo apačioje pa
rašą: Svetimžemes pridera 
pamokyti, kaip turi globo
ti ir auklėti vaikus. Tos i- 
talės vyras pirmiau dar bu
vo nuėjęs parodon ir minė
tą fotografiją sudraskęs, 
už ką liko suareštuotas.

Pagaliau minia viską su
naikino. Musą nuomone, ge
rai padarė. Tegu ameriko
nai perdaug nepajuokia 
svetimžemią, nes be pasta
rąją visiems amerikonams 
prisieitą dantis pakabinti 
kur ant kertės.

VALDIŠKI ATSARGOS 
BANKAI.

Washington, D. C. Fede
rate valdžia jau parinkusi 
miestus, kuriuose bus įkur
ti valdiški atsargos bankai 
sulyg naujo monetarinio i- 
statymo sisteino. Išpradžią 
valdžia tuos bankus įkurs 
11 miestuose, būtent:

New York, Philadelphia, 
Richmond, Atlanta, Dallas, 
Chicago, St. Louis, Cincin
nati, Minneapolis ir San 
Francisco.

Apart tą miestą prirei
kus bus paskirti dar ir kiti 
miestai.

IŠRADĖJAS MIRĖ.
New York. Vienas ge

riausiu ainerikoninią inži
nierių ir pneumatiniu verž
tu vi u 
uams

SIUNTINIŲ TRUSTAS 
IŠRIŠTAS.

New York. Siuntiniu 
kompanijos “United States 
Express Co.” direktoriai 
savo susirinkime vienbalsiai 
nutarė likviduoti to užsiė
mimo reikalus ir tariamą 
kompaniją išrišus panaikin
ti. Tam tikslui išrinkta ko
mitetas. Rodos, akcionieriai 
savo indėtus pinigus aptu
rėsią dar su geru nuošim
čiu.

Kompanijos išrišimo 
priežastis — tai menkas rei
kalu ėjimas, ypač įvedus 
krasose siuntinhi * biurus, 
kur visokie siuntiniai daug 
pigiau siunčiama. Pasta
raisiais metais ekspreso 
kompanijos kningos parodė 
deficitą. Tas galutinai ir 
privertė kompaniją išrišti.

' ’i V’F-
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303
304 
305 
337 
353
371

381
394
425 
455 
514 
519
535
566 
557 
560

--- ■

Kad mes laikome puikiausiu ir geriausių gvarantuotų tik
ro aukso laikrodžių, žiedų, jubilierijos ir muzikos prekių.

Parduodame tavorus daug pigiaus, kaip jus mokate kur kitur už pra
stesnius. Kad pirksite pas mus vieną syk, pirksite visuomet.

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

574 
588 
612 
615 
630 
633 
635 
678 
739 
761 
770 
839 
846 
850 
886 
899 
912 
930 
992 
997 

1003 
1005 
1017

lunanski Jonas 
Jablonszky August 
Jablonski Jan 
Justinie Anton 
Kasparaitis Jurgis 
Klwebaite Julijanne 
Kisielus Alfons 
Klumbis Jus 
Koldras Jan 
Kragzdaitie Amilisa 
Kulikowski P 2 
Luksis Kazimer 
Mackievicz G 
Mažrimaite Stelo 
Mockaitė Domicell 
Mockus George 
Montwell Kozstanty 
Narmantaite Anna 
Nartonis Benis 
Nizinskas S F 
Paplanckas Jozapas 
Pauzaite Domicile 
Petkelis Simonas 
Petkus Tom 
Petraitis Jolian 
Pucinskis Antanas 
Sawiekas Jules 
Slemasko Wincenty 
Širvaiti Tamošius 
Sturlis Josefa 
Sukauskite Anna 
Swarlis Ben 
Torgutis Tokuba 
Tuskonis Jonas 

Urbonas Jonas 
Walaskas M 
Zagouras Peter 
Zakaramskus Jurgis 
Zebrowskas Martin 
Žibąs Antenas 
Znojkieviez Antoni

Saugokis
nuo netikisią pa-

mėgždžiojimą ir bū
tinai reikalauk tik

d
&

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

kaip augšfai matosi.

Domai visą.
Rytinėse valstijose da

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

Telefonas: Canal 3163 _ .

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

rųšis užsisenejusių ligų, vyrų ir moterų
Pabarimas Dykai.

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

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

Kampas Wood St., viršuj batų krautuvės.

Sauja Lietuviška Aptleką.
Gaunama visokios gyduoles ir žo

les, neišskirent ir importuot. Duodam 
patarimus ypatiškai arba per laiškus, 
visiems ligoniams fl.T»ąattgast|Jįįiį|įi^a 
ir nevėdusies.

JOKŪBAS RASLAVIčE, Sav.
Kreipkitės po adresu:
3308 Wallace St., Chicago, ni.

TARPTAUTINIS EISTI- 
NINKŲ TURNEJUS. 
New York. Madison

Square Garden prasidėjo 
tarptautinis ristininką tur
nejus, kuriame ima daly Vil
nią garsiausi Europos ir A- 
incrikos ristininkai. Turne
jus prasidėjo kovo 10 d. va
kare. Tas paruošta, kad pa
rinkus iš savo tarpo atsa
kantį kandidatą į pasaulio 
šampionirs, kuris turės su
sitikti su dabartiniu šam- 
pioiiu Frank Goteh. Sako
ma, kad jis neteisingai tą 
šainpionystę 
ir norima iš 
titulas.

Turnejus 
kelis vakarus 
ristininkas, ty. tas, katras 
bus įveikęs visus, turės ei
ti imtynėsna su amerikoni
niu ristininką 
Gotch’u.

Turnė j u j ima 
ir abu Zbyškai.

GERAI PADARĖ.
Portland, Ore. Teisėjas J. 

H. Stevenson municipalinia
me teisme nubaudė milijo- 
nierią W. C. Barkerą pen
kioms dienoms skaldyti ak
menis prie kalėjimo už per- 
greitą automobiliu važiavi
mą. Milijonierius maldavo 
teisėjo, idant jo nebausti] 
tokia aštria ir pažeminančia 
bausme; norėjo išsipirkti 
pinigais; bet teisėjas liko 
nepermaldaujamas ir mili
jonierius pasiustas kalėji
mai!.

Mums matosi, tokia žinia, 
tai tik yra paprasta antis.

geležinkclią vago- 
išradėjas, George 

Westinghouse, mirė čionai 
nuo širdies ligos. Turėjo 67 
metus amžiaus.

Westinghouse buvo jau 
išradėju turėdamas 15 me
tą: Tuomet jis išrado rota- 
cijinę mašiną. Sulaukęs 21 
metą jis prašė milijonie
riaus Vanderbilt parėmimo 
del savo išrastojo veržtuvo 
praplatinimo.

— Tu man nori pasakyti, 
kad garinius traukinius no
ri oru sulaikyti? — paklau
sė Vanderbilt.

— Taip, atsakė jaunas iš
radėjas.

— Neturiu laiko 
ties su paikais! — 
Vanderbilt.

Bet Westinghouse 
paramą kur kitur ir 
kus ant geležinkeliu 
dideles atmainas.

Elektrotechnikos 
tasai žmogus labai
darbavosi. Buvo garsus in
žinierius. Dabar jo įstaigo
se dirba aplink 50.000 dar
bininku. Westinghouse pa
liko žmoną ir vieną suną. 
be to $50.000.000 kapitalo.

Lietuvių Laiškai
patarimu.
J. M. Tananevičia, 

“Kataliko” leidėjas.

k aibė- 
atsakė

gavo 
netru- 
įvedė

srityj 
daug

laikąs, 
jo atimti tas

todėl, Ne Amerikoj ir ne šiais lai-

prasitrauksiąs 
ir lahnėjusis

die vaičiu

dalyvumą 
Praniato- 

ma, kad jaunesnysis Zbyš- 
ka gaus ant visą viršų ir

kais milijonieriai gali būti 
taip aštriai baudžiami. Tei
sėjas galėjo tokia bausme 
grasinti, bet ne bausti, y- 
pač bankininką, kuris juk 
tą patį teisėją gali praryti 
su kimu ir kaulais.

UŽDRAUSTA RŪKYTI.
Washington, D. C. Sena

torius Tilman iš South Ca
rolina pravedė senate rezo^ 

piuciją, sulyg kurios uždrau-1 riomis

UŽ TAUTOS ŠMEIŽIMĄ.
Morristown, N. J. Didelė 

minia vietos italu andai į- 
sivcržč parengton visuome
ninei! parodon ir sunaikino 
ten visas fotografijas, ku- 

’> buvo perstatoma

žemiau paduodame iš 
Chicagos krasos alfabetinį 
laišku surašą, kurie delsi 
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 kerčią Adams, Clark, 
Dearborn ir Jackson gatvių. 
Krasos buste reikia klerkui 
pasakyti nurodytą laiško 
numeri, nes kitaip užima 
daug laiko laišką ieškoti ir 
kitokie nesusipratimai ge
ma. Visuomet reikia atmin
ti dar tai, kad svetimą laiš
ką nevalia savinties, nes už 
tai valdžia labai aštriai bau
džia.

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

ŪR. PETRAS, Dantistas 
10756 Micli'gan Avo., Roseland, 11), 

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.

PASISKOLINK PINIGU,
PIRK NACIUS,
APSAUGOK NUOSAVYBE

nuo ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 1868 m.

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

CZA 
KUR 

RU5SI

s'

REGULERIS 10 DIENU 
Patarnavimas.

Greičiausias, puikiausia, dvi-didžiau- 
sias dubeltavų Sriubų pasažieriniai 
garlaiviai tarp Liepojaus ir New York 
ir nuo New Yorko iki Rotterdam ir 
Liepojaus. Pigios kainos. Kreipkis 
pas i - -7 j><f

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

27 B'.oadway, New York, N. Y.

CZARITZA
DWINSK

ffiAWA

T AN KUS l’LAU K INE J IMA I.
Puikus 3 klases ir tarpdėnio išren 

girnai dideliuose ir greituose gari a! 
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.

| Tel. Canal 26. Money orderiai.
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CHAS. N. SMITH
Pritaiso

Szilumn, Gezą, Vandenį 
ir stogo blokes.

5107 S. Michigan avė., Tol. Oakland 3457
Kes. 2103 S,Stato st., Tol. Calumet 1881
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Tol. Canal 2118

Dr. A. L JUŠKA
Lietuvis Gydytojas.

1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Kampas 18-os gtv.
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Telephone Yards 687

DR. G. M. GLASER,
3149 S. Morgan St., Chicago, 111.

Pranešu visuomenei, kad aš esu 
seniausias gydytojas ani Bridge- 
porto, praktikuojant 21 motus. Vi
sus ligonius stengtsiuosi užganė
dinti sąžiniškai ir esu visuomet 
ant pareikalavimo diena arba nak
tį. Esu specialistas ligose vaiku, 
ųioterų ir vyrų. Taipgi darau 
visokias operacijas.

£**»*****#******•,•, *********

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

Dr. Hugo V. Przibyl
Gydytojas ir operatorius.

Gofisai: 162 N. Dearborn St., 401-109, 
valandos: 12 iki 3 p. p. 4601 S. Ash
land Av., valandos: 7 iki 9 vak., no- 
dCd. 10 iki 12 ryto 5422 Ingleside Av., 
vai. iki 9 ryto ir nuo 5 iki 6 vak. 
Telefonai Central 5615 ir Midway 1545.

Bagdonas Staponaz 
Balcunas Jonas 
Baldauskie Stan 
Baltuszniki Iguasis 
Balunas Ignaci 
Bartuszecki Mariona 
Budginajtic Damicielc 
Budkevicz Wladislaw 
Bugajski Frank 
Bujakovski Stefan 
Bakauskitc A 
Cejka Pawilas 
Chmielewski Frank 
Čibiras Justinas 
Czu-plis- Joseph 

Di nnantas J 
Dombrowski D 
Dowiatt Richard 
Drignajtis Urta 
Dvorlonas Antanas 
Giėldis G 
Grigaitis J. 
Guzauskieml J264

174
177
228'

27
30
31
33

45
101
102
104
105
107
119
123
133
155
164
167

URANIUM LINE
TUK $2O.OC5 j EUROPA

Rcguliarįs plaukimas, Bevelis telegrafas. 
Dvigubų sriubų garhiv ai. Pigi geležinkelio 
mokestis i L I ET (J V Ą.

KABINOSE - $45.00
Uranium Steamship Co. Ltd.

New York . . . 13 Broadway
Ch.Ralo . . . 140 FL Dearbon St.
Phiaaelphia . . 422’ S. J?tb. Ave.
Mirnecpolis ... 37 S. 3rd St.

Pigiausios Kainos Iš Europos.

Ne visados veidas padailinai 
žmogų, bet gerai pritaikintas ir? 
pasiutas siutas. Jei nori turėti gc-į 
ra drabužį tai nejieškek svetimų į 
kreučių, ateik pas mane, aš gva-j, 
rantuoj padirbt jums toki drabu-jį 
žį kokio norisite. Prekes žemiau-^ 
sios, didelis pasirinkimas materi-ž 
jų. Daugybė žmonių džiaugiasi ma-J 
no darbu — busi linksmas ir ta-E 
mista jei paklausisi mano rodos, f:

DARAU VISOKIUS PATAISYMUS į

A. ŽUKAUSKAS
Kriaušius Vyriškų Drabužių. 
3312 S. HALSTED ST.

TELEPHONE YARDS 6789

’The BRIDGEPORT
į ELECTRIC Co. Not Inc.
į A. BARTKUS, Savininkas.
1 3212 S. HALSTED St., CHICAGO.

Tel. Yards 1658

į Parduodam visokius clektriš- 
i kus fikčerius, lampas ir t. t.
; Atliekam visoki elektriška dar- 
į ba — sudedam elektriška švie- 
Į sa ir atliekam visok. taisymus. 

iL---------------- —--------- ——

13



a®f
•< . « * WS-,r?' ' V’W

14 KATALIKAS

Gyvybes Vanduo

Jis
pažadins
tave iš

ryto kada
tau reikia

Chicago, Ill

ant

išminčiaus
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yra tie,

nuonuo
Valdžią pateisino. Pietą Afrikos Unijos parlamentas pateisino tenaitinę valdžią, kuri nesenai iš ten deportavo straikininką kelis va

dovus. Parlamentas pasakė, kad valdžia teisėtai pasielgusi.

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

rune- suvis

kurs tik laimės ieš- kad laimė

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

ma ir vystysi gražumą ir skaistybę bjauriausiose a- pystovose.Orison Swett Mardon.išdidus ir neatsakė žmo- j uosius nu- aš užburiau
kelio, pabalda, karalaitis. “Aš o tu čia man

' A- ./ y-.' \ ■ "•

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

ĮMINTU REGIMENT ON MARCH.2TR00P5 PACKING* AT_FORT 
MCPHERSON FOR BORDER. 3 BRIGADIER GENERAL. FUNSTON 

4-BRIGADIER GENERAL BLISS. CS. gž.. SSL - <Sl_

ilK

Pasaka.Buvo kitą kartą karalius, kuris turėjo tris sūnūs. Vieną sykį susirgo karalius, labai susirgo, taip, kad karaliaus gydytojas neteko vilties kaip nors pagydyti savo valdovą.Bevaikščiojant trims jaunikaičiams po sodną, jie sutiko mažą senelį, kurs paklausė, kas jiems kliūva, kad jie taip nubudę.“Mąs tėtušis, karalius, guli ant mirties patalo”, atsakė jie, “ir neįmanome, kaip jį gelbėti”.“Gyvybės vanduo pagydytu karalių”, pasakė senelis, “jei jus nesibugštysite pavoją, kuriuos sutiksite jo beieškodami”.“Aš teisiuos ieškoti to vandens”, pasakė vyriausy- sis brolis, “nebijosiu, jei ir pačią gyvastį prisieis statyti į pavoju”. Ant rytojaus jis išsinėšino.Urnai pasijuto besąs giliame klonyj. Ant kriaušo šalę kelio jis pamatė prik- lą, mažą žmogykštį su skrybėle, panašia į cukraus galvą, ir su dryžu siautalu.“Kur link nešiniesi?” paklausė žmogykštis.“Kas tau darbo, tu kerėpla!” atšovė šiurkščiai karalaitis. Tuomet žmogykštis garsiai nusikvatojo ir išnyko. Taip jis intužo del tokio pasielgimo, kad jis užbūrė visą klonį, taip kad princas, pajojęs dar truputį tolyn, pasijuto apsuptas kalnais ir negalėjo nei šen,ti tolyn, nei atgal grįšti.Tuo tarpu karaliaus muose du likusiu broliu rimavo ir laukė brolio grįžtant, nes karalius blogėjo.“Negaliu ilgiau laukti”, tarė antrasis brolis. “Saulei tekant aš irgi teisiuos ieškoti to nuostabaus vandens”.Jaunikaitis buvo drąsus ir viskas gerai klojosi, kol prijojo prie klonio.“Kur link nešiniesi?” paklausė žmogykštis.“Šalin iš tu!” atšovė skubinuosi, painiosios”.“Pamokysiu tave”, vamptelėjo žmogykštis. Ir užbūrė jį.Kuomet nei vienas broliu negrįžo, tai jauniausysis ryžosi leisties kelionėn. Išauštant, jis išjojo ant širmo žirgo. Bejodamas, prijojo, kur žmogykštis stovėjo.“Kur link nešiniesi?”, paklausė žmogykštis.“Išjojau ieškoti gyvybės vandens”, sakė jaunas karalaitis, “mano tėtušis pavojingai sunegalėjo, ir jei tu gali nuvesti mane, kurtas stebuklingasis vanduo randasi, tai ištikro už tai busiu dėkingas.“Gražiai pasakei!” sušuko žmogykštis. Gyvybės Vanduo mušasi iš šulinio viename užburtame rūme. Štai su šita lazdele ir tais dviem bakanėliais be baimės gali keliauti. Kuomet prijosi prie vartų, tai užduok lazdele tris kartus ir jie atsidarys. Kieme rasi du liutu, belaukiančiu grobimo. Jų nebijok; numesk

jiems tą stebuklingą duoną ir jie tavęs nelies. Nusidangink prie židinio ir pasi- semk vandens, bet negaišuok, nes dvyliktą valandą vartai užsidaro ir tu tuomet pražūtum.Padėkojęs jam už priete- lišką pagelbą, karalaitis skubinosi, kol prijojo prie užburtą rūmų, kur jis viską rado taip, kaip žmogykštis kad pasakojo. Su lazdele ir bakanėliais jam nesunku buvo įsigauti į rumus. Vienoj salėj ant stalu tepi- buvo dar likučiai didžio pokylio, ir karalaitis, pagriebęs duonos bakanėli, isiki- šo į kišenių; paskui pagriebė vieno karžygio kardą ir užsikišo sau už diržo.Salės gale už šilkinės uždangos gulėjo gražiausia mergelė, kokios karalaitis dar nebuvo matęs. Kuomet karalaitis prisiartino prie jos, mergelė atsisėdo.“Ant galo tu atvykai, mano karalaiti!” sušuko mergelė. Šimtą metą aš laukiau tavęs. Vesk mane, ir užbūrimas, kuriuo užburti šie rūmai, išnyks”.Karalaitis džiaugsmu sutiko vesti tokią mergelę, bet piašė nuvesti jį prie stebuklingojo šulinio, prižadėdamas sugrįžti prie jos kitą metą. Mergelė nurodė vietą ir karalaitis prisisėmę puodelį stebuklingo vandens ir kuogreičiau leidosi namolei.Kelionėj sutiko žmogykštį, kuriam ir išpasakojo a- pic visą, kaip jam viskas nutiko.“Šauniai pasielgei”, pasakė žmogykštis. “Su tuo kardu galėsi išrėžti didžiausią kariuomenę, o tas baka- nėlis nemažės, kiek ten nuo jo nevalgysi”.Bet karalaitis neužmiršo broliu ir paklausė žmogykš- čio, ar jis nežinąs apie juos.“Jie buvo mandagus”, gykštis, “ir bauzdamas, juosius”.Karalaitis taip jo maldavo, kad žmogykštis paliuo- savo juos ir visi tris jojo namolei.Vieną, naktį, kuomet jaunesnysis brolis miegojo, jo broliai ėmė galvoti, kaip čia pavogus nuo jo gyvybės vandenį. “Nes”, sakė jie, “mąs tėtušis taip nudžiugs ir pamylės jaunesnįjį sūnų, kad jį paskirs savo įpėdiniu ir paliks jam karalystę, kuri turi tekti mums”. Taip jie pavogė stebuklingąjį vandenį, o puodelį pripildė jūrės vandeniu.Parjojęs namo, jaunasis karalaitis paskubo prie tėvo ir padavė jam puodeliu- ką. Bet tėvas nuo jūrių vandens tik pablogėjo. Tuomet pasirodė vyresnieji broliai su tikruoju gyvybės vandeniu; karalius gėrė jo ir akimirkoj pasveiko. Pagerbimui dvieju brolių didis pokylis buvo iškeltas; bet žmonės taip intužo ant jaunesniojo sūnaus, jog išreikalavo iš karaliaus, kad jis išduotų dekretą, pasmerkiantį jaunesnįjį sūnų mi- riop. Bet neužilgo senis labai ėmė gailėties išdavęs tokį dekretą.“Sunau mano! Sunau mano!” šaukė jis. “Kaip aš

galėjau būti toks žiaurus?”Tuo tarpu vienas tarnų puolė ant kelią prieš karalių ir prisipažino, kad jo širdis neleidusi nužudyti karalaitį ir jį paslėpęs miško.Karalius liepė kuogrei- čiau parvesti sūnų. Bet kuomet tarnai atbėgo į mišką, jau jo čia neberado.Dabartės jau buvo sukakę lygiai vieni metai nuo atradimo užburtąją rūmą, ir vyriausysis brolis pasiryžo įgyti gražiąją mergelę ir visus minus. Antrasis karalaitis apie tą pat mąstė, tik niekam nesakė.Mergaitė gi nusprendė, kad tikrajam karalaičiui ji ir jos didi turtai tegalės tekti, ir liepė pastatyti gryno aukso kelią, vedantį į rumus.“Mano karalaitis jos šiuo tviskančiu keliu nesižvalgydamas nei į kairę, nei į dešinę”, aiškino ji savo tarnams. “Kuomet jis atkaks, jį įleiskit, bet neleiskit nieko kito.”Kuomet vyriausysis karalaitis pamatė tokį puošnu kelią, tai jis pabijojo jo su- gadyti ir jojo šalę auksinio kelio. Bet kuomet jis prijojo prie vartą, tai tarnai neįleido jo.Neužilgo atjojo antrasis karalaitis. “Koks . nuostabus kelias!” Mąstė jis. Ir jis taipgi jojo šalo kelio ir nebuvo įleistas.Galop jaunasis karalaitis atjojo ant širmo žirgo. Taip jam. rūpėjo išvysti savo gražiąją mergelę, kad jis nei nepatėmijo auksinio kelio ir jojo juomi tiesiog prie vartą, kurie tuoj atsidarė, kuomet jis prie ją prijojo.Prie rūmą gonkų stovėjo šliubiniuose rūbuose gražiausioji mergelė ir šypsojosi pamačiusi šauną karalaitį. Tuoj atsiliko šliubas ir karalaitis jauną nuotaką •tuoj nusivežė į savo tėvo karalystę ir čia tėvo labai maloniai buvo priimtas.Vyresnieji broliai buvo išguiti iš karalystės, ir kuomet tėvas mirė, jauniausy- sis užėmė sostą.

nėti prastus darbus, gali rasti patenkintą gyvenimą ir laimę.Tie žmonės privalėtą prisižiūrėti bitėms. Tie vabalai per visą vasarą susiranda saldumyną kiekviename augmenyj, nuodingose gėlėse, dalykuose, kuriuose mes nei manyti nemanome, kad ko saldaus ar pageidaujamo galima rasti. Bet gi bitė randa.Jei norime stoti ir būti laimingais, tai turime mokėti rasti laimę savo aplinkybėje su visais jos vargais, rupesniais, susikrimtimais. Tas, kuris neišmoko tverti sau laimę apt kiekvieno žingsnio, visame dienos darbe su visomis jo klintimis, nemalonumais, nepatogumais, apsivyl ima is, tas yra praradęs didelę gyvenimo paslaptį. Iš kasdieninių darbu-darbelią, iš triūsimo, iš gyvenimo sunkumų ir priepuoliu, iš susikrimtimą, iš visų kasdieninio gyvenimo mažmožiu ir menkniekiu mos turime mokėti susiieškoti gyvenimo medų, lygiai kaip bitelės kad čiulpia medų iš į- vairiu gėlių ir piktžolių.Vienas senyvas ūkininkas buvo kartą užklaustas, koks žemės nuožulnumas tinkamiausias yra sodno užveisimui.“Žemės nuožulnumas čia mažai tereiškia”, atsakė išmintingas ūkininkas, “svarbiausia čia žmogaus proto’ nuožulnumas”.Reikšmingi yra tie pras-! ti žodžiai. Subrendusio, prityrusio žmogaus mintis čia išreikšta.'Daug ūkininką su geru proto nuožulnumu gražiai išminta ir pragyvena ant prastos žemės. Tuo tarpu gi ūkininkas su netinkamu proto ir dvasios palinkimu vos pajėgia pragyventi derlingiausios dirvos.Laimė ne tiek priguli patogią apystovą, kiekžmogaus proto palinkimo.Niekas tiek neprisideda prie didžiausio pasisekimo gyvenime, kaip papratimas ži urėti į dalykus iš gerosios, šviesiosios pusės. Kokiame darbe tu neimtum, kokios ten sunkenybės ir nepalaimos neištiktu, tvirtai pasiryžk kuodaugiausia semti iš; gyvenimo tikro džiaugsmo ■ kasdien. Pasiryžk didinti: savo galę, džiaugtis gyvo-j nimu ir stengtis nuolataiĮ žiūrėti į atsitikimus iš ge-j rosios pusės.Kaip ten nebūtą sunkus mus gyvenimas, visuomet jis turi savo šviesiąją pusę. Todėl tvirtai pasiryžk žiūrėti į tą šviesiąją pusę.Galėjimas atsiduoti pilna širdžia linksmumui net sunkiausiuose gyvenimo priepuoliuose yra svarbiau, negu turtai, be tos galės links- minties. Todėl nuspręsk stoti optimistu, žiūrėti į gerąją gyvenimo pusę. Išrauk iš savo širdies visokias pesimizmo,, aimanavimo, liūdėjimo piktžoles. Nesikrimsk del nesmagumą, del kliūčių, del nepasisekimą, del nelabą žmonių. Visur telydi tave skaisti saulutė. Tokiuo budu prozaiškiau- siame gyvenime rasi poezijos. Savo linksmiu, džiaugsmingu pobūdžiu skleisi tarp žmonių palaimą ir džiaugs-

DOVANŲ
Ne 

pamigsi!

Pasiimk šitą Laikrodėlį

KATALIKO”.
DOVANA 

3249-53 So.P/ORGANST. 
Chicago, III.

Kur slepiasi gyvenimo 
laime.“Kaikurie taip uoliai ieško laimės šiame sviete, kad jie beieškodami visai su- vargsta. Laimė slepiasi ten, kur jus jos visai neieškote.” Tai sermėguoto pasakymas.Kiekvienas, kvailai atsiduos kojimui, patirs,nėra randama ten, kur jos ieškoma.Laimė surandama kito- kiuo budu. Ji yra darbo vaisius ir nesurandama, kaip kad medėjas suranda miško gyvūnus ir paukščius.Tikroji laimė yra taip paprasta, kad žmonių didžiuma nepripažįsta jos. Ji randama paprasčiausiuose, ramiausiuose, nežymiausiuose ir tamsiausiuose svieto dalykuose.Daugumui žmonių sunku suprasti, kaip kurie šiokių ar tokiu priežasčių yra priversti vesti nuobodu gyvenimą, atliki-

DOVANŲ
Ne- 

užsivilsi!
Jis

visuomet
parodys 

tau tikrą
laiką

Jonas M. Tananevičia
„KATALIKO” Leidėjas.

3249 S. Horgan St

|]ar nori
prauti DYKAI dvi geras sztu- 
kas ir Katalioga visokiu geru 
magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adresa, o asz tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3261 S. Halsled St. Chicago, III.

Nauja partija. Francijos žymesnieji katalikai sumanę sutverti naują, kataliku politikinę partiją ir ana pasinaudoti busimais parla-

mentan rinkimais, bal. 26 d. š. m. Tuo dalyku kreiptasi įpopežią ir prašyta oficialiu tai partijai tverti leidimo. Bet kad ne visi Fran- cijos vyskupai sutinka su tuo sumanymu, tatai popelius atsisakęs duoti oficialį savo leidimą ir palaimini- nimą.

Čia parodoma S. v. karei
viai ir generolai ties Mek
siko siena. Jau yra ten ap
link 18.000 kareiviu.

Carukas sveikesnis.Peterburgo rašoma, kad ca- ruko sveikata žymiai pagerėjus, kadangi iškilmingomis dienomis lankąs cerkvę ir be svetimos pagelbos vaikščiojąs.
A
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Nikodemas Overlingas, pirm., 

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

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

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

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

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

2118 W. 20th St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OP
LAKE.

Jonas Klimas. Pirmsėdis.

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

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

K. Stanišauckas, vice-pirm.
45^5 S. Paulina St.

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

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

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

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

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

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

141 Park Ave.
Aceviče, Bastin, Prot. 

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

J.

J.

P.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

Polekas,
W. 46th

J.
1802 

Knygvedis
4524 

Ižidiuinkas
S. Wood 

St. 
2447-49 W. 45th

rast.
St.

J. Petukas, 
St.
Auučiauskis, 
PI.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Tėofilius Faustas, Pagėlbinlnk’a'B,*

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

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

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

‘ ‘ KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Bastin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

Nikodemas Overlingas, Rašt.
3245 S. Morgan St.

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus, Iždininkas.
918 — 33rd St.

Ignacas Brazauskis, Knygius

Prot.

Narių 
gage) 
rų.

ant pirmo morgičaius (Mort- 
su peržiūrėjimu visų popie-

Franciszkus Petraitis,

1853 West 
45th St. 

Vice-Pirm. 
4544 S. Marshfield Av.

Juozapas Lignugaris, 
4612 

Jonas Kantauskis, Fin.
4304 

Vincentas Jasulaitis.

Su
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

3247 Emerald Ave.
Phones: — Yards 2716 — Wabash

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

godone,

200.

m. Jis pats ar kas kitas atsišaukite 
adresu:

Ona Sabaitienė,
722 W. 21st Pl., Chicago, HI.

(10-11)

Paieškau pusbrolio Juozo Tamulevi
čiaus, Vilniaus g., Trakų gnu, Marči- 
konių par. Pačių ar žinančių meldžia 
atsišaukti adresu:

Vilius Laurinavičius,
16 High St., Nashua, N. H.

A&t pardavimo.
Parsiduoda mūrinis namas ir flatai po 
No 3220 Wallace st.; raudos neša $42 mė
nesyj. Parsiduoda už $4.000. Kreip
kis pas

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

(11-2)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

iš išleidau piningų Dakta- 
nieka negelbiejo “Glioria 
“Lacsativ Pils” manė iš
vartai yra geresni iš visųProt. Rast: 

S. Wood St. 
Sekretorius: 
S. Wood St.

Kasierius. 4514 
S. Paulina St 

Kastantinas Trakšelis, Gvardijos Ge 
nerolas. 
Liudvikas, 
šalka.

4544 S. Marshfield Av 
Boncvičia, Gvardijos. Mar- 

1849 W. 45th St.

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

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

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 Soz 8th 
Newark, N.

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

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Av. 

Newark, N. J.

St.
J.
Sekr.

St.
J.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARBE, PA.

Jurgis Ažis, Pirmininkas.
13 Colli ns 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 Rast. 
60 Sheridan Str.

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dotigher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvila, Maršalka.
192 Almond lane

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

plrmin., 
Avė., 
J.

Kaz, Vaškevičius, 
184 Now York 

Newark, N.
M. Akiai is, Iždininkas,

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonus, Sekretorius, 
261 Broadway, 

So. Boston, Mass.
J. Janusai tiš, Iždo, glob.,

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

DRAUGYSTĖS PAŠALPOS ŠVENTO 
LAURINO. 

Port Washington, Wis. 
Juoz. Urbonas, pirmininkas 

216 Franklin St. 
Port Washington, Wis. 

Juoz. Samalion is, raštininkas 
626 Washington St. 

Port Washington, Wis.

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

Tėmykit nariai!
Liet. Teat. Dr-stė šv. Martyno lai

kys savo mėnesinį susirinkimų, Ne- 
dėlioj, 22 d. Kovo (March), 1914 m. 
šv. Jurgio K. parap. svetainėje ant 
kampo 32tro Pl. ir Auburn Av. 1-mų. 
vai. po pietų. Kiekvienas narys pri
valo pribūti aut šio susirinkimo, nes 
bus daug svarbių dalykų ant apsvar
stymo.

Su pagarba,
A. J. Kasparas, Rašt.

3416 Auburn Av.

Pajieškau Petro Lipinsko, Betigalos 
parapijo, Kauno pav. Kauno gub. Se
iliaus gyveno Anglijoj, dabar Ameri
koje. Jis pats ar kas kitas meldžiu 
atsišaukti adres:

Juozas Klusevičia,
4504 S. Paulina St., Chicago, Ill.

(12-13-14)

Pajieškau savo brolio Vladislovo Moc
kaus (Sūnūs Kazimiero) paeina iš 
kaimo Girdvainiu, Ritavos parapijos, 
Raseinių apskričio, Kauno rėdybos, 
jau bus astuoni metai kaip yra apsi
gyvenęs Amerikoje, girdėjau, kad gy
vena Chicagoje, jeigu kas žinotu, ar
ba jis pats, meldžiu atsišaukti pas:

Eva Mockaitis,
4600 S. Wood St., Chicago, Ill.

(12)

EXTRA!
Ant Pardavimo bučernia ir groser- 

nia. Dieninis išpardavimas siekia nuo 
$45.00 iki $60.00. Viskas už “Cash”, 
knygučių neturime. Parsiduoda labui 
pigiai.

Atsišaukite
3358 So. Ashland Av., Chicago, Ill

(12)

Gera Proga Lietuviui.
Parsiduoda labai pigiai ant South 

Sides bučernė ir grosernč. Puikioje 
lietuvių apgyventoje vietoje. Priežas
tis pardavimo savininkas išvažiuoja 
i seną krajų; ta vieta yra labai 
niai biznio išdirbta. Kas nupirks 
nesigailės. Yra labai gera proga 
lietuviai ir labai pigiai.

W. Morrison,
6223 So. State St., Chicago,

se
tas 
del

III.

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

Atsišaukite antrašu:
John Vingraitis,

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

Ant pardavimo karčema ir didelė 
teatrališka svetainė talpinanti ‘savy- 

šimtus žmonių ir lietuvių 
per keturis metus visi te- 
baliai atsibuna kiek yra 
ir visiems žinomas vardas 
Hali per laiškus nupirkti 
savininkas 
Geo Balczaitis,

Columbia Hall, Kenosha, Wis.
(12-3-4)

je apie 5 
apgyventa 
atriai ir 
Kenoshoj 
Columbia 
negalima;

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.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKI! PINIGUS!

“Keistuto” l'askolijimo ir Buda- 
vojiiuo Dr-ste (Spulka) No. 1.

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

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletu 
akcijų. Akcijos užsibaigia 
metų ir kieki iena akcija 
$100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius 
tuvaitės prisirašyti prie 
gijos (Spulkos), nes tai 
sis būdas del sučėdijimo

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

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

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

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas

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

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

už 6į4
atneša

ir Lie- 
šios Drau- 
yra geriau- 
pinigų. 
seniausia iš

Im

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV.
JURGIO

J.

J.

8.

KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, PA.

Laukus, Prezidentas.
404 Park Ave.

Staneika, Viee-prezid.
57 Oak Lane.

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

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

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

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

Vice-pirmin.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

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

J.. Zaranka.
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,

yra 
yra

iš- 
na- 

(Mort-

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

41 Serija prasidėjo Utarninke Vasa
rio Feb.) 3-čia 1914. Susirinkimai at- 
sibuua kas Utarninkas 8tą vai. va
kare Dom. Bernaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kelius cen
tus arba dolerius j savaitę, gauna 

ateities. 
6’4 me-

ir Lie-

sučėdyti pinigus del savo 
Kožnas akcija užsibaigia už 
tų ir atneša $100,C0.

Todėl kviečiame Lietuvius
tuvaitės priirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų Į iš
lygų del pirkimo arba budavojpmo

-•« if - M*

Sveikata yra didžiausis žmogaus 
turtas

Pranešu visiems, kad aš turiu ge
resnių vaistų nuo Rauinatisino. Aš sir
gau 15 metų ir tie vaistai manė iš
gydė kiek 
rams vis 
Tonic” ir 
gydė. Tie
kokie tiktai yra ant svieto su vi visų 
pamokinimu kaip vartoti. Kastoje tik
tai 2 Baksiukai 3 duolerei 4 baksiu- 
kai 5 duolerei; kaštus prisiuntimo 
mes užmokame, už 5 duolerius tam
sta gali būti kuosas nes tos begalo 
kankinančios ligos iš gvarantoju Chi
cagoj gyvenantiems; aš duodu vais
tus be piningų kiek suvartos tiek. O 
kad išgįs, tai man užmokėsite 10 do
lerių. Toli gyvenantiems be piningu 
negalimą siųsti.

Reikalaudami vaistų ir siųsdami 
laiškus diekit į ’ šitok adresą

Joseph Budrikas 
3252 S. Morgan St., Chicago, Ill.

Meksike ties Torreon re- 
voliucionistai jau pradėję 
kovą su federalistais. Pir
mutiniai susirėmimai pasi
baigę nepalaima revoliucio- 
nistams, kuriu mūšio lauke, 
sakoma, žuvę daugiau 300. 
Tuomi viskas tečiau nepa
sibaigę. Revoliucionistai nu
sprendę būtinai tą miestą 
paimti ir paskui patraukti 
link sostinės Mexico City.

Chicagos lietuvių dr-jų 
žiniai.

Visos draugijos yra nuo
širdžiai kviečiamos prisiųs
ti savo valdybos narių ant
rašus ir paduoti vietą 
laiką susirinkimų.

Su pagarba
Pranas Kibortas,
Generalis rašt. Chicagos 
Liet. Draugijų Sąjungos, 
4611 So. Paulina st.

Washingtonan pranešta, 
kad m. Chihuahua, Meksike, 
išnaujo nužudyta vienas a- 
merikonas, nekoksai Oscar 
Allen. Jį nudėję revoliucio
nistai.

ir

Gyvuoja tik /lu metai, bet jau 
jo vardų, kaipo rimčiause teatrališ
ka draugija Amerikoje. Jos tikslas: 
visomis išgalėmis rūpintis lietuvių 
scenos patobulinimu, neveizdinti vei
kalų by tik veizdinus, bet lošti, kad 
atveizdinus dailiai ir artistiškai. Prie 
DRAMOS DR-JOS priguli gabesnieji 
scenos mylėtojai artistai.

Pašelpinės draugijos arba kliubai 
Chicago (ir jos aplinkėj), kurie ren- 
giat vakarus-balius ir norite kad Į jū
sų vakarus daugiausiej publikos pri- 
siringtų ir jie liktų užganėdinta, tai 
pasikvieskite DRAMOS DR-JOS kuri, 
gali sulošti Jūsų parengtame vakare: 
Komedijų, juokus, ‘’dramų arba trage
dija, fokuose vakaruose publika daug- 
ko gali užsigančdinti-pasimokintų ir 
pačiai draugijai pasilikti nauda. A- 
pie sąlygas, kreiptis reikia arba y- 
patiškai prie “Dramos” Dr-jos pir
mininko, sekančių antrašų:

M. J. Damijonaitis,
W. 33rd St., Chicago, Ill.

(Phone Yards 4669.)
(12-13)

903

Igi-

Paieškau savo draugų Jono Barnato- 
nio cšimtų par. Starkoąių s. Kazimie
ro Tamošiūno kupiško par. Paberžo s. 
Kazimiero ir Danielius žiūrų Subočc- 
us par. ir visi gyveno Chicagoje mel
džiu atsišaukti arba kas žino pra
nešti šio adresu:

M. Martinonis, 
BOxl7 Eckerman, Mieli.

Pajieškau savo dėdės Juozapo Smui
ko, paeina iš Kauno gub. Telšių pav. 
Salantų v. Lailų k. seni laikai, kaip g-y 
vena Amerike; aš turiu labai svarbu 
reikalų, Meldžiu atsišaukti ant šito 
adresų:

Monika Viršilėnė
652 W. German St., Baltimore, Md.

Reikalingi Lietuvei.
Męs mokam $20 sąvaitėj agentams, 

kurie dirba del musų per visą dieną 
ir $8 — kurie darbuojasi tiktai va
karais, pardavinėdami mušti auksinius, 
sidabrinius ir nikelinius laikrodėlius 
ir retežėlius savo draugams ir viso
kiems darbininkams žmonėms ant iš- 
niokesčio po $1, arba $2 mėnesij. Mo
kame taipogi ir $5 sąvaitėj del agen
tų — pagelbininkų ir tokių, kurie ke
liauja podrauge su musų agentų, šne- 
kiančiu angliškai. Patyrimas nereika
lingas. Tik teisingi ir blaivus vyrai 
yra reikalaujami. Paduokit dabartinį 
savo užsiėmimą.

Manager,
Box 954 — Dept. 78 New York City

“Aušros” dr-jos vakaras.
Subatoj, kovo 21 d., atsi

liks minėtos dr-jos šeiniini- 
nis vakaras. Atsiliks tos pa
čios dr-jos salėj. Bus įvai
rus programas. Prasidės 8 
vai. vak. Įžanga asmeniui 
15c., porai 25c.

Pajieškau savo tetėno Baltraus Ali- 
šaueko paeina iš Suvalskų gub. Vilka
viškio pav. Keturvalakių Par. Noska- 
budžiu sodžiaus... ITrtiThm gyveno 
Philadelphia, Pa. O dabar jau tris 
metai kai aš nežinau kur jis yra. Pats 
ar kas jį žinot meldžiu rašyti. Adre
su:

Kazimieras Besasparis,
676 N. Riverside St., Waterbury, Conn.

REIKALINGAS.
Vikrus, gerų tėvų vaikas prie “Ka

taliko” redakcijos. Turi but pabai
gęs Public School.

Atsišaukite į
‘ * KATALIKO ’ ’ Redakcij ą.

Visų domai.
Norėdami pirkti Velyki

nių atviručiu, paveikslėlių, 
altorėlių, laiškams poperų, 
kiiiugų, fontauiiiių plunks
nų, ar kitokių dalykų, 
kreipkitės į “Kataliko” 
kningyną.

Paryžiuje gimusios dide
lės riaušės. Riaušių priežas
tis ve kokia: Dabartinio 
Francijos finansų ministe- 
rio Cailaux žmona nušovė 
garsaus dienraščio “Figa
ro” vyriausią redaktorių, 
Gastoną Calmette, už didį 
užsipuldinėjimą ant jos vy
ro minėtame dienraštyj. Mi- 
nisteris visas laikas tylėjo, 
bet redaktorius nuolat jį 
šmeižė. Tada tan dalykan 
įsimaišė ministerio žmona. 
Ji nuėjo “Figaro” redakci
jom ir nušovė redaktorių už 
jos vyro šmeižimą. Kadangi 
nušautasis buvo populeris, 
pagarsėjęs iš Dreyfuso lai
kų, tatai sukelta riaušės 
prieš žmogžudę, kuri laiko
ma kalėjime.

ANT RANDOS.
5 puikus kambariai moderniškai iš

rengti.
Atsišaukite Į
TANANEVICZ SAVINGS BANK.

3253 So. Morgan St., Chicago, Ill.

ANT PARDAVIMO.
Ant pardavimo geros išlygos.

Pirmos klcsos Meat Market vienų 
lubų name. Vėliausi pataisymai. Ap
sčiai vietos grocernčs dalykams.

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

Ignacas Saudargas,
Yra musų keliaujantis agentas, Pas 

jį galima užsimokėti “Kataliko” pre
numeratą, pajieškojimis, apgarsinimus 
ir t. t.

J. M. Tananevičia, “Kataliko” j
Leidėjas.

A. A A.
ŠV. Kazimiero kapinėse liko 

palaidota kūdikis septynių mė
nesių, duktė P. ir Olgos Miee- 
vičių, gyvenančių Indiana Har
bor, Ind. Lydėjo kl. kun. Jak- 
štys ir 10 automobilių. Laido
jo grabininkas Povilas Mažeika. 
Jau 16 metų, kai tėvai apsigy
venę Indiana Harbor, Ind.

Tegu ilsisi Dievujo mažas kū
dikėlis.

Japonijos salą Hondo, A- 
kita distrikte, tomis dieno
mis aplankęs baisus žemės 
drėbė jima^Fe'tč^tttrtšsi* 
veržęs didžiausias Japoni
joje ugnekalnis Asama-Ya- 
ma. Pasakojama, žuvę arti 
500 asmenų, tečiau tikrai 
nėra žinoma. Visa eilė mies
tų ir sodžių paversta griu
vėsiais, taippat sunaikinta 
geležinkeliai. Miestas Akita 
yra pirklybinis, ten gyveną 
300.000 gyventojų.

& Jones” svetainėje 
St. Melrose Park, Ill. 
A. 125 kuopa Įžanga 
10c*

RAČIŪNO VAKARAI.
Nedėlios ir Panedėlio vakarais ko

vo 22-23 “Lietuvos Sunu” svetainėje 
ant Lyceum ir Hamilton Gatvių, Pa
rengė S. L. A. 60-ta kuopa įžanga 35, 
25 vaikams 10c. Grand Rapids, Mich.

Seredos ir Kctvergo vakarais kovo 
25-26 “Frank 
23 Av. ii- Lake 
l’arenge S. L.
35, 25 vaikams

. Subatos ir Nedėlios vakarais kovo 
28-29 “šv. Ant. Parapijos” Svetai
nėje 15-th St. ir 49 Coutr Cicero, III. 
Parengė S. L. A'. 194 kuopa įžanga 
35, 25 vaikams 10c.

Utarninko ir Seredos vakarais ko
vo 31 ir Bal. 1 “Prospect Bldg. Sve
tainėje 1152 Ashland Av. Chicago, Ill. 
Parengė S. L. A. 2-ras apskritis įžan
ga 35, 25 vaikams 10c.

Ketverge ir Pčtnyčios vakarais Bal. 
2-3 M. Meldažio svetainėje 2242-44 W. 
23-rd Pl. Chicago, Ill. Parengė S. L. 
A. 2-ras apskritis įžanga 35, 25 vai
kams 10c.

Nedėlios ir Panedėlio vakarais Bal. 
5-6 Apveizdos Dievo svetainėje Union 
ir 18 Gatves. Chicago, Ill. Parengė 
S. L. A. 129 kuopa įžanga 35, 25 vai
kams 10c.

Parsiduoda Pieninyča, arklys ir 2 ve
žimai ir visi įtaisymai kas tik reika
linga prie pieninyčias. Biznis išsdirb- 
tas lietuvių apgy Ventoj .vietoj; norin
tis užsiimti šitokiu darbu atsišaukite 
trumpame laike pas savininkų, prie
žastis pardavimą turiu trumpame lai
ke išvažiuoti į Lietuvą parduodu la
bai pigiai.

A. Petroshius
935 W. 34th Pl., Chicago, III.

(12-3-4)

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.

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau savo pusbrolio, Juozapo 
džio, Kabelių kaimo, Panevėžio.
Kauno gub. Girdėjau gyvena Chica-

Meldžui atsišaukti. Adresu:
Kazimieras Grigaliūnas,

E. 81st Pl. Chicago,
(11-12-13)

go-

513

Sko-
par.

m.

Paieškau vyro Jono šilevskio, Paeina 
iš Kauno g., Šiaulių p., Kelmės p., 
pirmiau gyveno Kansas City, Kan. 

m. 
gaus $5. Meldžiu ra-

gyveno Kansas City, 
Mane apleido sausio mėnesio š. 
Kas 
syti

3214

duos žinių, 
adresu:

Jozefą 
R. St., 

(11-12-13)

šilcvskienė,
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 geltonų plaukų. Aš atvažia
vau iš Lietuvos sausio mėnesyje š.

Puikiausia vieta ant Bridgeporto 
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)

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

J. Mašanauekas,
57 E. Van Buren St., Chicago.

(11-12)
Gera Proga Lietuviui.

Parsiduoda labai pigiai aut 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.

Tikrai su 17 brangakm. Elgin laik- cn yr 
rodis išauksotoj skrynute už . . ®«

Visi žino kas tai yra Elgin laikrodis su 17 brangakinenh], 
Mes turėjome laimikį pasipirkti daugybę tokių laikrodžių — 
visi puikiame stovyj, kų tik iš dirbtuves, gvarantuota ant 2.0 
metų, už papigintą kainą ir pirkdami tiesiog nuo musų dar pi
giau jums atsieis. Jus vietos jubilierius nei centu negali pigiau 
nuo mus nupirkti. Skrynelės puikiai išauksuotos. Nepraleisk 
to išpardavimo, o paskui gailėsis. Nuostabus laikrodis už nuo
stabiai mažą kainą. Pirmą pamatyk j|. Atviruku gali jo pa
reikalauti. Ištirk jj gerai. Tuomet jei jiicnni liksi užganėdin
tas, duok atėjusiam agentui $9.75 ir viskas. Jei neužganėdin
tas sugrąžina ant musų iškaščių. Nepirk pigaus, menko, nepa- 
sitikėtino laikrodžio, šj 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, 111.

Rusiją patiko didi nelai
mė. Kubano apskrity j ties 
Azovo jure vilnis sunaiki
nusios užtvanką ties Tem- 
riuk ir vanduo užliejęs ap
skriti. Sunaikinta miestai 
ir sodžiai. Nuskendę keli 
garlaiviai,
negirdėtame ligšiol potvi- 
nyj žuvę 2.500 asmenų. Nuo
stoliai siekianti 25 milijo
nus rublių. Visas apskritys 
išrodąs kaipo po pasauli-’ 
niam tvanui.

Sakoma, tame

Dr. D. H. STERN
Jei nori teisingo daktaro ar chirurgo, kurs buvo per 
32 metu veiklioj praktikoj Chicagoj kreipkis į mano 
ofisą, 333 S. Dearboil St. tarp Jackson Bulv. ir Van- 
Buren g., antros lubos.

VALANDOS: Nuo 12 iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 iki 2 vai. po pietų. Kalbama lictuvišk.

SALIH SU NUSIMINIMU! 5 
Gramatonfts ant išmo- į 
keščio 10c. kasdiena. J

Jeigu apsimate mokėti po 10c. i 
kasdien, tai išsiųsime Jums ant J. 

( išmokesčio labai puikų Gramafo- f 
ną sykius su 16 rekordais (32 f 
kavalkais) visokių dainų, valcų, V 
(naršų ir t. t. kuriuos patįs iš,- A 
sirinkslte Gerumas musų grama- / 
fonų gvarantuotas kiekvienam į 
rašyta gvarancija. Išsiųsime nau- 
jus specijališkus rekordus Lie- f 
tuviškus, Lenkiškus Rusiškus ir f 
Mažei-Rusiškus. Rašykite tuo- i 
jau reikalaudami katalogų ir > 
paaiškinimų įdėdami krasos žen- / 

klelį atsakymui: \

233E.14SL NewYork.N.Y. {

Anglijos sufragiečių “ge
nerolas”, Pankhurst, išnau
jo paleista iš kalėjimo, ka
dangi nuo badavimo negalė
jusi jau net paeiti. Tuo tar
pu jos “pavaldinės” viso
mis pusėmis įvairias šel
mystes išdarinėj ančios.

Pasmerktas miriop žino
mas buvęs katalikų kunigas, 
Hans Schmidt, kuris turėjo 
but nužudytas ateinančią 
savaitę, padavęs apeliaciją. 
Pirmiau jam norėjosi mir
ti, gi dabar jau stengiasi 
prailginti sau gyvenimą. 
Tik dar nežinia, ar apelia
cija bus priimta.

West Point, N. Y. mirė 
Edward S. Holden, garsus 
mokslininkas, astronomas, 
pedagogas ir bibliotekas 
vietos karo akademijoje.

O(■‘H
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