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NERAMYBĖS IRLAN- 
DIJOJE.

Ulsterio provincijos gy
ventojai sukila prieš 

“home rule’’.
Ir] andi j o j e revol iuci j a

dar nors neprasidėjo, bet 
k ulsteriečiai tai norėtų at

siekti. Kad tam baisiam ju
dėjimui šiaip-taip užbėgus, 
Anglijos valdžia visoj Uls
terio provincijoj paskelbė 
karo stovį. Į tą provinciją 
ir į Irlandiją pasiųsta dau
giau kariuomenės, valdiški 
bustai ir arsenalai aštriai 
saugojami. Optimistai tvir
tina, kad ulsteriečiai pasi- 

~__ ^taršeiavė aptilsią ir viskas
pasibaigsią be susirėmimų. 
Bet pesimistai savaip tvir- 

W tina.
Kam rengiama revoliuci

ja? Juk visiems žinoma, kad 
Anglijos valdžia Irlandijai 
suteikia savivaldą, ty. auto
nomiją, kokią turi pav. Ka
nada. Tuo tarpu Irlandijai 
priklauso provincija Ulster, 
kur gyvena daugiausia an
glai protestantai. Jie taigi 
ir priešinasi Irlandijos au
tonomijai. Jie sako, kuomet 
irlandai (airiai) gausią au
tonomiją, tatai jie Ulsterio 
gyventojus, anglus protes
tantus, persekiosią, norėsią 
suairinti. Todėl jie pasiprie- 
šino autonomijai ir sumanė 
sukilti prieš valdžią, jei to
ji savaip veiktų. Pagaliau 
Anglijos parlamentas auto
nomiją užgyrė ir dabar uls
teriečiai išteisybės jau ėmė 
nerimauti.

< Anglijos ministerial as
meniškai ramina sujudusius 
Irlandijoje gyventojus. Lie- 
pia jiems kuoramiausiai už
silaikyti, nes valdžia jokiuo 
budu neleisianti ulsterie- 
čiams perdaug sauvaliauti.

Tuo tarpu ulsteriečiai tu
rinti 100.000 savo laisvano- 
rių kareivių, kurie kuogrei- 
čiausia aprūpinami gink
lais ir lavinami. Gi Ulsterio 
sostinėj Belfaste nuolat 
rengiamos gyventojų de
monstracijos.

CHINIJOS RESPUBLIKA 
PAVOJUJE.

Pakeičiama nesenai susta
tyta konstitucija.

Chinijos sostinėj Pekine 
prasidėjusi 60 reprezentan
tų konferencija, kurioje bu
sią pakeista nesenai susta
tyta respublikai konstituci

ja. Ministerių pirmininkas 
perskaitė prezidento Yuan- 
Shi-Kai pranešimą, kuria
me konstitucijos atmaina 
'štai kuo paremiama:

“Laikina konstitucija su
statyta klaidingai ir negali
ma jos vartoti, kadangi ji 
apriboja valdžios veikimą, 
nepasiklausus parlamento. 
Tatai delei šalies gerovės 
sumaniau konstituciją per
taisyti ir tuo tikslu sušau
kiau konferenciją.”

Konferencija susidaro iš 
konservatistų valdininkų ir 
šiaip jau ten žinomų moksli
ninkų luomo. Jaunoji Cliini- 
ja toje konferencijoje visai 
iiereprezentuojama ir tasai 
faktas todėl gimdo manymą, 
kad konferencija sušaukta 
tikslu dar labiau visus val
stybės reikalus sukoncen
truoti į Yuan-Shi-Kai’aus 
rankas. Republikonai persi
tikrinę, kad konstitucijinė 
valdžia Chinijoj jau negy
vuojanti, kadangi visi pro
vincialiai seimai panaikin
ta. Neužilgo penktas repub- 
likoninis ministerių kabine
tas turės pasitraukti ir tuo
kart šalies valdymas paliks 
vieno prezidento rankose.

Iš to paniški, kad Yuan- 
Shi-Kai stengiasi palikti 
Chinijos autokratu. Tai vis
kas, kas norima atsiekti.

EUROPOS VALSTYBĖS 
GRUPUOJASI.

Visa Europa pasidalinus 
i du sau priešingu 

buriu.
Rusijos spauda plačiai ra

šo apie Europos valstybių 
grupiravimosi. Visa Euro
pa nūdien jau beveik pasi
dalinusi į du sau priešingu 
buriu ir neužilgo turėsianti 
prasidėti kruviniausias susi
rėmimas, kas supurtysiąs 
visą pasaulį. Tarp savęs 
lenktiniauja trijulė (Aus
trija, Vokietija, ir Italija) 
su trisątarve (Rusija, Ang
lija ir Franci j a). Kaip vie
na pusė, taip ir antra trau
kia link savęs ligšiol esan
čias ant šalies valstybes ir 
kalbina pristoti vienybėn. 
Trijulė sau laimėjus Rumu
niją, Bulgariją, ir Turkiją 
Rasi, jai dar teks Švedija, 
Norvegija ir Danija. Prie 
trisątarvės prisiglaudė 
Graikija, Serbija, Černogo- 
rija, Hispanija ir Belgija. 
Holandija dar nenuspren-

Didžiausias Suv. Valstijų karo laivas “Texas”, sakoma, busiąs pasiųstas į Mek
siko pakraščius. “Texas” nesenai padirbdintas. Pirmiau jis busiąs peržiūrėtas ir 

išmėgintas tam tikros laiv yno komisijos. Augščiau matoma to laivo jūreiviai ir

džiusi kurlink prisišlėti. Ir 
dabar abi pusi ginkluojasi 
ir trumpoj ateityj manoma 
išmėginti jėgos. Todėl Eu
ropos padangės baisiai apsi
niaukusios.

PARYŽIŲ SAUGOJA 
KARIUOMENĖ.

Visoj Francijoj neišpasa
kytas sujudimas.

Pereitam “Kataliko” nu
mery j minėjome, kad Fran
cijos finansų ministerio 
Caillaux žmona nušovė dien
raščio “Figaro” redaktorių 
Calmette, kuris per dien
raštį labai šmeižė jos vyrą. 
Kadangi redaktorius ’ buvo 
Francijos rojalistų šalinin
kas, tatai rojalistai tuoj ė- 
mė kelti baisiausius mieste 
sumišimus ir reikalavo 
žmogžudę nužudyti, kuri 
laikoma kalėjime. Žmogžu
dės vyras tuoj aus iš minis
terių kabineto atsistatydino. 
Visomis Paryžiaus gatvė
mis patroliuoja kariuomenė, 
nes laukiama dar didesnių 
sumišimų. Tečiau didesnė 
dalis gyventojų ir parla
mento atstovų užstoja už 
žmogžudę ir jai į kalėjimą 
siunčia pasveikinimus, kuri 
palikus nelaimingaja auka, 
gindama savo vyro garbę. 
Dabar “Figaro” ištraukia 
aikštėn ir kitų Francijos 
ministerių ir valdininkų ne
švarius darbus, būtent įvai
rius papirkinėjimus. Vi'soj 
šalyj gimęs tikras chaosas. 
Neužilgo žmogžudė bus tei-

dficieriai.

siama. Ją teisme apsiėmė 
ginti garsus advokatas La
bi n-i, kuris kituomet gynęs 
Dreyfusą.

Tatai Paryžius turi ne
paprastą sensaciją, kokios 
ten nebūta nuo Dreyfuso 
bylos. Nuo to visko nuken
tės Francijos politikai, kuo
met išeis aikštėn jų nešva
rus darbai.

Į MEZOPOTAMIJĄ.
Danai nori ten kolo- 

nizuoties.
Danijos keliauninko dr. 

Oestrupo iniciativa Kopen
haga susiorganizavusi kom
panija iš žymiausių banki
ninkų ir pramonininkų, ku
ri mėgįs Mezopotamijoje 
kolionizuoti danus žemdir
bius ir iš to apturėti sau 
nemažai naudos. Senovės 
laikais Mezopotamija buvo 
labai derlinga šalis ačiū že
mes sudrėkinimui. Gi dabar 
nuo amžių stovį kaipo pap
rastas tyrynas. Dr. Oestru
po nuomone, su drėkinimo 
pagelba galima išnaujo Me- 
zopotamiją padaryti derlin
ga. Žemė butų labai' nau
dinga medvilnės plantaci
joms.

Mezopotamija guli tarp 
upių Tigro ir Eufrato, Azi
joje, ir priklauso Turkijai. 
Turkija neleistų ten šį-tą 
veikti bile vienai didžiulei 
valstybei, bet su 'Danijos 
pasisiūlymais sutinka, nes 
turkai labai gerai žino, kad 
danai yra garsus žemdirbiai 
ii’ jie tą kraštą atnaujįsią.

APLANKYS SUV. 
VALSTIJAS.

Bulgarijos karalienė nori 
pamatyti laisvąją 

šalį.
Šiemet pradžioje gegužio 

į Suvienytąsias Valstijas at
keliausianti . Bulgarijos ka
ralienė Eleonora. Taip ofi
cialiai paskelbta Bulgarijos 
sostinėje. Karalienė,* žino
ma, čion atkeliausianti su 
buriu tarną ir tarnaičių.

Šion šalin atkeliausianti, 
kad padėkoti Suv. Valstijų 
gyventojams už siihpatiją, 
išreikštą Bulgarijai karo 
metu ir už aukas badaujan
tiems Bulgarijos gyvento
jams. Bulgarai ruošiasi 
kuoiškilmingiausiai priimti 
savo karalienę.

FRANCIJOS PA
MINKLAS.

Prancūzai nori pastatyti 
paminklą ties Pana

mos kanalu.
Artinasi laikas, kuomet 

Panamos kanalas bus galu
tinai atidarytas ir ims veik
ti. Todėl francuzai sumanę 
bile kokioj vietoj ties ka
nalu pastatyti paminklą, 
jog francuzai pirmieji buvę 
mėginę tą kanalą iškasti.

Paminklo projektas ofici
aliai perstatytas Washing- 
tono valdžiai. Prezidentas 
Wilson, sakoma, norįs tą 
projektą priimti, tuo labiau, 
kad paminklui lėšas duosią 
francuzai ir tas paminklas

(Tąsa ant 10-to pusi.).

Villa ties Torreon.
Meksiko revoliucionistų 

generolas Villa su savo pui
kiai apginkluotų 12.000 ka
reivių, sakoma, jau užpuo
lęs miestą Torreon. Revo- 
liucionistai užėmę aplink 
miestą svarbiausias strate
gines vietas ir dabar ant 
nekuriu kalvų tempianti di
džiules kanuoles, be kurių 
miesto negalima butų paim
ti. Vadinasi, jie antsyk im
sią miestą apšaudyti iš visų 
pusių. Tame pačiame mieste 
federalis generolas Refugio 
Velasco turi po ranka 9.- 
000 kareivių, kurie, sakoma, 
labai nupuolę dvasioje ir 
silpnai tegalėsianti miestą 
ginti, todėl labai greitai 
miestas gali tekti revoliuci- 
onistams. Bet diktatorius 
Huerta savo generolui įsa
kęs tvirtai ginti miestą ir 
jokiuo budu nepasiduoti re- 
voliucionistams.

Rojas prezidentu.
Meksike plačiai pasly

dęs gandas, kad busimuoju 
Meksiko prezidentu palak
siąs senoras Jose y Rojas, 
dabartinis užsienių reikalų 
ministeris. Jis andai atlai
kęs ilgą konferenciją su pre
zidento Wilsono specialiu 
pasiuntiniu Lind Vera Cru- 
z’e. Sakoma, kalbėtasi apie 
busimąjį prezidentą. Prezi
dentas Wilson sutinkąs, 
kad Rojas paliktų preziden
tu. Podraug kalbama, kad 
diktatorius Huerta neužilgo 
manąs pasitraukti iš savo 
vietos. Bet apie pasitrauki
mą jau labai senai ir tan
kiai buvo rašoma, tečiau tie 
tvirtinimai ir palikę tik pa
prastais tvirtinimais.

O’Shaughnessy norįs 
pasitraukti.

Suvienytųjų Valstijų am
basadorius Meksike, Nelson 
O’Shaughnessy, sumanęs 
apleisti savo vietą, girdi, del 
nesveikatos. Tečiau žinovai 
visai priešingai tvirtina. 
Sako, jo tame pasitraukime 
esą kitokios priežastįs.

Prezidentas Huerta lei
dęs Suv. Valstijų ambasa
dai parsitraukti ginklus, i- 
daiit Suv. Valstijų piliečiai, 
prireikus, galėtų tuos gink
lus panaudoti apsiginimui.

Laukiama susitaikymo.
Suv. Valstijų valdžia su

žinojo, kad diktatorius Hu
erta išnaujo manąs susineš
ti su Suv. Valstijomis ir 
pradėti naujas derybas kas 
link savo pasitraukimo iš 
prezidentystės. Huertą tai 
daryti priverčia prastas 
Meksiko finansų stovis, ne
tolimas subankrutijimas. 
Tatai Suv. Valstijų valdžia 
mielai apsiima priimti su 
Huerta peretrakcijas, ka

dangi mano, jog jis dabar 
ištikrųjų turėsiąs paklausy
ti prez. Wilsono patarimų. 
Pirmiausia Huerta turėsiąs 
susitaikinti su revoliucio
nistų vadais ir tuojaus pa
sitraukti iš užimamos vie
tos.
Huerta kreipiasi i turčius.

Diktatorius Huerta aną
dien į tautinius rūmus pa
sikvietęs 60 turtingiausių 
ineksikonų sostinėje ir pra
šęs anų suteikti jam tuojaus 
finansinę pagelba, kadangi , 
kovai su revoliucionistais 
yra reikalingi pinigai.
Huerta tiems savo svečiams 

priminė, kad jie ligšiol 
nepildę pirm kelių mėnesių 
jo išleisto dekreto, kuriuo- 
mi buvo įsakyta, kad kiek
vienas turtingas žemvaldis 
visas laikas suteiktų pilną 
užlaikymą nors dešimčiai 
kareivių, kurie kariauja 
prieš revoliucionistus. Jei 
tasai dekretas sąžiningai 
butų piidbilfas, tai ffuFrta" 
šiais laikais turėtų 50.000 
kareivių kuogeriausiai ap
rūpintų visakuom.

Be to Huerta jų prašęs, 
kad jie jam pristatytų ark
lių, reikalingų 120 kanuolių, 
kurios neužilgo busią atsiųs
tos iš Japonijos.

Bet girdima, kad meksi- 
konai turčiai atsisakę jam 
kokiuo nors budu gelbėti.

149 kareiviai sušaudyta.
Jojutla sušaudyta 149 fe- 

deraliai kareiviai, kurie bu
vo sukėlę maištus prieš Hu
ertą. Kareiviai buvę išveda
mi būriais iš kazarmių lau
kan, sustatomi prie murinės 
sienos ir sušaudomi.

Šaudymas tesęsis pusva
landį. Sušaudytųjų lavonai 
suversta pirmiau pagamin
tai) ravan ir užkasta kaip 
kokie galvijai.

Huerta įsakęs panašiai 
elgties su visais kareiviais 
maištininkais.

Tardymų pasekmes.
Revoliucionistų vyriau

siojo vado gen. Carranzo pa
skirta iš 3 asmenų komisi
ja jau pabaigusi tardymus 
Bentono nužudymo priežas
tį. Komisija susekus, kad 
Bentoną nužudęs majoras 
Fierro, didis gen. Villa bi- 
čiuolis. Fierro nesenai buvo 
suimtas už nužudymą dvie
jų geležinkeliečių, bet pas
kui po paranka paliuosuo- 
tas.

Benton nenužudytas Vil
ios namuose, bet po ginčų 
su juom buvęs Fierro iš na
mų išvestas ir uždarytas 
kalėjimam Nakčia Fierro 
paėmęs Bentoną traukiniu, 
Nuduodamas, kad norįs jį 
išgabenti į Chihuahuą ir ke
liaujant jį nušovęs.
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NEW CANAAN, CONN.
Darbai eina pamaži. Yra 

pasiturinčių lietuvių 
Kunigo atsilan

kymas.
Darbai čia visai pamaži 

teina. Pavasariop tikimės 
bus geriau. Šitame mieste 
nėra dirbtuvių. Vasarą čia 
yra darbų ore, nes šis mies
tukas yra pilnas didžtur
čių vasarnamių. Vasarų pra
leisti čia suvažiuoja New 
Yorko milijonieriai. Taigi 
namuose ir aplink namus 
esti geni darbų. Žinoma, 
kad čia yra švarus miestu
kas ir puikus oras.

Lietuviai čia susispietė 
geri, dori žmonės, ištikimi 
katalikai. Todėl pas didž
turčius turi gerų vardų ir 
kaikuriems tai labai gerai 
klojasi. Būdami teisingi, 
pakantrus, darbštus yra ge
rai apmokami. Nors nuola
tinių darbų nėra, bet ke
lintas lietuvių išgalėjo įsi
taisyti gerus nuosavius na
mus. Tokių yra arti 12. 
Šiaip išviso lietuvių yra čia 
arti 25 šeimynų ir keliatas 
pavienių. Visi lietuviai gy
vena sutikime ir šiaip gra
žiai vedasi. Skaito laikraš
čius. Daugiausia čia ateina 
“Tėvynės”. Skaitoma ir ki
ti tautiniai ir katalikiški 
laikraščiai. Vienas lietuvis 
turėjo nelaimę sucicilikėti. 
Paskaitė cicilikų laikraščių 
ir jam iš atbulosios pusės 
protas atsidūrė — pamatė 
neteisingų gyvenimų vedus, 
nes jau buvo susitaupęs ke
lintų šimtų dolerių, o cicili- 
jgų laikraščiai rašo, kad ka
pitalas spaudžia w žihones. 
Tai jis ėmė taisyti gyveni
mo klaidų, prašvilpė pini
gus ir dabar neturi darbo 
ir yra didžiu pavargėliu, 
kokių cicilikai nori ir ko
kius jie dirba iš gerų žmo
nių. Tokie tai cicilikavimo 
vaisiai.

Kovo 12 d. atsilankė čia 
kun. Pankauskas iš Bridge
port, Conn, aprūpino lietu
vių dvasios reikalus. Yra 
čia geras, lietuviams prie
lankus airių kunigas.

Tėmytojas.

McINTOSH, SO. DAK. 
Lietuvis ant farmos puikiai 

verčiasi. Farmeriai 
galanda noragus.

Per septynis metus gyve
nau nedideliame miestelyj. 
Per tuos ilgus metus su- 
taupinau vos $50. Teko tuo
met girdėti apie farinas. 
Girdėjau kalbant, kad duo
da 160 akerių žemės dykai. 
Tai buvo valdiškos žemės. 
Nuo manęs pareikalavo tik 
išsiimti pilietines poperas ir 
eiti išsiskirti žemę. Taip ir 
padariau. Aprašymas atsi
ėjo $20. Iškeliavau 1910 m. 
Pirmieji metai buvo sun
kus. Sėjau linus, kviečius, 
kornus. Viskas gerai augo. 
Kur kas geriau čia versties, 
negu mieste. Pereitų vasarą 
iš Washington, D. C. atėjo 
valdiški popeliai, kur pa
sakyta, kad esu pilnu že
mės savininku ir kad galiu 
jų parduot, jei norėčiau. 
Taigi geros žemės gabalas 
yra mano nuosavybė. O vis 
tai del to, kad darbavaus 
ir mokėjau ūkininkauti.

Žemė čia derlinga, oras 
sveikas, vanduo geras, gy

vulius auginti patogu, sul
tingos žolės apsčiai. Gyve
nu arti upės, kur apsčiai vi
sokios žuvies yra. Mano gy
venimas yra pietinėj Dako- 
toj ties rubežium šiaurinės 
Dakotos. Miestelis su 300 
gyventojų yra už 8 mylių. 
Yra tame miestelyj vokie
čių katalikų bažnyčia. Vi
si čionykščiai katalikai 
glaudžiasi prie jos. Yra čia 
ir lenkų. Be manęs lietuvių 
daugiau nėra. Čia nėra' sa- 
liunų. Turbūt todėl lietu
viai šio krašto nemėgsta. Y- 
ra čia ir rusų. Kitos tautos 
naudojasi, ima taip vadina
mus homestead’us, o mūsiš
kiai tuno j a, vargsta did
miesčiuose, lenda po žeme, 
baigia savo sveikatų ir pi
nigus smuklėse. Ar atsibus 
kuomet nors lietuviai"?

Žemės čia gali gauti as
menis, turinti virš 21 metų 
amžiaus.

Farmų perkant ar imant 
homestead’ų, reikia gerai 
apsipažinti ir nelysti į bi
le kokia kimšynę.

Dabar čia farmeriai jau 
taiso plūgus, aštrina nora
gus, nes diena po dienos 
jie pasklis po plačius lau
kus.

“Kataliko” skaitytojas.

ORANGE, MASS.
Darbai silpnai teina. Ma

žai teveikiama. Lietu
vių skaičius maži- 

nasi. Blaivybė 
panaikinta.

Lietuvių čia yra aplink 
30 šeimynų ir aplink tiek 
pat pavienių. 15 yra namų 
savininkų. Darbai tuo lai
ku silpnai teina. Siuvamų 
mašinų dirbtuvėj tedirbama 
po 8 vai. ir 4 dienas savai
tėje. Šioj dirbtuvėj dirba 
daug lietuvių. Kitose dirb
tuvėse nekaip geriau teina 
darbai.

Lietuvių skaičius čia ma- 
žinasi. Labiau turbūt del to, 
kad darbai silpnai teina. 
Veikimo čia mažai lietuviai 
teapreiškia. Kasžin ar kada 
išsijudįs čionykščiai lietu
viai.

Per 3 metus šiame mies
te viešpatavo blaivybė — 
visos smuklės buvo uždary
tos. Kovo 2 d. liko nubal
suota vėl atidaryti smuk
les. Tai dabar kaikurie 
laukia tos linksmos dienos, 
gegužės 1 d., kada atsida
rys smuklės. Tai bus kur 
sukimšti savo sunkiai už
dirbtus centus. Pamenu a- 
nais 1910 m. vienas lietu
vis ant tiek neteko žmogys
tės, kad nigeriui rankų bu
čiavo, kad tas jam degtinės 
užpundytų.

Žiema čia buvo sunki, bet 
jau prasidėjo pavasaris. 
Buvo apsčiai lietaus. Bet da
bar nusipagadijo ir stojo 
dailus oras.

Avingalvis.

HUDSON, N. Y.
Žada rupinties ateiviais. 

Ketina įsteigti 
kningyną.

Kovo 1 d. šv.-Antano dr- 
ja turėjo savo susirinkimų. 
Atlikus savo reikalus, ėmė 
svarstyti apie įsteigimą 
kuopos, kuri rūpintųsi atei
vių reikalais. Susirašė ap
link 20 asmenų, išsirinko 
Antanų Buhliauskį pirmi

ninku, Jonų Savinčių rašti
ninku ir Antanų Šimaitį ka- 
sierium. Pastarasis labai 
prijaučia tam sumanymui 
ir ragina kitus prigulėti. Ki
tu du viršininku taipgi yra 
veiklus vyrai ir pasižadėjo 
uoliai darbuoties. Yra ne
mažai prijaučiančių tam 
sumanymui. Reikia pridėti, 
kad ir mergaitės tam suma
nymui labai pritaria. Kai- 
kurios jų po daugiau mokė
jo, negu vyrai.

Iš gerų čia sumanymų 
dar reikia paminėti apie ke
tinamų įsteigti kningynėlį. 
Tai labai naudinga ir rei
kalinga įstaiga. Reikia tik 
palinkėti sumanytojams ge
ros kloties. Jei keliatas ap
sukrių vyrukų pasidarbuos, 
tai ir bus tas sumanymas į- 
kunytas. Dr-jos privalėtų 
tuo dalyku rupinties ir rem
ti.

Be gerų sumanymų ir ge
ni vyrų yra čia ir tokių, 
kurie mėgsta svaigalais sau 
galva kaitinti. Iš to, žino
ma, tik blogumas tegali kil
ti. Gaila, kad tokių gan ne
maža yra. Yra ir tikrų pa
daužų. Štai vienas, nors ne
senai dar atvykęs iš Lietu
vos, o jau antru sykiu liko 
suareštuotas; du sykiu sto
jo prieš teismų ir vis del 
muštynių. Tokiems tai ne
rupi laikraščių ir kningų 
skaitymas, nerupi prigulė
ti prie dr-jų, nerupi labas 
kitų.

D. J. Matas.

E. ARLINGTON, VT.
Neteisingi pataisymai.
Negera yra, jei žinių ra

šytojas tikrai nežinodamas 
dalyko aprašo apie jį ir 
siunčia į laikraštį. Ypač ne
gera, jei neteisingai esti 
koks asmuo aprašomas iš 
blogosios pusės. Bet blo
giau daro tas, kuris netei
singai atšaukia arba patai
so korespondenciją. Tai
santis ypač turi gerai iš
tirti ir žinoti dalykų.

Nesenai aš buvau para
šęs apie cicilikiškas (civiliš
kas) vestuves. Cicilikų laik
raščiuose jos buvo išgirtos. 
Pagirimo jos neužsipelnė, 
nes gerokai liejosi svaiga
lų ir beeinant namo vienas 
asmuo nuvirto nuo koto ir 
reikčjcA daktariškos pagel- 
bos. Aš tų pats gerai žino
jau ir parašiau į “Katali
kų”. Neužilgo Švogeris pa
taisė mane, parašė, kad to 
nebuvo. Kodėl iš teisingos 
žinios daryti neteisingą.

Krumplių Jonas.

ROCKFORD, ILL.
“Išganymo armija”. Ne

prašytas vyras nori 
vadovauti.

Jau kelinti metai, kai čia 
gyvuoja “brenčius” “Išga
nymo armijos”. Yra tai tie, 
kurie nori išgriauti šį su
rėdymų iš pamatų, paversti 
jį į raistus ir pradėti nau
jų gadynę. Jie skaito Afri
kos beždžiones už savo bro
lius ir seseris. Čionykštis 
armijos “brenčius” ypač 
pastaruoju laiku ėmė veik
ti. Paakstino prie darbo 
“Šakė” — tas gašlumų ir 
pornografijos pilnas laik- 
raštpalaikis.

Šio mėnesio pradžioj čia 
lankėsi “Galvočiaus” leidė
jas. Žinodamas, kad čia ke
tinama tverti kooperacija, 
jis ėmė siūlytis į vadovus
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ir persistatė daug žinąs a- 
pie tai ir jau daug įsteigęs 
tokių bendrovių. Ypač kovo 
7 d. daug aiškino apie ko
operacijų. Bet, uždavus 
klausimų, jis pasirodė di
deliu dalykų nežinėliu.

Tautininkas.

VANDERGRIFT, PA.
Del menkniekių žmo

nės bylojasi. Uždarė 
kliubą.

Gero, tikro veikimo čio
nykščiai lietuviai nedaug 
teparodo. Šiaip visokių dar
belių tai pasitaiko. Štai vie
nuose namuose įsigėręs vy
ras išpyškino langų. Šeimi
ninkas suareštydino prasi
kaltėlį. Del to menkniekio 
kįla didelė byla. Reikia 
samdyti advokatų, uždėti 
kaucijų. Tai vis del menk
niekių. O visokie lupikai, 
advokatai pelno turi.

Kitas, didesnės svarbos 
nuotikis buvo. Viena skoli
ninkė gerai pavaišino sko
lintojų. Nuskriaustoji krei
pėsi prie policianto ir pas
kui dalykai teisman atsidū
rė. Kaltininkė prakišo arti 
$10.

Lietuvių kliubas iš valsti- 
jinės valdžios buvo gavęs 
žinių, kad kliubas butų už
darytas. Paminėtina, kad 
kliubininkai gan “šuniniai” 
pabaigė kliubo gyvavimo 
dienas.

“Kataliko” skaitytojas,

HARTSHORNE, OKLA. 
Darbai sumažėjo. Lietu

vių tamsumas yra 
didis.

Dirba čia tik po 3—4 die
nas savaitėje. Tik dviejo
se kasykL^jBdirbama pil
nas laikn^^KTrbių čia y- 
ra įvalias. Liueso laiko žmo
nės nemoka naudingai su
vartoti. Praleidžia laiką 
prie “cioko” statinukės, 
nes čia degtinės ir alaus 
nevalia pardavinėti — blai
vybė čia viešpatauja. Bet 
ir nuo to prasimanyto gė
ralo gerai apsvaigsta gal
va ir užtemdina protą.

Vienoj šeimynoj ištiko 
nedailus atsitikimas. Varo
mas įnamis nenorėjo išeiti. 
Kilo peštynės. Varomasis 
užgavo šeimininkę, bet pats 
buvo taip primuštas, kad 
be žado kieme gulėjo keliū
tų miliutų. Žinoma, be tei
sėjo ir be bausmių neišsi
suks.

Vėžys.

EAST ST. LOUIS, ILL. 
Mirė lietuvis.

Kovo 5 d. mirė čia Jo
nas Škėma. Buvo jau pasi
rengęs važiuoti į Lietuvą ir 
buvo jau atsiskyręs nuo dr- 
jos. Bet jį patiko netikėta 
mirtis. Palaidoti susirinko 
nemažas žmonių būrys. Ve
lionis kilęs iš Suvalkų gub., 
Marijampolės p., Garlevos 
gm., Juraitiškių kaimo. Pa
liko pačią su 10 mėnesių 
kūdikiu. Amerikoj išgyve
no 8 metus.

“Kataliko” skaitytojas.

DETROIT, MICH.
Darbai gerinasi. Parapijos 

reikalai blogai stovi.
Lietuviai labai 

nupuolę.
Darbai ima bent kiek go

rėliau eiti. Veik visi, kas 
nori dirbti, gauna darbo.

Šitame mieste parapija 
yra labai apleista. Tvarka
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bloga. Stoka čia gero dva
sios vadovo.

Lietuviai šio miesto gy
venų pakrikę, išsimėtę po- 
įvairias miesto dalis. Prie 
vieno skersgatvio ypač 
daug yra susispietusių. Čia 
yra ir smuklė. Toj smuklėj 
subatvakariais taip tik ūžia 
ir ūžia, kaip bitės avilyj. 
Blaiviam žmogui baugu ir 
pereiti. Gali į sprandą gau
ti nuo nelabo girtuoklio.

J. G.

FORT PLAIN, N. Y.
Negražus darbeliai. Nesi

tveria gerų darbų.
Nelabai senai viena mote

ris čia savo įsigėrusį vyrą 
sumušė, o štai dabar įsigė
ręs vyras moterį sumušė. 
Lietuviai čia nesirūpina su
sirišti į dr-ją. Yra čia kau
niškių ir vilniškių. Jie ne
labai sugyvena. Lyg butų 
žmonės ne vienos tautos. 
Dauguma palinkę prie svai
galų. Lietuvių yra 18 šeimy
nų.

Miestelis stovi puikioj 
vietoj. Aplinkui dungso 
dailus, augšti kalnai. Žmo
nės, gėrėdamiesi tokiomis 
gamtos gražybėmis, turėtų 
pamesti ir girtuokliavimą 
ir vaidus del menkniekių.

Mylįs teisybę.

ROCKFORD, ILL.
Ciciliko prakalba.

Kovo 5 d. vietos socialis
tai turėjo laimikį išgirsti 
šaunią kalbą leidėjo laik
raščio “Galvočiaus”. Žmo
nų gan daug buvo prisirin
kę. Kalbėtojas iš pat pra
džios išvadino vyrus bepro
čiais, kad eidami į socialis
tų prakalbas nesiveda su 
savim moterių. Paskui ėmė 
dergti Bažnyčią, dvasiškiją, 
Kristų. Gyrėsi kasdieną iš- 
galvojąs naujus dalykus, o 
be plūdimų ir užsipuldinėji
mų nieko gero nepasakė. 
Paskui ėmė kaišioti šlamš
telį “Galvočių’4. Bet paskui 
paklausta apie leidėjo dak
taravimus Chicagoj. Tas 
jam visą ūpą sugadino ir 
užčiaupė burną.

Tamsiulis.

WILBURTON, OKLA.
Darbai sumažėjo. Mi

rė lietuvis.
Jau čia visai atšilo; me

džiai sprogsta. Visa bėda 
čia tame, kad darbai suma
žėjo. Dvi kasyklos užsidarė. 
Sako, kompanijos suban- 
krutijo. Kitokių darbų čia 
nėra.

Kovo 9 dieną buvo čia ku
nigas išklausė velykinės. 
Kunigas ragino prie skai
tymo gerų katalikiškų laik
raščių.

Kovo 8 d. mirė Domini
kas Norbutas. Prigulėjo 
prie šv. Juozapo dr-jos, prie 
D. L. K. Vytųuto dr-jos ir 
prie S. L. A. Paliko ketu
rias dukteris ir vieną sū
nų. Trįs jo dukterįs gyve
na Chicagoj.

J. J.

ST. CHARLES, ILL.
Darbai eina neblogai. 

Nelaimės.
Nors čia pusėtinai eina 

darbai, bet iš kitur pribu
vusiems tiesiog negalima 
darbo gauti. Yra čia pianų 
dirbtuvė, kurioj dažnai ne
laimių pasitaiko. Per vieną 
savaitę trįs darbininkai li
ko sužeisti. Vienam skevel- 
da nuo lentos atplyšus per

skėlė galvą, antram ranka 
sužeista, o trečiam du pirš
tu nupjauta. Darbininkai 
privalo but atsargus darbe. 
Sužeistieji iš dirbtuvės bus 
išmesti ir sveiki priimti, o 
sužeistasis tuomet dingk 
kur dingęs.

Teisybę mylįs.

LOWELL, MASS.
Kaikurie lietuviai blo

gai vedasi.
Nors dabartės gavėnios 

laikas ir geri katalikai at
kreipia visą savo domą į 
dvasiškąją savo pusę, vie
nok, nemaža čia tokių, ku
rie neatboja to viso ir pra
leidžia gan nepadoriai tą 
šventą laiką. Tuno j a sali li
nuose, kaziruoja, praleidi- 
nėja laiką bestumdydami 
boles.' Yra vienas lietuvis, 
palikęs Lietuvoj moterį ir 
vaikus, gyvena su kita mo
terimi.

P. V.

PHILADELPHIA, PA.
Užtroško gazu.

Užtroško gazu Pranas 
Jankauskas su savo žmona. 
Tik septynios savaitės kai 
vedę. Į tą vietą buvo tik 
ką įsikraustę. Tai pamoki
nimas kitiems. Reikia būti 
atsargiems ir visuomet lai
kyti langus pravirus, kad 
tyro oro ineitų. Atvirais 
langais neužtrokštum, jei

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

tikri vastai yra vartojami.
Mayzels Hair Tonic yra vienas iš geriausių vaistų. Jai- i 

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, Aptiekorins, » -Ak,
2424 So. Oakley Ave., Chicago, Ill.

4ft <tft 4ft /Sh 'ttft W-

1 Bowman Pieno Kompanija
j Pienas supilamas į butelio farmose prie
8 sanitar.škiausių sąlygų.

Pienas- Smetona - Sviestas - Pasukos.
Ar musų vežimai aptarnauja jus? Kodelneimtito.kasgeriausia?

4221-4229 STATE STREET, |
Telefonai visų skyrių ofisuose. V

EVANSTON — CHICAGO — OAK PARK, r 
8 f

i padaryta degtinė iš
nepaprastai puikaus mišinio

Per daugeli metų sendinta
balto ąžuolo bačkose pirm

suteikimo publikai.
miniai švelnios

F<AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT"®® 
Naujo ir Antrų Rankų Medžio.

Durų, lentų, lentelių, renių, 
švinakalvių daigių ir stogo popiejos.
Musų č enios yra žemiausios.

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

Ant
baro

Žmonės supratt-..
tanti vertę geros
ruginės degtinės

se ir Saliunuose. Yra

Reikalauk S-O-L-

/

geriausia

orderiuoja SOLO
Kliubuose, Koteliuo

tai geriausias gerymas. Uz 
ganedina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

STRAUS BROS CO. Distillers-Chicago.
216 W. Madison Sb A. Chaposke ir T. Podlaskis, Lietuv. Agentą'

gazo ragelis butų ir atsuk
tas.

Darbininkas.

Redakcijos atsakymai.
Teisybę mylinčiam, St. 

Charles, III. — Apie lošimą 
jau buvo rašyta. Todėl iš 
Tamstos korespondencijos 
praleidžiame. Pataisymas 
prie Kuokštas korespon
dencijos jau perdaug suvė
lintas ir nėra labai svar
bus. Tad pataisymo irgi ne
dedame.

J. J. Nieniui ir kitiems, 
Wilkes-Barre, Pa. — Toks 
kningiaus apkaltinimas yra 
labai skaudus ir todėl rei
kia būti labai atsargiems. 
Jei ištikro kaltas, tai butų 
reikalas laikraščiuose pa
garsinti, kad kiti apsisau
gotų. Bet mums sunku ži
noti, ar nuodugniai viskas 
buvo išnagrinėta ir ar aiš
kiai išrasta, kad tariamas 
asmuo yra kaltas. Bet jei 
ir kaltas, tai jis, būdamas 
socialistų kuopos narys, tu
rėtų socialistų organe ir bū
ti apkaltintas.

P. V., Loweell, Mass. — 
Trumpą žinutę dedame. An
trąjį raštelį gal vėliau in- 
dėsim. Prašome parašinėti 
laiks nuo laiko žinučių iš 
lietuvių gyvenimo.

prieprovos daro 
SOLO degtinę

geru vaistu
šeimynų

2
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Jūžintų (Žemaičiu vysku
pijos) parapija apgyventa 
lietuviais, tik pačiame Jū
žintų miestelyje gyvena ke- 
liatas šeimynų žydų ir pora 
rusų. Bažnyčia stovi ant 
augšto kalno ir kitkart bu
vo tikra puikuolė. Dabar gi 
visai apleista; kada tai bal
ti jos murai nuo laiko, lie
taus ir sniego nupluko, vie
tomis juodomis samanomis 
vietomis gi visokios spal
vos kerpėmis ir dėmėmis 
apaugo, gzimsai baigia tru
pėti, stogas apikiauris; vi
duje- irgi ne puikiau; tikrai 
išrodo ji, tarsi, vargšė naš
laitė savo mylimų geradarių 
nebtekusi.

Jūžintų bažnyčios kolia- 
torium yra vietos dvari 
ninkas p. Vaisengofas, vai 
dus apie šimtų valakų že 
mės, lenkas, mokąs vienok 
ir suprantąs lietuviškai.

Koliatoriaus pareigas 
kaip antai taisyti bažnyčią 
arba nors mažiausią remon
tą padaryti, p. V., matyt 
visai pamiršo; klebonui ka
lendos ir tai vos avižų pū
rą per metus teduoda; te 
čiau apie savo teises, kaipo 
koliatoriaus, tai kiekvie
nam mėgsta priminti ir jo
mis didžiuoties. Taip antai 
iš klebono griežtai reikalau
ja, kad Jūžintų bažnyčioj( 
jam butų skaitoma lenkiš
koji evangelija. Ir vietos 
klebonas kun. Ramonas, 
jam nusileizdamas, kas 
šventą dieną, nepaisant ar 
Vienintelis lenkas klausyto
jas p. Vaisengofas esti ant 
pamaldų bažnyčioje ar ne., 
visviena lenkiškąją evange
liją iš eilės perskaito.

Keisti tie musų gerada
riai: bažnyčia, kad ir su
griūtų, visai nesirūpina: 
vienas dalykas jiems tėra 
galvoje: palaikyti ten len
kybę ir bereikalingai var
ginti ja žmones. Ar dar il
gai taip truks?

Varėna, Trakų ap. Vas. 
7 d. čia buvo pardavinėja
mas viešnios iš vartaliotų jų 
ir išlaužytųjų valdiškuose 
miškuose medžių tik vie
niems valstiečiams, kurių 
susirinko į du šimtu, norin
čių nusipirkti po keliatą 
kelmų savo ūkio reikalams 
Žydams tą dieną buvo už
drausta pirkti. Tokiu iš
mintingu girininko pasiel
gimu mes visi buvome labai 
nustebinti, nudžiuginti ii 
visai patenkinti, nes kiek
vienas prisipirkome lig va
liai savo reikalams. Varė
nos girininkui už tai taria
me nuoširdų ačių. Bepigu, 
kad kasmet butų taip daro
ma, tuomet gal ir mes, val
stiečiai, pasistatytame žmo- 
niškesnius sau trobesius, 
pirkęs ir avelėms tvartus, 
ir gyventume valiviau ir 
švariau, nes nebelaikytume 
draug su savim vienoje pir
kioje nei avelių, nei ketur
kojų. Tada liautųsi laikraš
čiai mus už musų nešvaru
mą peikę.

Bandelis. Dabar musų 
žmonelėms didžiausia bėda 
su malkomis, nes esant to
kiai nepatogiai ir bjauriai 
žiemai, niekas negalėjo nei 

pagalio parsivežti. Ištikimų
jų, pirmiaus per sniegą ne
galima buvo išbristi, o da
bar vėl purvynas giliausias. 
O tuo tarpu dar ir miškų 
arti beveik niekur nebėra, 
arba kad ir yra koks šmo
tukas, tai neapsakomai 
brangu. Taigi žmonės kūre
na tvoras, kerta naminius 
medžius ir ant tokios žie
mos nesiliauja rugoję.

Upninkai (Ukm. apskr.) 
stovi prie pat Vilniaus gub. 
sienos, todėl žmonės čia yra 
sulenkinti ir tamsesni, negu 
kitur. Mat, tasai lenkišku
mas nors juos labai tamsi
na, bet dėlto kelia į didelę 
puikybę. Tikrinusieji lietu
viai čia poterius kalba ir 
skaito lenkiškai, mažieji gi 
vaikai nebesupranta lietu
viškai. Čia nuolat galima 
girdėti: “mes vaikus moko
me lenkiškai dėlto, kad jie 
užaugę ir išėję į svietą, ga
lėtų lengviau išmokti lietu
viškai”. Bet, man rodos, jie 
tik lietuviui taip teisinasi. 
Žinoma, tokių tėra čia ma
žuma, nes čia dar ne Vil
niaus gub. Bet ir tai liūd
na. Bėda, kad lietuviai pa
tįs save niekina.

Augštaitis.

Mažeikiai. Nesenai čionai 
žemiečių viršininkas per
kratinėjo apačioje pasira
šiusiojo bylą su vietiniu 
kningininku A. Žukauskui 
del jo pirktųjų, kningų 
(“Žemaičių Kalvarijos ap
rašymas”), už kurias jis 
dar 1907 m. buvo suderė
jęs užmokėti išaugšto, bet 
sutarties nepildo. Tokiuo 
budu jis ligšiol valdė mano 
Įmingąs, neduodamas man 
jokios atskaitos, nė atsiliep
damas į mano laiškus. Aš 
neturėjau dokumentų, bet 
teisėjas greitai išpildė visus 
mano reikalavimus, nors to 
nusprendimo man prisiėjo 
laukti beveik dvejus metus. 
Taigi leidėjams reikėtų bū
ti atsargiais su tokiais 
kningininkais, kurie dykai 
prisikrauna kningų, bet ne
pildo padarytųjų sutarčių, 
nebrangina savo žodžio.

Kun. Ragažinskas.

Igliauka, Marijamp. ap. 
Užgavėnių dieną po piet 
nežinomas piktadaris išplė
šė bažnyčioje du karbonė- 
liu. Karbonėliai mediniai, 
tai nuskriosta peiliu ar kuo 
kitu aštriu dangtelių kraš
tai ii’ ineita. Iš viso ko ma
tyti, kad vagis ar svetimti- 
kis, ar dar tik vaikas. Ma
žai vargšas pasinaudojo, 
nes daugiausia galėjo būti 
abiejuose apie 20 kap.

Keturvalakė, Vilkav. ap. 
Du metu čion jau Įsteigtas 
pačto skyrius, bet žmonės 
vis aimanavo, gauną atplėš
tus laiškus. Daugiausia jau
nųjų laiškai būdavo atplė- 
šinėjami. Užtraukta teis
mas, eina tardymas. Yra ir 
liudininkų. Kuo pasibaigs 
— pamatysime..

Naujieji Švenčionis (Vil
niaus gub.). Nuėjau šiomis 
dienomis vartotojų draugi
jos krautuvei! šio-to sau 

nusipirkti; prakalbėjau lie
tuviškai, — atsiliepė iš 
kampo kasininkė lenkė “tu 
trzeba mowic po polsku” 
(“čia reikia lenkiškai kal
bėti”). Aš, matydamas, kad 
nori mane priversti būti
nai lenkiškai kalbėti, pra
kalbėjau rusiškai. Tuomet 
jau vedėjas atsakė “proszę 
mowič po polsku, tu polski 
sklep, nie ruski” (“Prašau 
kalbėti lenkiškai, čia lenkų 
krautuvė, ne rusų”). Taip 
pasikalbėjęs ir išėjau. Pa
našių atsitikimų yra čia kas 
dieną, daugelį žmonelių gir
dėjau del to besiskundžiant. 
Ties krautuve, rods, yra iš
kaba ir lietuvišku parašu, 
bet pakabinta tokioj vietoj, 
kur niekas jos nemato. N. 
Švenčionių miestelyje yra 
net tris lietuvių krautuvės: 
pp. Cibulskio, Grybauskio 
ir Matiuko, taigi lietuviai, 
kurių kalbą demonstrativiai 
boikotuoja vart. draugijos 
krautuvėj, turėtų geriau 
pas juos ir eiti pirkti.

Igliauka, Marijamp. ap. 
Igliaukiečiai bene ponus 
sekdami prasimanė savo
tišką sportą, dar ligšiol nie
kur Lietuvoje negirdėtą. 
Šitaip jisai daromas. Susi
ėję keliese smuklėn, išmau
kę sotkę, kitą, perka iš 
smuklininko 10—20 žalių 
kiaušinių, eina su jais kie
man ir kerta laižybų: kas 
per tam tikrą tolį pataikys 
kiaušiniu į duris. Pataiky
mas priklauso nuo to, kiek 
kuris yra į save stiklų bei 
stiklelių Įstatęs. Kitas nė 
į visą trobą nepataiko.

Du skandalu del kalbos 
per vakarus buvo šiomis 
dienomis Vilniuje. Trečia
dienį per vakarą Vinogra- 
dovo mokinių naudai poli
cijos atstovas buvo užgynęs 
artistui Orlinskui dekle- 
muoti lenkiškai, nors toji 
deklemacija buvo leista 
vyresnybės; vos ne vos, po 
ilgos pertraukos, po telefo- 
navimo policmeisteriui ir tt. 
artistas tegalėjo savo dek
lemacija pasakyti. Aną šeš
tadienį gi per bendrąjį ru
sų ir žydų kabaretą miesto 
salėje buvo toks atsitiki
mas. Kuomet žydų artistas 
Zaslavskis perilgai sakė žy
diškai, priėjęs prie jo sce
noje rusas artistas Arkad- 
jevas pareikalavo rusų pub
likos vardu kalbėti rusiškai, 
kadangi rusai žargono ne
suprantą. Į tai Zaslavskis 
atsakęs, jog tuomet kalbė
siąs rusiškai, kai baigsiąs 
rusų universitetą. Publika 
— vieni ėmė protestuoti ir 
reikalauti, kad artistas sa
kyti; rusiškai, kiti jam da
ryti ovacijas. Išėjo dideliau- 
sias trukšmas.

Vakaran buvo apsilankęs 
Vilniaus gubernatorius Ve- 
riovkinas ir kaikurie kariš
kiai, kurie visi, kilus skan
dalui, tuojau išėjo iš salės.

Vietos dešiniųjų rusų or
ganizacijos ketina del to 
pakelti bylą.

Švėkšna, Ras. ap. Vasa
rio iš 9 į 10 d. ant Gcdmi- 
naičių kelio rasta sušalęs 
žmogus. Žmonės sako, kad 
tai nelabosios degtinės au
ka. Mat, čia, kaipo pasie
nyje, atsiranda visokių a- 
tėjunų, “zimagorais” vadi
namų. Tie “zimagorai” yra 
menkos doros žmonės — 

taigi visaip su jais ir atsi
tinka.

Verkų (palei Vilnių) pui
kius prudus, kuriuose jau 
išseno plačiai vedamas žu
vų veisinimas, sistematiniai 
užnuodija savo sąplavomis 
netolimais Verkų esanti po- 
peros fabriką. Tuo dalyku 
susirūpino dabar gydytojų 
valdyba.

Saločiai, Pan. ap. Pas 
mus ketinama įsteigti pač
to skyrių. Jau ir leidimas 
gautas. Reikės tik tris me
tus patiems išlaikyti, o to
liau vyriausybė laikys.

Dabar mums tikrai var
gas su laiškais ir laikraš
čiais. Vežioja juos vienas 
žydelis, kuriam už laiškus 
reikia mokėti po 5 kap. į- 
dedant ir po 5 kap. išimant, 
už savaitinius laikraščius 
reikia mokėti 1 r. 50 k., o 
už dienraštį 2 r. metams.

Krokelaukis, Kalv. ap. 
Per paskutinę čionai buvu
sią valsčiaus rinktinių su
eigą tartasi apie naujų mo
kyklų steigimą, nes ligšiol 
čionai buvo tiktai viena 
pradinė mokykla ir ta pa
ti menkutė, daugumas vaikų 
lieka bemoksliais. Gerb. 
klebonui kun. A. Dailidei 
valstiečius paraginus bent 
5 naujoms mokykloms pasi
rašyti, daugumas priešino
si, kad taip mažam vals
čiui (300 uk.) busią per
daug mokėti ir kilo smar
kus ginčai. Kaikurie sutiko 
3 mokyklas įkurti, tik para
šų tam reikalui mažai su
rinkta. Reikia visgi tikėties, 
kad tai įvyks. Vi gi keisto
kas krokelaukie^' ■m. mo
kyklų spyriinasi. Kaip an
dai čionykštis dvarininkas 
žydas Salauskis pasiūlė su
eigai įvesti Krokelaukyje 
mugės, pasiimdamas ant sa
vęs visas išlaidas ir duoda
mas vietą, tik statydamas 
išlygą, kad šventadieniais 
butų traktierius atidarytas, 
— tai tuomet ginčų buvo 
mažiau ir parašų nebuvo 
stokos. Taigi mugių gal 
greičiau susilauksime, negu 
mokyklų.

Alsėdžiai, Telšių apskr. 
Apie čionykštę vartotojų 
draugiją žydai įvairias pas
kalas leidžia. Bet negana 
to. Vasario 1 d. vakare a- 
piė 11 vai. nakties viena 
pardavėjų ruošės savo kam
baryje prie lango, kaž-kas 
pasmailintu pinučiu dūrė į 
ją per, langą, tik per dvigu
bą langą nekliudė. Esantie
ji viduj labai persigando ir 
nebežinojo kas daryt. O čia 
dar basliais kaž-kas pradė
jo duot į sieną ir daužyt 
krautuvės langus; Pakilus 
viduj didžiam riksmui pik
tadariai išbėgiojo. Rytme
tyje pasirodė, kad ir plaka
tai nuo sienų nulupinėti. 
Buvusieji viduj kalba, kad 
tai žydų darbai, nes girdėt 
buvę už langų žydų tarmė. 
Nors ir sakoma, kad nesu
gavai už rankos, tai nesa
kyk, bet čia aišku kieno 
darbai ir kas prie jų veda... 
Pardavėjus, iš Žemaičių 
Kalvarijos atsiųstuosius, 
vilkais vadina. Pastarieji 
bijo tarnaut, kad žydai ne
nušautų ar ką kitą nepada
lytų. Sunkus pirmieji var
totojų draugijos gyvenimo 
žingsniai gyvenant tarpe

Visą 
Dieną 
Ruko
Visi tvirti, sveiki matininko kompanijos vyrai 
— ir visi kitokie veiklus, drūti vyrai — NAVY 
taboką, susuktą į šviežius saldžius, kvepenčius 
cigaretus. NAVY suteikia jiems pasitenkinimą 
visai dienai — ji yra čysta, švelni, sveika ta
boka.

G A! L & AX

NAVY
Long Cuš Tobacco

“Geriausia taboka geriausiame apvyniojime”

Rūpestingas auginimas ir mokinimas gero, švel
naus Kentucky Burley lapo yra scekretas to įstabaus, 
turtingo, saldaus raudamas skonis tiktai NAVY. NA
VY paketas yra su keturiais apvyniojimais ir užlaiko 
tabokoj tą gerą skonį — užlaiko NAVY čysta ir švie
žia.

Šis ilgai supjaustytas šil
kinis Burley yra lengviau
sia suvyniojamas ir geras 
cigarettes. Neiškrinta ir ne
si bersto.

NAVY yra vėsi rūkymui 
pypkėj, saldi ir skani čiulpi

amu — yra pagarsėjusi, kai
po gera taboka visokam. 
rv'VT/ a v Prašyk savo pardavėjo nemokamos kninge- 
JJ ¥ Aį les “papers”, kuri duodama prie kievienas ■ 

5c. NAL’Y paketo.

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

senųjų bičiuolių žydų...Bet 
ką jie tokiais savo darbais 
pelnys? Tiktai kerštą, ne
apykantą ir žmonėse neuž- 
sitikėjimą.

Skuodas, Telšių apskr. 
Čion pirm dvejeto metų 
miestelio gyventojas Jonas 
Mockus įgavo baisią raupų 
(lepros) ligą, iš kur jis tą 
ligą įgavęs, niekas tikrai ir 
net jis pats nežinąs; jo bro
liai ir seserįs, su kuriais 
kartu ligonis gyveno, esą 
visai sveiki. Dabar ligonį 
Skuodo policija išsiuntė 
Rygon tam tikron ligoni
nėn, vad. “Leprosorium”, 
kur tokia liga sergantieji 
gyveną visai skyrium nuo 
kitų ligonių. Šitoji liga me
dicinos mokslo ligšiol dar 
neištirta, musų krašte — 
Lietuvoje ji pasirodo labai 
retai, ir tai ją teįgauna be
veik vien žydai; su lietu
viais tai bene tik pirmas 
atsitikimas. Senovėje Azi
joje ir Afrikoje tokių ligo
nių apsčiai būdavo.

Paskutiniu metu Skuodo 
apylinkėje, ypač pačiame 
miestelyje, labai išsiplati
nus blogoji liga (sifilis); 
taigi vertėtų žmonių užei
namąsias vietas, kaip tai: 
arbatines ir kt. labiausia 
rupinties kuošvariausia lai
kyt, nes kitaip jose pigu 
taja liga užsikrėsti.

Nelaimingas atsitikimas. 
Vasario 11 d. Upėnų kaimo 
gyventojas, Karmėlavos ap., 
sentikis Juozapas Danile
vičius vežė Kaunan malkų 
vežimėlį. Netoli Kauno, ant

Žaliojo kalno, pasitaikė mo
teriškė, kuriai tas malkas 
pardavė, susiderėjęs 4 rub. 
Bevežant privažiavo griovį 
arba perkasą, pilną van
dens. Žmonelė persergė, 
kad nevažiuotų — mat le
das esąs perplonas, galįs į- 
lužti. Tasai nepaklausęs 
važiavo. Kaip tik užvažia
vo ant ledo — vežimas kaip 
grius ir Danilevičių ant vie
tos užmušė. “V.”

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 j daktaro Stankaus ligonbutį taip:

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką aprėdalų, skrybėlių, Cevcrykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

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

ioilį man I SIM 

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

CHICAGO, ILLINOIS

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 aprašytų reikalingų daly
kų, visokių patarimų, receptų ir 
knygų. Yra tas viskas kas tik 
žmogui reikalinga. Kas prisius 
dešimtuką gaus kataliogą.

J. SINKUS
1841 S. Halstad St., Chicago, III.
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4 — • ® 4 ©Patemijimai.
Apie lietuvių nemokslumą.

Apie tą dalyką plačiai ra
šo “V. Lietuvn.” (No. 10). 
Šitam laikraščiui teko pa
tirti, kad iš visli atkeliau
jančiu Amerikon ateiviu, 
nemokslume žemiausią vie
tą užimą lietuviai ateiviai. 
Kuomet Suv. Valstijų kon
grese buvo svarstoma gar
sus Burnetto bilius, repre
zentantas Augustus P. Gar
dner iš Massachusetts vals
tijos vasario 25 d. laikęs 
savo kalbą ir privedęs 
skaitlinėmis apie visų atei
vių nemokslumą (analfabe
tizmą). Jis tas skaitlines 
buvęs paėmęs iš pereitų 
metų Immigracijos valdy
bos raporto. Štai kokia, su- 
lyg “V. L.”, p. Gardner’io 
kalbos ištrauka:

“Iš Immigracijos komisio- 
nieriaus apyskaitos pasirodo 
kad pereitais ateivystės me 
tais (nuo birželio 1912 m. ik: 
birželio 1913 m.) šion šalii 
įleista 1.427.227 ateiviai, c 
tuo pačiu laiku tik 611.924 
ateiviai iš Amerikos išvažia 
vo, — vadinas, musų liaudif 
pasididino 800.000 žmonių.

‘ ‘ Immigracijos komisionie
riaus raportas parodo, kad ir 
visų tų atkeliavusių žmoniv

.' uT’tU'rinčių nCfiiažiaū 11 
amžiaus, buvo 300.108 (arbr 
24%), kurie jokia kalba ne 
mokėjo skaityt. Didžiausias 
nuošimtis tokių bemokslių bu 
vb lietuviai, — nes jų neriio 
kančių rašto buvo net 45% 
arba 45 žmonės iš šimto ne 
mokėjo skaityt. Paskiaus jai 
ėjo žemyn bemoksliai iš įvai
rių tautų iki pasiekė tik vie 
na nuošimtį tokių nemoksi ių 
kaip ve: anglai, airiai, škotą: 
ii* skandinavai”.
Po tai ištraukai “V. L.’ 

sako, kad jei esąs toks di
dis bemokslių lietuvių nuo
šimtis, tatai ir sumanymą' 
suvaržyti ateivystę tiesioj, 
kreipiami prieš lietuvius.

Manome, kad tose neva 
p. Gardner’io skaitlinėse y 
ra perdaug visko perdėta 
ar gal jo kalba perkalta vi 
sdi ant kitokio kurpalio 
Milius ligšiol juk buvo ži- 
noina, kad tarp ateivių ne- 
mokslumu daugiausia pasi 
žymi lenkai, italai ir kito! 
Austrijos tautos. Tuo tarpi 
dabar atrandama, kad ar
šiausiame padėjime esą lie 
tuviai. Mes nekuomet to ne
girdėjome ir ar tik nebūti, 
musų tiesa, jei į tai drąsiai 
pasakytum, kad tai — me
las.

Na, tegu jau butų ir taip 
kaip p. Gardner tvirtina 
Žinoma, butų tai liūdnas ap
sireiškimas. Tečiau kogi 
mes čia amerikiečiai turė
tumėm daug nusiminti? 
Šion šalin pakliuvusio j i lie
tuviai bemoksliai visuomei 
turi progą pramokti ne tik 
skaityti, bet ir rašyti. Ir vi- 
suoinet visur patariama a- 
teiviams tai daryti. Visi 
tautiškieji laikraščiai (išė
mus socialistiškus) nuolat 
lietuviams nurodo šen ir ten 
įkuriamas jų labui vakari

nes ir dienines mokyklėles, 
kuriose už pigią kainą ga
lima pramokti ne tik skai
tyti ir rašyti, bet ir kitokių 
specialių mokslų. Šviesties 
lietuviai skatinami ne tik 
vienų laikraščių, bet tas pat 
daroma ir prakalbų ir įvai
rių susiėjimų metu. Antai 
kaikur turime lietuvių pa
šelpimų draugijų, į kurias 
bemoksliai visai nepriima
mi. Taigi ant vietos, Ameri
koje, visgi šis-tas veikiama 
ir nereikia perdaug aima
nuoti tuo atžvilgiu.

Kas kita, jei naujai iš 
Lietuvos lietuviai bemoks
liai atvažiuoja. Tas tai jau 
nei musų kaltė, nei musų 
pareiga. Amerikos lietuviai 
desėtkus tūkstančių suau
kojo ir vis dar aukoja mok
slo įstaigoms Lietuvoje ir, 
rodos, to jiems pakanka. 
Tegu Didžiosios Lietuvos 
veikėjai į tai atkreipia sa
vo domą ir tegu neleidžia į 
užsienius bemokslių, kurie 
:šeiviams tik gėdą daro savo 
lemokslumu. Mes duodame 
pinigus, jie tegu už tuos pi
nigus savo brolius išmokina 
nors skaityti.

Bet jei mums naujieji 
ateiviai vis vien savo ne- 
inokslumu daro gėdą, duo
kim vėjo Didžiosios Lietu
vos spaudai ir veikėjams ir 
pasakykime jiems, kad jei 
ir toliau taip bus — busime 
priversti nuo jų užsisukti.

V. Kapsukas į “draugus”.
“Kovoje” indėta social- 

lemokrato V. Kapsuko at
aras laiškas Amerikos 
'draugams”, ty. socialis
tams. Tasai atviras laiškas 
indomus tuo, kad tenai pa
judinama silpnoji musų so- 
nalistų pusė, prie kurios 
prikibęs laikosi net pats p. 
Grigaitis. P-nas V. Kapsu
kas rašo, kad Amerikoj 
laug randasi socialistų laik- 
aščių, bet jie nekuomet 

negalį patenkinti darbinin
kų reikalavimų. Girdi, daug 
šmargintos popcros, krūva 
šlaidų, gi naudos iš to nė- 
a jokios. Socialistų laik

raščiuose nesama nei rim
tų straipsnių, nei originates 
ir verstos dailiosios litera
tūros, vienos Tik smulkutės 
žinios. Bet kas aršiausia — 
tai tarp tų laikraščių kon
kurencija.. .

Pagaliau p. Kapsukas pa
kliudė, kaip sakėme, silpną
ją socialistų pusę, būtent, 
pataria Amerikos socialis
tų laikraščių leidėjams su
sivienyti ir užuot daugelio 
netikusių su vienodomis 
žiniomis-pasakomis leisti 
vieną rimtą laikraštį. Girdi, 
iš to butų nauda jiems pa
tiems ir darbininkų luomui.

Toksai patarimas-suma- 
nymas musų socialistams- 
leidėjams tikrai pakerta ko
jas ir atima norą ir energi
ją “darbuoties darbininkų 
labui”. Argi p. Kapsukui 
nebūtų ligšiol žinoma, kad 
musų socialistai yra tik biz
nieriai ir kad jie į tokius 
keistus patarimus beveliją 
tik nusispjauti. Jei socialis
tų laikraščių leidėjams iš- 
tikrųjų rūpėtų darbininkų 
išganymas, tatai jie tuoj aus 
susilietų krūvon ir bendrai 
palaikytų, sakysimo, kadir 
pačią L. S. Sąjungą, kuri 
delei konkurencijos jau ima 
vysti kaip rudenį lapas. Bet 
jiems rupi biznis, pasipini
gavimas, tad kaip gi čia 

apleidžius tą progą be pa- 
sipelnijimo. Gi pasipelniji- 
mas tuo tarpu tokiems laik
raščių leidėjams užtikfin- 
tas. Leisk laikraštį su nesą
monėmis, pliauškimais ant 
tikėjimo ir visko, kas lietu
vių tautai yra prakilnu ir 
šventa — bus pasisekimas, 
nes daugybė lietuvių siisirg- 
dyti tuo socialistiniu “pro
gresu”.

Ir išgalvok tu čia tokius 
keistus sumanymus! Pir
miau tai pagvildeno p. Ba
ranauskas, gi dabar tą patį 
daro p. Kapsukas.

Bet vis tai tuščias jų 
šauksmas. Antai delei kon
kurencijos juk ir pati 
“Laisvė” išsinešdino iš So. 
Boston, Mass. Jai ten pasi
darė perankšta. Pasiieškojo 
sau tas pelų maišas plates
nės “veikimui” dirvos.

Tatai dar sykį pažymime, 
kad jei Lietuvos socialde
mokratai žinotų, kaip Ame
rikos socialistų laikraščių 
leidėjai “uoliai darbuojasi 
darbininkų labui” — toli 
gražu nerašinėtų panašių 
savo “draugams” atvirų 
laiškų. Ir be abejonės jie 
patirs visą tą Amerikos 
lietuvių socialistų “uolu
mą”. Jie sužinos, kad “Ke
leiviui”, “Laisvei” etc. ru
pi tik... doleris ir tik dole
ris.

Apie lietuvių kalbos 
teises.

Atstovas d-ras Steputai- 
tis padavė Prūsų karalystės 
seimui sumanymą patvir
tinti tam tikruoju įstatymu 
lietuvių kalbos vartojimo 
teises. Po tuo sumanymu 
pasirašė taippat ir antras 
lietuvių atstovas Prūsų sei
me d-ras Gaigalaitis. Be to 
pasirašė dar kaikurie vo
kiečių konservatistų atsto
vai.

Nesenai, kaip žinoma, Vo
kietijos parlamente besvar-. 
stant vadinamąjį kalbų pa
ragrafą, tasai paragrafas 
katalikų, socialdemokratų 
ir lenkų balsų didžiuma bu
vo nutarta panaikinti. Už 
paragrafą gi balsavo kon- 
servatistai ir nacional-libe- 
ralai.

Įstatymas apie nevokie- 
čių kalbos vartojimo už
draudimą per viešuosius 
susirinkimus, arba vadina- 
masai kalbų paragrafas, bu
vo priimtas vokiečių parla
mento 1908 m. Tas įstaty
mas daugiausiai buvo at
kreiptas prieš lenkus ir tuo
met tarp jų sukėlęs nemažą 
trukšmą. Bet apie tą įsta
tymą jau buvo kalbama ke
li metai pirm to. 1905 me
tais atstovui d-rui Gaiga
laičiui paklausus pas ininis- 
terį von Hammerstein, ar 
šis įstatymas ir į lietuvius 
bus taikinamas, tasai minis- 
teris atsakęs, kad lietuviai 
galėsią už užrakintų durių, 
ne viešuose susirinkimuose, 
lietuviškai pakalbėti. Ir tik 
buvusio vidaus reikalų mi- 
nisterio gr. Moltkės užtari
mu, nors kalbų paragrafas 
buvo priimtas, lietuviams 
buvo leista kalbėties savo 
susirinkimuose lietuviškai. 
Bet tai ne kokia teisė, o tik 
vyriausybės malonė ir kai
po tokia visuomet gali bū
ti panaikinta. Taigi dabar 
atstovas Steputaitis ir su
manė rupinties, kad lietu
vių kalbos teisė butų įstaty
mo keliu apdrausta.

Socialistams laimikis.
So. Bostone, Mass, išeidi- 

nėja tautiškas laikraštis 
“Ateitis”. Tas laikraštis 
musų socialistams labai ne
patinka. Kas aršiausia, kad 
“Ateitis” pasirodė didis 
konkurentas “Keleivio”, gi 
“Laisvė” ten neišlaikius 
turėjo išsinešdinti į kur ki
tur. Musų socialistai neap
kenčiamus laikraščius ar 
asmenis visuomet šmeižia. 
Tatai ėmė šmeižti ir “Atei
tį”. Pagaliau išrado jie, 
kad “Ateitį” savo lėšomis 
palaikąs ir vietos lietuvių 
parapijos klebonas, kun. T. 
Žilinskas. Girdi, jis turįs 
“Ateities” bendrovėje nu
sipirkęs Šerus. Noi’s, tas, 
sakoma, melas, bet socialis
tai kur dėsis netvirtinę nie
kus.

Tatai dabar “Ateities” 
bendrovė, kad atsikračius 
tų nenuoramų šmeižtų, ski
ria $500.00 išleidimui knih- 
gos “Moteris ir „ Socializ
mas”, jei socialistai tikrai 
prirodysią, kad kun. T. Ži
linskas priklauso prie “A- 
teities” bendrovės. Bet jei 
to nepadarysią, tai socialis
tai privalą nuo savęs pa
skirti tokią pat sumą tam 
pačiam tikslui, ty. minėtos 
kningos greitesniam išleidi
mui.

Socialistams tad tikrai 
nepaprastas laimikis gauti 
500 dol. “Moteris ir Socia
lizmas” išleidimui, kuriam 
jie neturinti kapitalo ir to
ji jiems svarbi kninga nuo
lat gulinti kur tai rankraš
ty j.

Štai tau laimikis, bet po
draug ir naujas jiems ir la
bai nęgg^tj^ias... “trube-

Blaivybė platinasi.
Didžiosios Lietuvos laik

raščiai taukiai pamini kil
tus taip lietuvių apsireiški
mus. Kuomet pagaliau ir 
lietuviai valstiečiai ima .su
prasti, kad girtybė ne tik 
pavienius girtaujančius ve
da amžinau skurdai! ir pra- 
pultin, jų didžiuma ima su
siprasti ir jau mėgina savo 
tarpan įvesti visuotiną nuo 
svaiginamųjų gėrimų susi
turėjimą, rūpinasi įvesti 
pilnąją blaivybę. Kas girdė
jo, kad Lietuvoje vestuvių, 
laidotuvių arba kitokių pra
mogų metu nebūtų buvę 
vartojami svaiginamieji gė
rimai? Tečiau nūn Lietuvo
je jau maža naujiena, jei 
šen ir ten vestuvėse nesi
naudota svaigalais. Degti
nės ir alaus vietą užima vi
sokie namų darbo gėralai, 
žinoma, be alkoholio.

Tai gražus pavyzdis Ame
rikos lietuviams. Ir musų 
išeiviai turėtų tai sekti. Nes 
Amerikoje ištikro jau per
daug girtaujama vestuvių 
ar laidotuvių metu. Gi gir
tavimas lietuvius čia labai 
puldo.

Geros valios tėvinainiams 
verta apie tai pagalvoti.

Baudžiavos paiiaikinimo 
jubiliejus.

Suvalkijoje ir visoj Len
kijoje kovo 2 d. š. m. at
laikytos pamaldos už carą 
Aleksandrą II, gi ant ryto
jaus pamaldomis paminėta 
50 metų sukaktuvės nuo pa
naikinimo' - baudžiavos. Tą 
dieną valsčių raštinėse mo
kytojai aiškino susirinku
siems valstiečiams jubilie

jaus reikšmę. Be to visiems 
buvę dalinamos brošiūrėlės, 
kuriose daugiausia giria
mas caras Aleksandras II.

Menkas valstiečiams 
džiaugsmas iš to “jubilie
jaus”, kurį priverstinai, 
valdžios spiriami turėjo ap
vaikščioti. Nes kaip seniau 
valstiečiams buvo baudžia
va, taip ir šiandie ana gy
vuoja. Žinoma, tik po kito
kia skraiste. Seniau ponai 
valstiečius smaugdavo, šian
dien gi pati valdžia tą patį 
veikia. Vargo žmonėms ne
lemta laisviau atsikvėpti.

Bet už ką jau tasai car- 
palaikis Aleksandras II 
taip daug garbinamas ir už 
jį pamaldos dar laikoma? 
Juk jis nėra iš savb liuoso 
noro baudžiavos panaikin- 
tojumi. Butų tai atlikę ir 
be jo patįs valstiečiai, todėl 
jis ir buvo priverstas iš
leisti manifestą.

Naujas sumanymas.
Kun. J. Tumas, rašyda

mas apie p. Žemkalnio dvie
jų veiksmų melodramą “Bi
rutė” (“Viltis” No. 35), 
musų artistams stato nau
ją indomų sumanymą, idant 
“Birutė” butų pamėginta 
pavaidinti kur miško aikš
tėje, ty. be jokių fantaziji- 
nių dekoracijų. Kun. Tu
mas sako, buk rusai artistai 
taip darą, norėdami pasekti 
senovės graikų vaidinimus.

“Musų artistai, kurie jau 
moka giedoti “Birutę” — 
rašo tarp kitko kun. Tumas 
— kad gražiais savo kostiu
mais ir raitelių šarvais išva
žiuotų kur į musų tėvynės gi
lumą, ir ten žaliumuosc pa
vaidintų “Birutę”, kuri kaip 
tik nereikalauja pramanytu 
dekoracijų, — kokį begalinį 
įspūdį padarytų!”
Tasai sumanymas, mums 

regis, tiktų ir Amerikos lie
tuviams. “Birutę” galima 
atvaidinti lengvai taip vadi
namų “pikninkų” metu. Be 
abejonės lietuviams butų 
didis įspūdis. Tliomi gėrė
tųsi ir svetimtaučiai.

Norėję užmušti.
“Kovoje” atspauzdinta 

kokio tai T. J. Kučinsko iš 
Valparaiso, Ind. korespon
dencija. Korespondencijos 
autorius pasisako, kad jis 
mokęsis Valparaiso univer
sitete ir jam prisiėję daug 
nukentėti persekiojimų. Ki
ti studentai kelis sykius 
pasikėsinę ant jo gyvasties. 
P-nas Kučinskas tame da
lyke intaria universiteto 
valdybą. Mat, jis esąs karš
tas socialistas, gi kaipo tok
sai visur, girdi, neapkenčia
mas.

Perdrąsus intarimas ir 
kaipo toksai daug galįs pa
kenkti p-no Kučinsko kar
jerai, jei tik valdyba suži
notų, kas apie ją “Kovoj” 
rašoma. ,

P-nas Kučinskas delei to 
apleidęs Valparaiso ir iške
liavęs kitur mokyties.

Ir gerai padarė.

Kun. A. Milukas jau ap
leido Philadelphia

Apie tai skaitome “Žvaig
ždėje” štai ką:

* ‘ Viešpaties Persiinainymo 
parapiją Maspethe, N. Y. 
(Ligšiol ten klebonavo kun. 
Petkus. Jis dabar tveria nau
ją lietuvių parapiją Brookly- 
ne. “K.” Red.) užėmė ypa
tingai vyskupo Mundelein pa
kviestas iš Philadelphia kun. 
A. Milukas, kuris pirm kelio-

/ ... - . . 

likos metu Brooklyne suorga
nizavo Aniolų Karalienės pa
rapiją ir parūpino jai dabar
tinę bažnyčią, kurioje klebo
nauja kun. Varnagiris.

“Kun. Miluko iki šiol glo
bojamą šv. Jurgio parapija 
Philadelphijoje valdys kun.
Zemblis.”

Kitoj vietoj sakoma, kad 
kun. A. Milukas, delei savo 
sveikatos turėjęs apleisti 
Philadelphią, nes gydytojai 
jam nuolat patardavę per
sikelti į sveikesnę vietą.

Iš Prūsijos lietuvių 
veikimo.

Tilžėje sutverta “Spau
dos” draugija, į kurią įsi
rašė 30 narių. Draugijos 
tikslas — leisti “Prūsų Lie
tuvos Savaitraštį” ir mėne
sinį laikraštėlį lietuvių bei 
vokiečių kalba, be to dar ir 
šiaip kningų. Tos draugijos 
pirmininkais išrinkti: Tra- 
keninkų Jagomastas ir Gąu- 
sų Palavikas.

Reikalingas vyskupas 
lietuvis.

Pirm desėtko metų, kuo
met Amerikos lenkai su
bruzdo pas dvasiški jos vy
riausybę reikalauti sau vys
kupo lenko, kuomet Ame
rikos lenkų dvasiški j a tuo 
tikslu Ryman pasiuntė net 
vieną savo kunigų, kaipo 
delegatą, tuomet “Žvaigž
dėje”, ėjusioje Brooklyne, 
vienas žinomas mums lietu
vis kunigas padėjo straips
nį, išpatolo užsimindamas, 
ar kartais nepravartu bu
tų ir lietuviams Amerikoje 
pagalvoti apie vyskupą lie
tuvį. Paskui už tai to straip
snio autorius turėjo nukęs
ti daug nesmagumų. A. -a. 
kun. A. Kaupas per tą pa
čią “Žv.” kad jau rėžė jam 
pamokslą už tą lietuvio 
vyskupo panorę j imą, taip 
kad tas klausimas ilgam 
laikui, kaip matome, liko 
užmestas ir iki šiai dienai 
nei vienas musų kunigų vis 
dar nedrįsta to svarbaus 
klausimo iškelti aikštėn.

Taip ir praėjo daugiau 
dešimties metų ir lietuviai 
palikta visų tautų užpaka
lyj, nors tuo laiku lietuvių 
parapijų skaitlius Ameriko
je keleriopai padidėjo. Len
kai tečiau nuo savo suma
nymo neatsisakė. Jie tuo 
tikslu nuolat dirbo išsijuo
sę ir štai savo* to darbavi
mosi pasekmėmis • šiandie1 
tikrai gali pasidžiaugti: jie 
jau turi savo tautos du vys
kupu. Bet jie ir tuomi dar 
neužganėdinti. Jie nemes 
darbavęsis, kol Rymas ne- 
paskirs jiems daugiau vys
kupų lenkų, būtent į tas 
provincijas, kur daugiausiai 
lenkų gyventojų randasi.

Kadangi nekurtose vys
kupijose randasi ir lietuvių 
didis skaitlius, kurie turi 
savas puikias bažnyčias, 
mokyklas, ir kuriems lygiai 
kaip ir lenkams butų malo- 
nut turėti vyskupą tautie
tį — šiiiomi mes tą s gnai 
užmestą klausimą atnauji
name ir pabrėžiame, kad 
jau išteisybės butų metas 
Amerikos lietuviams turėti 
vyskupą lietuvį. Tą mintį 
mums padavė Vilniaus 
“Viltis” (No.41), kurioje 
atspauzdinta kelios ištrau
kos iš Italijos katalikų Ry
me leidžiamo savaitraščio 

į______a. _____

“La Vera Roma”. Šis laik
raštis, pasak “Vilties” ne
senai savo skiltyse atspauz- 
dinęs del Amerikos lietuvių 
net tris straipsnius. Viena
me straipsnyj tarp kitko 
pasakyta, kad amerikiečiai, 
tai nėra vienlypė tauta, 
nors panamerikiečiai (šovi
nistai) taip mano ir tvirti
na. Kiekvienos tautos gru
pė, prisidedanti padaugini
mui dar jaunos Suv. Valsti
jų tautos skaitmens, rūpi
nasi užlaikyti bent per ke
liautą kartų savo tautines 
žymes, ypač kalbą ir tau
tystę, kova už tiedvi didieji 
žymi apsireiškia mokyklo
je ir bažnyčioje. Ir tai dėlto 
visos Europoje kilusios tau
tos, bitinų, vokiečių ar sla
vių, stengiasi įgyti atskiras 
savo bažnyčias, nes kartu 
su bažnyčia užlaikomi yra 
ir tolimosios tėvynės tiky
bos ir kalbos padavimai. 
Todėl airiai, lenkai ir ru
sai turi savo dvasiškiją, sa
vo bažnyčią, todėl tesijau- 
eia vis dar susijungę su sa
vo gimtuoju kraštu.

Bet su lietuviais tame da
lyke yra visai kitaip ir tai 
su dideliu pavojumi jų ka
talikystei. 15 milijonų Su- 
venytųjų Valstijų Katalikų 
turi 123 vyskupus. Visos 
tautos turi savo vyskupus, 
pastaruoju laiku net lenkai, 
po ilgos kovos, apturėjo du 
vyskupu.

Toliaus “La Vera Roma” 
sako, kad ir lietuviams A- 
■nerikoje reikalingas yra jų 
tautos vyskupas, viena, del 
jų skaitliaus, nes jų yra ap
link pusė milijono, o antra 
icl nuolatinių ir aštrių ai
rių su lietuviais kiyĮrjįj. 
Tie kivirčai paeina iš to, 
kad airiai katalikai Ameri
koje labai įsigalėję, stengia
si asimiliuoti mažesniąsias 
kitų tautų grupes; kad tos 
įsimiliacijos išvengus, len
kai ir pasirūpino įgyti du 
savo tautos vyskupu.

Pagaliau tasai laikraštis 
sako: “Mes teisybės mylė
tojai savo laikraščiu ir vei
kimu prisidėsime ir gįsime 
lietuvių reikalus, linkėdami, 
kad jie butų išklausyti ir 
pasiektų savo tikslą”.

Pasirodo, kad mes lietu
viai amerikiečiai, taip giliai 
susiludome, jogei mus- ima 
žadinti net patįs svetimtau
čiai, jų laikraščiai. Kodėl 
gi mes taip daug apsileidę? 
Kodėl, ligšiol nesistengėm 
prašyti ir gauti savo tau
tos vyskupą?

Atsakyti labai lengva: 
katalikiški musų laikraš
čiai nuolat apie tai tylėjo, 
gi musų dalis kunigų-savo 
tautos vyskupo gal nenori, 
gi antra dalis bijosi apie tai 
ir užsiminti, nes svetimtau
čių vyskupų už tai butų 
persekiojami. Tečiau musų 
dvasiškuos didžiuma, be a- 
bejonės, savo tautos vysku
po trokšte-trokšta, nes vys
kupas su savimi įneštų tik
rą palaimą į nekurais mu
sų parapijas, kur šiandie 
vienos suirutės tegyvuoja.

Tikras mums pažemini
mas butų, jei mes tą svar
bų klausimą ir toliau už- 
mestumėm ir lauktumėm, 
kol svetimtaučiai turėtų at
likti musų pareigas.

Taigi statome šį klausimą 
plačiam nusvarstymui, gi 
paskui bus galima pasirū
pinti kokiuo nors būdu jis 
ir išrišti, i
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Indijoj gi turimą pri j linkin
ių šunų ir naudojama jie 
medžioklėj.

Visi šunes virsta lauki
niais jei jie butų paleisti 
valion. Keliatas metų at
gal Notliinghame du šunes 
apleido namus ir išbėgo į 
laukus. Apylinkėse draskė 
avis lygiai taip, kaip vil
kai. Jie darė tiek blėdies, 
kaip ir laukiniai šunes In-, 
dijoj, Afrikoj ir. Australi
joj. Ant jų reikėjo iškelti 
medžioklę. Kaip buvo nu
šauti, tai jie išveizėjo kaip 
vilkai. Taip jie persimainė 
į kelis mėnesius.

Šunimis važiuojama tik 
šiauriniuose kraštuose. Eu
ropoj kinkoma jie tik Bel
gijoj ir Holandijoj. Jie ve
ža pieną ir daržoves nedi
deliuose vežimėliuose.

Yra labai daug šunų ru
siu ir įvairiausiems tiks
lams jie panaudojami. Ypač 
yra pasižymėję šv. Bernar
do vienuolyno šunes. Tas 
vienuolynas yra kalnuotoj 
šalyj, Šveicarijoj. Užėjus 
viesulai su sniegu, pasidaro 
kalnuose pavojinga kelei
viams. Esti užpustomi. Vie
nuolių išauklėti šunes laks
to po kalnus, suranda už
pustytus ar suklydusius 
žmones ir išgelbsti dažnai 
nuo mirties.

Kol šuo yra gerai žmo
gaus užlaikomas, tai jis iš
tikimai jam tarnauja ir at
lieka įstabius darbus. Išti
kimas šuo, pamatęs žmogų 
pavojuj, gelbsti jį ir stato 
savo gyvastį į pavojų.

Tik šunes namsargiai te
moka loti. Laukiniai šunes 
labai retai teloja. Jie tik 
staugia. Naminiai šunes, 
virtę laukiniais, atpranta 
loti.

Daugybės yra šunų rūšių, 
bet visi jie turi vieną ypa
tybę — jie labai prisirišę 
prie žmogaus.
Katė nėra taip prisirišus 

prie žmogaus, kaip 
šuo.

Katė yra gana ‘artimas 
žmogui gyvulys, bet ji nė
ra žmogui taip atsidavus, 
kaip šuo. Jos vis yra bai
lesnės ir neprigulmingesnės. 
Jose daugiau užsiliko lau
kinio žvėries ypatybių, ne
gu šunyse.

Yra dar laukinių kačių. 
Seniau šioj šalyj buvo labai 
daug laukinių kačių. Gy
ventojų skaičiui tirštėjant, 
jos nyko. Gerokai jų dar 
užsiliko vakarinėse valsti
jose ir kaikuriose dalyse 
Kanadoj, ypač šiaurinėj. 
Jos yra labai žiaurios ii' 
stiprios. Gyvena tarp brie
džių, erelių ir kitokių gyvu
lių, kokių rytinėse valstijo
se jau nesimato. Jos yra di
desnės, negu naminės. Gy
vena išpuvusiuose medžiuo
se ir mažuose urvuose. Jos 
išdrįstų užpulti ir žmogų, 
jei jos butų alkanos. Maiti
nasi daugiausia paukščiais, 
pelėmis, voverėmis. Toliau 
į šiaurę daugiausia maitina
si zuikiais, kurių Kanadoj 
apsčiai yra. Jos išdrįsta už
pulti jauną arba silpną brie
dį. Mus naminės katės taip
gi baisiai galėtų apdraskyti 
žmogų, jei įerzintos užpul
tu jį.

Nekuris gali nusistebėti, 
kad kaikiiriūos keturkojus 
pavadinsime žmogaus drau
gais. Bet jei jis atsimįs apie 
Robinson Kruzo, kurs, lai
vui sudužus, papuola su šu
nim ir dviem katėm ant ne
gyvenamos salos, tai jis leit- 
gvai įsivaizdys, kad anam 
nelaimingajam tie keturko
jai buvo tikri draugai ir 
pagelbininkai. Šuo prigel- 
bės Robinsonui medžioklėj, 
o katukės atgis peles ir 
žiurkes nuo jo buveinės. 
Poilsio gi metu tie ketur
kojai bus jam vienintelė 
kompanija.

Vienas bėduolis prasikal
to ir pateko kalėjimai!. Nie
kas jo kalėjime nelankė ir 
jam buvo baisiai nuobodu 
kamaraitėj. Jo gyvenimas 
buvo liūdnas. Bet štai neti
kėtai iš kamaraitės kampo 
išlindo pelaitė. Kaliniui pa
sijudinus, baugi pelaitė 
spruko atgal. Vėliau, vie
nok, pelė sugrįžo ir kalinys 
jai numetė keliate trupi
nių. Po to pelė kasdien pas 
jį lankėsi.

Ji visai prisijunkė prie 
kalinio ir, jam valgant, pe
lė sėdėjo palei jį ir priimda
vo trupinius nuo jo rankos. 
Pelaitė šokinėjo, strakinė- 
jo po kamaraitę, lyg kad ji 
butų laimingiausias sutvė
rimas. Kaliniui ji suteikda
vo didį džiaugsmą. Pelaitė 
nei kiek nebijojo žmogaus, 
bėgiodavo pečiais, knaisinė- 
davo ant sprando. Kalinio 
gyvenimas nebuvo nuo to 

Jaika taip nykus ir liūdnas.
Kartą besant kalėjimo 

sargui kamaraitėj, pasiro
dė pelaitė ir pribėgo prie 
kalinio. Sargas buvo žiau
rus ir nelabas žmogus ir 
paklausė, ką tas viskas reiš
kia. Kalinys paaiškino, kad 
pelaitė esanti jo draugclka 
ir kad ji kasdien ateinanti 
jo aplankyti. Sargas pasa
kė, kad tokie dalykai ne- 
daleistini ir taip sakyda
mas užmušė pelelę. Naba
gas kalinys pažvelgė pirma 
į sutraiškytą gyvulėlį, o 
paskui suriko intužęs ir 
parbloškė sargą žemėn.

Nebylys, keturkojis su
tvėrimas suteikia kartais 
žmogui didelį džiaugsmą.

Žemiau bus aprašoma a- 
pie kaikuriuos svarbesniuo
sius keturkojus žmogaus 
draugus. Čia išdėstomieji 
dalykai apie tuos gyvulius 
yra parinkti, indomųs ir 
daugumai nežinomi.
Senovės žmogus iš didžio 
priešo padarė sau labai 

ištikimą draugą.
Yra labai didelis daiktas 

iš priešo padaryti sau drau
gą. Tai didi esti tuomet 
pergalė.

Daug metų atgal visi Su
neš buvo laukiniai ir buvo 
žmogaus priešai. Jie prigu
lėjo prie tos pat šeimynos, 
kaip ir vilkas, lapė, šakalas. 
Bet žmogus savo gudrumu 
ir išmintim padarė sau iš jų 
tarnus ir draugus. Paminė
tina taipgi, kad, paleidus 
šunis valion, jie vėl virste 
laukiniais ir esti taip pa
vojingi, kaipir vilkai. Es- 
kimoso šuo, kurs velka ro
ges, gal už tėvą turėjo 
vilką. Indionai taipgi turi 
šunų, vilkams .giminingų.

Katės turbūt pirmiausia 
buvo prijunkintos Egipte.

Indijoj katės naikina ir 
skerdžia žiurkes, kurios 
skleidžia baisią ligą — ma
rą. Todėl jos ten labai svar
bus gyvulys. Daugybės jų 
gabenama iš Anglijos.
Katės gali sugyventi su 

šunimis.
“Gyvena, kaip katė su 

šunim”, dažnai sakome, no
rėdami išreikšti kieno nors 
nesugyvenimą. Buk tai šuo 
su kate tik ir burčijasi ir 
persekioja vienas antrą. 
Basitaiko, vienok, kad šuo 
su kate labai susidraugau
ja. Nors tas atsitinka prie 
kaikurių aplinkybių. Štai 
keliatas įmanytinai indo- 
mių atsitikimų.

Prie vienų namų buvo ka
tė ir šuo. Nekokiame sutiki
me jie gyveno. Bet kartą 
nelabas žmogus trenkė šu
niui į galvą ir ap j akino jį. 
Bėdinas gyvulėlis nei tako 
sau nematė. Bėgdamas atsi
mušdavo tai į stulpą, tai į 
tvorą, tai į sieną. Tą viską 
matė ir tėmijo katė. Pagai
lo jai šunies. Tuomet katė 
ėmė šuniui vadovaut. Abu 
greta bėginėjo, žaidė ir nei 
karto nesipešė, kol tik gy
veno. Buvo šunelis, kurs 
nuolatai erzino didžiulę ka
tę. Ta nors ir pykdavo, bet 
šunelio neužkabindavo. Ka
tei apsivaikavus, atsitiko 
taip, kad jos visi katyčiai 
išgaišo. Katė buvo didžia
me nubudime. Šuniukas bė
giojo paskui ją, neerzino, 
bet lyg norėjo ištirti, ko jai 
trūksta. Galop lyg ir dasi- 
protėjo ko jai trūksta. Jis 
nubėgo į sodną, atkasė že
mės ir atnešė katei negy
vus katyčius. Katė pama
čius, kad kačiukai negyvi, 
nustojo liūdėti del jų ir nuo 
to laiko šuo ir katė stojo 
dideliais draugais.
Apie triuškins ir Gvinėjos 

kiaulaites.
Triuškins pri jaukino se

novės romėnai. Jie veisėsi 
pietinėj Europoj. Laukiniai 
triuškiai yra maži ir ausis 
jų trumpos. Naminiai veik 
šešis kartus daugiau sveria, 
negu laukiniai. Triuškiai 
yra labai veislųs.

Ypatingos yra Gvinėjos 
kiaulaitės. Jos neturi uo
degų. Jos labai prisiriša 
prie žmogaus ir laikomos 
vaikams pasibovyti. Jų vil
nos buna švelnios, kaip šil
kas. Jų kūnas yra labai 
tamprus ir pro kur tik jis 
gali galvą iškišti, pro ten 
jis gali išlysti.

Gamtininkas.

Kaip buvo atliekama 
baudžiava.

Šiemet kovo 2 d. sukako 5(1 
metų nuo galutino bau
džiavos panaikinimo Lie
tuvoje. Kaip buvo atlie
kama baudžiava — ran
dame apie tai indomiai 
aprašyta ‘1 Šaltinyj ’ ’. A- 
pie tokius senovės nežmo
niškus atsitikimus skai
tant net šiurpas žmogų 
apima.

Tiktai patįs žilieji seno
liai gali atminti, kaip buvo 
atliekamos baudžiavos. Jau- 
nesnėsės gi kartos jau nei 
suprasti negali tų visų var
gų, kuriuos turėjo musų tė- 

I vai-baudžiauninkai vargti.

tai ištikrųjų išeidavo daug 
daugiau dienų.

Smulkios taisyklės. Vals- 
čionįs atlieka paskirtą, pa
gal niierą, baudžiavos dar
bą: viena diena su gyvu
liais išaria pusantro margo, 
arba apakėja tris margus, 
arba mėšlų išveža pusę mar
go, arba vėl suvežą šieną 
arba javus nito 2 magdebur- 
giškti margų.

Išvežantiems javus, arba 
kitus produktus prekyvie
tėm, arba kur kitur kokį 
sunkumą drauge imantiems, 
arba kur ką huvežt, ar par
vežt siunčiamiems, paski
riama vieną dieną tris my
lias atlikti.

Už sugrįžimą atgal tuš
čiomis nieko neskiriama, 
nors ir butų ką užsikrovęs, 
bet tai negali but daugiau, 
kaip ketvirta dalis to sun
kumo, kurį, iš vietos išva
žiuojant, imta ir kurio vals- 
čionįs daugiau kaip 24 va
landas laukti ne privalo. 
(Lengva suprasti, kiek to
kiu budu gali sugaišti be 
reikalo laiko, kuris visai 
nebūdavo skaitomas į darbo 
dienas).

Sunkumas ant vieno su 
dviem arkliais vežimo turi 
but: kviečių, rugių, žirnių 
10 berliniškų karčių, o mie
žių — 12, arba avižų, gri
kių 15 karčių ir taip kitų 
sunkumų proporcijiniai.

Malkų, skaitant 10 veži
mų ‘ ‘ aktely j e ’ ’, parveža 
valsčionis per dieną 3 vėži
nius, jei tolumas yra pusė 
mylios, arba 2 vežimu, jei 
tolumas 1 mylia, arba veži
mą 1, jei tolumas yra 2 ar
ba 3 mylios.

Mėšlo vežiman krovimas 
ir jo pudyman, arba ko ki
to išvežimas atliekama dve
jetu arklių be pagelbininkų, 
o prie kiekvieno vežimo, ja
vus iš laukų ir šieną iš pie
vų vežant, nors duodama 
pagelbininkas, kurs krauja 
ir iš vežimo išmeta, tai toji 
pagelba pridera ne baudžia
vą su arkliais atliekančiam, 
bet iš atskiros pagelbinės, 
pridurminės baudžiavos; 
ant tokių vežimų yra krau- 
jama pagal kokio daikto di
dumą ir sunkumą.

Visokius darbus, ne pagal 
saiką, o tik po priežiūra at
liekamus, valsčionįs, nuo 1 
d. gegužės m. sulyg pasta
rosios rugpjūčio m. dienos, 
pradeda saulei tekant, o ki
tame metų laike lygiai die
nai brėkštant, ir visados 
saulei leidžianties baigia, 
kiek reikiant pasilsėdami 
ir trusiasi per dieną tiek 
kartų, kiek įstengia be ypa
tingo atsilsio, išskyrus jau 
tą, kurį turi arkliai javus 
arba šieną į vežimus krau- 
jant ir juos išmetant, kada 
tame pat laike yra šeriami 
ir patįs gyvuliai.

Baudžiavos pėsčios viena 
diena: valsčionis išsėja ja
vų 12 berlyniškų karčių; 
rūgins pjauja, pėdus raišio- 

j ja ii* sustato nuo pusės mag- 
deburgiško margo; pjauja 
žolę nuo pusantro magd. 
margo, pjauja javus nuo 2 
tokių pat margų, grabo j a 
javus, pėdus raišioja ir su
stato nuo pusės margo; šie
ną varto ir sugrėbia nuo 1 
margo; mėšlą iškratiiiėja 
ant 3 magd. margų; javų ko- 
kių-nors kulia pusantro 
karčio; javus vėto ir svir

čiau suiieša žiemkenčių 15,

Baudžiavos ne visur bu
ko lygiai sunkios. Priklau
sydavo daug nuo to, į kokį 
dvarą eidavo baudžiavų at
likti. Bet apskritai, turėda
vo eiti po 2—3 dienas per 
savaitę į dvarą, o tik liku
sias liuosas dienas tegalė
davo sau dirbti. Būdavo ir 
tokių dvarų, kad baudžiau
ninkas sau tegalėdavo tik
tai vieną dieną per savai
tę dirbti.

Paduodu čionai smulkiau 
pagal vieno senovės rašto, 
kaip buvo atliekama bau
džiava. Čia paduodama vi
dutiniai sunkios baudžiavos 
paveikslas, nes, kaip minė
jau, nė visur vienaip sunki 
buvo baudžiava. Tame rašte 
išdėstyta baudžiava Barti
ninkų dvare, Suvalkų gub. 
Sustatytas raštas 1840 m.

Apskritos taisyklės. Vals
čionįs atlieka dvejopą bau
džiavą: paprastą ir nepap
rastą, pridurinine (“gvol- 
tais”) vadinamą, kurion 
būdavo kviečiami kokiam 
greitam darbui prireikus.

Baudžiavos darbas visuo
met atliekama: su gyvuliu 
ariant, akėjant, mėšlą ve
žant, iš laukų javus, iš pie
vų šieną valant, del parodos 
įvairius laukų vaisius nu
gabenant, malkas kurui ir 
medžius trobų statymui su- 
vežant, taip lygiai ir ptie 
kitų panašių apie namus 
darbų.

Pėsčių darbas be gyvulio 
atliekamas tiktai rugius 
kertant, vasaroją ir šieną 
pjaujant, vartant ir grė
biant, rišant, pėdus statant, 
kuliant, lilėšlą kratant, žo
les ravint, daržoves ir ra- 
vus (grabes) ^ska-nt, avis 
trenkant bei kerpant ir prie 
kito panašaus truso apie 
namus.

Čyžės pinigais mokama 
vieną kartą gtubdžio mėn. 
(Leista yra ir ankstybes- 
nis čyžės įmokėsnis, • kaip 
priprasta, nuo parduotųjų 
liiių sėmenų, kuria vaizba 
valsčionis daugiausia užsi- 
ima).

Verpalų turėdavo suverp
ti kiekvienas kaimas pagal 
uždavinio.

Duoklės, kaip antai: žą
sis ir vištas ne lesąs, taipgi 
vištų kiaušinius ne pagedu
sius, bet šviežius duoda 
valsčionis šv. Martyno ter
mine.

Štai pavyzdžiui, kiek vie
nas sodžius sumokėdavo vi
sokiu duoklių ir čvžiu.i. 4 v t

Ožkabalių kaimas (Barti
ninkų dvaro), susidedantis 
iš 3 čvžininku, kuriu vienas 
gyveno ant karčemos lau
ko, ir 20 ūkininkų baudžiau
ninkų, už valdomuosius lau
kus metinės čyžės mokėjo 
2148 auksinų 11 skat. (auk
sinas 15 kap.), verpė iš dva
ro pakulų 28 svarus, davė 
2 žąsi, 21 vištą, 126 kiauši
nius vislab kainoje 23 auks. 
ir 27 skat.; priegtam atlik
davo Bartininkų dvare bau
džiavos darbo savaitinio su 
gyvuliu 988 dienas ir pės
čias (be gyvulio) — 760 
dienas, o pridurmaus (ne
paprasto) — 138 dienas.

Darbas baudžiavoje būda
vo skaitomas nuo dienų. 
Aprašomajame čionai dvare 
pareidavo kiekvienam ūki
ninkui apie 100 dienų dirb
ti ponui per metus. Bet ka
dangi būdavo paskirta, kiek 
per dieną reikia nudirbti, 

arba vasarinių 12 berlyniš
kų karčių.

Už pasiuntimus arba ke
liones pėsčias skaitoma vie
na diena už praleistą dieifą.

Kitus visokius namų dar
bus, čion neminėtus, atlie
ka valsčionįs be saiko, tik
tai po priežiūra ir taip; kaip 
tie, ką su arkliais dirba, ke
turiuose vasaros mėnesiuo
se pl’adeda saulei tekant, o 
kituose mėnesiuose dienai 
brėkštant, ir visados baigia 
saulei leidžianties.

Baudžiavon einantieji tu
ri būti sveiki, stiprus ir pri
valo su savimi turėti gerus 
ir parodytam darbui tinka
mus padarus, kad, jį pradė
ję, negaišuotų, ir kiekvie
ną darbą turi, kaip ūkinin
kams pridera, ne peiktinai 
atlikti. Iš visokių darbų: 
arimą, sėjimą, pjovimą, į- 
vairių daiktų suvežimą ii 
kūlimą turi vyrai atlikti, o 
visus kitus darbus leista 
yra dirbti moterims, vai
kams arba tarnams, jei tik 
jie tam tikę.

Atsilsio baudžiauninkams 
su arkliais ir pėstiems leis
ta ant pusryčių pusvalan
dis ir pavakarių tiek jau 
tiktai nuo balandžio 1 d. 
iki 1 d. rugsėjo m., nes ki
tame metų laike pusryčių 
ir pavakarių nelaikoma, c 
pietums per kiaurus metus 
— viena valanda. Tečiau 
jaigu šieną arba javus va
lant, orui persimainius, rei
kalinga butų paskuba ii 
valsčionįs paskirtame laike 
turėtų mažiau atsilsio, to
dėl tiek jau daugiau iš jo 
naudotųsi lietingame ore.

Baudžiauninkų gyvuliams 
atsilsio laike dvaras turi 
leist tą pačią ganevą, ani 
kokios ganosi jojo gyvuliai.

Trukdymas. Jaigu iš prie
žasties lietingo oro valsčio
nįs, prieš, pradėsiant dirbti 
negalėtų būti baudžiavon 
priimtas, už tatai jam ne- 
priskaitoma; pradėtąjį dar
bą jaigu pertrauktų, tai ko
kiame laike pames dirbęs, 
tokiame sekantį sykį turi 
ateit ir, darbą pabaigdamas 
tą antrą dieną, atlieka dar
bo dieną.

Čia vėl matome, kaip is 
vienos baudžiavos dienos 
lengvai gali pasidaryti 3 ar
ba 4 dienos. Nes atvažiuoti 
iš namų į dvarą ir užėjus 
lietui vėl grįšti namo jau 
gaišta diena, o ji nepaskai
toma. Be to tiek turėdavę 
ūkininkas bandžiau! lin kas 
nuostolių lietingais metais 
Kada giedra, skubinkis 
dvaran, o sau kada javus 
valysi?

Mokesčiai ir duoklės, pa 
gal vietinio valsčiaus išdės
tymus į valdžios kasas mo 
kamieji, renkami yra kai
mų viršaičių (šaltyšių) ii 
paskirtosna vietosna įneša
mi.

Paduotas čionai baudžia 
vų darbų pavyzdis, papildy 
tas senųjų pasakomis, ro
dos, gali duoti vidutiniai 
aiškų supratimą, kiek pri
vargta mūsų tėvų-protėvir 
ir kiek palyginamai ]en 
gvesnis dabar ūkininko gy
venimas.

Ar žeme džiųsta?
Dr. J. W. Gregory, ge 

ologijos profesorius Glas- 
govo universitete, laikos’ 
nuomonės, kad musų žemi 

palengva džiųsta. To priro
dymui suteikia daug per
tikrinančių faktų.

Pasidarę iš ledynų ežerė
liai savo plotyj sumažėję ir 
iiekurie jų net pavirtę į pel
kes, dumblynus ir net į 
sausas pievas. Didelės pie- 
tų-vakarinės jūrės susitrau
kė į šių dienų Kaspijos ir 
Aralo ežerus. Keliauninkai 
po Aziją vienodai tvirtina, 
kad centralėj Azijoj ant di
delių žemės plotų ežerai ir 
pelkės nyksta, derlingos ly
gumos palengva keičiasi ty- 
rynais, upėse vanduo iš
nyksta, gi apleisti kituo- 
met gyvų miestų griuvėsiai 
paskęsta smiltyse.

Visos tos atmainos paei
na nuo besimažinimo ceii- 
tralėj Azijoj atmosferinių 
liusekimų ir tasai besimaži- 
iiimas kas metai vis didina
si.

Panašus pavyzdžiai su
tinkama daugel vietose vi
same pasaulyj. Štai kadir 
Palestina jau šiandie dali
mis gyventojų apleidžiama 
del vandens stokos. Kas me
tai ten vandens priteklius 
inažinasi. Tropikalėj Afri
koj daug ežerų išnyko (iš
džiuvo), gi ežeras Čad taip 
sumažėjo, kad apie jį ra
šoma, kaipo apie “nykstan
tį ežerą”. Tyryno Kalahari 
apylinkės taippat džiųsta.

Šiaurinėj Amerikoj dide
li saldaus vandens ežerai 
persikeitė į sūrūs prūdus ir 
kūdras. Indionų miestai, ka- 
daisiai skaitlingi nekuriuo- 
se distriktuose, liko tušti.

Dr. Moreno ir sir Martin 
Conway atkreipdavo domą 
į svarbą kolionizacijos nfe- 
kjmmose Vietinės Ateikns- 
krastiiose, kurie šiais lai
kais paliko visai nevaisin
gais pritrukus vandens ir 
reikalingo drėgnumo, gi 
Bowman rašo apie džiuvimą 
pietinės Bolivijos.

Ant Australijos žemlapio 
matome, kad to kontinento 
gilumoje yra daug didelių 
ežerų, iš kurių šiandie pa
likę tik daubos arba sūrios 
pelkės, gi aplinkui anas ap
siaučia platus tyrynai, ko
kių seniau visai ten nebū
ta.

Prirodyta tikrai daug to
kių geografinių atmainų ir 
jos bus priežastimi didžiau
sių historijdje tautų persi
kėlimų iš vienos vietos ki
ton. Tokios nuomonės lai
kosi Kropotkin. Jei pana
šiai nuolat žeinė džius ir 
sausės, turės įvykti ir po
litikoje didelės atmainos, 
kadangi laikui bėgant gy
ventojai bus priversti iš to
limų sausžemių kraūstytiės 
kur į vandenynų pakraščius 
ir delei to tautoms išdalijo 
tarp savęs prisieis grum- 
ties. Bet tas laikas kol kas 
dar labai toli. Ir iki tam lai
kui, rasi, pasaulyj bus iš
nykę karai ir tautų neapsi- 
kentimas. Rasi, tuomet ant 
žemės viešpataus tikra bro
lybė ir laukiamas rojus.

Klausimas, ar žemė kuo
met nors buvo pasidavus 
džiuvimui, sutinkamas su 
didžiausiomis sunkenybė
mis, bet vienas faktas iš to 
paaiškėja, kad ant žemės 
butą daug visuotinų klima
tinių atmainų paskutiniais 
geologiniais laikais, kad tuo 
tarpu historiniais laikais 
nieko panašaus neužtinka
ma.
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A. J. Kuprin.

ŠUNS LAIME.
Buvo apie šeštą-septintą 

valandą gražaus rudens ry
to, kai pusantrametis šu
niukas Džekas, rudas, ilga
ausis, linksmas išėjo drau
ge su virėja Aniute mugėm 
Jis labai gerai žinojo kelią 
ir užtat drąsiai bėgo visą 
laiką priešakiu, išreto ap- 
uostydamas šaligatvės stul
pelius ir sustodamas ant 
kryžkelių, kad pažvelgus, 
kurion pusėn mananti suk
ti virėja. Pamatęs iš jos 
veido ir eisenos, ir teisin
gai nuspėjęs, jis staigiai 
nusukdavo ir leizdavos 
mikliu šuoliu pirmyn.

Kartą atsigręžęs tokiuo 
bildu ties viena mėsos krau
tuve, Džekas nebepamatė 
Aniutės. Jis puolėsi atgal 
taip sparčiai, kad net jo 
kairioji ausis išsivertė nuo 
greito bėgimo. Bet Aniutės 
nebematyti buvo ir nuo ar
timosios kryžkelės. Tada 
Džekas nutarė geriausia bu
sią vaduoties savo uoslės 
pagelba. Jis sustojo ir, at
sargiai šniukštinėdamas po 
žemę savo šlapia, krutan
čia uosle, stengėsi pagauti 
iš oro pažįstamą Aniutės 
drabužių kvapą, kvapą ne
švaraus virtuvės skobnio ir 
margojo muilo. Bet tą pa
čią minutą šalimais praėjo 
skubia eisena kaž-kokia 
moteriškė ir, užkliudžiusi jį 
čiužančiu sijonu, paliko 
paskui savęs stiprią sriovę 
kaž-kokių, baisiai kvepian
čią, kvepalu. Džekas piktai 
subarakatinavo galva ir su- 

k<_čiaj.idėj.<^ — Aniutės pėdos 
galutinai prapuolė.

Vienok šuniukas visai 
del to nenusiminė. Jis gerai 
pažino miesto gatves ir už
tat visada labai lengviai ga
lėjo atrasti kelią namo: 
reikia tik nubėgti lig mėsi
nės, nuo mėsinės lig daržo- 
vią krautuvėlės, paskui pa
sukti kairėn šalimais seno
jo pilkojo namo, iš langų 
kurio visada taip skaniai 
kvepėdavo priskrudusiu 
sviestu, — ir jis jau savo 
gatvėje. Bet Džekas nesku
bėjo. Rytas buvo vėsus, 
šviesus, o tyrame, švelniai- 
permatomame ir biskutį 
drėgname ore lekiojo dau
gybė visokiu nepaprastai 
skaniu kvapų. Bėgdamas 
pagal krautuvę ištiesęs, 
kaip lazdą, uodegą ir kru
tindamas snukiu, Džekas 
neapsirikdamas galėjo pa
sakyti, jog ne daugiau, kaip 
prieš minutą buvo čia su
stojęs didelis, kudlotas, ne
bejaunas dogas, kurį lakina 
daugiausia avižine putra.

Ir ištiktųjų, prabėgęs a- 
pie du šimtu pėdų, jis pa
matė tą patį dogą, kuris 
tingiai kuceno lengvute ris
čia. Jo ausįs buvo trumpai 
nupjautos, ir ant kaklo 
maskatavo platus, aptrin
tas diržas.

Dogas pamatė Džeką ir 
sustojo, perpus atsikreipęs 
atgal. Džekas užrietė augš- 
tyn uodegą ir ėmė išlengvo 
artintis prie nepažįstamojo, 
nuduodamas, buk žiūrąs 
kur tai į šalį. Kudlotas do
gas taippat padarė su savo 
uodega ir plačiai iškišo dan
tis. Paskui juodu suurzgė, 
nusukę vienas nuo kito sa
vo snukius.

“Jaigu jis pasakys ką- 
nors įžeidžiantį mano gar
bę, arba garbę mano ger
biamųjų viengenčių, įsisek- 
siu jam į šoną ties kairiąja 
koja, — pamąstė Džekas. — 
Dogas, žinoma, už mane 
stipresnis, bet jis nevikrus 
ir kvailas. Regis, stovi groz- 
das persikreipęs ir nei ne
išmano, kad visą kairįjį 
flangą atstatė užpuolimui”.

Ir staiga... Atsitiko kaž
kas nesuprantama, beveik 
viršgamtiška. Kudlotas do
gas vienu metu parvirto 
ant nugaros, ir kaž-kokia 
nematoma jėga nutraukė jį 
iš šaligatvės. Po to toji pa
ti nematoma jėga tvirtai 
sučiupo už kaklo nustebusį 
Džeką... Džekas atsispyrė 
pirmutinėmis kojomis ir įn
irtusiai ėmė purtinti galvą. 
Bet nematomas “kaž-kas” 
taip suspaudė jam kaklą, 
kad jis visai sąvokos nusto
jo.

Atsikvošėjo tik mažame 
geležiniame gardelyj, kuris 
trankėsi po gatvės akmenis, 
tarškėdamas visomis savo 
blogai sušriubuotomis dali
mis. Iš to, kad gardelis bai
siai dvokė šunų kvapu, 
Džekas tuojau suprato, jog 
jau jis daugel metų tar
naująs bustu visokių ūgių 
ir veislių šunims. Ant prie
kio prieš gardelį sėdėjo du 
žmogų, savo išvaizda teža
dančiu mažai ką gero.

Gardelyj buvo jau susi
rinkęs nemažas šunų bū
rys. Visupirmu Džekas pa
matė kudlotąjį dogą, su ku
riuo jis kuone susiskutė 
ant gatvės. Dogas stovėjo 
prikišęs snukį prie dviejų 
geležinių lazdų, ir graudin
gai čypė. Jo kūnas nuo ra
tų trenkimo suposi į šalis. 
Pačiame gardelio viduryj 
gulėjo, padėjęs galvą tarp 
išlenktų kojų, senas baltas 
kudlius, nukirptas panašiai 
į levą su kutosais ant kelių 
ir uodegos galo. Kudlius, 
kaip matyt, žiurėjo į savo 
padėjimą visai ramiai ir, 
jaigu nebūtų kartkartėmis 
dūsavęs ir mirksėjęs anta
kiais, galima butų buvę pa
manyti, jog jis miegąs. Ša
lę jo sėdėjo, drebėdama nuo 
šalčio ir išgąsčio, graži, 
trumpaplaukė kalaitė, ilgo
mis, laibomis kojomis ir 
smailiu snukeliu. Tarpkar- 
čiais ji nervingai žiovavo, 
susukdama į trubelę savo 
rausvų liežuvėlį ir užbaig
dama kiekvieną žiovulį ilgų 
laibu cypimu...

Užpakaliniame gardelio 
gale, prie grotų prisiglau
dusi, gulėjo juoda taksa, 
ruda dėme ant krutinės ir 
rudais antakiais. Ji niekaip 
negalėjo atsikvošti nuo iš
gąsčio, kuris darė nepap
rastai juokingu jos ilgą, 
panašų į krokodilių, liemenį 
ir rimtą snukelį su ausimis, 
siekiančiomis beveik žemę.

Be šios, maž-daug inteli- 
gentinės kompanijos, gar
delyj buvo dar du žemes
nės kilmės šuniu. Vienas jų
jų, labai panašus į tų šu
nų rųšį, kuriuos daugiausia 
šaukia britonais ir kurie 
pasižymi savo žemu cha- 
rakterium, buvo susivėlęs, 
rudas, ilga stora uodega, 
kurią visada laikė susukęs 
panašiai į skaitlinę 9. Jis 
pakliuvo į gardelį pirma 
visų ir, matyt, ant tiek jau 
suprato su savo nepapras
tu padėjimu, jog jau senai 

laukė progos pradėti su kuo 
nors žingeidų pasikalbėji
mą. Paskutiniojo šunies be
veik visai nebuvo matyti; 
jis nulindo pačion tamsion 
kertėn ir gulėjo tenai, susi
rangęs kamuoliu. Visą laiką 
jisai tik vieną sykį tebuvo 
atsikėlęs suurgzti ant prisi
artinančio prie jo Džeko, 
kad... sukeltų didžiausią 
antipatiją į savo visų šunų 
tarpe. Pirmiausia, buvo jis 
molinos spalvos, į kurią jį 
aprėdė einantieji į darbą 
teplioriai. Antra, vėl jo 
plaukai buvo pasišiaušę, su
lipę ir stovėjo atskiromis 
kupsnomis. Ir galų-gale, 
matyt, buvo jis piktas, al
kanas, drąsus ir stiprus, tai 
galima buvo patėmyti iš to 
miklumo, kuriuo jis šoko 
ant nustebusio Džeko.

Kaikurį laiką visi tylėjo. 
Galų-gale Džekas, kurio nė 
jokiuose gyvenimo atsitiki
muose nepamezdavo svei
kas humoras, pastebėjo pa
šaipos tonu.

— Darosi žingeidi!. No
rėčiau žinoti, kur šie džen- 
telmanai padarys pirmutinę 
stotį.

Senam kudliui nepatiko 
lengvati kiškas Džeko tonas. 
Jis išlengvo pasuko jo pu
sėn galvą ir atkirto su šal
ta ironija: 

— Aš galiu patenkinti 
tamstos žingeidumą, gerbia
masai. Džentelmanai pirmu
tinę stotį padarys mums 
smaugykloje.

— Kaip!... Atsiprašau... 
aš... aš nenugirdau — pra
murmėjo Džekas, nenoroins 
prisėzdamas dėlto, kad jam
vienu metu pradėjo kojos 
drebėti. — Jus malonėjote 
sakyt smaug...

— Taip, smaugtuvė j e — 
patvirtino taippat šaltai 
kudlius ir nusigręžė.

— Atleiskite... bet aš jus 
ne visai tikrai supratau... 
Smaugtuvė... Kas tai tokia 
per įstaiga — smaugtuvė? 
Ar nebusi tamsta taip malo
nus paaiškinti...

Kudlius tylėjo. Bet kai 
prie Džeko maldavimų pri
sidėjo ir kalaitė su smailiu 
snukeliu ir juodoji taksa, 
senis, nenorėdamas pasiro-
dyti nemandagiu prieš mo
teris, buvo priverstas papa
sakoti kaikurias smulkme
nas.

— Tai, matote, mesda
mes, smaugtuvė yra toks di
delis kiemas, aptvertas 
augšta smailių baslių tvora, 
kur suvaro pagautus gatvė
se šunis. Aš turėjau nelai
mės jau trejetą kartų tenai 
papulti.

— Didelio daikto! — pa
sigirdo užkimęs balsas iš 
tamsiosios kertės. — Aš jau 
septintą sykį į tą vietą va
žiuoju.

Be abejo, balsas, ėjusis. iš 
kertės, priklausė mėlinajam 
šuniui. Visi buvo nustebin
ti įsikišimu į kalbą šio pra
žuvėlio ir dėlto nudavė, 
buk visai negirdžiu jo rep
likos. Tiktai vienas brito
nas, vergiškų išsišokėlio in
stinktų spiriamas, suriko:

— Prašau nesikišti, kur 
nereikia, jaigu tamstos nie
kas neklausia!

Tai ištaręs, jis nužemin
tai pažvelgė akysna kudlo- 
tui dogui.

— Aš tenai buvau tris 
kartus, — tęsė kudlius: — 
bet visada ateidavo mano 
šeimininkas ir atsiimdavo

KATALIKAS

mane iš tenai (aš užsiiminė
ju cirke, ir, jus suprantate, 
manim brangina...). Taip- 
tai, į šią nemalonią vietą 
prisirenka vienu kartu apie 
porą-trejetą šimtų šunų.'..

— Sakykite! O esti tenai 
inteligentiškų asmenų ? — 
mandagiai paklausė kalaitė 
smailiu snukeliu.

— Atsitinka. Valgydino 
mus tenai nepaprastai blo
gai ir mažai. Laikas nuo 
laiko nežinia kur vienas iš 
musų prapuldavo ir tada 
mes pietaudavome barščius 
iš...

Efektui padidinti kudlius 
padarė nedidelę pauzą, pa
žvelgė po savo auditoriją ir 
pridėjo dirbtinu šaltumu:

— ...Iš šunienos.
Tarus jam paskutiniuo

sius žodžius, visus apėmė 
baisumas ir neapykanta.

— Velnias paimt! Koki 
niekšystė! — suriko Dže
kas.

— Aš tuoj nualpsiu... 
man bloga — prašnabždėjo 
kalaitė.

— Tai baisu... baisu, — 
sudejavo taksa.

— Aš visada sakydavau, 
kad žmonės niekšai! — 
pramurmėjo dogas.

— Kokia baisi mirtis! — 
atsiduso britonas.

Ir tiktai vieno molinojo 
šunies balsas iš tamsiojo 
kampo skambėjo kaž-kokia 
ciniška pajuoka:

— Vienok tie barščiai nie
ko sau... neblogi... nors, 
žinoma, kaikurios ponios, 
pripratę prie vištienos, at
randa, kad šunų mėsa galė
tų būti truputį minkšteles-
nė.

Nekreipsimas domos į ši
tą netaktingą pastabą kud
lius tęsė toliau.

— Paskiau aš sužinojau 
iš savo šeimininko kalbu, 
kad iš musų draugų odos 
dirba moterių pirštinaites. 
Bet, sustiprinkite jūsų ner
vus, mesdames, — šito dar 
maža. Tam, kad toji oda 
butų liaunesnč ir minkštes
nė, ją nulupa nuo gyvo šu
nies.

Neapsakomas išgąsčio 
šauksmas pertraukė kud- 
liaus žodžius.

— Koks nežmoniškumas!
— Koks žemumas!
;— Tai negirdėta-neregė- 

ta!
— Budeliai!
— Ne, tai pikčiau bude

lių!
Po šio sujudimo užstojo 

nejauki ir liūdna tyluma. 
Kiekvieno klausytojo galvo
je stojosi baisi perspektiva 
būti gyvam nuluptu nuo 
savo odos.
— Gerbiamieji, nejaugi nė

ra jokių priemonių išgelbė
ti kartą ant visados visus 
teisingus šunis nuo nužemi
nančios žmonių vergijos? — 
suriko įsikarščiavęs Dže
kas.

— Buk, tamsta, tiek ma
lonus, parodyk mums tas 
priemones — ištarė su iro
nija senas kudlius.

Šunes susimąstė.
— Apdraskyti visus žmo

nes ir tiek! — murmtelėjo 
dogas piktu balsu.

— Žinoma, apdraskyti, 
radikaliniausia tiesa, — pri
tarė britonas. — Nors pra
dės bijoti...

— Taip, tai taip... ap
draskyti. .. labai gerai... — 
pasipriešino senas kudlius. 
— Bet kokios tamsta nuo

monės, gerbiamasai, apie 
virvelinį? Tamsta turėjai 
progos su juo susipažinti?

— Mm... — atsikosėjo 
dogas.

— Mm... — pakartojo 
britonas.

— Ne, aš tamstai pasa
kysiu, mano mielasai, su 
žmonėmis kovoti nereikia. 
Aš nebemažai šiame balta
me svietelyj esu pragyvenęs 
ir galiu pasakyti, jog gerai 
žinau gyvenimą. Paimkite, 
pavyzdžiui, nors tokius pa
prastus daiktus, kaip pala
pinė, virvelinis, retežius ir 
apynasrius, — daiktus, aš 
manau, visiems jums, ger
biamieji tamstos, gerai pa
žįstamus? Prileiskime, jog 
mes, šunes, ilgainiui ir su
galvosime, kaip nuo jų iš
sigelbėti. .. Bet argi žmo
gus nesugalvos tuč-tuojaus 
dar tobulesnio įrankio. Bū
tinai sugalvos. Jus tik pa
sižiūrėkite, kokias “palapi
nes”, retežius ir apynas
rius darosi žmonės vienas 
kitam! Reikia nusileisti, 
gerbiamieji, ir visa. Toks 
jau gamtos įstatymas.

— Nu jau, pradėjo filo
sofuoti, — prašnibždėjo 
taksa Džekui į ausį. — Ne
apkenčiu aš senių su jų vi
sokiais pamokinimais.

— Pilnai sutinku su tam

D
arbininkai gali apsirikti priimdami užsaky
mus, išsiųzdami daiktus arba atsakydami 
duoti kreditą ištikiiniems pirkikams.

Pasiteisinimo laiškai dažnai nepatenkina įvalias 
užgautąjį asmenį.

Bet Long Distance telefono pasišnekėjimas sutei
kia būdą pakalbėti, pasiaiškinti asmeniškai, su
švelnina visą dalyką ir esti priimamas pasiaiški
nimus.

Chicago Telephone Company* 
Bell Telephone Building £
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LIETUVIŠKA DIRBTUVE 
kuri jau per 15 metų išdirba guodotinoms tau
tiškoms ir bažnytinėms draugystėms Karūnas, 
Amerikoniškas vėliavas, šarpas, Įuostas, ženklelius, 
kepures ir maršalkoms parėdus, teipgl 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.

sta, mademoiselle, — man
dagiai sumojavo uodega 
Džekas.

Kudlotasai dogas melan- 
choline išvaizda sugavo lu
pomis skraidančią aplink 
musę ir nuvilko verksmin
gu balsu:

— Ach, tu šuns gyveni- 
me!...

— Bet kame gi čia teisin
gumas; — pradėjo karščiuo- 
ties ligšiol tylėjusi kalaitė 
smailiu snukeliu. — Štai 
nors tamsta, ponas kud- 
liau... atsiprašau, neturiu 
garbės žinoti tamstos var
do.. .

— Aroto, ekvilibristikos 
profesorius, labai malonu 
susipažinti — nusilenkė 
kudlius.

— Nu taigi sakyk man, 
tamsta, ponas profesoriau, 
tamsta, matyt, praktiškas 
šuo, nekalbant jau apie
tamstos mokslingumą, sa
kyk man, kame gi čia augš- 
toji teisybė? nejaugi žmo
nės tiek prakilnesni ir ge
resni už mus, kad be jokios 
atsakomybės naudojasi to
kiomis piktomis privilegi
jomis. .. /

— Ne prakilnesni ir ne 
geresni, miela panele, bet 
stipresni ir protingesni — 
atsakė liūdnai Aroto. O, 
man gerai žinoma dora šių 
dvikojų gyvulių... Pirmiau
sia jie šykštus, kaip nei 
vienas šuo pasaulyj. Pas 
juos tiek daug duonos, mė
sos ir vandens, kad visi ši
tie. keisti sutvėrimai galė
tų būti sotus visą savo gy
venimą. Tuo tarpu gi, bent 
kokia dešimta jų dalis už
grobė į savo rankas visus 
gyvenime reikalingiausius 
daiktus ir, negalėdama pati 
visko suryti, verčia liku
sias devynias dešimtas da
lis badauti. Na, sakykite, 
meldžiamieji, argi sotus šuo 
neperleistų apgraužto kau
lo savo kaimynui?

— Perleistų, žinoma, per
leistų, — sutiko klausyto
jai.

(Tąsa ant 7 pusi.)-.

Telephone Yards 3162 !

Dr. A. L. Graičiunas
GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS.

; 3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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Humoras = Juokai.
ICKUS PAPICKUS.

Kituomet gyveno Lietu
voje ponas-bajoras, bet po
nas visa burna. Bajoriškas 
kraujas, dideli turtai, plati 
fantazija. Žodžiu, jam viską 
Dievas suteikė, nieko neat
sakė. Apsivedė su turtingo 
dvarponio dukterimi, gavo 
didelį kraitį, nusipirko dide
lį dvarą ir'Išvažiavo užsie
nin. Juk Lietuvos dvarpo
niai nepasėdi savo dvaruo
se, nesirūpina ūkio vedimu.

Paliko dvarą svetimose 
rankose. Gi dvarui priklau
sė dideliausi plotai gražaus 
miško: buvo vieni senme- 
džiai! Pušis savo viršūnė
mis rėmė padanges, o kur 
ąžuolai, skirpstai ir kiti 
naudingi ir brangintini me
džiai!

Šalę tų miškų buvo dide
lė lentpjūvė, kas miškams 
suteikė dar didesnę vertę, 
kadangi tais laikais kurui 
nebuvo dar vartojama ak
meninės anglįs.

Lentpjūvė priklausė žy
deliui Ickui Papickui, todėl 
jis ir nusprendė įgyti sau 
tuos brangintinus miškus.

Nusipirkti — lengva pa
sakyti. Bet kaip tas priei
namiausiai atlikti? Miškų 
savininkas turtingas it Kre
zus, sėdi sau užsienyj ir nei 
nemano savo tuos miškus 
parduoti.

Jei kas ko nenori iš savo 
rankų paleisti, nenori par
duoti, tai tokie daiktai ne
gali būti ir įgįjami ir nu
perkami.

Tuomet kadir paties žydo
.vaikęs. Pe

čiau toli gražu ne Ickaus 
Papickaus. Tai buvo labai 
sumaningas ir apsukrus žy
delis.

Įsidėmėkite musų to 
dvarponio nuostebą, kuo
met vieną rytmetį puikaus 
viešbučio Grand Hotel, Pa
ryžiuje, prasiveria durįs ir 
pasirodo kas? Ickus Papic-' 
kus.

Taip, taip, Ickus Papic- 
kus Paryžiuje, su peisais, 
ilgu žiuponu, su porceliani
ne pypke, kurios ilgas ci- 
bukas kyšojo iš kišeniaus.

Pradžiugo musų dvarpo- 
nio-didiko dūšia. Pamatyti 
Paryžiuje savo krašto žino-- 
gų, kas nesidžiaugtų. Dvar
ponis pakilo nuo aksominės 
kėdės:

— Ickau, kaip laikais?
— Puolu prieš kojas švie

saus pono!
— Ką tu čia, Paryžiuje, 

veiki ?
— Man? Man čia su rei

kalais. Ot, kaip paprastam 
žydelė.

Paskui pasikalbėta links
mai.

Neužilgo Ickus atsiliepia:
— Man pas šviesus po

nas turi reikalukas...
— Kokį?
—Man čia pas save turi 

du šimtus tūkstančius fran
kus, kuriuos man gavai nuo 
savO moteris, ir jos giminių. 
Tai krūva pinigus! Man su 
jais labai bijai. Tam mieste 
vienus vagus ir razbainin- 
kus. Tegu šviesus ponas 
tam pinigus trumpam lai
kui palaiko. Praėjus pusei 
metą, ar metams man čia 
vėl atvažiuosi ir iš pono at
gal paimsi.

Šviesusis ponas-didikas

pinigų priimti palaikymui 
išsyk nenorėjo, purtėsi, tė
čiai! paskui jo širdis su
minkštėjo ir apsiėmė tai 
padaryti.

Ickus Papickus padavė 
jam pinigus, apleido Pary
žių ir, laikui bėgant, dvar
ponis visai apie žydelį ir 
jam paliktus pinigus pa
miršo.

Paryžiuj, kaip Paryžiuj, 
esama visomis pusėmis daug 
įvairių įspūdžių, galima su
sieiti ir susipažinti su augš- 
tesniais luomais, galima vi
sur kuopuikiausiai praleisti 
laikas, pasisvečiuoti. Musų 
bajoras-dvarponis taippat 
be to neapsiėjo, kadangi su
sipažinęs ten su kokiais tai 
Napoleono III tarnų toli
mais giminėmis.

Tai buvę džentelmanai, 
kituomet buvę žymus, augš- 
ti valdininkai, be to visi 
turtingi, dailus, smagus, 
plačiai žinomi; gyvenę per
tekliuje, suvedžiodavę jau
nas moteris, medžiodavę, 
kaziriuodavę, lenktynes vi
suomet lankę.

Net mokėdavę groti ant 
įvairių instrumentų.

Vieną sykį musų bajoras, 
pagautas pagundos matant 
aukso krūvas; sėdasi su tais 
džentelmanais ■ kaziriuoti.

Netrukus prakišo.
Pralošė 800.000 frankų. 

Ir visus tuos pinigus išmo
kėjo savais ir dalimi Ickaus 
pinigais, kadangi nuosavių 
pinigų jau neturėjo.

Į kelintą dieną pas musų 
dvarponį apsilanko Ickus.

— PuoĮy, .prie. kojų švie
siausiojo pono! !

— Tai tu. čia? Kągi, mie
lasis, pasakysi?

— Man norėjai šviesaus 
pono prašyti savo pinigus. 
Trupi jasi man reikalukas 
su mišku. Puikus' gešeftas! 
Tegu jam galas, koks pui
kus gešeftas! Paskui Įokis 
miškas, jei dabar nepirksi, 
man niekur nerasi. Man ga
li dabar užsidirbti milijo
nus. Ai vai gešeftas!

Dvarponis vaikščiojo pla
čiais žingsniais po kambarį, 
paskui staiga atsiliepė:

— Ką, ką tokį?
— Ui, šviesus ponas, to

kiam tam miškas! Tokiam 
niekur negalima rasti!

— Tai kam tau, Ickau, 
pirkinėti pas svetimus? Nuo 
manęs pirk miškus.

— Ny, jei šviesus ponas 
man pigiai parduos, kodėl 
ne ?...

Toliau skaitytojai patįs 
jau dasipranta, kas atsitiko. 
Ickus Papickus labai gerai 
pažinojo Lietuvos dvarpo
nių psychologiją, todėl ir 
gešeftas jam puikiai nusise
kė. Pirmiausia jam teko 
miškas, gi paskui ir dvaras. 
Gi dvarponis paliko plikas 
it tilvikas.

Mažas skirtumas.
— Paskolink man dešimts 

dolerių.
— O tokia suma kaip ma

no kišenini butų jau perdi- 
delė.

— Na, ką darysi, duok 
tad nors vieną dolerį.

— Atsiprašau, kadangi ir 
dolerio neturiu.

Tardymo metu.
— Ar apskųstasis buvai

■-' . ............... .. ■ -4-

kuomet nors teisino nubaus
tas?

— Per septynis metus 
nuo to buvau visai liuosas.

— Ką gi tas visas laikas 
veikei?

— Buvau kalėjime.

Išplepėjo.
Svečias: — Kur yra po

nia?
Tarnaitė: — Virtuvėj va

lo svogūnus, kad turėjus 
apsiašarojusias akis. Ji la
bai nori naujos skrybėlės, 
bet ponas pinigu neduoda.

Turi tiesą.
— Kodėl, Kastute, neno

ri pas mus ilgiau tarnauti?
Nes, prašau ponios, 

nuo to laiko, kuomet čia 
pastojo nauja governantė, 
ponas į mane nei dirstelti 
nenori... Arba aš, arba ji, 
prašau ponios...

Jūrių ligos Įspūdžiai.
Vienas keliauninkas pa

klaustas apie jūrių ligos į- 
spudžius atsakė:

— Pirmą valandą žmo
gus bijaisi, kad nenumir
tum, gi antrą — ima pašė
limas, kad dar esi gyvas.

Teisme.
Viena moteris buvo pa

traukta kriminaliu teisman 
už vyro nunuodijamą. Tar
dymo metu pagaliau pati 
prisipažinio.

— Lavono peržiūrėjimas 
paliudijo — sako teisėjas — 
kad tavo vyras turėjo savyj 
daug nuodą, kuriais buvo 
galima nunuodyti net ketu-, 
ri žmonės.

— Mano nabašninkas vy
ras— atsakė apskųstoji ųio- 
terįškė — nekuomet valgio 
kiekybe nepasiganėdindavo, 
tatai ir nuodą jam prireikė 
duoti nepaprastai daug.

Moralę motina.
— Onute, valandžiukei 

nusisuk kiton pusėn nuo 
lango.

— Kodėl, mamyte?
— Nes saulė eina atsilsė

tą.

Neatmainingas.
— Prašau kunigo klebo

no sulaukus nedėldienyj pa
skelbti mano pirmąjį užsa
ką, nes manau vesti žmoną.

— Kokią gi merginą vedi, 
Juozai?

— Tikrai dar nežinau, bet 
per tas kelias dienas visgi 
merginą surasiu ir subatoj 
vakare apie tai klebonui 
pranešiu.

Gerai žinąs.
Ji: — Abelnai imant, aš 

manau tikros meilės dar ne
pažįsti.

Jis: — Ką tamsta sakai! 
Juk aš kokį šimtą sykiu 
jau buvau įsimylėjęs.

Stebėtinas daiktas.
Žmona: — Ir puiki ta 

nauja dresė, gi lengva kaip 
plunksnelė.

Vyras: — Tas stebėtina! 
Gi man taip sunkiai prisi
ėjo už ją užmokėti.

Argumentas.
— Iš kur gi tu gali žino

ti, kad tavo Antanukas ne
kuomet nėra bučiavęs kitos 
moteries? '

Tai klausimas.. “. iš kur 
aš žinau? Juk jis man pats 
apie tai sakėsi!
... r.' ■ • ' ■ • S ■

KAttAtiKAg,.

Nauji Raštai.
“Moksleivis”. No. 15—16 

(už sausį ir vasarį) 1914 
m. Amerikos Lietuvią Ry- 
mo-Kataliką Moksleivių Su- 
siv. organas.

Turinys:
1. Išeivio Balsas (eilės)

— A. Matutis.
2. Kam?... (eilės) — 

Vaidevutis.
3. Žiema. — Vaidevutis.
4. Iš senovės Egipto le

gendų. — A. Matutis.
5. Spartago kalba į gladi

atorius. Vertė iš anglų kal
bos Al. R-s. — Elijah ĮCel- 
log.

6. D-ras Tomas Dwigh- 
t’as. — Žemaitis.

7. Iš studentų gyvenimo.
— Pranas J. J.

8. Dvejopa Šviesa. — Al. 
R.-s.

9. Atidarykime greičiau
siai-abstinencijai vartus! — 
Gabi*. Taučius.

10. Muzika. — Mildos su
ims.

11. Laisvamaiiybė ir jos 
tikslas. — Mažutėlis.

12. Pastabos apie Ameri
kos lietuvių gyvenimą. — 
Vaidevutis.

13. Rūpinkimės vakacijų 
veikimu. — Purenąs.

14. Apie senovinės muzi
kos tobulumą. — Kovars- 
kietis.

15. Apie nekuriuos termi
nus. — Purenąs.

16. Kalėdų vakacijos. — 
Našlaitėlis.

17. Vincas Ažiukas. — 
Pranas V-tis.

L

18. Nepamatuota kritika.
— P. L.

19. Žinelės.
20. Bibliografija.
21. Krislai. I ?
22. Loterijos reikalais.
23. Nauji sąnariai.
24. Musų fondai.
25. Redakcijos atsakai.
D-ro P. Avižonies Ak

lumas ir Trachoma Lietuvo
je. Referatas, skaitytas 1912 
m. Lietuvių Mokslo Drau
gijos visuotiname susirin
kime. Atspauzdinta iš “Lie
tuvių Tautos”. Vilnius 1913 
m. Pp. 12.

“Musų gyvastis” — vie
natinis lietuviškas laiškas 
visam kultūriškam ir dva
siškam gyvenimui lietuvią. 
No. 1—2. I metai. 1914.

Tai mėnesinis laikraštu
kas, leidžiamas nekokio d- 
ro G. Scheckliess Šilokar- 
čiamoje, Prūsijoje. Žinoma, 
leidžiamas minėto daktaro 
bizniškais reikalais.

“Jaunimas” — mėnesi
nis laikraštis, skiriamas 
jauniesiems. Vasaris, 1914 
m.

Turinys:
1. Mumyse yra gale.
2. Kaimo didvyris.
3. Iš mano kasdienio.
4. Kristijono Duonelai

čio atminimui.
5. Iš dabarties.
6. Pasikalbėjimai.
7. Iš musų raštijos.

ŠUNS LAIMĖ.
(Pabaiga nuo 6 pusi.).

— Mm! — abejojančiai 
sumurmėjo dogas.

— Be to, žmonės pikti. 
Kas gali pasakyti, kad vie
nas šuo atimtų kitam gyvy
bę iš meiles, pavydo arba 
įjykčio? Mes pasikandžio- 
jame kaikada — tas tiesa.

Bet mes nemažiname vienas 
kito.

— Tikrai taip — patvir
tino klausytojai.

— Sakykite dar — tęsė 
toliau baltasai kudlius: — 
argi vienas šuo drįstų už
ginti kitam kvėpuoti tyru 
oru ir laisvai išpasakoti sa
vo mintis del šunų būvio pa
gerinimo? O žmonės tai daro!

— Baigdamas pridėsiu 
dar, jog žmonės veidmai
niai, apgaulus, pavydus, ne
mandagus ir žiaurus... Ir 
vis dėlto žmonės viešpa
tauja ant visų ir viešpataus, 
todėl, kad... todėl, kad taip 
jau sutvarkyta. Pasiliuosuo- 
ti nuo jų jungo negalima. 
Visas šuns gyvenimas, visa 
laimė jų rankose. Dabarti
niame musų padėjime, 
kiekvienas iš musų, kuris 
turi šeimininką, gali tik 
tarti ačiū likimui. Vienas 
tik šeimininkas gali išgel
bėti mus nuo malonumo 
graužti savo draugų mėsą 
ir jausti paskui, kai nuo jo 
gyvo odą lupa.

Profesoriaus žodžiai už
traukė ant visų nuliūdimą. 
Daugiaus niekas nebekalbė
jo nei žodžio. Visi drebėjo 
ir lingavo nuo ratų trenki
mo. Kudlotas dogas patylo
mis murmėjo graudžiu bal
su. Britonas, visą laiką ne
toliese laikęsis, tyliai jam 
pritarė.

Greitai šunes pajuto, kad 
jų vežimo ratai važiuoja 
smėliu. Po kokių penkių 
minučių visi įvažiavo per 
plačius vartus į didžiausią 
kiemą, aplink aptvertą 
augšta tvora, smailomis vi
nimis apkaustyta. Apie po
rą šimtų šunų liesų, purvi
nų, nuleistomis uodegomis 
ir .liūdnais snukiais, vos-vos 
valkiojas po kiemą.

Gardelio durįs atsidarė. 
Visas septynetas tik-tik at
važiavusiųjų šunų išėjo iš 
jo ir instinktiviai susispie
tė į krūvelę.

— Ei, klausykis, kaip 
tėii vadinies tamsta... ei, 
pons profesoriau! — išgir
do kudlius kaž-kieno balsą.

Jis atsigrįžo: prieš jį sto
vėjo ironiškai bešypsantis 
mėlinasis šuo.

— Ach, duok man, mel
džiamasai, ramybės — ati
drožė sausai kudlius. — Ne 
tamsta man dabar galvoj.

— Ne, aš tik vieną pa
stebėjimą. .. Štai, tamsta, 
tenai garde labai protingus 
žodžius kalbėjai, bet visgi 
vieną klaidą padarei.

— Bet atstok gi, galų-ga- 
le, nuo manęs! kokia dar 
ten klaida?

O apie šunų laimę... No
ri, aš tamstai tuojau paro
dysiu, kieno rankose šuns 
laimė ?

Ir staiga, susiglaudęs au
sis ir ištiesęs uodegą, mėli
nasis šuo leidosi tokiu 
smarkiu šuoliu, kad senasai 
ekvilibristikos profesorius 
tik išsižiojo nuo nusistebė
jimo. “Čiupk! Turėk!” — 
pradėjo rėkti sargai, vyda
mies bėgantį šunį.

Bet mėlinasis šuo jau bu
vo pas tvorą. Vienu šuoliu 
užšoko jis ant tvoros ir 
įsikabino jos pirmutinėmis 
kojomis. Dar porą kartų 
pasispyręs, persirito per 
tvorą, palikęs ant jos vinių 
gerą pusę šono.

Senas kudlius ilgai žiu
rėjo jam išpasku. Jis supra
to savo klaidą.

■ ’ ■ ■ )

NERVANA
Budas gydymo dantų 

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

10 METŲ GVARANCIJA. 
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS. Nei trupučio man neskaudėjo

PEOPLE’S DENTISTS
(žmonių Dentistai) 

Dr. C. O. Gillette, Mngr.

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

DU-KART NT BELINIS LAIKRAŠTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas Jr petnyčia.
-------- ------~— PRENUMERATA KAŠTUOJA---------------------

AMERIKOJ C metams $2.50 į
(pusei matų $1.25

P.TTPOPOT (Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
u 1 Vd L joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Go.
520-522 W. South *11., • Mahanoy City, Pa.

tar&Matyrl
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams. jį

SURINKO
JUOKU MYLĖTOJAS. Į

Puslapių 158. IĮ
Ne visuomet žmogui tinka būti susiraukusiam, kaip kad netinka be | 

paliovos “pardavinėti” dantis. Tečiau linksmas upas' žmogui šutei- i 
kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turėti h 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiėjimuo- H 
se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius susirinki- I 
mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai vienai U 
sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių. įi

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu į

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

Kninga turi daugiau pusantro šimto puslapių. Spauda aiški ir vi
siems suprantamai parašyta. Ir visai pigi, nes tik 60 centų. Ta pati 
audeklo apdaruose 75c.

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

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

•i'

Naujas Sąvaltis Laikraštis į 

“ATEITIS”
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni- ■). 
jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo \ 
rūpintis jaunimo apšvietimu. v

“ATEITIS” bus beparty viskas jaunimo laikraštis ir bopartyviškai tar- Z
Baus kultūriškiems jaunimo reikalams. d

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

veikimų. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių iš lietu- (■ 
vos ir iš viso pasaulio. z

“ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovė “A- -2 
TEITIS’ * inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti- S 
jos tiesų reikalavimą. . . v

“ATEITIS” bus 8 puslapių didumo ir prokiuos tiktai $1.50 metams ir č:
85e. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00 ■).
metams ir $1.25 pusei motų. X

“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu: \

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

(KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIU- .į
RĖJIMUI DYKAI). V
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KATALIKAS

‘Kataliko’ Kningyne tapo įvestas naujas skyrius guminių ir metalinių antspaudų
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

style. A Style IT

314752 123456
Style G 12345 Style G

28 2 9 3 0 31 1914191519161917191819191920

Šios kietos guminės raidės, vartojamos taip pat sustatymui dienų, 
šių ir metų.

Kaina su rankenuke.....................-................................................

mėne-

.. 65c

Šis prietaisas, ypač svarbus ofisų darbininkams. Jame randasi visoke
riopos raidės. Gurbelis yra pripažintas tinkamiausiu vartojimui. Tokis pat, 
kaip ant paveikslėlio.

Kaina ....................................     $1.25

AAaaaBBbbb CCcccDDdddEE eeeeFFf f f G-G-gggH 
HhhhIIiiiJJjjKKkkLLIlIMMmmniNNminOOoooP 
PpppQqqRRrrrSSsssTTtttUUuaVvvWWwwXxY 
VwZ'Z'zAr.l 1199234A.R.RGA77R»QQnnn<R _ ’ ’
St. Z

Gražios guminės raidės, padirbtos iš kietos gumos. Josioms galima spaus
ti įvairius žodžius.

Kaina su paduškaite .................................................................... $1.00
■ -t »:

AAaaaBBbbbCCcccDDdddEEeeeeFFf 
f f GGgggHHhhhIIiii  JJj j KKkkLLlllM 
MmmmNNnnnOOoooPPpppQqqRRrrr 
SSsssTItttUUuuV wW WwwXxYYy 
yZzz&1112233445566778899000$.....

Automatiška numeravimui mašinukė, ši mašinukė, kaip ja parodo pa
veikslėlis yra puikiai padirbta iš gero metalo.

Kaina nuo $2.50 iki $5.00

Kiekvienam turinčiam keletą ant-spaudų, neparanku, po vartojimui pa
likti josiąs ant stalo, per tai nusipirkite gražų pastatoma oželi. Randasi vi
sokio didumo ir formos.

Parankiausia yra turėti po ranka šią “Independent” antspaudą. Jį y- 
patinga tuom, jog užstačius ryte, ją gali vartoti per visą dieną. Reikalui 
priėjus nereikia rašinėti ranka mėnesio ir dienos. Puikiausis ir reikalingiau- 
sis daiktas kiekvienam raštininkui ir “biznieriui”.

Kaina nuo 60c iki .........................................................................  $2.00

St. A • r > r s : J,
Guminės raidės, tokios pat gražios, padarytos iš kietos gumos, tik tru

putį didesnės.
Kaina su rankenuke ...........................   $1.00

AAaaaBBbbbCCcccDDdddEEe
eeeFFfffGGgggHHhhhlIiiiJJjj
KKkkLLlllMMmmmNNnnn
OOoooPPpppQqqRRrrrSSsssT
TtttUUuuVvvWWwwXxYY 
yyZzz&l 112233445566778899

Didziausis pasirinkimas įvairiausių raidžių, ypač svarbu bučeriams ir 
Keer krautuvininkams, ženklinimui prekių.

Specialiai įtaisytos ant medžio, su rankenukėmis.
Kaina uždėtą nuo $3.00 iki ............................... $7 50

$ 1? ...................... .......................  *

Šį “Crown” Patogiausia rankinė ant spauda Su jaja galima atspausti 
savo vardą pavardę ir firmą. Dienos, mėnesiai ir metai perkeičiami sulyg 
reikalo.

Kaina vienos nuo $100 iki $1.25
1-4- ■
•I

gra-Puikios kišeninės antspaudos; su savo vardu pavardę,-ir antrašų, 
žiai sudedamos, pritaikintos taip, kad greit butų galima panaudoti. Prie ant
spaudos sykiu yra ir rašalinė paduškaite.

Kaina nuo 35c iki ......................................................................... $2.00
Šita antspauda, tokio pat sudėjimo, kaip ir pirmoji, tik ji yra apskrita. 

Gražus nikeliniai apdarai. Gaunama visokio didumo.
Kaina vienos, nuo 35c iki $2.00

Tinkinusi numeravimui ant-spauda. Puikiai įtaisyta, turinti nuo 4 iki 
volelių.

Kaina vienos nuo 25c iki

6

$1.76

Ypatingas daiktas. Plunksninė antspauda, įtaisyta taip puikiai, kad su 
jaja galima rašyti plunksna ir paišeliu, o kitame kotelio gale turėti antspau
dą su savo vardu ir pavarde.

Kaina vienos ..................................................................................... 50c

Parankiausia yra turėti po ranka šią antspaudą. Ji ypatinga tuom, jog 
užstačius ryte, ją gali vartoti per visą dieną. Reikalui priėjus nereikia ra
šinėti ranka mėnesio ir dienos. Puikiausia ir reikalingiaussis daiktas kiek
vienam raštininkui ir “biznierių”

Kaina nuo 25c iki ...............................................................................50c

St. D.
Šios kietos guminės raidės yra padirbtos, vien tik biznieriams, teeiau 

galima jas vartoti ir šiap reikalui užėjus.
Kaina su paduškaite ................................................................... $1.20

♦ *■***'.

AAaaaBBbbb C C cecDDdddEE 
eeeeFFf f f GGgggHHhhhIIiii J 
JjjKKkkLLUlMMmnimNNAs. 
iiOOoooPPpppQqqRRrrrSSsss 
TTtttUUuuVwWWwwXzY 
YyyZzz&11122334455667788 
99000$.
st. c •• / v '<■•<

Šios guminės raidės, yra padirbtos iš kietos gumos ir labai parankios 
vartojimui visokeriopame biznyje.

Kaina su paduškaite ...................................................................  $1.30
ww*wj««iik wcsrwMww imu 
AA aaaBBbbbCCcccDDdddEEeeeeFFfffGGggg H H h 
hhIIiiiJJjjKKkkLLlllMMmmmNNnnnOOoooPPppp 
QqqRRrrrSSsssTTtttUUuuYyyWW wwXx YY yy 
ZZZ&&1111222233334444555566667777888899990000

A8®5“
St. E

Guminės sustatomos raidės įvairiausių rųšių su rankenuke.
Kaina ...................................................................  $1.50

mos

vo

Šitokios ir kitokios į tą panašios Antspaudos reikalingos ir labai tinka- 
draugijoms, korporacijoms ir kitokioms įvairioms įstaigoms.

Kaina ............................................................................................ $3.00

Puiki patentuota rankinė ant-spauda “Cooke”-, į kurią galima įdėti sa- 
vardą pavardę ir antarašą; neilgesnė 3 colių.

Už kiekvieną eilutę rašto........................
Rašalui paduškaitės, po .......................................

Rašalui paduškaitės, visokio didumo, nuo lį/2 X 2% iki 4 X 4 colių.
Kaina vienos................................................................ nuo 15c iki $1.00.

Numeravimui prietaisas. Jisai spausdina: dienas, mėnesius ir metus; ga
lima įtaisyti, taippat savo vardą, pavardę ir antrašą.

Kaina .............................................................................................. $1.00

Kišeninė antspauda, puikiai padirbta iš alumininio metalo, lengvutė ir 
geriausia iš visų.

Kaina .................................................... .................. .....................  $4'00

Kišeninė nikeliuota antspauda. Labai paranki nešioti kišeniuje. Visa pa
dirbta iš metalo.

Kaina ....................   ...$3.50

2233445566778844000$. 
t 1 t

N. 84 2 A
Šios guminės raidės, yra padirbtos iš kietos gumos. Galima gauti įvai

riausių rųšių, mažesnių ir didesnių.
Kaina su rankenuke..............................................  Nuo $1.00 iki $2.50

“Kataliko” Kningynas, 3249-53 South Morgan Street, Chicago, 111.
_  * . ________________________\ ■'. . - -- -- ----- ' -- --- •- ; . ■   -
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Metai XVICHICAGOS ŽINIOS.
Persiskyrė su šiuo svietu 

stockyardų kunigas 
ir “karalius”.

Nedėlioj, kovo 15 d., Mer
cy ligoninėj mirė kun. Mau
rice J. Dorney ir seredoj, 
kovo 18 d., liko palaidotas 
Mount Olivet kapinyne. 
Didžiai pasižymėjęs buvo 
velionis kunigas. Jis buvo 
žymiausias asmuo didžiau
siame pramonės centre — 
Chicagos pakaimių apskri- 
tyj. Jo intekmė siekė ir 
Baltuosius Rumus. Ties 45 
g. ir Lowe avė. jis pastaty
dino šv. Gabrieliaus bažny
čią ir didžiausią Chicagoj 
katalikišką high schoi >1. 
Pastaroji mokykla vadina
ma “Dime High School”. 
Vadinasi ji taip todėl, kad 
didesnių per 10c. aukų ne
buvo priimama tos mokyk
los pastatymui. Jis sakė, 
kad visi mokykloje bėdi
nieji ir turtingieji turi bū
ti lygus.

Prie tos bažnvčios kuni
gavo ir nenuilstančiai su 
didžiu atsidavimu veikė per 
34 metus.

Velionis draugavo su 
žmonėmis visokių pažvalgų, 
visokių tikybų, visokių tau
tų. Slnai sinagogos rabinas, 
Emil G. Hirsch šitaip atsi
liepia apie jį: “Jis buvo 
mieliausias vyras. Aš di- 
džiavaus, kad galėjau skai
tyti tokį žmogų savo drau
gu. Aš nepažinau geresnio 
žmogaus, didesnio mokslo 
vyro, linksmesnio draugo. 
Nors aš esu žydas, o jis ku
nigas, bet tas nei kiek ne
kenkė mus draugavimui.

Velionis kunigas buvo 
plačiai žinomas ir didžiai 
intekmingas kaip tarp bėdi
nųjų, taip ir tarp milijonie
rių. Nebercikalo pavadintas 
stockyardų karalium.

Laidojimo dienoj buvo 
uždaryti jo- parapijoj viso
kie bizniai ir net saliunai. 
Bažnyčion atsilankė majo
ras Harrison, teisėjas Ow
ens, teisėjas Kavanaugh, 
stockyardų baronai, daug 
kitų pasižymėjusių asmenų 
ir daugybės šiaip žmonių. 
Buvo virš 200 kunigų. Dau
gybės visokių draugijų ly
dėjo. Taip tai buvo palaido
tas vienas žymiausių Chi
cagos asmenų.

Paskaita apie sveikatingu
mą moterims.

Žmogaus gyvenime svar
biausiu dalyku yra — svei
kata. Mos turime atkreipti 
domą, ypač gi moterįs ir 
merginos ir rupinties svei
katos užlaikymu. Atsižvelg
dama į tai “Lietuvių Mote
rių Apš vietos Draugija” 
rengia prelekcijas. Nedėlioj, 
kovo 29 d., “Aušros” salė
je, 3149 S; Halsted st., 2 
vai. po pietų.

•Prelekcija bus skaitoma 
temoje: “Moteris ir hygic- 
na”. Skaitys ją d-rė A. Z. 
Rutkauskaitė. Toje pačio
je temoje kalbės p-ni M. 
Olševskienė. '

Bus išguldinėjami įvairus 
klausimai, ant kiek tik pre
legentėms bus galima.

Mes, moterįs, labai tan
kiai sergame del įvairių 
mažmožių, o tai dedasi daž
niausia delei musų nežino
jimo ir nepažinimo sveika
tingumo reikalų, per tai ne
retai ir labai daug turime 
nukentėti.

Malonėtume, kad moterių 
ir merginų atsilankytų 
kuodaugiausia, kad nenuei
tų musu trusas uždvką. 
Jei ištikto pasirodytų, jog 
moteris savo sveikata rūpi
nasi ir paskaitos turėtų pa
sisekimą, tuomet draugija 
neužilgo parengtų panašių 
paskaitų ir daugiau įvairio
se Chicagos miesto dalyse.

Inėjimas visoms veltui.
Z. Puniškienė, nut. rašt.

P. S. Šios paskaitos ren
giamos tik del moterių. 
Merginos jaunesnės 16 me
tų paskaitų klausyti taippat 
nebus leidžiamos.

Vakaras kningyno 
naudai.

Ateinančią nedėlią, kovo 
29 d., Slovensky Sokol -sa
lėje, po. No. 1732 So. Jef
ferson g. ties 18 g. atsibus 
vakaras, rengiamas palaiky
mui viešojo lietuvių kningy
no, kurs randasi prieš Ap- 
veizdos Dievo bažnyčią, po 
num. 1815 So. Union avė. 
Viešas kningynas yra svar
bi ir naudinga ištaiga. Vi- 
sur kningynus privalome 
palaikyti ir remti. Taigi ir 
į vakarus, kningyno naudai 
rengiamus, privalome atsi
lankyti. Minėto vakaro pro
grama susidės iš puikių da
lykų — gerų prakalbų, tin
kamų deklemacijų, dailių 
monologų ir gavėnios lai
kui pritaikintos gražios dai
nos. Vakaran yra kviečia
mi visi vyrai ir moterįs —- 
neišgirsit piktinančių žo
džiu, tikybos dergimo, Baž- 
nyčios niekinimo. Įžanga 
dykai; susirinkusieji pagal 
išgalę aukos kningynui.

Įvairumų vakaras.
Meldažio salėje nedėlioj, 

kovo 22 d., Dramatiškas Ra
telis parengė vakarą su ga
na margu programų. Buvo 
sakomi įvairiausi monolo
gai ir deklemuojama P. 
Vaičaičio eilės. Sulošta net 
7 monologai. Režisieriavo 
tą viską Br. Vargšas. Visi 
monologistai buvo prisiren
gę pagirtinai.

Labai įspūdingas ir pra
kilnus buvo monologas J. 
Vidugirio “Keleivis”, ku
rį gražiai atlošė J. Buragas; 
pasirėdęs jis buvo tikrame 
seno lietuvio kostiume, bal
tas, žilas, kaip obelis, sene
lis. Daug jausmo jis sukėlė 
lygindamas Lietuvos praeitį 
su nūdieniu' laiku. 1

Labai natūraliai atliko 
“Kareivio” monologą ir V. 
Pačkauskas, taippat ir Pr. 
Vaičaičio eiles “Nustojo 
griaut ir baubt kanuolės”, 
deklemuojamoš ponios ,Vi- 

sockienės, sukėlė klausyto
juose gerą jausmą, o p. Šir- 
vinskas L. Giros monologą 
“Teatras ir dekoracijos”, 
atliko stačiai artistiškai, jis, 
mat, ir perstatė artistą, tai
santį dekoracijas, bet jo pa
našumas į artistą pilnai bu
vo vykęs. Pabaigoje užgau
dė dar ir “Ch. Liet. S. Vy
rų” choras, J. Katiliaus ve
damas.

Draugmylis.

Bjaurus pasielgimas su 
geru žmogumi.

West Side miesto dalyj 
gyvena vienas gan labai 
nupuolęs doroj lietuvis. 
Laiko įnamius, bet doras, 
blaivus žmogus negali pas 
jį gyventi. Dabartės jis be 
darbo vaikščioja. Būdamas 
girtuoklis, žinoma, tuoj pa
sijuto su tuščiu kišenių. O 
gyventi reikia. Štai kokiuo 
nedoru būdu jis sumanė pa
sipinigauti.

Pas minėtą nelabą žmogų 
atėjo su savo draugu vie
nas nuo senai jo pažįstamas 
doras vyras. Pasisvečiavę 
abu išėjo. Ant rytojaus ne
labojo žmogaus pati pasi
gedo keturių žiedų. Nelaba
sis tuoj nuėjo pas savo pa
žįstamąjį ir, parsivedęs na
mo, ėmė jį vaginti. Laikyda
mas gerą žmogų už gerklės, 
o .antroj rankoj turėdamas 
prosą, reikalavo $12.50 už 
neva pavogtuosius žiedus. 
Priegtam nelabojo žmogaus 
pati irgi geležį nutverusi, 
grasino ir vagino nekaltą 
žmogų. Žmogelis, papuolęs 
tokion bėdon, davė, kiek ne
dorėliai užsimanė, kad nors 
sveiku likus. Kaip tai nu
puolusių žmonių yra. Jau 
kaip tik žmogus susigimi
niavęs su svaigalais, tai jau 
nuklydęs nuo tiesos kelio. 
Nesigaili nei doriausio žmo
gaus vardo suteršti, nei ap
vogti jo. Anas girtuoklio 
nuskriaustas vyras yra man 
ir daugeliui kitų žmonių 
gerai žinomas, kaipo doras, 
blaivus žmogus. Dabartės 
čia nuo to girtuoklio visi ša
linasi, kaip nuo kokio žvė
ries. Pamokymas, kad su 
girtuokliu negalima drau
gauti. Prie jo pritaikoma 
patarlė: eik su velniu o- 
buoliaut, tai liksi be maišo 
ir be obuolių.

K; Vosylius.

Profesionalistų pokylis bus 
miesto kliube.

Paskutiniame savo susi
rinkime Chicagos liet, dak
tarai buvo nutarę iškelti 
Chicagos lietuvių profesio
nalistų vakarėlį-pokylį. 
Tuomi norima užmegsti ar
timiausius ryšius tarp Chi
cagos lietuvių profesionalis
tų. Pokylio surengimui ko
misija jau paskyrė vietą ir 
laiką, Atsibus balandžio 13 
d., antroj Velykų dienoj, 
miesto kliube. Del žinių ga
lima kreipties pas d-rą 
Draugelį, 3261 So. Halsted 
st. '''

Iš T. M. D. 22 kuopos 
veikimo.

Chicago  j e berods gyvuo
ja 5 T. M. D. kuopos, tečiau 
ją veikimas visai nežymus, 
labai retai tepasirodo žinu
tė laikraščiuose, kad kuo
pa laikė savo susirinkimą, 
svarbesnių gi veikimo dės
niu kaipir nėra.

Nedėlioj, kovo 22 d., 
“Aušros” salėje- laikė su
sirinkimą T. M. D. 22 kuo
pa. Į šią kuopą priguli 144 
nariai, jų tarpe nemaža da
lis ir inteligentų, bet ir šio
ji kuopa iki šiol, mažai ką 
teveikė. Susirinkimus telan
ko tik sau jale narių, pa v. 
i ši susirinkimą teatsilankė 
tik 11 narių.

Nariai šiame susirinkime 
tikėjosi gausią J. Jonilos 
raštus, bet pasirodė raštai 
dar neparėję.

Atėjus raštams, nutarta 
duoti nariams žinią per laik
raščius. Iš revizijos komisi
jos sąskaitos už pereitus 
1913 metus pasirodė kuopa 
esanti štai kokiame stovyje: 
Išde pinigų yra $10.00; už
simokėjusių narių — 123. 
Prisirašė du nauju nariu — 
I. Kairis ir J. Jankauskas.

Svarbesni šio susirinkimo 
nutarimai buvo šie: Apta
rimui nekuriu, vienai kuo
pai neišrišamų, dalykų, 
kuopa' kreipėsi “T'čia pat 
susirinkime esanti rajono 
sekretorių, p. S. P. Tana- 
nevičių, kad jisai neužilgo 
sušauktų visų Chicagos T. 
M. D. kuopų konferenciją. 
Be to kuopa nutarė subat- 
vakaryj, gegužės 2 dieną, 
“Aušros” salėje parengti 
šeiminini vakarėli paminė
jimui 10 metinių spaudos 
atgavimo sukaktuvių. Su
ruošti vakarėlį išrinkta ko
mitetas. Apie vakarėlio 
programą bus pranešta vė
liau.

Kuopos raštininkas.

Įstatymas, draudžiantis rū
kymą gatvekariuose, 

užmuštas miesto 
taryboj.

Pastaruoju laiku ėjo 
smarki agitacija prieš rū
kymą gatvekariuose ir bu
vo imta rupinties, kad butų 
išleistas įstatymas, drau
džiantis rūkymą gatvekarių 
priešakinėse priemenėse. 
Toks dalykas, žinoma, ne
tiko tabako išdirbę jams ir 
jie nesnaudė. Aiderman Fi
sher buvo įnešęs tą suma
nymą miesto tarybom Per
eitą panedėlį tas sumany
mas turėjo būti nubalsuo
tas. Ir aldermanų didžiuma 
balsavo prieš. 'Už balsavo 
24, o prieš sumanymą bal
savo 37 aldermanai. Arti
nasi aldermanų rinkimai, 
tai butų gerai, kad nei vie
nas balsavusių prieš gerą 
įstatymą, nepakliūtų atgal 
miesto tarybom

Nuvažiuoti į Cicero 
i kainuos 5c.

West Town kompanija 
paskelbė, kad nuo balandžio 
6 d. iš Chicagos-nuvažiuoti 
į Cicero ir iš teii sugrįsti 
Chicagon kainuosią 10c.

Minėtą dieną pasibaigs kon
traktas tarp Chicago Sur
face Lines ir West Town 
kompanijų. Sulyg ano kon
trakto Chicago Surface Li
nes kompanija valdė Cice
ro gatvekarių linijas. Kon
traktui pasibaigus nauja 
rėdą prasideda.

Kun. Žilinsko raštai 
jau Chicago j.

Centralis T. M. D. knin- 
gius, p. V. Mišeika, gavo 
pereitą utarninką praneši
mą, kad kun. Žilinsko raš
tai jau atėjo. Buvo tikimasi 
juos gauti pereitos savaitės 
pabaigoj, bet diena-antra 
susivėlino ir Chicagos kuo
pos, laikiusios savo susirin
kimus pereitą nedėlią, ne
galėjo dar gauti raštų.

Kningius pasirupįs kuo- 
greičiau išsiuntinėti raštus 
kitų miestų kuopoms, nes 
raštai jau buvo nuo senai 
laukiami.

Gali iškilti milžiniškas 
anglių kasėjų 

straikas.
Chicago  j atsibuna posė

džiai anglių kasyklų savi
ninkų ir anglių kasėjų de
legatų. Kontraktas tarp 
darbdavėjų ir darbininkų 
pasibaigs vidurnaktyj ba
landžio 31 d. Septynias die
nas tarėsi ir ligšiol dar ne- 
susitaikė. Greito derybų 
pabaigimo nesimato. Spė
jama, kad jei darbdaviai 
umu laiku nenusileis, tai 
derybos bus pertrauktos ir 
iškils didis 200.000 darbi
ninkų straikas. Straikas ap
imtų Illinois, Ohio, India
na ir vakarinę Pennsylva- 
nią. Straikas gali paliesti ir 
Iowa, Kansas, Oklahomą ir 
kitas valstijas, kur yra an
glių kasyklų. Tai dar prisi
dėtų 300.000 darbininkų.

Po 60 dienų bus 25.000 
darbininkų darbo.

Pereitą panedėlį Chica
gos miesto taryba nutarė 
leisti Pennsylvania geležin- 
kelių kompanijai statyti 
keliatą geležinkelių stočių. 
Tam tikslui bus išleista 
$65.000.000. Nutarta pada
ryti Chicagoj keliatą kitų 
pagerinimų. Apskritai ro- 
kuojant, per keliatą metų 
nuo tų naujų sumanymų 
darbininkams klius aplink 
$14.000.000 kasmet. Taigi 
Chicagos bedarbių armija 
paretės, o gal ir visai iš
nyks, nes nuolatai kalbama 
apie riausimą požeminio ge
ležinkelio. Tam dar prireik
tų aplink 60.000 darbinin
kų.

“Aušros” vakarėlis.
Šeštadienio vakare, vasa

rio 21 d., “Aušros” salėje 
aušrininkai (“Aušros” dr- 
jos nariai), parengė šeimini- 
nį vakarėlį. Susirinko gra
žaus jaunimo. Padeklemuo- 
ta keliatas eilučių. Birut- 
ninkai pagriežė styginiais 
instrumentais: Noriu mie
go, Suktinį ir kelis kitus 
dalykėlius. Visą, laiką vei
kė skrajojanti krasa, par
davinėta gana gražios, ii 

dailės žvilgsniu vertos plati
nimo atvirutės. Buvo ir iš- 
laimėjimai (loterija) įvai
rių smulkmenų. Atskirame 
kambaryje gaunama buvo 
užkandžiai: arbata, vaisiai 
ir tt. Nors inėjimas pigus, 
tik 15c., tečiau visas įplau
kas sudėjus krūvon, “Auš
ros” naudai liks mažumėlis 
pelno. Jaunimas gražiai pa
silinksminęs išsiskirstė 2 
vai. nakties.

Draugmylis.

Susimušė ir sudaužė $2.000 
vertės smuiką.

Nekokis F. Meizel buvo 
užpultas kito savo draugo 
ir, gindamasis, pagriebė sa
vo $2.000 vertės smuiką ir 
panaudojo ją kaipo vėzdą. 
Žinoma, sudaužė ją. Pada
vė teisman. Teismas abu 
pavarė.

Kenošiečnj domai.
Ateinančią nedėlią, kovo 

22 d., šv. Petro parapijos 
salėj atsibus prakalbos. Jas 
rengia “Birutės” dr-ja. 
Prakalbos prasidės pato
giu visiems laiku, 3-čią va
landą po pietų. Kalbėtojai 
bus iš Chicagos. Tegu keno- 
shiečiai susirenka kuoskait- 
lingiau paklausyti naudin
gų prakalbų.

Pokylis p. Šerno pager
bimui.

Seredos vakare, kovo 18 
d., Great Northern hotelyj 
buvo surengtas p. L. Šerno 
(Juoz. Adomaičio) varduvių 
vakarėlis. Surengė ir poky
liu atsilankė asmenįs mylin
ti ir gerbianti užsitarnavusį 
lietuvių veikėją, laikrašti
ninką ir populerizatorių. 
Atsilankė 44 asmenįs. Lie
tuvių laikraštininkų ir vei
kėjų patriarkui buvo iš
reikšta daug pagarbos žo
džių ir gerų linkėjimų. Tik
ru vakaro papuošalu buvo 
talentingoji dainininke po
ni Janušauskienė ir p-lė M. 
Horodeckaitė. Abi daininin- 
ki kartu ir skyrium šauniai 
padainavo po keliatą dainų.

Gavėnios pramoga.

Ne visokios pramogos 
leistinos katalikams gavė
nioj. Kaikuriuos pasilinks
minimo budus Bažnyčia už
draudžia katalikams. Gavė
nioj kataliko mintis ir jaus
mai privalo būti nukreipti 
dvasiškųjų dalykų link. Per 
tą laiką privalome ne tiek 
rupinties apie svietiškuo
sius savo reikalus, kiek apie 
dvasiškuosius. Jei žmogus 
tesirūpintų vien medžiagi
niais, kūno reikalais, tai jis 
ūmai sugrubėtų, virstų ina- 
terijalistų. Tad svarbu yra 
atkreipti domą laiks nuo 
laiko ir į savo dvasios rei
kalus, užsiimti dalykais, 
kurie pakelia musų dvasią, 
sukelia prakilnesniuosius 
jausmus. Galingą intekmę 
daro į mus dvasią gera mu
zika ir geros giesmės ir dai
nos. Štai ir pasitaiko gera 
•proga išgirsti geros muzikos 
ir puikaus dainavimo.

Ateinančią nedėlią, kovo
,, ' ..v;.-.,;.. 

29 d., atsiliks pirmas kon
certas dviejų pasižymėju
sių artistų — p-lės O. Kli
mavičiūtės ir p. A. Pociaus. 
Šis koncertas bus ypač žy
mus tuo, kad keliatas didžių 
veikalų bus išpildyta ant 
vargonų. Baugumą lietuvių 
tegirdi vargonus tik bažny
čioj ir mano, kad vargonams 
nėra kitokių kompozicijų, 
kaip bažnytinės. Taip nėra. 
Pirmos eilės kompozitoriai 
yra parašę nebažnytinių 
kompozicijų vargonams. Di
džiausiu vargonininku ir 
geriausiu vargonams kom
pozicijų rašytojam yra J. 
S. Bach. To didžio muziko 
kompozicijų ir turės progos 
išgirsti tie, kurie atsilankys 
į Hull House salę ateinan
čią nedėlią.

Šitai kas bus p. A. Po
ciaus ant vargonų išpildy
ta: Toccata et Fuga J. S. 
Bacho, Andante Recitativo 
F. Mendelssohno, Contilene 
Postorale A. Gilmanto, Toc
cata Th. Dubais’o, Andanti- 
no E. Lamare’o, Grand Of
fertory C minor E. Batiste’o 
ir March D major W. 
Best’o.

Žymioji gi daininkė p-lė
O. Klimavičiūtė padainuos: 
Hear ve Israel iš F. Men- 
delsshono oratorijos Elijah, 
Skubėk pįįu. kryžiaus-- 
Sosnausko, Svietą apleist
P. Tostio, Visi žmonės iš 
Th. Dubois’o kantatos Sep
tyni žodžiai, Elsas Dream 
iš R. Wagnerio operos Lo
hengrin ir Cavatine C. Gou- 
nodo.

Taigi programas yra ap
stus ir susideda iš veikalų 
žymiausių kompozitorių. O 
mus gabių artistų bus pri
deramai išpildyta. Tad labai 
patartina kiekvienam atsi
lankyti šin koncertai!. Po 
tokio koncerto kiekvienas 
išeis iš salės su maloniu į- 
spudžiu.

Cigarų dirbėjams.
P. Florian Zeman parašė 

mums sekančiai: “Kaip vy
rai, taip ir moterįs, dirban
tieji prie cigarų, veda sė
dintį gyvenimą ir nuolatai 
alsuoja oru, pilnu tabako 
dulkių. Paprastai jie turi 
menką apetitą, yra silpni ir 
dažniausia esti priversti tą 
darbą pamesti. Tokiems, y- 
pač moterims, aš noriu pa
tarti vartoti Triner’s Ame
rican Elixir of Bitter Wine, 
kurs yra labai geras taba
ko dirbėjams. K. Autos, E- 
va Zatka, St., Granec, J. 
Zatka ir aš, mes visi varto
jame ir rekomenduojame 
jį. Jus Florian Zeman, 178 
Liberty st., Allentown, Pa.” 
Taip yra kiekviename užsi
ėmime. Triner’s American 
Elixir of Bitter Wine išva
lo vidurius, kurie yra pilni 
visokios pašalinės medžia
gos, suteiks gerą apetitą, • 
prašalys sukietėjimą. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, išdir- 
bėjas, 1333-39 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill. Nuo viso
kių skaudėsių vartok Tri
ner’s Linimentą.

(Adv.).
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tuo pačiu laiku 
tokiu pat karo 
25. Anglijos lai
to turįs jau tar-

patarimu, 
patarimu

pa- 
vil-

žibalo 
2.000 
labai

nuspren- 
valstybių 
paremtu

bile 
įžei- 
“be-

jie už kiekvienų krepšį gau
na po centų. Nigeriui įsis
magina ir darbas \ eina gu
viai.

skeletas esųs daug tūkstan
čių metų senas. Tokie jau 
žmdnės Afrikoj gyvenę, 
kuomet Europoj dar buvus

čiaį miputų karštu ir tinka
mu gėrimui.

bušelio.
prisemia krepšį

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

Lempa kojoms sušildyti.
Kaikurie pramanymai ir 

išradimai tarnauja keliems 
tikslams. Taip štai Kana
doj yra patobulinta lempa, 
prie kurios galima patogiai 
apsišildyti. Atsisėdi, pride
di vienų kojų iš vienos lem
pos pusės, antrų koją iš ki
tos ir šildaisi. Susišildai le
teną ir kojas iki kelių. Jos 
ypač vartojamos sodžiuose. 
Kiekvienų kartų, prireikus, 
ja galima pasišviesti. Jos 
galima pasigauti žiemų na
mie sėdint ir taipgi važiuo
jant šlajose. Gan naudin
gas pegerinimas.

Kaip Koduojama anglis 
Jamaikoj.

Jamaika yra didelė sala 
ties vidurine Amerika. Ten 
klimatas yra karštas. Gy
vena vangus, nerangus ni- 
geriaį. Sunku juos privilio
ti prie dųrbo. Vienok, jie 
dirba už labai pigų atlygini
mų; darbininkų ten į valias.

Kad nigerius paskatinti 
ir privilioti prie darbo, ver
teivos anglimis štai ką su
manė. Kuomet reikia prilio- 
duoti anglimis garlaivį, tai 
duodama kiekvienam nige- 
riui po krepšį, kuriu telpa 
aplink pusantro 
Nigeriai

Virtuvėj nebusią liepsnos.
Kuomet Londone neper- 

senai atsiliko kepėjų suva
žiavimas, tai buvo parody
tas išradimas, kad galima 
kepti ir virti įkaitintu oru. 
Lįgšiol sušildytas oras bu
vo vartojamas apšildymui 
kambarių. Bet tyrinėjimai 
parodė, kad dūdomis gali
ma atvaryti daug karščio ir 
įkaitinti pečiaus geležis iki 
1.000 laipsnių F. Ant gele
žų galima spirginti visokia 
mėsa, virti ir kepti blynus. 
Išradėjas tikisi, kad tas jo 
pramanymas dar bus pato
bulintas ir kad virtuvėj ga
lų gale nebus liepsnos. Pas
kui tas įkaitintas oras gali
ma naudoti kambarių apšil
dymui. Įkaitintu oru gal 
bus geriau ir pigiau virti ir 
kepti, negu elektriką, arba 
pasijaunant bile kokio ku
ro.

Puodelukas, kuriamų neat- 
aušta kava ir arbata.

Kaikas mėgsta prie stalo 
skaityti laikraštį ir karts 
nuo karto gurkšnoti kavų ar 
arbatų. Kadangi tas kartais 
užsitęsia ilgai, tai gėralas 
ataušta ir netinka gėrimui. 
Taigi pasirodė reikalas iš
rasti tokį puodelukų, kuria
me gėralas neatauštų. Fran- 
cijoj išrasta tokie puodelu- 

•kai ir jau ten jie inėjo ma
dom

Svarbus mokslo vyro 
radinys.

r Dr. Hans Rock, profeso
rius iš Berlyno, vokiečių ko- 
lionijoj, rytinėj Afrikoj, 
rado didžios senovės žmp- 
gaus skeletą. Rado jį besi- 

I kazdamas sausame tyryne. 
Jo nuomone,, senovėj čia bu
vus derlinga, drėgna vieta. 

'Gerame stovyj esą dantįs, 
Į kiaušas, šonkauliai ir kojos.

Naujai išrastas puodelu- Aplinkui tų žmogaus skele- 
kas turi du dugnu. Tarp tų tų rasta daug skeletų senai 
dugnų indedama įkaitintas, [išnykusių kitokių sutvėri- 
tam tikrai padarytas, ge-'mų — didžiulių dramblių, 
ležgelukas. Tas ir prilaiko hipopotamų, nosaragių, mil- 
gėralų maž-daug dvidešim- kiniškų beždžionių ir tt. Tas lędiį gadynę

Holandiečiai rengiasi už
kariauti didį žemės 

plotą nuo jūrės.
Holandija sumanė pra

plėsti savo valstybės ribas. 
Tik tų atliks ne kraujų lie
dami ir paverždami kitos 
tautos žemę, bet užkariau
dami didokų žemės plotą 
nuo jūres.

Į Holandijos žemes yra į- 
sišovus didelė jūrės užla
ja. Ta užlaja daro ežerų, iš 
trijų pusių kurio jis yra 
sausžemiu apsuptas, o iš 
ketvirtosios, iš šiaurės, pri
sišlieja jūrės vandenis. Ta 
užlaja vadinasi Zuider Zee.

Holandiečiai sumanė di
deliu, plačiu pylimu atkirs
ti tų užlaja nuo jūrės ir pas
kui iš užlajos išpumpavus 
dalį vandens padaryti dir
bamus laukus, o pačiame vi
duryj liks ežeras su prės
ku vandeniu.

Pylimu, skiriančiu užla
jų nuo jūrės, bus nutiestas 
geležinkelis ir šalę jo vieš
kelis.

Holandiečiai užkariaus 
tokiu budu 1815 ketvirtai
nių mylių arba aplink pusę 
milijono akrų ariamos že
mės. Toks žemės plotas iš- 
maitys 250.000 žmonių. Už
auginti ant to žemės ploto 
javai bus verti $30.000.000. 
Tas visas darbas atsieis 
valdžiai aplink $80.000,000. 
Del to aplink 3.000 žvejų 
neteks darbo. Bet juos val
džia aprupįs. Suteiks jiems 
po didelę valtį ir jie galės 
jomis leistis žvejoti į plačių 
jurę.

Holandija dabartės uži
ma 12.648 ketvirtainių my
lių. Gyventojų turi 6.000.- 
000.

žibalo išnaudojimas.
Žibalo išsemiama iš žemės 

kasmet vis daugiau. Tuo 
tarpu šuliniai vis gilesni ir 
gilesni turi būti kasami. 
Pirmiau žibalo šuliniai bū
davo po 150 pėdų gilumo. 
Per 10 metų šuliniai 
Įėjo iki 400 pėdų.

Dabartės vidutinis 
šulinių gilumas yra 
pėdų. Taigi žibalas 
greitai senka. Vis giliau ir 
giliau reikia jo ieškoti. O 
reikalavimas žibalo kįla, 
kasmet vis daugiau sunau
dojama. Taigi neužilgo gal 
atsitikti, kad visas žibalas 
bus iščiulptas iš žemės.

Darbas ir Kapitalas.
Mažos algos trejopose 

dirbtuvėse.
New York. Komisija, ty

rinėjanti algas New Yorko 
valstijoj paskelbė raportų 
apie uždarbius saldainių, 
poperinių dėžių ir marški
nių dirbtuvėse. Tose dirb
tuvėse dirba aplink 20.000 
asmenų. Tyrinėjimo rapor
tas jau prisiųsta į valstiji- 
nę legislaturų.

Pasirodo, kad baisiai ma
žos algos temokama minė
tose dirbtuvėse. Saldainių 
dirbtuvėse pusė vyrų te
gauna mažiau $10 savaitė
je. Pusė moterių tegauna 
mažiau $6 savaitėje. Dau
giau kaip du trečdaliu mer
ginų, jaunesnių kaip 18 me
tų, tegauna mažiau kaip 
$5.50. Vyresnės moteris 
gauna po $7 ir mažiau sa
vaitėje.

Poperinių dėžių dirbtu
vėse moterių dalis gauna 
mažiau, kaip $6.50 savaitė
je. Jaunesnės mergaitės 
gauna mažiau, negu $6 sa
vaitėje.

Komisijos pirmininkas 
pasakė: “Jokia moteris ne
gali tinkamai pragyventi 
už $5, $6, ar $7 savaitėje. 
Vienok, mes radome tūks
tančius moterių po tiek te
galinančių. Aišku, kad šis 
tas turi būti daroma, kad 
pagerinus jų būvį.”

Nuo darbininkų vadovų 
reikalauja $1.000.000.

Denver, Colo. Colorado 
Fuel and Iron kompanija, 
kurios darbininkai jau nuo 
senai straikuoja, patraukė 
į teismų U. M. W. A. orga
nizacijos vadovus. Kompa
nija užsipuola ir intaria 
juos, kad darbininkų vado
vai yra susitarę išgriauti 
kompanijų ir jos biznį. Pa
trauks į teismų visus, kurie 
tik vadovauja straikinin- 
kais. Kompanija užtrauk
sianti ir daugiau bylų prieš 
straikininkus.

Industrialistai pešėsi su 
socialistais.

New York. Nenuoramų, 
padaužų indusfrialistų bū
rys, skaičiuj aplink 150 as
menų, įsibriove į salę, kur 
socialistai turėjo susirinki
mų. Industrialistais vado
vavo “Wild Joe” Carroll. 
Industrialistai prasimušė 
iki estrados ir jų vadovas 
pradėjo “spyčių”; pasipylė 
keiksmai, pravardžiavimai, 
šauksmai. Kilo sumišimas. 
Policija pribuvo ir ėmė ko
čėlais karšti nugaras. Sumi
šimas prasidėjo didis. Poli- 
ciantas nutvėrė industria
listų vadovui už sprando ir 
apmalšino. Socialistai iš 
džiaugsmo krykštavo. In
dustrialistai rėkavo iš pik
tumo. Po truputį visas su
mišimas nuseko ir salė iš
tuštėjo.

Kokių tai darbininkų va
dovų, mat, yra ir ką jie iš
daro. Neužkenčia vienas- 
antro, kelia peštynes, truk- 
šmą susirinkimuose. To
kius, kurie kumštimis nori 
intikinti žmogų arba kųmš-

KATALIKAS

timis išrišti klausimus, vi
sai nerupi darbininkų gero
vė. Jiems rupi tik cicilika- 
vimas. Tokie tai tik pra
muštgalviai ir daugiau nie
ko. Pas lietuvius apsčiai y- 
ra cicilikavimo, bet jo ne
trūksta ir pas kitas tautas. 
Tikri darbininkų vadovai 
nekenkia vienas antram, 
bet dar visur prigelbsti. Jo
kios neapykantos negali 
būti ir tarp partijų, kurioms 
nors kiek rupi darbininkų 
gerovė.

Sustraikąvo 4.000 dar
bininkų.

Portsmouth, Ohio. Po po
sėdžio, kuį’s tesėsi ištisų 
naktį, organizacijos U. Shoe 
W. A. nutarta straikuoti 
trijų kompanijų čeverykų 
dirbtuvėse. Sustraikavo ap
link 4.000 darbininkų.

Kompanijos buvo panorė
jusios, kad darbininkai pa
sirašytų po sutartim, kad 
nestraikuosių bėgyj šešių 
mėnesių. Darbininkai ap
svarstė tą dalykų, pripažino 
kompanijos reikalavimą ne
geru ir nutarė straikuoti. 
Kompanijos tiesiog reikala
vo, kad pasirašytų, o nesi- 
rašiusius žadėjo pavaryti iš 
darbo.

Kompanijų viršininkai 
kalėj imam

San Francisco, Cal. Tris 
viršininkai Western Fuel 
kompanijos pakliuvo bėdon. 
Jie buvo susitarę apgaudi
nėti valdžių. Bet pateko 
teisman, rasti kaltais ir li
ko nubausf-iA

Kompanijos vice-prezi- 
dentas gavo pusantrų me
tų kalėjimo ir bausmės tu
rės užmokėti $5.000. Supe
rintendentas gavo pusan
trų metų kalėjimo. Svarsty- 
tojas gi gavo vienus me
tus kalėjimo.

Kompanijos šioj šalyj lu
pa, prigaudinėja valdžių vi
sokiais budais. Bet kartais 
už tai įkliūva.

Duos darbą.

Los Angeles, Gal. Aplink 
1.500 bedarbių susidėjo krū
von ir jais vadovauja M. 
Rose. Vadovas pareikalavo 
iš miesto, kad miesto tary
ba paskirtų jiems $15.000 
kelionei iki Sacramento, ty. 
500 mylių į šiaurę. Polici
jos viršininkas apreiškė, 
kad uniu laiku bus pasiūly
ta bedarbiams darbas. Tie- 
kurie neis darban, bus iš
vyti iš miesto. Tarp bedar
bių yra, žinoma, gerų dar
bininkų, bet tarp jų yra 
taipgi ir valkatų, kuriems 
jokis darbas netinka.

pagrųžįsiųs kanalų. Kodėl 
gi nepriimti gero daikto 
veltui teikiamo. Bet tarp 
amerikonų atsiranda šovi
nistų, tvirtinančių, kad tuo 
budu franeuzai įžeisianti 
van kius, nes ei iit paminklo 
busią pažymėta, kad kanalo 
sumanymas — tai franeuzų 
genialia darbas.

Tečiau protingesni ameri
konai su paminklu sutinka, 
ir sakoma, toksai busiąs pa
statytas tinkamiausioj Suv. 
Valstijoms) vietoj.

NESMAGUS OFICIERIUI 
PRIETIKIS.

Rusijos kapitonas Polia
kov apvagintas.

Nesenai į Vokietijų buvo 
iškeliavęs Rusijos jūrių ka
ro žinybos kapitonas Polia
kov, kad Elbinge užstelia- 
vus kelias povandenines 
valtis. Atlikęs visus reika
lus kapitonas nukeliavo į 
Kolonijų ir vienų naktį ci
viliai persirengęs papuolęs 
kokion tai puoton, geriau 
sakant, vakaruškon, ir te
nai liko apvagintas, suim
tas ir uždarytas kalėjimam

Per dešimts parų kapito
nas buvo laikomas kalėjime 
ir prie jo jokio asmens ne
prileista. Bet kadangi Ru
sijos valdžia suskato savo 
žuvusio kapitono ieškoti, 
Vokietijos policija po 10- 
čiai dienų jį paleido.

Rusijos spauda todėl pa
sipiktino tokiuo Vokietijos 
valdžios pasielgimu — lai
kyti nekaltų žmogų kalėji
me 10 dienų! Tečiau Vokie
tijos spauda tuojau atsikir
to tvirtindama, kad Rusija 
jau visų mėnesį kalėjime 
laiko tris vokiečius lakūnus, 
suimtus ties Uralo kalnais, 
ir apie jų likimų visai nieko 
nepranešant! V okietij ai.
Vadinasi, kas Rusijai yra 
galima, tai Vokietijai nega
lima.

GRAIKIJA NENORI 
TAIKINTIES.

Nenori sugrąžinti Turkijai 
salos Mytilene.

Berlyne apturėta iš Grai
kijos žinia, kad pastaroji 
nenorinti salos Mytilene su
grąžinti Turkijai. Turkija 
būtinai nori atgauti minėtų 
salą, už kurių Graikijai net 
buvus pasinius kitas salas, 
bet Graikija nesutinkanti. 
Turkija tai padarius su Eu
ropos valstybių 
bet ne visur tų 
klausoma.

Turkija todėl 
džius dar sykį 
prašyti, kad jos 
turkų reikalavimų ir pri
verstų graikijų sugrąžinti 
minėtų salų. Bet jei Graiki
ja ir toliau paliksianti kur
čia, tuokart Turkija pa
skelbsianti karą ir prievar
ta atimsianti iš Graikijos 
salą Mytilene.

KRUVINAS SUSIRĖMI
MAS TRIPOLYJ.

Italijos kariuomenė tečiau 
gavo viršų.

Nesenai Tripolio arabai 
buvo užpuolę Italijos ka
riuomenės skyrių, keliau
jantį link savo garnizono 
šalies gilunion. Arabai ka
reivius užpuolę auštant ir 
jų skaitlius pasirodė dides
nis už kareivių skyrių. Te
čiau kareivių sargyba lai
ku tų arabų užpuolimą pa- 
tėmijo ir neleido jiems pri
derančiai pasirengti kovon. 
Kadangi-italai turėjo geres
nius ginklus, tatai išaušus 
durtuvais arabus išblaškė į 
visas puses. Kovos lauke 
atrasta 308 lavonai ir keli 
desėtkai sužeistų.’ Išviso 
užmušta 263 arabai. Iš ita
lų puses apart 45 kareivių 
kritę 9 oficieriai.

Naujas prezidentas. Bra
zilijos respublikos preziden
tu išrinkta nekoksai Braz 
Pereira Gomez, vice-prezi- 
dentu Urban de Santos.

VISOKIOS ŽINIOS.

Boikotuoja trustą. Vo
kietijoj e organizuo j amas 
reguleris amerikoninio trus- 
to Standard Oil Co. žibalo 
boikotas. Kaip žinoma, Vo
kietijos valdžia sumanius 
įvesti žibalo monopolį, to
dėl pašalinės kompanijos 
norima išguiti.

Popežiaus konsistorius. 
Artimiausias konsistorius, 
kuriame turės būti nuskir
ta visa eilė naujų kardino
lų į vietų mirusių, nutarta 
sušaukti arba balandžio 20 
dienų arba savaite vėliau.

Potvinių ir vėtrų aukos. 
Baisios vėtros ir orkanaj 
nesenai siaučiusieji pieti
nėj Rusijoj, taippat Azovo 
jūrių didis išsiliejimas, kaip 
pranešta vėliau, nužudę su
virs 6 tūkstančius gyvento
jų. Nuostoliai baisiai dideli. 
Kaspijos jūrių pakraščiuo
se žuvę keli šimtai žvejų.

Susilaukė sunaus. Vokie
tijos kaizerio duktė, ištekė
jusi už Brušviko princo, an
dai susilaukusi sunaus. Kū
dikis pasveikinta kanuolių 
šūviais. Kaizeris iš didelio 
džiaugsmo tų dienų įsakęs 
visoj valstybėj uždaryti 
mokyklas ir paskelbti vai
kams šventę su įvairiais 
pasilinksminimais. Ir butą 
ko vargdieniams vaikams 
džiaugties!

“Sufragietė” — bjaurus 
daiktas. Kolonijoj, Vokie
tijoj, vieno daktaro žmona 
vieną mokytoj ą-merginų
piktai pavadino “sufragis- 
te”. Mokytoja už tai dak- 
tarienę patraukė teisman ir 
teismas jų nubaudė, paaiš
kindamas, kad sufragiečių 
už jų nedorų pasielgimą ne
galima laikyti normalėmis, 
taigi pravardžiavimas 
ko “sufragiete” yra 
dimas ir lygus žodžiui 
prote”.

Daug prisikentėjo. Ham
burgo uostau iš New 
Yorko pribuvo žinomas 
milžiniškas garlaivis “Im- 
perator”, kuris kelionėje 
per Atlantiką daug nuken
tėjęs nuo pasibaisėtinų aud
rų. Netekęs net poros 
gelbinių valčių, kurias 
nįs nuplėšę ir sumalę.

Išdegė miestas. Bulgari
jos miestą Varną, gulintį 
ant Juodųjų jūrių kranto, 
tomis dienomis aplankęs 
baisus gaisras. Didesnė pu
sė miesto išdegė. Gaisras 
gimęs nuo ekspliozijos vie
name fabrike.

Karo laivynų stovis. An
glijos jūrių karo žinybos 
ministeris Churchill parla
mente paskelbė, kad gruo- 
dyj š. m. Didžioji Britani
ja turėsianti 33 didžiausius 
ir kuogeriausiai įrengtus 
šarvuočius, kad tuo tarpu 
Vokietija 
turėsianti 
laivų tik 
vynas be
nyboje 105 aeroplanus.

Sufragietės “veikia”. An
dai Londone viename labda
ringame koncerte buvo atsi
lankęs ir karalius Jurgis su 
žmona. Koncerto pietų su- 

fragietės nuo galerijų ėmė 
mėtyti savo “literatūrų” 
tiesiog karaliaus ložon, ki
tos pradėjo garsiai skųsties 
karaliui. Tečįau greitai de- 
tektivai visas išvedė lau
kan.

Persergsti prieš Japoni
ją. Garsus, franeuzas publi
cistas Rousseau skelbia in- 
doinų persergėjimų Su v. 
Valstijoms, patardamas 
joms kuoveikiau ginkluo
ties, kadangi prieš jas grei
tai besiginkluojanti Japo
nija ir kuri turinti jau 
šiandie lygų karo laivynų 
su Suv. Valstijų laivynu. 
Indomu, kodėl taip daug 
nūn Europos politikams pa
rupo Suv. Valstijos.

Ginkluojasi. Graikija nors 
pinigų neturi ir paskendusi 
skolose, tečįau nusprendžius 
ginkluoties. Jūrių karo ži
nybos ministeris parlamen
tui pranešė, kad valdžia jau 
sutaisius programų nuolati
niam ginklavimuisi. Išpra- 
džių busiu parūpinta ma
žiausia 3 dreadnought’ai, 
paskui visa eilė mažesnių 
karo laivų.

Persiskyrė. Švedijos prin
cas Wilhelm, kuris buvo ve
dęs princesų Mariją Pav- 
lovrią, pagaliau su . savo 
žmona persiskyręs. Tų jo 
persiskyrimų oficialiai už
tvirtinusi ir valstybės tary
ba. Marija Pavlovna jau se
nai iš Švedijos iškeliavusi 
Peterburgan.

Atkasta žydi jos liekanos. 
Iš Vienos rašoma, kad pro
fesorius Ernest Sellin Pa
lestinoj bekasinėdainas su
sekęs žydų sostinį miestų 
Shechem. Kasant atrasta 
murai, daug žalvario ir si
dabro įvairių daiktų, paei
nančių iš kanaanitų, izrae
litų ir hellenitų laikų.

Rusija atšaukia kariuo
menę. Rusija atšaukė visa 
savo kariuomenę iš šiauri
nės Chinijos, tik palikdama 
Pekine vienų kazokų būrį, 
nuskirtų pasiuntinystės 
saugojimui.

15 metų piktadaris. 15 
metų berniukas,' Marceli 
Ruderau, kuris pernai Bas- 
briage an Lan dean, Fran- 
eijoj, kirviu nužudė 7 as
menis, teismo atrastas kal
tu ir pasmerktas 20 me
tams kalėjimam Tai di
džiausia bausmė nepilname
čiams piktadariams.

Mirė kardinolas. Vokieti
joj mirė kardinolas Kopp, 
žinomas didis kaizerio bi- 
čiuolis ir germanizmo šu
las. Jis buvo didis lenkų 
priešininkas, todėl lenkai 
didžiai jo mirtimi džiaugia
si. Ligšiol Vokietija turėjo 
tik vieną kardinolą, dabar, 
sakoma, popežius paskirsiąs 
jau du.

Karo baimė. Visoj Aus
trijoj gimęs baisus judėji
mas. Austrijos laikraštija 
skelbia, kad Rusija galva
trūkčiais ginkluojasi. Pra- 
matoma, kad prieš Austri
ją. Tatai tuo atsitikimu 
visa šalis sukelta ant kojų. 
Išteisybės. Rusija ginkluo
jasi. Bet Rusijos laikrašti
ja apie tai tyli. Aštriai už
drausta rašyti.
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Maironis - musų tautinio 
atgimimo dainius.

(Pabaiga).
Kad ir vyras į Lenkus išdūmė, 
Kaip atklydęs ringiuotais keliais.

Pervėlai! Jos liga užsikrėtę, 
Bočių turtą ant vėju bevėtė 
Ir kitų jau bajorų vaikai; 
O senuolių liežuvio ir budo 
Užsigynę, į baudžiavą grūdo 
Savo žmones, kaip nuožmus vilkai.

Magdė šaukės net kunigo seno;
Bet kadangi trumpai begyveno
Ir nespėjo apverkti kaičios;
Per tatai po šiai dienai kankinas, 
Kaip nekrikštyta dūšią vaidinas, 
Nesulaukdama galo kančios.

Musų bajorai, dėkingi Raseinių Magdei už subūrimą 
Lietuvos su Lenkija į vienybe, jai stabą pastatė prie 
kelio: “tą stovylą išpradžių jie “Litva” vadinę, pas
kui tai stovylai jau kitą davė antrašą: “Žečipaspali- 
ta” pagaliaus tiesiog pavadinę jau vieninteliai “Polš- 
ča”.

Dabartės Raseinių Magdės stovyla
< Įvairiais pravardžiuota vardais, 

Net ir ponams, matyt, nusibodo;- 
Niekas nei vietos tikrai nenurodo, 
Kur ją užkasė su apmaudais”.

Toks tai esąs Lietuvoj padavimas apie Raseinių 
Magdę. Tečiau, kaip dainius teisingai pastebi, pana
šių Magdžių beždžionių mums nestinga ir dabar:

Jie iš musų, bet jau nebe musų.
Vien tik skelbt neapykantą moka! 
Jiems ir meilės, ir sąžinės stoka! 
Svetimi jiems terūpi Dievai!

Dailės žvilgsniu ši Maironio poema-satyra yra silp
nesnė už “Jaunąją Lietuvą”, ji neužtektinai išplėto
ta: tiek Magdės, tiek Zbigniev’o, tiek senio Buivido po
būdžiai vos užmesti stambiais, vos aptašytais ruožais.

Bandūrų Baltrukas šiek-tiek aiškiau apibudintas, 
bet jisai išrodo kokiu tai anachronizmu ant aplamo his- 
toriškojo šios poemos fono. Dainius padarė stambią 
klaidą, sutraukdamas krūvon du suvisu skirtinu cle- 

“mentu: padavimą apie Raseinių Magdę ir gyvą musų 
dienų paveikslą Bandūrų Baltruką; tai du suvisu skir
tinu siužetu, kuriuos artistiškas dainiaus jausmas tu
rėjo jam patarti suvisu skyrium apdirbti. Berods, peik
tiną, juokų ir paniekinimo vertą, Raseinių Magdės pa
sielgimą lygiai kaip ir Bandūrų Baltruko elgimąsi riša 
krūvon vadovaujanti satyros mintis; bet už tai dai
niaus tendencija dar aiškiau iškila i viršų ir tuom žy
miai mažina artistiškąją veikalo vertę.

Čia prie progos turime pastebėti, jog musų dai
niaus tendentiškumas žymiai gadina iš artistiškos pu
sės kuone visus epiškuosius jo veikalus: jis karštas 
tautietis, jis nei valandėlei neužmiršta savo vaidilos pa
šaukimo, žadintojo musų apmirusios tautos, jis nesi
gaili aštraus žodelio musų tautos “nevidonams” pa
peikti, jam nekuomet nestinga drąsių, galingų eilių, 
raginančių prie darbo, kovon už tėvynės gerovę, bet 
jaigu tai vis tinka lyrikai, tai neturėtų rasti sau vie
tos ramiausiam epose, kur lyriškieji tarpeliai kaikada 
yra ilgesni už epiškąjį eiliavimą.

Negana to, dainius nepasitenkina savo poemose 
objektiviu, nuosekliu pasakojimo plėtojimu, jis nelei
džia pačiam skaitytojui apkainuoti jo didžiavyrių ir 
didžiamergių pasielgimo, ne, jis pats vainikuoja juos, 
ar žymi; pats nušviečia viską savo karšta tėvynės mei
lės liepsna, tartum bijodamas, kad pats skaitytojas 
neužtektinai išvys sektinus arba peiktinus pavyzdžius.

* **
Prie epiškųjų Maironio veikalų turime priskaityti 

ir jo lenkiškai parašytąją poemą: “Z nad Biruty”.
Šiame veikale dainius pajudina opius šiandieną 

Lietuvoje sahtikius tarp sulenkėjusios bajorijos ir lie
tuvių inteligentijos.

Vyriausias asmuo, apie kurį sukasi visas poemos 
pasakojimas, tai Celina, kurią dainius šitaip charakte
rizuoja:

“Wysmukla i lekka. Zlociste warkoeze
Kaskadą spadają na ksztaltne ramiona;
W jej oczach szafiru dwie gwiazdy uroeze;
Na ustach rubiny!... bogini Lazdona!
Kto nie zna Celiny, co konie i lowy
Przenosi nad tarice, salonow rozmowy!
Jei slynie w Kiejdanach ochronka dla dzieci;
Nikt piešeič tak malych nie umie gdy placzą. 
To ona pod burką, wsrod sniežnych zamieci, 
Z lekarzem podąža pod strzechę wiešniaczą.
Po ojeu w dziedzictwie, jak mdwi žmudž cala, 
Hart duszy, urodę i krocie dostąla.
Celina susitinka Palangoj, viešėdama vasarą, su 

1 jaunikaičiu, kuris buvo • ■ . ■ v
“...blondyn, wysoki ze smulkiem na ezole
I marzyl o innym, nie ziemskiem padole. (

Buvo tai vienas jaunosios, atgemančios Lietuvos 
žadintojų, buvo tai dainius.

Antrojoj poemos giesmėj autorius perkelia vei
kiančiuosius asmenis iš Palangos į Šveicariją, kur Ce
lina lydi savo sergančią motiną, o Lietuvos dainius bas
tosi iš tėvynės ištremtas.

Čia Celina sueina su Juozu į artesne pažintį; jis 
karštomis savo kalbomis atidaro Celinai akis, parodo 
kur jos tikroji tėvynė, nurodo jai priedermes Lietuvos 
link, žodžiu, sužadina joje karštą tėvynės meilę.

Treciojoj giesmėj autorius vėl perkelia veikimą 
Lietuvon, kur sugrįžusi Celina pasišvenčia darbui ant 
tautiškos dirvos. Toks maž-daug yra turinys šios po
emos. •

Nors veikmė neišplėtota, veikiantieji asmenįs vos 
apibudinti, bet šis veikalėlis turi žymę gilaus poetiško 
įkvėpimo, kuris jaučiamas yra kiekvienoj eilėj.

Dainius skaudžiai, kai-kur net sarkastiškai, pajuo
kia musų bajorus, kurie pamynė po kojom savo tėvų 
kalbą ir išsižadėjo savo tėvynės. Jis pasiteisindamas, 
kodėl rašęs šią poemą lenkų, o ne lietuvių kalĮa, sako:

Nie spiewam ei piešni w praojeow języku:
On ucho szlachetne na Litwie obraža!
Dziš jasne ksiąžęta i szlachta rodowa,
I mową i duszą to gošeie z Krakowa!
Litwinem — chlop tylko; a rod Gedymina
Z herbarai z nad Wisly wdzial na się stroj nowy.
Co winion swej ziemi? Kim byl? zapomina,
I šwiętej praojeow zapiera się mowy.
Moj język za twardy, bo nie jest matezyny;
On obey, jak žmudzki dla braci — polakow!
Lccz gwoli jednošci dam swoj zaręczyny
Lubelskie zabraly, jak skrzydla u ptakow...
Šioj poemoj dainius labai vaizdingai piešia santi- 

kius lictuvių-tautiečių su musų sulenkėjusiais bajorais, 
kurie:

“...narodowcow-litwinow nie lubią,
Gdyž oni ich Polskę i dzielią i gubią.

Kas gali būti teisingesnio ir vaizdingesnio už šį 
piešinėlį:

“Są u nas i polki! Nieszczęšcie kazalo
Na Litwie się rodzič wsrod szarych niedwiedzi
I smętno laleczce, že zabaw tu malo,
I marzy že rycerz ją z “Polszczy” odwiedzi,
I akcent warszawski nadrabia z mozolem,
I grzy wkę przed lustrem zapuszcza nad czolem...
Pagaliaus dainius, .pailsęs išskaitliuoti ir prikai

šioti musų sulenkėjusiems bajorams jų ydas, sušunka:
“Lccz dosyč te j skargi, co glosem bez eęlia
Nie dzisiaj juž wola... do trupow niestety!
Gdy ze snu rodzina juž budzi się strzecha
Nie zbudzą się tylko w palacach szkielcty!
I rody praslawne, narodu wodzowie
Są dzisiaj nam obey i w walkach i w mowic!
Ši Maironio poema turi didelę visuomeniškąją ver

tę, nes ji gražioj poetiškoj formoj išdeda kaip ant del
no musų sulenkėjusių bajorų ydas.

Svarbu, kad šis veikalėlis yra parašytas gražia, 
taisykliška lenkų kalba, prieinama visiems tiems, į 
kuriuos jis yra taikomas. Geistina butų, kad ši poema 
pasiektų kiekvieną dvarą, kiekvieno bajoro pastogę, be 
abejonės ji atvertų akis ne vieno ir parodytų, kur jo 
tikros pareigos ir tikroji tėvynė.

iii'
Lieka dar pasakyti keliatą žodžių apie dramatišką

jį Maironio veikalą: “Kur išganymas?”
Šis veikalėlis, kurį pats autorius vadina “libretto”, 

neturi savyje nieko dramatiško: čia mes nerandame 
svarbiausio dramos elemento — veikimo. Vyriausias 
šios dramos asmuo Zonis ne veikia, bet vien rezonuoja. 
Visas jo veikimas apsireiškia “išganymo” ieškojime, 
kurį jis mano atradęs.

Sutikęs ant savo gyvenimo kelio Gražią, kurią iš 
pirmo žvilgsnio įsimylėjęs sušunka:

“Kas nors tu esi, gydai mano kančias!

Aš noriu tikėti,
Aš noriu mylėti,
Aš noriu per amžius vien meilę girdėti!...
Juk jau tikslo augštesnio nebus!

Užtenka, vienok, kad Zonio draugas Marys pavi
liotų nuo jo numylėtinę, ir vargšas Zonis, kurs išgany
mą buvo atradęs, vėl netenka lygsvaros ir vėl ieško 
naujo “išganymo”.

Naują išganymą Zonis mano atradęs:
“Lygybėj, liuosybėj, brolystėj visų..'.

Jis nudžiugęs sušunka vargdieniams ir studentams, 
rodydamas naują kelią:

“Tegul-gi ir turtai, ir jungas vargų
Bus lygus visam sutvėrimui!

Bet ir šis Zonio “išganymas” tebuvo išganymu tik 
iki tol, kol sukilę būrai vardan jo paties apskelbto 
obalsio:

“Lygybė, liuosybė, brolybė”
neužmušė Milvydo, nenorėjusio pasidalinti savo 

turtais vardan viršminėto obalsio, o paties Zonio. ne
pririšo prie medžio.

Vis tai gan iškalbingai pertikrino Zonį, jog “išga
nymas” ne čia. Bet kur jo ieškoti? Filosofijoj1? Ne, 
nes )

Takvicz SavingsL

BANK
JONAS M. TANANEVlClA, Sav.

3249-53 So. Morpn Street, CHICAGO, ILL.
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DUODA čekiu knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekiu šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

' PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namą ir lotu Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinįgus pa

liktus kitose Lankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikonišku ir amerikoniš

kus ant ruską, teippat ir pinįgus visą kitu viešpatysčių.
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visą liniją.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus rastus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metą sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargu reikalą vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir t. t.

PERKA ir PARDUODA mergišius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.

[j Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.
||. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietą.
PL-.-. .. —■ J

Draugijoms Pranešimas!
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.
Darže pas Marozą, daržo už veizėto ją.

pa-

“Pati filosofija ar ne melai!”
Zonis dar ilgai gal butų ieškojęs “išganymo”, jei 

nebūtų patikęs ant savo kelio Pranciškono ir. vaikų, 
kurie jį pertikrino, jog išganymas yra ne “meilėje”, no 
“lygybėj, liuosybėj, brolybėj”, ne filosofijoj, bet tikė
jime, nes

“Be Dievo visur vien tik pragaras bus! 
Brolystė, lygybė — tie gražus ryšiai, 
(Žmonijai juos apskelbė Kristus senai) 
Tik amžiais per Dievą sutaikys visus!... 
Bet rojumi žemė nebus, nekados, 
Nes žmonės — keleiviai tėvynės kitos.

Pamatinė mintis šio veikalo labai graži, labai
kili, bet šios ideos apvilkimas į dramatiškąją formą 
musų dainiui nelabai tepasisekė. Ir ištiesų, norint taip 
gilią, taip didelę mintį, kaip “Išganymo” ieškojimas, 
apvilkti dramatiškon formon, reikėjo parašyti tokį vei
kalą, kaip “Faustas”. Berods, autorių teisina ta apy- 
stova, kad jis pats pavadino savo veikąlėlį “libretto”, 
tarytum, norėdamas pažymėti, kad tai yra tik konspek
tas, planas, kuris gal susilauks išplėtojimo į pilnai su
brendusį veikalą, kaip “Tarp skausmų į garbę” virto 
į “Jaunąją Lietuvą”. Duok, Dieve, kad mes iš gerb. 
Jubiliato to neužilgo susilauktumėm.

Pavasario
Ligos

yra žinomos tuomi, lwul 
išmeta laukan neku- 
riuos nevalumus per o- 
dą. Nuo to paeina į- 
vairųs bjaurus išbėri
mai ir visokį puekai. 
Apvalykit kraują, tai 
atsikratysit nuo bėdos. 
Imkite viduriu

Severos
Kraujo Valytoją

(Severn's Blood Purifier)

tai tuojaus užtėmysit 
geras pasekmos
Kaina vienas Dolerias.

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

Severos Gydąnti
Odos Muilą
(Severa's Medicated Skin Soap) 

Tai yra mąilas, kuris 
privalo but vartoja
mas Įvairiausiouse at
sitikimuose. Pataria
mas, kaipo geras kū
dikių maudymui, mo
terims praustis, vyrams 
skustis. Galvos* prau- 
siinui yra tiesiog pui- 

ikus.
Kaina 35 centai.

SEVEROS TAB-LAX
Paliuosuojanti saldu-

> kai.
Vaikams patinka.
Geri ir suaugusiems.
Kaina 16 ir 35 centai.

Parduodama visose aptiekoso 
arba tiesiog pas mus, prisi . n- 
tus ją kalnų . x

> f j >•;>*» L ‘ L~""

W. F.SeverąCo į CEDAR 'RAPIDS.. IOWA'

VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas 
sereda nuo 8 ryto iki C v. vak.

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

2 blokai nuo Hnlsted St.

Gali apsirėdyti
Beveik uždyka.

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

Gali but puikiausią . sportu tiktai 
už $5.

Parsiduoda pigiai čemodanai ir la
gaminai.

Ateikite Į

S. Gordon
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ.

1415 S. Halsted st., Chicago

PADĖKITE STATYTI
TAUTOS NAMUS VILNIUJE

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

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA 
(Litovskoje Naučnoje Obščestvo),

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.

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

J. SINKUS 
1841 S. Halsted St., Chicago, III.
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VESTUVĖS. randančią šalę pirkios, ku
rioje laikyta vestuvės.

— Pone — prabilo vežė
jas — šaltis didinasi, gal 
ponas malonėtum susišilti. 
Galima juk užeiti smuklėn, 
arba dar geriau štai ton 
pirkion, kur gyvena dori 
žmonės, aš juos gerai pa
žįstu.

— Kad toj pirkioj gir- 
džiama trukšmas, ar gi bu
tų vestuvės?

— Turbūt vestuvės — at
sakė vežėjas.

— Vestuvės, veda — su
murmėjo karčiai jaunas 
žmogus — kiekvienas luo
mas turi savo paikšus. Ei
siu — pridūrė garsiai — 
pažiūrėsiu, kaip išrodo tas 
pašėlęs žmogus, kuris lai s 
vanoriai mėgina užnuodin- 
ti sau gyvenimą.

Jam inėjus pirkion, pasi
linksminimas pertraukta, 
muzika nutilo, šeimininkas 
tuo jaus prisiartino prie po
no ir palenkė prieš jį gal
vą.

— Ką ponas prisakysi?
— paklausė.

— Leiskite man atsilsė
ti ir susišilti. Galite links- 
minties toliau, aš nepa
kenksiu. Ar tai pas jumis 
čia kokios vestuvės?

— Vestuvės, ponuli — at
sakė valstietis ilgais bal 
tais kaip sniegas plaukais.
— Gi jei ponas teikėsi mus 
atlankyti, tai’ labai žemai 
už tai dėkoju ir meldžiu ne
paniekinti musų svetingu
mo.

— Dieve jums atlygink
— o kur gi jūsų jaunikis?

— Tai aš pats esu tuo 
Jaunikiu — atsakė valstie- v 
tis.

— Jus? Ar tik ne pervė- 
laį vestuves keliate?

— Ne, lygiai kaip musų 
klebonas apskaitė — sulyg 
kningos, šiandie pats lai
kas. — Agota — pridūrė 
nusisukdamas į savo žmo
ną senutę — pasveikink ir 
tu svečią. Juk esi šiandie 
nuotaka.

— Nes tai matai, ponuli
— paaiškino matydamas 
svečio nuostebą — vestuvės 
dar ne bile kokios, tai auk
so, 50 metų sutikmėje ir 
meilėje išgyvenome. Šian
die bažnyčioje pamaldi} lai
ku kunigas prakalbėjo į 
mus taip gražiai, kad net 
visi susirinkusieji apsiver
kė; paskui musų geras kle
bonas mudu palaimino, 
auksines lazdutes mudviem 
i rankas indavė, gi štai da
bar su giminėmis, sunais, 
anūkais ir kaimynais links
minamės. Tegu ponas musų 
svetingumo neatstumia.

— Bet kągi dar čia sako
te. Tuo labiau aš jus svei
kinu, gerieji žmones, ir ve
liju susilaukti sveikiems ir 
brilijantinių vestuvių, gi iš 
anūkų ir proanūkių kuodi- 
džiausio sau džiaugsmo. 
Kiek gi turite metų?

— Mes patįs metų nero- 
kuojame, bet tai padarė kle
bonas sulyg metrikos. Man, 
sakė, bus jau kapa ir de
šimts metų, gi Agotai — 
kapa ir devyni. Metuose e- 
same, ponuli...

— Pasakykit gi man, ar 
jums per tuos 50 metų ge
rai buvo?

Naktis buvo šalta, po 
praeivių kojomis, po rogių 
pavažomis sniegas girgždė
jo. O sniego buvo daug pri
versta.

Sodžiaus kai kuriose pir
kiose žiburiai dar blizgėjo. 
Gale sodžiaus vienuose na
muose be to dar buvo gir- 
džiami smuiko balsai.

Ten buvo laikomos ves
tuvės.

Ant einančio į sodžių ke
lio pasigirdo varpelio skam
bėjimas ir neužilgo pasiro
dė gražios rogės su ketver
tu. puikių arklių. Rogėse sė
dėjo jaunas dvarponis.

— Pone! — prabilo į jį 
vežėjas įvažiavus spdžiun. 
— Štai jau penktą mylią 
be jokio atsidėjimo genu ar
klius, reikia jiems atsilsio, 
nes greitai nu ils ir par
grius.

— Bet kas tau dabar! 
Juk pasivėluosime į gele
žinkelio stotį.

— Suspėsime, ponuli! Aš 
sakau, suspėsime, bet ar
kliams reikia duoti nors 
pus valandis atsilsėti ir at
vėsti.

— Gerai, kas gi daryti, 
jei to būtinai reikia — su- 
niurno ponas ir, užsirūkęs 
cigaretą, paskendo mintyse.

Gi mintys buvo labai 
sunkios. Jis nesenai vedė, 
gi dabar skubinasi į guber- 
liTfos* iniČStąpkur manąs iš
gauti su savo žmona persi
skyrimą.

Mylėjo ją pašėlusiai, a- 
budu mylėjosi ir rodosi 
prieš juos laimė tik šypso
josi. Ir jų dviejų laimei bu
vo tinkamos net sąlygos: 
abudu buvo jauni, sveiki, 
turtingi, gyvenimas be rū
pesčių. Be rūpesčių, tušti 
tai žodžiai.

Argi yra kas gyvas pa
saulyj, kas neturėtų jokių 
rūpesčių? Taigi ir tarpan 
jo su žmona įsiskverbė pir
miausiai nesusipratimas, 
paskui koks tai atšalimas. 
Prasidėjo iš menknieko, ji 
norėjo žiemą praleisti mies
te, jis troško gyventi dvare 
ir abudu pasirodė atkak
liais.

Giųiė ginčai, kurie pas
kui vis tankiau atsikarto
jo. Užsirūstinę kits kito 
nenorėjo matyti, nei sutik
ti, o kad abudu nebuvo pri
versti užsiimti kokiuo nors 
darbu — turėjo užtektinai 
laiko pagalvoti apie savo 
išsvajotą nelaimę.

Jis nuolat vaikščiojo su
niuręs, ji gi liūdėjo ir vis 
tankiau verkė ir ant galo 
jiedviem pasirodė, kad jų 
budai neparinktini, kad jie 
apsigavę.

Kitas nuo kito tolinosi 
vis labiau, kad pagaliau jis 
įsitikrino, jogei bendrai gy
venti negali ir todėl turi 
ant visados persiskirti.

Jis liepė pakinkyti į jo 
ges arklius, paliko ant sta
lo kartų savo žmonai laiš
ką ir išvažiavo link geležin
kelio stoties, iš kur turėjo 
leisties gubernijos miestan.

Sunkios mintįs eilėmis 
slinko per jauno žmogaus 
galvą, gi tuo tarpu vežėjas 
sulaikė nušilusius arklius 
prieš sodžiaus smuklę, atsi

— Visaip, ponuli, kaip 
Dievas duodavo. Buvo ir ug
nies ir vandens, galvijai 
gaišo. Buvo ligos, taipgi ir 
mirtis, pastačiau kelis kry
žius ant vaikų kapų, bet vi
suomet po audrai Dievas 
suteikia giedrą... Žinoma, 
buvo gera ir bloga, buvo 
liūdnumų ir džiaugsmų, bu
vo šermenų ir vestuvių ir 
taip viskas riedėjo, kol ne
sulaukėm aukso vestuvių, 
aukso metų.

— Kaip jus vardas, žmo
geli?

— Ignas, ponuli.
— Manasis Ignau, retas 

tai atsitikimas sutikti to
kias vestuves, kaip jūsų, 
bet kad jau man pasitaikė 
tai pamatyti, norėčiau pas 
jumis vieno dalyko paklau
sti, tik atsakykite tikrai ir 
atvirai — ar per tuos 50 
metų poroje sugyvenimo ne
turėjote tarp savęs nesusi
pratimo ir ginčų?

Valstietis su žmona tai 
išgirdę pradėjo juokties. 
Paskui juos pasileido juo
kais ir visi susirinkusieji.

— Ko taip juokiatės? — 
paklausė jaunas žmogus.

—.Nagi ponulis ir gi ste
bėtinas žmogus — atsakė 
valstietis — klausia, ar 
tarp musų nebuvo nesuti
kimų, ginčų? 50 metų išgy
venti ir nei sykį nesusibar
ti, kadir pasistumdyti! Oi, 
oi, ponuli!

— Ignas yra geras žmo
gus — tarė senelė Agota — 
nors ne sykį buvo ant ma
nęs ranką pakėlęs.

— Gi Agota ir gera mo
teriškė — pridūrė valstie
tis — tik turi peraštrius 
nagus.

— Aš to nesuprantu — 
barties ir pešties ir paskui 
vėl mylauties. — Jaunas 
žmogus jokiuo bildu to ne
galėjo suprasti tokio daly
ko.

— Ponuli — tarė valstie
tis — retkarčiais yra nau
dinga paklausyti seno, aš 
paaiškįsiu, kaip tas yra. 
Vyras ir žmona, tai du jau
ni arkliai, neįpratę bendrai 
vežimą traukti. Ji savo pu
sėn, jis savo. Vienas pasi- 
spardo, antras patrepsi. 
Bet laikui bėgant įjungsta, 
apsipranta, ima taikinties 
ir pagaliau žengia kaip ti
kri seniai, įvyksta kuoge- 
riausioji sutikinę. Žmo
gaus pareigos priverčia po
rą susitaikyti.

— Teisingai Ignas pasa
koja — atsiliepė iš užusta
lės kitas senyvas valstie
tis. — Juk taip ir yra šia
me margame pasaulyj, Aš 
su savo boba jauny
stėje taippat labai nesutik
davau, turėjau barnių ir 
nesutikimų, o dabar tarpe 
musų šventas sutikimas 
viešpatauja. Ir matote, ir 
vaikai išauklėti, ir pinigų 
šiek-tiek susidėjome, turi
me gerą ūkį, ir mums labai 
gerai gyvenasi, esame lai
mingi.

— Pone, jau arkliai at
silsėjo, galima toliaus ke
liauti — tarė pirkion inė- 
jes vežėjas.

Jaunas žmogus atsisvei
kino su. vestuvininkais. Išė
jo ir, sėdės rogėsna. tarė 
vežėjui:

— Jonai, pasuk į namus 
ir važiuok kuogreičiausiai.

— Ar tai toliau nevažiuo
sime?

— Važiuosime namo. Sku
binkis kuogreičiausiai!

— Pašėlimas, ar kas to
kio — pagalvojo sau vienas 
vežėjas — liepė jis man ar
klius vyti į geležinkelio sto
tį ir dabar iš pušiaukelio 
liepia važiuoti atgal!

Dar naktis buvo, kuomet 
apsiputoję arkliai sulaiky
ta ties namų prieangiu.

Tarnas išbėgo su šviesa 
pasitiktų poną, kuris grei
tai prieangyj skrandą, nusi
metė ir nuėjo į savo kam
barį.

Nelaimingas laiškas, pa
rašytas žmonai, dar gulėjo 
ant stalo.

Ant rytojaus jauna pora 
jau buvo kuogeriausioje su
tikmėje. Ir nuo to laiko jau 
nebuvo mąstoma apie nesu
taikomus pobūdžius ir ne
tinkamą sugyvenimui porą.

Gi tos sutikinęs svarbiau
sia priežastis — valstietis 
su savo žmona, po aukso ve
stuvių užsiėmė paprastais 
naminiais darbais. Ignas 
nuėjo kluoną n kulti, gi A- 
gota atsisėdo prie kuodelio 
ties krosnimi.

IŠ MOTERIŲ JUDĖ
JIMO.

Japonietė aristokratė I- 
vano Sei viename žymiame 
japoniečių laikraštyj patal
pino atsakymą į anketą su
lyg moterių klausimo.

Pirmoji anketos dalis pa
lyti moterystės įstatymą. 
Pasitaikius porai sueiti mo
terystei!, Japonijos įstaty
mai nepripažįsta vienodų 
teisių vyrui ir moterei. Tai
gi ponia Sei reikalauja tuo 
žvilgsniu pakeisti įstaty
mus.

Dabartinis stovis, kuo
met vyras be bausmės gali 
svetimoteriauti negali bū
ti ilgiau toleruojamas. Pa
galiau, įstatymai negali su
reguliuoti moterysčių san- 
tikių ir jei tarp vedusių į- 
vyksta kokie nors nesutiki
mai, tatai negalimas yra 
daiktas tokioms poroms 
draugėje sugyvenimas.

Antra dalis palyti mok
slą ir politiką. Autorė rei
kalauja, idant ciesoriais u- 
niversitetas. Tokio priimdi
nėtų mokslai! ir moteris, i- 
dant ir jos turėtų progą į- 
gyti tokį pat apšvietimą 
kaip ir vyriškiai. “Nėra ka
dangi jokio ganėtino prin
cipo, del kurio turėtų būti 
kenkiama moterių proto la
vinimuisi”.

P-nia Sei taippat reika
lauja, idant moterįs imtų 
dalyvumą šalies politikoje, 
valdyme, kadangi moteries 
pareigos valstybės žvilgsniu 
yra tokios pat kaip ir vy
riškių. Kas tiesa — pridu
ria — iš to atžvilgio Japo
nijos moterįs dar miega kie
tu miegu..
Naminius ir visuomeninius 

santikius p-nia Sei taippat 
kritikuoja. Moteris privalo 
būti laisvuoju individuališ
kumu, užuot to, kad gyven
ti išimtinai tik del šeimv- 
nos. Pati autorė tą klausi
mą išriša taip, kaip jai pa
tinka, nesiklauzdama vyro 
leidimo. — Tečiau didžiu
ma Japonijos moterių per 
ištisias dienas privalo pa
sišvęsti del namų ir vyro. 
Autorė reikalauja, idant 
moterims (butų palengvinta 
sa visto vis 4 uždarbiavimas.■

Moterystės klausimą taip
pat tegul išriša pati intere
suota moteris; tegu pati 
pasirenka sau vyrą!

Oo.

Priešhistorinis skeletas. 
Iš Berlyno rašoma, kad dr. 
Hans Reick, geologinio ir 
panteologinio instituto Ber
lyne narys, Rytinėj Afrikoj 
atkasęs priešliistorinio žmo
gaus skeletą.

Negalima perlėkti Atlan- 
tiką. Prancūzas aviatorius 
andai apreiškė, kad dabar
tiniame aviacijos išsivysty
mo padėjime negalima per
lėkti per Atlantiką, kadan
gi visos mašinos yra per- 
silpnos.

Ar matei kada=nors laikraštį 

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

^gvildena svarbiausius gyvuosius 
lietuvių reikalus.

“DRAUSAS” atsieina metams $2, puse! m. $1 
Užsieniuose metams $3, pasai mėtį įi.EO 

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

i

Gyduoles iš Lietuvos.
Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 

gyduolėmis (liekarstomis) geriausias 
išsigydo.

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

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

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

sėjimu.
(7) Nuo širdies drebėjimo-nervų li

gų, priepuolio.
Prisiųsk savo adresą ir vieną do

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

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

elephone Yards 2750
Pirmos klesos karčema.

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

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

J. W. ZACHAREWICZ 
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

M. A. Norkūnas
Vienatinis 
Lietuvis 

Išdirbejas.
Visokiu 

ženkludrau- 
gystBm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavuj 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.

VAIKELI, NERŪKYKI!

Gal jau nekartą tėvelis 
ar mamytė perspėdami jau 
bus jums pasakoje apie rū
kymo kenksmingumą ir pa
vojų? Tečiau ir aš šį kartą 
paaiškįsiu apie tą patį blo
gą įpratimą.

Žmogus kvėpuoja oru. 
Traukia jis orą į save plau
čiais. Tasai oras turi būti 
gryniausias, nes užterštu 
oru kvėpuodamas, žmogus 
trumpu laiku gali užsikrė
sti įvairiomis ligomis. To
dėl kiekvienas, kurs nori 
būti sveikas, privalo kvė
puoti grynu oru, nes oras 
taip pat yra žmogaus kiniui 
reikalingas, kaip ir mais
tas. Turiu dar pastebėti, 
kad be valgio dar galima 
pragyventi kelias dienas, o 
be oro nė vienos valandos.

Pypkorius, rūkydamas ta
baką, traukia į savo plau
čius kenksmingus dūmus, 
kurių dalis, pasilikusi žmo
guje, gadina kraują. Taba
kas tuo yra labai kenksmin
gas, kad turi savyje nuodų, 
o rūkant drauge su tabaku 
dega ir nuodai, kurie išsis
klaido durnuose. Tie durnai 
patekę į plaučius, juos nuo
dija, gadina kraują ir t. t.

Kodėl pypkoriai nuolatai 
kosa (kosti) ir sunkiai 
kvėpuoja? Tai vis dėlto, 
kad tabako durnai yra pa
gadinę jų plaučius. Atėjus 
senatvei pypkorius įgau
na dusulį ir sunkų kvėpa
vimą.

O kiek pinigų reikia iš
leisti tiems dūmams! Jei
gu rūkorių tabakui skyriu
mi pinigai butų taupomi, 
tai susidarytų didelė suma. 
Taigi, vaikeliai, nerūkykite, 
o kas pradėjo, tegu pasisku
bina pamesti tą bjaurųjį 
paprotį. Vietoj leidus pini
gus tabakui, aš patarčiau 
nusipirkti pasiskaitymui 
gražių kningelių, arba užsi
sakyti sau gerą laikraštį.

Rūkymas yra netiktai 
kenksmingas, bet labai ir 
pavojingas, nes nekartą ne
atsargus pasielgimai pada
ro daug nuostolių.

K. Kristui is.

STIKLAS.

Labai senai, tolimuose 
rytuose gyvavo viena vieš
patija, vadinama Fenik i ja. 
Gyventojai tos viešpatijos 
užsiiminėdavo dauginusi a 
prekyba ir jau nuo senovės 
plaukiojo laivais po jūres, 
susinešinėdami su kitų ša
lių gyventojais ir mainyda
mi savo prekes svetimomis. 
Vieną kartą toks prekių lai
vas apsistojo prie žieminių 
Palestinos pakraščių, akia 
neapmatomų smėlio tyru. 
Dovanai jie stengėsi čia su
rasti kelis akmenėlius, kad 
pritaisius ugniavietę, kur 
butų galėję išvirti sau vai 
gio. Taigi gana privargę ir 
alkio spaudžiami, jie buvo 
priversti paimti iš laivo ’ke
lis atsivežtus gabalus šalie 
tros. Ant tų tai gabalų pa
statę katilą, sukūrė pirkliai 
ugnį. Ir kas per prajoyai: 
salietra nuo kaitrumo ug
nies susileido, susimaišė su 
pelenais ir baltu smėliu; 

tam visam ataušus, liko toj 
vietoj gražus permatomas, 
panašus į gabalą ledo — 
stiklas.

Tokiu tai keliu nebeat
menamais laikais išrasta 
taip naudingas stiklas.

Pr. Kvietkas.

DU TAKU.

Gyveno du vargšu broliu. 
Vienas jų, matydamas sa
vo begalinį skurdą, nė ke- 
tinte neketino su juo grum- 
ties. Susinėręs rankas sau 
ramiai gulėjo sulūžusioje 
tėvų paliktoje bakūžėje ir 
laukė, kad lėktų jam per 
langus visokių gerumų-ge- 
rumėlin. Bet tie nė lėkte lė
kė, nė žingine žengė. Kaip 
nėra, taip nėra nė mažų- 
mažiausio daiktelio.

— Kur jau nieko nėra, 
ten nieko ir nebus, — daž
nai sau kalbėjo. Ir tą ne
tikusį priežodį visa širdimi 
pamilo, nes jame glūdėjo 
baisus apsileidimas. Todėl 
visą savo amželį vilkte vil
ko dideliausį skurdą. Nie
ko pats neįgijęs, nieko ne
paliko ir savo varguolė- 
liams vaikeliams.

Antrasai brolis kitaip 
galvojo, kitą turėjo priežo
dį, o dar kitaip darė. Jis 
sakė: “Kur nieko nėra, ten 
turi būti”. Bet jis vien tuo 
nepasitenkino: jis tuos tie
sos žodelius vikdino gyyeųi- 
mau. Pirmiausia jis bran
gino laiką. Jis žinojo, kad 
laikas, tai — pinigas. Dir
bo kiek pajėgos leido. Pajė
goms savo didinti, naujinti 
jis turėjo naišsemiamą šal
tinį laikraščių ir kningų. Iš 
šių tai šaltinių jis semdavo 
lengviausius budus savam 
skurdeliui dildyti ir įvai
riems darbų-darbeliams at
likinėti. Mažumėlė nuo tė
vučių pa veldėto turtelio iš- 
pradžių augo pamažėl i; bet 
jis rankų nenuleido. Jo 
priežodis duodavo jam vis 
daugiau vilties ir noro dar 
uoliau darbuotis. Laikui bė
gant jis įgijo dideliausių 
turtu — pralobo.

Jame atrado globėją ir 
kiti varguoliai-nabagai, net 
ir jo brolio-apsileidėlio vai
kai.

Pr. Kvietkas.

GERAS SŪNELIS.

Petrukas^ devintų metų 
vaikelis, atėjo pas turtingą 
ūkininką prašyti darbo.

— Gerai, — atsakė ūki
ninkas, — tu pas mane ga
lėsi ganyti galvijus, ir jai- 
gu gerai ganysi, tai gausi 
20 rublių pinigais, mano 
valgi, aprėdalą.

— Pasistengsiu kiek ga
lėdamas, — atsakė vaike
lis, — bet prašau man da
vinėti uždirbtuosius pini
gus dalimis — kas savaitė, 
nes namie yra mano ser
gantis tėvas, negalįs nieko 
paveikti. Man butų malonu 
šelpti jį savo uždarbiu.

Ūkininkui labai patiko 
taip didelė vaiko meilė prie 
tėvų, ir jis, ūkininkas, no
romis sutiko išpildyti Pe
truko prašymą.

Aa.
“Š.”
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Burnetto bilius senate.
Ex-kunigas žmogžudis paleistas

Delk® mesa neatpinga
Brangi elgetos kupra

Tikrasis rojus
Burnetto bilius senate. t

Washington, D. C. Anti- 
imigracijinis Burnetto bi
lius, kuriame vienas skirs
nis skamba, kad kiekvienas 
ateivis, turintis daugiau 16 
metų amžiaus, turi mokėti 
bile kokioj kalboj skaityti, 
ir kurį tai bilių prezidentas 
Wilson pasižadėjo nepatvir
tinti, tomis dienomis komi
sijos sugrąžinta senatai! ir 
patarta jis priimti. Prie bi- 
liaus pridėta visokie patai
symai, bet nepanaikinta pa
ragrafas, nukreiptas prieš 
ateivius iš pietinės ir ryti
nės Europos.

Senato komisija, kuri bi
lių peržiurėjo ir senatai! su
grąžino, savo pastabose 
tvirtina, kad skaitymo 
(mokslumo) skirsnis biliu- 
je paliktas todėl, kadangi 
tas dalykas daugiausia te
galintis sulaikyti masinę 
į Suv. Valstijas emigraciją. 
Girdi, tai geriausias prieš 
tas negeistinas minias vais
tas. Toliau komisija tvirti
na, kad Burnetto bilius da
bartinėje savo formoje esąs 
ideališkiausias ir jis turįs 
but se’fiato priimtas.

Taipat tame biliuje ran
dasi paragrafas, nukreiptas 
prieš tuos ateivius, kurie a- 
teityj gali gauti proto sumi
šimus. Žinoma, tokiems gra- 
sianti deportacija.

Manoma, kad senatas 
bilių priims, nežiūrint 
priešininkų.

tą 
jo

• Ex-kunigas žmogžudis 
paliuosuotas.

Pittsburg, Pa. Buvęs ka
talikų kunigas, lenkas, 
Liudvikas Ščygiel, kuris 
buvo uždarytas kalėjimai! 
už nužudymą brolių Star- 
zinskių, iš kalėjimo liko 
paliuęsuotas ir tuo budu 
sugrąžinta jam visiška lais
vė. Tai padaręs Pennsylva- 
nijos Board of Pardons.

Jis teismo buvo nuteistas 
kalėj iman neapribuotam lai
kui už nekaltų žmonių nu
žudymą. Kalėjime tečiau iš
buvo tik 7 metus ir kasžin 
kodėl liko paleistas. Ameri
kos lenkai tuo atsitikimu 
labai pasipiktinę.

Pirm 8 metų Ščygiel kai
po. kunigas, neturėdamas 
parapijose prieglaudos, o 
gal nenorėdamas Dievui ii1 
žmonėms tarnauti, po visur 
valkiojosi su savo giminai
te ar tai tarnaite ir vieną 
dieną atsidūręs Pittsbur- 
gan, tenai pas brolius Star- 
zinskius jų viešnamyj ap
sistojo. Ščygiel pasigėręs 
pradėjo trukšmą kelti savo 
kambaryj, gi kuomet bro
liai Starzinskiai 
jo, kad kunigui 

. panašiai elgties, 
traukė revolverį 
Starzinskiu ant 
šovė.

Prasidėjo byla. Jo bičiuo- 
liai kaip tik jį išgelbėjo 
nuo kartuvių. Bet štai tą

jį perspė-

jis išsi- 
ir abudu 

vietos nu-

ka-žmogžudį šiandie ir iš 
Įėjimo paliuosuoja.

Visokiems piktadariams 
Amerikoje nuolat vis geriau 
sekasi...

Kruvinas susirėmimas su 
nigeriais.

Friars Point, Minn. De
puty šerifas Frank Mullen 
mėgino areštuoti vieną iš 
trijų nigerį ant garlaivio 
“Katre Adams”. Nigeriai 
tečiau pasipriešino ir pir
mieji ėmė šaudyti į valdžios 
atstovą. nVienas nigerių pa
šovė Mulleną mirtinai, pas
kui įšoko vandenin, .pasie
kė upės krantų ir pabėgo. 
Mullen nors buvo sužeistas, 
bet suspėjo vieną nigerį ant 
laivo nušauti, o kitą sužeis
ti. Neužilgo pats 
perdidelio kraujo 
mo.

Tasai kruvinas 
mas taip sujudino baltuo
sius gyventojus, kad leista
si tuojaus vyties pabėgusį 
nigerį skerdynes. Be abe
jonės pabėgusį nigerį su
ims, nes tam tikslui panau
dota policijiniai šunes. Su- 
imtąjam, žinoma, nebus pa
sigailėjimo už deputy šeri
fo nušovimą.

mirė po 
nutekėįi-

atsitiki

Juokiasi iš pastorių.
Aurora, III. Dvi mergai

tės, 16 metų farmeriukė ir 
17 metų miestietė, nesenai 
persirėdžiusios vyriškais 
darbiniais drabužiais pradė
jusios šokti ant vieškelio. 
Kuomet jos taip elgėsi vie
ną ir antrą dieną, pastorius 
Gibson nusidavė prie jų ir 
pradėjo drausti, šarmatyti 
už nepadorų elgimosi. Bet 
mergaitės tuojaus atsikirtu- 
sios: “O jus patįs esate hi- 
pokritais ir vedate 
bjauresnį gyvenimą”, 
torius, žinoma, turėjo 
leisti nosį žemyn ir 
greičiausiai traukties šalin.

Pranešta apie tai polici
jai. Bet policija nenori 
linksmoms mergaitėms per
traukti tuos žaislus, ant 
vieškelio šokius, tatai jos 
kuone kasdien kaip ožkos 
šokinėjančios, pajuokdamos 
visus pastorius, kurie atei
ną su pasargomis, kad jos 
tuo savo pasielgimu statan
čios pavojui! savo nekalty
bę...

Tai vis pasekmės ameri- 
koninio vaikų auklėjimo.

dar 
Pas-
nu- 

kuo-

Sufragisčių bilius 
atmestas.

Washington, D. C. Andai 
sufragizmo šalininkai sena
te buvo mėginę pravesti bi
lių, kuris suteikęs visos ša
lies moterims lygiateisę po
litikoje. Tečiau senatorių 
didžiuma tą bilių atmetė, 
paliekant tą dalyką atski
roms valstijoms, kurios vie
nos tegalinčios spręsti, ar 
reikalinga moterims suteik
ti lygiateisę, ar ne.

tik 
gameniais užtaisytas judėjimas. Ran
kena usukamas. Gvarantuotas 20 me
tų. Specialiai: Mes pasiusime šitų 
laikrodėlį C. O. D. $5.75 ir expreso 
apmokėjimas su teise apžiūrėti. Dy
kai — paauksuotas Grandynelis ir 
Pynele.
Excelsior Watch Co. 804 Athenaeum Bldg. Chicago

KATALIKAS

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

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

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

Labdaringų draugijų 
veikimas.

Washington, D. C. Cenzo 
biuras savo raportu prane
ša, kad labdarybės draugi
jos visose Suv. Valstijose, 
kurių skaitlius siekiąs 5.408, 
1910 metais įvairiems lab
daringiems tikslams išlei- 
džiusios $118.379.859. Savo 
labdarybe pirmą vietą už
imanti valstjja New York, 
paskui Pennsylvania, gi tre
čią vietą Illinois.

Tais pinigais daugiausia, 
žinoma, sušelpta vargdie
niai. Nors tiek milijonų jų 
šelpimui išleista, tečiau var
gas ir skurdas nei kiek ne
sumažinta. Kaip čia, Ame
rikoj, nekurie žmonės varg
sta — sunku ir apsakyti.

Delko mėsa neatpinga.
Washington, D. C. Iš Suv.

Valstijų žemdirbystės de
partamento agronominis 
skyrius paskelbė savo ra
portą, kuriame tarp kitko 
randasi’ straipsnis apie jau
tieną (mėsą), kuri turėjus 
tuojaus po muito panaiki
nimui atpigti, bet ligšiol to 
nepastebiama. Panaikinus 
už mėsą muitus, iš Brazili
jos nuolat į Suvienytąsias 
Valstijas siunčiama milijo
nais svarų jautienos. Tečiau 
toji atsiunčiamoji mėsa ran
dasi Chicagos gyvulių sker
dyklų nuolatinėje kontrolė
je ir todėl neatpinga. Mat, 
Brazilijos skerdyklos taip- 
pat randasi čikaginio trus- 
to rankose, tatai neleidžia
ma gadyti iš seno nustaty
tas “biznis”.

Taip skelbiama oficialiai. 
Tečiau oficialiu keliu nepa
sirūpinama tam mėsos trus- 
tui nusukti sprandas. Ir te
kino budu iš visuomenės tik 
skaudžiai pasityčiojama.

Kaip ilgai valdžia pana
šiai iš visuomenės tyčiosis?

.. Baisus motinos darbas.
Greenwich, Conn. Sergan

ti džiova nekokia ponia W. 
Anthony, kontraktoriaus 

’žmona, nenorėdama toliaus 
būti sunkenybe savo vyrui 
ir namiškiams, nusivedė sa
vo du vaiku, bernaitį ir mer
gaitę, inaudyklėn ir ten van
denyj anuodu prigirdžius 
pati mėgino nusinuodyti.

Nuodai tečiau menkai vei
kė ir desperate turbūt pa
sveiksianti būdama gydy
tojo priežiūroje, norints jos 
dienos delei džiovos jau 
taip suskaitytos.

ir

Naujas svaigalams 
įstatymas.

Memphis, Tenn, šios val
stijos legislatura užgyrė į- 
statymą, sulyg kurio visoj 
valstijoj saliunai panaiki
nami. Gėralus nuo šiol turė
sią teisę pardavinėti tik 
vaistininkai, uždaminiai 
pirkliai ir garlaiviai ant li
pių.

Taip, tai taip. Nors sa
liunai panaikinta, tai to
kiais pavirs dabar vaistiny- 
čios, gėralų krautuvės 
garlaiviai. Kokia gi bus 
to nauda?

ir 
iš

Brangi kupra.
San Francisco, Cal. Wil

liam Kahler, turintis 70 me
tų amžiaus, kuprotas elge
ta, per 20 metų gyvenantis 
vien tik išmaldomis, nakčia 
policijos areštuotas už be
si vaikio j imą gatvėmis ir nu
gabentas policijos nuova
dom Senelį reviduojant su-

sekta, kad jis kuprą pasi
daręs iš blekinio bliudo, ku
riame buvo sudėti auksiniai, 
aplink $11.000. Be to pas tą 
nepaprastą elgetą atrasta 
trįs bankinės kningutės, ku- 
riosna buvo įrašyta $23.000.

Tai tau ir elghta! Ir už- 
sitikėk tokiais “vargdie
niais”!

Vyriškis gali sėdėti 
moterei ant 

kelių.

Norristown, Pa. Vyriškis 
turi teisę sėdėti moterei ant 
kelių viešoje vietoje. Taip 
nusprendė teismas reikale 
policianto Wood, kuris laz
da apdaužė Johną Fulmer 
už tai, kad šis viename vie
šame susirinkime sėdėjęs 
ant vienos merginos kelių. 
Policiantas kelis sykius įsa
kęs jam nesėdėti, bet Ful- 
ner pasakęs, kad jis neno
rįs sutepti savo drabužius 
ant perdaug dulkėto suolo.

Nepaklusnų Fulmerį poli
ciantas už tai apdaužė ir 
dar suareštavo, manydamas, 
kad jis už tą savo prieder
mių pildyme uolumą aptu
rėsiąs pagirimą. Fulmer už 
sumušimą apskundė polici- 
antą ir teismas policiantą 
atrado kaltu, kadangi Ful
mer turėjęs teisę sėdėti ant 
merginos kelių.

Originalė plunksna.
Washington, D. C. Kon

gresas priėmė projektą pra
tiesti per Alaską geležin
kelį, kuris atsieisiąs 35 mil. 
dolerių. Tą projektą nese
nai prezidentas Wilson pa
tvirtino savo parašu. Ant 
to dokumento prezidentas 
pasirašė originale plunks
na, padirbdinta iš mamuto 
ilties, kuri atrasta Alaskoj. 
Plunksna be to papuošta 
Alaskos auksu ir vieno te- 
naitinio indiono specialiai 
gražiais braižiniais.

Tikrasis rojus Kansase.

Chicago, Ill. Kuomet vi
sas pasaulis kovoja su pra
sižengimais, girtuoklybe ir 
piktadarybėmis, miestelyj 
Olathe, Kansas valstijoje, 
tuo tarpu viskas priešingai, 
tenai viešpataująs tikras ro
jus, kuriame nieko pikto ne
veikiama. Ten žmonės išim
tinai geria lemonadą. Jau
nimas nerūko, gi kalėjimas 
pakeistas paprastąja arkli
de. Po 9 vai. vakare ant 
miesto gatvių nesutiksi jau
nimo, gi nedėliomis nors 
turėtum mirti nieko negau
si pirkti, net nei “aiskri- 
mo”. Nedėliomis viskas už
daryta, tik vienos bažny
čios veikia, kurių yra net 
16. Kadangi vietiniams gy
ventojams tų bažnyčių yra 
perdaug, tai į kaikurias už
daromi prasikaltėliai iš ap
linkinių miestelių.

Dideli vargonai.
Hartford, Conn. Kompa

nija “The Austin Organ 
Co.” gavo kontraktą pa
dirbdinti milžiniškus var
gonus busimai Panamos pa
rodai San Francisco, Cal. 
Vargonai lėšuosią $60.000. 
Busią augšti 77 pėdų, platus 
40 pėdų ir gilusi 20 pėdų. 
Pasibaigus paroq 
na i ant visados b 
kelti bile kokiai ij 
bustai! San Franci

i vargo- 
isią per- 
viešąjan 

ICO.

2 KATALIOGAI DYKAI!
Ų|aį| lietuviškų KNYGŲ nuo 
■ ‘"7 seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogų, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1

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

M. J. DAMIJONAITIS
903 W. 33rdSi„ CHICAGO, ILL.

EXTRA! $25 Laikrodėlis 
už $5.76. Vienutinė gy- 

vevime proga 
įsigyti puikų gele
žinkelių laikrodėli,vjy.įr; ^IllixylH^ Jell XVI UUt-11 j

motcri3ki> ar vyris-
ką. Mes parduoda
me šitą puikiai iš
margintų, auksu ap
vilkta, dvigubais 
viršeliais laikrodėlį 

už $5.75; augšto laipsnio bran-

Domai visų.
Rytinėse valstijose da

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

patarimų.
J. M. Tananevičia, 

“Kataliko” leidėjas.

mi

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

CZA 
KUR 

RUSSlJ

REGULERIS 10 DIENŪS 
Patarnavim as.

Greičiausias, puikiausis, dvi-didžiau- 
sias dubeltavų sriubų pasažieriniai 
garlaiviai tarp Liepojaus ir New York 
ir nuo New Yorko iki Rotterdam ir 
Liepojaus. Pigios kainos. Kreipkis 
pas ' / i

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

27 Bioadway, New York, N, Y.

CZARITZA
DWINSK V

URANIUM LINE 
TIK $20.00 j EUROPA

Rcguliaris plaukimas, Bevė’.ip telegrafas. 
Dvigubų sriubų gari irai, P,*: geležinkelio 
mokestis į L I E T U V Ą.

KABINOSE - $45.00
Uranium Steamship Co. Ltd.

New York . ’-----
Chicago .
Philadelphia
Minneapolis . ___ _

Pigiausios Kainos iš Europos

. 13 Broaiwoy
140 M. Dterbon St.

422 S. 6ih Ave.
37 S. 3rd St.

Sau ?olds
nuo netikusių pa-

megždžiojimų ir bū
tinai reikalauk tik

ro Pain-E?:peiler (skaus
mo prašalintojo) su ika- 
.ru, kaipo formos ženklu, 

kaip augštai matosi.

Telefonas: Canal 3'63 '

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

rųšis užsisenejusių ligų, vyrų ir moterų

Paiarimas 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. IS-lh St., Chicago, III.

Kampas Wood St., viršuj batų krautuvės.

DR. PETRfiiTIS, Dantistas
10756 Jlich’gan Ave., Roseland, III.

KAMPAS 108 GAT.
Ligonius priimu nuo 9 ryto iki 9 

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

TANKUS PLAUKINEJ1MAI.
Puikus 3 klasos ir tarpdėnio išren 

girnai dideliuose ir greituose garlai 
viuose.

North German Lloyd o
PIGIOS KAINOS.

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

Telephone Yards 687

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

Pranešu visuomenei, kad aš esu 
seniausias gydytojas ant Bridge
port©, praktikuojant 21 metus. Vi
sus ligonius stengtsiuosi užganė
dinti sąžiniškai ir esu visuomet 
ant pareikalavimo dieną arba nak
tį. Esu specialistas ligose vaikų, 
moterų ir vyrų. Taipgi darau 
visokias operacijas.
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¥
****
*
¥
¥&
¥
¥
¥
¥**»*******»**»W. *********

*¥ * **
¥ 
¥ 
i
* * ** TA ** h**

No visados veidas padailina] 
žmogų, bet gerai pritaikintas ir 
pasiutas siutas. Jei nori turėti ge
ra drabužį tai nejieškek svetimu 
kreučių, ateik pas mane, aš gva-į| 
rantuoj padirbt jums toki drabu-B 
žį kokio norisite. Prekes žemiau-» 
sios, didelis pasirinkimas mate'ri-ta 
jų. Daugybė žmonių džiaugiasi nia-ft 
no darbu — busi linksmas ir ta-S 
tnista jei paklausisi mano rodos. K

DARAU VISOKIUS PATAISYMUS g

A. ŽUKAUSKAS
Kriayčius Vyriškų Drabužių. ? 
3312 S. HALSTED ST. |

TELEPHONE YARDS 6789 įf> 
■RMraaBBBRHBnMHaMnBBHKUBOKnEKi

Nauja lietuviška Aptieką.
Gaunama visokios gyduoles ir žo

les. neišskirent ir įmportuot. Duoįikin 
patarimus ypatiškai arba per laiškus, 
visiems ligoniams apsaugas, vėdusiems 
ir nevėdusies.

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

PaSiSKOUNK PINIGU,
PIRK NAMUS,
APSAUGOK NUOSAVYBE

nuo ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 1868 m.

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

Tol. Canal 26. Money orderiai.

¥ *************************
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
*
¥

GHAS. N. SMITH
Pritaiso

Szilnmq, Gaza, Vandeni 
ir stogo blekes.

5107 S. Michigan avė., Tel. Oakland 3437 
Ros. 2103 S.State et., Tol. Calumet 1684

¥ ik************************

* * * 
% * * *

¥ *************************
¥Tel. Canal 2118

Dr. A. L. JUŠKA . « 
Lietuvis Gydytojas.

1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Kampus lft-os gtv4.

¥
V
if
*
**
*w
*
* Xc************************

J

Dr. Hugo V. Pribyl
Gydytojas ir operatorius.

Oofisai: 102 N. Dearborn St., 401-109, 
valandos: 12 iki 3 p. p. 4601 8. Ash
land Av., valandos: 7 iki 9 vak., ne- 
di'l. 10 iki 12 ryto 5422 Ingleside Av., 
vai. iki 9 ryto ir nuo 5 iki 6 vak. 
Telefonai Central 5615 ir Midway 1545.

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. w i„c.

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

Tel. Yards 1658

Parduodam visokius elektriš
kus fikčerius, lampas ir t. t.
Atliekam visoki elektriška dar
bą — sudedam elektriška švie
sa ir atliekam visok. taisymus.
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^.Ir-gi pasiuntinys! Balka
nuose didelę sensaciją gim
do naujai ten nuskirto Su v. 
Valstijų pasiuntinio p. Vo- 
picka iš Chicago pasielgi
mas, kuris Balkanuose da
bar būdamas pasielgia ly
ginai.. . pilka žąsis. Jis pri- 
rodo savo pasielgimais, kad 
nesupranta tos pasiuntiny
bės reikšmės, gi kas aršiau
sia, nemoka prisitaikinti 
prie tenaitinių sferų ir są
lygų, kurių tarpan pakliu
vo. Bulgarijos karalienė E- 
leonora, užsiimanti ligonių 
prižiūrėjimu, norėjo jam as
meniškai parodyti ligonines 
ir anų užlaikymą, bet po
nas Vopicka jai atsake, kad 
jis jai telefonu pranešiąs, 
kuomet tam tikslui turėsiąs 
pakaktinai laiko... Su ka
raliene taip tatai apsieina, 
kaip su savo telefoniste 
Chicago j. Perstatytas Bul
garijos karaliui į pastarąjį 
turėjęs taip atsiliepti: “Bu
vau pas karalių Petrą, pas 
karalių Karolį ir, kiek te
ko man sužinoti, jus čia 
tarp savęs turėjote kokius 
tai nesmagumus... Well, jei 
ateityj kas tokio panašaus 
.atsitiktų, praneškite man, 
kreipkitės į mane, gi aš 
stengsiuos visus... sutaikin
ti!” Manoma, kad tasai ne
paprastas ‘1 pasiuntinys ’ ’ 
bus priverstas atgal keliau
ti. Bet ko gi daugiau norėti 
iš Chicagos paprasto bra- 
varninko!

Carnegie gavo orderi. A- 
merikos milijonieriui Car
negie Danijos karalius su
teikęs dideli kryžių Dane- 
burgo ordeno už jo filantro
pinius nuoveikalius.

Karalius serga. Sunkiai 
susirgęs Švedijos karalius 
Gustavas. Nesenai jis buvęs 
iškeliavęs vienan sodžiun, 
bet iš tenai greitai parvež
tas ir pakviesta gydytojai.

Šnipai teisiami. Vienoj 
prasidėjus sensacijinė byla 
prieš 9 Rusijos pavaldinius, 
kuriu tarpe esą ir 2 ’mote
rį, kaltinamus už šnipinėji
mus Galicijoje Rusijos nau
dai.

Perskyrė suaugusias se
seris. Paryžiuje gydytojai 
operacijiniu keliu perskyrė 
dvi seseri Magdaleną ir Zu
zaną, kurios pernai gimę 
pilvais suaugusios. Opera
cija, sakoma, nusisekus, 
bet... viena jų mirus.

Suvažiavimas. Vokietijos 
kaizeris jau keliaująs į savo 
salą Kortu. Kadangi tą sa
vo kelionę atliksiąs per Ve
neciją, ten manąs susitikti 
su Italijos karaliumi, kad 
pasibučiavus ir kits kitam 
palinkėjus kuoilgiausio val
do va vimo.

Atkreipk Domą!
Dabar išparduodame, kas liko nuo $109.000 krovinio, susidėju- 

sio iš gerai pasiutą drabužiu pas

Po 50c ant dolerio.
Drabužiai yra dirbti pas Hart, Schaffner ir Marx ir mus pa

čią. Siutai ir Overkotai,
Tūkstančiai jau pirko tame išpardavime. Ateina, išeina ir vėl 

sugrįsta ir dar godžiau ieško, negu pirmiau. įstabus išpardavimas 
yra išstatytas dabar. Mes turime ištuštyti namus ir drabužiai tu
ri but išparduoti.

Tūkstančiai juodą ir mėlynu siutą, vėliausios mados dabar 
išmetami pus-dykiai. Dabar gali investyti savo menkus pinigus 
į ateinančios žiemos overkotį. Rudenį pamatysi, kad tą suma tau 
atneša 85% arba net 100%. Yra daug gerą overkočią visokios rū
šies.

firafofonas ir 16 abipusių 
lietuviški! rekordų už $30.

Nepaprasta nelaimė. Bai
si nelaimė atsitiko tvenki
ny j ties Lido, netoli Venc- 

Švenčiant, šv. Juoza
po dieną, daug jaunimo ir 
suaugusiu pasileido pasiva
žinėtu mažesniais ir dides
niais garlaivėliais po tven
kinius. Ant vieno garlaivė- 
lio, kuriame buvo pilna 
žmonių, grįžtant vakare na
mo užplaukė torpedvaltis ir 
kuone visiškai sutruškino. 
Garlaivėlis, žinoma, tuo- 
jaus nuskendo ir su anuomi 
50 asmenų. Tik 15 asmenų 
išgelbėta po tam atsitiki
mui. Visoj Venecijoj vieš
patauja iš to didelis nuliū
dimas. Apie tą atsitikimą 
tuoj aus pranešta ir pope- 
žiui, kuris taippat tą die
ną iškilmingai apvaikščio
jęs savo varduves.

dovanos, 
karalius Jurgis 

suteikęs 
didvyrystės me-
garlaivių oficie- 
jurininkams už 
skęstančiu jurė-

CHORAI REIKALAUJA 
NAUJŲ DAINŲ.

Musu chorai ištikro pradėjo 
lyg pristigti naujų dainų, ypač 
tikrų lietuviškų dainų. Dainuo
ja senas visiems žinomas. Be a- 
bėjo ir senosios yra gražios, bet. 
dainuojant vis tas pačias gali 
nusibosti. Reikia atmainos. Daug 
maloninus ir dainuoto j aus ir 
klausytojams, kada uždainuojam 
kadir žinoma bet senai negirdė
ta daina.

■ Chorai čia ne labai buvo kal
ti, nes, kadir norėdami, negalė
jo gauti naujų gaidų. Dabar ši
ta stoka pilnai gali but aprū
pinta. Dabar galima gauti dau
ginus kaip kapą, puikiai sutaisy
tų gražiausių lietuviškų dainų 
gaidų (notų)..

Paskutiniuoju laiku vargiai 
buvo galima gauti gaidų tokių 
gražių lietuviškų dainų, kaip 
“Kur banguoja Nemunėlis”, 
“Motuže mano”, “Našlys”, “O 
kad aš jojau”, “Beauštant au
šrelė”, “Birutė”, “Kur bėga 
Šešupė”, “Op! Op kas ten? Ne
munėli!” Himnas Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto” ir daugelio 
kitų. — Dabar visas tas dainas 
ir dar 58 kitų galima gauti vie
noj kningoj, kuri kaštuoja išvi
so tik 75c. Chorams tai didelis lo
bis. Šitų kningų kol-kas galima 
gauti tik “Kataliko” Kningyne, 
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

KAINOS NUMUŠTOS VISOKO.
Atsimink čia dar randasi šimtai rūbų kurių vieta 

nevelina mum čia paminėti — Nieko nepaliksme.

SIUTAI VYRAMS.
Vyrišką siutą geriausios medegos ir naujausio styliaus. Bu

vo parduodami Morris & Goldschmidt po $10.00 Dabar kaina $3.95.

Rankų darbo vyrški siutai, daryti iš puikios vil- 
nonios medegos ir dailiai apsiuvinėti parduodami Mor
ris & Goldschmidt, po $12.50, vėliausi modeliai išpar
davimo kaina............................................................  $4.95

Viryški siutai visų inieru, viena ir dviem eilėms gu- 
ziku, naujausių styliu daryti Amerikos geriausių siuvė
ju, pardavinėti Morris <G Goldschmidt po $15.0. išparda
vimo kaina .............................................................. $5.85

Geriausios vertės pasiūlytos Chicagoj 200 vyrų pui
kių siutų darytų užsienyje ir Amerikos vilnų 1914 mo
deliai, parduodami po............... ............................ $18.00
Išpardavimo kaina ............................................. .  $7.45

300 rankų darbo pavasarinių siutų darytų vėliau
sių dviejų ar trijų guziku styliuje 1914, su puikiausiais 
išsiuvinėjimais. Daryti musų pačių fabrike del pava
sarinio parduoti po ...............................................  $20.00
Išpardavimo kaina ............................................... $8.95

Visų geriausi rankų darbo siutai įtalpiname šiame 
skyriuje. Mes niekad nepardaveme jų pigiaus, kaip $30.- 
00. Puikiausios medegos naujausios paternos artistiš
kai ižimiai pasiūti parduodami Morris & Goldschmidt 
po .............................................................................. $30.00
Apleidžiant bizni parduodame po......................... $12.95

OVERKOTAI.
Pavasariniai Overkotai Oxford pilko Cambridge Vi

cunas ir Coverts medegos paprasta Morris & Gold
schmidt kaina ....................................................... $20.00
Dabar ..............................    $6.95
Melton & Kersey Overkotai šiltais pamušalais, šilki
nio, aksomo kalnieriais, visokių styliu visokiu ilgu par
duodami Morris & Goldschmidt po..................... $12.50
Vėliausiu modeliu, laike šio išpardavimo ...... $4.95 
Geriausi $18.00 overkotai Amerikoje storos Vicuna me
degos puikiausios mados $18.00 modelio, Morris & Gold
schmidt išpardavimo kaino .................................... $6.95

Jurininkams
Anglijos 
tomis dienomis 
specialius 
dalius 232 
riams ir 
gelbėjimą
je, kaip tai degant laivui 
“Voltumo” ir kitokiuose 
ant jūrių nelaiminguose at
sitikimuose.

Revoliucija nenutilo. Bra
zilijoj revoliucija tuoj aus 
po jos išsiveržimui buvo ap
rimus, bet dabar išnaujo 
rašoma, kad vėl vienur ki
tur judėjimai prasidėję ir 
visur valdžia paskelbia ka
ro stovį. Didesniuose mies
tuose visoks judėjimas su
stojęs.

Nori pirkti kovavietę. Žy
miausieji Anglijos vyrai 
nuskyrę komitetą, kurio už
duotimi surinkti $50.000 ir 
nupirkti atmintiną kovavie
tę ties Waterloo, kur anglai 
sumušę Napoleono kariuo
menę.

442 garlaiviu 1.417.710 tonu.
HAMBURG AMERICAN LINE

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

plaukinėjimai tarp 
Hamburgir 

ir 
ir 
ir 
ir

950 pėdų ilgas gi. Vaterland 58.000 
tonų.

919 pėdų ilgas gi. Imperator 52.000 
tonų.

Tiesioginiai 
New York 
Philadelphia 
Boston 
Baltimore 
Halifax

Pigiausios kainos iš ir į senąjį svie
tą.

Ypatinga domą kreipiama į lietuvių
Puikus išrengimai tarpdėvyj ir tre

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

Del smulkmenų rašyk
HAMBURG AMERICAN LINE 
BROADWAY NEW YORK.

Arba prie vietos agentų.
45

BE VAMZDYS GRAFOFONAS “HARMONY”.
Įgyję ši bedemzdį grafofoną, jus galite savo namie klausyties: operą, 

dramą, taippat puikiai dainuojamą ir giedamu, kaip garsiuose teatruose 
Jus galite klausyties visokiu pasaką, monoliogų, dainą, taipgi Įvairią šokią, 
grojimą ir jvairių-Įvairiausių maršų. Jums turint šį grafofoną nereikės sam
dyti muzikos, galėsite čia pat namie klausyties visokių valcų, polkų ir t. t. 
“HARMONY” grafofonas yra naujausiai ištobulintas.

Geriausis ištobulinimas, tai grynumas ir gražumas balso, kurio kiti vi
si ikišiol grafofonai neturėdavo.

Ši mašinėlė yra padaryta iš .ąžuolo, su dailiais pagražinimais.
Sunkiausis dalykas yra išsirinkti gerą grafofoną, taigi mes at jausdami 

tą, pilnai gvarantuojame, kad musų peršami grafofonai tikrai Tamstą už
ganėdins, nes jie yra padirbti sulyg paskutinių technikos išradimų ir ge
riausia ištobulinti. liWMH

ABIPUSIAI

E1245

E1246

E1247

E1248

PASARGA. -
Karo lėšos užmokamos visiems perkantiems už $10. 

ar daugiau. Juk tai užsimokės tau atvažiuoti iš visu 
kampu miesto.

VAIKŲ DRABUŽIAI.
Vaiku siutai parduodami Morris & Goldshcmidt 

po .................  $2.50
Vėliausiu modelių dabar ............................................ 79c
Vaiku Knickerbocker siutai geriausiu paterniu, Nor
folk styliaus visad parduodami Morris & Goldschmidt 
po ..........................................................................   $3.00
Apleidžiant bizni tiktai .......................................  $1.29
Mažių vyruku siutai 2i/> iki 7 metu mieros vėliausiu 
Russian styliaus maišytos medegos ir blue serge, siutai 
po ................................................................................ $5.00
Išpardavimo kaina .................................................  $2.29

REKORDAI 
s y,;. •. #.-i. . A .1 

Batu čistytojas. Maršas. Švilpimo Solo.
Rutu darželis. Solo M. Bradunene.
Gesme i Panelę švenčiause. Solo, smuikar ir pijamas. M. Bradunene. 
Avė Maria. Bažnitine Solo.
O kur Buvai dėduk mano. Duetas M. Bradunene ir Vaškevičius.
Hungaru šokis. Nugraino čigonu orkestrą.
Velnias ne Boba. Dialogas. M. Bradunene ir A. Radzevičius.
Velnias ne Boba. Monologas J. Papartis.

E1249 Mano Palvys. Monologas. J. Papartis.
Velnias ne Boba. Monologas. J. Papartis.

E1250 Saldžios Lupos. Polka. Nugraino. Varšavos miesto muzikantai.
Vijo Vilkas Voveraitę. Plauke žąsele per nemuneli. Šv. Cicilijos Choras 

E1161 Tekėjo Sualele ir Kad aš jojau, Šv. Cicilijos Chorus.
Stumbriškiu Polka, Solo Harmonika.

E1162 Jieva, Šv. Cicilijos Chorus.
Polka nuo Rudos, Solo Harmonika.
Teklyte ir Pranulis, Duettas, M. Bradunene ir A. Verba.
Gudiška Polka, Solo Harmonika.
Grožybe Lietuvos, Vyriškas Kvartetas, Šv. Cicilijos Chorus.
Jurgiuko Kazokas, Solo Harmonika.
Tėvynė, Mišras Kvartetas, Šv. Cicilijos Chorus.
Amerikoniškas Nacionalnas Maršas, Princeska Banda.
Kur bakūžė Samanota. Duettas, M. Bradunene ir S. Norvaišaite. 
Sukruskime broliai, Šv. Cicilijos Chorus.
Kur bėga Šešupę, Šv. Cicilijos Chorus.
Kur namas mus, Šv. Qicilijos Chorus.
šaltyšius, Mišras Kvartetas, Šv. Cicilijos Chorus.
Žvirblelis, Solo, V. Vaškevičius.
Siuntė mane motinėlė, Solo, M. Bradunene.
Eina garsas nuo rubežiaus, Šv. Cicilijos Chorus.

E1170 Kur bakūže Samanota, Solo, M. Bradunene.
Velnias ne Boba dealogas, Monologas, A. Radzevičius ir Jonas Papartis i Tljrurjrt’ •

Šitas Grafofonas su lietuviškais rekordais galima gauti.
9 t•-* ■:T :|pr .^s.

‘KATALIKO’ ‘ KNINGYNE
3249 South Morgan St., Chicago, Ill.

E1163

E1164

E1165

E1166

E1167

E1168

E1169

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

KELNES VYRAMS. 
JAUNIEMS VYRAMS IR VAIKAMS.

Musų kelnių skyrius yra pigiausias susideda iš 
visokiu kainu ir mieru žeminus mes parduodame kelin
ta išpardavimo kainu kurios bus parduodama tol kol jų 
bus. - ■ ■ ■■- ' •»■ «; .
2000 porų Vaikų Knee Pants Knickerbocker nuo 4 iki 
18 metų Vaikams parduodama Morris & Goldshcmidt 
po .................................................................................. 50c
Dabar ..................................  12c

Vaikų Knickerbocker vienu vilnų parduodamos pas 
Morris & Goldshcmidt, po 75c ir $1.00 išpardavimas kai
na .................................................................................... 39c
Vyrų kelnės Wearproof Wellington medegos, tobulini 
tinkančios parduodamas Morris & Goldschmidt po $1.00 
Vėliausių modelių aplaidžiant bizni kaina.............  49c

875 porų $5.00 vilnonių kelnių kurių negalima gau
ti niekur pigiaus. Kol turėsime Morris & Goldslhmidt 
parduos po .. ............................   $2.29

MORRIS & GOLDSCHMIDT
1922-1932 S. HalstediStreet

... ... .... t...... -

gauti DYKAI dvi geras sztu- 
VųJ kas ir Katalioga visokiu geru

magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la-

I bai nori, o nežinai kur ju gaut?
I Jeigu taip, tai atsiusk savo pil-
I na ir aiszku adresa, o asz tuo-

< jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAG1KAS)

3261 S. Halsted St, Chicago, III. Į

Tel. Yards 2716
Seniausia Lietuvių užeiga pas

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

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

Visų domai.
Norėdami pirkti Velyki

nių atviručių, paveikslėlių, 
altorėlių, laiškams poperų, 
kningų, fontaninių plunks
nų, ar kitokių dalykų, 
kreipkitės į ‘ ‘ Kataliko ’ ’ 
kningyną.

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

Tel. Drover 1924
ONA JONIKIENĖ

AKUŠERKA 
Midwife

3364 S. Halsted st., Chicago
—---------------------- ■

Ar Skiiitei Kada Laikraštį "LIETUVA?” 
Gal nežinai kur ją gauti?

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

Raiyk adresu:

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

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

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

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS

visokios r u Mes del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

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

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

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

2118 W. 20th St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF
■ LAKE.

Jonas Klimas. I’irmsėdis. 1853 West
45th St.

Franeiszkus Petraitis, Vice-Pirm.
4544 S. Marshfield Av.

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

Jonas Kantauskis, Fin.
4304

Narių ant pirmo morgičaius (Mort
gage) su peržiūrėjimu visų popie
rų.

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2716 — Wabash

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

200.

Gvardija, D. L. K. Vytauto.
Ant, Town of Lake.

Laikys savo mėnesinį susirinkimą. 
Nedelioj, 29 d. Kovo (March) 1914 
m., 2 vai. po pietų, švento Kryžiaus 
parapijinėj svetainėj: 46-ta 
gatv.

Kiekvienas narys privalo 
ti šian susirinkimam Bus
daug svarbių reikalų. Kurie neturite 
Velykinių kortelių malonėkit atsilan
kyti ir atsinešti į šį susirinkimą 
teles

Su pagarba,
J. L. Lignugaris, Sekr.

4612 So. Wood

ir Wood

atsilanky-
svarstome

Baigęs Lietuvoje 4 gimn. 
žino neblogai lietuvių kalbą, 
kalba rusiškai, lenkiškai ir 
vokiškai.

K. P—tas ....
1915 N. Winchester Av.,

(13-14)

klases.
taippat
truputį

Chicago.

farmonas. Kaina $900. Įnešti $300, ki
ta ant lengvų išmokesčių.

80 akerių farmą daili, lygi žemė, 
lengva nusivalyti, dvi mylios nuo ge
ro lietuviško miestelio ir tarp lietu
vių farmerių. Kaina $900. Įmokėti 
$300.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

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

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

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

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

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

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

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

Sekretorius: 
S. Wood St. 

Vincentas Jasulaitis, Kasierius. 4514 
S. Paulina St 

Kastantinas Trakšolis, Gvardijos Ge 
nerolas. 
Liudvikas, 
šalka.

L. K. VY- 
KLIUBO.

PA.

4544 S. Marshfield Av 
Bonevičia, Gvardijos. Mar- 

1849 W. 45th St.

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

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

J.

ADMINISTRACIJA D. 
TAUTO POLITIŠKO 

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

141 Park Ave.
Aeeviče, Raštin, Prot. 

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

J.

P.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA.

Jurgis Ažis, Pirmininkas.
13 Collins. Str.

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.

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

Antanas šeške vice. 1 Finansų Rašt..
503 New Grand Str.,

Petras Aeeviče. 11‘' Finansų - Rašt. 
6b Sheridan Str.

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Do igl.er lane

' Juozas Staniulis Kasos.
- 26 Brown Str.,

Win. Maut vila, Maršalka.
192 Almond lane

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

A. Biškys, l?ir. 
184 New York Av 

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

186 13th Av. 
Newark, N. J.

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

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

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Av. 

Newark, N. J.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ : 
ĮJOS IR DRAMOS “BIRUTĖS” 

JOS, KENOSHA, WIS.
' P, Beišys, Pirm.,

173 N. Freemont Avė.,
J. Gasiunas, Vice-pirm.,

15 N. Main St.,
A. J. Kvedaras, Prot. Rašt., 

173 N, Freemont Avė.,
P. K. Zakareviče Turtų Rašt. 

316 Wisconsin St.,
A. Aleliunas, Iždim, 
308 N. Chicago St.,

Iždo už..

s.

DAI-
DR-

kor-

Str.

Pajieškau savo dėdės Petro Bulskio, 
pirmiaus gyveno Shenandoah, Pa., a- 
pie 25 metai atgal, girdėjau kad gy
vena Cleveland, Ohio. Turiu prie Jo 
labai svarbu reikalą. Jis pats ar kas 
kitas meldžiu duoti žinia ant žemiaus 
paduoto adreso:—

Stanislovas Kižis,
Cumbola, PA.

-o-
40 akerių, trįs mylios nuo gero lie

tuviško miestelio, 8 akeriai nuvalyta. 
Tiktai $450. Dalis grynais pinigais.

Yra ir daugiau farmų Wisconsino 
ir Michigane ant pardavimo.

GRIMMER LAND COMPANY 
Room 1007

133 W. Washington St., Chicago, Ill.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

Knygvedis
4524

Ižidi įlinkas

A. Viršulaite, 
313 Quince

M. Grabaliauskaitė
I 316 Wisconsin
Į D. Bagdonaviče 

564 Dayton

St.

st.

st.

W. 46th

S. Wood 
St. 

2447-49 W. 45th Pl.

St.
J. Letukas, 

St.
Auučiauskis.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78*Leo Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,
B. F. D. No. 1 Box 171.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMIN ISTR ACI JA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, l’irmsčdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

St. Stone vice, Vice-Proz.,
858 — 33rd St.

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

Antanas Kasparaviez Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius

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

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

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

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

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

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

386 New Grove St.

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

BARRE, PA. 
Laukus, Prezidentas.
404 Park Ave.

Staneika, Vice-prozid. 
57 Oąk Lane. 

Pieck is, Prot. Sekr., 
462 E. South St.

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

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

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

J.

J.

S.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus“ Pirmsčdis,
840 W. 33rd St.

J. Zararika, ' Vice-pirmin.
'■ 834 W. 33rd St.

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

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

1 840 — 33rd St,

plrmin., 
Avė., 
J.

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

Kaz, Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
M. Akiai is, Išdininkas,

146 A dams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius,
261 Broadway, 

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

108 La fayette Str., 
Paterson, N. J.

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

Tėmykite Nariai.
Dr-tės šv. Mateušo, laikys savo su

sirinkimą Nedčlioj 29 d. Kovo, 1914 
m. Salėje Parap. šv. Jurgio, aut 32tro 
PI. ir Auburn Av., Kiekvienas priva
lo pribūti nes yra svarbiu dalyku, 
apsvarstymo.

Pasarga: Korteles iš Draugystės 
žinios, atlikusiu Velykine, yra ir
pas Kasieriu, K. P. Sirus, 918 W. 33rd 
Str., Su pagarba,

Niko. Overlingas, Sekr.

ant

del 
bus

DRAUGYSTĖS PAŠALPOS ŠVENTO 
LAURINO. 

Port Washington, Wis.
Juoz. Urbonas, pirmininkas 

216 Franklin St. 
Port Washington, Wis.

Juoz. Samallonis, raštininkas 
626 Washington St. 

Port Washington, Wis.

Tėntykit nariai! -»■
Liet.' Teat. Dr-stės' šv. Martyno, Ve

lykinės išpažinties Kortelės yra pas 
Dr-stės Rašt. Kiekvienas Draugas pri
valo pasiimti Kortelę.

A. J. Kasparas, Rašt.
3416 Auburn Av.

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

DRAUGYSfiiy REIKALAI.
IAUPYK1T PINIGUS!

“Kcistuto” laskolijimo ir Buda- 
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

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

Akcijos kaina 25e. Taigi kiekvie
nas • ar viena gali užsirašyti ■ keletą 

už 6Į4 
atneša

akcijų. Akcijos užsibaigia 
metų ir kiekviena akcija 
$100.00.

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

Ši 'Dr-ja (Spulka) yra

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

visų lietuviški) 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 mergišiaus
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.

yra
yra

iš- 
na- 

(Mort-

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

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

1 Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kelius cen
tus arba dolerius, į savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožnas akcija užsibaįgia už 6)4 mo
ti) ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės priirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijo. Illinois ir 
yra vedama pagal tiesas valstijos.
' Skoliname pinigus ant lengvų iš

lygų del pirkimo arba budayojimo

Susirinkimas.
Dr-stč šv. Juozapo L.- M. ant Town 

of Lake) turės savo mėnesinę susi
rinkimą Nedčlioj 29 d. Kovo (march) 
1914 m. 1-ma vai. po Pietų. Svetainėj 
šv. Kryžiaus ant 46tas ir So. Wjood 
gatvių Kviečiame visi sanarei pribūti 
ant susirinkimo, ir atsivėskit naujus 
konditatus ant Prisirašymo, nes dabar 
yra papigintas instojimas tik $1.00 
Sanarei yra priimame nuo 18 ligi 
metu.

ANT PARDAVIMO.
Ant pardavimo geros išlygos.

Pirmos klesos Meat Market sti 
bų namų. Vėliausi pataisymai, 
ščiai vietos grocernės dalykams.

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

lu-
Ap-

EXTRA! EXTRA!
Parsiduoda 40 akrų žemės Michiga- 

no valstijoj tiktai ųž $135.00. Žemė 
labai gera. Del platesnių žinių kreip
kities pas

Charlie Zekas, 
(Room 214)

186 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
(13)

Iš Meksiko apturėta ži
nia, kad revoliučionistai su 
generolu Villa priešakyj 
jau paėmę miestą Torreon, 
taippat paėmę nelaisvėn vi
są ten esančią federalę ka
riuomenę. Dabar revoliuci- 
onistai ruošis paimti pačią 
sostinę. Girdima, kad dik
tatorius Huerta jau norįs 
atsistatydinti. Pasidarė kar
šta.

35

Su pagarba,
J. J. Pąlekas, Rašt.

1802 W. 46th St.

Parsiduoda Pieninyča, arklys ir 2 ve
žimai ir visi įtaisymai kas tik reika
linga prie pieninyčias. Biznis išsdirb- 
tas lietuvių apgyventoj vietoj;' norin
tis užsiimti šitokiu darbu atsišaukite 
trumpame laike pas savininką, prie
žastis pardavimą turiu trumpame 
ko išvažiuoti į Lietuvą parduodu 
bai

935

pigiai-
A. Petroshius

W. 34th PL, Chicago,
(12-3-4)

lai-
la-

Ill.

Bargain.
Parsiduoda 80 akerių žemės, Michi- 

gano Valstijoje, su budinkais. 76 akr. 
išdirbtos. Puikus sodnas, žemė labai 
derlinga; netoli nuo didelio miesto, 
parsiduoda tiktai už $2.800.00.

Dėlei platesnių ,žinių kreipkities 
šiuo adresu:

Chas. Zekas, 
(Room 214)

186 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
(13-4)

Japonijos mikado specia
liu Įsakymu pertraukė par
lamento sesijas, kadangi šis 
sumažino karo jureivijos ži
nybos sąmatą. Paskui atsi
statydino visas ministerių 
kabinetas.

& Jones” svetainėje 
St. Melrose Park, 111. 
A. 125 kuopa įžanga 
10c.

RAČIŪNO VAKARAI.
Nedėlios ir Panedčlio vakarais ko

vo 22-23 “Lietuvos Simu” svetainėje 
ant Lyceum ir Hamilton Gatvių, Pa
rengė S. L. A. 60-ta kuopa įžanga 35, 
25 vaikams 10c. Grand Rapids, Mich.

Seredos ir Ketverge vakarais kovo 
25-26 “Frank 
23 A v. ir Lake 
Parengė S. L.
35, 25 vaikams

Suimtos ir Nedėlios vakarais kovo 
28-29 “šv. Ant. Parapijos” Svetai
nėje 15-th St. ii- 49 Coutr Cicero, Ill. 
Parengjj 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.

Ketve’rgo ir Pėtnyčios 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 Panedčlio vakarais Bal. 
5-6 Apveizdos Dievo svetainėje Union 
ir 18 Gatves. Chicago, Ill. Parengė 
S. L. Ą. 129 kuopa įžanga 35, 25 vai
kams 10C.

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” Administracija.

Taupyk pinigus!
Mes iššveičiame, išprosuojame 

pertaisomo pavasarinius siutus už 
miausią kainą.

A. EPSTEIN,
809 W. 19 St., (Netoli Halsted St.),

ir 
žc-

Rusijos caras savo gimi
naitį didkunigaikštį Dimit- 
rą anądien ištrėmė iš Ru
sijos, nes Dimitras atsisa
kęs vesti jam piršiamą vie
no caro dukterį, bet priki
bo prie kokios tai princesės 
Bieloselskos.

PAIEŠKOJIMAI

Paieškau savo pusbrolio, Juozapo 
džio, Kabelių kaimo, Panevėžio.
Kauno gub. Girdėjau gyvena Chica-

Meldžui atsišaukti. Adresu:
Kazimieras Grigaliūnas,

E. 81st Pl. Chicago, Ill.
(11-12-13)

Sko- 
par.

go-

513

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)

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

Telefonu Monroe 2545.
(11-12-13)

TĖMYKITE!
Akinius prirenkame už dyka!

Kada pradeda skaudėti galvą, akys 
raudonos darosi, tai reiškia — suiri
mą nervų. Gerai pritaikinti akiniai per 
ger-] aptometristę, kaip šit D-rą Filz- 
patrick, lengvai tas ligas sulaiko. Su
stabdo galvos skausmą, pagerina 
gėjimą ir t. t.

Ateikite į F. A. Poškos aptieką: 
3121 So. Morgan St.

(Kertė 31 Place)
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

Indijos uoste Bombay ne
senai kilęs gaisras sunaiki
no už du milijonu dolerių 
vertės medvilnės, priruoš
tos gabenimui i užsienius.

rc-

štoras ant Bandos.
Su Grosernės ir Bučernės rakandais. 

Gera dėl vietą del lietuvių. Halsted 
arti 35 gatvių.

Del žinių atsišaukite ]>as:
W. J. Stankūnas

3452 S. Halsted St., ' Chicago, III.
(13-4-5-6)

Vokietijos kaizeris Wil
helm tomis dienomis iške
liavęs vakasijosna ant salos 
Korfu. Pakeliui pasimatęs 
su Austrijos ciesoriumi ir 
Italijos karaliumi. Tiems 
ponams neužtenka namie 
puikių vakacijų.

Gyvuoja tik du metai, bet jau įgi
jo vardą, 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 aplinkoj), 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: 
Komediją, juokus, dramą (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)

Paieškau vyro Jono šilcvskio, Paeina 
iš Kauno g., Šiaulių p., Kelmės p., 
pirmiau gyveno Kansas City, Kan. 
Mane 
Kas < 
Syti :

3214

apleido sausio mėnesio š. 
duos žinią, 
adresu:

Jozefą
R. St., 

(11-12-13)

gaus $5. Meldžiu
m.
ra-

Šilevskienė,
So. Omaha. Nebr.

Pajieškau Petro Lipinsko, Bctigalos 
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)

903

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

Atsišaukite antrašu:
John Vingraitis, 

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

yra,

Ant pardavimo karčema ir didelė 
teatrališka svetainė talpinanti savy
je apie 5 šimtus žmonių ir lietuvių 
apgyventa 
atriai ir 
Kenoslioj 
Columbia 
negalima;

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

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

Parsiduoda Saliunas,
Lietuvių apgyventoj vietoj. Kreip

kities adresu:
670 W. 18th St.,

(13-14)

Koncertina.
Išvažiuodamas į Lietuvą, parduodu 

koncertiną, (muzikai) instrumentą).
Kas norėtų pirkti kreipkities šiuo 

adresu:
1216 Mautene Ct.,

(13)
Chicago,

Wisconsino Parmos.
40 akerių farmą, trįs mylios nuo 

miestelio, 
nūs namas.
J nešti

8 likeriai nuovalyta, meili- 
, geras kelias. Kaina $600. 

$200, kita suma išmokėti su

Prakalbos Kenoshoj.
Nedčlioj, kovo 29 d. šv. Petro pa

rapijos salėj atsibus prakalbos, kurias 
rengia “Birutės” dr-ja. Kalbėtojai 
bus iš Chicagos. Tegu Kenosliiečiai 
pasirūpina ateiti ir pasiklausyti nau
dingų ir gerų prakalbų.

Prakalbos prasidės 3-ičą valandą po 
vietų.

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 
reikalą, Meldžiu atsišaukti ant 
adresų:

Monika Viršilėnė
652 W. German St., Baltimore,

—O— 
akerių, 20 akerių nuvajyta, ke- 
mylios nuo miesto, geras kelias.

šito

Md.

Reikalingi Lietuvei.
Męs mokam $20 sąvaitėj agentams, 

kurie dirba del musų per visą dieną 
ir $8 — kurie darbuojasi tiktai va
karais, pardavinėdami musų auksinius, 
sidabrinius ir nikelinius Ihikrodeliųs 
ir retežėlius savo draugams ir viso
kiems darbininkams žmonėms ant iš- 
mokesčio ;>o $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

Ignacas Saudargas,
Yra musų keliaujantis agentas, Pas 

jį galima užsimokėti “Kataliko” pre
numeratą, pajieškojimis, apgarsinimus 
ir t. t.

J. M. Tananevičia, “Kataliko”
Leidėjas.

Irlandijcje tuo tarpu vis
kas ramu. Tvirtinama, kad 
didžiausias krizis praslin
kęs, nes tan dalykan įsimai
šęs pats karalius Jurgis. 
Ulsteriečiams pažadėta ki
tokie dar nusileidimai ir tuo 
keliu manoma nuslopinti jų 
sukilimą. Kuomet Anglijos 
kariuomenė buvo siunčiama 
į Irlandiją, daugumas ofi- 
cierių įnešė savo atsistaty
dinimui prašymus, bet karo 
ministerija jiems pagrasino 
karo teismu ir įsakė keliauti 
kur jiems liepiama.

REIKALINGAS.
Vikrus, gerų tėvų vaikas prie “Ka

taliko” redakcijos. Turi but pabai
gęs Public School.

Atsišaukite į
“KATALIKO” Redakciją.

Iš Konstantinopolio rašo
ma, kad buvęs Turkijos sul
tanas Abdul Hamid mirti
nai susirgęs.

Tėmykit Visi!
Atsilankykite į rengiamą vakarą 

palaikymui Lietuvių Viešo Knygyno 
Pietvakarinėje Chicagos dalyje: 1815 
So. Union Avė., prieš ap. D. bažnyčią 
Vakaras rengiamas Ned., 29 Kovo 
(March), “Slovensky Sokol” Salėje: 
1732 So. Jefferson ir 18 gat. Pradžia 
7 Vai. vak. Inžanga Dovanai.

Virš minėtas vakaras buš pritaikin
tas prie gavėnos laiko, dainuojamos 
bus į gavėnios dainos, sakoihi monolio- 
gai /ir deklamacijos. Kalbės vieni iš 
geriausių lietuyįų kalbėtojų.

Kviečiame gerbiamą jmbliką, skait
lingai atsilankyti. Labiausiai moteris 
ir iperginos privalo atsilankyti į šį 
vakaru. Jame nebus užgauliojama žmo
gaus* jausmai. Nes vakaro įrengėjams 
nerupi partija ir skirtumas pažiūrų.

Komitetas.

Pajieškau savo Brolio Kaz. Katučio 
paeina Gub. Kauno Pav. Raseinių Kai
mo Višdziaugo Par. Kvcdainiu jis pats 
arba kas kits prašom atsišaukt labai 
svarbiame dalyke:

‘ , Jonas Ginčius, -
4510 S. Paulina St., Chicago, Ill.

(13)

Atsišaukit.
Juozas^ Daukšis — AJiliunas iš Ci- 

plių Iftiimo, Panevėžio p. Kauno g. 
atvažiavo pas Pov. Bagdon, 161 W. 
23rd PI. Ten jo nerado. Turėjo adresų 
Ver. Balčikonis, bet ir - tos nerado. 
Pažįstafliieji, giminės tesikreipia a- 
dresu.

3327 Lowe Ave.

Atvažiavęs iš IpeŲrvos
Jaunas vaikinas, jięjįko vietos 

kioj nors lietuviškoj įstaigoj: prie 
kraščio Administracijos,; knygyne 
tiekoje už praktikantą,lor kur kitur.

ko- 
lai- 
ap-

120 
turi os 
mokykla netoli. Graži upė riežia far- 
mą. Kaina $1.700. Įnešti $400, kita 
suma ant lengvų išmokesčių.

—O—
40 akerių farma, keturios mylios 

nuo miesto su 35,000 gyventojų ma
žas namas ir daržinė, penki akeriai 
nuvalyta; susiduria su lietuviškomis

ANT BANDOS.
5 puikus kambariai moderniškai iš

rengti.
Atsišaukite Į
TANANEVICZ SAVINGS BANK.

3253 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Išrandavojimui.
4 kambarių “flatas”, randa $10.00 

į menesi. 3 kambarių “flatas”, ran
da $8.00 į mėnesi.

Pažiūrėti galima bile kada; raktas 
blokų krautuvėje,

3717 So. Halsted St.
(13-4-5)

Nesenai sugrįžęs Rusijon 
garsus rusų raštininkas 
Maksim Gorki policijos liko 
suimtas. Jis kaltinamas už 
savo raštus, kuriais burno- 
jama stačiatikybė ir tuo bu- 
du sėjama papiktinimai. 
Sakoma, jis busiąs ištrem
tas į Siberiją. M. Gorki ser
gąs džiova.

17 Brangakmenių Elgin Laikrodėlis $9.75
Visi žino kas tai yra Elgin laikrodis su 17 brangakmenių, 

Mes turėjome laimikį pasipirkti daugybę tokių laikrodžių — 
visi puikiame stovyj, k’ą tik iš dirbtuvės, gvarantuota ant 20 
metų, už papigintų 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 jį. Atviruku gali jo pa
reikalauti. Ištirk jį gerai. Tuomet jei juomi liksi užganėdin
tas, duok atėjusiam agentui $9.75 ir viskas. Jei neužganėdin
tas sugrąžina ant musų iškaščių. Nepirk pigaus/ menko, nepa- 
sitikėtino laikrodžio, šį laikrodį — gerai žinoma, kaip Dėdės 
Šamo $20 pinigais. (Meldžiame rašyti vardą ir adresą aiš
kiai). Antrašas:
Chicago Watch Co., 501 Singer Bldg., State St., Chicago.

Pereitoj nedelioj New 
Yorke bedarbiai, vedini ži
nomų anarchistų, buvę su
kėlę didelį trukšmą. Kadan
gi policija tam tikslui ne
buvus prisirengus, tatai 
leista anarchistams valkio
tis gatvėmis su savo juoda 
vėluva.

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTORACNA
STANISLOVAS K. GlLOAĮSKIS, Sav.

Franklin 3972 116-118 N. 1.3,Salle St., Phone: Aut. 34041 
PRIESZAI MIESTO SALE

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

Šalę Buffalo, N. Y. mies
telyj Depew geležinkelio 
reikmenų fabrikuose su- 
straikavo darbininkai. Ki
lus riaušėms ir šaudymams, 
straiko vieton pasiųsta mi
licija, kuriai įsakyta šau
dyti nepaklusnius straiki- 
ninkus.
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