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Miestas Torreon nepaimtas
Carukas it vėl sergąs.

Rusijos prasikaltėliai persekiojami
Švedija bijo Rusijos.

revo-
gaus

IŠ MEKSIKO
Torreon nepaimtas.

Ties Torreon kova tęsia
si ir dar nežinia, ar 
liucionistai pagaliau
ten viršų. Apie miesto pa
ėmimą seniau praneštos ži
nios todėl buvo klaidingos. 
Juarez’e gauta žinia, kad 
kruvina kova tęsiasi be jo
kios atmainos. Tvirtinama, 
kad revoliucionistai imą 
viršų, bet nuostolius turin
ti milžiniškus, kadangi fe
deralistai taippat tvirtai 
laikosi. Be to pranešta, kad 
gen. Villa likęs sužeistas ir 
pasiųstas ligoninėn. Jaigu 
jam nebus lemta veikiai pa- 

—gyti, -rasi, revoįiucionistams 
nepasiseks miestas paimti, 
gi tuomet federalistai juos 
mėgintų visai išnaikinti. 
Pasakojama, kad miestas 
senai butų buvęs paimtas, 
jei federalistams nebūtų a- 
tėjus pagelba. Kadangi fe
deralistai savo skaitliniai 
persvėrė revoliucionistus, 
tai pastarieji su dideliais 
nuostoliais turėjo pasi
traukti ir atsispirti mieste
liuose Lordo ir Gomez Pa
lacio. Paskui federalistai 
aut jų ir čionai užpuolę, te
čiau revoliucionistai šiek- 
tiek po pirmai nelaimei bu
vo atsipeikėję ir fedoralis- 
tus nuvijo atgal miestan. 
Dabar miestas Torreon at- 

’ kirstas nuo pasaulio ir kas 
valanda laukiama puolimo 
arba pasidavimo. Užmuštų
jų ir sužeistųjų iš abiejų 
pusių daugybė. Sužeistieji 
revoliucionistai traukiniais 
gabenami į m. Chihuahua.

Tuo tarpu Meksiko sos
tinėje skelbiama, kad fede
ralistai visur 
Raminasi nors 
mis žiniomis 
Huerta.

imu viršų, 
melagingo- 
diktatorius

i-

CARUKAS IŠNAUJO 
SERGĄS.

Caro rūmuose todėl gi
mus neramybė.

Rusijos carukas sosto
pėdinis išnaujo susirgęs, 
kaip rašoma iš Peterburgo. 
Nesenai buvo pranešta, kad 
jis buvęs žymiai pasveikęs, 
gi dabar vėl jo gyvastis at
siradusi pavojuje. Matyt, 
carukas nuolat serga ir jis 
nesveiksta. Apie jo sveiki
mą klaidingai spauda in

formuojama.

Pas carą apsilankė Ru
munijos karaliūnes, kuris 
norima sužadėti su viena 
caro dukterimi. Karaliūnui 
iškeliavus caras tuoj aus, 
sakoma, su visa savo šei
myna keliausiąs Kryman ir 
ten išbusiąs lig birželiui. 
Vis ieškoma sveikatos.' Sun
ku tas atsiekti tiems dege
neratams.

CARNEGIE NENORI 
PAGARBOS.

Atsisakęs priimti jam 
siūlomą pagarbos 

vietą.
Amerikoninis milijonie

rius, Andrew Carnegie, ne- 
priėmęs jam siūlomos kanc- 
lieriaus garbingos vietos 
Aberdeen universitete, 
Seotlandijoj, mirus lordui 
Strathcon. Carnegie, sako
ma, nenorįs likties lordu, 
taippat negalįs sudėti An
glijai prisiegos užimant tą 
kanclieriaus vietą, 
esąs Suvienytųjų 
pilietis.

Rasi, tame yra 
kokia svarbesnė priežastis, 
nes Carnegie, kaip žinoma, 
tik nuolat ir gaudo sau ti
tulus ir pagarbos vietas. Ir 
juk seniau buvo skelbiama, 
kad Carnegie esąs ne tik 
Suv. Valstijų pilietis, bet 
podraug ir Anglijos paval- 
dinis.

Matyt, tame jo atsisaky
me nuo kanclierystės yra 
kas kita.

nes jis 
Valstijų

kitokia

RUSIJA GINKLUOJASI.
Laukiama karo. Jau varnai 

ieško sau peno.
Durnos komisija nuspren

dė skirti žymias pinigų su
mas armijos ir jureivijos 
reikalams, ty. valstybės ap
saugojimui nuo priešininkų. 
Jei tai patvirtino komisija, 
jos pasiulijimą durna tuo
jaus užgirs. Bet kadir du
rna neužgirtų, biurokratai 
patįs nuskirtų pinigus.

Kuomet komisija dūmo
je išdėstinėjo pinigų pasky
rimo reikalingumą, tuometu 
durnoje buvo susirinkę ap
link 30 generolų, admirolų 
ir kitų generalio štabo ofi- 
cierių. To pirmiau nebūta. 
Ir šis dalykas todėl į visus 
dūmos atstovus padarė di
delį Įspūdį.
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JAPONIJOS KABINE
TAS ATSISTATYDINO. 
Gyventojų riaušės tečiau 

laimėjo.
Japonijos ministerių ka

binetas su premjeru Yama
moto pagaliau atsistatydi
no. Atsistatydinimo priežas
tis — tai skandalai karo 
jureivijos žinyboje. Delei tąi 
susektą! skandalų Japoni- 
jos parlamente kelta bai
siausi trukšmai. Parlamen
tas nuolat mažino sąmatas. 
Gyventojai sukilo prieš val
džią, kuri toleruojanti niek
šus. Kad tiems trukšmams 
užbėgus, mikado paleido 
parlamentą ir liepė kabine
tui pasitraukti. Liberalai 
krikštauja, kadangi buvęs 
kabinetas buvo konservati- 
nis.

GRAIKIJAI NESISEKA.
Jai grasina Italija su 

Austrija.
Princas Wied, kaip žino

ma, užėmė Albanijoje sos
tą. Albanijos provincijoje 
Epire tečiau ligšiol šeimi
ninkavo graiką! kariuome
nė. Valstybės tatai įsakė 
Graikijai tą savo kariuome
nę iš ten prašalinti. Graiki
ja paklausė. Bet prašalinda
ma iš ten kariuomenę po

draug sukėlė vietos gyven
tojus prieš Wied’o valdžią. 
Žinoma, Graikija teisinasi, 
kad ji esanti nekalta gyven
toji! sukilime, bet Austrija 
ir Italija susekusios ten 
•Graikijos kurstymus. To
dėl jai ir grasina ugnimi ir 
kardu, jei ji nemesianti ten 
kursčius gyventojų. Jei E- 
pire gimti! perdideli sumi
šimai, Italija tam tikslui 
turi priruošus 30.000 ka
riuomenės.

KRATOS IR AREŠTA
VIMAI.

Rusijos policijiniai šnipai 
išnaujo veikia.

Peterburgo policija ir ap
sauga išnaujo pradėjo uo
liai darbuoties. Naktimis at
liekama kratos ir skaitlin
gi gyventojų areštavimai. 
Daugiausia suimami nužiu- 
romi darbininką! vadovai, 
pas katruos norima surasti 
revoliucijinio turinio raštus,- 
kokie ten baisiai platinami.

Charkove sustraikavę 
studentai, kad užprotesta
vus prieš švietimo ministe- 
rį Kasso, kuris tikrai biu
rokratiškai kilnoja profeso
rius. Daug studentų suim
ta. Valdžia paskelbus, kad 

jei studentai nesiliausią su 
savo streikais, tada prasidė
siąs studentų prašalinimas.

IŠ LENKIJOS.
Varšavoj andai butą dide

lių demonstracijų.
Kovo 23 d. Varšavoj prieš 

Vokietijos konsuliatą atlik
ta didelė demonstracija. 
Studentai ir lenkų jaunimas 
susirinkę išdaužė konsulia- 
to busto langus. Paskui nu
plėšę nuo busto vokišką e- 
relį ir sudaužę suminio j o.

Norėta be to įsiveržti vi
dun, bet nesuspėta, nes tuo 
tarpu pribuvo policija. Tą
ją demonstracija parodyta, 
kad ir lenkai neapkenčianti 
Vokietijos.

RUSIJA IR ŠVEDIJA. 
Ruošiamasi išpasalų užpul

ti Švediją.
Londono “Daily Chronic

le” skelbia žinomo Švedi
jos keliauninko Sven Hed- 
dino straipsnį, kuris išnau
jo persergsti Švediją prieš 
pavojų, gresiantį jai iš Ru
sijos pusės. Kuomet Rusija 
pabaigsianti tiesti strategi
nius geležinkelius Finlandi- 
joje, Švedijai prisiartįsiąs 
tikras pavojus, nes Rusija 
labai senai į ją turintį, akį.

I.

Rusija jau dabar Finlandi- 
joje turinti 60.000 kariuo
menės. O juk ramybės pa
laikymui Finlandijojc tie- 
ko kariuomenės nereikalin
ga turėti.

VALSTYBĖS JUNGIASI.
Serbija, Graikija ir Čer

nogorija einančios 
išvien.

• Peterburgo spauda pa
skelbė faktą, kad Serbija. 
Graikija ir Černogorija 
tarp savęs padariusios san
tarvę, sulyg kurios tos tris 
valstybėlės eisiančios išvien 
pasitaikius karui. Jei kuriai 
jų vienai grasintų pavojus, 
kitos turi eiti pagelbon. Jė
gos nustatytos sekančiai: 
Serbija 450.000 kariuome
nės, Graikija 380.000 ir 
Černogorija 60.000. Santar
vė padaryta 10 metu. Tuo 
keliu norima apsisaugoti 
Bulgarijos, kuri ant tų visų 
valstybių griežia dantį.

RUSIJOS KABINETE 
PERMAINOS.

Premjeras ir karo minis- 
teris pasitraukia.

Dienraštis “Rieč” pra
neša, kad šio balandžio pra
džioje laukiama žymių at
mainų Rusijos kabinete. 
Premieras Goremikin, sa
koma, atsistatydinsiąs ir jo 
vieton kandidatu nužiuro
me s senatorius Mendliardt. 
Taippat pasitrauksiąs iš už
imamos vietos ir karo mi
nisteris Suchomlinov. Mi
nisteris Kasso esąs urlope, 
iš kurio jau nebegrįšiąs. 
Naujas išdo ministeris Bark 
irgi eisiąs šalin, kadangi 
nesuprantąs pinigyno vedi
mo.

V aršavos general-guber- 
natorius dar nenuskirtas 
Kandidatų yra daug. Ją 
tarpe gen. Žilinskas, baro
nas Zein, gen. Suchomlinov 
ir kiti. O gal toji vieta bus 
pavesta vienam kuriam 
didkunigaikščių.

POLITIŠKIEJI BAI
MĖJE.

Rusija turi šnipus visose 
valstybėse,

Rusijos policijos departa
mentas suorganizavęs kiek
vienoj Europos valstybėj 
šnipų burius, kurių tikslas 
— persekioti ir gaudyti po
litiškuosius prasižengėlius.

Kovo 14 d. Paryžių aplei
do Rusijos revoliucionistai 
Aleksandras Bessel ir iške
liavo į Serbiją, kur gavo 
darbą kaip elektrotechni
kas. Jo kelionės metu Rusi
jos šnipai Besselį iškrėtė li
pas jį buk rado dokumentą, 
kuris liudija, kad nihilistą! 
kongrese Kopenhage sudės
tyta pienas nužudyti caras 
ir tai atlikti pavesta Bes
sel’ui. Todėl Bessel suimtas 

ir tuojaus išduotas Rusijai, 
kur, be abejonės, jam teks 
arba kartuvės, arba kator
ga.

Taigi žinomas Rusijos 
provokatoriui ėdikas Bureev 
dabar skelbia, kad Kopen
hage nebūta jokio nihilistų 
suvažiavimo ir todėl nieko 
panašaus carui negrasinta. 
Šnipai patįs visa tai sugal
voję, bile tik suėsti revoliu- 
cionistą. Baisi neteisybė.

TRUKŠMAS ANGLIJOS 
PARLAMENTE.

Karo ministeris Seely 
atsistatydino.

Dėlei Irlandijos autono
mijos Anglijos valdžia susi
laukė nesmagumų. Kuomet 
parlamentas užgyrė autono
miją, Irlandijos provincijos 
Ulsterio gyventojai jau 
rengėsi sukilti. Anglijos 
valdžia tatai kuogiviriau
sia pasiuntė ton provincijon 
kariuomenę, tečiau pasiųs
tos kariuomenės oficieriai 
padavė rezignaciją, apreikš- 
dami, kad jie nenorinti su 
savo broliais kauties. Jiems 
pagra^i^^^iM^taiMv4^ 
iš to irie^Mieišėjo. Valdžia 
buvo priversta nusileisti. Ji 
pažadėjus oficieriams ne- 
stumti jų karan su ulsterie- 
čiais, bet tik tvarkyti tą 
provinciją. Oficieriams nu
sileista įsimaišant pačiam 
karaliui Jurgiui. Dabar 
kaip spauda, taip ir visi li
beralai kaltina karalių, ku
ris padaręs tokią betvarkę 
armijoje. Delei to tuojaus 
atsistatydino ir karo minis
teris Seely. Andai parla
mente buvęs neišpasakytas 
trukšmas. Daugiausia duo
ta vėjo valdžiai, kuri pasibi
jojus oficierių. Kuo tas vis
kas pasibaigs, tuo tarpu ne
žinia. Sakoma, kad ministe- 
riąi kabinetas atsistatydin
siąs. Gi Ulsteryj padėjimas 
neatsimainęs. Gyventojai 
kelią trakšimą. Jie mato 
Anglijos valdžios silpnumą, 
todėl taip daug ir statosi.

KOVA SU GIRTUOK- 
LYBE.

Seniau Rusijos valdžia 
pastebėjo, kad gyventoji! 
girtuokliavimas pagaliau 
visą šalį gali pražudyti, taip 
baisiai jis platinosi. Nu
spręsta todėl šis-tas veikti, 
[r štai šiemet imama jau 
‘.štikrųjąi agituoti prieš gir
tybę. Carui įsakius intaisy- 
ta tam tikras vagonas, ku
riame bus parodoma įvai
rios girtybės pasekmės. Tas 
vagonas busiąs vežiojamas 
per visus miestus ir gyven
tojams veltui bus parodoma 
kįlanti iš girtybės visokie 
vargai, ligos ir nelaimės. 
Tuo budu manoma sumažin
ti girtuokliavimą. Bet mo
nopoliai anaiptol nepanaiki
nama.

1
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LIETUVIAI AMERIKOJE.

na

ci alios

Jėzaus

Auroros valkata.
Mainicris.

Oil C«ok-st©ve
J. p.

liko su-

P. Beišis, pirm.

tarnams 
žmonės 
darbai

CONN, 
metų

lis.
yra 
per 
bai

kurie atsilieka ir dergia vis
ką kas tautiška, kaip tas 
nešvarusis paukštis kad ter
šia savo lizdą.

Jonukas.
HERKIMER, N. Y. 

Dr-ja gerai gyvuoja ir auga.
Darbai eina gerai. Ge

ra proga mer
ginoms.

Dar nesenai mus darbš
tus tautietis Kazys Kerna
gis vaikščiojo po lietuvių 
pagyvenimus kalbindamas 
ir ragindamas lietuvius įsi
kurti kokią nors dr-ją. Dau
gumas čionykščių lietuvių 
nenorėjo tikėti, kad butų 
galima čia įsteigti bent ko- 
kią dr-ją. Lietuvių buvo ne
didelė saujalė ir nemanė, 
kad galėtų dr-ja čia užsilai
kyti. Anas gi protingas lie
tuvis gerai žinojo ir tikė
jo, kad čia dr-ja reikalinga 
ir ji užsilaikys. Ir štai jo 
dėka turimo šv. Jurgio bro
liškos pagelbos dr-ją. Šian
dien ji jau tvirtai stovi. Vis 
daugiau prisirašo naujų 
narių.

Lietuvių kolionija čia 
auga. Yra vilties, kad il
gainiui čia bus puiki lietu
vių kolionija. Keturi metai 
atgal, jei kam pasakydavai 
esąs lietuvis, tai kiekvienas 
ir išspragindavo akis — ne
girdėta jiems buvo tauta; 
dabartės čia jau kiekvienas 
žino, kas tai yra lietuvis.

Darbai čia eina gerai. Už
darbiai pusėtini— nuo $1.- 
50 iki $3.00. Darbas čia nė
ra sunku gaut. Ypač čia 
daug yra dailidės darbų. 
Yra čia gerų lietuvių vyru
kų. Yra pasiturinčių ir ga
lėtų vesti moterį, bet jų čia 
trūksta. Yra čia merginoms 
darbų-. Yra dvi dirbtuvės,

■.moterių
dirba. Moterių__  _____ _ rbų čia 
nestoka. Taigi merginos ne
apsiriktų čia atvažiavusios 
— darbo gautų ir ilgainiui, 
žinoma, ištekėtų. Merginų 
uždarbiai nuo $5 iki $12 
savaitėje. Taigi jei kur mer
ginos vargsta, bedarbiai! j a, 
tegti važiuoja šin miestan. 
Bėda tik, kad čia nedaug 
lietuvių šeimynų, įnamiau- 
ti licbut kur. Bet merginos 
lengvai gal duot sau rodą. 
Kelios sųsidėjusios nusi
samdo sau pagyvenimą, pa- 
siperka rakaiMų ir gyvena 

. kuopuikiaušia. Dar pigiau 
pragyvena, negu šeimynose 
įnamiaudamos. Juk apsuk
rios merginos tą lengvai ga
li padaryti.

‘ ‘ Kataliko ’ ’ ska i ty to jas.

KINGSTON, PA.
Vienas žuvo, antras sužeis

tas kasykloj. “Katali
kas” praplys tarp 

mus lietuvių.
Nesenai anglių kasykloj 

žuvo Antanas Didžiulis. Ki
lęs iš Suvalkų gub., Punc- 
ko p., Ožkinių kaimo. Buvo 
nevedęs. Neprigulėjo prie 
dr-jos, pats neturėjo pini
gų ir palaidojimui reikėjo 
kolektuoti. Tiesa, prigulėjo 
prie Lietuviško Kliubo, bet 
ten mokestis labai buvo už
vilkta ir, žinoma, negalėjo 
gauti pomirtinės. Taigi 
ką daro apsileidimas. 
Tegu bus kitiems pamoka. 
Petras Dambrauckas liko 
sužeistas. Pažeista dešiny
sis petys ir vidupetis. Re
gis pagys.

Kingston ir Edwardsvil
le stovi netoli vienas antro. 
Žmonės abiejų miestukų

maišosi, taipgi dr-jos mai
šosi. Prie Edwardsville dr- 
jos priguli ir kingstoniečiai. 
Taigi Edwai’dsville šv. Izi
doriaus dr-jon priguli it 
kingstoniečiai. Minėta dr- 
ja paskutiniame susirinki
me nutarė pasirinkti “Ka
taliką” organu. Reikia pri
pažinti, kad tai gerą žings
nį padarė. “Katalikas” yra 
didžiausias, indomiausias ir 
geriausias už visus lietuvių 
laikraščius. Gerai, kad toks 
laikraštis paplys, prasipla- 
tįs tarp mūsiškių. Kaikurie 
lyg priešinosi rinkti orga
ną, sakė nemoką skaityti. 
Bet tai negeras pasiteisini
mas. Reikia išmokti skaity
ti, kaikurių vaikučiai yra 
paaugę ir juos reikia pra
tinti prie lietuvių rašto. 
Tegu vaikučiai paskaito tė
vukams iš laikraščio. “Ka
talike” yra tam tyčia len
gvų skaitymėlių bernai
čiams ir mergaitėms. Skai
tydami lietuvių raštų vai
keliai neištautės.

M. Velivis.

AURORA, ILL.
Darbai pusėtinai eina. Lie

tuviai taisosi namus.
Padegimai.

Šitame mieste lietuvių 
yra nemažas būrelis. Kai
kurie taupiai gyvena ir tai
sosi sau namus. Bandos la
bai augštos, o darbai šiuo 
tarpu čia pusėtinai eina, tai 
kitas noroms-nenoroms tai
sosi sau namus. Vieni įgįja 
geresnius, kiti prastesnius 
namus. Vieni perkasi gata
vus namus, kiti petka lo
tus ir patįs statydina. .

Yra čia du lietuviu
mų statytoju ir vienas lat
vis. Visi tris gerokai kon
kuruoja ir varžosi. Kiek
vienas siūlosi statyti. Jie, 
regis, gerokai pigiau stato, 
negu kontraktoriai. Tuodu 
lietuviu ir latvis nepriguli 
prie unijos.

Yra nuostabu, kad nau
jai pastatytieji namai bu
vo užsidegę. Pereitą žiemą 
trijų lietuvių namai sudegė. 
Tikrai nežinia, kame buvo 
gaisro priežastis. Bet tai 
buvo padegimai. Ne vienas 
dabar lietuvis bugštosi, kad 
jo namai nenueitų į plėnis 
del bjaurių žmonių pasiel
gimo. O

WATERBURY, 
Sugavo 14-kos 

vagilką.
Šiomis dienomis

čiupta jauna, 14-kos metų, 
vagilka. Vadinasi E. Jasin- 
skiutė. Jų buvo kelios. Ki
tos dar nesuimtos. Per še
šias savaites jos vagiliavo. 
Savo negerus darbelius at
likinėjo bažnyčioj. Paside
da neatsargios moterįs 
mašną šalę savęs ir nepa
junta kaip ji dingsta arba 
lieka aptuštinta. Minėta va
gilka išpasakojo policijai 
viską, pasakė savo drau- 
gelkų vardus ir pavardes. 
Išpasakojo kur ir kiek pa
vogė. Arti $40 pavogus.

Labai peiktinos moterįs, 
kurios yra neatsargios ir 
savo neatsargumu traukia

valkatas ir vagilius. Nege
rai elgiasi tie, kurie paro- 
davoja pinigais arba kitais 
braiiguinynais. Tūottii di
džiuojasi kaikurie ir nu
duoda turtingus. Bet tuo- 
mi vilioja Valkatas ir veda 
juos į pagundą. Labiausia 
iš tokių atsitikimų turi tė
vai pasimokyti kaip vaikus 
reikia daboti ir prižiūrėti, 
ką jie daro.

WAUKEGAN, ILL.
Plėšikas bažnyčioj. Vargo

nininkas negeras, 
kad vedęs.

Šiame miestelyj atsirado 
augšto ūgio, ūsuotas vyras, 
kurs vaginoj a po katalikų 
bažnyčias. Aplanke ir mus 
šv. Baltramiejaus bažnyčią. 
Kovo 18 d. aplink 5 vai. po 
pietų klebonas Zaikauskas 
matė jį bažnyčioj karštai 
besimeldžiant. Nieko bloga 
nemanydamas paliko ji. 
Vakare zakristijonas rado 
išlaužtą karbonką, kur bu
vo arti $5.

Čia vargonininkauja p. 
A. Vilčinskas iš Chicagos. 
Žino savo amatą ir rūpina
si suorganizuoti chorą. Bet 
choristės nepatenkintos juo 
ir žada straikuoti. Gal la
biausia del to, kad šis var
gonininkas vedęs ir choris
tės nori jį išėsti, kad susi
laukus nevedusio. Tai tuo
met visgi matytis proga iš
tekėti už vargonininko.

Ten pat buvęs.

SO. BOSTON, MASS.
Įsteigė kooperaciją. “Gri- 

norius” bėdoj.
Nesenai susitarė keliatas 

lietuvių ir įsisteigė koopeį- 
rativę Valgomųjų daiktų 
krautuvę. Dabartės dar pra
džia ir nieko negalima spė
ti kaip jai seksis. Žinoma, 
tas prigulės nuo apsukru
mo ir takto žmonių, kurie 
sėdės krautuvėj.

Nesenai atvyko iš Lietu
vos vienas vyras. Paliko ten 
pačią, o namus kam ten už
statė. Išvažiuodamas anam 
prižadėjo tuoj prikasti auk
so ir tuoj pasiųsti. Dalykai 
virto kitaip. Atvažiavęs il
gai buvo be darbo. Savo pi
nigus pabaigė. O čia reikia 
į Lietuvą siųsti. Išprašė 
vieno giminaičio paskolinti 
jam pinigų. Tas davė $130, 
bet pajutęs, kad “grino- 
rius” ketina su jais grįšti į 
vyžuotųjų šalį, tai atsiėmė. 
Žinoma, ne vienas grino- 
rius šiandien yra panašiame 
padėjime.

J. Baranauskas.

LAWRENCE, MASS. 
Tautos dergto j as ant 

estrados.
Kovo 12 d. vietos socialis

tai buvo parsikvietę Perkū
ną, didžiausią lietuvių tau
tos niekintoją. Tai iš mados 
išeinantis “spykierius”. 
Jam bematant savo “spy
rių”, susirinkusieji ėmė ne
rimauti ir dėlto jis prasiša
lino nuo estrados. Po jo 
kalbėjo I. W. W. organiza
torius, anglas. Tuomet ėmė 
žmones skyrstyties.

Įstabu, kad atsiranda dar 
tokių keistų asmenų. Viso 
pasaulio tautos nubunda, 
imasi plėtoti savitą kultū
rą, gerbia ir remia, kas tik 
jų tautos dvasia atsiduoda, 
'tokiai gadynei auštant, 

 

bundii ir lietuviai. Bet kai-

WESTFIELD, MASS.
Mirė du lietuviu. Laikraš

čių skaitytojai pa
juokiami.

Čia yra šv. Kazimiero dr- 
ja. Ji gerai gyvuoja. Nese
nai mirė Jonas Dvilaitis. 
Velionis buvo senas minė
tos draugijos narys. Bet 
atiduoti jam paskutini pa
tarnavimą nedaug tesusi
rinko. Tiesa, tuomet labai 
snigo. Kovo 9 d. mirė Ig
nacas Kuliešius, taipgi na
rys minėtos dr-jos. Laido
jant oras buvo gana gražus, 
o visgi, regis, nei vieno dr- 
jos narių nebuvo. Taigi, ma
tyt, nėra didelės broliškos 
meilės tarp narių.

Daug čia bedarbių yra. 
Bet nemažai yra tokių, ku
rie netaupina sunkiai už
dirbtų centų — praleidžia 
smuklėse. Neatboja blogme- 
čio. Bene vargas juos pa
mokys. Laikraščių nedaug 
kas skaito. Dargi atsiranda 
tokių, kurie pašiepia, pa
juokia skaitančius. Ypač to
kių atsiranda daug tarp mo
terėlių.

“Kataliko” skaitytojas.

BENTLEYVILLE, PA.
Parapijos dalykai. Dr-ja 

gerai gyvuoja.
Mus miestukas yra tarp 

kalnų. Gyventi linksma ir 
patogu. Yra čia graži, nese 
nai pabaigta statyti bažny
čia. Prie jos priklauso len
kai, lietuviai, anglai, slova
kai ir chorya^ąi. Kunigauja 
čia kun. J. Misius, lietuvis. 
Nemaža vargo jis turi su 
savo parapijonais. Lietuviai 
perpigiai nori gauti patar
navimus ir derisi su kuni
gu, kaip su žydu. Neatsi
žvelgia į tai, kad reikia baž
nyčią užlaikyti, kad reikia 
skolos atmokėti, 
atlyginti. Iš 
pateisinami, 
silpnai eina.

Yra čia S 
dr-ja. Jai gerai klojasi. Pas
kutiniame susirinkime pri
sirašė vienas narys. Dar 
buvo antras kandidatas, bet 
jo nepriėmė. Žmogelis gy
veno čia 12 metų ir nesirū
pino įstoti. Dabar apsirgo 
ir norėjo kitiems ant spran
do užsisesti. Tai gera paino
ka visiems, kurie nesirašo į 
dr-jas.

EDWARDSVILLE, PA.
Paėmė “Kataliką” už 

organą. Darbai 
sumažėjo.

Kovo 22 d. šv. Izidoriaus 
dr-ja laikė savo susirinki
mą. Kilo klausimas pasis
kirti “Kataliką” organu. 
Išskiriant du nariu, visi na
riai balsavo už “Kataliką”.

Šitas miestelis daugiausia 
apgyventas lietuvių ir len
kų. Lietuviai turi savo pui
kią murinę bažnyčią. Sko
los nedaug jau tėra. Daly
kus gerai tvarko kun. J. 
Kudirka.

Darbai čia sumažėjo. Vie
na kasykla visai sustojo. 
Kitos kasyklos dirba gerai, 
bet darbo čia negalima gau
ti. Lietuviai čia padoriai 
gyvena. Yra taupus ir dau
gelis po Velykų rengiasi 

apsivesti. Kaikuriems trūk
sta merginų. Kad pasisuktų 
koks tuzinas mergelių, tai 
gautų po gerą, padorų, tau
pų vaikiną.

Jonas Tamelis, tin. sekr.

GARDNER, MASS.
Perkūnas išrodė, kad 2x2 

nėra 4.
Vietos socialistai buvo 

parsikvietę garsų kalbė
toją Perkūną. Bet čia iš 
kalbėtojo jis virto “prope- 
sorium”. Užsilipęs ant es
trados paklausė susirinku
siųjų: “Ar jus tikite, kad 
2x2 yra 4?” Sveiko proto 
žmonės sakė, kad tikim. 
‘ ‘ Propesoriaus ’ ’ šalininkai 
sakė netiki. Tuomet ponas 
‘ ‘ propesorius ’ ’ patvirtino, 
kad ištikro 2x2 nėra 4. Per 
balsus to dar neleido. Gal 
kada vėliau ir tą nubalsuos, 
kaip anais metais kad nu
balsavo, kad Dievo nėra.

Žagrės Draugas.

MARYVILLE, ILL.
Darbai eina gerai. Ci- 

cilikų balius.
Šiuo kartu čia darbai la

bai gerai eina. Eina, kad 
net viskas piška. Geras o- 
ras jau prasidėjo. -

Cicilikai čia buvo suren
gę lošimą. Apie lošimą nė
ra ko pasakyti — buvo tik
ros komedijos. Bet sugrie
bę keliatą centų, užsipun- 
dino sau dvi statinukes a- 
laus. Tai buvo balius. Jin 
Įleidžiami buvo tik geri 
draugai. Negerieji tai nei 
nosies neįkišo.

Geras draugas.

DETROIT, MICH.
Darbo sunku gaut. Pa

rapijos reikalai 
gerėja.

Pastaruoju metu darbai 
čia bent kiek pagerėjo. Bet 
bedarbių yra įyalias. Darbo 
galima gauti tik per gerus 
draugus.

Parapijos reikalai taisosi. 
Nemažai gadina čia cicili
kai. Daug kenkia lietuvių 
sulenkčj imas.

GRAND RAPIDS, MICH.
Darbų nėra. Lietuviai 

sutikime gyvena.
Šitame mieste labai blo

ga su darbais. Labai pata
riu savo viengenčiams ne
važiuoti šin miestan darbų 
ieškoti. Veltui atvažiuotu
me!.

Lietuviai čia pusėtinai 
vedasi. Žinoma, yra ir pa
linkusių prie svaigalų, bet, 
apskritai imant, sutikime, 
gerai gyvena.

KENOSHA, WIS. 
“Birutės” dr-jos prakalbos. 

Sudegė salyklų malūnas. 
Pereitą nedalią, kovo 29 

d., parapijinės mokyklos 
salėj atsibuvo prakalbos. 
Jas surengė Kenoshos jau
niausioji ir veikliausioji 
“Birutės” dr-ja. Prakalbos 
prasidėjo tuoj po mišparų. 
Laikas žmonėms.buvo pato
gus ir todėl gan daug žmo
nių buvo prisirinkę. Pir
miausia klebonas, kun. Ga- 
deikis, trumpai pašnekėjo į 
susirinkusius apie rengia
mas prakalbas. Paskui per
statė prakalbų vedėją p. 
Jucių.

Iš pradžių mergelė S. 
Vaičiūnaitė gražiai padek- 

lemavo “Kad sopuliai, su
spaudė širdį. Po to kalbėjo 
p. St. Tananevičia. Kalbė
jo apie spaudos atgavimą ir 
apie 10-ties metų spaudos 
atgavimo sukaktuves. Po jo 
kalbos mergelė Petronėlė 
Varanavičaitė šauniai, jaus
mingai padeklemavo “Link
sma musų šalelė”. Po to 
p. Pr. Gudas kalbėjo apie 
lavinimąsi, raštų skaitymą, 
tautos ir dr-jų reikalus. 
Trumpai paminėjo apie 
svaigalų kenksmą. Prakalbą 
sekę T. Varanavičiuko ge
ras deklemavimas “Vil
nius”. Extra kalbėtojas pa
sitaikė d-ras A. Graičunas. 
Jisai kalbėjo apie gyvuosius 
lietuvių reikalus — apie a- 
matus, -apie sveikatingumą, 
apie švarų namų užlaikymą 
ir tt. Kalbėjo ilgokai. Savo 
kalboj vis įpynė gero humo- 
ro-juokų ir ypač tas užlaikė 
žmonių domą į kalbą. D- 
ro kalba buvo labai naudin
ga. Po to dar mergelė P. 
V aranavičiutė deklemavo 
labai juokingas eiles. Ga
lop, prašant kaikuriems ke- 
noshiečianis, S. P. Tanane
vičia trumpai paaiškino a- 
pie spulkų (namų įsisteigi- 
mo bendrovė) naudą, nes 
kenoshiečiai rengiasi tver
ti spulką. Paskui pasakė, 
kad neužilgo apie spulkų 
naudą ir tvėrimąsi parašy
siąs plačiau “Katalike”. 
Tuomi pasibaigė prakalbos.

“Birutės” dr-ja yra jau
na, bet smarkiai auga ir 
šauniai veikia. Daug prisi
rašė ir prisirašinėja gra
žaus jaunimo. Birutninkai 
ima čia įgyti -gerą vardą ir 

a fBowman Pieno Kompanija
Pienas supilamas į butelio farmose prie 

sanitarškiausių sąlygų.
Pienas- Smetona - Sviestas - Pasukos.

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

Telefonai visų skyrių ofisuose.

EVANSTON — CHICAGO — OAK PARK.

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

T. ANDRUSZEWICZ
1421 Division Street, CHICAGO, ILL.

Netoli Milwaukee Ave.

Puikiai Iškepa Duoną

Švariau negu anglįs, arba malkos, 
Pigiau negu gazas.

Del geriausių pasekmių vartok Perfection Oil 
pa; pardavėjus visur.

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

CHICAGO, ILL.

vietos lietuvių užuojautą; .
Nesenai čia sudegė salyk

lų malūnas. Gaisras Buvo 1 
didis. Gaisrininkai buvo at- ‘ 
lėkę iš Racine ir net Mil’ 
waukee. Daug javu sudegė. 
Užsidegė kovo 17 d. ir da
bar tebgraužia.

Darbai čia pusėtinai eina. 
Bet privažiavo daug žmonių 
ir nemažai yra bedarbių. 
Šiaip viskas čia gerai eina
si.

STEVENSTON, AYR
SHIRE, SCOTTLAND. 
Del girtybės lietuviai 

vargsta. Ekspliozija 
dirbtuvėj.

Šis miestelis yra nedide- 
Lietuvių šeimynų čia 
20 su viršum. Lietuviai 
kvailumą ir girtybę la- 
duodasi išnaudoti. Val

gomųjų daiktų krautuvės 
čia lietuvis negali turėti. 
Mūsiškiai sako, ką aš pas 
saviškį eisiu pirkti, jį po
nu daryti? Verčiau žydpa- 
laikį ponu daryti ir duoti 
jam progą save išnaudoti. 
Lietuviai ima daiktus iš ne
švarių žydų krautuvių ir, 
žinoma, susmirdusią mėsą 
gauna. Mat, gerose krautu
vėse nebarguoja. O lietu
viai, gavę algą, prageria ir 
turi eiti ten, kur ant bargo 
gauna. Blaivybė čia sun
kiai gyvuoja, ir patįs blai
vininkai nesilaiko blaivy
bės. . ▼ *• I ■ • ■ •

Vienoj dirbtuvėj buvo iš
tikus ekspliozija. Žuvo sep
tyni žmonės.

Išmislinčiuš.

2
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KATALIKAS

Žinios iš Lietuvos

Sugauta pinigus bedir
bant. Slaptajai policijai bu
vo pranešta, kad Kaune 
Šančių priemiestyj esąs 
žmogus, kursai dirbąs ne
tikrus pinigus. Naktį iš 15 
į 16 d. vasario policija už
klupo Šančių gyventoją De- 
midienko ir, padarius kra
tą, surado prietaisus pini
gams dirbti ir geroką krū
velę pridirbtu sidabrinio 
pinigėlių po 15—20 kap. 
Demidienko suareštuotas 
Rodos, nereikėjo tuo amatu 
užsiimti, kadangi gelžkelic 
dirbtuvėje turėjo užtekti
nai darbo ir uždirbdavęs po 
2 rubliu dienoje. Už netik 
rų pinigų dirbimą grasi: 
sunki bausmė.

Prūsų karalijos seime lie 
tuvių atstovai buvo pakeli 
aną savaitę klausimą apie 
nukentėjusiųjų nuo potvi 
nio Prūsų lietuvių sušelpi 
mą. D-ras Gaigalaitis tai] 
apipasakojo panemunės gy 
ventojų vargus del potvi 
nio: “Potviniai užėjo tai] 
urnai, kad gyventojai til 
vieną savo gyvastį vos-ne 
vos galėjo išgelbėti. Di 
džiausią nuostolį tie žmonėf 
turi per tai, kad jų su 
krautas pievose šienas pra 
puolė. Sunkiausia nukentė 
jo Šilokarčiamos valsčius 
todėl prašau vyriausybe 
ypač šitą valsčių atsiminti 
Nemuno lankoje aprūpinti 
ni kasdien jiems reikalin 
gu maistu 1.500 žmonių 
Ledas susikimšo ir uždarė 
upių ištakas. Potviniai už 
ėjo taip staiga, kad vandui 
vieną valandą visu metn 
užtvino. Kareiviai, begelbė 
darni nelaiminguosius gy 
ventoj us, kiti dirbo po 3( 
valandas be pertrūkio. Rei 
kėjo ir gyvuliai traukti it 
vandens. Patįs gyventoja' 
turėjo ant namų stogų lip 
ti. Nutvinusiems dabar rei 
kia pirm visko parūpinti 
pašaro galvijams ir ropu
čių sėklai. Kolionistus reik
tų ar nuo pelkių šalin nu
gabenti — tik tai butų prie? 
musų kolionizavimo politi 
ką — arba Jas pelkes reiki? 
užtvenkti. Padarytieji ūki 
ninkams nuostoliai turėtu 
būti atlvginti. Aš atsišau •/o
kiu — baigė Gaigalaitis sa 
vo kalbą — ir prie šiai] 
mielaširdingų žmonių ir ti 
kiu, kad tie ateis pagel 
bon.”

Atstovas Steputaitis taip- 
pat kalbėjo tuo dalyku 
“Aš pasitikiu — pasakė ji
sai, — kad del kalbos trum 
pumo ji nenustos savo svar
bumo. Visus svarbiausius 
dalykus, kurie * visuomenei 
rupi, jau pasakė kiti kalbė
tojai, o prie’smulkmenų su
grįšime dar komisijoje. Tcr 
bus apsvarstytas, kaip rei 
kiant, kiekvieno krašto pa
dėjimas ir plačiau paaiškin
ti visi nuostoliai del trobų, 
galvijų, pašaro, kuro, ropu
čių, daržovių ir ypač javų. 
Aš tegaliu dar į vieną kraš
tą nurodyti, kurs tuo pirm 
visų kitų stovi, jei taip ga
liu išsitarti, kad jį vanduo 
iš dviejų šalių užplūdo; tai 
yra, kaip jau pp. Maltzahn 
ir dr. Schifferer pasakė — 
Nemuno lanka. Čia vėtra 

atvaro ne vien jūrių vande
nį, bet ir visą vandenį iš 
didžiosios Nemuno apygar
dos, iš anapus sienos”.

“Nukentėjusieji nuo po- 
tvinių -Nemuno lankos gy
ventojai, — baigė savo kal
bą Steputaitis — laukia ne 
tiek vienkartinės pašėlpos, 
bet jie laukia, kad butų ir 
nuo tolimesnių tokių nelai
mių apsaugoti, o tai galėtų 
padaryti tik Nemuno lan
kos užtvenkimas”. '

Šakiai, Naum. apskr. Ar
ti Šakių miestelio vienas vo
kietis rengiasi statyti garo 
malūną.
Labai gaila, kad neatsirado 

nieko iš lietuvių užimti tą 
pramonės šaką, nors musų 
krašte yra ūkininkų turin
gų reikalingą tam turtą. 
Prieš metus ūkininkas S. 
svajojo apie tokio malūno 
statymą, vėliau ukin. M., 

■ >et nei vienas, nei kitas iš- 
akrųjų prie to, matyt, nesi- 
.-engia. Taip mūsiškiams be
laukiant — štai ir beužlen- 
ląs vokietis. Svetimtautis 
— vokietis ar žydas visuo- 
net vikresnis už lietuvį 
dek pramonėje, tiek preky
boje ir net ūkyje. Kleinys, 
Pušas ir Endriukaitis (vo
kiečiai) tai žymiausi ir be
veik vieninteliai, Šakių apy- 
inkės malūnininkai. Tą pat 
•alirna pasakyt apie kal
vystę ir kitus amatus. U- 
kyje taippat vokiečiai turi 

, paėmę žymiausias pozici
jas. .Strupų kaimas — Ša
kių priemiestis ’beveik vio
lų vokiečių apgyventas.

Kame ieškoti priežasties 
'o musų nerangumo? Lietu
vis kaimietis, iš prigimimo 
būdamas lėtas, dar prisidė
jus nemalonioms politiki- 
nėms ir ekonominėms aplin
kybėms, per kelia tą amžių 
ęludojo kaip pelė po šluota, 
’votimi jam vadovavo, sve

timi mokė, svetimi jį engė. 
Tokiu keliu išsidirbo kcis- 
as lietuvio būdas, kad jis 
iso, kas nauja, bijo, ven

dą, nepasitiki savim. Lie
tuviai drąsiausia griebiasi 
žemės, ant jos nesutilpdami, 
ir del kitokių priežasčių 
bėga į Ameriką, pelninges- 
lius užsiėmimus — preky
bą ir pramonę palikdami 
svetimtaučiams. O kiek lie
tuvių turėtų gardžią duo
ną ir kiek turto mums lik
tų, jaigu tarp musų atsa
kančiai plėtotųs pramonė! 
Iš dalies mes turime tiesą 
prisibijoti palaikymo tam
siųjų savo brolių (Kokią 
tiesą Red.), bet ta musų 
baimė perdidelė ir kaipo to
kia mums kenksminga ir, 
kįlant lietuvių susipratimui, 
laikas ją palaidoti. Reikia 
tikėt’ies, kad musų apylin
kėje ne tik du, bet ir dau
giau garinių malūnų turė
tų pakankamai darbo. 'Tai
gi, tautiečiai, dar nepervė- 
lu, -kas išgalite, drąsiai į 
darbą!

A. Juvenis.

Pivašiūnai, Trakų apskr. 
Nors Pivašiūnų parapija y- 
ra pagarsėjusi savo lenky
be, vienok, toji lenkybė ne 
tik ką nepagamino čion ap- 
šviestesnių žmonių, bet dar 

ne vieną pastūmėjo užsi
spirti ir savo tamsumoje 
užkietėti. Daugelis pivašu- 
niečių mano, kad pramokę 
šiek-tiek lenkų kalbos, jau 
yra įgiję didelio mokslo; 
dėlto daugiau nieko nebe
simokina, beveik nieko ne
skaito ir bijo tikros mokslo 
šviesos. Visoje parapijoje 
gyvena nemaža smulkių ba
jorėlių; vienas tėra dides
nis dvarininkas, baigęs 
Krakovos universitetą; iš 
mažesnių bajorų — tiktai 
vienas eina mokslus Kievo 
komercijos institute ir du
— Vilniaus komercijos mo
kykloje. Visi kiti bajorė
liai ir bajoraites — yra 
menko naminio mokslo, vos 
sugeba paskaityti, o ne visi
— ir pasirašyti. Todėl ir 
nenuostabu, jei trūksta 
žmonių čionykštėms drau
gijoms vadovauti.

Virbališkis, Ukmergės ap. 
Vasario 11 d. vakare Vir
bališkių sodžiuje kilo ug
nelė, sudegė trijų gyvento
jų veik visi trobesiai. Ge
rai, kad dar vėjas putė nuo 
sodžiaus, jei ne, tai galėjo 
sudegti visas sodžius su 
trisdešimts su viršum kie
mų. Ugnelės atsiradimo 
priežastis, greičiausia bu
sianti iš neatsargumo su 
pypke intraukusio žmogaus.

Strunaičiai, Švenč. apskr. 
Skaitome laikraščiuose, kad 
kitur Lietuvoje kįla tauti
nis susipratimas ir gimtoji 
kultūra. O pas mus visai ki
taip. Juo toliau, juo labiau 
nyksta čia lietuvvbė, musu 
gražioji kalba, musų malo
niosios1 dainos. Antai prieš 
8 metus,, klebonaujant, čia 
kun. A. Racevičiui, turėjo
me pamaldas bažnyčioje 
vien lietuviškai, vaikų prie 
pirmos komunijos prieida
vo tik keli, kalbantieji len
kiškai katekizmus. Paskiau, 
klebonaujant kun. Glode- 
niui, kuris bruko, kaip ga
lėdamas, lenkišką kalbą, ir 
pamaldos įvesta pusiau len
kiškai, pusiau lietuviškai, 
vaikų gi atsirado kuone 
pusė lenkiškai kalbančių 
katekizmus.

Klebonaujant dabarti
niam klebonui kun. A. Ša- 
banavičiui, jau pasiliko tik' 
ketvirtoji dalis lietuviškai 
kalbančių katekizmus. Net 
koktu klausyt, kaip kuni
gas, mokindamas lietuvių 
vaikus katekizmų,klausia jų 
lenkiškai: “kto pošwięcil”; 
žinoma, vaikas tyli, ir mo
tina iš užpakalio kugžda: 
Stasiuk, sakyk: “Dūk 
swienti”.

Pirmiau (prie kun. Race- 
vičiaus) lietuvių dainomis 
skambėjo visi laukai, nes 
klebonas suprato jų gražu
mą ii’ svarbumą tautiniam 
sodiečiui gyvenime ir negy
nė, bet ragino prie dainų. 
Dabartinis gi klebonas, kai 
išgirsta lauke dainuojant 
mergaites, sako, jog jos ber
niokus šaukiančios. Tai^i 
dabar jaunimas bijo ir iš
sižioti, ne tik laukuose, bet 
ir pirkioje, kad klebonas a- 
pic juos blogai nemanytų.

P.

Kazitiškis, Kauno gub. 
Čia yra dideli valdžios girių 
plotai, kuriuose dabar ker
ta “daliankas”. Vasario 11 
d. bekertant medžius, vie
nas medis krito ant kertan
čio žmogaus ir sutraiškino

žmogelį ant vietos. Pasiliko 
našlė su mažais vaikeliais. 
Šią žiemą jau antrą žmogų 
taip užmušė. Vis per žmo
nių neatsargumą’ medžius 
kertant.

M. Abaravičius.

Papilių sodžiuje, Ežerė
lių apskr., nesenai pasimirė 
moteriškė, turėjusi 117 me
tų amžiaus.

— Vasario 18 d. Piškių 
palivarko (nuo Gardino už 
3 verstų) bernai, kaip rašo 
“K. L.”, kuldami lauke lu
biną, rado kūgyje pražuvu
sias pernai užveizdos Va- 
sinsko dukters Olgos lavo
ną. Rankos, kojos, kaklas 
ir veidas buvę žiurkių iš
graužtos. Nelaimingoji išė
jusi iš namų bažnyčion 
gruodžio 11 d., 1913 m., at
gal nebegrįžusi, ji buvo su
sipykusi su motina, tad nu
ėjusi tikriausia miegot kū
giu ir ten, tur-but, įgriuvu
si ir, negalėjusi išlipti, už
troškus!.

Veisėjai, Seinų apskr. 
Pernai rudenį visas Veisė
jų valsčius, patariant vals
tybės durnos atstovui kun. 
A. Laukaičiui, pripažino 
reikalingu įsteigti bent 10 
mokyklų ir pasiketino tuo- 
jaus po Naujų Metų tą su
manymą įvykdinti. Bet de
ja! Ne visiems rupi šviesos 
šaltinis, nūnai kiti jau be
veik norėtų atsižadėti nuo 
to sumanymo. Įkurta tiktai 
viena mokykla Gudeliuose. 
Mokytoja lietuvaitė, vaikų 
mokinasi su viršum 50. Bet 
patekti norėjo kur-kas dau
giau, bet vietos stoka.

r-^.. Anča.

Seirijai, Seinų apskr. Čio
nai įsteigta “Žagrės” san
krova. Ketinta buvo įsteigti 
ją Seniau, bet negalima bu
vo namų surasti. Buvo pa
samdyta Monaso namai, 
bet sujudę žydai-seiri j iečiai 
sumetė savininkui'300 rub. 
metinės nuomos, ir jis 
“Žagrės” neįsileido. Iš to 
kilusi byla išėjo šitaip:

Sankrova per trejis me
tus, per kuriuos buvo pada
ryta sutartis, butų turėjus 
2.000 rub. pelno. Taigi san
krova ir busianti Monaso 
namuose tolei, kol, skaitant 
po 300 rub. metinio mokes
nio, išrinks tuos 2.000 rub.

Liškeva, Seinų apskr. 
Trįs lietuviai, susimetę pi
nigų, taip vadinamuose čion 
“Tuščiuose cieliuose”, į- 
steigė sankrovą. Tie “cie- 
liai” tai kitąsyk buvusi čia 
vienuolyno rūmai, kuriuos 
nūnai ’ Liškevos klebonas 
jiems tam reikalui dykai at
leido.

Kauno gubernatoriaus į- 
sa-kymu nubausti už varto
jimą ginklų be leidimo 13 
valstiečių pinigine bausme 
nuo 3 ligi 25 rub. arba areš
tu, ir trįs valstiečiai nuo 1 
ligi 3 mėnesių arešto be pa
keitimo pinigine pabauda. .

Kauno gub. “ratnikai” 
šaukiami mokslan nuo ko
vo 15 d. ligi balandžio 11 d.

VIII lietuvių dailės pa
roda. Šiemetė paroda, kaip 
iš atsiųstų dailės darbų ma
tyti, bus didesnė ir įvaires
nė, negu pernykštė. Iš dai
lininkų pastaruoju laiku at
siuntė paveikslų šie tapy-
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tojai: Jonas Šileika, Justi
nas Vienožinskis, Adomas 
Varnas ir Žmuidzinavičius. 
Laukiama atsiunčiant pa
veikslų Tado Daugirdo, Ig
no Šlapelio ir Kazio Stab- 
rausko. Skulptūros darbų 
atsiuntė Juozas Zikaras. 
Daug nepaprastai gražių 
daiktų gauta liaudies sky
riuj. Įžymiausius v eikalus 
atsiuntė: 3 broliai Buraičiai 
nuo Šiaulėnų — mediniai 
dirbiniai: lazdos, lentelės, 
dėžutės, koteliai, papirosi
nės ir tt.; Juozas Astraus
kas nuo Telšių — kryžiai, 
Gr. Moklinto iš Vilniaus — 
liet, raštais austą kilimą, 
Tadas Daugirdas — Kauno 
motreių juostas (virš 70), 
Vanagas nuo Valkininko -— 
audimą, Kriščiukaitis iš 
Vilniaus — rėmų pavyz
džiai tautiškame stiliuje, 
Morta Raišukytė iš Tilžės 
— šilkinės juostos, kakla
raiščiai ir daug kitų.

Daiktų priėmimas paro- 
don jau užbaigtas. Gražiau
si veikalai fotografuojami. 
Bus jie padėti iliustruota
me parodos kataloge.

“Viltis”.

Vergija gyvuojanti. Vo- 
kietijos pariamente.perskai
tyta ir apkalbėta vakarinės 
Afrikos gubernatoriaus, dr. 
Schnee, raportas, kuriame 
pažymima, kad tose vokie
čių kolionijose vergija se
noviškai gyvuojanti. Parla
mentas už tai užsipuolęs 
aut valdžios, kuri ligšiol ne
panaudojus atsakančių me
todų vergijos panaikinimui.

Į Laiką 
Iki Mi natai

Daug kartų dienoj jus norite parū
kyti — ir jus nekuomet neištrokšit 
rūkyti, jei turėsit nuolatai NAVY pa
kelį. Jus greitai susuksit cigaretą iš 
tu šilkinių Long Cnt ir pu-pu-pu! ir 
jus troškimas patenkintas tuomi žvie- 
žiu, saldžiu, kvepenčiu Budley tabaku.

Tokiuo budu tūkstančiai vyrų Jau- 
Tieną — kas dieną — per ištisus me
na sveiką užsiganėdinimą per visą 
tus. c ■

NAVY
Lofig Cut Tobacco

“Geriausia laboka geriausias pakete”.
NAVY turi gardų švelnu skonį. To

kio skonio neturi nei jokia taboka. Tas
/ paeina nuo rūpestingo auginimo ir 

1 brandinimo. Ir gauname čystą, švelnią 
■ Burley taboka vartojama aut laivyno. Ji 

| turtinga, švelni, ir sveika.
Patirk, kaip leng- 

va susukti dailų ci- 
gareta ir Long Cut 
Burley. Bandyk NA
VY pypkėj ir bandyk 
čiulpti. Jus rasit pa
sitenkinimą varto
jant ją visokiais bu
dais — NAVY yra 
viskam gerta. 
Prašyk savo pardavėjo

DYKAI
nemokamos “papers” 
kningelės, kuri duodama 
prie kiekvieno 5. NAVY 
paketo. 7-Į*]

THE AMERICAN 
TOBACCO COMPANY „Įimuiu—4»ru

Naujas rekordas. Vokie
tijos aviatorius Linnekogel 
padaręs naują rekordą ae
roplanu augštumoj, nes pa
kilęs 18.050 pėdų. Vadina
si, taip augštai į padanges 
dar nei vienas aviatorius 
nėra pakilęs. Kasžin kaip 
tokiam žmogui persistato 
šis pasaulis pakilus be bal
inės tokion augštumon. i 

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 sergančią 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 ligonbutj taip:

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

3252-54 So. Morgan St. Chicago, Ill.
Telephone Yards 6685

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

CHICAGO, ILLINOIS

M No visados veidas padailina 
žmogų, bet gerai pritaikintas ir 
pasiutas siutas. Jei nori turėti ge
ra drabužį tai nejieškek svetimi} 
kreučiij, ateik pas mane, aš gva- 
rantuoj padirbt jums toki drabu
žį kokio norisito. Prekes žemiau
sios, didelis pasirinkimas matėri- 
Jų, Daugybė žmonių džiaugiasi ma
no darbu — busi linksmas ir ta- 
Smano rodos.

ATAISYMUS 

fSKAS 
Drabužių.

JTED ST.
DS 6789
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KATALIKAS

BALANDIS m., 1914 m.
2. K. Pranciškaus Pauliečio
3. P. Pankraeij. ir Bišardo
4.. S. Izidoriaus v. išp.
5. N. Verbų n. Vine. Fer.
(>. P. Celestino, Vilhelmo
7. U. Jono Krik, de Ja Salio
S. S. Dionizijaus.

Patemijimai.
Lietuvos kunigaikščių 

karūna.
Nelabai senai “Katali

ke” visai trumpai iš lenkų 
laikraščių paminėjome, kad 
vėtrų metu Krakovo apy
linkėse išvirtęs vienas me
dis ir po juo atrasta kokia 
tai karūna. Lenkai pradžiu
go tuo nepaprastu atsitiki
mu. Tečiau paskui jų laik
raščiuose paaiškinta, kad 
toji karūna kasžin kur at
rasta pirm trejų metų, gi 
atradimo tikrybė busianti 
paskelbta tik po 40-ties 
metų. Ant galo jų drąsesni 
mokslo vyrai ėmė tvirtinti, 
kad toji karūna nesanti len
kų, bet, matyt, lietuvių, 
kuri buvus skiriama Lietu
vos kunigaikščiui Švitri
gailai. Kiti dar kitaip ėmė 
spėlioti.

Tame reikale rašo “Vai
ras” (No. 3) ir “Viltis” 
(No. 44). “Vairas” atkar
toja tarp lietuvių paskly
dus! spėliojimą, kad ar tik 
nebusianti karūna, prieš 
trejus metus pagrobta iš 
Vytauto karsto Vilniaus 
katedros bažnyčioje. Ir, ži
noma, jei toksai spėjimas 
■batu.. teisingas, tai labai 
kompromituOTų vieną Vil
niaus pralotą ir žinomą 
daktarą, kuriems tik pade
dant galėjo būti šita karū
na pavogta iš katedros. To
liau “Vairas” taip rašo:

“Ar ji bus paglemžta iš Vy
tauto karsto Vilniaus kated
roje, ar šiaip jau kame rasta, 
gal kada-nors bus susekta. 
Šiaip ar taip, nesame tauta be 
ambicijos ir negali būti mums 
vis lygu, kame turi būti pa
dėta ir laikoma toliau taip 
brangi tautos liekana, kaip 
tas musu senovės liuosybės 
ženklas, kuriam tiek daug 
vargo padėjo musu didysis 
galinčius Vytautas.

“Aplenkdami klausimą, ko- 
kiuo budu pakliuvo ta karū
na vėl Į lenką rankas, turi
me rupinties, kad bent po 
penkių amžių ją mums paga
liau sugrąžintų ir padėtų ją 
ten, kame patįs panorėsime. 
Gerai butų, kad Lietuvos 
Mokslo Draugija, kuri dar 
taip nesenai yra apsaugojusi 
Vilniaus Pilies kalną nuo 
profanacijos, pasiimtų vesti 
tuo reikalu derybas. Jei len
kai reikalautų iš musų už 
tą karūną užmokėti, tai ne
abejojame, kad visuomenė 
tikrai rastų lėšų tam tikslui. 
Gi “Viltis” sako:

“Pasiryžus lenkams šių me
tų sausy j padėti Vavelyje 
(Krakove) prieš trejis metus 
iš kasžin kur gautąją ir ko
kiomis nepaprastomis aplin
kybėmis buk tai rastąją se
novės karališkąją karūną, lie
tuvių tarpe gimė įsitikinimas, 
kad toji karūna lenkų išvog
ta 500 metinėms Žalgirio ko
vos sukaktuvėms pagerbti iš 
D. L. K. Vytauto karsto Vil
niaus katedros bažnyčioje. 
Jaigu šitas spėjimas butų ne
teisingas, tai tegalimas negu 
bent šitokis tos karūnos kil
mės išaiškinimas, būtent, kad 
ji esanti karūna, kurią cieso
rius Zigmantas, paglemžus 

lenkais Vytautui skirtąją ka
rūną, nusiuntęs antrusyk to
kią pat Švitrigailai ir kuri, 
kaip žinoma, lenkų intrigomis 
taippat to, kam buvo skiria
ma, nepasiekusi.

“Jei butų teisingas pirma- 
sai spėjimas, tai butų pada
ryta tikrai nepaprasta pikta
darybė. ..

“Po įvairių netikėtiną tos 
karūnos aprašymų, kuriais 
buvo pilni išpradžios lenkti 
laikraščiai, dabar ir patįs len
kai mokslininkai pradeda blai
viau žiūrėti j tą dalyką.

“Viltis” ant galo pa
brėžia, idant Vilniaus ka
tedros turtų saugotojas, jos 
klebonas kun. Savickis nę- 
gaišuodainas paaiškintų, ar 
I). L. K. Vytauto karste 
randasi karūna, ar ne.

Čia kas-nors yra negero 
su ta karūna. Juk lenkai ne 
veltui pėdsakius maišė, iš- 
pradžių tokius niekus skel
bdami, kad karima tuč-ne- 
tikėtai užeita po išgriuvu
siu medžiu.

“Krasa ir brangumas”.
Suvienytųjų Valstijų 

krasos departamentas su
manė ateiti pagelbon šios 
šalies gyventojams ir tuo 
reikalu pirmus žingsnius 
jau atliko. Departamentas 
mėgis jau išrišti brangumo 
problemą. Kadangi per kra- 
są šiais laikais siunčiama 
Įvairios rūšies siuntiniai, 
tatai sumanyta leisti taime
riams krasa siuntinėti įvai
rius savo produktus tiesiog 
į konsumentų namus.

Tuo tikslu krasos depar
tamentas parinko miestus, 
kuriuose del išmėginimo 
bus įvesta betarpiniai san
tykiai tarp farmerių ir kon
sumentų. Generalis post- 
meisteris Burleson išleido 
įsakymą, kuriuomi leidžia
ma vaduoties gurbais ir dė
žėmis del siuntinėjimo kra
sa sviesto, kiaušinių, paukš
čių, daržovių ir vaisių. 
Miestų Boston, Atlanta, St. 
Louis, San Francisco, Bal
timore, Detroit, La Crosse, 
Lynn, Bock Island ir Wa- 
sliington postmeisteriams 
įsakyta surašyti aplinkinius 
farmerius, kurie norėtų tu
rėti betarpius santikius su 
konsumentais ir siuntinėti 
krasa jiems savo produktus. 
Spauzdinti lapai su tokių 
farmerių pavardėmis ir ad
resais bus dalinami minė
tų miestų gyventojams.

“Ačių tiems lapams”, sa
ko general io postmeisterio 
padėjėjas Roper, “mieste 
gyvenąs konsumentas be
tarpiai susineš su farmerių, 
kuris jo reikalavimus ga
lės pilnai išpildyti, kas sa
vaitė pasiųzdamas užsaky
tus produktus. Konsumen
tas apturės šviežius pro
duktus, gi farmeris liks pa- 
liuosuotas niuo važinėjimo 
turgini, kadangi sodžiaus 
krasa paims siuntinį jam iš 
namų ir pristatys konsu- 
mentui.

‘ ‘ V iena tii ic sui ikenybė, 
rasi, bus su dėžių ir gurbų 
grąžinimu atgal farmeriui. 
Bet ir tame atsitikime gali
ma supakavimas duoti taip 
pigus, idant jo nereikėtų 
grąžinti ir konsumentas be 
abejonės sutiks ir už tai 
net atlyginti.

Kaip matome, įvairiais 
budais, priemonėmis nori
ma valgomuosius produk
tus atpiginti, norima bėdi- 
nesniems gyventojams pa

lengvinti. Rasi, šis krasos 
departamento sumanymas 
ir pasirodys išganingu vi
suomenei daiktu. Jei gerai 
nusiseks su augščiau pami
nėtais miestais, tai bus į- 
vykinta ir visur kitur. Ma
noma todėl, kad krasa sa
vo pigiais patarnavimais iš
ris brangumo problemą. 
Tik dabar laukiama gero 
noro iš farmerių pusės.

Kokių kalbėtojų randasi.
“V. L.” atspauzdintoje 

korespondencijoje iš Balti
more, Md. apipiešiamas ži
nomas vienas socialistų “kal
bėtojų”, p. Smelstorius, kur 
tarp kitko sakoma:

“... teisybė, kad reikia 
mums gerų kalbėtojų, tik ne 
tokių, kaip p. Smelstorius. 
Manau, kad jis apie vištas ir 
kiaušinius kalbėdamas dau
giau naudos žmonėms padary
tų, negu dabar. Višta ir kiau
šinis, tai praktiškas žmogaus 
maistas ir be jų nei p. Smels
torius apsieiti negali. O pa
klausiam, kas iš tokių prakal
bų, kuriose kalbėtojas nei pats 
nežino, ką terškia. Pav., Law
rence girdėjau jį kalbant nuo 
estrados ir dar prie jaunų 
merginų, kaip viena paleistu
vė jį kalbinusi pasimylėti”.

Mat, p. Smelstorius yra 
“Pirmyn” redaktorius, ta- 
tai jis baltimoriečiams ir 
nori pasirodyti su savo “iš
kalbingumu”. Bet juomi 
jau ėmę piktinties net pa
tįs kraštutinieji elementai.

Kaip žinoma, musų visi 
socialistai kalbėtojai atsi
žymi savo “iškalbingumu” 
padorumo srity j, ypač kuo
met jiems užeina ant seilės 
bjaurioti tikėjimą ir ilga
skvernius.

Na, ir tokie indi viduti
niai visur lietuvių tarpan 
skverbiasi ir nori jiems va
dovauti!

Socialistinis fondas.
Lietuvių Socialdemokra

tų Partijos įgaliotiniai A- 
merikoje, L. Pruseika, P. 
Grigaitis ir A. Baranauskas, 
nesenai savo laikraščiuose 
padėjo atsišaukimą į Ame
rikos lietuvius darbininkus, 
kad jie remtų savo aukomis 
lietuvių darbininkų luomo 
reikalus Lietuvoje. Sulyg
to atsišaukimo jie sumanę 
įsteigti fondą Lietuvos dar
bininkų laikraštijos šelpi
mui. Kuomet Amerikoje 
tarp lietuvių anais metais 
buvo renkama aukos revo
liucijai, labai pasekmingai 
Vilniuje gyvavo “Naujoji 
Gadynė”, “Skardas”, “Ža
rija”. Nustojus aukas rink
ti, sustojo ir laikraščiai ė- 
ję. Taigi dabar išnaujo ma
noma rinkti aukas kokiam 
tai laikraščiui “Vilnis”, 
kuris išleidžiamas jau net 
Rygoje.

Toks socialistų meškerio
jimas paprastas jų užsiė
mimas. Nes argi gali toks 
aklai partijinis laikraštis 
užganėdinti Lietuvos darbi
ninkus, kurių tarpe yra 
žmonių įvairiomis pažiūro
mis ?

Lietuvių vargai.
Vienas lietuvis per “Tė

vynę” nusiskundžia visuo
menei ant “Šaltinio”, ku
ris pereitais metais sulyg 
caro manifesto paskelbęs 
visų išeivių, prasišalinusių 
nuo kariuomenės, žiniai, 
kad jei jie paskirtu laiku 
sugrįšiu ir turėsią pabaig

tus 33 metus amžiaus, tai 
tokių nei bausiu, nei im
sią kareiviauti. Tečiau tuo 
“Šaltinio” paskelbimu dau
gumas lietuvių apsivylę, 
nes, kad nereiktų karei
viauti, reikėję turėti 34, bet 
ne 33 metus.

Keli atsitikimai mums ži
nomi, kad po tam “gar
siam” caro manifestui su- 
grįžusieji Rusijon buvo i- 
mami kareiviauti ir baigę 
40 metus amžiaus. Po ilgų 
tąsymų nuo Annaso link 
Kaiafo buvo paleisti, žino
ma, daugiausia su kyšių pa- 
gelba. Taigi tas faktas liu
dija, kad caro manifestais 
daugiausia pelui j a Lietuvos 
valdininkai rusai.

Įveda “Moterių skyrių”.
“Draugas” rašo, kad ir 

jis jau įvedąs tam tikrą 
“Moterių skyrių”, kuria
me busią apkalbami svar
biausieji moterių reikalai 
katalikiškuoju žvilgsniu. Ir 
“Draugas” dideliu džiaugs
mu tai darąs, nes

“Ligšiol moters rolė beveik 
baigėsi vaiką auginime, auk
lėjime ir namą vedime. Svar
bi tai rolė begaliniai, bet del 
įvairią nemalonią aplinkybių 
musą moteris neatlikdavo tos 
rolės kaip reikiant. Reikalin
gas moterių susispietimas į 
vieną didelį būrį, kad bendro
mis pajėgomis lavinties ir 
buošties prie šios savo užduo
ties atlikimo. Tečiau žmonija 
laukia pasirodant moteriškės 
dar ir visuomenės ir politikos 
gyvenime, laukia ir pasitiki 
daug gero iš moterių ir lietu- 
vią visuomenė ’ ’.
Be to “Draugas” įvedąs 

kokias tai Ratilo su Kaziu 
“pašnekas”.

IndustriMistų laikraštis.
“Vien. Liet.” rašo, kad 

žinomoji Industrial Wor
kers of the World organi
zacija, kuri ir tarp lietuvių 
darbininkų turinti jau ke- 
liatą kuopelių, nuo kelių 
savaičių garsinasi ketinan
ti įkurti lietuvių kalboje 
laikraštį. Toksai laikraštis 
pirmiau buvę manyta įkur
ti Chicagoje, tečiau dabar 
girdima iš kitos vietos apie 
tą patį.

Industrialistai, mat, ne
susitaiko su socialistais. O 
juk, rodos, jiems tiktų ben
drauti, nes kaip vieni, taip 
ir kiti giriasi tais pačiais 
keistais, neatsiekiamais ide
alais.

Nori naujos centro 
valdybos.

T. M. D. 145 kuopa, Ta
maqua, Pa. — skaitome “V. 
L.” — savo mėnesiniame 
susirinkime, kovo 1 d;, įne
šė sumanymą rinkti naują 
centro valdybą, nes dabar
tinė labai silpnai darbuo
jasi raštų leidime.

Daugeliui lietuvių nerei
kėjo keliauti Amerikon.
Šį straipsnelį pasiryžau 

parašyti štai delko. Kas
dien į Ameriką “galva
trūkčiais” bėga musų lie
tuviai dolerių pasisemtų, 
bet dar ir bėgs — žinau, 
man jų nesustabdyti. Tik 
norėčiau priminti tiems, 
kurie vietoje nušvietus A- 
meriką tikroje jos šviesoje, 
vis dar teberašo į Lietuvą 
sakydami, kad čia ištikro 
doleriai kaip pas mus 

skiedros mėtosi, tik reikia 
atvažiuoti ir prisigraibsty- 
ti — jog tokie, skelbdami 
netikras žinias, ne tik klai
dina nežinėlius draugus ir 
bičiuolius, bet prisideda 
prie susilpninimo Lietuvos 
krašto, o ir pačios Ameri
kos visuomenę sunkina.

Ar maža yra atsitikimų, 
kuomet ir vidutiniškai pasi
laikąs Lietuvos ūkininkas, 
prisiklausęs tuščių paskalų 
apie Amerikos stebuklin
gus uždarbius, išnuomavęs 
keliems metams ūkį, atva
žiuoja į Ameriką dolerių 
parsivežti. Gerai, jei jis y- 
ra taupus, tai po keliatai 
metų, sunkiai dirbtuvėje 
prakaituodamas, parsiveža 
kokį tūkstantėlį. Bet ar ta
sai tūkstantėlis atstovi nu
plėštą per kelerius metus 
be priežiūros išbuvusį jo 
ūkį ir sunaikintą sunkiu 
darbu sveikatą? Nekados. O 
jaigu dar pridursime tą, jog 
jis per tą laiką būdamas A- 
merikoj negyveno tikruoju 
gyvenimu, nesistengė tai- 
kinties prie visuomenės rei
kalavimų, bet tykojo visa
me tik dolerį sučiupti, tai 
matysime aiškiai, kokia 
nauda buvo iš to Lietuvai, 
Amerikos visuomenei ir 
jam pačiam.

Kas kita su bežemiais. 
Jų ir Lietuvoje skurdus li
kimas. Tai ir ne dyvai, jog 
vos tik piemens botagą 
spėjo numesti bernelis, ar 
mergelė, jau bedumiąs A- 
merikon. Juos taippat vi
lioja jų ten esanti draugai 
ir broliai, prisiųzdami ame
rikoniškais “ponaičiais” ir 
‘ ‘ panelėmis ’ ’ pasirodžiusius 
savo paeveikslus. O šie pa
matę tokį gražų savo Joną, 
ar Barbę, jau nebenurimsta 
ant vietos, girdi, brač, ir aš 
tokiu Amerikoje busiu. Bet 
nežino nabagai, kad čia ir 
“ponaičiai” dirba savo kru
vinu prakaitėliu apsipilda
mi. prie raudonų geležies 
dirbtuvių krosnių, ar dvo
kiančiose pragaro smarve 
skerdyklose. Gerai, jei stip
raus budo ir taupus pakliū
va į šią šalį, tai tokis kiek 
greičiau atsipeikėja, kiti-gi 
pamilę smuklių raugo sko
nį, amžinai vargsta sunykę. 
Aš bevelyčiau iš širdies' 
kiekvienam lietuviui, kinis 
turi Lietuvoj nors mažą že
mės sklypelį, neapleisti jo. 
Taippat ir tiems, kurie tu
rite susitaupę keliatą šim
telių, rodi j u ir draugiškai 
patariu grįšti į savo seną
ją tėviškę ir pirkti kiek iš
galint žemės. Jaigu gerai 
žmogus apsvarstai, tai jau 
del vienos gamtos grožės 
Lietuva yra gerbtina ir ver
tėtų kiekvienam, kuris nors 
šiaip-taip gali ten išsitekti 
— neapleisti jos. Ar gali at
stoti Amerikos dvokiančiu, 
trenksmingų miestų dirbtu
vės ir aptriušę murai tą ty
rą orą, darželių gėlių kva
pą, lietuvaičių dainas ir 
paukštelių čiulbesį, kurių 
nei vieno, nei kito Ameri
koj mes nerandame — ar 
gali?...

Misviečių Albinas.

Vokietijos parlamentas 
nenori paskirti $50.000 ke
liones lėšų į Afriką sosto 
įpėdiniui, kuris todėl savo 
tą kelionę atidėjo ir skelbia, 
kad “neturįs” laiko leisties 
ton kelionėn.

Reikale vyskupo lietuvio,
Tikrai dar nežinome, ko

kį mes gausime į tą klausi
mą musų katalikiškų laik
raščių atsakymą. Rasi, bus 
atsakyta, kad Amerikos lie
tuviams savo tautos vysku
pas yra tik svajonė. Gal pa
sakys, kad tuo dalyku rei
kia dar toliau palaukti. O 
gal pažymės, kad ne “Ka
talikui” tas dalykas turėtu 
rūpėti, nes esama “rimtes
nių” laikraščių. Tegu bus 
visaip, kaip kas tik išmano. 
Bet mes tą darbą pradėję 
jo nemosimo šalin. Ir tikrai 
darbuosimės už savo tautos 
vyskupą. Vyskupas lietuvis 
Amerikoje reikalingas kaip 
tikėjimo, taip ir politikos 
žvilgsniu. Lietuviai turėda
mi savo vyskupą kaip matai 
tuojaus pakiltų svetimtau
čių akyse ir nebūtų perdaug 
iš visli pusių ujami, panie
kinami.

Bet turėti vyskupas lie
tuvis — gražu ir lengva pa
sakyti. Kas kita yra jį gau
ti. Čia taigi ir susiduriame 
su neperlaužiama svetim
taučių dvasiškių siena ir 
prieštaravimais. Bet uolus 
ir bendras tautos veikimas 
visuomet pergali kadir di
džiausias klintis. Užbrėž
tas iškalno išmaningas vei
kimas visuomet esti pasek
mingas.

Nėra abejonės, kad sve
timtaučiai vyskupai tam 
šventam sumanymui pasi
rodys didžiausi priešininkai. 
Juk labai gerai žinome, 
kiek tai lenkai prisikamavo, 
kol apturėjo sau du vysku
pu. Rasi, ir to jie ligšiol 
nebūtų gavę, bet, ačių sa
vo atkaklybei, pasistatė taip 
smarkiai prieš dvasišką vy
resnybę, kad pastaroji pa
būgus liūdnų iš to pasek
mių buvo priversta nusileis
ti. Taippat žinome, kaip 
dvasiškoji vyresnybė be jo
kio reikalo gana skaudžiai 
persekiojo ir dabar dar per
sekioja tuos lenkus kuni
gus, kurie atvirai per laik
raščius reikalavo sau savo 
tautos vyskupų. Yra atsiti
kimų, kad nekurie lenkų 
laikraščiai lenkams katali
kams buvo draudžiama 
skaityti, kunigams gi į juos 
rašinėti. Ir vis tas buvo vei
kiama už reikalavimą savo 
tautos vyskupų. Panašių 
trukšmų ligšiol daugiausia 
butą Milwaukee’s arei vys
kupijoj, kur esailia daug 
lenkų ir kur jie, vienok, ga
vo vyskupą lenką. Kitur ko 
panašaus nebūta, nes len
kai romiai apsieidavo ir 
laukdavo pačios dvasiškos 
vyresnybės sprendimo.

Panašus visokie nesma
gumai be abejonės laukia 
ir lietuvius, kuomet jų bus 
atvirai pareikalauta sau 
prigulinčių teisių. Tik pa
manykite, broliai, kokia čia 
gali būti Amerikoje bažny
tinė tvarka, jei bile duotai 
tautai neleidžiama turėti 
vyresnis dvasiškas vado
vas. Mat, čia iš seno visos 
arei vyskupijos randasi ar
ba airių arba vokiečių arci- 
vyskupų rankose. Gi arci- 
vyskupai į sau priklausa- 
mas vyskupijas vyskupais 
visuomet skiria tik savo 
tautos žmones. Svetimtau
čiams ten nėra vietos. Aiš
ku todėl, kad tokiuo pasi

elgimu ne Dievui garbė di
dinama, bet politika vari
nėjama. Tuo tarpu politi
kos platinimas ir tik saviš
kių favorizavimas Dievui 
ne miela. Tegu Dievą gar
bina visos tautos įvairiomis 
kalbomis.

Tegu kas skaitytojų ne
pamano, kad mes tais žo
džiais norime įžeisti dvasiš
ką vyresnybę. Visai ne. Ka
talikų tikėjimo žvilgsniu 
mes gerbiame visus svetim
taučius tikrus kunigus ir 
vyskupus kai kad ir saviš
kius. Tuo pačiu žvilgsniu 
mes gerbiame katalikus 
kunigus kadir chiniečius ar 
japoniecius ir kitus.. Tegu 
kunigas paeis iš bile kokios 
tautos, bile tik jis bus tik
ras, ty. Rymo-Katalikas, 
toksai visuomet bus musų 
gerbiamas, nes jis priklau
so vienai avidei, yra pak
lusnus Bažnyčios Galvai.

Tečiau tautiniu žvilgsniu 
mes visgi labiau esame pri
sirišę prie savųjų dvasiš
kių, savo tautos vadovu. 
Jiems daugiau atsidavę, ne
gu svetimtaučiams. Savie
ji dvasiškiai pažįsta savo 
tautos žmonių būdą, žino 
savo tautos reikalus, savo 
tautos reikalai jiems yra 
savi reikalai. Svetimtaučiai 
gi musų nepažįsta ir musų 
reikalai jiems yra svetimi.

Štai kodėl mums reika
linga turėti vyskupas lie
tuvis!

Pereitais metais “balto
jo caro” valstybėj 374 iš
leistuvės turėjo užmokėti 
139.650 rublių pabaudos, 
226 laikraščiai sukonfiskuo- 
ta, 63 redaktoriai uždaryta 
kalėjimai! ir 20 laikraščių 
užginta leisti.

1911 metais visame pasau
lyj geležinkelių ilgis išnešė 
655.842 mylių.

Ant salos Borneo mote- 
rįs laikoma gražuolėmis tos, 
kurios turi kuoilgiausįas 
ausis.

Jaunas žmogus be ener
gijos, tai visvien kaip gari
nė mašina be garo.

Vyriškis nešioja laikro
dėlį, kad nepasivėlinus; mo
teriškė nešioja, kad žinojus, 
kiek susivėlino.

Amsterdamas yra pasta
tytas ant 100 salučių, su
jungtų 300 tiltų.

Kartais ir daugkalbantis 
trumpu laiku po šliubui iš
moksta. .. klausyti ir tylėti.

1912 metais Vokietijoje 
užmušta ir suvalgyta 8.132 
šunes. Daugiausia šunienos 
sunaudojama Saksonijoje.

Kalbama, kad Meksiko 
revoliucionistų vadas Villa 
nei skaityti, nei rašyti ne
moka, bet kauties ir per
daug moka.

Anglijos karalius labai 
energingai įkišo savo nosį į 
Ulsterio reikalus, už ką da
bar skaudžiai kritikuoja
mas.

Geresnis yra toksai pai
kas, kuris nieko nežino, ne
gu toksai, kuris sakosi per
daug žinąs.
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“Tltanlco” išėmimo pienas.
C

Balandžio 15 d. 1912 me
tais, taigi neužilgo sueis du 
metu, aplink 6 vai. vakare 
baisi žinia aplėkė visą pa
saulį.

“Titanic” nuskendo. Di
džiausias pasaulyje garlai
vis savo pirmoj kelionėj iš 
Europos į Ameriką susi
daužė su ledynu (lediniu 
kalnu) ir nugarinėjo Atlan- 
tiko dugnan podraug su 1.- 
500 su viršum žmonių ir 
keliu milijonu dolerių ver
tės turtų.

Baisi katastrofa.
Per ištisias savaites apie 

kitką nebuvo kalbama, kaip 
tik apie “Titanico” nusken
dimą, apie milžiniškus pel
nus New Yorko biržoje iš 
tariamojo kelioms valan
doms sulaikymo tos žinios 
nuo paskelbimo, apie pa
brangimą bevielio Marco- 
nio telegrafo akcijų — bet 
lygia dalimi mokslininkai 
ėmė džiovinti sau galvas 
apię tai, kas atsitiko su pa
čiu nuskendusiu laivu.

Šimtai įvairių spėliojimų 
pasklydo pasaulin. Buvo pa
sakojama, kad vandens 
spaudimas garlaivį sumalė 
į geležinę masą; pasakota, 
kad povandeninės srovės 
garlaivį nuvilko į kasžin- 
kur, į nežinomus kraštus; 
butą ir kitokių spėliojimų. 
Tečiau visi vienbalsiai tvir
tino, kad apie nelaimingojo 
garlaivio ištraukimą negali 
būti nei svajonės.

O tečiau!
Štai baigianties dviem 

metam pasaulin paleista 
nauja mintis, naujas pro
jektas ne tik nuskendusį 
milžiną surasti, bet dar jį 
partempti į New Yorko 
uostą.

John Smith, žynius inži
nierius iš Denver, Colo, 
skelbia pasauliui, kad jis 
labai trumpu laiku pajėg
siąs ne tik suieškoti nu
skendusį laivą, bet dar jį 
iš vandens iškelti ant pa
viršiaus ir pritempti uos
tau.

Šešiolika tūkstančių as
tuoni šimtai keturiasde- 
šimts pėdų gilus vandens 
grabas, o tečiau inžinierius 
Smith tvirtina, kad laivas 
išimti galima, yra tam tiks
lui jėga, gi toji jėga vadi
nasi magnitas.

Inžinierius Smith nėra 
svajotojas. Pažįsta jis me
chaniką, žino elektriką, ži
no magnito jėgą. Tuos tris 
mokslus pakinkys savo 
minčių įvykdinimui. Tam 
tikslui pienus jau išdirbęs; 
laukia tik savo išradimams 
užpatentavimų ir paskui ga
lėsiąs pradėti darbą. Bet 
verčiau paklausykime, ką 
jis sako apie tuos savo su
manymus.

“Tas mums užims neper- 
daug laiko — pasakoja pil
nai įsitikinęs — aplink 30 
dienų laivą surasti, ir tik 
tuomet prasidės tikrasis 
darbas, kad ištraukus iš 
bedugnės tą milžiną; ir pa
starasis darbas užims ne 
daugiau 30 dienų. Taigi pra
ėjus trims mėnesiams nuo 
darbo pradžios nuskendęs 
garlaivis galės grožėties 
New Yorko užlajoj.”

Ir tai nesanti jokia sva
jonė. Visokie apskaitymai 
esą atlikti su mažiausiomis 
smulkmenomis. Ir štai ką 

toliaus sako inžinierius 
Smith:

“Nereikia net daug žmo- 
nių tam darbui. Sulyg ma
no apskaitymo užteks 162 
žmonės. Gi kas link lėšų, 
yra reikalinga pusantro mi
lijono dolerių.

“Nematau čia jokio neį- 
sekmumo. Kas link žmonių, 
laiko ir pinigų — viskas rū
pestingiausia apskaityta. 
Penki mašinerijų ir prietai
sų modeliai jau parengti už- 
patentavimui. Tan skait- 
liun įneina nežinomų ligšiol 
konstrukcijų povandeninės 
valtis, kurios galės operuo
ti trijų mylių gilumoje, po 
vandeniu, kad tuo tarpu šių 
laikų tokios valtįs gali pa
nerti tik lig poros šimtų pė
dų giliai.”

Žinomas dalykas, inžinie
rius Smith neskelbia pa
sauliui tų povandeninių 
valčių konstrukcijos, prisi
bijodamas, idant kas tų ple- 
mj nepasisavintų. Taippat 
jo milžiniškų jėgų magin
tai laikoma didžiausioj 
slaptybėj, kaip ir visos ki
tos prietaisos tam tikslui 
išgalvotos.

“Pirmutinis daiktas 
bus — sako inžinierius 
Smith — surasti tikrą su- 
sidaužymo vietą. Paskui 
bus įleista okeanan povan
deninės valtįs, kuriose su
tilps kiekvienoj lig 7 žmo
nių. Tos valtįs į vandenį 
bus įleistos plieniniais re
težiais. Visas veikimas bus 
atlikta su elektros pagelba, 
gi su valtimis susinešimas 
bus atliktas telefonais. Ne
bijau vandens spaudimo jė
gos; mano povandeninės 
valtys galės išlaikyti 40 to
nų spaudimą ant ketvirtai
nės pėdos.

Iš priešakio, iš užpakalio, 
taippat iš apačios tų valčių 
bus pritaisyti tvirti inagni- 
tai, sujungti su dinamo- 
mašinomis ant laivų, esan
čių ant paviršaus vandens. 
Kuomet tos valtys atsiras 
arti nuskendusio garlaivio, 
jos akimirkoj bus pritrauk
tos prie geležinio liemens. 
Gulintis “Titanic”, tūks
tančius sykių sunkesnis už 
visas povandenines valtis, 
nepasijudins link magnito, 
bet valčių magnitai prilips 
prie nuskendusio geležinių 
sienų.

Kuomet bus tuo budu at
rastas liemuo, likęs darbas 
bus lengvas. Povandeninės 
valtys magnitų apkarstys 
aplinkui visą laivo liemenį. 
Kiekvienas magnitas bus 
pridrutintos prie milžiniškų 
plieno virvių, katros ant pa
viršaus vandens vėl bus 
pridrutintas prie milžiniškų 
keltuvų. Kuomet po vande
niu darbas bus pabaigtas, 
tada visi keltuvai bus pa
leisti vienu žygiu darban. 
Magnitai prikibę laikysis 
garlaivio liemens ir garlai
vis bus keliamas augštyn 
laipsniškai iki padėjimo, 
kuriame vandens tirštumas 
ir spaudimas privers dar 
šiokius-tokius darbus at
likti kitokiomis prietaiso- 
mis. Arčiau paviršaus bus 
pritaikyta tvirtesnės vir
vės, panaudota daugiau 
magnitų, kol laivas nebus 
iškeltas į paviršių ir nenu
temptas į pakraštį.”

Abejojamas tai dalykas, 
ar laivas bus galima iškel
ti, paskui ar bus galima jis 
pritraukti prie krašto, bet 
kas tuomet butų ištikrųjų, 
jei, sakysime, gražią kurią 
dieną “Titanic” atvelka- 
mas uostan? Ir į tai Smith 
atsako:

“Mano pirmąją užduoti
mi garlaivį atiduoti kompa
nijai be jokių tolesnių jo 
sunaikinimų, idant butrj ga
lima jis pertaisyti. Didžiu
ma prekių, o gal ir viskas 
sugrįš savininkams. Nelai
mingųjų skenduolių lavo
nai, užbalsamuoti sūraus 
vandens procesu, bus pažin
ti ir krikščioniškai palaido
ti.”

Inžinierius Smith dabar 
renkąs tų 1.500 skenduolių 
giminių ir artimų adresus, 
tarp kurių esama milijonie
rių. Jis tatai pareikalaus 
pas juos finansinės paspir
ties.

Dar priduria:
“Kasdien gaunu užklau

simus iš įvairių šalies kam
pų kas link mano sumany- 
mų ir pieno. Inžinieriai ir 
paprastieji žmonės klausi
nėja smulkmenų. Vienas 
žmogus iš Massachusetts 
man tarnauti visai pasiau
kojo, paveždamas man į 
rankas net savo gyvastį.

“Šis dabar perstatytas 
pienas nėra vienatinis. Tai 
parinkimas iš kelių dešim
čių kitų. Projektavau net 
visą nuskendusį garlaivį 
apšaldyti, paimti jį su ledi
niu kalnu ir tuo budu iš
kelti į paviršių. Bet augš- 
čiau minėtas pienas yra, 
mano manymu, daug geres
nis ir pasitikiu jo pilnu pa
sisekimu. •

“Nėra abejonės, kad tam 
tikslui reikalinga pašėlu
siai stiprių magnitų. Virvės 
pakaktinai stiprios, kad pa
kelti tą sunkenybę.

“Povandeninės valtįs po 
vandeniu gali išlaikyti dvi 
paras, bet nei vienam inži
nieriui neatėjo mintis gal
von padirbdinti povandeni
nę valtį, kuri galėtų paner
ti baision gilumon, kur ran
dasi “Titanic”.

Ir į tai inžinierius Smith 
atsako: “Viskas galima, tik 
reikia pinigų.”

Gerbkime savo kalbą.
Esame skaitlingi, gi sa

vo kiekybe tvirti, bet kad 
būtumėm tokia tauta kaip 
kitos, mums reikia dar daug 
nuolatinio, nenuilstančio 
darbo, kuris but tedirbamas 
ne kelių, bet visų vardan 
vieno bendro idealo — Tė
vynės! Prie tokio darbo, 
kuris kiekvienoj dirvoj, 
kiekvienoj srity j privalo 
būti taippat našus, pride
ra, ir tai būtinai — pažinti 
savo locnas ydas, idant bu
tų galima galutinai nuo jų 
atsikratyti ir paskui ženg
ti tobulybės linkon. Gi link 
tobulybės mums labai daug 
ko stokuoja. Didžiausioji 
pas mumis yda — tai abeju- 
tybė musų brangiosios kal
bos žvilgsniu. Gi toji yda, 
deja, pas mus yra, taip sa
kant, šioki, ty. kasdieninė.

Lietuviška kalba, tai mu
sų brangiausias turtas, ku
ris tik vienų-vienas iš seno
vės pas mus pasilikęs, ku
rio negalėjo iš musų ir mu
sų prabočių jokiuo budu iš-

KA TALINAS
Į lupti priešininkai. Kalba'— 
musų mylimiausia histori- 
nė atmintis, kuri šiandie pa
liko ginklu prieš įvairius 
pasikesintojus ant musų 
tautos. Todėl lietuviška kal
ba mums turi būti bran
giausiu daiktu. Tečiau tą 
savo kalbą, iščiulptą iš mo
tinų krūtinių ne tik priva
lome mylėti ir gerbti, bet 
privalome ją irgi pažinti, 
ton kalbon nemaišyti jokių 
pašalinių šiukšlių, kurie su
teršia kalbos kiltumą. Savo 
įgimtą kalbą pažinkime, a- 
na naudokimės visur ir ne
apleiskime, kol nenukeliau
sime į amžiną atsilsį.

Žodžiai “lietuviu esu ir 
lietuviu paliksiu” — turi 
būti musij šventas tautinis 
obalsis.

Su svetima kalba Ameri
koje nenoromis įgįjame 
svetimus papročius, palen
gva, bet nuolat, atprantame 
nuo visko, kas yra musų, ir 
linkstame link ištautėjimo. 
Vadinasi, palengva nusto
jame būti lietuviais su gar
binga savo praeitimi.

Dirstelkime tik į musų 
kasdieninį gyvenimą kalbos 
atžvilgiu; nors musų prasi
žengimas nėra didžiai bai
sus, bet visgi negarbingas. 
Paklausykime, kaip musų 
vaikai kalba lietuviškai, jei 
jie tik .taip kalba! Kas an
tras žodis iš angliško vers
tas. Jie sako, kad lietuviš
kai gerai’ negalinti kalbė
ti, nes pripratę angliškai ir 
taip jiems daug smagiau. 
Vyresnieji irgi ne geriau 
elgiasi. Vaikams dar galima 
tai dovanoti, bet suaugu
siems — neužtenka vieno 
papeikimo. Jiems reikia kit
ko. Vaikas kalW^-svarbumo 
nesupranta, bet suaugęs bū
tinai turėtij žinoti visą jos 
svarbą ir už kalbos žeidimą 
privalėtų pasiimti ant sa
vęs atsakomybę.

Juk tai ne išmislas. Juk 
visur namuose, gatvėje arba 
darbe lietuvius išgirsi an
gliškai kalbant,’ arba savo 
kalbon maišant įvairius 
barbarizmus. Delko taip 
daromas? Laikraščiai nuolat 
visiems kala į galvas tautos 
ir kalbos meilę, bet kaikurių 
kaip tik priešingai pasiel
giama. Rašyk nerašyk, agi
tuok neagituok — visvien 
neklausoma. Tegu socialis
tai vieni taip elgtųsi. Žino
ma, jų už tai niekas ir ne
peikia, nes jie senai prakei
kė viską, kas tik yra tau
tiško. Bet lietuviams kata
likams nepridera panašiai 
elgties. Pas socialistus in- 
ternacionalizmas nepripa
žįsta nei atskiros tautos, 
nei kalbos. Mums gi Rymas 
suteikia tame dalyke visiš
ką laisvę. Net įsako mylėti 
savo įgimtą kalbą ir laiky- 
ties savo tautos.

Musų liaudis, kuomet at
keliauja šion šalin iš savo 
Tėvynės, kur jos gyveni
mas — kas tiesa — pilnas 
kartybių, labai pradžiunga 
radusi čia “laisvę” ir iš to 
didelio džiaugsmo greitai 
ima pamiršti savo įgimtus 
papročius ir budus, sugadi
na savo kalbą angliškais 
šiukšliais ir tokia besąmo- 
ninga kalba plepa per die
nų dienas. Nuo jų tos kal
bos pramoksta ir vaikai ir 
tuo keliu graži musų kalba 
pamažu, bet žymiai, alina
ma. Nesame priešingi, jei 
kas nori išmokti ar mokosi

«
svetimų kalbų, juo kas dau
giau svetimų kalbų pažįs
ta, tuo geriau, bet tegu tasai 
mokslas bus išmintingas, te
gu jis nedaro skriaudos sa
vai kalbai, kuri yra už ki
tas kalbas senesnė ir gra
žesnė, tegu ton savo kalbon 
nemaišo svetimų žodžių. 
Visupirmu reikia atminti 
tai: į anglus kalbėkime an
gliškai, į lietuvius lietuviš
kai. Taip elgties mokina 
sveikas protas. Priešingai 
gi mums elgianties, išsista- 
tome tik pajuokimui, nes 
savos kalbos nepažindami 
už svetinių graibstomos. Ki
tų tautų žmonės taip nesi
elgia.

Gerbkime patįs save ii' 
savo nuosavybę, tatai ir 
mus kiti gerbs. Juokingas 
juk butų daiktas tvirtinti, 
kad amerikonai iš lietuvių 
kalbos juokiasi. Juokties 
gali, tiesa. Bet taip gali da
ryti tik kvailiai, neapšviesti 
žmonės. Išmintingas žmo
gus nekuomet nepajuoks 
svetimos kalbos.

Atminkime, kad nors esa
me Amerikos piliečiais, bet 
esame lietuviais iš gimimo, 
kalbos ir tautinės pareigos. 
Tik tas kitų yra gerbiamas, 
kuris myli užvis labiau savo 
tautą.

Nedėkingumas.
Nudriskęs, nukidęs val

kata pasibeldė kartą prie 
užpakalinių durių gražių 
namų ir paprašė čeverykų. 
Šeimininkė davė jam gerus 
čevėrykus ir pasakė: “Šitai, 
apsiauk jais, ir jei nori pa
rodyti savo dėkingumą, tai 
ištikus pustymams, sugrįšk 
nušluoti šaligatvius”.

Vieną rytmetį ta šeimi
ninkė nubudo išgirdus gren
dymą į šaligatvį prie gon- 
kų. Pažvelgus pro langą 
šeimininkė pamatė, kad 
daug besą prisnigta ir prie 
pat savo namų pamatė tą 
patį valkatą, kuriam nela
bai senai buvo davus čeve- 
rykus. Valkata valė sniegą 
nuo šaligatvio su aplužusiu 
špatu. Kuomet jis pamatė 
lange savo geradėją, tai jis 
pamosavo jai savo apiply
šusia skrybėle, ir paskui, 
pabaigęs savo liuosu noru 
paimtą darbą, nuėjo sau, 
nepaprašęs jokio atlygini
mo arba pavalgyti. Tris 
kartus per žiemą buvo atė
jęs nukasti sniego ir nei 
karto nereikalavo atlygini
mo.

Šitoks nuotikis yra labai 
retas atsitikimas. Nes mes 
žinome, kad dėkingumas y- 
ra ypatybė, kurios labai 
daugeliui trūksta.

Neperscnai man teko 
girdėti, kaip vienas gabus, 
vikrus vyrukas išrodinėjo, 
kad jis esąs pasauliui nieko 
nekaltas, ty. jam nereikią 
būti dėkingu niekam. Jis 
sakė, kad jis parėjęs šia 
pasaulin be savo sutikimo ir 
kad visas tas darbas, kuris 
per amžius kėlė civilizaciją, 
gerino žmogaus būvį, tobu
lino io dvasią, tas darbas 
nieko jam nereiškiąs ir kad 
jis nuolatai esąs pasirengęs 
apleisti šį pasaulį, ir kad 
jis nei kiek nesirūpinąs 
prisidėti prie to darbo.

Tik pagalvok valandėlę 
apie tokį vyruką! Tokis ne
dėkingumas yra lygus pik

tadarybei. Jis negali gerai

darbuotis šiame pasaulyj, 
kuris nesidžiaugia tais įsta
biais nuoveikaliais ir dar
bais, atliktais pagerinimui 
jo būvio, paturtinimui jo 
dvasiško išdyno. Baisus tas 
žmogus, kurs nejaučia dė
kingumo tiems, kurie pasi
šventė ir kentėjo, idant pa
daryti žmonėms gėrybes 
prieinamomis.

Tarp dalykų, kuriuos mo
tina ir mokytojas privalo 
indiegti į vaikų širdis, yra 
tai dėkingumas ir brangini
mas viso to gero, kuriuo jie 
yra apteikiami. Vaikeliams 
turi būti sakoma, kad per 
amžius žmonės trusė, dar
bavosi, išradinėjo pagerini
mus, viską taisė, tobulino, 
ir kad tas viskas labai daug 
prisidėjo prie palengvini
mo mus gyvenimo, prie pa
kėlimo mus gerovės, ir ga
lų gale, kad prie to viso 
darbo nesame prisidėję, o 
jo vaisiais naudojamės. 
Taigi privalome jausti dė
kingumą prieš tokius žmo
nijos geradėjus.

Ta skola, kurią esame 
kalti praeities darbinin
kams, private) paakstinti 
žmonijos tranus prie darbo. 
Kas kartas, kada tik jie ki
ša rankas į didžias gyveni
mo klėtis pasiimti kitų dar
bų vaisių savo naudai ir pa
sigėrėjimui, jie privalo pa
justi sąžinės graužimą del 
jų tinginamo ir neprisidė- 
jimo prie žmonijos darbų.

Yra baisus daiktas, kad 
kūdikiai yra auginami be 
auklėjimo dėkingumo jaus
mo ir branginimo viso to, 
kas kitų atlikta jų naudai, 
jų gerovei. Mes jaučiame 
didį užsiganėdinimą, kuo
met teisingai pasidarbuoja
me įgijimui kokio-nors 
daikto. Mumyse yra pasi- 
bridijimo jausmas pagel
ba, nes pagelba mažina mu
myse savęs pagodojimą. Iš
malda labai pažemina žmo
gų, padaro jį elgetvaikiu.

Mes nesijaučiame tokiais 
didžiais, kuomet mes prii
mame pagelbą arba neužsi
tarnautą vietą. Tuomet mu
myse teisybės jausmas yra 
darkomas. Mes, priėmę šį- 
tą už nieką, nesijaučiame 
pilnai teisingais.

Orison Swett Marden.

KELIONĖ IŠ CHICAGOS 
Į AURORĄ, JOLIET 

IR WESTVILLE.

Atvykęs Auroron susipa
žinau su vietos lietuvių gy
venimu. Esą jų čia arti 100 
šeimynų ir gal trissyk tiek 
pavienių. Beturį dvi dr-ji — 
viena katalikiškai tautiška, 
antra tautiška. Katalikiško
ji silpniau už tautiškąją 
stovi. Tautiškoji bent kiek 
gyvesnė. Visgi, apskritai i- 
mant, reikia pripažinti, kad 
maža čia tėra besidarbavi- 
ino. Tokis didis lietuvių bū
rys ir jokios įstaigos netu
ri. Bažnyčią ar bent knin
gynėlį turėtų įsteigti.

Laikraščių mažai kur te
mačiau. Taigi turbūt maža 
kas moka skaityti. Juk ži
noma, kad jei kuris moka 
skaityti, tai jis nebus be 
laikraščio. Jei kas kiek pa
sidarbuotų ir įsisteigtu 
kningynėlį, kpr parsitrauk
tų laikraščių, kningų, tai 
sueitų jin pasiskaityti, pa
sikalbėti, pasižmonėti, daug 
įvairių nuomonių butų iš-
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reikšta ir tuomi, žinoma, 
gyvenimas pasidarytų gy
vesnis, indomesnis, žmoniš
kesnis. Tas atitrauktų žmo
nes nuo smuklių, nuo girta
vimo. Tokiame mažame 
miestelyj ypač gera butų tu
rėti kningynėlį. Kad abi dr- 
jos susidėtų, kiti paremtų 
ir be jokio vargo įvyktų 
kningynėlis. Dabar gi per . 
girtybę, kaziriavimą jau ne
mažai ir visai doros neteko. 
Sulindę kur urve, pasistatę 
pusgalionį rudžio ir taip 
sau tunoja. Juk jei ne gir
tavimas, tai ir bažnytėlę su 
mokyklėle išgalėtų pasista
tyti ir užlaikyti.

Nei kiek ne geriau gyve
na Jolieto lietuviai. Nerupi 
jiems dvasios reikalai, ne
rupi apšvietimas, jiems tą 
pat galima pasakyti, kas 
buvo augščiau pasakyta.

Iš Jolieto norėjau patek
ti į Westvillę. Nuėjau ant 
stoties. Prašau tikieto į 
Westvillę. Tikietų pardavė
ja sako, kad tokio miesto 
nesą, kad ji negirdėjus to
kio miesto. Nusistebėjau ir 
nuėjau ant kitos stoties. 
Čia irgi nei šį, nei tą pasa- 
•kė. Nesą tokio miesto Ame
rikoj. Sako, esąs Brestville, 
o jokio Westville nesą. Ne
mažai stebėjausi ir nežino
jau ką čia darius. Paėmiau 
tikietą į “Brestville” ir va
žiuoju. Išsodino mane į tik
rą pustynę. Kaž-koks mies
tukas apleistas nuo ketu
rių metų. Namai aplūžę, 
langai užkalti. Paklausiau 
vieno žmogaus, kurs besąs 
čekas, ar negalima kaip pa
kliūti į Westville. Ranka 
parodė, kad reikią eiti į ki
tą pusę ir ten rasiąs stotį. 
Daiktais nešinas keliavau----
aplink keturias mylias. Bet 
nuo tos stoties turėjau grįs
ti į Jolietą. Iš čia atvažia
vau į Chicago Heights ir 
paskui paėmiau tikietą į 
Westville. Negaliu supras
ti, kodėl taip mane menki
no geležinkelio tarnai.

Westville j darbai beiną 
visai silpnai. Po 2—3—5 
dienas tedirba savaitėje. 
Laukia ir nerimauja Kuo
nės, kas bus nuo balandžio 
1 dienos. Nuo tos dienos pa
sibaigia anglekasių su ka
syklų savininkais kontrak
tas. Nežinia ar bus streikai 
ar ne.

Laikraščius mažai kas be- 
skaitą. Užtat smuklių daug 
prisiveisę — arti 40. Daro 
gerą biznį bravarninkams. 
Tiesa, yra čia ir tikrai do
rų, gerų žmonių. Yra ne
mažai namų savininkų. Tu
vi bažnyčią, bet nelabai ku
nigas sutinka su parapijo
nais. Choras besąs nekoks, 
gieda blogai.

Airių čia yra aplink 40 
šeimynų. Jie turi puikią 
murinę bažnytėlę ir gražią 
murinę mokyklėlę gražiau
sioj miesto daly j. Jei lietu
viai nesupiltų savo pinigus 
šnapsadariams, tai jie tu
rėtų gražiai apžiūrėtą, ge
rą mokykla.

V. G.

Ex-sultanas miręs. Iš 
Konstantinopolio pranešta, 
kad tenai po ilgai ligai pa- • 
galiau pasimiręs ex-sulta
nas Abdul Hamid. Jam 
daug sykių apie jo mirtį 
buvo rašoma, bet ligšiol jis 
vis buvęs gyvas. Gal ir da
bar tasai pranešimas pasi
rodys klaidingas.
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Suv. Valstijų karo 
departamentas.
Suvienytųjų Valstijų ar

mija, sulyginus su Europos 
valstybių armijomis, yra 
neskaitlinga. Valdiškai tu
ri būti vokuojama šimtas 
tūkstančių kareivių. Tečiau 
jų tiek nėra. Šiais laikais 
Suv. Valstijų armija susi
deda iš 4.939 oficierių ir 
82,685 paprastų kareivių. 
Tame skaitliu j e randasi ISO 
oficierių ir 5.732 kareivių, 
sudarančių skautų burius 
ant Filipinų salų.

Nežiūrint neskaitlingos 
armijos, dvi trečdalys fede
rates valdžios įplaukų pa
naudojama busimiems ne- 
pramatytiems karams ir 
veteranų (senų kareivių) 
pensijoms. Apart regulerės 
armijos gyvuoja dar milici
ja. Suorganizuota milicija 
perstato 120.000 kareivių ir 
oficierių. Armija ir milici
ja karo metu turi būti pa
didinta 200.000 kareiviais 
atsarginiais.

Prie nesuorganizuotos 
milicijos priskaitomi visi 
piliečiai, galinti vartoti 
ginklus, nuo 18 ligi 44 me
tų amžiaus. Tokių piliečių 
skaitlius siekia lig 16 mili- 
jonų.

Norints surinkimas nau
jokų, jų apginklavimas ir 
išlavinimas neužima tiek 
daug laiko, kiek yra reika
linga pastatyti karo laivy
ną, tečiau visgi turi užim
ti nemažai laiko karo metu, 
kol konstruktoriai galėtų 
naujokus tinkamai prala- 
vinti, idant be baimės bu- 
tų galima pasiųsti juos ka
ro laukan.

Delei to Suvienytosios 
Valstijos pagaliau nuspren
dė tokias kareivių organi
zacijas sudaryti romybės 
metu, idant butų galima, 
kilus karui, tas organizaci
jas tuoj aus pakeisti regu- 
lere armija ir pasiųsti ka
ro laukan.

Naujosios Anglijos vals
tijose ir New Yorke jau su
organizuota tokios provizo
rinės armijos, susidedan
čios iš regulerių kareivių 
ir miliciantų.

Bet toms provizorinėms 
armijoms trūksta lauko ar
tilerijos ir kavalerijos, 
taippat sanitarinių, inžinie
rinių ir signalinių skyrių, 
rūbų ištekliaus, transporta- 
cijinių priemonių, įvairios 
amunicijos ir kitokių būti
nai reikalingų daiktų.

Regis, tij provizorinių ar
mijų kiekybė pasididįs ir 
kitose valstijose ir todėl 
kongresui prisieis anas ap
rūpinti visokiais reikalin
giausiais daiktais.

Suvienytųjų Valstijų ar
mijos palaikymas brangiai 
atsieina. Armijai, suside
dančiai iš 100.000 žmonių, 
kasdien reikalinga 50 tonų 
mėsos, 50 tonų duonos, 50 
tonų bulvių, taippat 50 to
nų kitokių produktų. Paty
rimas parodė, kad kareivio 
energija priguli nuo gero 
valgio, tatai karo departa
mentas ir stengiasi karei
vius valgydinti kuogeriau- 
siai.

Kareivių rekrutavimas 
(naujokų priimdinėjimas) 
atsibuna nuolat taip vadi
namuose rekrutacijiniuose 
biuruose (Recruiting offi

ces). Kandidatų į kareivius 
atsiliepia labai daug. Tik 
vieneriais metais buvo pa
duota 134.000 aplikacijų a- 
pie priėmimą armijon, iš 
kurių tečiau mažas skait
lius priimta.

Iš abelno aplikantų skait- 
liaus 125.000 buvo armijon 
priimta paskelbimų keliu.

Armijos archivuose ran
dasi surašąs ant tam tikrų 
kortelių visų atsitikimų, 
palytinčių kariuomenę, 
taippat visų tarnavusių ir 
tarnaujančių kareivių pa
vardės.

Tasai surašąs susidedąs 
iš arti 60 milijonų atskiriu 
kortelių. Iš to skaitliaus 
ant 8.000.000 kortelių sura
šyta historija visų armijo
je kokių kada buvusių su
sirgimų. Kuomet kareivis 
įstoja Suv. Valstijų armi
jon, jis turi užtikrintą vel
tui kuogeriausią gydytojo 
priežiūrą.

Medicinos departamentas 
armijoje susideda iš kelių 
šimtų gydytojų, kurie nu
skildami armijon išlaikius 
jiems konkursinius kvoti
mus. Jei kareivis yra len
gvai sergantis, jis lieka tar
nystėje ir nuolatinėj gydy
tojo priežiūroj. Jei kareivio 
liga pasirodo sunkesne, jis 
siunčiamas į ligoninę ir 
ten gydomas. Suv. Valstijų 
armijos ligoninės labai pa
vyzdingai užlaikomos ir pa
našių nerastum visame pa
saulyj.

Kariniai gydytojai apart 
paprastų j ų savo užsiėmimų 
užsiimdinėja taippat ir 
moksliškais tyrinėjimais 
ir žmonija jiems yra dėkin
ga jau ne už vieną kokį ati
dengimą sveikatingumo sri
ty j-

Pav. teorija apie išnešio
jimą geltonojo drugio gy
vių moskitais (uodų rųšis) 
liko susekta karinių gydy
tojų Reed, Carroll ir Laz- 
car. Ačiū jiems geltonasis 
drugys panaikinta ant sa
los Kuba ir Panamos kana
lo apylinkėse.

Čiepijimas nuo tifuso pa
sisavintas nuo Britanijos 
armijos vieno chirurgo, bet 
amerikoninių gydytojų la
biau liko ištobulintas.

Ačių jų pastangoms tifus 
amerikoninėj armijoj be
veik visai išnykęs.

Karo departamente ran
dasi ir artilerijos biuras. 
To biuro pareiga pristatyti 
armijai reikalingus ginklus 
ir amuniciją.

Didžiausia kanuolė Suv. 
Valstijose randasi New 
Yorko forte. Jos šoviniai 
šešiolikos colių storumo, ku
riais priešininką tegali pa
siekti už 21 mylios.

Ačių karo departamentui 
visi Suv. Valstijų pakraš
čiai puikiai apsaugoti nuo 
priešininkų užpuolimo. Ly
giai Atlantiko taip ir Paci- 
fiko pakraščiai tvirtai ap
ginkluoti. Dabar taisomos 
fortifikacijos aplink Pana
mos kanalą. Lygiai apgink
luotos ir visos prieplaukos, 
taip kad priešininkui butų 
labai sunku anas paimti.

Pakraščiais randasi in- 
taisytos kanuoles, kurių šo
viniai gali bile kokį prieši
ninko laivą nuskandyti de
šimts mylių tolumoj. Jei 
kokiai nors užlajai grąsin- 
tų pavojus, tuoj aus ten bu- 
tų paleista darban minos. 
Viena mina, ant jos užplau

kus, gali sudraskyti ir į 
niekus paversti didžiausią 
karo laivą.

Nei viena Europos vals
tybių nėra taip daug duos- 
ni del savo senų atsitarna
vusių kareivių (veteranų), 
kai kad Suv. Valstijos.

Lig šių metų seniems ka
reiviams išmokėta pensijų 
keturi bilijonai dolerių.

Už tuos pinigus galima 
pastatyti 300 karo laivų, 
taippat užlaikyti krasinę 
tarnybą Suvienytose Vals
tijose per 40 metų neimant 
nei vieno cento mokesnių iš 
gyventojų.

Suv. Valstijų armijos in
žinierinis korpusas apart 
statymo ir taisymo visų 
fortifikacijų ir kitų apgini- 
mo darbų, užsiiminėja upių 
ir uostų pagerinimais.

Karo departamento kon
trolėj randasi militarinė a- 
kademija West Pointe. Toj 
akademijoj mokosi 500 ka
detų, kurie ton institucijon 
priimami tik išlaikius kon
kursinius kvotimus. Į kvo
timus priimami tik tie, ku
riuos perstato senatoriai 
arba kongresmanai.

Karo departamentas glo
boja visus šalyj militarinius 
parkus ir kapines.

Suv. Valstijų armija pra
dėjo gyvuoti nuo 1788 me
tų, tai yra nuo konstituci
jos priėmimo, kuomet res
publikos prezidentas paliko 
armijos, jure i-vi jos ir mili
cijos (?) viršininku. Ro
miuoju metu prezidentą ar
mijoje reprezentuoja karo 
sekretorius, gi komendan
tu skaitosi general io štabo 
viršininkas.

Armija Sudaroma iš dvie
jų dalių: štabo ir linijinės 
kariuomenės. Štabas dalina
si į generalį štabą, suside
dantį iš kelių specialiai pa
rinktų oficierių, kurie yra 
vyriausiojo armijos komen
danto patarėjais, taippat i 
įvairius štabo departamen
tus. Kiekviename tų de
partamentų randasi ofieie- 
riai, kurie tvarko armijai 
valgomuosius produktus, 
tai vėl drabužius, tai karei
viams ir ofieieriams pensi
jas, užlaiko įvairiausius re
kordus ir tt.

Linijinė kariuomenė yra 
svarbiausioji armijos dalis, 
kuri paskirta tik kovai. To
ji kariuomenė susidaro iš 30 
regimentų pėstininkų, 15 
regimentų kavalerijos, 6 re
gimentų lauko artilerijos, 
3 batalijom) inžinerijos, 12 
kompanijų signalinės ka
riuomenės, vieno ligonių 
korpuso, Filipinų skautų, 
vieno regimento kariuome
nės ant salos Porto Rico, 
iš karinės kapelijos, milita- 
rės akademijos ir 170 bata- 
rejų pakraščių artilerijos.

Indomi M. Yčo kalba 
Rusijos durnoje.

Gerbiamieji durnos atsto
vai!

Aš išėjau ant šios tribū
nos ne todėl, kad polemi
zuoti su Markovu 2-uoju: 
šitas giesmes Kursko lakš- 
tingalo, kuris nuolatai ske
terioja, kada nereikia, neva 
apie valstiečių reikalus, mes 
gerai pažįstame, — pažįs
tame jas iš nuduoty gaidų, 
kurias jis ima. Ir šiame at
sitikime jis sketerioja, ne

va užstodamas darbo žmo
nes, sketerioja apie tai, kad 
buk tik ponus šioji paspor
tų sistema varžanti ir tik 
ponai šią sistemą stengiąsi 
atmainyti.

Taip gali išrodyti tiktai 
Kursko bajorui, sėdinčiam 
Rusijos gilumoj, tose vieto
se, kur emigracija dar neiš
siplatinusi. Bet jus, ger
biamieji, neužmirškite, kad 
kasinėtai iš Rusijos išeina 
užrubežin iki 200.000 emi
grantų, o be pasportų per
eina, pasinaudojami Marko
vo nurodytais laikinais pa
sais, kuriuos išduoda paru- 
bežinė valdžia, tik žmonės, 
arti rubežiaus gyvenanti. 
Taigi klausimas, kaip per
eina rubežių kiti darbinin
kai, kurie užrubežin ke
liauja ir gauti šių laikinų 
pasų neturi teisės? Žinoma, 
jie turi gauti pasportus, o 
kaip pas mus pasportai gau
nami, kokios kliūtis daro
mos, — tai labai aiškiai ir 
vaizdingai nupiešė mano 
frakcijos draugas F. I. Ro- 
dičevas. Čia aš neapsunkin
siu jūsų domos ir nekarto
siu visų tų argumentų, ku
rie iš šios tribūnos girdėjo
si. Štai Markovas 2-sai pa
sakoja, kad užrubežyj mu
sų darbininkai yra išnaudo
jami ir išnaudojami jie žy
dų. Bet man tokie atsitiki
mai šiuom laiku nežinomi. 
Bet užtai man toko šiemet 
būti užrubežyj, būtent Su
vienytose Šiaurinės Ameri
kos Valstijose, ir, iliustra
cijos delei, paduosiu vieną 
pavyzdį, kuris dar sykį pa- 
brėž mus pasportų sistemos 
netikumą. Aš važinėjau te
nai emigracijos klausimo 
ištyrimui. Važinėju po A- 
meriką ir mano vietaučiai 
man skundžiasi-pasako j a, 
kad dabar užrubežinių rei
kalų ministerija pakeitusi 
tvarką išdavinio paliudiji
mų asmenims, grįštantiems 
iš užsienio.

Kiekvienas žmogus, no
rintis grįžti iš „užsienio, ne
turėdamas pasporto, gauna 
pasą nuo konsulio. Paliudi
jimus išdavinėjo vietiniai 
katalikų kunigai, kad štai 
tas ir tas žmogus yra jam 
gerai žinomas, katalikas ir 
esąs Rusijos pavaldinis. 
Šiais paliudijimais pasire
miant, konsulai išdavinėjo 
grįštantiems pasus.

Man pasakoja, kad da
bar nepriimdinėja paliudi
jimų nuo katalikų kunigų, 
kad reikalingi esą paliudiji
mai nuo rusų šventiko (po
po) New Yorke.

Aš nepatikėjau, — kaipgi 
rusų šventikas New Yorke 
gal pažinti visus ateivius, 
gyvenančius Suvienytųjų 
Valstijų ribose? Sakau, per 
savo naivumą, nepatikėjau 
tam. Einu pas konsulį ir 
sakau:

— Meldžiu išduoti man 
pasą, ir ar užtenka paliudi
jimo apie mane nuo Bosto
no klebono, katalikų kuni
go Žilinsko?

— Ne, — sako man. — 
Kur tau! Reikia, sako, gau
ti paliudijimą pas rusų 
šventiką.

— Kaipgi aš gausiu jį — 
sakau aš, — jaigu neturiu 
nei vieno rusų šventiko pa
žįstamo New Yorke?

— Štai jums, — sako 
šventiko kortelė. Eikite pas 
tėvą Germanavičių ir ten 
gausite paliudijimą.

Ii

— Bet kad gi jis manęs 
nei matyt nematė...

— Tas niekis, — tai tuš
čias formališkumas.

Gerai. Ateinu pas tėvą 
Germanavičių ir paduodu 
kortelę. Jis, nei kiek nesi
varžydamas, nedaug tekal
bėdamas, išduoda paliudi
jimą, užrašęs mano pavardę, 
kad štai toks ir toks M. M. 
Yčas, Rymo-Katalikų tiky
bos, būdamas Suvienytose 
Valstijose, buvo gerai žino
mas rusų stačiatikių (pra
voslavų) misijai.

— Na, manau, reikalai 
gerai eina. Gavau paliudiji
mą ir einu.

— Ne, sako man, prašom 
užmokėti $2.00, ty. 4 rub
lius.

— Už ką du doleriu, — 
klausiu.

— Tai matote, — pradėjo 
mikčioti šventikas, — lab
daringiems reikalams...
. Gerai, kas labdarybė, tai 
labdarybė, bet čia priversti
nas mokestis. Paprašiau, 
kad man išduotų kvitanci- 
j<T

— Ne, negaliu, — sako 
šventikas, — pas mus ne
priimta išdavinėti kvitos, 
aš tiesiog užrašinėj u savo 
kningon. Štai, žiūrėkit, ši
ta kninga!

Konsulio įsakymas išėjo 
keturiais mėnesiais prieš 
mano atsilankymą, aš bu
vau kningon įrašytas jau 
numeriu 16.893. Reiškia a- 
pie 30.000 dolerių arba 60.- 
000 rublių pakliuvo nežino
mos “labdarybės įstaigos” 
kišeniuosna.

Beje, turiu pažymėti, kad 
šitoji suma šiek-tiek padi
dinta, nes netyčia, kninga 
greituoju akimi permetęs, 
patėmijau, kad ten vietomis 
parašyta: vienas arba pus
antro dolerio, *o kabelėse 
pastaba: nuleidau (durnoj 
juokiasi)...

Taigi štai ir gavau paliu
dijimą, kuriame pažymėta, 
kad aš gerai rusų stačiati
kių misijai New Yorke ži
nomas, ir nuėjau pas kon
sulį. Konsulis, jau nei žo
džio nesakydamas, pasirem
damas šituo paliudijimu, iš
duoda man pasą, kuris da
bar mano rankose ir kuris 
skamba sekančiai:

“Išduota sulyg Antrojo 
Departamento užsienio mi
nisterijos įsakymo nuo 17 
sausio 1912 m., num. 561, 
Rusijos Ciesor. Generališ- 
kojo Konsulato New Yorke, 
valdžios antspaudą pridė
jus, šio paliudijimo savinin
kui, kad jis, Martynas Mar
tyno sūnūs Yčas, Kauno gu
bernijos, Panevėžio pavie
to, Biržų valsčiaus, Šimpe- 
liškių kaimo valstietis, Ry
mo-Katalikų tikėjimo ir kad 
jis neturi tam tikro užrube- 
žinio pasporto, ir pristatė 
savo asmens patikrinimui 
paliudijimą stačiatikių mi
sijos New Yorke.”

Parašas: Vice-K/msulis 
Baronas Korf.

Spalių 10—23, 1913 m.
Taigi štai dabar, gerbia

mieji, klausimas, — kaip 
jus tai pavadinsite? Aš nei
siu Markovo 2-ojo pėdomis 
ir nepavadinsiu to šantažu. 
Ne, aš taip aštriai neišsi- 
reikšiu, bet jus patįs, ger
biamieji, spręskite: kas čia 
yra, — paprastas manda
gumas, ar tai siekia krimi- 
nalio prasikaltimo?

Šiuom sykiu neatsakysiu. 
Aš atsakau tik į tai, prie 
ko tokia užrubežinių pas
portų sistema priveda ir kas 
musų darbininkus išnaudo
ja. Ji (dabartinė sistema) 
ne tik trukdo ir sulaiko ten 
keliaujančius žmones, bet 
dar pasirodo, kad ir tolimoj 
Amerikoj “patyrę žmonės” 
taipgi sugebėjo išsunkti iš 
pasportų sistemos medžia
gišką naudą. Todėl tai, ger
biamieji, aš pats įnešiau 
pataisą apie panaikinimą, 
arba atmainymą užrubeži
nių pasportų sistemos ir 
manau, kad blaivai manan
čioji durnos dalis neatsisa
kys šitą pataisą priimti. Su 
šita viltim einu nuo tribū
nos, ir ginsiu ją tada, kada 
ji bus svarstoma. (Ploja 
kairieji ir centras).

Redakcijos atsakymai.
O

J. K. Rifton, N. Y. — 
Korespondentų vardų nie
kam neišduodame. Jei kas 
neteisingai buvo parašyta, 
tai Tamsta galėjai ano ko
respondento klaidingus iš
vadžiojimus atitaisyti.

K. G. Scranton, Pa. — 
Tamstos žinutės nedėsime. 
Gal be reikalo ir' neteisin
gai moteriškė yra intaria- 
ma.

Pypkoriui, Orange, Mass. 
— Pažiūrėsime, gal vėliau 
indėsim Tamstos “Apysa
ką”.

Kas čia?
NERVANA

Budas gydymo dantų 
be skausmo.

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

L0 METŲ GVARANCIJA. 
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS.

PEOPLE’S DENTISTS
(žmonių Dentistai) 

Dr. C. O. Gillette, Mngr.

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

1
. Telephone Yards 8162 X

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

3310 SO. HALSTED ST., ’ CHICAGO, ILL. |
V'sr'c’W'Sr w-* * * w « **’ '*■ '* w w w

Naujas Sąvaitis Laikraštis

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

••ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tar
naus kultūriškiems jaunimo reikalams.

‘•ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
•'ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apie musų jaunimo judėjimų ir 

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

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

“ATEITIS” bus 8 puslapių didumo ir prekiuos tiktai $1,50 metams ir 
85c. pusei metų. Į Lietuvų ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00 
metams ir $1.25 pusei metų.

“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:

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

RĖJIMUI DYKAI).

SKAITYK
JUOS

Adolph L

PIRKITE

TAS

VYRIŠKUS AP-
REDALUS NUO

MUS O BUSIT AT
ISAKANČIAI APRĖ

DYTAS IR UŽ
GANĖ D Y-

•- Gerumas 
-Patarnavimas 
-Pasirinkimas 
.-Atsakantumas
•Kaina

5
priežastys 
rekomen-

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

Zacharevicz,
ley, Ave., Chicago
CORNER 23rd PLACE.

6



Giesmės iš Jeremijo Raudy,
(Iš “Šalt.”).

Senajame Įstatyme, kaip žinome, V. Die
vas išrinko žydų giminę, iš kurios turėjo už
gimti svieto Atpirkėjas j. Kristus. Tiktai žy
dai teišpažino vienų Dievą, nes jiems buvo duo
tas Apreiškimas. Visos kitos tautos garbino 
dievaičius ir gyvetto Stabmeldybėje. Vienok ir 
žydai nekartą nuklyzdavo nuo tikrojo Dievo 
išpažinimo ir pradėdavo atiduoti garbę dievai
čiams stabams. V. Dievas siųzdavo pranašus 
raginti žydu giminę grįsti prie Dievo. Bet ir 
pranašu ne visuomet paklausydavo. Tuomet 
Dievas skaudžiai bauzdavo žydus, atiduodamas 
į neprietelių rankas. Skaudžiausia buvo žy
dams Babilionijos nelaisvė, kuri tęsėsi 70 me
tų. Žydai nenorėjo pasiduoti. Babilionijos kara
lius Nabuchodoilozoras per pusantrų metų lai
kė apgulęs Jeruzalės miestą, marino badu gy- 
ventoj us, pagalios paėmė miestą, išgriovė sie- 

- ' nas, išniekino bažnyčią ir sudegino miestą.
Vienus gyventojus žydus liepė išmušti, o kitus 
nuvąrė Babilionijoil. Buvo tai 588 metais prieš

- Kristaus Užgimimą. v : /
Gyvenęs tais laikais Jeremijas pranašas 

nekartą btivd perspėjęs žydus, kokia nelai
mė, jų laUkiŪ už bedievybę. Bet žydai jo' nė J 
klausė ir Už jo drąsią kalbą net buvo įmetę į 
kalėjimų. Kada žydai buvo išvesti Babilionijos 

' nelaisvėn, Jeremijas, leidžiant karaliui^ pasili
ko tėvynėje. Jisai lankydavo dažnai sugriau
tus ir sudegintus Jeruzalės minus, verkdavo ir 
raudodavo, matydamas išnaikintą garbingą 

v miestą ir bažnyčią.
Šv. Rašte randame keturias Jeremijo pra

našo raudas-gięsmes, kuriose jisai parodo vi
siems, prie ko privedi nusidėjimai, meldė Die
vo gelbėti nelaimingą tautą, o drauge pranaša
vo, jog pasibaigs vergija, ateis Atpirkėjąs.< Je- 
remi j o raudos, tai gražiausios DieVd įkvėptos 
giesmės, pilnos prakilniausios tėvynės ir savo 

£ žmonių meilės. Nors jau perėjo apie pustrečio 
tūkstančio metų, kai tos giesmės parašytos, 

• a - bet ir dabar beskaitant jas perima gilUš- skaus
mo ir baimės jausmas. Matai aiškiai, kad atsi
metimas nuo Dievo, atsižadėjimas tikėjimo ve
da tautą prie bAisans nupuolimo, prie galuti
nos pražūties.* Jeremijo giesmės savo turiniu 
labai piltais oM^M! ‘feiĄsų laikinis.*’ * ’ "

Čia paduodame gražų Jeremijo raudų ei
lėmis vertimą musų žinomo poeto Žalvarnio. 
Jeremijo raudos išverstos į visas kalbas. Di
džiausi poetai ieškodavo jose įkvėpimo. Gali
me todėl džiaugties susilaukę gražaus tų rau
dų vertimo ir į lietuvių kalbą. • ' <

PIRMOJI GIESMĖ. - f-■-*

1. Jerųzalie brangus, sostine galinga, 
Tapai, lyg tarytum, našlė sielvartinga.
Čia verksmas netilsta nei naktį, nei dieną, 
O prieteliaus niekur neturim nė vieno.

2. Ir tie, kur jos vardą augštai kadai statė, 
Atšoko, nelaimę ir skurdą pamatę.
Tauta Izraelio iš baimės sujudo...
Pagonį? pagelbos prašo sūnus Judo!.. .7)

3. Keliai tušti liūdi, nors šventė didžiausia, — 
.Nutilo linksmybės giesmė į Augščiausią. 
Jeruzalis apleista po jungo sunkybe;
■Pagonis sužudė mergelių skaistybę.

4. O, Viešpate didis! delko taip įvyko, 
Kad miestas’šventasis valdžioje plėšiko. 
Mažučiai vaikeliai ir tie jau vergauja. 
Tai nuodėmės tėvų gal to reikalauja.

5. Aptemo Siono 3) garbė ir didybė.
- Narsių kunigaikščių kur dingo galybė?!

Štai juosius nelaisvėn, kaip avinus, varo, ..
•> Tyčiodamies priešai, ką nori, tai daro.

G. Jeruzalius, karčią nelaimę pamatęs,
■ Senas nedorybes nuo seno perkratęs, 
Suprato, jog priešams daleista Augščiausio 
Nubaust Izraelį su rykšte skaudžiausia.

7. Užrūstino Dievą tauta nuodėminga, 
Užtai ji silpnutė ir neištvermingą.
Jai nieks neužjaučia, vien kremta ir ėda, -A- 
Pati — apsisvarsčius — dejuot jaučia gėdą.

8. Bjauroja mus žymės didžiausių kartybių, 
Dėlto mus ir baudžia taip Dievas Galybių.

f O VieŠpate, teikis verkimą išvysti, — 
Neduok savo priešui ant musų išdrįsti. ‘

9. Nors Dievas, kurs tautą ligšiol musų glaudė, 
Įsakymais nuolat kietai savo draudė, — 
Mes leidom pagonis į šventą bažnyčią... 
Štai indą ve rankon dabar jųjų tyčia. ’

. r •*) žydai buvo Nusitarę su kaimynystėje esančio
mis pągonų tautomis, kad nuveikus Nąbucho.donozorą.

■’) Šionaš — Jerųzalio kalnds, kur gyveno kara-'
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10. Gyventojai sunkiai badauja, vaitoja, 
Visas brangenybes už duoną aikvoja. 
Matyk ir svarstyk tai, o Dieve geriausias, 
Nes liko šis miestas it niekše šlykščiausią.

11. Pro šalį kai einat, pažvelgiate, žmonės, 
Kaip nuskriaudė priešo ranka be malonės... 
Tikrai jus nematėt nelaimės didesnės,
Dar nieks nepatyrė vergijos bjauresnės.

12. Kaip ugnis iš augšto baUsmė ta nukrito, 
Net kaulai nuo skausmo išdžiuvo, suvyto...
Žabangus ant kelio mums priešai padėjo, 
Kad niekas išbėgti iš čia negalėjo.

13. Ranka Visagalio, tarytum, budėjo
Ir štai mus nubausti Urnai paskubėjo.
O mes susiraizgę retežiais piktybių, 
Negalime patįs numest sunkenybių.

14. Pasiėmė priešai visas brangenybes;
Neturime jokios dabar nuosavybės.
It vynuogių kekės suspaustos ištriško, 
Taip musų galybė išnyko-ištiško.

15. Užtat mano akis nekuomet nedžiųsta, 
Ir ašaros karčios upeliais vis plusta.
Man žodžio paguodos nei viens neprašneko... 
Raudosiu, kam broliai vergi j on pateko.

16. Užgriuvo tamsybės mums praeitį šviesią, 
Šiandien Izraelis jau ranką ištiesia
Ir meldžia pagelbos, bet nėr kam užstoja...

ą Pats Dievas apleido, — tegu pavaitoja.
# 17. Šauksiu ir kentėjams: Jehova1) teisingas!
•’ Gyvenimas kaltas tautos nuodėmingos.

Klausykit, pasaulio kraštai, karalijos!
Už nuodėmes kenčiam tuos pančius vergijos!...

18. Ir prieteliai šauksmo, tartum, negirdėjo, 
Egiptas taipgi padėt nenorėjo.
Levitai pražuvo nuo kardo ir bado 
Ieškojo pagelbos, bet niekur nerado.

19. Išgirsk mus, o Dieve, nelaimių priplotus, 
Mums skruostus lino verksmo aptrink ašarotus...

% — Viešai pasirodžius mus kardas naikina
Namie užsislėpus, — jau badas marina.

20. Tautos Izraelio išgirdę likimą,
Visi alei vienas jau džiaugtiesi ima, , 
Kad giminę šventą pats Dievas prislėgė,

i Kad ji sumenkėjo, — silpnutė, bejėgė. ’
v 21. Surink, Visagali, jų visą piktybę,

Ir jiems taip parodyk Tu savo teisybę.. . 
Man taip jau vaitoja suvargus krūtinė, , 
Ją pervėrė skausmo jietis geležinė.

ANTROJI GIESMĖ. i
1. ' Aptemo SiėiiAs nuo Dievo rūstybės, '

Nustojo pirmykštės garbės ir didybės. ., 
Užpykęs Jehova visai mus pamynė, 
Užmiršęs, tarytum, ir Sandaros skrynią.

2. Jis pasiuntė priešus ant niusų pikčiausius, 
Daleido išgriauti ir mūrus gražiausius.
Visas brangenybes po kojų paklojo

;' Pagonįs šventybes ir tas subjauriojo.
3. Išnyko Jokūbo žymė pirmenybės, / . 

Nes pagriebė priešas jo lazdą galybės; ' 
Suskaustas nelaisvėj jisai atsidūrė,
Kai nuodėmes Dievo rūstybę •sukurė.

4. Iš augšto paleido galingą vilyčią, — 
Išvirto jau miestas, sugriuvo bažnyčia,
Ir kas tik brangesnio, šventesnio čia buvo, — 
Nuo ugnies ir kardo bežiūrint pražuvo.

5. Augščiausias globėju mums būti jau liovės; 
Sunaikino tautą, išgriovė tvirtoves;
Visur tiktai skurdas, verksmai ir kartybės,

■■ Visur stovi žymės didžios Jo rūstybės.
6. Kaip sargo budelė ant rudenio žųsta, 

Taip Dievas išardė ir šventąjį bustą.
Ant švenčių jau melsties čionai nevadina, 
Nes kunigus musų nelaisvė kankina.

7. Užrūstinom Dievą, — Jis baisiai įpyko, 
Ir aukuro švento čia mums nepaliko.
Chaldejai tyčiojos, kai griovė altorių, 
Mėgdžiodami giesmes levitų giedorių.

8. Jerūzalį Viešpats sugriaut panorėjo 
Ir štai tenai viskas urnai subirėjo...
Ir priemiesčio murai tvirtovių išvirto, 
Kai priešai galingi apgulę sukirto.

9. Išnaikinta liko šventoji sostinė, 
Karalių ištrėmė vergaut surakinę. 
Dekalogo niekas klausyt nebekviečia 
Ir pranašo Dievo malonė nebšviečia...

10. Seneliai pamatę, kad apsiautė bėdos, 
Aštriais ašutiniais drabužiais jau rėdos, 
Į plaukus žiliaUsius jie pelenus beria, 
Tą taurę kartybių ir jie drauge geria.

11. Aptemo jau akįs nuo mano verkimo, 
Ir balsas gerklėje nuo skundų užkimo. 
Regėjau, kaip miršta vaikeliai iš bado, 
Ir motinas raudant pristigusias žado.

12. Girdėjau, kaip duobos vaikeliai maldavo, 
Bet' niekur nei kąsnio mažyčiai negavo. 
Taip mirė iš bado.daugybė vaikelių...
(Širdis mano pyksta!) ant motinų kelių!...

■ . : : ... ■ / ■' i ■ 4' •

7) Jehova — Dievas.

13. Su kuo tave lygiai šiandieną statysiu, 
Jel’Uzaliau brangus! Ir ką besakysiu?... 
Už jurą didesnės užtvino kartybės... 
Tavęs neišgelbės čia jokios galybės.

14. Tu pranašo balsą neteisi; mylėjai:
Jis melą tau skelbė ir tu intikėjai,
O tuos, kurie tiesą norėjo sakyti, 

Iš miesto toliausiai drįsai išvaryti.
15. Keleiviai pamatę vierii rankas plojo,

Kiti gi nustebę sustoję galvojo:
“Ar tas gi čia miestas — gražiausia sostinė? — 
Užvirtus griuvėsiais, tik riogso dykynė!...”

16. Daugiau kur-kas buvo, ką burnas atvėrė
Ir visą pagiežą ant musų išbėrė: 
“Žiūrėk, Izraeiliui dangus apsiniaukė,
Ir jie nors ant galo bausmės susilaukė...”

17. Mums atsiuntė Viešpats, ką buvo žadėjęs, 
Kad mes jo klausę, butų nelytėjęs.
Dabar Visagalis pradžiugino priešą, — 
Padarė mums kaltę pasaulyje viešą.

18. Ant grųvančių mūrų į Viešpatį šaukė, 
O ašaros karčios upeliais jų plaukė. 
Raudokit sustoję per dieną ir naktį, 
Maldaudami Dievo tAip skaudžiai neplakti.

19. Vidunaktyj pirmą sargybą išgirdę, 
Prieš Viešpatį savo išliekite širdį, 
Pakelkit į augštą rankas ir maldauki!, 
Į tėvišką širdį klabėiit nesiliaukit...

20. Pažvelgk, Visagali, sVarstyk mUsų bylą, 
Skausmai Izraelio lig dahgui pakįla... 
Pagonįs nuožmiausi Ant musų užplūdo 
Ir pranašus Tavo, ir kunigus žudo.

21. Žiūrėk, štai lavonai Voliojas po gatvę: 
Čia seniai iš bado pabaigę senatvę, 
Čia motinos guli, čia jaunos mergaitės, 
Čia nukirstas kardo skaistus jaunikaitis.

22. Sulaukė Jokūbas baisiausią gadynę: 
Mus priešai apgulę suskaldė-sumynė, 
Ir kur tik aplinkui savęs pažiūrėsi, 
Tik šiurpą ir skausmą patirti galėsi.

TREČIOJI GIESMĖ.
1. Man lemta Augščiausio daug vargo ragauti: 

Man pavedė karčias bausmes pranašauti. 
Ligšiol mano akįs nematė šviesybės...
Esmi Dievo rankoj auka Jo rūstybės.

2. Ant pergeltų kaulų oda susitraukė; 
Širdis kaskart naują kartybę sulaukia. 
Didžiausioj tamsoje ihane pasodino
ly skausmo retežiais kietai prirakino.

3. Tarytum, iš akmens padarė man sieną;
Nors šaukčiau pagelbos aš naktį ir dieną, — 
Vistiek mano balso Jisai negirdėtų, 
Nes pančių vergijos liuimt nenorėtų.

4. Jehova prislėgė manė be malonės,
Vat lygiai medinčius del labo medžionės 
Pradžiunga žvėrelį ištolo pamatęs 
Ir tyko kilpynėn vilyčią įstatęs.

5. Išjuokt mano vardui jau giesmes sudėjo, 
Tyčiojos' bjauriausiai, kaip kas tik norėjo. 
Gyvenimo dienos apkarto, nubodo,
Ir niekšai didžiausi inane pirštu rodo.

6. Su žemėmis duona baisiai atsipyko, — 
Ir dantįs žiaunose bėveik jau išnyko.
O siela užmiršo turtus ir ramybę;
Tariau: “Ncbeviliuos į Dievo gėrybę”...

7. Vienok skaisčią viltį valia man gaivinti: 
Ne vis gi norėsi maiie taip varginti.
Juk Tavo rūstybė prisituri saiko, — 
Ir vėl pagailėsi taip priplakto vaiko.

8. Dalis mano — Viešpats, pradžiugo jau siela... 
Į Jį man tikėti ir laukti Jo — miela.
Kad suvis nežuvom, tai Dievo gerumas, 
Tikėkime, — aušta palaimos gausumas.

9. Kas ieško ir vilias, — Jis tam gailestingas. 
Toksai tik žmogelis ištikro laimingas,
Kurs kantriai paguodos Augščiausiojo laukia, 
Ir jungą uždėtą ramybėje traukia.

10. Rainus bus apleistas, sau vienas palikęs, 
Atkreips savo žandą budelį sutikęs,
Su žemėms sumintas turės jisai viltį, 
Nedrįs nekantresnio žodelio prabilti.

11. Ne amžinas musų tautos atmetimas, 
Nušvis nepoilgo kitokis likimas...
Ne Dievas atstūmė, — mes patįs nuklydoin, 
Ir pasekmės pįktą dabar tik išvydom.

12. Ne Tėvas Geriausias Adomo ainijos 
Čionai surakino mus pančiais vergijos. 
Teisme Dievas laikos didžiausios teisybės, — 
Perdaug nenubaudžia žmonių nedorybės.

13. Valia Visagalio pasaulį juk valdo: 
Už piktą nubaudus, palaima numaldo. 
Nedrįsk tad hekuomėt prieš Dievą burnoti, — 
Darbai Jo ir žygiai visi apgalvoti.

14. Takus savo kožnas piktus permainykim, 
Įsakymus Dievo šventai Užlaikykim.
Pakelkime širdis pas Tėvą Augščiausį,— 
Tikėk, Izraeli, — Jį vėl permaldausi.

(Seka ant 11 pusk).

Gyduoles iš Lietuvos.
Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 

gyduolėmis (liekarstomis) geriausias 
išsigydo.

Iš Lietuvos prlsitiučių į Ameriką 
vaistus (liekarstas) vartojamus Lie
tuvoj:

(1) Trejanka (užpilt degtinei) del 
pagerinimo noro valgyti.

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

tizmo.

(4) Nuo viduriavimo.
(6) Nuo kosulio sauso ir Su atsiko

sėjimu.
(7) Nuo širdies drėbėjimo-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 Aptieks.
Prieni, Suvalkų gub. Russia.

Ar matei kada-nors laikrašti 

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

lietuvių reikalus.
"DRAGAS" atsieina metams $2, puse! m. $1 
Užsieniuose matams $3, pusei mot; $J.50 

Rašydami laiškus adresuokite
DRAUGAS PUB. CO.
2634 W, 67th St. Chicago, III.

elephone Yards 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 

ai net iš pat Kauno. Salė veseli- 
joms, susirinkimams. čia panedė- 
iais, utarninkais ir ketvergais mo

koma šokti. Šokiai prasideda 8:00 
v. v.

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

J. W. ZACHAREWICZ
NOTAKAS

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 alIP^rmo . morgi- 
ėio.

Kreipkitės prie tautiečio, kurs 
yra atsakantis, o visados gausite 
teisingą patarnavimą. Pries šv. 
Jurgio bažnyčią.

903 W. 33rd St., Telefonas 5423

2 KATALIOGAI DYKAI!

Dr. Hugo V. Pribyl
Gydytojas ir operatorius.

Oofisai: 162 N. Dearborn St., 401-409, 
valandos: 12 iki 3 p. p. 4601 S. Ash
land Av., valandos: 7 iki 9 vak., no- 
dčl. 10 iki 12 ryto 5422 Ingleside Av., 
vai. iki 9 ryto ir nuo 5 iki 6 vak. 
Telefonai Central 5615 ir Midway 1545.

Vjoil lietuviškų KNYGŲ nuo 
■ ’"M seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

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

M. J. DAMIJONAITIS 
903 W. 33rd St, CHICAGO, ILL.

M. A. Norkūnas
Vienatinis 
Lietuvis

Išdirbtas.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
pa tingai: ko
kardų guzi- 
kučių mota- 
liavu, ana- 
meliotu ir 
padengtuce- 
lluloid’u.sar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paves
tus darbus at
liekame erlisl.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

cm™,
real

Memorial Bells a Specialty.
UoSliaaa Boll Boaaoa CPoBAUtaMWiBvUVAAl
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Humoras - Juokai
KAIP JULIUKAS 

PASIPIRŠO.
Juliukas buvo ūkininko 

sūnūs. Nuo pat mažens jį 
persekiojo ypatinga nelai
mė. Gimė kadangi vasario 
29 dieną; tatai kuomet kiti 
bernaičiai kas metai darėsi 
vyresniais, jis tik kas ket
virti .metai galėdavo pasi- , 
džiaugti savo gimimo die
na. Mat, vasaris 29 dienas 
turi tik kas ketvirti metai. 
Tečiau kunigas klebonas 
sakydavo: “Kiekvienas ar
klys taippat turi savo gim
tuvių dieną, gi žmogus ka
talikas apvaikščioja tik sa
vo varduves.” Tatai ir Ju
liukas metė paprotį ap
vaikščioti gimimo dieną ir 
ėmė švęsti tik varduves, 
šventojo Julijono dieną. Tą 
dieną jis tikrai jautėsi esąs 
visais metais senesnis.

Vaiku būdamas pasižymė
jo didele nedrąsa, nuolatos 
slapstėsi už motinos sijo
no, arba nuolat laikydavosi 
žiursto, gi šio-to paklaus
tas, nemokėdavo net prasi
žioti. Kuomet į namus už
eidavo koks svetimas žmo
gus arba svečias, Juliukas 
tuomet iš pirkios nubėgda
vo kur daržan ar kluonan 
ir negrįšdavo, kol atėjęs 
svetimas iš namų neišeida
vo.

Be to, būdavo baisiai ne
rangus ir nuolat dasikarz 
davo motinai ar kam kitam, 
tatai ir rykštė būdavo nuo 
latiniame darbe.

Jo nedrąsa laikui began! 
užuot mažinties, nuolat di 

----- -*-dįnosi. Vįg|dos jis ko tai 
bijojosi, nežinodamas nei 
pats ko, net savo šešėlio 
Vienmečiai jį vadindavę 
‘ ‘minkštapaučiu”, ty. mink
štuoju kiaušiniu, nesusigu
lėjusiu, su nedrūtu lukštu 
Ir su tokiųo vaiku prisiei
davo apsieiti labai švelniai 
nes del bile menkniekit 
tuoj aus imdavo verkti, 
bliauti, šaukdavo mamos.

Visi mokiniai jo gėdino 
si; bet daugiausiai gėdino
si jis pats savęs, savo pa
sielgimo, nors laikui began! 
jis paliko labai švarus, 
tvarkamylis ir doras vaiki- 
nelis.

Labiausia jam puldavosi 
širdin jo menka atmintis 
Retkarčiais motina jį pa- 
siųzdavo pas kaimynus su 
kokiuo nors reikalu. Ko] 
nueidavo link svetimo kie
mo, visuomet pamiršdave 
kas jam buvo sakyta: par 
nešti ar paklausti. Taip at
sitikus visuomet sugrįšda- 
vo namo verkdamas, j • ) •,

Taip jis, kaip koksai 
kvailiukas, augo tėvo na
muose iki 24 metų amžiaus 
Ant laimės nei kareiviau
ti jis nepaimta. Nors buvo 
augštas, suaugęs, bet bai
siai nerangus, tarytum, 
vieno kaulo. Bet namų ii 
laukų darbus jis la
bai mylėdavo ir kuoge- 
riausiai nudirbdavo, todėl 
tėvas ir tikėjosi iš jo susi
laukti sau gerą pagelbinin- 
ką. Ir tuomi neapsirikta. 
Darbininkas jis visados pa
liko geras.

Einant Juliui 25-tus me
tus atsitiko jam didelė ne
laimė — įsimylėjo vienon 
mergelėm 
V

Tame pačiame sodžiuje 
gyveno ūkininkaitė, uoga 
mergina, jauna, patogi, var
du Jieva. Kadangi buvo ji 
turtinga, turėjo žymų krai
tį, tatai jaunikaičių negalė
jo nei apsiginti, bet ji vi
sus atmetė šalin. Jai norė
josi gauti jaunikis iš savo 
sodžiaus, artimas pažįsta
mas. Taigi kiek kartų jai 
tekdavo kur praeiti pro 
Juliaus šalį, pastarajam 
iš meilės ko širdis iš kruti
nės neiššokdavo. Jauzdavo 
link Jievos meilę, bet po
draug ir neapsakomą bai
mę. Kaip čia jam arčiau 
priėjus prie tos mylimos 
mergelės?

Ne sykį nedėldieniais jis 
eidamas sustodavo šalę jos 
tėvo namų, kuomet ją pa
matydavo ant kiemo, ir no
rėdavo ją prašnekinti. Bet 
į ją dirstelėjus jam balsas 
burnoj užmirdavo ir jokiuo 
budu jis nedrįzdavo prasi
žioti. Tik savo meiliom mal- 
daujančiom akim jai tvir
tindavo, kad jis ją 
mylįs.

Mergaitė tai labai 
suprato ir atjautė,
nejučiomis į jį šypsojosi, 
nes Julius buvo gana pato
gus ir apie jo darbštumą 
visame sodžiuj buvo kalba
ma. Tečiau jai, kaipo gerai 
išauklėtai mergelei, neiš- 
puolė pirmiau vaikiną pra
kalbinti, juo labiau užsi
minti apie meilę.

Julius žinojo, kad myli
moji ir garbinamoji Jievu- 
tė priklausė į bažnytinį 
chorą ir vakaro metu tan
kiai susieidavo su kitomis 
mergaitėmis padainuoti kur 
pas kaimyną, iš kur viena 
grįšdavo namolei. Todėl jis 
sykį sumanė ta j a proga pa
sinaudoti ir palydėti ją na
mo.

Taigi prie tvoros 
glaudė ir mergelei 
nant ją užkalbino:

— Jieva!
— Ko nori nuo manęs? — 

paklausė energinai mergai
tė.

—. Jieva... — atkartoje 
maldaujančiu balsu.

kad jo veidas 
iš nedrąsume

labai

gerai
Tatai

...

prisi- 
praei-

sakyk drąsiai’ 
jį malonu savo

jis 
jauzdamas, 
vis labiau 
rausta.

— Na-gi 
— skatino 
balsu. ,

— Aš norėčiau... aš sau 
velyčiau..: — ir čia jam 
balsas nutruko/ negalėjo 
langiau kalbėti.

— Ko gi tu norėtum iš 
manęs? — tyrinėjo mergai
tė.

— Aš... aš norėčiau... 
liti namo... prabilo baimės 
perimtas Julius.

— Tai gali sau eiti! — 
itsakė mergina — aš tavęs 
juk nelaikau.

— Bet... aš geisčiau... 
ty. aš malonėčiau, taip sa
kant. .. su tavimi eiti... — 
ir perimtas tuo, ką pasakė, 
greitai apsisuko ir pasilei
do vienas namo, palikda
mas besijuokiančią mergi
ną.

Pirmas tasai meilės iš
reiškimo mėginimas 
nenusisekė Juliui, 
jis apie tą savo širdie: 
skaudulį niekam nepasako
jo ir nieko neprašė sau pa
talkininkauti toje nelaimė-

je. Kas gi buvo veikti? — 
'reikėjo laukti naujos, gal 
parankesnės progos.

Praėjo metai. Juliaus tė
vas pasimirė ir paliko ūki 
be jokių skolų. Julius no
rėjo vesti, gi jo žmona ga
lėjo būti tik Jicva. Reikė
jo merginai tik meilę iš
reikšti ir butų viskas pa
baigta. Bet kaip tas atlik
ti?

Vieną nedėldienį Julius 
po pietų pasidrąsinęs. apsi
siautė šventadieniais rubais 
ir nuėjo į Jievos namus. 
Tuo sykiu jam laimė tar
navo. Jievą atrado darže
lyj betrusiančią.

Pagarbinęs Viešpati Die
vą ir del drąsos paslapta 
persižegnojęs, mėgino pra
kalbinti merginą.

— Maloni šiandie diena
— tarė, laikydamas ranką 
ant krutinės. Turbut bijo
jo, kad jam iš baimės šir
dis neplyštų.

— Taip! — atsakė trum
pai mergina.

— Bet* šaltoka diena — 
tęsė toliau šiek-tiek pasi
drąsinęs.

— Šalta? — atsakė mer
gina — aš manau, kad jau 
ir perkarsta.

— Perkaršta? — paklau
sė susimaišęs. — Tiesa, kar
šta, perkaršta.

— Karščiau kaip vakar
— pridūrė Jieva.

— O taip, karščiau kaip 
vakar — atkartojo Julius, 
šluostydamas prakaituotą 
kaktą.

— Bet man nekaršta — 
tęsė toliau mergaitė.

Julius susirūpino, nes tik 
dabar atsiminė, kokiuo tik
slu jis buvo atėjęs.

Užstojo ilga tyla.
— Ką tavo motina vei

kia? — pertraukė pagaliau 
tylą mergaitė.

— Sveika — atsakė.
— Gi močiutė ką veikia?
— Liepė tave pasveikin

ti.
— Tai visi sveiki ir teta 

Augustė? — klausinėjo to
liau.

— Visi sveiki — atsakė 
Julius.

Ir vėl užstojo tyla. Da
bar mergaitė iš Juliaus su
sirūpinusio veido suprato 
jo norus ir nejučiomis juo
kėsi.

Julius išnaujo 
drąsos.

— Dabar, arba 
met — pagalvojo 
vienas.

— Jieva!... —

atgavo

nekuo- 
jis sau

i

todel
Tečiau

ig

pradėjo 
išnaujo — atėjau...

— Matau, atėjai — tarė 
mergaitė nekantriai.

Julius išnaujo neteko kal
bos.

— Su ta mergaite sunku 
susikalbėti — pagalvojo.

— Atėjau — prabilo vėl
— atėjau, kad... kad...

— Kad nieko nesakyti — 
prasijuokė mergina.

— Nesijuok iš manęs — 
tarė įžeistas — atėjau... 
atėjau... paklausti...

— Gi del Dievo meilės!
— atsiliepė Jieva — kodėl 
gi drąsiau nesakai. Gal atė
jai paklausti, ar aš galėčiau 
būti tavo žmona? ar tiesa?

— Taip, taip, tikrai — 
atsakė linksmu balsu — tai 
matai kaip atminei! Ar su
tiktum?

— Na, del manęs, aš su
tinku ir eikime tuojaus pas 
mano gimdytojus.

(Seka ant 14 pusk).

Not*

Pilni Namai Linksmybes

Atsilankykit paklausyti keletą iš 
žemiau surašytų rekordų.

KADA JUOSE YRA GRAFOFONAS
............. .......—...... ....

Tegul nebūna jūsų namai kaip grabas. Tegul jie sutei
kia jums džiaugsmą, kada pailsę pareinate namo. Tad 
jūsų gyvenimas ir darbas bus lengvesnis.
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Nusipirkę grafofoną, turėsite namie didžiausią smagumą. 
Girdėsite puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, 
garsingų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs links- 
minsitės, dainuosite ir šoksite. ■

4UE9SS.

Wr;:

ECLIPSE” $25.00 “FAVORITE” $50.00!
‘' Šitie yra žinomiausi COLUMBIA

i “BETRUBIS” $15.00. 

grafofonai.
COLUMBIA rekordai groja iš abie

jų pusių. Yra rekordų su lie
tuviškomis dainomis ir muzika. 
Kiekvienas kaštuoja 75c.

Taip, grafofonas reikia būtinai 
tuojaus nusipirkti!

Pirkdami betgi turite pirkti GERĄ GRAFOFONĄ, kad ne- 
apsiviltumet. Pirkite Columbia grafofonus, nes Columbia gra
fofonai yra geriausi kokius svietas iki šiol išrado.

Visi Columbia grafofonai turi šiuos naujus pagerinimus: ne
pertraukiamo tono kambarį, ištobulintą perėmėją, nusmailintą 
tono alkūnę, tonoįkontroliuotojus,’bebalsį Columbia motor ir k.

Fabrikos žiemomis lietuviams? par
davinėja C O L U M BIĄ grafofonus 
“KATALIKO“ Kningynas.

LEADER” $75.00.

NEPAMIRSZKITE: Fabrikos čieniomis grafofonus pardavinėja

“FAVORITE”, nuostabiai švelnaus 
balso, gražiai padarytas $50.

“LEADER” su uždaromu padėliu 
rekordams $75.

‘ECLIPSE”, su visais CoL pagerini
mais, ąžuolinis $25, raudono me
džio $25.

“BETRIUBIS”, pagerintas fonogra
fas, $15.

COLUMBIA rekordai — plokšti skrituliai — groja iš 
abiejų pusių. Kaina rekordų: Nuo 65 c. iki $7.50.

PASTABA: Visi Columbia rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos 
Columbia mašinos gali groti Victor rekordais. , » .

E.

E.

E.

E.
75c.

LIETUVI.šKI REKORDAI.
E 1161. “Tekėjo saulelė kad aš jojau (choras). An-

'troj pusėj: Stumbriškių polka (armonika)......... 75 c.
E. 1162. Jieva (choras). Antroj pusėj: Polka nuo Ru

dos (armonika).............................................   75c.
1163. Tcklytė ir Pranulis (duetas iš operetes

“Kaminakrėtis ir Maluninkas). Antroj pusėj: 
Gudiška Polka (armonika).................................. 75c.

1164. Grožybė Lietuvos (choras). Antroj pusėj:
Jurgiuko kazokas (armonika)................ ’.............. ' 75S.

1165. Tėvynė (choras). Antroj pusėj: Amerikoniš
kas maršas (benas) .............................  .■•. 75c.

1166. Sukruskime broliai (choras). Antroj pusėj:
“Kur bakūžė samanota (duetas).......................

E. 1167. Kur namas mus (choras). Antroj pusėj: Kur 
bėga Šešupė (choras). — ..... .................

E. 1168. šaltišius arba Dūda (choras). Antroj pusėj: 
Živirblelis (solo)..... ,................     •

E. 1169. Eina garsas nuo rubežiaus (choras). Ant. 
pus.: Siuntė mane motinėlė (solo). . . .........

MAŽRUSI.Š'KI REKORDAI.

(M. Mironenkos solo dainos pritariant armonikai).
E. 1210. Oi, za gajom, gajem. — II. Divka V siniach 

stojala. —................... ........................... .
E. 1211. Kučeriavy Marko. — II. Oi, ni chodi Gricių.
E. 1212. Hop, moi gričaniki. — II. Sonce nizenko. — ..
E. 1213. Gandžiu kniš. — Ii gonči kavaler. — ........

AMERIKONIŠKOS ANGLIŠKOS DAINOS.
A 5283. Home, Sweet Home. Alice Nielsen, soprano.

— II. Last Rose of Summer. Alice Nielsen, sop
rano.......... . .........................................   ... $3.00

A. 5022. Home, Sweet Home. Mrs A. Stewart Hol, 
kontralto. — II. Annie Saurie. David Bisp-

75c.

75c.

,75c.

75c.
75c.
75c.
75c.

ham, baritonas.......... ..................>. $1.50
A. 584. Love Me Just Because •— iš A. Stuburu Cin

derella. Harry Tally, Tenbris. — II. Are you 
Sincere? Luey J. March, soprano, ir II. Burr tc- 
noris.......... ..... .    ,.‘j...................

A 1155. America (My Country), choras. — II. Battle 
’ ■ ’ ‘ Hymn of the Republic, kvartetas......................
A 1014. Stars of the Summer Night, v^r. kvartetas.

— II. Vira, vyrtj kvartetas. ..............................
ARMONIKOS SOLO. <

(Grota Jermolajo Dicmianenko).
E. 1146. Vse govoriat ir Vidu-] ja na rečenku. — II. 

Rach-česh-čach ir krakoviak...................
E. 1197. Maršas Toska po rodinc. — II. Mazurka. ...
E. 1198 Rusiška Polka. — II. Antra Rusiška Polka. .
E. 1199. Valsas “Lakštingala”. — II. Po ulice rtosto- 

voi ir Stradanija ............. .......................
(Grota Guido Deiro). e «

■ E. 1036. Polka. — II. Marsz Polka ..............................
E. 1066. Bud’ zanaitim. — II. Visie liūdi to diclajut. 75c.
C. 2025. Avė Marija. — II. Dolores (valsas)................  75c.

ŠOKIAI.

C. 324. Polka. — IL Valsas (Mexikos kapeli ja)............
C. 2128. Muzikantas, valsas. — II. Diabolo polka 

Mexikos kapeli ja)........................................
S. 3002. Kamarinskaja. — II. Thallen, polka (kapelija).
A. 5189. Melinas Dunajus, valsas Strausso (orkestrą).

— II. Two-Step.  ................................................ $i.oo
A. 5408. Strausso valsai (orkestrą). — II. Two Step

(orkestrą)................ ................   $1.00

65c.

65c.

75c.

15c.
75c.
75c.

75c.

75c.

75c.

65c.

Visus žemiau surašytus ir tūkstančius kitų rekordų pardavinėja

“KA TALIKO ” Kningynas
3249 S. MorganJStreet., Chicago, III.

iki
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Section Two.

Metai XVICHICAGOS ŽINIOS.
Kaikurie Chicagos lietuviai 

jau turėjo progos pa
matyti “Lietuvą 

paveiksluose”.
Ne vienas lietuvis išlei

džia vieną-kitą šimtinę vien 
tik kad aplankyti savo gim
tiną šalelę. Dabartės gi tu
rime laimiki už 35c. aplan
kyti Įvairius kraštus savo 
gimtinės šalies. Šiuo tarpu 
visi chicagiečiai yra giliu- 
kingi ir gali pamatyti Lie
tuvą puikiuose paveiksluo
se. Ne vienam teks pama
tyti savo parapiją, kaimeli, 
o gal ir pažįstamus žmones.

Keliose Chicagos lietuviu 
kolionijose jau buvo rodo
mi paveikslai. Man teko 
juos pamatyti Chicagos 
pricmiestyj Cicero. Per dvi 
valandi -gėrėjausi puošniais 
vaizdeliais, prisipildė vai
dentuvė svajonėmis ir šir
dis jausmais.

Linksma buvo matyti Ma
žosios* Lietuvos jaunimą 
žaidžiant lietuviškus žais
lus pagiryj ant gražios ly
gumos. Ypač gražus proce
sijos paveikslas iš Didžio
sios Lietuvos. Šis vaizdelis 
yra labai aiškus. Rodos, jei 
ten butų buvus mano matu- 
šė, tai tikrai ant paveikslo, 
ją bučiau pažinęs. O gal 

-kažkuriam ir pasitaikys pa
matyt saviškį, arba pažįsta
mą. Gražu buvo matyti jau
nimą šokant, žaidžiant kie
me, priegtam vienas girgž
dina ant smuiko, antras 
trauko armoniką ir. visi 
taip guviai juda, sukasi, 
kad net žemė rūksta. Prie 
paveikslų, yra gerai pritai
kytas gramofonas. Teko 
matyt merginas linus rau- 
jant; jei butų buvusios ma
tytos, tai butų buvę galima 
pažinti. Gražų įspūdį daro 
į žiūrėtoją šienpjuviai ir 
grėbėjos.

Paveikslų prisižiūrėjęs 
išeini iš salės kupina šir-| 
džia gražių, malonių jaus
mų ir pilna galva visokių 
svajonių. • •

Buvo rodoma taipgi atsi
sveikinimas Mokslo Dr-jos 
įgaliotinių — Dr. J. Basana
vičiaus ir p. M. Yčo su 
brooklyniečiais ir newyor- 
kiečiais. Didelė minia lietu
vių ant kranto, o mylimieji 
svečiai ant didžiulio garlai
vio “Imperątor”.

Didžiai gerą ir naudingą 
darbą atliko p. Račiūnas.

Velytina kiekvienam pa
matyti dailius paveikslus.

Vienas buvusių.

Kur ir kada galima pamatyt 
“Lietuvą paveiksluose.”
Ketverge ir pėtnyčioj, ba

landžio 2 ir 3 dienose, Mel- 
dažio salėj ant West Side.

Apveizdos Dievo parapi
jos salėj nedėlioj ir pane- 
dėlyj, balandžio 5 ir 6 die
nose.

Seredos ir ketverge vaka
rais, balandžio 8 ir 9 dieno
se, Lenkų Sokolų salėj, 1522 
Shield avė., Chicago 
Heights. Įžanga 25c., vai
kams 10c.

Panedėlyj ir utarninke, 
balandžio 13 ir 14 dienose, 
J. J. Elias salėj ant Town 
of Lake, 4600-02 Wood g. 
Įžanga 35c., 25c., vaikams 
10c.

Ketvergo vakare, balan
džio 16 d., Šulskio salėj, 
8801 Commercial avė. So. 
Chicago.

Pėtnyčioj ir subatoj, ba
landžio 1.7 ir 18 d., Strumi
los salėj, Roselande.

Kasė duobę kitam, bet pats 
j on Įpuolė.

Nesenai Chicago j e atsiti
ko juokingas ir kartu pa
mokinantis atsitikimas. Gal 
vienas, antras skaitytojų y- 
ra girdėję, bet visgi indo- 
mu apie jį pilnai sužinoti.

Vienas, gražaus pasielgi
mo, jaunikaitis sumanė nu
sipirkti “biznį”, neturėda
mas beveik nei dolerio prie 
savęs. Sumanyta-padaryta. 
Nuėjęs pas vieną iš savo 
draugų, pas antrą, pas tre
čią — sukolektavo beveik 
pusę reikalingų pinigų. Ir 
taip viskas ėjo neblogai. 
Bet ant nelaimės viskas ne
lemtai pasibaigė.

Vieną dieną, jam nesant 
namie j e, atėjo du vyrai ir 
klausinėjo apie jį. Bet, jam 
nesant, jie pasiliko laukti, 
kol jis pareis. Vakare mu
sų jaunam biznieriui einant 
namo susitinka jo draugas 
ir sako: “Tavęs .ten kokie 
tai du vyrai, jau nuo pat ry
to laukia”. Jisai gi jam at
sakė: “Palauk, aš jiems pa
taisysiu, jiems nereiks kiš
ti nosį kur nereik.” Nėjo 
tuom laiku į namus, bet nu
sidavė į policijos stotį, pa
ėmė vežimą, su. pora “dė
džių” ir pribuvo į namus.

Išsėdę iš vežimo eina į 
grinčią, o čia jau laukia jo 
tik pareinant. Vos tik pra
vėrė duris, čia laukto j ai, 
užsikabinę žvaigždes, capt 
jį už rankų ir atgal per du
ris į vežimą ir į policijos 
stotį be jokių paaiškinimų. 
Žmonės subėgę žiuri, kas 
čia per komedijos, kad pats 
kaltininkas parsivežė sau 
vežimą, kad nereiktų pės
čiam eiti į policijos stotį.

Gerai lietuvių patarlė sa
ko: Nekask kitam duobės, 
nes pats į ją įpulsi.

Juras.

Paskaitos moterims sutrau
kė daug klausytojų.

Pereitą nedėlią, kovo 29 
d., “Aušros” salėj lietuvių 
moterių dr-ja “Apšvieta” 
buvo surengus paskaitas 
vien moterims. Susirinko 
arti 80 moterių ir merginų. 
Veik pusė buvo “Apšvie- 
tos” dr-jos narės, kitą pu
sę sudarė nenarės. Taigi 
paskaitomis moterįs ima in- 
domauti.

Šių paskaitų tikslas yra 
praplatinti tarp lietuvių 
moterių žinias apie sveika
tingumą ir gerą užsilaiky
mą. Aiškino d-rė A. S. Rut
kauskaitė ir p. M. Olševs- 
kiehė. , •

D-rė A. S. Rutkauskaitė 
kalbėjo gan ilgokai. Nuo
dugniai, rimtai, švelniai pa
sakojo susirinkusioms nau
dingus dalykus. Aiškinta 
buvo taip, kad, regis, kiek
viena susirinkusiųjų galėjo 
suprasti kiekvieną aiškinto
jos mintį.

Susirinkusiosios labai ati
džiai klausėsi.

Po 'aiškinimų buvo duo
dama klausimai, kurie gerai 
buvo išgvildenti.

Susirinkusiosios labai bu
vo patenkintos daktarės 
aiškinimais.

Po to dar kalbėjo p. M. 
Olševskienė. Pasakojo, kaip 
iš Lietuvos atvažiavusiosios 
mergelės, nepatyrusios, tarp 
naujų, nepaprastų gyveni
mo sąlygų, per nežinystę 
susilpnina, sunaikina savo 
sveikatą. Nurodinėjo, kaip 
reikia prisitaikyti prie šios 
šalies gyvenimo sąlygų, 
kaip išvengti ligų ir išlik
ti sveikomis. Po jos kalbos 
irgi buvo klausimai.

Aiškinimai ir klausimų 
gvildenimai ilgokai užsitę
sė ir reikėjo jau skirstyties. 
Nutarta toj pat salėj atei
nančią nedėlią, balandžio 5 
d., 2 vai. po pietų, vėl tęsti 
paskaitas.
„Taigi kviečiamos moterįs 

ir merginos,, ne jaunesnės. 
16-kos metų, atsilankyti ir 
paklausyti sau naudingų 
dalykų. .... , . ....

, , ' Feliciją.
--------------------------------------------------------- / .

Šv. Mykolo A. No. 2 Vė
luvos pašventinimas.

Pereitą nedėlią minėta 
dr-ja ant North Side atliko 
žymią iškilmę. Buvo pa
šventinimas Vėluvos. Tas 
buvo atlikta su prideramo
mis apeigomis. Ineinant dr- 
jos nariams į bažnyčią, pa
sitiko juos klebonas, kun. 
K. Kudirka ir ■ pašventino 
Vėluvą. Paskui suėjo nariai 
į bažnyčią ir susėdo. Tuo
met • buvo pamokslas. Gra
žiais prilyginimais kunigas 
išrodinėjo, kaip nariai dr- 
jos privalo elgties, kaip pri
valo vienas antrą godoti, 
mylėti ir gelbėti nelaimėje. 
Mokino, kaip nariai privalo 
rupinties savo dr-jos sto
viu, stiprinti ją ir godoti. 
Po to buvo mišios šv. Na
rių dvasia buvo pakilus, vi
si jaufėsi laimingais esą. 
Sustiprėjo tarp mus ryšiai.

Tą pat dieną . atlikome 
velykinę.
< , Dr-jos narys D. Z.

a_____________________ '

Susitvėrė šv. Jono K. dr-ja.
Melrose Parko lietuviai 

juda ir veikia. Kovo 22 d. 
susitvėrė lietuvių broliškos 
pašelpos šv. Jono K. dr-ja. 
Susirinkimas atsibuvo Vai
čiulio salėje, po No. 2018 
— 21 gat.

Dr-jos viršininkūosna pa
kliuvo šie asmenįs: Jonas 
Žvirblis, pirm.; Antanas As- 
mavičia, pagelb., • Pranas 
Kazakauskas, prot. raštg 
Antanas Jonča, turtų raštf, 

K. Preikšas, išd., išdo glo
bėjais liko Liudvikas Ste
ponaitis ir Stanislovas Vai- 
čikauskis; teisėju liko Pra
nas Pečiukas.

Narių iš pirmos dienos 
prisirašė 33 asmenįs. Lai
kui bėgant ši dr-ja galės la
bai sustiprėti ir galės daug 
nuveikti del savo labo ir del 
labo visos tautos.

Nuo gegužio 1 d. žadama 
uždaryti visus saliunus.

Yra gerokai bedarbių. 
Kaikurie jau visą žiemą ne
dirba.

“Kataliko” skaitytojas.

šlykšti prakalba.
Teko man girdėti visokių 

gatvinių kalbų, keikimu, 
burnojimų ant Augščiausio- 
jo. Teko girdėti ir visokių 
eicilikiškų “spyrių”. Bet 
nieko šlykštesnio nebuvo 
tekę girdėti už “Šakės” 
leidėjo “spyrių”, kurį teko 
girdėti Waukegane. Tą pa
baldą buvo parsikvietus 
Lietuvių Laisvės Mylėtojų 
dr-ja.

Klausant tokių niektau- 
zų, reikia stebėties, iš kur 
kįla žmoguje tokia neapy
kanta link Dievo, Baž
nyčios, Sakramentų. Aš su
prantu, kad žmonių nuomo
nės gali skirties ir turi bū
ti skirtingos, bet negaliu 
suprasti, kodėl netikėliui 
taip rupi išrauti iš žmonių 
tikybą. Yra 'sviete- niekin
gi?, kvaili? tikybų, yra men
kos vertės apeigų. Bet jei 
keliauninkai arba gamtinin
kai pakliūva tarp tokių 
žmonių, kur tos prastos ti
kybos išpažinamos, tai vis-, 
gi tie keliauninkai ir gam
tininkai tas tikybas ir apei
gas pagodoja. Nes kiekvie- 
na tikyba visgi žmogų pake
lia, dorina jį. Krikščioniš
ka tikyba! yra prakilniausia 
už visas. O mus cicilikai 
taip apjakę, kad niekina ir 
dergia tą prakilniausią ti
kybą.

Žinau vieną vokiečių 
gamtininką, kurs ilgai gyve
no tarp mahomefanų. Bet 
jis nekuomet nei karto ne
pajuokė jų tikybos. Taip 
daro kiekvienas tikrai ap
sišvietęs, išsilavinęs, geros 
širdies žmogus. Mus gi cici
likai jokio išsilavinimo ne
turi. Viskas, ką jie žino, tai 
išniekinti tikybą, pajuokti, 
išdergti tautą. Argi gali iš 
tokių žmonių prakalbų ko 
pasimokinti, ko gero išgirs
ti. Žinoma, nei krislelio ge
ro neįgysi. Tai ar ne laikas 
jau nustoti lankyti tokių 
laisvamanių prakalbas. Ar 
išmoksim galų gale. at
skirti pelus nuo grudų.

Ypač dr-jos neprivalo 
kviesti tokius tikybos nai
kintojus ir tautos niekin
tojus.

Katalikai jau turi žinoti, 
kad nuėję į cicilikų prakal
bas nieko gero neišgirs, 
kaip tik šventų teisybių 
niekinimą. Išgirdę tas šlyk
štybes, jie išeina iš salės ar- 
ba kenčia, kol keiksmai pa
sibaigs, ir gailisi atėję. Tai
gi įškalno mes katalikai pri
valome žinoti, kad cicilikai 
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nieko geresnio neišmano, 
kaip tik paburnoti, pakeik
ti, išniekinti tikybą ir tau
tą. Nustokim į jų prakal
bas ėję.

Geras katalikas.

T. M. D. 22 kuopos 
nariams.

Šiuomi pranešama, jog 
Jonilos (kun. Žilinsko) raš
tai jau parėjo ir yra sudėti 
pas centro kningininką, p. 
V. Mišeiką “Aušroje”. Na
riai, kurie esate užsimokė
ję už 1913—14 metus, no
rėdami gauti viršminėtus 
raštus galite kreipties pas 
T. M. D. 22 kp. raštininką 
P. Kurkulį šiuo adresu:

Nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakare “Kataliko” admi- 
nistracijon ir nuo 9 vai. 
vak iki 10 v. — 3327 Lowe 
avė.

šie: S. P. Tananevičia, P. 
Kurkulis ir J. Jakaitis.

Salė norima nusamdyti 
“W. Side Auditorium”. 
Bus užkviesti geriausi Chi
cagos oratoriai-kalbėtojai ir 
garsiausi dainininkai.

P. K-lis.

Kun. Žilinsko raštų ne vi
siems išteks.

Pasirodė, kad kun. Ži
linsko raštai dar ne visi te
atėjo. Atėjo tik aplink 500 
egzempliorių. Jų pakaks 
vos Chicagos kuopas apda
linti. Centralis kningius p. 
V. Mišeika negavo žinios, 
kodėl ne visi raštai pasiųs
ta ir nežino, kuomet kita 
dalis bus išsiųsta.

Chicagos Draugijų Sąjunga 
steigia informacijų ofisą ir 
su T. M. D. kuopomis ren

gia 10-metinį spaudos 
atgavimo sukaktuvių 

apvaikščiojimą.
Pėtnyčioj, kovo 27 d., 

Ch. Dr-jų Sąjunga laikė 
“Aušros” salėje mėnesinį 
direktorių susirinkimą. Nu
tarta galutinai nusamdyti 
informacijų biurui ofisą 
Bridgeporto apylinkėje, ku
riame dižuruotų nuolatos 
Sąjungos pasamdytas žmo
gus. Per šias dienas ofisui’ 
butas jau bus surastas. Kol 
kas biuras bus atdaras / 3 
dienas savaitėje, vakarais. 
Dižiuruoti jame, kol nebus 
nusamdytas tam tikras žmo
gus, apsiėmė p-ni M. Jūrge- 
lionienė 2 vakaru ir P. Kur- 
kulis' 1 vakarą. Neužilgo 
(pradžioje gegužės) Sąjun
ga išleis jau, savo ir visų 
Chicagos draugijų naudai 
pašvęstą, 3-mėnesinį laik
raštėlį. Dabar stropiai ren
kami apgarsinimai ir jau 
surinkta ant $100.

Sąjunga atspauzdino au
kų rinkimui tam tikrus 
lakštus. Norima apsilankyti 
pas visus pasiturinčius ge
ros širdies žmones, idant 
kiekvienas aukotų sulyg iš
galės.' Tie pinigai eis užlai
kymui informacijinio biuro, 
sušelpimui vargdienių ir ki
liems, šaukiantiems į dangų 
balso, Sąjungos reikalams. 
Čia pat susirinkime direk
toriai suaukojo virš $40. 
Apvaikščiojimui 10-metinių 
spaudos atgavimo sukaktu
vių nutarta parengti iškil
mę. Kadangi pasirodė, jog 
T. M. D. 22 kuopa jau buvo 
pirmiau sumaniusi parengti 
tokį jubiliejinį vakarą, tai, 
kad neužkenkus kuopai, nu
tarta su ja susivienyti ir 
bendrai parengti didelėje 
salėje nedėlioj, 10 d. gegu
žės, prakalbas ir koncertą. 
Norima dar prie to užkvies
ti, kad prisidėtų ir kitos T. 
M. D. Chicagoj esančios 
kuopos. Sąjunga surengimui 
iškilmės išrinko komitetą iš 
3 asmenų: P. Baltučio, Mu
levičiaus ir M. Juškos. T. 
M. D. 22 kuop. rengėjai yra

Paaiškinimas pranešimo.
Pereitame numeryj pra

nešėme, kad nuo balandžio 
6 dienos iš Chicagos nuva
žiuoti į Cicero ir iš ten su
grįsti Chicagon kainuosią 
10c. Pasirodė, kad tą pra
nešimą dvejopai kaikurie 
suprato. Vieni suprato, kad 
“round trip” (kelionė į abi 
pusi) kainuosianti 10c., ki
ti suprato, kad 20c. Ištikimų
jų busią nuvažiavimas ir 
sugrįžimas po 10c., ty. 
“round trip” 20c.

Koncertan nedaug tesusi
rinko žmonių.

Pereitą nedėlią Hull Hou
se salėj p. A. Pocius ir p- 
lė O. Klimavičiūtė buvo pa
rengė dailų ir įvairų kon
certą. Žmonių, vienok, visai 
nedaug tebuvo. Mažo žmo
nių tebuvimo priežasčių yra 
nemaža. Viena, tai salė sto
vi neparankioj lietuviams 
vietoj. Salė yra visai nepo- 
puleriška tarp lietuvių. An
tra, tai kad, apskritai, lie
tuviai dar neįpratę lankyti 
koncertų. Antai adventuo
se lietuvių benas davė kon
certą Meldažio salėj. Žmo
nių labai mažai tebuvo.

Pažymėtina kad koncer
tan visai mažai mus inte
ligentijos teatsilankė. Ir tie 
nebrahgina koncertų.
I ' _______________________________ _

Dr-ja našlaičiams ir var
guoliams šelpti.

• -Pereitą nedėlią, kovo 29 
d., šv. Kryžiaus salėj, ant 
Town of Lake, buvo prakal
bos. Prakalbų tikslas buvo 
išaiškinti žmonėms reikalą 
dr-jos, kuri užsiimtų našlai
čių ir varguolių globojimu. 
Tuo reikalu kalbėjo J. J. 
Elias ir p, Vaitkus iš Ken- 
singtono. Kun. F.. Kemėšis 
skaitė dr-jos įstatų projek
tą. Įstatai liko priimti ir 
nauja gera dr-ja sutverta. 
Vadinsis: šv. Antano Lab- 
daringiji dr-ja, šv.-Kryžiaus 
parapijoj, Chicago, Ill.

Tikrieji nariai moka po 
10c. į mėnesį. Nariai labda
riai moka $5 įstojimo ir 50 
centų į mėnesį per 15 metų. 
Paskui lieka garbės nariais. 
Garbės nariai yra ir tie, ku
rie iš karto įmokės $100. 
Tikrųjų narių prisirašė 42, 
labdarių — 8; išviso 50. 
Nariai-labdariai yra sekan
ti: kun. A. Skripka, kun. F. 
Kemėšis, J. j. Elias, J. Vis-

RINKIMAI.
Ateinantį antradieni (u- 

tarninką), balandžio 7 d., 
atsibus Chicagos aldermanų 
ir kitų valdininkų rinkimai. 
Visi piliečiai ir pilietės pri
valo tą dieną paskirtose 
vietose balsuoti. Būtinai 
pridera atlikti savo pilieti
nes pareigas ir išrinkti ge
rus miestui valdininkus.

kontas, J. F. Judeikis, J. 
Jucius, p-lė Dautaraitė ir 
dar viena panelė, kurios 
vardo negalėjau šiuo tarpu 
sužinoti.

Valdybon pateko: kape
lionu kun. Skripka, pirm. J. 
Viskontas, rašt. M. Šauču- 
vėnas, išd. J. F. Judeikis.

Geros kloties naudingai 
draugijai.

J. J. Lietuvis.
luto • ■■ ■ A

Tiems chicagiečiams, kurie 
važiuos į Panamos 

parodą.
G cležinkelių kompanijos 

jau nutarė papiginti gele
žinkelių kainą tiems, kurie 
ateinančiais metais važiuos 
į Panama-Pacific parodą į 
San Francisco, arba į Pana
ma-California parodą į San 
Diego. Chicagiečiams round 
trip tekainuosiąs $62.50. Už 
tokią kainą bus galima va
žiuoti nuo kow 1 
kričio 30 d. 1915 m.

G eležinkel ių kompanijos 
tariasi už tą patį tikietą nu
vežti į abi parodas.

Family entrance’ų nebus.
Pereitą panedėlį miesto 

taryboj buvo balsavimai kas 
link panaikinimo iškabų 
prie saliunų su apgaulin
gais parašais Family En
trance, Private Entrance, 
Ladies’ Entrance ir tt. Visi 
aldcrmanai balsavo už pa
naikinimą tų iškabų. Tos iš
kabos ne vieną moterį įsivi
liojo į smuklę.

Žolių vaistai.
Yra gerai žinoma, kad vi

sose pasaulio dalyse žolės 
buvo visuomet surenkamos, 
ir iš jųjų daryta išsunkęs li
goms gydyti. Buvo taip pir
miausiai pas sodžiaus žmo
nes, kurie žinojo šias žoles 
ir labai gabiai jas tvarky
davo. Medicinos mokslas iš
tyrė visas šias žoles ir pasi
stengė jas sukombinuoti, 
kad vaistus veiklesniais pa
darius. Tokiu vaistu yra 
Triner’s American Elixir of 
Bitter Wine, kuris susideda 
iš žolių ir raudonų vynų. 
Šios žolės buvo rastos labai 
naudingomis užkietėjimui, 
skilvio bei vidurių nusilpnė
jimui ir kūno jėgos neteki
mui. Raudonas vynas yra 
gamtiškas tonikas. Aptieko- 
se. Jos. Triner, išdirbę jas, 
1333-39 So. Ashland avė., 
Chicago, Ill. Skaudėjimai 
krutinėję ir pečiuose būva 
greitai palengvinti, trinant 
užgautąsias dalis Trinerio 
Lininientu.
(Advt.) _
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10Nauji Išradimai
Naudingi pramanymai, įvairiausių visokių 
daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, visokie žmo
nių sumanymo prajovai ir taip toiiaus.

daugiau kaip tūkstantis to
nų stiklo.

Floridos miškuose yra 
aplink 175 įvairių rųšių 
medžių.

• KATALIKAS Wllll«■Mill Bill UI ||II IIII1W1T
PROTESTAS.

Chinijoj pastatyta poperos 
dirbtuvė.

Yra pripažinta chinams 
keliatas išradimu. Ypač po- 
perps išradimas yra jiems 
pripažinamas. Bot per daug 
šimtmečiu jie išdirbinėjo 
rankomis poperą, gerumą 
kurios nei jokia dirbtuvė 
negalėjo pereiti. Bet galų 
gale ir chinai ryžosi įvesti 
modernišką būdą poperos 
išdirbinio. Modemiška dirb
tuvė Kongmune ties Žem- 
čiuginc upe liko įsteigta. 
Įsteigėjai yra chinai. Kai- 
kurie kompanieriai gyvena 
Suvienytose Valstijose. 
Dirbtuvę statė japonų dar
bininkai.

Poperą dirbs daugiausia 
iš kornų šiaudų; kornų Chi
nijoj yra begalės.

Naujas būdas svetimų 
kalbų mokinimosi.

Kiekvienas Amerikos lie
tuvis žino, kaip sunku ir 
kaip daug laiko ima išmok
ti anglų kalbos. Ypač sun
ku išmokti teisingo' ištari
mo. Anglų kalba turi kc- 
liatą garsų, nesamų mus 
kalboj. Pavyzdžiui, garso r 
ir th. Bet jei besimokinan
čiam kas tinkamai išaiškįs, 
kaip padėti liežuvį tariant 
nepaprastus garsus, tai veik 
kiekvienas gali įgyti teisin
gą ištarimą to garso. Štai 
•iWig^-.-garsas.-r. Mes'lietu
viška i r tardami prideda
me liežuvį prie vidinių vir
šutinių smegenų ir jį ta
riant mus liežuvio galas 
virpa. Anglų r tariant rei
kia liežuvio galą pridėti 
augščiau prie gomurio ir 
tariant jis neturi virpėti. 
Jei tik kas kiek pasiprak
tikuos tarti anglų r, kaip 
viršuj pasakyta, tai urnai 
pripras teisingai tarti tą 
garsą.

Pastaruoju laiku Londo
no mokyklose imta naudoti 
braižiniai, rodanti kaip tu
ri stovėti lupos ir liežuvis 
tariant kokį garsą. Moki
nys turi braižinį ir veidro
dį ir žiuri, kad lupas ir lie
žuvį taip padėtų, kaip brai
žinis nurodo. Taip Londone 
mokinamas! franeuzų kal
bos. Mokyklose, kur tie bu
dai yra vartojami, tai per 
šešis mėnesius du trečda
liu mokinių įgįją teisingą 
franeuzų kalbos garsų išta
rimą. Mokyklose, gi, kur 
tas būdas nėra vartojama, 
tai per tokį laikotarpį tik 
maža dalelė teišmoko tarti 
garsus teisingai.

pavojingi ir pridaro nema
ža nuostolių. Kartais nusi- 
vilioja į miškus naminius 
arklius. Taip pavojingi sto
jo tie arkliai, kad ūkinin
kai jau kreipiasi į valdžią, 
kad juos apgintų nuo tų 
laukinių arklių.

Žmones sveria su nešulais.
Kad neleisti uždyką lai

ko ir palengvinti darbinin
kams, Meksike sidabro ka
syklose darbininkai sveria
ma su rudos nešalais. Švai
stytojas žino kiek sveria 
darbininkas ir, pasvėręs 
darbininką su rudos nešulių 
žino kiek jis turi rudos. 
Tuomi ne tik neleidžiama 
laiko veltui, bet darbinin
kui nereikia dėti nuo kup
ros nešulą ant svarstyklų 
ir vėl imti ant kupros at
gal.

Sudegino opiumą.
San Francisco mieste po

licija konfiskavo didelę 
daugybę opiumo, pypkių, 
kuriose opiumas rūkoma ir 
daug dalykų su opiumu su
rištų. Visi tie daiktai buvo 
sudėti ant augštos platfor
mos viešoj vietoj, užpilta 
žibalu ir padegta. Tiršti, 
priklųs durnai kilo ir sklydo 
į šalis. Visų tų daiktų vertė 
buvus iki $20.000.

Panamos kanalo konkuren- 
tas nesnaudžia.

Pinu Panamos kanalo 
prakasimo Suezo kanalas 
buvo didžiausias inžinicriš- 
kas nuoveikalis. Suezo ka
nalas yra 100 mylių ilgas, 
nuo 200 iki 265 pėdų pla
tus ir 261/į pėdų gilus. Pra
kasimui išleista $86.500.000. 
Panamos gi kanalas teturi 
50 mylių ilgumo. Užtat yra 
40 pėdų gilus ir 300 pėdų 
platus. Kainuoja $300.000.- 
000.

Suezo kanalas praraus
ta per smėlyną, o Panamos 
kanalas prakastas per uolą. 
Suezo kanalas stovi lygma- 
loj su jure, Panamos kana
las stovi kelias dešimtis pė
dų augščiau jūrės lygmalos.

Pastaruoju laiku Suezo 
kanalas liko pagilintas iki 
29 pėdų. Manoma dar pagi
linti iki 30 pėdų. Bet kas 
ten nebus daroma, Suezo 
kanalas negali prilygti prie 
Panamos kanalo.

Stockholme yra 350.000 
gyventojų, o turi 80.000 te
lefonu. i.

Konventai imta vartoti 
1839 metuose.

Kuomet rieksi šviežią 
duoną, tai įkaitink peilį 
karštame vandenyj. Tuomet 
duona duosis riekti dailio
mis riekutėmis.

“JAUNOJI LIETUVA“
NEBEBUS JAUNOJI.

Skaudu man pranešti, 
kad “Jaunoji Lietuva“, ko
kią buvau užbrėžęs ir norė
jęs sutverti, daugiau nebe
gyvuos. Tie musų gyvenimo 
puvėsiai, kuriuos apibudi
nau “Jaunosios Lietuvos“ 
pirmajame numery j, kaipo 
jos redaktorius, pasmaugė 
ją, vos tik jai pasirodžius.

Platesnius horizontus at
skleisti, dvasios drąsą gai
vinti ir mintį gilinti vis dar 
pas mus negalima svajonė, 
ir tai, kas jauna dvasioj, 
turi užleisti vietą dvasiš
kam nususiinui.

Rods, “Jaunoji Lietuva“, 
laikraštis, ir toliau vadin
sis “Jaunaja Lietuva“, bet 
tas vardas bus man, ir, ma
nau, visai neskaitlingai jau
najai Lietuvai, tik karčiu 
priminimu jos paniekinimo.

Išpildau paskutinę savo 
pareigą ir atšaukiu visus 
mano ’ pakvietimus rašyto
jams būti bendradarbiais. 
Kasžin ar kada galėsime 
pasijusti idealiame lizde...

Kleofas Jurgelionis, 
pašalintasai “Jaunosios

Lietuvos” redaktorius. 
Chicago, Ill., kovo m.,

1914 m.

Mes, žemiau pasirašę, 
“Jurgiai“ turime tikrą per
sitikrinimą, kad musų var
dai “Jurgis“ turi lygias 
teises kaip ir kiekvienas 
žmogaus vardas.

O kad tūli rašytojai ir kal
bėtojai pavertė musų var
dą į piktžodį, pratina vi
suomenę musų vardu “Jur
gis“ suprasti girtuoklius ir 
tamsuolius, vienu žodžiu, 
musų vardą pavertė į keik
smažodį,

Todėl mes, Jurgiai, nega
lime toliau klausyti tos pa
niekos, ir protestuojame 
prieš visus rašytojus ir kal
bėtojus, kurie pavergė mu
sų vardą Jurgį.

Jurgis Petravičia,
Jurgis Puzinas,
Jurgis Glernža,
Jurgis Baronas,
Jurgis Matukas,
Jurgis Valiutas,.
Jurgis Mačys,
Jurgis Gužaitis,
Jurgis Baltrūnas,
Jurgis Ambrazas,
Jurgis Butkus,
Jurgis Aloni kusį
Jurgis Stonkus,
Jurgis Stiklis,
Jurgis Baura, 
Jurgis Briedis.

Chicago, Ill.
• i -

PADĖKONĖ.

WAUKEGAN, ILL.
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M me. CAILLAUX •

PEPARTMENT JUSTICE, PARIŠ Į

.. Francijos finansų minis- 
terio Caillaux žmona, kuri 
nušovė dienraščio “Figaro“ 
redaktorių Paryžiuje. Vir
šuj matoma Francijos teis- 
darybės rūmai.

Laukiniai arkliai stojo 
pavojingais.

Kuomet anais metais vi
sokie aukso ieškotojai sku
binosi į Jukeną, tai panau
dojo tam tikslui arklius, 
šunis ir mulus. Pasiekę auk
so laukus, paleido gyvulius 
valion. Tie gyvuliai virto, 
žinoma, į laukinius. Nuo 
paleistų arklių priviso šiau
rinėj Kanadoj daugybės 
laukinių arkliu. Jie atlekia 
į žmonių gyvenamas vietas 
ir spardo naminius arklius. 
Jie yra ūkininkams labai

Sužeistas pirštas išdavė.
Vienas jurininkas pabė

go ir paskui vėl po kitu 
vardu norėjo pastoti į lai
vyną. Jo pirštų galai buvo 
randuoti. Bijojo, kad nebū
tų susektas. Kad randus 
panaikinti, jis panaudojo 
labai ėdančių rūgščių. Tuo
met jo pirštai sukėlė nužiū
rėjimą. Ant vieno piršto 
buvo likęs visai mažas ran
das. Imta ieškoti, riausties 
po raštus. Ir buvo susektas.

Taigi mažas randas, ė- 
dančios rūgšties nepalies
tas, davė raktą susekimui 
pabėgėlio.

Kovo 26 d. mirė Pranciš
kus Gustas, 47 metų am
žiaus, išbuvęs šiame mies
telyje 22 metu. Velionis 
buvo geras katalikas ir pri
gulėjo prie dviejų vietinių 
draugijų — prie šv. Baltra
miejaus ir šv. Antano. Bu
vo doras žmogus, mėgdavo 
skaityti kningas ir laikraš
čius, prigulėjo prie lietuviš
kos šv. Baltramiejaus para
pijos nuo pat jos užsidėji- 
mo ir buvo uždėtoj as jos. 
Mirdamas paliko moterį su 
dviem sunais — vienas 7 
metų amžiaus, kitas —11. 
Likusieji aprūpinti paliko. 
Velionis persiskyrė su šiuo 
pasauliu pasirgęs tik 7 die
nas. Laidotuvės atsibuvo 
nedėlios rytmetį 8 vai. su iš
kilmingomis mišiomis. Lai
dotuvėse dalyvavo vietinės 
dr-jos ir daugybės giminių 
ir pažįstamų. Žmonės neat
kreipė domos į negražų orą 
ir visi su didžiausia iškil
me palydėjo į kapines.

A. J. S.

Šiuomi šv. Bonaventūro 
seminarijos ir kolegijos lic- 
tuvių-moksleivių vardu iš
tariame gerbiamai p-niai A. 
F. Bredickienci širdingiau
sią ačiū už gausią įvairaus 
turinio 75 knįngų auką ir 
už penkių metų “Draugi
jos” kompletus, paaukotus 
del musų “Literatinės Mai- 
ronies Draugijėlės“ kiliugy- 
nėlio. Taipgi nuoširdžiai lie
kame dėkingi už “Vairo“ 
ir “Vilties“ laikraščių siun
tinėjimą.

Su pagarba
A. Tamolilmas, “L. AL 

Dr-lės“ pirm.
J. Svirskas, raštininkas. 

St. Bonaventure, N. Y.
Kovo 23 d., 1914 m.

Lietuvių Laiškai.

Panama-Pacific parodos 
i rūmams bus panaudota

Trustai tai kaip “bei- 
bės“: visko nori, ką tik pa
mato.

Jei laimė nenori paskui 
tave sekti, tai tu pats sek 
paskui aną.

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

3626 Balkaitis M
3627 Baltokas Martin 
3653 Bendokaitis Poc 
3674 Brasas Jonas 
3679 Bružaite Opelone 
4707 Davaska Antanas 
3720 Dudo Mateus 
3743 Fulkousza Petronei
3754 Girdziunas Kaziiner
3755 Girdziunas Kazimeras 2
3771 Gowdis Jan
3772 Grabowski Julia 

i

3835 Kajulis Jurgis
3836 Kakanckas Antonu
3855 Kazorias J 2
3857 Kilatis Paul
3864 Kirszis ntonas 
4012 Margelis Charles 
4020 Martinaitis Jurgis 
4038 Mikulis Josef
4047 Mikaila Georgo
4048 Mikalauskis D
4049 Milosevic Ilga ’ 
4Q71 Mudįnąs Joscphas 
4073 Mykalauskis Doni 
4076 Navickas Jonas 
4111 Pakeitis B 2
4145 Petroszaius Jozapas 
4169 Povilitis Loanas 
4211 Bazinis Frank 
4237 Bukas Austin 
4289 Silickas Antonas 
4297 Sielcnatc Agniszka 
4369 Sutkevicz Aleks 
4378 Szacahiskis Antones
4381 Szlimu Nikodemas
4387 Szimkus Tony
4401 Tautowieze Kasper
4403 Teskas Josef
4415 Tonulis Jozpus
4434 Trieilis Kasimer
4471 Woznonis Wineentas
4500 Wilkas Josef
4521 Woisnorkus Poni
4557 Zeinaitis Aua
4559 Zeiz Jozapas
4561 Žiedas Tonis
4564 Žilinskaite Stanisla
4566 Zinis Kasimer
4557 Žilas Antonas

Bevielis telefonas. Andai 
Londonan atkeliavęs išra
dėjas Marconi ir laikraščių 
reporteriams pranešęs, kad 
po pusei metų jam'pasisek
sią bevieliu telefonu sujun
gti Europą su Amerika.

JUOZAS -J...SUKAS, 
“Kataliko“ Agentas.

Dabar važinėja po Penn- 
sylvanijos valstiją. Jis už
rašinėja “Kdtaliką“, prii
ma apgarsinimus ir tt,, K u- 
rie turite kokius‘riorš reika
lus su “Kataliko1’ iodVste, 
galite atlikti pėt jį, arba 
paklausyti jo rodos. RČdys- 
tė už jį atsako. 1 ‘

• , I , j • ’

J. AI. Tąnaneyičią, 
“Kataliko“ leidėjas.

REGULERIS 10 DIENO
Patarnavim as.

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

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

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

27 Broadway, New York, N, Y.

Ignacas Saudargas, 
Yra musą keliaujantis agentas, Pas

jį galima užsimokėti “Kataliko,” pre
numeratą, paj ieško jimis, apgarsinimus 
ir t. t.

J. M. Tananevičia, “Kataliko” 
Leidėjas.

Kuomet Pirksi Typewriter^,
Tai tegul jo rekordas veda pirkimą

Visokių rašomųjų mašinų yra išdirbama, bet tik

UNDERWOOD
yra *

Pripažintas, kaipo Augščiausios Vertes
Tai ne tuščias pasakymas. Tai aksioma.

Seniausia mokslo įstaiga S. Valstijose —

Franklin Institute of Pennsylvania pastatė

Underwood po mokslo tyrinėjimais per metus

ir tuomet suteikė jam augščiausią mechanikos dovani}.

UNDERW OOD
- laiko visokį rekordą -t

GREITUMĄ, AKŲRATNUMĄ IR PASTOVUMĄ
“MASZINA, KURIĄ VĖLIAU AR ANKSČIAU PIRKSI”.

WABASH AVENUE IR MONROE GATVE CHICAGO, ILL. '
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(Giesmėsliš JeremijojRaudų.
(Tąsa nuo 7-to puslapio).

15. Jeruzalio bausti Jehova kai rengės, 
Lyg debesiu juodu, tartum, užsidengęs 
Nuo musų Jis buvo, kad ir negirdėti, 
Kai šauksis negalint skausmų iškentėti.

16. Dabar Izraelis klaidas jau pamato, 
Kad pranašo balsų netaip jis suprato — 
Kad permaldaut Dievo Augšeiausiųjį Vardų, 
Jie vilti padėjo į savųjį kardų.

17. Dėlto mano siela vaitot nenustoja
Ir ašaros karčios man žandus vagoja; 
Aš tolei raudosiu, kol Tu susimilsi... 
Tikiu — gers Dieve, manęs ncužvilsi.

18. Nelaimės kaip kalnas didžiausias apgriuvo; 
Į duobę giliausių įmetę man’ buvč.
Mane persekiojo it paukštį blėdingų, 
Ligšiol visur spaudė dalis nelaiminga.

19. Šaukiaus aš pagelbos iš skurdo giliausio, 
O balsas pasiekė jau sostų Augščiausio. 
Patsai Jis man liepė vargų nebijoti,
Į grįštančių laimę vilties nenustoti.

20. Matyk mano priešų visur įnirtimų, 
Pagreitink-paskubink dienas atpirkimo... 
Tegu širdies skausmai ramybe nutįla!... 
Išteisink, Jehova, užbaigk mano bylų.

21. Visur matau kojom žabangus padėtus, 
Girdžiu išjuokimo žodžius negirdėtus. 
Nuo ryto per dienų vien keikia-kolioja, 
Manęs palaikyti — nei vienas nestoja.

22. Už visa juk, Dieve, tu jiems užmokėsi, 
Tokių neteisybių ilgiau nekentėsi.

• Ir jųjų suspaudę skausmai-vargai širdis 
Tegu gi kartybių taure taip pagirdįs.

KETVIRTOJI GIESMĖ.
1. Aptemo jau aukso tyriausio skaistybė, 

Išnyko spalvos jo rinktinė gražybė, 
Kad sienas bažnyčios Čhalde j ai išgriovė, 
Jį rasos ir lietus nuėdė-nuplovė.

2. Jeruzalio sūnus turtingai dėvėjo:
Jų apdaras auksu išsiūtas spindėjo...
Pikti atėjūnai visus juos išblaškė,
It indų molinį sudaužė-ištaškė.

3. Jeruzalis jausti-budėti sustoja;
Žvėris geriau savo mažyčius daboja...

— ,Kaip.strausas pųlįeka kiaušinį dykynėj,
Taip tujen elgiesi, Judėjos sostine!

4. Mažų kūdikėlių liežuviai pridžiūvo;
Jie prašė sau duonos, bet nieko nebuvo, 
Kas jųjų išklausęs atlaužti galėjęs 
Ir tuos mažulėlius nuo bado gelbėjęs.

5. Didikai Siono, kur sotus lėbavo, 
Iškrito ant gatvių, kai maisto negavo.
Ir tie, kurie vakar šilkuose gulėjo, 
Šiandienų ant mėšlo sukristi turėjo.

6. Sodoma, Gomora mažiau nukentėjo, 
Nes greitai ugnyje visa supleškėjo, 
Užpuolę plėšikai žmonių nekankino, 
Vergijos nelaimių nei kiek nepažino.

7. Pirmiau Nazarejas už pienų baltesnis,
Jo veidas už sniegų švicsesnis-skaistesnis, 
Skruostai — pasakysi — tyriausio šafiro!... 
Dabar jį pamačius tik ašaros bįra.

8. Veidai jų, it anglįs, visų pajuodavo, 
O lupos suvyto ir pamėlinavo.
Visa jų skaistybė pirmykštė pražuvo, 
Oda gi prie kaulų prikepo-pridžiuvo.

9. Kur-kas laimingesnis nuo karto pražuvęs, 
Negu į vergijų dar gyvas pakliuvęs: 
Vistiek negyvęsi, — išlengvo reiks džiūti, 
Ant galo iš bado nunokti ir žūti.

10. Mačiau — moteriškės, kai badas prispyrė, 
Vaikų negailėjo: juos pjovė ir virė.
Trumpai tokiuo maistu gyventi galėjo, — 
Vistiek neužilgo mirti reikėjo.

11. Kų buvo žadėjęs, — Jehova išpildė: 
Visas brangenybes išgriovė-išdildė. 
Raudok, Izraeli,. nelaimės didybė!... 
Už nuodėmes plaka Augščiausio rūstybė.

12. Pasaulio galiūnai, karaliai galingi 
Nenori tikėti, kad mos nelaimingi.
Ar galima, esu, tų miestų išgriauti? —
Ir kas gi galėjęs taip narsiai kariauti?!

13. Pripildė jau saikų čionai nedorybės,
Ir pažvelgė Dievas į mus iš augštybės. 
Visi kaltininkai — teisingo nebuvo, 
Todėl musų miestas taip greitai pražuvo.

14. Lavonai ant gatvių kraujuose patvinę, 
Visi pajuodavę ir baisiai ištinę, 
Visur tiktai žymės tėra išgriuvimo, 
Neliko takelio, nėra praėjimo.

15. O tie, kur nelaisvėj vilties jau nustoja, 
Sugrįšti tėvynėn visai nesvajoja:
Sau tarias užmiršių brangiausių Sionų, 
Įpratę vergijoj nuožmaus nevidono.

16. Už nuodėmes žydų, kad pranašus žudė, 
Į vietų švenčiausių nesyk įsigrūdę,

, KATALIKAS

Senus tarnus Dievo išmušt nebijojo, ~ 
Todėl Izraeilį pagonįs išklojo.

17. Norėdami gelbėt garbingo Siono, 
Mes laukėm ateinant talkon Faraono, 
Veltui tiktai savo akis pražiūrėjom,
Ir kovoj su priešu skaudžiai nukentėjom,

18. Nebuvo tvirtybės — ir koja paslydo... 
Jeruzalis galų arti sau išvydo.
Pasibaigė musų laimingosios dienos 
Sukriušo jau miestas ir Dievnamio sienos.

19. Užklupo mus priešai erelių greitybe, 
Išvijo iš miesto į tyrų platybę... 
Nei vienas išbėgti iš jų negalėjo, 
Visur mums žabangus ant kelio padėjo.

20. Brangiausia karalių, dangaus pateptinį 
Ištrėmė nelaisvėn, rankas surakinę. 
Jo globoje tautos ilsėties žadėjo, 
Dabar jau neteko jos to apgynėjo.

21. Ir džiaugkiesi, duktė, linksmai Idumejos, 
Kad mus užkariavo jau sūnus Chaldejos!... 
Užguls ir tave jie su savo galybe,
Ir tu paragausi vergijos kartybę.

22. Pasibaigė bausmės ant musų Siono: 
Skaudžiau negal bausti nuožmybė pagonio. 
Tiktai Idume j ai tas pats dar pavojus — 
Sutrįs ir jų taipgi jau greitai rytojus.

PRANAŠO JEREMIJO MALDA.
1. O Viešpate, tėmyk kas mums atsitiko, — 

Garbės Izraelio griuvėsiai teliko.
2. Tėvynė brangiausia, žemelė šventoji 

Netikėlių rankoj, žiūrėk, kaip vaitoja!
3. Našlaičiai palikom be tėvo-globėjo,

O motinoms musų našlauti pris’ėjo.
4. Už vandenio laša jau reikia mokėti, 

Pris’ėjo ir bado ir šalčio kentėti.
5. Retežį užnėrę į darbų mus varo,

O poilsio, dirbant sunkiausiai, nedaro.
6. Pažvelgk, Visagali, kaip sunkiai vergaujam, 

Jau stabmeldžius duonos kųsnelio maldaujam.
7. Tėvai nusidėjo ir ilsis kapuose, —

Už jų nedorybes mes priešų naguose, ’ r
8. Štai tie, kurie Šerno ainijai vergavo, 

Šiandie Izraelio jau valdžių įgavo.
9. Nors skraidė vilyčios ir kardai žvangėjo, 

Reikėjo praeiti, kas duonos norėjo,
10. Iš baimės ir bado sunkaus — nematyto 

Oda jau ant kaulų sudžiūvo, suvyto.
11. Čia moterims daro baisias nedorybes, 

Mergaitės taipgi nustoja skaistybės.
12. Šviesius kunigaikščius įsakė iškarti, TJ 

Senelių nebuvo taippat kam užtarti.
13. Skaisčius jaunikaičius pagonįs naikino 

Arba jųjų kojas kaladėm rakino.
14. Seneliai netardo teisme jokių bylų, 

Žaislai ir dainelės jaunimo nutilo.
15. Širdis Izraelio nustojo linksmybės

Ir džiaugsmas išnyko del skausmo didybes.
16. Nukrito vainikas garbės, kų dėvėjom... 

Nelaimė didžiausia, kam mes nusidėjom...
17. Už tai musų širdis neteko linksmybės

Ir užverktos akis pristigo šviesybės.
18. Ant šventojo kalno bažnyčia stovėjo, 

Šiandienų tik lapės tenai bėginėja.
19. Nenyksta tik Dievo valdžia ir galybė, 

Nes Jo nenuveikia žmonių nedorybė.
20. Sunai Izraelio Siono pasilgo,

Delko ta karčiausia nelaisvė prailgo?...
21. Atversk musų širdis, nes silpnos — negali, 

Tada imsim garbint Tave, Visagali. 
Įstūmė į vargo gelmes kuobaisiausias.

22. Užpykęs ant musų begalo Augščiausias
— Galas. —

SAULUTĖ.
(Vertimas).

Linksma, skaisti ir auksinė
Vaikštinėjo sau saulutė
Ir netoli nuo kapinių
Susitiko ji našlaitę.

Ši jai skundžias: — “Ar tai tinka — 
Taip linksmai apšvieti svietų
Ir šypsaisi vis aplinkui,
Kai gyvenimas toks kietas.

Oi, saulute, tau vis viena,
Ašaros vargšei kad trykšta,
Skurdas spaudžia man’ kasdiena,
Tu gi siunti vaivorykštę!”

— “Našlaitėle! — sako saulė —
Ir man šviesti nesti miela,
Kai mųstau apie pasaulį, 
Kažkurių kad liūdna siela.

Negaliu vienok sustoti
Žaizdų vis apverkt matytų, 
Šviesi aš turiu vaikščioti
Pildau, kas man įsakyta.

Reikia mesti tuščias skundas, 
Dangumi pasitikėti,.
Pergalėjus gi* pagundas,
Žengt į priekį ir... žibėti!”

Svirno Žvynėj

■MM—MM

Pavasario i 
Ligos m;

Severos
Kraujo Valytoją

(Severa's Blood Purifier)

tai tuojaus užtėmysit
geras pasekmos
Kaina vienas Dolcrias.

BANK

li

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

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją! ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastisl Affidavitus ir visokius kitus 

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

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

, -prieiti. n j )< ■; .

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koidus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti. i

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

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

• 1 ! ’ 1 - (. ’ <;

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėlibmis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
Y>E======-.^rr^-------------------- ==1f====------ ■ :~-z^====SlA

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

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

Tai yra mailas, kuris 
privalo but vartoja
mas jvairiausiouse at
sitikimuose. Pataria
mas, kaipo geras kū
dikių maudymui, mo
terims praustis, vyrams 
skustis. Galvos prau
simai yra tiesiog pui
kus.

- Kaina 35 centai.

SEVEROS TAB-LAX
Paliuosuojanti gaidu

kai.
Vaikams patinka.
Geri ir suaugusiems.
Kaina 10 ir 35 centai.

Parduodama visose aptiekose 
arba tiesiog pas mus, prisipū
tus jų kairią

W'EiSevera.Cc:,
CEDAR RAPIDS.- IOWA

__ Pirtįs
VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas 

sereda nuo 8 ryto iki 6 v. vak.

908-10 W. 14rh St., Chicago, Ill
2 blokai nuo Hnlsted St.

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

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

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

TANKUS PLAUK1NEJ1MAI.
Puikus 3 klasos ir tarpdėnio išrea- 

gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o 
PIGIOS KAINOS.

Del išplaukimo dieną, tikletą ir ki
tą smulkmeną kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents. 
5 Broadway, New York, arba pas vie
tinius telsotus agentus.

System PADĖKITE STATYTI
TAUTOS NAMUS VILNIUJE

Bell Telefono Naudotojai.
Ar kraustysies gegužio ld?
Jei taip, tai pašauk Official 100 dabar ir duok 
įsakymų perkelti .telefonų.
Mes prašome prieš trisdešimts (30) dienų praneši
mų persikraustymų tarp balandžio 15 d. ir birže
lio 15 d.
Tūkstančiai telefonų turi but perkelti trumpu lai
ku. Idant išvengti užtęsimų, paduok įsakymų tuoj.
Pranešk mums — telefonu. Tuomi sutaupini lai
kų. Jei raštu duodi savo įsakymų, tai svarbu, kad 
paduotum savo telefono numerį sename name, 
taipgi gatvės vardų, lubas ar kambarį savo nau
jame name.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building

Official 100

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

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA 
(Litovskoje Naučnoje Obščestvo),

Lydos gatvelė, 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 SI., Chicago, III.
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g MOTERIŲ SKYRIUS. |

moteris miegalės.

New Yorke vienas vyrpa- 
laikis įnešė teisman persis
kyrimui bylą, paduodamas 
kaipo svarbiausią priežas
tį tai, kad jo žmona valgan
ti pusryčius lovoje (žino
ma, kuriuos jis pats turi 
pagaminti).

Panašiu vyrpalaikiu pil
nas margas pasaulis, bet 
jie neieško tii nesmagumų 
išrišti teismuose delei įvai- 
rhi kliūčių. Vieniems vyr- 
palaikiams toksai žmonų 
apsileidimas tinka, kiti 
nors gerai supranta, kad 
taip neturėtų būti — ne
trokšta nereikalingo karo; 
tokie iš prigimties yra ra
mus, šalinasi apkalbų, ne
nori ardyti naminio židi
nio, nors kenčia daug ir tu
ri didelius savo kišenini 
nuostolius; ir pagaliau y- 
ra tokie, kurie už įvairius 
savo žmonų apsileidimus 
turi sau atlyginti pašali
niais santikiais ir tp.

Įsidėmėkime protinį su
gebėjimą tokio vyrpalaikio. 
kuris yra priverstas pats 
sau pasigaminti pusryčius, 
arba kitką ir paskui su 
tuščiu pilvu eiti į darbą ir 

, valgyklose maitinties?
Kelyj į darbą ant tram

vajų ar ant geležinkelių 
įmatoma šimtai jaunų mo
terių, puikiai ir švariai ap
sitaisiusių, sveikų ir links
mų, besiskubinančių į dar 
bus taip kaip ir jis.

■^^Nenorcttnisr jam ateina 
galvon mintis palyginti tas 
moteris su savo žmona, gu
linčia dar lovoj, užsimiego
jusia, užsižiovavusia, su su
rūgusia veido išvaizda, tau 
kiai net užsikudlojusia.

Jei yra tai žmogus liuo- 
sos profesijos, savo locna- 
me biure, arba kur dirba 
— ir vėl atranda moteris 
prie darbo nuolankias, be
sišypsančias ir pasirengu
sias visiems tarnauti salve 
savo gabumo.

Ir vėl jam nenoromis a- 
teina galvon mintis paly
ginti savo žmoną, kuri da
bar rasi jau išgėrė kavos 
ar čekolado ir persiverčia 
ant antro šono lovoj, kad 
toliau atsidavus snaudu
liui.

Tokie palyginimai, be a- 
bejonės, neina miegalių mo
terių naudon ir nieko gero 
joms nepranašauja, nes to
kios moteris — pasirengu
sios visuomet reikalauti ir 
pasisavinti daugiau, negu 
joms iš tos moterystės ben
drijos tikrai prigulėtų — 
prie tos bendrijos neprisi
deda nieku, tik kas būtinai 
yra reikalinga, nesakant 
jau nieko apie gerą valią, 
norus ir darbus del tos ben
drijos.

Moterįs-miegalės tūkstan
čiuose atsitikimų atšaldo 
savo vyrų santikius, gi pa
skui tik nereikalingai ste
bisi ir piktinasi, kad vyras 
palieka jai neištikimu, kad 
netekęs link jos meilės ir 
tt.

Tos moteris nenori ar ne
gali suprasti, kad vyras 
nėra angelas; jei pamato 
ir ima atjausti abejingumą 
iš žmonos pusės, jei kis nu-

tėmija, kad žmona juo, y- 
pač jo sveikata nesirūpina
— priverstas atšalti ir pri
verstas kreipties į simpa
tizuojantį jam asmenį, į 
tokį, apie kurį persitikri
no, kad nesivolioja per die
nas lovoje del didesnės jam 
nuoskaudos. Tokiij asmenų
— daugybė, jis kasdien 
juos mato šimtais ir labai 
gerai žino, kad jie nėra mie
galiai, bet energingi, veik
lus.

Gi sueiti pažintin — leng
vas daiktas — kitkas seka 
dar lengviau iš... simpati
jos, gi giesmės pabaiga y- 
ra neištikimybė, persisky
rimas, sunaikinimas nami
nio židinio ir poros, kuri 
kits kitam kituomet pasi
žadėjo tarnauti, būti viena 
siela ir tokia paliko, kol pa
galiau visa laimė neprany
ko. Gi tas viskas tankiau
siai atsitinka delei peril go 
moterių norėjimo... miego
ti.

Tatai, moteris, katros 
trokštate savo vyrų širdyse 
palikti ilgiau — įsidėmėki
te vieną daiktą -- neleiski
te savo vyrams išeiti dar
ban nevalgiusiems, tuščiais 
pilvais, taippat neleiskite, 
kad jie patįs turėtų sau 
valgius gaminti. Viena iš- 
iiiintigų moterių, suteikda
ma patarimus vyro afektų 
palaikymui, išsireiškė, kas 
tiesa, perdaug aštriai, bet 
tikrai iš patyrimo: “Feed 
the beast” (Penėk žvėrį).

Moteris, trokštanti turė
ti vyro afektą ir būti jam 
ištikima taip, kaip buvo 
pirmomis sugyvenimo die
nomis, tegul jam nepasiro
do susikudlojusi, susivėlusi, 
suterštais drabužiais. Mo- 
terįs savo vyrams tegu per- 
sistato šviežiomis, skonin
gomis, tvarkingomis, gi ta
da jiems jos bus mylimos 
ir brangios kaip šliubo die
noje.

Jaunuolė.

KO GERA ŠEIMININKĖ 
NEDARO.

1. Nekuomet neieško rak
tų.

2. Prie naminių užsiėmi
mų nenešioja siaurų sijonų, 
nei plačių net žemyn nusi
kabinusių rankovių, kadan
gi rūpinasi kaip kojų taip 
ir rankų laisvu judėjimu.

3. Nesiunčia turgun vie
nos tarnaitės, bet eina ten 
arba su ja, arba pati viena.

4. Neima prekių bargan, 
bet už viską tuoj moka gry
nais pinigais.

5. Nesako savo vyrui duo
ti sau šeimininkavimui pi
nigų mažomis sumomis, bet 
paima savaitinę arba mė
nesinę algą ir tam tikroj 
kningelėj veda rokundas.

G. Nepalieka bile kur 
bonkų arba maišukų su 
nuodingomis substancijo
mis

7. Nestato indų su ver 
dančiu, kadir karštu, van
deniu tokiose vietose, kur 
vaikai lengvai galėtų pa
siekti.

8. Nestato karštų puo
dų arba bliudų ant politū
ruotų stalų, kėdžių arba 
komodų.

9. Neleidžia musėms į- 
kristi į valgius ir gėrimus.

10. Neverda jokių valgių 
be uždangsčio.

11. Neverda nekuomet 
ant perstaigios ugnies, bet 
verčiau tai atlieka ilgiau 
ant lengvesnės ugnies.

12. Neleidžia, idant grie
tinė del kavos turėtų su
rūgti.

13. Nekala sienon ar 
kur kitur vinies prosu ar 
peiliakočiu, bet tame reika
le naudojasi plaktuku.

14. Nenaudoja žirklių 
vieton žnyplių medinių 
skrynučių atidarinėjimui.

15. Ant bundulių neper
pjauna nei vieno raiščio, 
bet visuomet kantriai atri
ša.

1G. Nepalieka kertėse 
šluotų.

17. Neskalandina nekuo
met stiklinių indą verdan
čiam vandeny.

18. Nenaudoja brangių 
skobnerykių kasdieniniams 
reikalams.

19. Nesinaudoja sidabri
niais šaukštais prie užsiė
mimų virtuvėje ir neskaldo 
malkų skobniniais peiliais.

20. Nepaduoda štai an 
perdaug sukietėjusiu arba 
suskiedėjusio sviesto.

21. Nepastato ant stalo 
atšalusios putros.

22. Neleidžia, idant pie
nas pervirtų arba prisviltų.

23. Neleidžia balejoms 
ant saulės arba vėjo per- 
džiuti.

24. Nepalieka muilo van
denyj.

25. Nededa gurban drėg
nų, našvarių skalbinių.

2G. Neduoda ryte nedė- 
lioj, bet po pietų subatoj 
baltinius, skiriamus savai
tiniam naudojimuisi.

27. Neleidžia, kad bile 
kokia šviesa bereikalo bu
tų aikvojama.

28. Nepalieka neužkor- 
kuotų bonkų su spiritu ar
ba aliejumi.

29. Neleidžia mėsai arba 
sūrini supelėti.

30. Neriekia duonos, kol 
ji yra šilta.

31. Neimuša kiaušiniu i 
pyragus pirmiau anų nepa- 
uosčius.

32. Nenaudoja sagučių ar
ba špilkų iširusiose vietose 
ir paskutiniu laiku nepri- 
siuvinė j a guz ikų.

33. Nedžiovina drėgnų 
avalų prie karšto kakalio.

34. Nepalieka atidarytų 
langų pirmiau nepersitikri
nus, kad jie drūčiai laikosi.

35. Nemiega iki vėlai ir 
nesivalkioja vakarais iki 
pusiaunakties.

3G. Nesikalba su kaimynė
mis ant kiemų arba karido- 
riuose.

37. Draudžia savo tar
naitėms užsiiminėti plepa
lais ir apkalbomis.

38. Nepalieka savo vai
kų svetimų žmonių globo
je, bet drauge su jais dir
ba, žaidžia ir miega.

39. Miestuose per langus 
nedulkina kaurų, taip kad 
visos dulkės turėtų sueiti į 
kaimynų butus.

40. Nedulkina abelnai 
priemenėje ar karidoriuose 
jokių daiktų, bet tai atlie
ka lauke, ant kiemo.

41. Nespjaudo pati, neigi 
namiškiams leidžia spjau
dyti ant grindų, bet visuose 
kambariuose užlaiko hygie- 
niškas spjaudykles.

IŠ MOTERIŲ JUDĖJIMO.

Norvegijoje moteris iš- 
naujo krikštauja. Mergina 
H. Hoegh, teisių daktaras, 
turinti 27 metus, nuskirta 
pirmuoju sekretoriumi 
Norvegijos pasiuntiny stėn 
Meksike.

Kas tiesa, vieta nėra 
svarbi ir žymi, kadangi 
Norvegija mažus turi poli- 
tikinius santikius su Meksi
ku, tečiau ir tas neatmaino 
fakto, kad pasaulio “diplo
matiniu kunan” inėjo pir
mutinė moteris ir turi vi
sas teises, priderančias 
diplomatams.

L. M. Brooks, Moterių 
Medicinos Mokyklos, Lon
done sekretorė skelbia, kad 
kaip Londone, taip ir visoj 
Didžiojoj Britanijoj labai 
reikalaujama moterių den- 
tisčių. “Ant tūkstančio den- 
tistų randasi kaip tik dvi 
moterį dentisti”, rašo Miss 
Brooks viename Londono 
laikraštyj. Visame Londo
ne praktikuoja tik 3 dan
tistės ir turi tiek daug pa
cienčių, kad negali apsi
dirbti. Suprantamas daly
kas, kodėl jos turi tiek 
daug darbo. Moteris papra

stai velija gydyties pas mo
teris, negu pas vyriškius. 
Dentistės Anglijoje uždir
bančios tiek, kiek ir den- 
tistai. Turi pelno nuo 3.000 
lig 10.000 dolerių metais.

Belgijos karalienė įsakė, 
kad moteris, pasirėdžiusios 
perdaug dekoltuotomis bliu- 
zomis arba perkirptais net 
lig kelių sijonais, negalį 
imti dalyvumo karališkuo
se. baliuose. To priežastimi 
nesenai atsibuvęs rūmuose 
balius, kur moteris buvu
sios tiesiog pusnuogės ir ka
ralius tuomi labai pasipik
tinęs.

Motinos! Mokykite savo 
vaikus kalbėti, skaityti ir 
rašyti lietuviškai!

Londone sveikatos depar
tamentas išleido sekantį cir
kuliarą:

Nekuomet nesupkite kū
dikių. Supimas kūdikius 
marina ir į juos veikia kaip 
narkotikas duotas nuo be
miegės. Supimas kenkia kū
no organams, virškinimui ir 
kūdikis iš to nereikalingai 
daug kenčia. Supimas nerei
kalingas, kadangi sveikas 
kūdikis tuojaus užmigs pa
guldytas lovon tamsiam 
kambaryj.

r YE AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT-^

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

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

Carr Bros. Wrecking Co.
3003-3039 S. HALSTED ST. - CHICAGO, ILL.
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“Ant
baro »"

i geriausiai
i Žmonės supratt-
| tanti vertę geros
I ruginės degtinės -
I orderiuoja SOLO
I Kliubuose, Hoteliuo-
Į se ir Saliunuose. Yra
Į tai geriausias gėrymas. Už- NJC- 

ganėdina kiekvieną žmogų. >
I Nusipirk bonką savo šeimynai. \

4 Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtine iš P 
nepaprastai puikaus mišinio, j 

k Per daugeli metų sendinta į 
balto ąžuolo bačkose pirm j 

suteikimo publikai. į K miniai švelnios £ pk prieprovos daro i F ^N^OLO degtinę! 
>Oru vaistui 

šeimynųl

DU-KART NEDELINIS LAIKYTIS

"SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petnyGia,
--------———. PRENUMERATA KAŠTUOJA:-------------------

AMERIKOJ [meta.mst ^pusel matų $1.25
KTTPOPOT r Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-jj u uulu j ljoj ,r škotijoj 15 š Prusuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai.

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

@ Musų Bernaičiams ir Mergaitėms. ®

POTVINIS.

Šalę kaimo, ant upelio 
krašto buvo malūnas. Ap
linkui tęsėsi kalnai ir uo
los; nuo uolų bėgo upelis; 
jis tai ir suko malūno ra
tą. Prieš malūną, ties šuns 
būda, sėdėjo berniukas. Ar 
ti nebuvo gyventojų, todėl 
berniukas ir draugų netu
rėjo. Margis tai buvo jo my
limasai draugas. Jis pralei
sdavo su juo dienas besė
damas ir bepasakodamas į- 
vairias pasakas. Margis pa
dėdavo savo galvą vaikui 
ant kelių ir žiūrėdavo jam 
į akis, rodos ką suprazda- 
mas. Štai vieną sykį, jiems 
taip besėdint, pasirodė tam
sus debesiai — jie uždengė 
saule ir pasidarė tamsu. 
Vaikinas paskubo namo, o 
Margis įlindo į savo būdą. 
Vos jie spėjo persiskirti, 
kai pradėjo perkūnai tran
kyti. Lietus pylė, kaip iš 
rėčio. Vanduo nutekėjo į 
klonius, ir upelis, kurs su
ko malūno ratą, pavirto di
dele upe. Įnirtę jo bangos 
rovė nuo krantų medžius ir 
nešė ką tik nugriebdamos. 
Vanduo kilo vis augštyn ir 
augštyn. Antgalo, vanduo 
pradėjo veržties per vartus 
į kiemą ir per duris į kam
barį. Malūnininkas persi
kėlė su savo šeimyna į vir
šutinį gyvenimą. Vaikinas, 
priėjęs prie lango, žiurėjo į 
įnirtusias bangas. Atsikrei
pęs į kitą puse jis pamatė 
Margį. Margis buvo pririš
tas *ir negalėjo išsigelbėti. 
Vandeniui kįlant kas kart 
augštyn, matyt buvo, kad 
Margis jau pražus. Ilgiau 
nieko nemąstydamas, išbė
go jis iš kambario, puolėsi 
Margiui pagelbon — ir tuoj 
pribėgęs atkabino šunį nuo 
virvės. Bet atgal sugristi 
jisai neįstengė: vanduo per
mušė jį nuo kojų. Pakilo 
riksmas. Vaikas parpuolė į 
vandenį, vanduo smarkiai 
ėmė jį nešti... jis žūva! Iš
girdęs berniuko riksmą at
sigrįžo Mąrgis; matydamas 
berniuką nelaimėje, jis puo
lėsi jam pagelbon ir tokiu 
įnirtimu ėmėsi su bango
mis, kad į šonus vanduo tik 
tyško. Margis pribėgo prie 
berniuko, pagriebė jį už 
drabužių ir ėmė traukti 
prie pirkios. Tėvas, maty
damas kad sūnaus kamba
ryje nėra ir girdėdamas jo 
balsą, paskubo jiedviem pa
gelbon. Vos jis spėjo priei
ti prie durų, kai į kambarį 
įšoko Margis, tempdamas 
paskui savęs berniuką. — 
Praslinkus kuriam laikui, 
vanduo ėmė mažėti. Upelis 
inėjo į savo vagą, o kitą 
dieną tapo taip, kaip ir pir
miau buvo. Kaimiečiai pra
dėjo taisyties sau skrandas 
ir greit užmiršo savo ne
laimes, kurių buvo pridir
bęs potvinis. Berniukas su 
Margiu gyveno dar ilgus 
metus, ir jiedu vienas kito 
niekaip negalėjo užmiršti.

Mokinys Myk. Kli...s.

meškų ir 
bajoras išjojo medžiotų. Ji
sai pasiėmė Į medžiokle 
taippat visus savo šunis. 
Savo gerojo šuns tečiau ji
sai nematė visą laiką prie 
savęs.

Pasibaigus medžioklei ba
joras grįžo namon. Prie 
namų jisai pastebėjo, kad 
jo gerasis šunelis bėgioja 
aplink jį su kruvinu snukiu. 
Kas tai galėtų būti?

Eidamas kraujo pėdsaku 
bajoras pamatė baisų re
ginį. Jo kūdikis, kurį pali
ko sodelyje vygutėj, gulėjo 
ant žemės kruvinuose vvs- 
tikluose.

“O baisus, biaurusis šu
va!”, manė bajoras ir grie
bęs kardą įpykyje pervė
rė šunelį. Šunelis, meiliai 
dirstelėjęs į savo poną, kri
to tuojau negyvas.

Tuo tarpu pasigirdo grau
dus kūdikėlio balsas. Taip 
tikrai, kūdikėlis buvo gy
vas ir sveikas. Čia jau ša
lę gulėjo didelis negyvas 
vilkas. Gerasis šunelis, pa
pjovęs plėšrųjį vilką, pat
sai susikruvino, bet išgel
bėjo kūdikėlio gyvybę.

Koks buvo bajoro skau
smas, kuomet jisai supra
to, kad delei savo iutužimo 
jisai nudaigojo savo gerąjį 
šunelį!

vilkų — vienas

jai angliško
A. Lakunelis.

dvi očięi.

‘■..-.Wl

IŠTIKIMAS ŠUNELIS.

Daug metų atgal — kuo
met šlamėdami Lietuvos 
miškai slėpė savyje gaujas 

J /

Augštuose kalnuose ant 
vienos uolos apsigyveno dvi 
ožki. Ilgą laiką jiedvi gy
veno tarp saves didžiausio
je santaikoje, tik štai, ne
žinia už ką vieną kartą jied
vi tarj) savęs susikivirčijo, 
susipyko ir persiskyrė. Su- 
sipykusios nebenorėjo ilgiau 
gyventi senoje vietoje ir i- 
šėjo į pasaulį.

Jiedvi vaikštinėjo kal- 
nais-pakalnėmis, matė daug 
įvairių reginių, tečiau ne
buvo jiedviem taip malonu 
ir smagu, kaip seniau, kuo
met jiedvi gyveno santar
vėje.

Vieną kartą jiedvi priėjo 
sraunų upelį. Susitikusios 
iš priešingų pusių, abidvi 
karta norėjo pereiti tą upe
lį, nenorėdamos viena kitos 
palaukti. Upelio lieptas bu
vo labai siauras, kad ant 
jo galėtų prasilenkti, nors 
pavieniui butų galėjusios 
lengvai pereiti. Abidvi žen
gė tuo pačiu laiku ir susiti
ko pačiame liepto viduryje. 
Susirėmė ragais ir galop a- 
bidvi puolė vandenin ir pri
gėrė.

Tečiau tai dar ne viskas. 
Aš noriu dar jums papasa
koti apie kitas dvi ožki, ku
rios visuomet gyveno san
taikoje ir reikale viena ki
tą, kiek įmanydamos, gel
bėjo.

Viena jų turėjo mažą o- 
žiuką, kurį ji labai mylėjo. 
Vieną dieną toji ožka išėjo 
s:lu pasiieškoti maisto, tuo 
tarpu atėjęs išdykėlis vai
kas norėjo išsinešti ožiuką. 
Kita tečiau ožka, kuri prieš 
tai sirgo, bet jau truputį

(Seka ant 14 pusi.).
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Didžturčiu skerdikas yra vėžys.
Steigiama pavyzdingi ūkiai

Orlaivininkas sugavo vagi

Didžturčiai mokes didžiuosius mokesčius.
Vėžys ėda didžturčius.
New York. Moterių Cos

mopolitan Kliube Dr. F. L. 
Hoffman kalbėjo apie vė- 

>, tarp kokių 
prasiplati- 
kad vėžys 

tarp didž- 
persivalgo. 

šalyj vėžys

žį ir išrodinėjo. 
žmonių ta liga 
nūs. Pasirodo, 
platinasi ypač 
turčių, kurie 
Sakė, kad šioj 
labai platinasi, bet platina
si tik tarp turtingųjų, ku
rie persivalgo.

Aiškiai išrodė, kad Euro
poj ta liga labai prasiplati
nus tarp turtingųjų, kurie 
valgo po šešis-septynis sy
kius dienoj.

Vėžys esanti civilizuotų 
žmonių liga. Pusė milijono 
žmonių miršta ta baisia li
ga kasmet. Tarp primitivių 
žmonių ir dabartinių lauki
nių žmonių ta liga nesanti 
žinoma. Išrodinėjo, kad rei
kia maitinties paprastais 
valgiais ir nekuomet neper
sivalgyti.

Vėžys nesanti limpama li
ga. Ji nėra taipgi paveldė- 
jama nuo tėvų.

t

Valdžia sunaudos nedirba
mas žemes.

Sacramento. Valdžia šiais 
metais ims apdirbinėti 9.000 
akrų žemės. Viskas bus ve- 

~Mahia ir pastatyta ant mok
sliškų pamatų. Prižiūrės vi
sų ūkį vyriausysis ūkio 
mokslų profesorius Hunt iš 
California universiteto. U- 
kio mokslų profesoriai iš
tirs visų žemę ir nurodys, 
kur ir kokie javai turi būti 
sėjami. Taigi viskas bus ve
dama sulyg mokslo nurody
mų. Darbus atlikinės kali
niai. Farmų produktai bus 
vartojama ligoninėms ir ka
lėjimams.

Panašios įstaigos yra la
bai geros ir įvairiose valsti
jose jau įvykinta, o kitose 
ketinama įvykinti.

*

liko

/

auštant, viso-

Dideli nuoveikaliai tegali 
būti atliekami tik dideliais 
pasišventimais.

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

organizacijos
Federation of 

Clubs tiems, 
apie bedarbės

ORAS. H. SMITH
Pritaiso

Szllumą, Gazą, Vandenį 
ir stogo blokes.

5107 S. Michigan ava., Tol. Oakland 8457 
Res. 2103 S.Stato et., Tel. Culumet 1084 

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

* ^**«^*******************
*****
* **

Mašinistai eustraikavo.
Georgetown, S. C. Pirmas 

straikas kilo Georgetown 
apskrity j, Sustraikavo ma
šinistai Western Railkvav

^The BRIDGEPORT 
ELECTRIC Co. Not me.

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

Tel. Yards 1658

Kaliniai valys žemes.
Stillwater, Minn. Suma

nyta ir padaryta jau pie
nai, kad kaliniai valys kim- 

, šynes ir raistus ir pritaisys 
žemę ūkiškam apdirbimui. 
Tuomet žemė bus išdalyta 
į sodybas ir parduodama 
norintiems apsigyvent ir 
versties ant ūkio.

Valdžia įvairiais budais 
rūpinasi užinteresuoti ir 
prigelbėti žmonėms vers
ties ant ūkio. Miestai pri
kimšti bedarbiais, valgo
mieji daiktai brangsta, o 
ūkininkų skaičius pamažėl 
tesididina. Žmonės vis bė
ga į miestus laimės ieškoti, 
o nemato, kad tuomi skurdą 
didina ir bedarbių skaičių 
didina. Ant farmų gi trūks
ta darbininkų.

Rengia pavyzdingus ukius.
Springfield, Ill. Valdžia 

šį pavasarį užves 18 pavyz
dingų ūkių. Kiekvienas li
kis susidės iš 1.000 akru. 
Ūkių produktai bus suvar
toti įstaigų įnamiams, ku

rie yra valdžios užlaikomi. 
Ūkiai bus pastatyti ant 
mokslišku pamatų.

Tiltas griuvo, penki 
nuskendo.

Fresno, Cal. Kabąs ant 
didžio griovio tiltas nuspru- 
do ir nugarmėjo į upę. Tuo 
tarpu tiltu važiavo automo
bilius su keturiais vyrais ir 
viena moterim. Visi, žino
ma, žuvo.

Orlaivininkas suareštavo 
nigeri.

Miami, Fla. Šio miesto 
detektivas H, Schade orlai
viu vijosi garlaivį ir pasivi
jo už 21 mylios nuo krašto. 
Ant garlaivio buvo rastas 
nigeris, kurs hotelyj vie
nos didžturtės pavogęs 
brangenybių. Su vagilium 
detektivas lėkė atgal. Bran
genybės savininkei buvo 
sugrąžintos, bet nigeris bu
vo paleistas. Įstatymai sa
ko, kad žmogų galima su
areštuoti tik už trijų mylių 
nuo krašto. Šis-gi nigeris 
buvo suareštuotas net už 21 
mylios nuo krašto. Todėl 
suareštavimas buvo netei- 
sotas ir nigeris liko paliuo
suotas.

Mirė didžiausias vyras.
Jacksonville, Ill. Mirė P.

B. Arenzville. Jis svėrė 510 
svarų 
žiaus. 
vyras

ir buvo 67 metų ain- 
Jis buvo didžiausias 
Illinois valstijoj.

Mokesčiai pagal turtų.
Washington, D. C. Kaip 

žinoma, augšti Suvienytųjų 
Valstijų muitai duodavo 
valdžiai daug pelno. Di
džiausias pelno šaltinis val
džiai buvo muitai. Dabar
tės, panaikinus muitus, di
delis pelno šaltinis užsidarė. 
Valdžia be pinigų, žinoma, 
negali gyvuoti. Muitus nai
kinant demokratų valdžia 
turėjo sumanius įvesti nau
ją mokesčių sistemą. Mo
kesčiai bus imama nuo tur
to. Juo kas daugiau turto 
turi,, juo didesnius mokes
čius mokės. Todėl reikėjo 
surašyti visų piliečių tur
tas. Tas surašąs dar nepa
baigtas visai, bet jau bai
giamas. Pranešama, kad di
džius mokesčius pagal tur
tą mokės 400.000 žmonių su 
viršum. Iš to valdžiai busią 
smųokėta aplink 50 milijo
nų dolerių. Yra labai geras 
sumanymas reikalauti mo
kesčių iš gyventojų pagal 
jų turtą.

Visas miestelis kasė duobę.
M’Fall, Mo. Čia mirė J. 

Burton, 80 metų senas. Jam 
kasė duobę visi miestelio 
gyventojai. Velionis nuo se
nai gyveno miestelyj ir 
kiekvienam numirėliui ka
sė arba prigelbėjo iškasti 
duobę ant kapinyno. Už tai 
visai neėmęs jokio atlygini
mo.

Paveikslų piešėjas bus 
paliuosuotas.

Sacramento, Cal. E. Bur
ton Johnson laikraštinių 
paveikslų piešėjas ir rašy
tojas buvo gavęs kalėjimo 
keturiems metams už išmai
nymų neteisingo čekio. Pa
tekęs kalėjimai! tuoj jis ė- 
mė piešti paveikslus, ku
riais išreiškė savo nuomones 
į šių laikų prasikaltėlių nu
baudimo budus. Tie paveik
slai pasiekė ir gubernato
riaus ofisų. Gubernatorius 
ir nutarė paliuosuoti gabų 
vyrų iš kalėjimo, nors jis 
dar nei metų jame nesėdė
jo. Koks nors Rusijos gu
bernatorius butų padidinęs 
bausmę už paveikslus, ku
riais pašiepiama kalėjimai.«

Tabakininkai uždirbo 
$20.000.000.

Lexington, Ky. Gyvavo 
čia bendrovė tabako augin
tojų. Prigulėjo 40.000 far- 
merių. Per penkis savo gy
vavimo metus tabako augi
nimu jie turėjo pelno $20.- 
000.000. Tai kiek pinigėlių 
į durnus nueina. Dabar iš ta
bokinės bendrovės susior
ganizavo kooperativė dr-ja.

Industrialistas gavo 
kalėjimo.

New York. Frank Tan
nenbaum, industrialist!! va
dovas, kurs nesenai 300 be
darbių vedė į bažnyčias ir 
reikalavo maisto ir pasto
gės, liko nuteistas vieniems 
metams kalėjimo ir už
mokėti $500 bausmės. Kal
tinama už neteisotą susirin
kimų.

Darbas ir Kapitalas.

biz-

Geležinkelių biznis smunka. 
Atleidžiama daug 

darbininkų.
New York. Visokios 

nio ir pramonės įstaigos 
šiais laikais yra taip susi- 
pynusios, kad vienoj pra
monės šakoj ištikus kokiam 
trukdėsiui, tas tuoj atsilie
pia ir į kitas pramonės ša
kas. Kuomet bizniai ir pra
monė bent kiek pasmunka, 
tai tas ypač atsiliepia ant 
geležinkelių. Šiais laikais 
Amerikoje del įvairių nau
jų įstatymų, del muitų nu- 
mušimo, bizniai ir visokios 
pramonės šakos neteko pa
stovumo, ėmė svyruoti, šen 
ir ten smukti. Visur nežinia 
kas bus, kokie vaisiai bus 
naujų įstatymų. Todėl Šen 
ir ten stabdoma išdirbystė, 
paleidžiama darbininkai. 
Taip tai išdygo bedarbių ar
mijos.

Biznio ir pramonės smu
kimas labai atsiliepė ant 
geležinkelių ir jau nuo pa
baigos pereitų 1913 metų 
geležinkelių kompanijos ė- 
mė pajusti ir mažinti dar
bininkų skaičių. Tokios di
džiulės gleežinkelių kompa
nijos kaip Pennsylvania, 
New York Central, New 
York, New Haven ir Hart
ford, Central Railroad of 
New Jersey, Lehigh Valley 
ir kitos atleido tūkstančius 
darbininkų visuose savo 
skyriuose. Daugybei likusių 
darbininkų liko sumažintos 
darbo valandos.

Po mažiau traukinių te
važiuoja. Ypač daug preki
nių traukinių apsistojo — 
nėra kas vežti.

Žinoma, ta geležinkelių 
sihukima labai pajuto kitos 
kompanijos. Susimažino va
gonų išdirbimai. Vagonų 
dirbtuvėse paleista 30% 
darbininkų, ir daug dirba 
nepilna laiką. Bėgių išdir
bėjai taipgi žymiai sumaži
no darbininkų skaičių.

Žinoma, toks smukimas 
ne iš karto apsireiškė. Jis 
vystėsi palengva.

Žmonių traukiniais ma
žiau tevažiuojama. Pavyz
džiui Floridoj pelnas šiais 
metais susimažino 40%.

Viena Pennsylvania gele
žinkelių kompanija yra pa
leidus 15.000 darbininkų. 
Išviso ji turėjo 1913 m. 
142.000 darbininkų. 40.000 
likusių nedirba pilno laiko. 
Dabartės praneša, kad dar 
paleisianti 10.000 darbinin
kų ir sustabdysiantį 62 
traukiniu.

Teismas palaikė darbinin
kų pusę.

Boston, Mass. Labai yra 
svarbus klausimas ar darb
daviai straikų laiku turi 
teisę pagarsinimais ieškoti 
darbininkų. Šios valstijos 
vyriausis teismas pripažino, 
kad remianties • konstituci
ja negalima kišties į tokį 
dalyką. Teismas sako, kad 
įstatymas niekam ’ neteikia 
privilegijų ir pagal konsti
tuciją nesą galima kišties 
perdaug į biznius.
kad teismas papūtė į kapi
talistų dūdelę.

Aišku,

Riaušės tarp etraikininkų.
Buffalo. Straikuojautieji 

Gould Coupler kompanijos 
darbininkai, sfciįčiuj 2.800, 
del ko ten pakėlė riaušes. 
Matyt, riaušes 'buvo nemen
kos, kad pašaukta kareiviai 
daryti tvarką. Vidurnaktyj 
turėjo kareiviai išeiti iš sa
vo buveinių. Straikininkai 
irgi ginkluojasi; 1.000 dar
bininkų jau turi šautuvus.

Riaušėse nemažai žmonių 
nukentėjo. Pa'šhuta ketui! 
žmonės. Vienas pavojingai 
sužeistas.

Nukentėjo už riaušes.
Vancouver. 24 kalnaka

siai buvo apkaltinti už riau
šes ir neteisotų susirinki
mą. Du liko uždarytu kalė
jimai!, kiti paleisti.

Pakilo algos.
Cleveland, O. Dailidžių 

organizacija išsikovojo algų 
pakėlimą. Vieniems metams 
naujas kontraktas padary
tas; tuo kontraktu pakelta 
2%c. valandoj alga ir suba- 
tos popietis liuesas.

Reikalinga 25.000 dar
bininkų.

St. Louis, Mo. Missouri 
valstijos fermeriams reika
linga esą tuoj 25.000 darbi
ninkų. Apie tai pranešė St. 
Louis mieste Win. Hirth, 
prezidentas 
Missouri 
Commercial 
kurie šaukia 
baisenybes.

Pavasariui 
se valstijose ant farmų bus
begalės darbų. Kiekvienas, 
kurs tik norės dirbti aut 
farmų, galės susiieškoti dar
bų. Kas metai darbymetyj 
taimeriai aimanuoja, kad 
jiems trūkstą, darbininkų. 
Taigi pavasariui ateinant, 
bedarbės šmėkla, išdils.

. i.1 — .• ......
Ant farmų yra geriau, 

lengviau, sveikiau ir nepi
giau mokama, negu kokiose 
liejyklose, skerdyklose ar 
kasyklose. Truputį darbo 
valandos ant farmų darby
metyj gal ir ilgesnės, bet 
užtat nereikia laiko praleis
ti nuvažiuojant ir parva
žiuojant iš darbo.

Anglekasiai šaudėsi su 
kasyklų sargais.

Colliers, W. V. 300 angle- 
kasių buvo apsistoję ir pa
sistatę šėtras ant W. V. 
Pittsburgh Coal kompani
jos žemės. Kasyklų sargai 
pasiryžo nuvaryti darbi
ninkus. Prasidėjo smarkus 
šaudymas iš abiejų pusių. 
Galop anglekasaiai apleido 
vietų ir nuėjo ant kalno, 
kur turėjo nusiraudavo j ę 
sklypų žemės.

Išsikovojo geresnį atly
ginimą.

Joliet, Ill. Vietos susior
ganizavusieji darbininkai 
išsikovojo geresnį atlygini
mą ir trumpesnes darbo va
landas. Organizaci j on pri
klauso 250 darbininkų. Iki 
balandžio pradžios š. m. ti
kisi turėti jau 400 narių. 
Organizacija vadinasi Inter
national Hod Carriers, Buil
ding and Common Labo
rers of America. Sulyg nau
jo kontrakto darbininkai 
gaus po 32% centų valandoj 
dirbant nuo 7 iki 5 vai. ir 
48% centų už overtime ir 
šventadienius. Po metų bus 
gaunama po 35c. valandoj 
ir 52% už overtime.

Tiek tai gauna mokantie
ji darbą. Unija rūpinasi ir 
paprastaisiais darbininkais. 
Eina derybos. Visokiems 
darbininkams pataria reika
lauti geresnio atlyginimo. 
Gatvių šlavėjai gauna $2. 
Unija pataria reikalauti 
$2.25.

Vis tai parodo organiza
vimosi vaisius ir galybę. 
Kaip amatninkų, taip ir 
paprastųjų darbininkų al
gos kįla. Unija veikia pa
gal nurodymus organizaci
jos American Federation of 
Laborers.

Staklių taisytojai susi
organizavo.

Holyoke, Mass. Staklių 
taisytojai (loomfixers) šio 
miesto sutvėrė unijų. Prisi
dėjo prie United Textile 
Workers of America.

Dailidžių alga pakilo.
Worcester, Mass. Daili

džių unija artimų mieste
lių Ware ir Palmer išsiko
vojo geresnes algas. Kovoj 
prigelbė j o organizaci j os 
Brotherhood viršininkai. 
Alga pakelta nuo $2.50 iki 
$3. Valandos sutrumpintos 
nuo 54 iki 48 vai.

Darbininkų laikraščių re
daktorių suvažiavimas.

St. Louis, Mo. Šitame 
mieste balandžio 14 ir 15 
dienose atsibus suvažiavi
mas International Labor 
Press Association of Ame
rica. Suvažiuos redaktoriai, 
savininkai ir vedėjai darbi
ninkų laikraščių.

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

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

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

Nauja Lietuviška Aptieką.
Gaunama visokios gyduoles ir žo

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

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

Telefonas: Canal 3'63

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

rųšis užsisenejusių ligų, vyrų ir moterų
Patarimas Dykai.

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

OFISAS.:
1159 W. 18-th St., Chicago, UI.

Kampas Wood St., viršuj batų krautuvės.

Saugokis
nuo netikusių pa- 

megždžiojimu ir bū
tinai reikalauk tik

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

kaip augštai matosi.

BR. PETRAITIS, Bonfisias 
10756 Michigan Ave., Koseiand, 111.

KAMPAS 108 GAT.
Ligonius priimu nuo 9 ryto iki 9 

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

kompani  j os dirbtuvėse. 
Straiko priežastis yra ta, 
kad kompanija paskelbė, 
jog už overtime ir nedėlios 
darbą bus mokama tiktai 
regulerė alga. Ligšiol buvo 
mokama už tokį darbą re
gulerė ir dar pusė regulerės 
algos. Visi aplinkiniai strai- 
kininkų pusę palaiko. Ma
šinistai priguli prie Inter
national Association of Ma
chinists.

Telegrafistai nori dvi 
dieni poilsio.

Maple Shade, N. J. Tele 
grafistų suvažiavime
nutarta reikalauti įstatymo, 
kuriuo telegrafistams, tele- 
fonistams ir kaikuriems ki
tiems prie geležinkelio dir
bantiems butų duodama dvi 
dieni poilsio-kas mėnuo. Už 
įstatymo sulaužyma, k:.d 
butų $100 bausmės. Unijos 
telegrafistams pritaria. Da
bar telegrafistai stengiasi, 
kad ir bažnyčios paremtų 
jų reikalavimą. Tas suma
nymas ūmai bus svarsto
mas valstijinėj legislaturoj 
ir jei plačiai bus remiamas, 
tai gal ir bus laimėta.

© -

PASISKOLINK PINIGU, 
PIRK NAWS,

Į APSAUGOK NUOSAVYBE
3 nuo ugnies
| Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 1868 m.

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

9 Tel. Canal 26. Money orderiai.

**
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% *

Telephone Yards 687

OR. G. M. GLASER,
3119 S. Morgan St., Chicago, Ill.

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

* % * * * ** * *

I
i****
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%
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* <*********************** * ***
£
I
K
K
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* * * 
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Tol. Canal 2118

Or. A. L. JUŠKA 
Lietuvis Gydytojas.

1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
A Kampas 18-os gtv.* ************ ******** **** *
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HUMORAS-JUOKAI.

(Tąsa nuo 8 pusi.).

Ir pagaliau Juliaus norai 
įvyko — susižadėjo su my
lima sau mergaite. Jei Jie- 
va jam butu neprigelbėjus, 
rasi, jis taip butu ir pali
kęs senu jaunikiu.

Praėjus keliems mėne
siams Julius savo Jievą 
nusivedė bažnyčion ir ten 
gavo šliuhą. Bet ir apsive
dęs savo to keisto nedrąsu
mo nepametė. Jo žmona 
namuose visuomet turėjo 
pirmą balsą ir visus ūkio 
reikalus vedė. Jis laikėsi 
tik jos žiursto. Ant visados 
paliko po žmonos pantap- 
liu.

Kaip laimingai jis su 
Jieva sugyveno — neteko 
patirti.

Musu vaikai.
Jaunikis: — Kaip manai, 

Petruk, ar tavo sesuo eitą 
su manimi pačiužinėti ant 
ledo?

Petrukas: — Supranta
mas dalykas. Ji taip myli 
čiužineties, kad pasirengus 
ir su didžiausiu kvailiu bile 
ant ledo eiti.

Taipgi atsakymas.
Jis: — Aš ponią taip my

liu. kaip dar nekuoniet ne
su mylėjęs!

Ji: — Aš taippat ponui 
taip atsakysiu, kaip dar nei 
vienam kitam nesu atsa
kius.

Sodžiuje.
— Kaip vadiniesi, mano 

mažasis?
“““"^•Taip, kaip mano tėtis.

— O tavo tėvas kaipgi 
vadinasi?

—Taip kaip aš.
— Gi kaip tave šaukia 

valgyti? .
— Manęs prie bliudo ne

reikia šaukti. Aš visuomet 
esu pirmas.

Ant mirties patalo.
Ponui Paului pagaliau 

gydytojai pasakė, kad jam 
jau nesama jokius vilties 
pagyti ir todėl turįs būti 
pasirengęs kas valanda 
mirti...

Paulas, kaipo praktikin- 
gas žmogus, pasikvietė to
dėl notarą ir ėmė jam dik
tuoti paskutinę savo valią.

Ir viskas butu buvę ge
rai, jei notaras nelaimin
gam nebūtą nuolat per- 
traukinė j ęs, pridurdamas 
įvairias pastabas, kaip reik 
į tokį ir kitokį daiktą atsi
nešti įstatymą žvilgsniu.

To Paului pasirodė jau 
perdaug. Tatai sudavė 
smarkiai kumštim stalan, 
stovinčiau šalo lovos, ir aš
triai atsiliepė:

— Po šimts velnią! Kas 
turi mirti, ai’ aš, ar ponas?! 
Jei aš, tai leisk man nors 
pakaktinai išsikalbėti!

Elgeta.
— Mielai jums duočiau 

penkis centus, bet kad tu
riu tik du doleriu.

— Tas nieko nekenkia, 
aš galiu išduoti likutį.

— Kaip tai? Turite tiek 
daug pinigą ir elgetauja
te?

— Ką gi tamsta manai? 
Ar šiandie be kapitalo ga
lima vesti bent kokius rei
kalus?

Supratlyvas.
— Kas tas yra, tėvuli, 

per tepliorius, kuris ant 
paveikslą padeda parašą: 
Anonimas ?

— Anonimas, matai, vai
keli, reiškia tą, kas ką pa
darąs ir nenorįs būti žino
mas.

Kiek vėliau tėvas piktai 
sako:

— Kas sudaužė mano 
porcelianinį pypki?!

Gi vaikas į tai:
— Anonimas, tėveli.

Patarlės apie carą.
Karūna neapsaugoja ca

ro nuo galvos skaudėjimo.
Caro nugara taippat pa

plukti]. kraujuose, jei ant 
save pajustą nagaiką.

Caro balsas visuomet at
randa atbalsį, nors ir nėra 
arti kalną.

Riebus caras mirčiai nei 
kiek nesunkesnis už sudžiu- 
vusį elgetą.

Net caro karvė gimdo 
vientik teliukus.

Išsiplepėjo.
Sužadėtinė: — Ar musą 

fotografija išeis dailiai?
Fotografistas: — Labai 

puikiai! Tik tamsta pasi
klausk savo sužadėtinio, 
jis jau ne sykį su sužadėti
nėmis pas. mane fotografi
jas traukė.

Geležinis.
— Tasai Baltrus tikras 

geležinis šulas.
— Kodėl?
— Nes savo gyvastyj 

pergyveno net tris uošves.

Turbut.
— Del Dievo! Žiūrėk, ten 

ant medžio šakos kas tok
sai kabo!

— Duok jam romybę. 
Pirm keliolikos miliutą jis 
metėsi upėn, bet aš jį iš
gelbėjau. .. turbut dabar 
pasikabino, kad išdžiūti.

Poezija ir proza.
— Eikš, brangiausioji, 

skubinkimės namo meilės 
sparnais!

— Žinai ką, aš velyčiau 
tramvajumi.

VISOKIOS ŽINIOS.
Roosevelt esąs sveikas. 

Nesenai pasklydo žinia, kad 
pulkininkas Roosevelt Bra
zilijos raistuose buvęs atsi
radęs pavojuje. Kclianties 
skersai vieną upę valtis ap
virtus ir visi gerai išsimau
dę. Bet aršiausia tas, kad 
visi pulkininko surinkti to
je kelionėje in domus daik
tai upėn nugarmėję. Vadi
nasi, visa toji ekspedicija 
niekais nuėjus.

Skaitąs savo kalbas. Suv. 
Valstiją ambasadorius An
glijoje, Page, kuris nesenai 
savo kalbomis pridarė daug 
nesmagumą amerikonams, 
pagaliau susiprato negerai 
darąs, todėl susirinkimuose 
savo kalbas visuomet jau 
skaitąs iš rašto. Mat, savimi 
nepasitikįs, be rašto išnaujo 
gali pasakyti visokią ang
lams nieką.

Naujas Japonijos pre- 
mieras. Japonijos ministe- 
rią kabinetui atsistatydi
nus, mikado premieru nu
skyrė buvusį užsienią rei
kalą ministerį princą Oku-

Tai esąs populeris ir draudžiančius dvikovas, kurną.
garsus diplomatas, be to pa
žangusis žmogus. Todėl kon- 
servatistai tuomi labai ne
užganėdinti.

Už dvikovą. Vokietijos 
mieste Mctz karo teismas 
pasmerkė kalėjimam 30-čiai 
mėnesiu oficierį Valette už 
nušovimą dvikovoj oficic- 
rio Haages.

Mokslo akademija atida
ryta. Berlyne iškilmingai a- 
tidaryta karališkoji biblio
teka, muziejus ir mokslo 
akademija. Busto pastaty
mas atsiėjęs 6.250.000 mar
kią.

Agituos už pasiliuosavi- 
mą. Vengrijos neprigulmy- 
bės partijos vadovas, gra
fas Karolyi, iškeliavęs į 
Suv. Valstijas, kur tarp 
vengrą agituosiąs už Veng- 
riojs neprigulmybę, ty. nuo 
Austrijos atskyrimą.

Rašoma apie karą. Rusi
jos, Vokietijos ir Austrijos 
spauda vis tankiau ir dau
giau rašo apie galimą karą 
Rusijos su Austrija. Rusi
ja, sakoma, turinti savo 
rankose visą Austrijos tvir
tovių Galicijoje pienus. Au
strijoje užlaikanti daug šni
pą, kurie 1912 metais Ru
sijai atsiėję milijonas rub- 
lią. Kasžin kas butu, jei su
siremtą. bulvinės valstybės. 
Juk kaip Rusija, taip ir 
Austrija kariniu žvilgsniu 
supuvusios.

Prieš žydus. Rusijos mi- 
nisteris antisemitas Makla
kov nesenai išsiuntinėjęs 
visiems gubernatoriams įsa
kymą aštriai daboti atke
liaujančius iš užsienią į 
Rusiją žydus. Nužiuromus 
žydus be jokią pasiteisini
mu t'uojaus ištremti atgal į 
užsienis, iš kur atkeliavo.

Mirštąs badumi. Vokieti
jos spauda skelbia, kad Ber
lyne didžiausiame varge gy
venąs kunigaikštis Trubec- 
koj, Rusijos žinomą aristo
kratą Trubeckoją narys. 
Kadangi jis ėmęs dalyvumą 
revol iuci j iniame j udė j ime 
Rusijoje, tatai namiškiai jo 
išsižadėję ir dabar tasai 
jaunas vyras badmiriaująs.

Trustą boikotuoja. Bava
rijos valdžia pradėjus boi
kotuoti amerikoninį žibalo 
trustą. Amerikoninis žiba
las uždrausta naudoti val
diškiems automobiliams ir 
mašinoms.

Sufragiečių darbai. Lon
dono priemiesty j Poplar 
Borough sufragistės užpuo
lusios ant priemiesčio tary
bos busto, kuomet tenai ta
ryba laikiusi savo posėdį. 
Tarybininkai išvaikyta, lan
gai išdaužyta ir viduj vis
kas sukoneveikta. Kas ar
šiausia, kad tarybininkai į 
laiką negalėję prisišaukti 
pagelbon policijos. Kuomet 
sufragistės po viskam ap- 
leidžiusios bustą, susirinkę 
tarybininkai nutarė posė
džius laikyti uždarytomis 
durimis, ty. per 'kelis mė
nesius salėn neįsileisti pub
likos.

Prieš dvikovas. Vokieti
jos parlamentas didžiuma 
balsą užgyrė įstatymus, už-

KATALIKAS

rios ypač armijoje buvo 
prasiplatinusios. Tas parla
mento nutarimas kaizeriui 
labai nepatinka, kadangi 
jis yra didis dvikovą šali
ninkas.

Nesama ledyną. Šiemet 
Atlantiko vandenynas esąs 
liuesas nuo milžinišką plau
kiojančią ledynu, bet už
taigi mažą ledyną esama 
daugybė.
BERNAIČIAMS IR MER

GAITĖMS.
(Pabaiga nuo 12 pusk), 

buvo pasveikusi, mušė vai
ką ragais, išvijo jį laukan 
ir rūpinosi mažu ožiuku, 
kol sugrįžo jo motina.

Vieną kartą tiedvi ožkos 
bevaikščiodamas taip-pat 
susitiko ant siauro liepto 
Jiedvi tečiau nedarė viena 
kitos nuo liepto. Ne. Jiedvi 
sustojo, pažiurėjo, ar nega
lima kaip nors apsisukti ir 
sugrįšti vienai atgal.

Kuomet pasirodė, kad 
tai jokiu badu negalima, 
viena ją atsigulė ant liepto 
ir leido kitai pereiti per sa
vo nugarą. Kita ožka lipo 
per ją taip atsargiai stoda
ma, kad neužmynus savo 
gerosios draugės.

Pagal angliško
A. Lakunėlis.

“Š.”

CHORAI REIKALAUJA 
NAUJŲ DAINŲ.

Musij chorai ištikro pradėjo 
lyg pristigti naują dainų, ypač 
tikrų lietuviškų dainų. Dainuo
ja senas visiems žinomas. Be a- 
bėjo ir senosios yrą gražios, bet 
dainuojant vis tas pačias gali 
nusibosti. Reikia1- atmainos. Daug 
maloniaus ir/ dainuotojaus ir 
klausytojams, kada uždainuojam 
kadir žinomą 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.

442 garlaiviu 1.417.710 toną.
HAMBURG AMERICAN LINE

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

950 pėdų ilgas gi- Vaterland 58.000 
tonų.

919 pėdų ilgas gi- Imperator 52.000 
tonų.

Tiesioginiai plaukinėj imai tarp
New York ir Hamburg
Philadelphia ir .............

ir .............
ir .............

Halifax ir .............
Pigiausios kainos iš ir į senąjį svie

tą.
Ypatinga domą kreipiama į lietuvių
Puikus išrengimai tarpdėvyj ir tre

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

Del smulkmenų rašyk
HAMBURG AMERICAN LINE

45 BROADWAX NEW YORK.
Arba prie vietos agentų.

Grafofonas ir 16 abipusių 
lietuviškų rekordų už $30.

BEVAMZDYS GRAFOFONAS “HARMONY”.
Įgyję šį bedemzdį grafofoną, jus galite savo namie klausyties: operų, 

dramų, taippat puikiai dainuojamų ir giedamų, kaip garsiuose teatruose 
Jus galite klausyties visokių pasakų, monoliogų, dainų, taipgi įvairių šokių, 
grojimų ir įvairių-įvairiausių maršų. Jums turint šį grafofoną nereikės sam
dyti muzikos, galėsite čia pat namie klausyties visokių valeų, 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 atjausdami 

tą, pilnai gvarantuojame, kad musų peršami grafofonai tikrai Tamstą už
ganėdins, nes jie yra padirbti sulyg paskutinių technikos išradimų ir ge-

E1245 Batu čištytojas. Maršas. Švilpimo Solo.
Rutu darželis. Solo M. Bradunene.

E1246 Gesme i Panelę švenčiause. Solo, smuikar ir pijanas. M. Bradunene.
Avė Maria. Bažnitine Solo.

E1247 O kur Buvai dėduk mano. Duetas M. Bradunene ir Vaškevičius.
Hungaru šokis. Nugraino čigonu orkestrą.

E1248 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 Chorui
Stumbriškiu Polka, Solo Harmonika.

E1162 Jieva, Šv. Cicilijos Chorus.
Polka nuo Rudos, Solo Harmonika.

E1163 Teklyte ir Pranulis, Duettas, M. Bradunene ir A. Verba.
Gudiška Polka, Solo Harmonika.

E1164 Grožybe Lietuvos, Vyriškas Kvartetas, Šv. Cicilijos Chorus.
Jurgiuko Kazokas, Solo Harmoniką.

E1165 Tėvynė, Mišras Kvartetas, Šv. Cicilijos Chorus.
Amerikoniškas Nacionalnas Maršas, Princeska Banda.

E1166 Kur bakūžė Samanota. Duettas, M. Bradunene ir S. Norvaišaite.
Sukruskime broliai, Šv. Cicilijos Chorus.

E1167 Kur bėga Šešupe, Šv, ..Cicilijos Chorus.
Kur namas mus, Šv. Cicilijos Chorus.

E1168 šaltyšius, Mišras Kvartetas, šv. Cicilijos Chorus.
Žvirblelis, Solo, V. Vaškevičius.

E1169 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 Papertis

Šitas Grafofonas su lietuviškais rekordais galima gauti.

‘KATALIKO’ KNINGYNE
3249 South Morgan St., Chicago, Ill.

I
Wluiw......m mi

AR NORI
gauti DYKAI dvi geras sztu- 
kas ir Katalioga visokiu geru 
magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

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

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3261 S. Halsted St. Chicago, III.

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

1622 -1624 Unity Building, 127 North Dearborn Street 
Tel. Central 2362 Chicago, 111.

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 poperą, 
kningų, fontaninių plunks
ną, ar kitokią dalyką, 
kreipkitės į ‘ ‘ Kataliko ’ ’ 
kningyną.

Tel. Drover 1924

ONA JONIKIENĖ
AKUŠERKA 

Midwife
3364 S. Halsted st., Chicago

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

“LIETUVA”
Eina |a.n 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčli (r paduoda daugiausiai gerų Ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto,o prenumerata kaštuofa me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Raiy k adresu:

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

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

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

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHOX pard.
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Nikodemas Overlįngas, 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. 20th St. 
Mart. Kadzievskis, Kas. 

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

2118 W. 20th St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
v LAKE.
Jonas Klimas. Pirmsėdis., 1853 West

" 45th St. 
Franciszkus Petraitis, Vice-Pirm.

4544 S. Marshfield Av.
Juozapas Lignugaris, Prot. Rašt:

4612 S. Wood St.
Jęnąę Kantauskis, Fin.

4304 
Vincentas Jasulaitis,

.....................  '....-...r. .... .-
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: — Yąrds 2716 —Wabash

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

200.

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

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

80 akerių farmą daili, lygi žemė, 
lengva nusivalyti, dvi mylios nuo ge
ro lietuviško miestelio ir tarp lietu
vių farmerių. Kaina $900. Įmokėti 
$300.

—O—
40 akerių, trįs mylios nuo gero lie

tuviško miestelio, 8 akeriai nuvalyta. 
Tiktai $450. Dalis grynais pinigais.

MOKYKITĖS ANGLIŠKAI.
Tiktai prie musų galite išmokti an

gliškai, nes musų metodą yra tikrai 
tam sutverta del lengvo išmokymo an
gliškai.

Mes gvarantuojam išmokinti labai 
trumpame laiko arba sugražinsime 
jums visus pinigus.

Dėl geresnes informacijos kreipki-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.

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

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

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

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

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

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

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

Sekretorius: 
S. Wood St. 

Kasierius. 4514 
S. Paulina St

Kastantinas Trakšelis, Gvardijos Ge 
nerolas. 
Liudvikas, 
šalka.

4544 S. Marshfield Av 
Bonevičia, Gvardijos. Mar- 

184SĮ,W. 45th St.

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

3249 So. Morgan Str.,
J. Ridikas,

' 3200
M.

2118

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

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

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

141 Park Ave.
Aceviče, Raštin, Prot. 

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 
138 S. Meade St.

J. Aušura, Glob. Kasos, 
159 Reese St.

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

J.

J.

P.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARBE, PA.

Jurgis Ažis, Pirmininkas.
13 Collins Str.

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.

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

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

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt.
60 Sheridan Str.

Jurgis Rėkus, Iždininkas.
. 138 S. Me,adė 'Str.,

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Sth, 

Win. Maut vila, Maršalka.
192 Almond lane

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

A. Biškys, Pir. 
184 New York Av 

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

186 13th Av. 
Newark, N. J.

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

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

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Av. 

Newark, N. J.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ 
NOS 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. Rast., 

173 N. Freemont Avė.,
K. Zakareviče Turtų Rast.

316 Wisconsin St.,
A. Aleliunas, Iždin., 
308

DAI-
DR-

S.

P.

A.

Iždo už. M.

N. Chicago St..

Pajieškau savo Brolio Kaz. Katueio 
paeina Gub. Kauno Pav. Raseinių Kai
mo Višdziaugo Par. Kvedainiu jis pats 
arba kas kits prašom atsišaukt labai 
svarbiame dalyke:

Jonas Ginčius,
4510 8. Paulina St., Chicago, Ill.

(13)

ADMINISTRACIJA DR-STES ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

Pr. Stasiulis, Vice-pirm.
4525 S. Pauliua St.
J. Polckas, rųšt.
1802

Kiiygvedis
4524

Ižidiuiukas
2447-49 W. 45th PI.

W. 46th St.
J. Letukas,

S. Wood St.
St. Anučiauskis,

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 
lt. F. D. No. 1 Box 171.

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

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

< . Newark, N. J.
M. Akiai is, Iždininkas, 

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

So. 'Boston, Mass.
J. Jąnušaitis, Išdo. glob.,

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

DRAUGYSTĖS PATALPOS ŠVENTO 
LAURINO. ' 

Port Washington; ;• Wis.
Juoz. Urbonas, pirmininkas *' 

216 Franklin St.
Port Washington, Wis.

Juoz. Samalionis, raštininkas 
626 Washington St. 

Port Washington,' Wis.

D.

Viršulaite,
. 313 Quince 

Grabaliauskaitė
316 Wisconsin St. 

Bagdonaviče
564 Dayton St.

St.

Tėmykit nariai!
Liet. Teat" Dr-stfš šv. Martyno, Ve

lykinės išpažinties Kortelės yra pas 
Dr-stės Rašt. Kiekvienas Draugas pri
valo pasiimti Kortelę.

A. J.’ Kasparas, Rašt.
3416 Auburn Av.

Tėmykit nariai,
Draugyste''ŠV. Stanišlovol V. ir Kan. 

Susirinkimas pripuola 12 d. Balandžio 
Velykų dienoj- taipgi'■ Dr-ste Atidėjo 
spsirinkiųją j Subatos Vakarų. 11 
d. Kovo 1914. Susirinkimas prasidės 
7:30 V. vakare šv- Kryžiaus parapi
jos svetainėje 46 ir Wood Gatves.

j'-'fs! iFr. ttauba, Rašt.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMIN ISTR ACI JA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

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

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus, 
918 — 33rd

Ignacas Brazauskis, Knygius

Iždininkas, 
St.

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

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

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

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

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

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

386 New Grove St.

lm

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKES-

- ' ' BARBE, PA.
J, Laukus, Prezidentas.

404 Park Ave.
J. Staneika, Vice-prozid.

57 Oak Lane.
S. Pieckis, Prot. Sekr., 

462 E. South St. 
J. Daušys, Kasierius, 

18 N. Meade St.
V. Ądomynas, I Finansų, Sekr.,

34 Logan St.
J. Anekaitis, II Fin. Sekr.,

■ New Grove St. ' ******

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKI i PINIGUS!

“Keistute” l'askolijimo ir Buda- 
vojinio Dr-stė (Spulka) No. 1.

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

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą 
akcijų. Akcijos užsibaigia už 6Į4 
metų ir kiekviena akcija atneša 
$100.00. ■ v

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

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

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

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

v. Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas

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

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

išpažintis.’
Draugystės Pašeipos švento Lauri- 

no Port Washington, Wis. yra paskir
ta dįęną atlikti .velykinė išpažintis, 
subatoj, ;4 d. balandžio 7 vai. vakare 
1914 m. Yra kviečiame nariai susi
rinkti visiems “ in corpore” su žen
klais- draugystės, riedelioj,’ 5 dieno Ba
landžio, 7 vai. ryta, 1914 m.

Su godone
Juozapas Samalionis, Rašt.

626 Washington St.

PASARGA.
Dr-stė Saldž. širdies V. Jėzaus. Są

nariai privalote susirinkti ant drau
gystes susirinkimo, kuris atsibus Ne- 
dėlioj, 5 d. Balandžio (April) 1914 
Jurgio. Bažnytinėj svetainėje 32 
ir Auburn Ave. nes yra 
kalas naudai Draugijos.

Su godonę,
B. Butkus Pirm.
B. Jakaitis, Nut.

. - 3301 S.

svarbus

Rašt.
Morgan

Šv.
PI.

rei-

St.

& Jones” svetainėje 
St. Melrose Park, Ill. 
A. 125 kuopa įžanga 
10e.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

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

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

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

J. E. Ewaldas, Finansų Rast. 
3g47 Emerald Ave.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
/840. —33rd dMt,■ ■ u

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

41 Serija prasidėjo Utarninke vasa
rio Feb.) 3-eia 1914. Susirinkimai at
sibuna kas ūtarninkas 8tą vai. va
kare Dom. Bernaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

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

ateities. 
6į4 me-

rAciuno vakarai.
Nedėlios ir Panedėlio vakarais ko

vo 22-23 ‘‘Lietuvos Sunu” svetainėje 
ant Lyceum ir Hamilton Gatvių, Pa
rengė S. L. A. 60-ta kuopa įžanga 35, 
25 vaikams 10c. Grand Rapids, Mich.

Seredos ir Ketverge vakarais kovo 
25-26 ‘‘Frank 
23 Av. ir Lake 
Parengė S. L.
35, 25 vaikams

Subatos ir Nedėlios vakarais kovo 
28-29 ‘‘šv. Ant. Parapijos” Svetai
nėje 15-th St. ir 49 Coutr Cicero, III. 
Parengė S. L. A. 194 kuopa įžanga 
35, 25 vaikams 10c.

Utarninko ir Seredos vakarais ko
vo 31 ir Bal. 1 ‘‘Prospect Bldg. Sve
tainėje 1152 Ashland Av. Chicago, Ill. 
Parengė S. L. A. 2-ras apskritis įžan
ga 35, 25 vaikams 10c.

Ketvergo ir Pėtnyčios vakarais Bal. 
2-3 M. Meldažio svdtaiuėję 2242-44 W. 
23-rd Pl. Chicago, ill. Parengė S. L. 
A. 2-ras apskritis įžanga 35, 25 vai
kams 10c.

Nedėlios ir Panedėlio vakarais Bal. 
5-6 Apveizdos Dievo svetainėje Union 
ir 18 Gatves. Chicago, Ill. Parengė 
S. L. A. 129 kuopa įžanga 35, 25 vai
kams 10c. ‘ *

PAIEŠKOJIMAI.

ir Lie-

sučėdyti pinigus del savo 
Kožuas akcija užsibaigia už 
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius 
tuvaitės priirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš- 
■ įygV del pirkimo arba budavojimo

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

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

Atvažiavęs iš Lietuvos.
Jaunas vaikinas, įieško vietos ko

kioj nors lietuviškoj Įstaigoj: prie lai
kraščio Administracijos, knygyne ap- 
tiekoje už praktikantę, or kur kitur.

Baigęs Lietuvoje 4 giinn. klases. 
Žino neblogai lietuvių kalbų, taippat 
kalba rusiškai, lenkiškai ir truputį 
vokiškai.

K. P—tas.....................
1915 N. Winchester Av., Chicago.

(13-14)

REIKALAUJAME:
5 gerų siuvėjų (kriaučių) prie mo

teriško siuvimo. Darbas ant visados 
ir geras užmokestis. Atsišaukite pas:

L. Kasper,
3131 Wenthworth Ave., Chicago.

(14-5-6-7) >

Pajieškau savo vyro Jono Vizbaro, 
kaimo Balandžių, vai. Airiogalos, pav. 
ir gub. Kauno Apie 20 metų Ameri
koj; Apie 15 metų atgal gyveno New 
Yorke, o dabar nežinia kur. Jis pats, 
ar kas kitas malonėkite duoti žinių 
adresu:

Marijona Vizbarienė,1
789 Bank St., Waterbury, Conn.

Pajieškau savo kaimyno Antano But
vilo, kaimo Paklevio, vai., Skaudvilles 
pav. Raseinių, gub. Kauno. Apie 6 me
tai Amerikoj; nuo pat atvažiavimo iš 
Lietuvos gyveno Chieagoj, 111., o da
bar nežinia kur. Jis. pats, ar kas ki
tas malonėkite duoti žinių adfesu:

Juozas Bajorinas, 
789 Bank St., Waterbury, Conn.
—
Reikalingas teisingas partneris,- vyras 
ar moteres, su $900 prisidėti į gerų 
biznį, prisidėjęs prie šios biznės sto- 
rodamos galima gerai prabagotėti Jei
gu tiek piningų ir neturi, bilų esi at
sakanti ypata galesma susitaikinti ir 
su mažiau piningu. Atsiliepkite pas

John Ambrose
1230 W. Madison St., ; Chicago, III.

REIKALINGA.
Patyrusi Moteriškų drabužių par

davėja. Turi kalbėti lietuviškai ir len
kiškai.

Atsišaukite pas:
H. Ziff,

Dr. Glaserį Namo.

Yra ir daugiau fannų Wisconsino 
ir Michigane ant pardavimo.

GRIMMER LAND COMPANY 
Room 1007

133 W. Washington St., Chicago, Ill. 
Parsiduoda.

Bučeriniai paveikslai (pikčeriai) — 
buehershof), Veik visai nauji, tik 5 
mėnesiai tevartoti. Parsiduoda visai 
pigiai.

Atsišaukit:
936 W. 35th Pl., Chicago, Ill.

(14)

Parsiduoda Kotelis.
52 kambariai, geroj vietoj, gera) 

biznis; prekė $1,600.00. Jeigu vis| 
pinigų neturite — susitaikisim. Par
davimo priežastis, — perkių ūkią.

Joe Prilipąs,
1418 W. Madison St., Chicago, Hl.

Parsiduoda puiki Bučerne ir Groser- 
ne Geroj vietoj.

3244 So. Morgan St.,

1,000 Akru žemės Dykai.
Kurie užsiregistruos pirm 30 d. ba

landžio, 1914 į mano ofisų. Čionai y- 
ra lietuviam didžiausia proga įgyti 
geros žemės kampas, kur auga Gran
džiai, citrinos, kobunacai ir visokios 
daržovės. Mes 3 lietuviai turime nu
sipirkę žemes ir norim, kad daugiau 
susitaisytu į Lietuvišką Kelionijų, 
Katrie turite ukvatą užsiimti ukinin- 
kyste ir senatvė užtikrinti, rašykite 
kuo greičiuasiai, o gausite visas in
formacijos dykai.

Sec’ry Chamber of Commerce
Lake Worth, Fla.

arba
Lietuviškai pas:

W. Witkus, 
923 Carlton St., Philadelphia, Pa.

FARMOS! FARMOS! FARMOS!
Turim geriausių žemių su trobesiais 

ant pardavimo pietiniame Michiga
ne, netoli nuo bažnyčios, geležinke
lio; sveikas, oras, žemė lygi. Turiu ir 
ncišdirbtos žemes. Kreipkitės pas.

A. Sulkovski,
Box 203, Pincouning, Mieli.

Bargain.
Parsiduoda 80 akerių ženičs, Michi

gan© 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.

ties ypatiškai arba per laiška šiuo 
antrašu,

Waitches Bros.
1741 West 47th St., Chicago, Ill.

(ant antru lubu iš fronto)

JAU IŠĖJO.
Jau išėjo iš spaudos “TARKOS” 

No. 27 už Kovo mėnesį. Daug juokin
gų paveikslų, gaidų, juokų Svarbiau
sieji raštai: griaudinga drama “Dar
bininkų Švietėjai”, Vinco Skunerio 
Gyvenimas. Beskaitant liet, laikraš- 
čios...; Tarkainiai korespondencijos ir 
pilni 32 puslapiai raidžių. Kaina 1 
num. 15c. Metams 12 numerių su do
vanomis) $1.00. Siųskite piningus 
markėmis arba money orderiu. Adre
sas:

“TARKA” Pub. Co.
Box 103, Lawrence, Mass.

Pranešimas Visuomenėj.
Susižeidus dirbtuvei, gatvekariuose 

ar ant gelžkelio, kreipkities laišku 
prie teisingo advokato. Vedu žemas ir 
augštas kriminališkas bylas.

Joe Prilipąs, 
1236 W. Madison St., Chicago, 111.

Balandžio 1 d. nakčia pra
nešta i Juarez, Meksike, 
kad revoliucionistai jau pa
ėmę miestą Torreon. Paim
ti nelaisvėn federalistai esą 
visi sušaudyti. Tik klausi
mas, ar tasai pranešimas 
bus teisingas, kadangi ir 
pirmiau buvo pranešta apie 
Torreon paėmimą, bet žinia 
pasirodė klaidinga. Ties 
Torreon revoliucionistais 
vadovauja gen. Villa.

Meksiko sostinėn praneš
ta, kad Torreone žuvęs dik
tatoriaus Huerto sūnūs, ku
ris ten kareiviavęs. Be to 
provincijoj Guerrero, sako
ma, užmuštas revoliucionis- 
tų vadas Zapata. Tos žinios 
nepatvirtintos.

Taupyk pinigus!
Mes iššveičiame, išprosuojame ir 

pertaisome pavasarinius siutus už že
miausių kainų.

A. EPSTEIN,
809 W. 19 St., (Netoli Halsted St.),

TĖMYKITE!
Akinius prirenkamo už dyka!

Kada pradeda skaudėti galvų, akys 
raudonos darosi, tai reiškia — suiri
mų nervų. Gerai pritaikinti akiniai per 
ger;l aptometristę, kaip šit D-rą Filz- 
patrick, lengvai tas ligas sulaiko. Su
stabdo galvos skausmų, pagerina re
gėjimų ir t. t.

Ateikite į F. A. Poškos aptiekų: 
3121 So. Morgan St.

(Kertė 31 l’laco)
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

St į '•>storas ant Randos.
Su Grosernės ir Bučernčs ralcaųdais. 

Gera dėl vietų del lietuvių. Halsted 
arti 35 gatvių.

Del žinių atsišaukite pas:
W. J. Stankūnas

3452 S. Halsted St., Chicago, Hl.
' (13-4-5-6)

Meksiko revoliucionistai 
ties Topolobampo sugavę 
hispaninį garlaivi, tarnau
janti Meksiko federalis- 
tams. Garlaiviu gabenta 
900.000 pesos i Guayamas. 
Tie pinigai buvo skiriami 
kareivių algoms. Revoliu
cionistai pinigus sukonfis- 
kavę, gi laivą nuskandinę.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda PicninyCa, 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 savininkų, prie
žastis pardavimų turiu trumpame lai
ke išvažiuoti į Lietuvą parduodu la
bai pigiai.

A. Petroshius
935 W. 34th Pl., Chicago, Ill.

(12-3-4)

Pardavimai.
Labai pigiai parsiduoda namas su 

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

DOLIARIŲ AUGINIMAS.
Naujam mieste Gary, Ind.

Įsodink $10.00, užaugs $100.00. T 
trumpą laikų pradėjo būdavot 2 mil
žinišku fabriku .už. $30.000.000. Ten 
sutilps virš 22.000 darbininkų. Dabar 
laikas pirkti lotus arti tų didelių fa
brikų, kol da nepabrango; lotų prekės 
po $100.00 ir augščiau. Išsyk reikia 
įmokėti tik $25.00, o likusius ant mė
nesio po $5.00. Laikraščiuos buvo ra
šyta, kad pradės būdavot trečių fa
brikų tuojaus. Gary, Indiana darbai 
eina pusėtinai. Del platesnių žinių 
kreipkitės ant šio antrašo:

CHAS. Zekas & C.
Room 214 186 N. LaSalle St.,

Chicago, Illinois.

Ant pardavimo karčema ir didelė 
teatrališka svetainė talpinanti savy
je apie 5 šimtus žmonių ir lietuvių 
apgyventa per keturis metus visi te- 
atriai ir baliai atsibuna kiek yra 
Kenoshoj ir visiems žinomas vardas 
Columbia Hall per laiškus nupirkti 
negalima; savininkas

Geo Balczaitis, 
Columbia Hall, Kenosha, Wis.

(12-3-4)

Dėl išrandavojimo privatinis ofisas 
su svečių kambarių garų apšildomas 
ir eleyeitorius $11.25 į mėnesį. Atsi
šaukite vakarais nuo 6 iki 8 vai., va
kare.

Joseph Yushkeviez,
Siute 415 600 Blue Island Av.,

Chicago, 111.

Reikalingi Lietuvei.
Męs mokam $20 sųvaitėj agentams, 

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

Manager,
Box 954 — Dept. 78 New York City

ROCKFORDIEčIŲ ATYDAI.
Norėdami nusipirkti didžiausia lie

tuvių laikraštį “KATALIKĄ”, vi
sados gausite pas

K. Masalski,
1202 S. Main St., Rockford, Ill.

REIKALINGAS.
Vikrus, gerų tėvų vaikas prie “Ka

taliko” redakcijos. Turi but pabai
gęs Public School.

Atsišaukite į
“KATALIKO” Redakciją.

ANT RANDOS.
5 puikus kambariai modemiškai iš

rengti.
Atsišaukite į
TANANEVICZ SAVINGS BANK.

3253 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Anglijoje karinis krizis 
jau praslinkęs. Karo minis- 
teris atsistatydinęs, gi pre- 
mieras Asquith jo atsista
tydinimą priėmęs ir parla
mentui pranešęs, jogei jis 
pats imąs vesti karinius rei
kalus. Mat, karo ministeris 
Seely karaliaus vardu pa
siųstos į Ulster armijos ofi- 
cieriams užtikrinęs, kad jie 
nebusią verčiami kauties su 
sukilusiais prieš Irlaųdijos 
“homę rųĮe“ ųlsteriečiaia* 
Premieras tą karo ministe- 
rio užtikrinimą atšaukė ir 
Įsakė oficieriams klausyti, 
kas tik jiems bus liepiama, 
gi priešingai visi nepaklus
nieji oficieriai turi eiti, ša
lin iš armijos. Parlamentas 
tuomi liko užganėdintas ir 
armija išnaujo paimta į ge
ležines rankas. Bet Ulsteryj 
judėjimai nesustoję.

Yorkshire, Anglijoj, ang
lių kasyklose šią savaitę 
mano išeiti straikan 100 
tūkstančių anglekasių. Lon
donui irgi grasiama strai- 
kais.

Parsiduoda Saliunas,
Lietuvių apgyventoj vietoj.' Kreip- 

kities adresu:
670 W, 18th St., 

(13-14) ' i;' '

Wisconsino Farmos.
40 akerių farmą, trįs mylios nuo 

miestelio, 8 akeriai nuovalyta, medi
nės namas, geras kelias. Kaina $600. 
Įnešti $200, kita suma išmokėti su 
9%.

—O—
120 akerių, 20 akerių nuvalyta, ke

turios mylios nuo miesto, geras kelias.
mokykla netoli. Graži upė riežia far
mą. Kaina $1.700. Įnešti $400, kita 
suma aut lengvų išmokesčių.

—O— . .. ' '
40 akerių farma, keturios mylios 

nuo mięsto su 35,0p0 gyventojų ma
žas namas ir daržinė, penki akeriai 
nuvalyta; susiduria su lietuviškomis 
farmonas. Kaina $900. Įnešti $300, ki
ta aut lengvų išmokesčių.

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- 

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

J. MAYZEL, Aptiekorius.
2424 So. Oakley Ave., Chicago, Ill.
Reikalaudami pasiųsti vaistų, visados ir pinigus prisiųskite.

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

Sulyg daržo išrandavojimo ir visas informacijas 
suteikiama:

“KATALIKO“ REDAKKCIJOJ,
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Ill.
Darže pas Marozą, daržo Užveizėto ją.

Paaiškėjo, kad rusas ra
sėj as Maksim Gorki Rusijos 
valdžios nesuimtas ir jis 
šiais laikais viešįs Maskvo
je. Visus savo veikalus jis 
pardavęs Sytino kningų 
sankrovai už 100.000 rublių. 
Gorki baigianti ėsti džiova.

Italijai grasia naujas 
straikas. Tuo tarpu geležin
keliečiai mano straikuoti, 
jei valdžia atsisakysianti 
jiems padidinti algas.

-------  I —------------------

Žemės drebėjimas. Tomis 
dienomis Sicilijos miešti}. 
Messina aplankęs žemės 
drebėjimas ir labai gyven
tojus pergųzdinęs. 1908 me
tais tasai miestas visai bu
vo sunaikintas žemės drebė
jimo, todėl gyventojai tai 
atmindami labai ir bijosi 
panašaus atsikartojimo.

Generalis straikas. Res
publikos Peru mieste Linui 
gimęs generalis darbininkų 
straikas, kuris sulaikęs 
niįeste visokį pramoninį ju
dėjimą.
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