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V. Jėzaus iš numirusių 
atsikėlimas.

“Jisai atsikėlė; nėra Jo 
čionai” (Mork. 16,6) — 
taip sakė aniolas moterims, 
kurios buvo atėjusios prie 
Jėzaus grabo Jo kimo pa
tepti. Jau pats V. Jėzus bu
vo pranašavęs apie savo at
sikėlimą. Jisai taippat ne- 
kuomet nekalbėjo apie sa
vo busimąją kančią, neuž
simindamas vienkart apie 
savo atsikėlimą. Išsipildy
mas vieno dalyko turėjo 
sekti ir išsipildymą antro
jo. Kristus darė skaitlingus 
stebuklus. Jais Jisai patvir
tino savo dieviškąją pasiun
tinystę; pačią Jo mirti se- 

ru•paprasti įsitikimai
Tarp Kristaus stebuklu yra 
ir kitu prikėlimai iš numi
rusiu. Jei Kristus kitus pri
kėlė iš numirusių, jei jau 
Jo mirimas buvo apsuptas 
stebuklais, tai juo labinus 
ir pats Jisai galėjo save 
prikelti ir atsikėlimą savo 
sujungti su tokiomis nepap
rastomis aplinkybėmis, ku
rios, anot šv. Rašto žodžių, 
prie Jo atsikėlimo atsitiko. 
Po savo atsikėlimui Kris
tus pasirodo savo apašta
lams. Apaštalai pasirodo e- 
są n'elengvatikiai: jie tiktai 
praėjus ilgesniam laikui, 
gavę su Kristumi kalbėti, 
pažinę Jo balsą ir žodžius, 
kuriais Jisai buvo jiems pir- 
miaus kalbėjęs, paregėję Jo 
veidą, pasilytėję Jo rankų 
ir kojų žaizdų, valgę su 
Juonį — jie, ant galo, kiti
kėje į Kristaus atsikėlimą. 
Tai<) Rašte šv. skaitome:

“Romybė jums, aš esmi, i 
nesibijokite”. (Luk. 24,36).j 
Veizėkite į mano rankas ir 
kojas, jog aš pats esmi. Pri- 
silytčkite ir matykite, nes 
dvasia neturi kūno ir kau
lu, ka mane regite turint. 
Tai pasakęs parodė jiems, 
rankas ir kojas. Dar gi 
jiems netikint ir besiste
bint iš džiaugsmo, tarė: ar 
turite čia ką-nors valgyti? 
O jie padavė jam dalį kep
tos žuvies ir medaus korį. 
Ir kad valgė jų akiveizdoje, 
ėmęs liekanas davė jiems”. 
Žodžiai tie paimti iš evan
gelijų. Jų pasakojimas turi 
savyje tikrumo antspaudą, 
yra be jokių pagražinimų.

Pačių apaštalų pasielgi
mas prirodo prisikėlimo tik
rumą. Tie, kurie pirma buvo

bailus ir neiškalbingi, drą
siai be jokios baimės apsa
kinėja Kristaus atsikėlimą, 
nežiūrėdami į priešų drau
dimus, grąsinimus, perse
kiojimus; atsikėlusio var
dan daro stebuklus ir tarp 
pačių žydų daug įgįja Kris
tui mokinių. Apaštalai, ku
rie matė Jėzų atsikėlusi, *- 4-7
negalėjo, kaip -minėjome, 
apsigauti, nes netikėjo ak
lai, patįs stengdamiesi iš
tirti. Kristaus pasirodymai 
nebuvo slapti, jie atsitiko 
daugelyje vietų, matant 
daugeliui žmonių įvairaus 
padėjimo, amžiaus, budo, 
aiškią dieną. Ne sykį per 40 
dienų Kristus būna ant že
mės, kalbasi, vaikščioja, 
valgo, geria, rodo žaizdas. 
Negalėjo apaštalai, Kris
taus atsikėlimą skelbdami, 
turėti iš savo mokslo jokio 
pelno, garbe jie patįs nieki
no ir, jei Kristus nebūtų 
atsikėlęs,. niekas nebūtų 
galėjęs’jų sužadinti, nes jie 
patįs sakėsi, kol Kristaus 
neparegėjo, esą apsivylė. 
Tokie prasti, nemokyti, svy
ruoją žmonės nekuomet ne
būtų galėję Kristaus atsi
kėlusiu taip drąsiai skelbti 
visą savo amžį, jei tas atsi
kėlimas nebūtų buvęs tikru 
atsitikimu, ir skelbti jį prieš 
tuos, kurie juos persekiojo, 
ir nešti tą žinią visam pa
sauliui.

Patįs anų laikų V. Jėzaus 
priešai savo pasielgimu pri
sidėjo prie atsikėlimo pa
tvirtinimo. Pastato jie prie 
Kristaus grabo sargybą, 
primuša prie grabo savo 
antspaudą. Kristus atsike
lia. Todėl ir Bažnyčia vi
sais amžiais skaitė Kristaus 
atsikėlimą savo mokslo pa
matu, tvirčiausiu priparo- 
dymu.

Taigi turime ir mes 
džiaugtis Kristaus garbe, 
turime tikėti, kad ir mes 
pergalėję šio gyvenimo pa
gundas ir sunkenybes atsi
kelsime geresniam gyveni
mui dangaus garbėje.

Velykos.
Kas metai, pavasario pra

džioje ateina pas mus, neš
dama visiems linksmybę ir 
ramumą, didžioji Atsikėli
mo šventė.

Kas metai džiaugiasi, vir
pa musų širdis ne žemės 
džiaugsmu tos šventės susi-

Dangaus Karalius Augščiausias, 
Išganytojas brangiausias, 
Atpirko mus maloniausias.

Aleliuja!
Jis pragarą pergalėjo, 
Žalčio galva sutrupėjo, 
Vargšams viltis sužibėjo.

Aleliuja!

Linksma diena mums nušvito, 
Kožnas troško džiaugsmo šito, 
Kėlės Kristus mirtis krito.

Aleliuja!

laukusios. Užmirštame, ro
dos, tą dieną visus savo var
gus-vargelius; sutirpsta-
prasiskečia, rodos, toje di
džioje Meilės jurėje ir visi 
musų sielvartai-troškimai— 
tik žėri-spindi viena didžiu
lė be ribos, be krašto Sau
lė, kuri apsemia savimi mu
sų širdis, nušviečia savo 
gausiais spinduliais pačias 
tolimąsias musų sielos gil
mes.

Velykos, Velykos!
Ne vęltui baltgalvė sene

lė, kuriai gyvenimas jau 
nieko nebežada-nebesiulo, 
vien tik keturias karsto 
lentas ir sieros žemelės 
sieksnį, tarsi, linksmybės 
didžiausios laukia Jū
sų, Velykos; ne veltui, su
skambėjus skardžią jąųi^Lį 
leliuja, jos nublėkusios, vien 
vargą mačiusios akis lyg 
laimės ašarų rasa surasoja... 
Ne veltui...

Kad tik Velykų sulau
kus! — meldė ji, suklupus 
ant drebančių kelių, Visa
galį, gerąjį Dievulį — kad 
tik Velykų! Ir štai atėjo 
Velykos — susilaukė sene
lė — ir lyg išnaujo atgimė
— ir susigraudinusi iš di
džio džiaugsmo dėkoja Die
vui už suteiktą malonę.

Delko, delko? Ar ne.del 
to, kad toji Velykų šventė, 
toji Atsikėlimo paslaptis — 
jai, ant savo amželio ribos 
stovinčiai, žada kokią tai 
baisią tuštumą ir tamsą, ku
rioj. ji tuoj turės prasmegti 
ir nebesuras atsakymo į di- 
džiausiąjį žmogaus esybės 
klausimą: kam, delko ji vi
są amželį vargo-prakaitavo, 
kokia tų jos skausmų-varge- 
lių prasmė, kokia to viso 
žiauraus gyvenimo prasmė
— vai, ištiesų nėra baises
nio daikto, kaip gyvenimas, 
kaip mirtis, tam, kuris ne
besitiki anoj kapo pusėj at
sakymo tau klausimai! iš
girsti, kuriam mirtis mir
čių vien pasilieka ir nieko, 
vien tik kūno puvėsį, neža
da! Ne, jei mm atsikėlusis 
iš kapo Kristus sako: Ne
baisi mirtis krikščioniui, 
nes Aš nuveikiau mirtį, nes 
kaip Aš atsikėliau — ir tu, 
Vargo pelele, atsikelsi ir, at
sikėlusi, nebebusi jau dau
giau vargo pelelė, bet ly
giai su didžiausiais pasaulio 
karaliais galėsi džiaugties- 
gėrėties Mano išrinktųjų 
amžina linksmybe!

(Seka ant 2-ro pusi.).
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Solovjev.
Kristus atsikėlėKristaus atsikėlimas iš mirusiųjų, Jo gyvybė pirma kartų galutinai apgalėjo mirtį. Jų kova, tas gyvosios pajėgos grumimasis -su mirties vieku daro visumos historijų. Ligi atsikeliant Kristui gyvybė daug karti] laimėdavo, imdama viršų ant mirties; bet tas jos laimėjimas nebūdavo visiškas: priešininkas atsigaudavo naujomis gyvenimo formomis ir įsigalėjęs vėl viešpataudavo. Ištiesų: kaip didžiai buvo įsigalėjusi gyvybė, kaip tvirtai įsivyravusi jos galybė, koks smarkus smūgis ištiko mirtį, kad merdėjančioje visumoje su- kruto-sujudo pirminių tvarų mirijadai, iš kurių, amžiams bėgant, išsirutuliojo visas gyvasis musų pasaulis. Šventoji galybė indiegė gyvatos mirštamiesiems elementams, suteikė jiems pa- . vidalą ir tiksliai jį nustatė, stebindama formų įvairumu, jų grože ir suderinimu, pradedant nuo smulkiausių zo- ofitų ligi tropikų floros ir faunos milžinų.Iš viso to mirtis vien skaudžiai tyčiojas. Tvarų gražumas jos nežavėjo, slaptingosios ateities balsai irgi neviliojo, — jos niekas nesuvaldo. Mirties akyse visa prigimties grožė tai tik dailus kilimas pridengti padvelkusiam lavonui...Gamtos tariamasis amžinumas tai grynas melas. G^mta amžina išrodo tik iš pažiūros, kada kas laiko naujai kįlamų gyvybę pirmiau Dažnai gamta nuolat keistastai, kas šiandien gimsta, jau nebe tai, kas vakar mirė, tai koks čia gali būti atgijimas. Iš neapskaitomos daugybės mirtinai nykstančių gyvybių negali kilti nemirštama gyvybė.Gamtos gyvenimas, tai tikra mirties sutartis su nemaru. Mirtis pasiima visus, kas gyvas, visas esybes, nemarumui palieka tik bendrąsias gyvybės formas: atskiras koks gyvas padaras, ar gyvulėlis neišvengia mirties, bet to gyvojo daikto forma, pati tų organizmų rūšis palieka nemirštama. Dievo įsakymų visiems padarams: veiskitės ir dauginkitės ir pripildykite žemę, mirtis kreipia savo pusėn. Veiskitės ir dauginkitės ne tam, kad amžinai liktumėte, bet kad kiek įsigalėję greičiau nugaištumėte, užleidę kitiems savo vietų; pripildykite žemę ne savo gajumu, bet gaištamų kaulų dulkėmis, bukite tiltas busimai už jus tobulesnei kartai, kuri irgi bus tolimesnei ir tt. Nemirštamumo vietoje — be jokio galo eilė keistų tiltų. Tiesa, jie statomi ne veltui, per juos žengia tveriančioji galybė į nulemtų tikslą. Bet kam ji žengia kapiniais, jaigu jos siekimai gražus! Kam ta keista priemonė slėpti mirties būtinumų...Anaiptol, šis gyvenimas, tai tik simbolas ir tikrojo

išgaišusios padaru, žmonės kalba, kad nuolat mirštanti ir atgijanti! Koks čia žodžių žaislas? Jei

gyvenimo pradžia. Visas gamtos gražumas dar ne iš- rodymas, kad tvarybos pajėga jau visai įsigalėjusi ir kad mirtis visai jau įveikta. Tas gyvenimas yra tik ruoša atsivaduoti iš mirties ir galutinai laimėti. Ta iieina- ro kova su mirtimi prasidėjo tada, kada padarų tarpe atsirado protu apdovanota esybė — žmogus. Jo dūšios privalumai, kad gyvenimas liaujasi buvęs vien veisilii- mosi procesas, bet virsta tikslingu individualinių pajėgų veikimu. Nemirštamu- mo kova su mirtimi pradeda savo naujų tarpa, kada stojo kovoti ne vien tokie padarai, kuriems lemta gimti ir mirti, bet ir tokie, kurie ėmė mąstyti apie gyvenimų ir mirtį. Tiesa, vienas protavimas žmogui dar visai neduoda laimėjimo, bet jis yra to laimėjimo įrankis. Proto milžinai, vakarų ir rytų garsieji galvočiai rengė tų laimėjimų, ruošdami mirčiai galų, bet patįs jie visai neapgalėjo mirties; jie mirė ir iš mirusių neatsikėlė. Užtenka pažymėti du garsesniuoju. Budda mokė saugoties kovos su mirtimi; jis sakė, žmogus privaląs širdimi džiaugties gyvybe ir pasitikti mirtį; jo paties galas toks ir buvo — ramiai mirė — ir tiek. Kitas — Sokratas neleido bėgti nuo tos kovos. Jis pats garbingai kariavo ir kitus mokė taip kariauti. Savo mirtimi Sokratas, tiesa, garbiai pasitraukė priešininkui nepa- siekiamon sritin, jis laimėjo, bet savo priešininkų paliko džiaugsmu nebesitveriantį.Pasirodė, kad vieno proto pajėgų neužtenkama įnirčiai apgalėti. Be ribų prakilni dora suteikia nėmirštamu- mo, tikro laimėjimo galybės ir visiško gajumo. Dora panaikina žmogaus asmens iškrikimo ypatybę, ji neleidžia žmogui išsiskaidyti į dvi priešingi dali: gaištamą kūnų ir nemirštamų dūšią, ir tuo duoda esybei visiško tobulumo.Kabantis ant kryžiaus Dievo Simus, Dievo bei žmonių apleistas, — kurs meldžiasi už savo žiaūruo- sius priešininkus, tikrai buvo žmogus galingosios be ribų doros, todėl nei Viena jo dalis negalėjo patekti į priešininkų rankas — į mirties nasrus. Mes gi mirštame del to, kad musų dora nuodėmių ir geidulių suvaržyta, ji persilpna, kad galėtų visų musų kūno dalį aprėpti ir perimti. Doros nepalaikomas musų kūnas mirtyje atskilsta ir musų nemarumas (kol kelsimės iš mirusiųjų per Kristų) lieka netobulas, nemirštama lieka musų vidaus dalis — viena dūšia. Kristus išliko visi * nemirštamas.“Kada tai kalbėjo, Jėzus stojos tarp jų ir tarė jiems: Ramybė jums, aš esmi, nebijokite. Bot jie nusigandę ir bijodami manė, jog regi dvasių. Ir tarė jiems: Ko nusigandote, ir mintįs kįls- ta jūsų širdyse? Veizėkite i mano rankas ir kojas, jog aš pats esmi. Prisilieskite ir matykite; nes dvasia neturi kūno ir kaulų, tai mane regite turint. Ir tai pasa-

IŠ Luk.dvasios be ribų,
xxiv,galybė liuosa

kęs parodė jiems rankas ir kojas. Dargi jiems netikint ir besistebint iš džiaugsmo, tarė: Ar turite čia ko-nors valgyti? O jie padavė jam dalį koptos žuvies ir medaus korį. Ir kad valgė jų aki- veizdoje, ėmęs liekanas davė jiems”;36...Kristaus doringa irnuo vidaus sąvaržų, Jo atsikėlimas iš mirusiųjų savai- mi išliko neliestas ir Gimtinių sąvaržų, o ypač nuo privalumo būti vienšališkai dvasios esybę, priešinga kūno esybei. Atsikėlusis iš mirusiųjų Kristus stojo ant augštesnio, negu grynoji dvasia, laipsnio: dvasia be kūno ir kaulų, dvasia nevalgo, Kristus gi, kaipo amžinai įkūnytoji dvasia visų savo sielos nepereinamų tobulybę suderino su galimąja prigimties esybe be jos oru- tinių sąvaržų ir apribavimų. Visa, kas gyva, — Jame pilnai gyvuoja, visa, kas mirties yra, amžinai apgalėta. Kristaus atsikėlimu, kur gyvybė laimėjo, kur poziti- vumas nuveikė negativumų, taippat laimėjo ir protas. Kristaus iš mirusiųjų atsikėlimas tiek tik tėra stebuklas, kiek jis pasaulį stebina, kaip negirdėtas ir nematytas ligšiol dalykas. Tyrinėdami pasaulio ir savo pradžios rutuliavimosi atskirus tarpus, nuolat matysime naujų dalykų, naujų stebuklų. Kaip pirmosios gyvos esybės gimimas ne- organėje visumoje buvo stebuklas, kaip paskui atsiradimas tarp nebylių padarų protingo padaro vėl buvo Stebuklas, — taip lygiai ir pirmas tobulo asmens iš mirusiųjų pasirodymas irgi buvo dar negirdėtas, nepaprastas atsitikimas — stebuklas! Jei stebuklu laikydavo dalyką, kada gyvybė apgalėdavo mirtį tik šiam kartui, — tai tikras stebuklas turėjo būti galutinas gyvybės laimėjimas, kada mirtis amžinai po jos kojų paliko. Bet tai, kas mums rodosi stebuklas, protas aiškina visai prigimtu, Imtinu ir teisiu dalyku. Kristaus atsikėlimas — tai pilna tikriausia tiesa vien tikėjimui, bet ir protui. Jei Kristūs iš mirusiųjų nebūtų atsikėlęs, jei Kaiafas butų pasirodęs teisus, o Erodas su Pilotu — išmintingi, — visas pasaulis butų virtęs piktumo, apgaulių ir mirties karalija. Ne tai buvo visiems svarbu, kad kam reikėjo mirti, bet tai, ar bus galas tobulai gyvybei, ar tikrai mirs tobuliausias asmuo ir tikriausias Dievo mylėtojas. Jaigu Jis nebūtų laimėjęs, tai kam gi drįstų laukti sau laimėjimo ir šviesios ateities. Jei Kristus iš mirusiųjų nebūtų atsikėlęs, tai kas gi galėtų atsikelti?... Kristus atsikėlė!.. .

partijų obalsiai sulyg tų mokslų turėtų užimti religijos ir patriotizmo vietų, gi paveldėtus iš praėjusių kartų papročius ir.padavas, tikėjimų, idealus—naujos gadynės pagonija laiko už atgyventus niekniekius, kurie gali būti su paniekinimu toleruojami.Jei tečiau giliau įsigilįsi- me esybėn ir žmonijos nuoveikalių turiniu, taippat naujausiuosna laikuosna, kurių patįs esame gyvais liudininkais, persitikrįsime, kad kaip visuomet, taip ir dabar, ne tie matcrijalisti- niai obalsiai, pataikaujanti storžievei luominei ar tautinei savimeilei, ne materi- jalės jėgos kultas yra nuoveikalių motorais, bet po senovei tie pašiepiami ir niekinami idea l;i i, kurie per visus laikus del vienatų buvo paakstinimu prie kiltų darbų, turinčių neišdildomų žmonijai vertę. Nes neatliks jokio didelio nuoveikalio tasai, katras tik apie save masto ir rūpinasi tik vienais namiškiais, kas neįstengia pakilti protu už a- napus kasdieninių daiktų sferų. Tėvynės meilė, pareigų visuomenės žvilgsniu pajautimas, įstatymų gerbimas, tikras atsidavimas darbui—vienu žodžiu, visos tos dorybės per ištisus šimtmečius apibudino didelius žmones, ir šiandie būtinai reikalingos kiekvienam, kas nori naudingai tarnauti visuotinam gerui. Milijonai paprastų žmonių gyvena ir miršta, paskui save nepft- likdaini jokio pėdsa- kio — kad tuo tarpu sauja- lė, arba kad ir vienas augš- tesniai išlavintu protu žmogus savo nuoveikalių areo- 1c nušviečia ištisas kartas.Garsų vardų ir savotinos rūšies garbę gali įgyti taippat ir dideli piktadariai, kurie bus gabus del savimeilių asmeninių tikslų pralieti klanus kraujo. Sekančios kartos juos prisimena kaipo pasibaisėtinus vampirus. Ir jei tik arčiau prisižiūrėsime į tautų nuoveikalių bėgimą, persitikrįsime, kad tiems vainpirams išnykus, podraug su jais išnyksta ir visi jų asmeniniai darbai. Tik idealių žmonių darbai, kurie lytisi kultūros, tautų labo — lieka nemirtini.Nekuomet neišnyks toji tauta, nors jai prisieitų ir labai daug vargo panešti, kuri išduoda sūnūs ir dukteris, apdovanotus tikrąją tėvynes meile, išplaukiančia iš tikrosios kultūros pajautimo ir supratimo. Gi tikroji kultūra negali būti be religijos, nes religija visuomet skaitosi augščiausiu ! vienatį] ir visos žmonijos i- dcalu. Ir kaip vienatų gyvenime religija užėjus kokiems nors sunkiemskams ar priespaudoms suteikia jėgas, išlaikomybę ir romybę, taip ir tauta, turinti savyj daugiausia reli- gijinių žmonių, kiekviename atsitikime parodys daugiau gyvumo.Ir todėl religijinių papročių ir padavų auklėjimas tautai visuomet turi būti svarbus daiktas ir, anaiptol, neturi tas but niekina- ties išžudyti, gi mergaičių ' ma, pašiepiama.

Lietuvių tauta padavimu budi; kas metai apvaikščio- ja Viešpaties Atsikėlimo iš numirusių šventę ir ši šventė jiems yra y tin svarbus dalykas, nęs toji diena ne tik šeimynas suvienija po viejio ir to paties tikėjimo sparnu, bet ir visiems tautos nariams įkvepia tikybų ir viltį. Nors musų tautos padėjimas politikos žvilgsniu yra skausmingas, te- čiau, jei mes stovime ant tautinių padavų ir tikėjimo kietžemio, neturime bijoties priešininkų, nežūsime. Mus gali pražudyti tik platinamas matorijalizmas. Todėl nuo tos pagonijos kuoto- liausia šalinkimės ir laikykimės senuolių tikybos.
VELYKOS.(Pabaiga nuo 1-ino pusi.).Ei, ar gi liūdės tat krikščionio širdis, kad ir mirties ryt-poryt laukdama, argi bijos nors kapų šalnos — žinodama, jog mirtis tai tik gyveninio pradžia, tai tik perėjimas iš šios vargų pakalnės į amžinos, tikros laimės karaliją?Tai delko taip brangios mums esat, Velykos! Jus — amžinojo gyveninio simbolis! Jus — musų atsakymas į visus mus kankinančius klausimus! Jus — krikščionies stiprybė ir laimėjimo pažadėjimas! Tai delko taip pradžiunga musų širdį, išgirdusios skardųjį Aleliuja!Daugel garsiųjų laimėjimų ir didžiųjų atminimų švenčių mini kasmet žmonija, bet juo toliau, juo mažiau sukelia jie pasidžiaugi- mo, juo labiau svetimi jie naujosioms kartoms. Tik vienos didžiojo Atsikėlimo sukaktuvės vistiek-pat džiugina krikščionių širdis, vistiek-pat artimos musų sielai. Ne įstabių jos turi galę, kuri kiekvienu žygiu visoje grožėje ir skaistume atnaujina musų širdyse didžiųjų Meilės paslaptį. Tūkstančiai metų praėjo ir praeis, — o Velykų šventė žavės kaip žavėjusios savo iškilnia linksmybe visų nuvargusių jų, visų Teisybės laimėjimo ištroškusiųjų sielas.Sveika buki, didžioji Paslaptie, kuri‘tokį gaivinimo viekų savyje turi! Pasveikinta buki, Atsikėlimo švente, musų stiprybės neišsekamas šaltini!

lai-

Tarp merginų.— Ar tu manai, kad jis išteisybės masto?— Taip, taip! Užvakar iš baliaus mane nuvežė namo ir už automobilių užmokėjo $6.75. Be to prisispyręs klausė, kada ir vėl jis galės maname palydėti. Tai tik- tiesa.
Aleliuja! kuo-Gyvename laikais, met taiklinga netikybos ir storžievio, į niekų neatsižvelgiančio, materijalizmo, propaganda prisigriebia į plačiąsias mažai apšviestas liaudies minias. Luomų ir

Bell System

Persikraustymo Diena yra 
Gegužio 1 d.

Jei kraustysies, tai nepamiršk tuoj pranešti mums, . kad galėtumėm perkelti jus telefonų.
Prieš trisdešimts dienų pranešimas pageidaujama persikraustant tarp balandžio 15 d. ir birželio 15 d. Gali sutaupyti laikų (patelefonuojant (nereikia mokėti) mums Official 100.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

., ■■ u.. , i ,
Praktikuoja visuose teismuose. Egzaminuoja ab
straktus ir atlieka visokius teisiškus dalykus.

PAUL IROSE .
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

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

T. ANDRUSZEWICZ
1421 Division Street, CHICAGO, ILL.

Netoli Milwaukee Ave.

ra Erodas kaltas.— Ponas Agurke, kodėl taip yra, kad vyriškių pasaulyje, abelnai imant, yra mažiau, negu moterių?— Prašau ponios — tai Erodo kaltė, kuris anuomet liepė daug vyriškosios ly-nei nepalytėjo.
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
ROCHESTER, N. Y.

Rengiasi paminėti spaudos 
atgavimo sukaktuves.

Šio miestelio lietuviai, at
simindami, kad šiemet su
kanka 10 metų, kai]) lietu
viai atgavo spaudą, tai ėmė 
rengtis tinkamai tas sukak
tuves paminėti. Sujudo, su
kruto čia visi lietuviai. Iš
kelti paminėjimą sumanė 
T. M. D. 52 kuopa. Delega
tais liko išrinkta J. Mau
kus ir B. Saunoras. Juodu 
kvietė kitas dr-jas ir kuo
pas prisidėti prie sudarymo 
didelės iškilmės. Visos dr- 
jos ir kuopos sutiko daly
vauti, rinkdamos po du de
legatu viso program© suren
gimui.

Dalyvaus šios dr-jos: šv. 
Petro ir Povilo, šv. Jurgio, 
šv. P. Marijos, D. L. K. 
Gedimino, T. M. D. 52 kp., 
S. L. R. K. A. 103 kuopa, 
S. L. A. 69 kuopa, socialis
tų 7 kp. ir lietuvių siuvėjų 
unijos Sokolas 203.

Minėtų dr-jų ir kuopų de
legatai kovo 12 d. turėjo 
susirinkimą viso dalyko ap
kalbėjimui. Laiką paskyrė- 
me balandžio 26 d.; pakvie- 
sim tris kalbėtojus — kun. 
J. Kasakaitį, K. Vaivadą ir 
S. Klimaitį, pakviesiu! šv. 
Cecilijos ir “Aido” chorus, 
parinksiu! gabiausius dek- 
lematorius, nusamdysim 
kanklininkus.

Rūpinamės prideramai 
paminėti didžio nuotikio 
mus historijoj sukaktuves.

Antanas Zimnickas.

•" STrCHARLES, ILL. J ■
Sažudystės. Draugijos 

pranešimas.
Vienu mėnesiu nusižudė 

čia tris žmonės — vienas 
farmeris, antras koks ten 
švedas, trečias lietuvis, A- 
loizas Rudinskas. Lietuvis 
jau antru kartu buvo atvy
kęs iš Lietuvos ir dirbo ma
lūne, kur buvo didelis bil- 
dėsis ir užimąs. Tas turbut 
ir išvedė jį iš proto. Drau
gai jau matė, kad ne vis
kas su juo gerai, išpirko 
jam laivakortę ir norėjo iš
leisti į Lietuvą, kur paliko 
moterį su dviem kūdikiais. 
Bet kovo 18 dieną jis skus
tuvu pasidarė sau galą. 
Rasta pas jį $46.60. Buvo 
dar rinkta palaidojimui. 
Nuo laidojimo dar liko pi
nigai ir kaikurie šneka, kad 
už juos reikią pastatyti kry
žių. Bet ar ne geriau butų 
pasiųsti į Lietuvą našlei, 
kur nabagė vargsta su kū
dikiais. Nelaimingasis kilęs 
iš Kauno g., Vilkmergės p„ 
Alizavos p., Laukminiškių 
kaimo. Prie dr-jų neprigu
lėjo.

Čia yra Lietuvos Sūnų ir 
Dukterių dr-ja. Ji pusėtinai 
gyvuoja. Stengiasi pritrau
kti veiklių, gerų narių. Tuo 
tikslu dr-ja buvo nutarus 
sumažinti įstojimą. Dabai’ 
galima į ją įstoti už $1. Pas
kutinė proga įstoti už tą 
mažą sumą bus balandžio 19 
d. Tą dieną Norkaičio salėj 
bus susirinkimas ir ten bus 
galima įsirašyti.

Teisybę mylįs.

BALTIMORE, MD.
“Grinorių” vargai.

Lietuvai, matyt, vis neži
noma, kad Amerikoj bedar
bė. Kada tik laivas atplau

kia į Baltimore, tada pasi
mato nemažai atvažiavusių 
lietuvių. Gaila tų žmonių, 
kurie neteiraujas kas do 
laikai toj vietoj, kurion ren
gias keliauti. Nes atvažia
vusioms grasia nusimini
mas, didžiausias apsivyli
mas ir neišbredamas vargas. 
Labai blogai daro tie, ku
rie kviečia iš tėvynės savo 
giminaičius ir pažįstamus.

Naujai atvažiavęs lietu
vis čia bėga prie vieno, bė
ga prie antro ir vis negali 
sau prietelio rasti. Niekas 
jam negali pagelbėti. Kož- 
nas pasako: “Bedarbė, bro
lau, nežinau, kur tave dėti. 
Matai, aš pats nedirbu. Eik 
pas draugą, pas kurį atvy
kai”. Bet ką anas duos, kad 
pats nieko neturi. Tai koks 
vargas ir badas. Reikalinga 

’butų iš visų miestų pasirū
pinti duoti saviškiams Lie
tuvoj žinią apie bedarbę A- 
merikoj. Reikia drausti nu< 
važiavimo. Gelbėti reikia 
savuosius nuo vargo. Gal 
vienas, antras Lietuvoj la
bai vargsta, gal labai jam 
reiktų jo būvį pagerinti, bet 
jei čia tokia bedarbė, tai 
atvažiavęs šin kraštan til- 
padidįs savo vargus. Kai] 
ten bloga nebūtų Lietuvoj 
vis badu nemirs. O čia jav 
ne vienas badmiriauja.

A. Kurilaitis

ST. CHARLES, ILL.
Šeimininkės nebijo Įnamių 

straiko.
“Kataliko” num. 12 bur- 

dįngierius rašo.apie įnamiu, 
straiką. Įnamiai reikalau
sią geresnio, švaresnio už
laikymo, jei šeimininkės ne
sutiksiančios, tai . įnamiai 
numušią mokestį. Apie t< 
straiką perdaug ten prira
šyta. Ten terašyta apie į- į 
namių reikalus. Pažiūrė
kim ir į šeimininkių reika
lus. Jei kiltų straikas, tai ii 
jos žinotų ką įnamiams pa
sakyti. Jos nemažai reika
lavimų įnamiams pastatyti] 
Butų prikišta jiems jų ne
švarus darbeliai, jų pypkia- 
viniai, jų girtavimai. Ar at
sižvelgia įnamiai, kiek šei
mininkės turi kęsti nuo 
bjaurių tabako durnų, nuo 
svaigalų dvokimo, nuo bjau
rių kailių ir apsiėjimų pasi- 
gėrusiųjų.

Ex-burdingierius.

BROOKLYN, N. Y.
Kun. F. Kemešio kalba. Pa

skaitos. Socializmas leis 
turėti namus $3.000 

vertės.
Kovo 1 d. čia buvo kun. 

F. Kemešio prakalbos. Kal
bėjo apie Amerikos lietu
vių laikraščius. Išrodinėjo. 
kad socialistų laikraščiai 
leidžiami del biznio. Ragino 
remti katalikiškąją laikraš
tiją.

Kovo 15 d. atsiliko pas
kaitos. Jas surengė 4 dr- 
jos ir kuopos. J. Jukelis 
skaitė apie tai, kam reika
lingi ir kam nereikalingi 
karai. Buvo prikaišiojimų 
krikščionijai ir Bažnyčiai. 
Paskui buvo diskusijos. Ju
kelis piršo socializmą. Sa
kė, kad jei numirėliai prisi
keltų, tai jų krikščionįs ne
priglaustų, o socialistai pri
glaustų. Apgailestavo pas
kui, kad lietuviai neturi a

petito ant socializmo. Ra
mino, jog nereikią bijoti, 
kad. iš jų nuosavybė nebūt 
atimta. Girdi, kuris turi na
melius vertės $3.000, tai 
prie socializmo dar jam bus 
pridėta, jo nameliai busią 
papuošti. Tai reiškia, kad 
socializmas leidžia turėti 
nuosavybę.

Kovo 17 d. p. M. M. Her- 
raanienė skaitė apie priva
lumus geros motinos.

F. Pavilonis.

KENOSHA, WIS.
Pataisymas.

“Kataliko” No. 12 kores
pondencijoj iš Kenoshos 
vienas, antras dalykas ne
teisingai paduota kas link 
“Birutės” dr-jos choro. Pa
sakyta ten, kad naujas var
gonininkas K. Kybartas rū
pinosi prašalinti iš choro 
kaikuriuos viršininkus r 
narius. Ir prašalinęs. Del to 
girdi, choras susilpnėjęs 
Buvo taip:

Kaikurie viršininkai li
ko prašalinti. Bet už ką? 
Ar už jįj darbštumą? Ne. 
vien del to, kad jie latiniš- 
kus giesmių žodžius vertė 
lietuvių kalbon ir darydavo 
kibai nedailius sakinius. 
Tai buvo giesmės paniekini
mas. Už tai ir reikėjo pra
šalinti. Ne tiesa, kad cho
ras susilpnėjo. Ištikrųjų la
bai sustiprėjo ir gieda baž
nyčioj geriau, negu kadai
se pirmiau. Įstojo, man e 
šaut, aplink 15 gorų giedo- 
rių. Kaip anas korespon
dentas rašo, buk aš norėjęs 
gauti ramybę, bet jos ne
gavęs. Ištikro gi turiu ra
mybę ir galiu uoliai dar
buotis. Geresnio pavykime 
nei nesitikėjau. Yra gabių 
jaunikaičių ir noriai moko
si lošti sceniškus veikalus. 
Jau statėme scenoj kelis 
veikalus parapijos naudai 
ir surinkom aplink $200.

K. Kybartas.

DE LANCEY, PA.
Nedaug lietuvių tėra.

Mus miesto lietuvių tik 
kelios šeimynos tėra. Daug 
yra slovakų, lenkų, italų. 
Yra čia katalikų bažnyčia, 
’ kurią renkasi katalikai vi
sokių tautų. Kunigo visi pa- 
rapijonai labai gerai klau
so. O kunigas visiems malo
niai ir gerai patarnauja ir 
lygiai visoms tautoms.

Kirvelis.

BATAVIA, ILL.
Agentas apgavo. Laukia

ma, kad darbai 
pagerėtų.

Buvo pasisukęs į mus a- 
pylinkę koks ten galvočius 
ir paprašė manęs, kad aš 
jį pavadžiočiau po lietuvių 
šeimynas. Tą padariau. Jis 
ėmė išanksto po $1, po 50c. 
ir žadėjo siuntinėti kningu- 
čių, bet žmonės nesulaukia 
k n ingučių. Tai dabar ma
ne žmonės siunčia į pipirų 
žemę, kad apgaviką atve
džiau. Per kito šunybę tu
riu tokį nesmagumą turėti 
nuo savo viengenčių.

Darbai čia šiuo kartu ei
na silpnai. Keliose dirbtu
vėse tedirbama po 9 vai. 
dienoj ir po 5 dienas savai
tėje. O iš kitur pribuvu
siems tai visai sunku dar
bas gauti. Tikimės, kad už 
kelių savaičių darbų čia bus 
įvalias, nes visur aplinkui 
yra farmų. O farmeriams 
reikės darbininkų. Tai ir

KATALIKAS 

pasklysiin po farmas, aplei
dę dirbtuves.

M. Baceliunas.

E. 'VANDERGRIFT, PA.
Darbai silpnai eina. Atsi

lankė kunigas. Dr-jos 
mažai veikia.

Darbai pas mus nekaip 
teina. Dirbama tik po 3— 
4 dienas savaitėje.

Kovo 15 d. buvo čia at
silankęs kunigas lietuvis 
(koks kunigas? Red.) iš
klausyti išpažinties. Prieg- 
tam pasakė gražų pamoks
lą. Labai nupeikė girtuok
liavimą, išrodinėjo svaiga
lų kenksmą. Ir gerai, kad 
sakė apie svaigalus, nes 
kaikurie čionykščiai lietu
viai labai prie jų palinkę. 
Toliau, kunigas gerai kal
bėjo apie laikraščių ir raš
tų skaitymą. Ir čia geras 
priminimas lietuviams, nes 
nedaug čionykščių lietuvių 
tėra pamėgę skaitymą.

Yra čia šv. Juozapo dr- 
ja, D. L. K. V. K. ir šv. 
Gertrūdos moterių dr-ja. 
Jos nekiek teveikia. Tik 
moterių dr-ja nutarus po 
Velykų surengti balių. Tai
gi mus gyvenimas nėra pa
marginamas gražiais pasi
linksminimais, vaidinimais 
ir kitomis pramogomis. Pir
miau D. L. K. V. K. gy
viau veikė, rengdavo šo
kius, prakalbas. Dabar gi 
visai aprimo. O galėtų veik
ti. Turi daug narių ir pini
gų kasoj.

Aplink porą savaičių at
gal A. S., ir Tin Plate kom
panija paskelbė, kad jos 
darbininkai nevartotų svai
galų. Jei kuris nepaliaus 
gėręs, bus iš dail^ųjšvary- 
tas. Tuo įsakymu buvo visi 
anglų ir lietuvių kliubai už
daryti. Bet rūšiniai kliobe
liai tebgyvuoja. Kasžin ar 
jiems nebus karšta ir po 
žeme.

Pranukas.

INDIANA HARBOR, IND. 
Suirutė parapijoj.

Šiame miestelyj yra pusė
tinai lietuvių. Susitvėrė jie 
šv. Pranciškaus parapiją. 
Pereitais metais susilaukė
me kun. J. Jakščio. Tuo
met prasidėjo aukų rinki
mas bažnyčiai. Kunigo pa
taliniu buvo išrinkta komi
tetas iš 12 vyrų pagelbėti 
kunigui. Bažnytėlė liko pa
statyta. Paskui buvo susi
rinkimas ir norėta nuskirti 
kitus komitetninkus. Tai]) 
ir buvo padaryta. Bet tam 
kunigas pasipriešino ir pats 
nusiskyrė komitetą. Kas
žin kas iš to išeis

Kovo 21 d. vienoj* liejyk
loj ištiko nelaimė. Žuvo jau
nas vaikinas airis.

Darbininkas.

MARYVILLE, ILL.
Nusižudymas.

Kovo 13 d. čia nusižudė 
socialistėlis J. Sabaliauc- 
kas. Paliko moterį su 4 vai
kais. Tą pat vakarą buvo 
socialistų prakalbos. Kal
bėjo p. Dundulis.

Vienas laidotoji].

TOLLESTON, IND.
Darbai gerėja. Lietuvių 

apsileidimas.
Darbai čia ima gerėliau 

eiti. Lietuvių yra čia nema
žai. Pasitaiko tarp jų vi
sokių. Yra gerų, dorų žmo
nių yra ir tokių, kurie mėg
sta tūnoti smuklųjį paskui

r S

Per Ištisą
Liniją

L„,

jus rasit’juos besukant NAVY Long Cut į sal
džius, kvepenčius Burley cigaretus. Sveiki, vei
klus vyrai reikalauja sveiko pasilinksminimo 
— ir jie tai turi iš čysto, švelnaus NAVY ciga- 
retų, kuriuos jie gali rūkyti visą dieną.

GAIL & AX 

NAVY
Long Cut Tobacco

“Geriausia taboka fjeriausiame apryniojime'’
NAVY yra nunuokęs Kentucky Burley, 

rūpestingai išaugintas ir pribra. ’intas iki 
malonaus švelnumo ir saldumo — su malo
niu kvapnu iu, kokio nerandama nei jokioj 
tabokoj.

NAVY ateina pas jus čysta, saldi, šviežia 
ir kvepianti, nes ji yra apsaugota garsiu 
NAVY pakeltu su keturiais apryniojimais — 
stora Manila, Tin-Foil, nepermerkama “Glas- 
cine” popera ir Litho popera.

Pamatysit, kad ją lengva susukti tą šilki
nį Long Cut Burley į apvalius tobulus ciga
retus. Jus taip-gi atrasit, kad NAVY yra 
labai tinkama del pypkės ir saldi, gardi čiul
pimui. Nes NAVY yra viena tarp pasitikū- 
tiuų “viskam tinkamų" rūšių tabokos.

h f Prašyk savo pardavėjo ne
gi I K O S 1O'<:unos “Papers” kninge- 

J. mVJHLSi lės, kuri duodama su kiek
vienu 5c. NAVY paketu.

/! ' J

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

peštis ir parėjus namo vai
dus kelti. Yra šeimynų, kur 
daug nesutikimų yra.

J. Bandars.

WESTFIELD, MASS.
Girtuokliavimo vaisiai.

Kovo 22 d. vieno lietuvio 
buvo krikštynos. Rudis ir 
degtinė gausiai liejosi. Bo
bų ir vyrų buvo apsčiai ir 
lėbavo visi. Parėjus namo, 
pas kaikuriuos kilo barniai.
peštynės. Viena moteris su 
savo vyru už plaukų pasi- 
tasė ir gerai viskas pasibai
gė. Kitoj šeimynoj bjauriau 
buvo. Pešėsi, kandžiojosi. 
Moteris suareštydino vyrą 
ir tas-užsimokėjo $17. Nei 
Dievo bijo, nei žmonių sar- 
matijasi. Vargas su tokiais.

“ Kataliko” skaitytojas.

FOREST CITY, PA.
Negeri darbai.

Nekokias iš lietuvių gy
venimo naujienas galiu su
teikti. Štai cicilikų vadas 
labai apmušė parapijos pre
zidentą. Kaltasis į belangę 
atsidūrė. Antras vyras už 
nedorą pasikėsinimą pate
ko bėdon. Liko suareštuo
tas. Užsimokėjo $42. Negra
žu, kad mūsiškiai taip el
giasi.

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

Žinynas.

DE KALB, ill.
Darbai eina neblogai. Dr- 

ja gerai gyvuoja.
Šiuo tarpu darbai čia pu

sėtinai eina. Bet naujai at- 

vykusioms sunku darbas 
gauti.

Čia pusėtinai gyvuoja šv. 
Petro ir Povilo dr-ja. Turė
jo ji nešimai susirinkimą; 
buvo kilęs klausimas parsi
kviesti kunigą del velyki
nės. Žinoma, tam butų rin
kėje išleisti kelintą dolerių. 
Taigi kaikuriems jų pagai
lo ir tas sumanymas liko 
atmestas.

Sukritikuotas.

Wdw Stankaus Sanatorium
Lietuvis Daktaras Ignotas Stankus paraše daktarišką knygą apie Džiovą, o ne

užilgo parašys knygą Medicinos, kurioje tilps visos ligos, kokios tiktai gyvuoja ant 
svieto. Dabarties ta knyga apie Džiovą yra labai naudinga dėl sergančių kaip tik
rai ir teisingai gydytis, o sveikiems kaip nuo tos pavojingos ligos apsisaugoti. 
Kaina tos knygos 25 centai. Pinigus galima siusti 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 a p r ėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, del moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

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

MUmiin & Slelnlaiili
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave, 
6235 So. Halsted St.

CHICAGO,* ILLINOIS

w

gNe visados veidas padailina K 
žmogų, bet gerai pritaikintas ir B 
pasiutas siutas. Jei nori turėti ge-l 
ra drabužį tai nojieškek svetiniu H 
kreučiij, ateik pas mane, aš gva-B 
rantuoj padirbt jums toki drabu-B

■ žį kokio norisito. Prekes žemiau-1 
Hsios, didelis pasirinkimas materi- 
Į jy. Daugybė žmoniŲ džiaugiasi ma- 
Į no darbu — busi linksmas ir ta- 
Į mista jei paklausiai mano rodos.
į DARAU VISOKIUS PATAISYMUS

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

į TELEFH0NE YARDS-§7§^

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

n

3



£ KATALIKAS

BALANDIS m., 1914 m.
9. K. Did. K. Mar. Kleop.
10. P. Did. P. Ezekieliaus.
11. S. Did. Sub. Zenono.
12 N. Velykos Zenono v.
13. P. Velykų pan. Hermon.
14. U. Justino k.
15. S. Anastazijos p.

Pa teini j imat,
Apie New Yorko lietuvius.

Iš Washingtono paskelb
ta oficialis cenzo bulletinas 
— rašo “V. L.” — kuris 
parodo, kiek 1910 metais 
New Yorke butą įvairių 
tautų gyventojų. Tarp jų 
lietuvių ir latvių ten at
rasta tik 11.217!

Todėl “V. L.” nuo savęs 
štai ką priduria:

“Mes jau syki nurodinč- 
joni, kaip juokingai buvo už
rašinėjami 1910 metais svetim
taučiai. Todėl ir dabar pa
silaikome prie nuomonės, kad 
aplink visą New Yorką yra 
lietuviu daug daugiau, negu 
tas cenzas nori Įkalbėti. Mums 
rodos, kad čia lietuvių yra Į 
25.000 — 30.000”.
Tas pats galas yra ir su 

Chicagos miestu. Chicagoj 
lietuvių priskaitoma aplink 
70.000, kad tuo tarpu 1910 
m. cenzas jų atrado tik ke- 
lioliką tūkstančių. Žinoma, 
jie visi priskaityti prie ru
sų, kurių Chicagoj atrasta 
kuone šimtas tūkstančių! 
Toms neteisingoms žinioms 
dalimis yra kalti surašinė
tojai, neturinti supratimo 
apie žmonių kilmę, gi dali
mis yra kalti patįs lietuviai, 

'"^Tirių didžiuma aplink savo 
tautybę tik ranka pamoja. 
1920 metais atsikartos nau
jas gyventojų surašinėji
mas. Iškalno turime prisi
rengti. Tuo dalyku turės 
pasirūpinti Lietuvių Spau
dos Dr-ja Am.

Apie pavardžių keitimą.
Daugumas Amerikoj gy

venančių lietuvių įpratę sa
vo lietuviškas pavardes pa
keisti angliškomis. Tas vei
kiama tai del pasididžiavi
mo, kad jie jau išange iš 
lietuviškų vyžų ir palikę 
kultūringais amerikonais: 
tai vėl kiti pavardes keičia, 
kad iš jų anglai nesityčiotų 
arba kad anglams butų len
gviau ištarti. Delei šių ir 
kitų priežasčių todėl tarp 
Amerikos lietuvių ir privi
so visokių Millerių, Pater- 
sonų, Johnsonų ir kitokių 
su visaip iškraipytomis pa
vardėmis.

Savo gražias iš bočių pa
veldėtas lietuviškas pavar
des keičia, žinoma, neišma
nėliai. Juk nėra žmogui ma
lonesnio daikto, kai kad 
vartojimas tikrosios pavar
dės, musų tėvelių mums pa
liktos. Nuosavi pavardė — 
svarbesnis daiktas už pačią 
tėvynės meilę. Bet taip el
giasi neišmanėliai ir juos 
galima pamokyti, perspėti.

Bet kas reiktų sakyti a- 
pie tokius musų brolius, 
kurie čia baigia mokslus, 
užsiima šiokia-tokia profe
sija, kurie apsišvietę, o te- 
čiau pakeičia savo pavar
des? Apie tokius net bjau
ru ir pagalvoti? O tokių y- 
ra ir tarp lietuvių daktaru 
ir advokatų. Jie pakeitę pa
vardes, kad svetimtaučiams 
butų lengviau jas ištarti.

Užuot neišmanėlius perspė
ti, jie patįs anų keliais žen
gia. Toksai apsireiškimas 
juk ne kultūrinis ir lietuvių 
spaudai reiktų prieš tai 
vesti kuosmarkiausiu kovų.

“Sūkurys” ir “Birutė”.
Žinomas p-nas J. Vana

gaitis Tilžėje pradėjo išlei
dinėti juokų laikraštį' “Sū
kurys”. Gavome pirmuoju 
du numeriu. Gražiai persi- 
stato. Vien gaila, kad “ ko
rė j ama” tik vieni Mažosios 
Lietuvos lietuvių darbai- 
darbeliai ir jų nualintas 
patriotizmas. 1 ‘ Sukuryj ’ ’ 
turėtų būti pašvęsta kiek 
vietos ir Amerikos ir Di
džiosios Lietuvos lietu
viams, tuomet laikraščiui 
butų geresnis užtikrinimas 
prasiplatinti.

“Sūkurio” 1-me nume
ry j p. J. Vanagaitis pra
kalba ir apie “Birutės” li
kimą. Štai jo žodžiai:

“Nors buvau ■ savo skaity
tojams prižadėjęs sustabdant 
“Birutę” praėjusiais metais, 
kad ją po trijų mėnesių to
liau išleidinėsiu, teeiau tūlos 
aplinkybės mane nuo Įkūniji
mo to prižadėjimo sutrukdė. 
Ir tuom tarpu dar negaliu 
pranešti, nuo kada “Birutė” 
vėl pradės lankyti savo skai
tytojus. Nesą norima suorga
nizuoti ir pritraukti Mažosios 
Lietuvos tautiniam darbui vi
sas jėgas ir “Birutės” vieton 
leisti dienraštį.”
Vadinasi, “Birutė” grei

čiausia jau nematys švie
sos. Jos vieton leidžiama 
“Sūkurys”. Bet kokiam ga
lui dar prisimenama apie 
dienraštį, jei šiandie Mažo
sios Lietuvos žmonės nega
li savo lėšomis užlaikyti 
reikalingo savaitraščio! Tai 
jau daugiau, negu juokas.

A. a. kun. Kaupo paminklo 
reikale.

Kituomet “Draugas” ra
šė apie sumanymą — pasta
tyti ant a. a. kun. A. Kau
po kapo paminklą visuome
nes aukomis. Keli kunigai 
tam tikslui jau sumetę ke
lis desėtkus dolerių. Bet da
bar apie tą paminklą ir au
kų rinkimą nieko jau ne
gi rdžiama. Gal nenorima su
daryti tam tikslui komite
tas, kaip “Katalikas” bu
vo pataręs? Jei taip, tai iš 
to nieko neišeis. Aukų rin
kimui komitetas — būtinai 
reikalingas. Ir todėl arčiau 
tų reikalų stovintiems ver
tėtų tuo užsiimti, nes lai
kas bėga, gi a. a. kunigui — 
rašė jui ir patriotui pamink
las reikalingas. Tam tikslui 
visuomenė nepaskupės pini
gų.

Bagočius ir Vasiliauskas 
kalėjime.

Jie nelaikomi ligšiol ka
lėjime, bet nekuriam laikui 
buvę uždaryti už kokios tai 
moteries nuskriaudimą. A- 
pie tai rašo “Ateitis” ir 
“V. Liet.”. Tuodu paukš
čiu Amerikos lietuviams ži
nomu. P-nas Bagočius lie
tuvius įvardino anarchis
tais, gi p. Vasiliauskas pa
garsėjęs kaipo “kutriadas”, 
nes jis kokio tai Kutro var
du prisidengęs anuomet 
kun. Olšauskį apšmeižė, mė
gindamas jį padaryti rusų 
valdžios šnipu.

Visgi mums nesmagu mi
nėti, kad tuos “brolius-lie- 
tuvius” patiko tokia nelai
mė. Šiuonii išreiškiame su
raminimo. .. žodelį.

Bet “Keleivis” apie tą 
atsitikimą nei gu-gu.

Po Romanovo letena.
Vilniuj atidaryta kasme

tinė Lietuvių Dailės Paro
da. “Liet. Žinios” rašo, kad 
tą Parodą atidarius, salėn 
atsilankę, kaip visuomet, 
cenzūros komiteto nariai. 
Cenzūros komitetas taigi ir 
uždraudė pardavinėti dvi 
atviruti — Čiurlionies 
“Kryžių” iš “Audros” cik- 
liaus ir liaudies darbinių 
skyriaus “Geras piemuo” 
stovy los atvirutę ’ ’.

Palengva-pamažu Roma- 
novo prikaščikai ims kon
troliuoti ir patį Lietuvos 
dailės muziejų, kur surink
ta daug Lietuvos brangeny
bių. Ir ne indomu. Juk ten 
net žmonių sielos varžoma.

Mes Kutrų, Konkolauskų 
etc. neturime.

“Katalikas” kituomet 
pasakė, kad “Laisvei” už 
jos storžieviškumą dar ga
li gręsti deportacija. Tasai 
išsitarimas “Kovai” tuo- 
jaus krito širdin ir ji paste
bi, kad “Katalikas” grasi
nąs “Laisvei” deportavimu. 
Girdi, paprastas daiktas ka
talikams skųsti valdžiai so
cialistus, daryti ant jų 
“donosus”.

Susimildami, nenusigąs
kite. Mes tokiais dalykais 
neužsiimdinėjam. Mes ne
turime Kutrų, Konkolaus- 
kų etc. Mes esame liuosi 
nuo tų tautos parazitų.

Tautos fondo ženkleliai jau 
pardavinėjami.

Lietuvių Katalikų Fede
racijos valdyba jau pasklei
dė visur plačiai tautos fon
do ženklelius po 1 centą. 
Visi lietuviai būtinai turėtų 
juos vartoti. Sulyg Federa
cijos pirmininko užtikrini
mo tuo keliu surinkti pini
gai busią skiriami sumany
tai lietuvių kolegijai Ame
rikoje, Tautos Namams, 
“Saulės” namams, imigra
cijos, kolionizacijos ir, abcl- 
nai, apšvietos reikalams. 
“Kataliko” redakcija tuos 
ženklelius naudoja.

Atkeliavusieji lietuviai.
Imigracijos valdyba skel

bia, kad šiemet sausio mė
nesiu Amerikon atkeliavę 
635 lietuviai, iš kurių 32 
jau ne pirmą sykį. Gi tuo 
pačiu laiku iš Amerikos iš
keliavo 860 lietuvių. Taigi 
lietuvių skaitlius Ameriko
je truputį pasimažino. Sau
sio mėnesiu neįleista Ame
rikon 19 lietuvių.

Naujas laikraštis?
“Dilgėlės” rašo, kad 

Pittsburgh žada gimti nau
jas laikraštis. Jį Įeisiąs kun. 
J. Sutkaitis. .

Indomu, kas norima at
siekti su tais naujai įkuria
mais laikraščiais! Tik ardo
ma lietuvių jėgos.

28—29 S. L. A. seimas.
“Tėvynėje” skelbiama, 

kad 28—29 S. L. A. seimas 
įvyksiąs Waterbury, Conn, 
nuo 24 lig 30 d. gegužio š. 
m. Indomu, kam tasai sei
mas vadinama 28 ir 29 sei
mais? Gal norima du seimu 
krūvon sutraukti?

Pasipiktinimas.
“Tėvynė” rašo, kad 

“Draugas” publicistikos 
žieduose atskleidęs naują

Tautos Fondas.
Musų tautai atgijus ir 

pradėjus vyties kitjp; tau
tas, atsirado įvairių-įvai- 
riausių reikalų, pasirodė, 
kad daug ko mums stinga, 
ką kitos tautos senai jau 
turi. Kibta darban karštai! 
su pasišventimu, bet ir su 
geriausiais norais kitą sy
kį nedaug galima nuveikti 
neturint pinigo. Nei “Sau
lės” namai Kaune, nei Tau
tos namai Vilniuje, nei sa
vo kolegija bei gimnazija 
čia Amerikoje neatsistos be 
pinigo. Lenkai ir kiti sti
presni už mus nesiliaus mus 
skriaudę, retinę mus eiles, 
jei savo apsiginimui netu- 
resime pinigo. Ką nuveiks 
“Rytas” vilniečių bei rytie
čių lietuvių naudai, jei 
“Ryto” nešelps visuomenė 
pinigiškai: kiek vargo, skur
do ir kliūčių ant kelio prie 
savo tikslo pritiria ir pri
tins mus mokslus einančio
ji jaunuomenė, jei visuome
nė nepaspirs jos medžiagiš
kai. Kas pagalinus atsitiks 
su mumis čia Amerikoje, 
jei mes nepasirūpinsime į- 
sisteigti gerų mokyklų, o 
ypač augštesnės mokyklos. 
Tikrai paskęsime ameriko- 
nizmo vilnyse. Mokyklos gi 
be pinigo neįsteigs. Taip 
tatai tautų kultūriškame 
kilime pinigas lošia svarbią 
role, atsistoti civilizuotų 
pasaulio tautų be pinigo 
beveik negalima. Tiesa, tur
tingesnį musų tautiečiai ir 
labiau , susipratę aukavo 
tuatos reikalams ne dore
liais, bet šimtais ir tuks- 
tančiasy.:bet to negana. Kį- 
la ir kils vis nauji ir nauji 
reikalai. Reikia neatbūti
nai turėti šaltinį, kurio 
gaivinančiu vandeniu butų 
nuolat iąistomi musų Tau
tos reikalai. Tokiu šaltiniu 
gali būti ir turi būti Tautos 
Fondas, kuriu suplauktų vi
sos tautos skatikai ir vi
sos tautos reikalai butų 
šelpiami. Kaip išdžiuvęs 
šaltinis yra be naudos, taip 
ir tuščias Tautos Fondas ne 
ką pagelbės. Tautos Fondo 
sustiprinimui yra padary
ta 200,000 vienacentinių 
ženklelių ir 100,000 penk- 
centinių atvirlaiškių. Tegul 
kiekvienas lietuvis nusi
perka nors po vieną ženkle
lį ir nors po vieną atvirlaiš
kį, o kokia milžiniška suma 
įplauktų Tautos fondan, 
kiek gero už tuos pinigus 
galima Imtų padaryti savo 
tautai. Bet toji neveikli, tin
gi, vergijos sugadinta lie
tuvio Jvasia viską gadina. 
Ne vienas lietuvis yra gir
dėjęs, kad Tautos Fondas y- 
ra įkurtas, ženkleliai ir 
atvirlaiškiai . padaryti, ki
tas prijaučiu net Tautos 
Fondo ideal, bet jis nepa
darys nei vieno žingsnio 
tiems ženkleliams įgyti ir 

lapą: vienoje eilėje su Kut- 
ra pastatė dr. J. Šliupą! 
“Tėvynė” tuorni labai pa
sipiktinus ir už tai aštriai 
“Draugą” suburia.

Prisidėjo prie L. S. 
Dr-jos A.

Prie • Lietuvių- Spaudos 
Draugijos Amerikoje — ra
šoma “Tėvynėje”, prisidėjo 
ir satyros mėnesinis laik
raštis “Tarka”.

Dabar į Spaudos Dr-ją 
priklaus!? 7 laikraščiai. 

jiems praplatinti; vienu žo
džiu ne kiek nepasirūpins 
Tautos Fondo ideą palai
kyti. Kitas dalykas, jei kas 
atneštų tuos ženklelius mi
nimojo lietuvio stubon ir 
tai toksai, kurs patinka 
tam lietuviui, tuosyk bea- 
bejonės ženkleliai butų par
duoti. Jei pardavinėtojo as
muo pirkėjui nepatinka, 
nors idea butų graži ir 
prakilni, nieko nelaimėsi. 
Reikėtų remti pačią ideą, 
neatsižiurint ant asmens. 
Reikėtų gyviau užsiintere
suoti Tautos Fondu ir nu
sikratyti to netikusio lie
tuviško nerangumo. Antra 
musų yda, tai toji nelem
toji vienybės stoka. Kata
likai, neva katalikai, soci
alistai, cicilikai, bedie
viai, laisvamaniai, nesus
kaitomų rūšių tautiečiai ir 
kiti kitokie, kiekvienas 
traukia savon pusėn ir, ži
noma, vaisiai tos disharmo
nijos labai neskanus... 
Baigdamas pirminsiu kad 
ženklelius ir atvirlaiškius 
galima gauti pas p. K. Kru- 
šinską (59 Ten Eyck st., 
Brooklyn, N. Y.), p. M. 
Norkūną (166 Melrose st., 
Montello, Mass.), J. Vasi
liauską (112 N. Greene st., 
Baltimore, Md.), kun.F. Ke
mešį (1800 W. 46th st., Chi
cago, Uh), kun. T. Žilinską 
(50 W. 6th st., S. Boston, 
Mass.), kun. S. Cepananį 
(318 4th ave., Homestead, 
Pa.), kun. J. Mišių (Ells
worth, Pa.).

Beje, perkantiems atvir
laiškius pardavinėjimui ne 
mažiau kaip už $10.00 nu
leidžiama 40%.

i Kun. J. Misius.
Fed. pir.

Atšipusių įrankių 
vartojimas.

Nesenai aš papeikiau dai
lidę, kurs dirbo pas mane, 
už atšipusių įrankių varto
jimą. Jis teisinosi tuomi, 
kad neturėjęs laiko išsiaš- 
trinti jų. Per savaites jis 
pjovė su atbukusiu pjuklu 
ir abliavo su špukėtu abliu. 
Ant lentų, kurias jis ablia
vo, likdavo bjaurios druož- 
lės.

Prisižiurėkim, kur čia to 
žmogaus klaida. Jis, dirb
damas su atšipusiais įran
kiais, išaikvojo daugiau lai
ko, negu jis butų praleidęs 
jų ištekinimui kelintą kar
tų. O jo atliktasis darbas 
buvo bjauriai atliktas. Tai
gi su. atšipusiais įrankiais 
jis ir laiko daugiau išaikvo
jo, ir blogai darbą atliko.

Yra sviete daugybės žmo
nių, kurie nekuomet neat
lieka darbo gerai, nes jie ne
kuomet prie jo nesirengia, 
nekuomet nesirūpina atlik
ti darbą gerai — nekuomet 
jie netekina savo įrankių; 
nekuomet nesilavina atlikti 
gerai darbą. Per visą savo 
gyvenimą jie tik darko dar
bus, šleikščia ir lopo.

Kiekvienas jaunas vyras 
privalo išsilavinti, išsidirb
ti, kad savo gyvenime tu
rėti pilniausią pasisekimą. 
Jis turi prisirengti atlikti 
savo darbą kuogeriausia pa
gal savo išgalių.

Didelė priežastis to, kad 
daugybė žmonių sudarko 
savo gyvenimą, yra tame, 
kad jie nepadarė geros pra
džios, kad jų pirmas žings

nis buvo kreivas, kad jie 
neišmoko tvarkaus gyveni
mo. Kokį tik amatą jauni
kaitis sau išsirinks, jis pri
valo jo būti didžiu žinovu, 
žinoti jį iš pamatų ir atlik
ti jį kaipo artistas, o ne kai
po ainatninkas. ,

Augštesniuose draugijos 
sluogsniuose veik pusė žmo
nių nėra gerai išsitobulinę 
savo darbe. Atlieka savo 
darbus tik paviršutiniškai. 
Didžiuma tarnų atlikinėja 
namų darbus del to, kad 
nieko kito neišmoko dary
ti ir veik tai vienintelis 
darbas, kurį galima nesimo- 
kinus atlikinėti.

Labai daug žmonių mes 
matome, kaip per visą savo 
gyvenimą jie lieka papras
tais darbininkais,' šluoja 
gatves, dirba ant ūkių ir 
gauna tik labai menką atly
ginimą. Bet tarp jų yra ne
mažai tokių, kurie turi ga
bumą, galėtų kame nors 
puikiai išsitobulinti ir gau
tų kur kas didesnį atlygini
mą. Jie, vienok, nesirūpino 
išsitobulinti kokiame nors 
amate ir turėjo užimti to
kias vietas, kur gali dirbti 
be prisirengimo.

Iš kitos pusės yra tokių, 
kurie atsistoja ant gy
venimo vieškelio, išsirenka 
sau amatą, profesiją ar už
siėmimą, bet sunaikina vi
sas progas prie pasiekimo 
peržengdami ir laužydami 
sveikatos dėsnius.

Per savo nežinystę, van
gumą, nerangumą, atbuki
na savo gabumus — savo į- 
rankius, taip kad jie neį
stengia išsitobulinti tanu1, 
ką apsirinko.

Apsčiai yra žmonių, ku
rie turi gabumą gerai atlik
ti darbus, bet kurie atlieka 
blogai del to, kad nesirūpi
na pastatyti save, taip iš
plėtoti ir paleisti darban 
savo gabumus. Tik tas žmo
gus turės pilną pasisekimą, 
kuris turės savo aštrius į- 
rankius, kurs sveikatos 
žvilgsniu užsilaikys gerai. 
Tas, kurs peržengia sveika
tos dėsnius, mažina savo 
proto ir kūno jėgas svaiga
lais, nereguleriu valgiu, 
ir tt., negali tikėti pilno pa
sisekimo gyvenime, išplėto
jimo savo jėgų ir pridera
mo savo pareigų atlikimo.

Upė negali iškilti augš- 
čiau savo ištakos. Jei žmo
gaus kūno stovis menkas, 
jei žmogus įvairiais nenuo
saikumais nualina save, tai 
jo ambicija sumažėja, jo i- 
dealai aptemsta, jo spėkos 
sumažėja, jo darbas esti 
blogas.

Orison Swett Mardon.

Senovės Lietuvi g Velykos.
Žinome, kad senovėje, 

prieš Kristaus užgimimą, 
tik viena žydų tauta ypa
tinga Dievo globa buvo ap
saugota nuo stabmeldystės. 
Visos tautos ilgai ant že
mės begyvendamas sukly
do tikėjime, net apie patį 
Dievą atsirado klaidingas 
supratimas. Bemaž visi 
stabmeldžiai (pagonis) pra
dėjo tikėti, kad yra daug 
Dievų. Ir senovės lietuviai 
buvo stabmeldžiais. Turė
jo savo dievaičius: Perkūną, 
Patrimpą, Pykuolį, Kovą, 
Aitvarą, Kauką, Laumę ir 
kitų daugybę. Lietuviai už 

lenkus ir rusus truputį il
giau buvo stabmeldžiais — 
mat, toliau gyveno nuo 
krikščioniškųjų šalių. Klau
simas, ar turėjo senovės 
lietuviai stabmeldžiai savo 
šventes. Pasirodo, kad tu
rėjo, kaip savo žinyčias ar
ba bažnyčias, taip ir šven
tes. Velykas senovės lietu
viai švente “kielei ledą iš
spyrus” ir žiemos galybei 
suirus. ' Šventė būdavusi 
linksma, net pati saulė už
tekėdama šokinėjusi. Mer
gaitės pasipuošusios prieš 
saulės užtekėjimą išeidavę 
rytų pusėn ir ten kur miš
ke baltai apsirėdžiusios, 
saulei pirmuosius spindu
lius beskleidžiant, šokinėda
mos ir dainuodamos grįžda
vo ir apreikšdavo pavasario 
pradžią.

Tame laike lietuviai su
sirinkę šviesesniuose na
muose ar kur gražioje vie
toje“ už kaimo, žyniui (kuni
gui) vadovaujant, deginda
vo aukas dievaičiams: Per- 
grubei deivei, kad žemė pa
sėtiems javams duotų užde- 
rėjimą, Perkūnui, kad ap
gintų javus nuo audru, ledų 
ir kitokių nelaimių; Žvaigž- 
dikui, kad duotų šviesos ir 
šilumos; Pilvytei deivei, 
kad duotų skalsos namuo
se ir klojimuose. Po to šven
tę užbaigdavo linksmai, 
žaizdami ir dainuodami ir 
alučiu su midum besivai- 
šindami.

Coram Sanctissimo.
(Didieji Penktadieniai).

Dievui nėra laiko, 
Vietos, nė ribos; ** 
Kaip gi Jį sulaiko 
Ribos mus sielos?

Kuo gi tu, žmogeli, 
Dievui patinki, 
Kad Jį, Visagalį, 
Tėveliu šauki?

Kas Jam atrakina * 
Musų sielos duris?...
Kaip Jį sutalpina — 
Mus ankšta širdis?...

Kam dar savo protą 
Veltui kankini, 
Ir Jį n’pribotą 
Suprast mėgini?

Tik tu, Visagali;
Stengi išmanyt,
Kaip lašelis gali 
Jurą paskandyt.

Paparonis.

Palikimas.
A. : — Sekretorius Griz- 

malas, kuris andai mirė, 
viską, ką turėjo, paliko 
miesto našlaičių įstaigai.

B. : — Labai gražu iš jo 
pusės. Kiek gi jis paliko?

A.: — Septynis vaikus.

Užtektinai darbo.
— Na, ir ką, daktare, ar 

daug turi užsiėmimo?
— Labai daug. — Štai 

šiandie išnaujo turiu eiti 
šermenysna.

Rekordas aviatikoje. Vo
kietijoje aviatorius Liniie- 
kogel padaręs naują rekor
dą augštumoje iškildamas 
20.564 pėdas.

Su šiuomi numeriu 
“Katalikai!” įvedama 
“Darbininkų Skyrius”, 
kuriame bus rašoma 
svarbesnieji darbininkų 
gyvenimo atsitikimai.
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Didžioji Savaite Meksika.
Kuomet hispanai užka

ldavo Meksiką, pirmutinė 
jų rūpestis buvo — puslau
kinius vietos gyventojus at
versti kataliku tikėjimam 
Sunki tai buvo užduotis tas 
padaryti baisiai besiprieši
nant tamsiems indionams. 
Taigi to darbo palengvini
mui nuspręsta prieinamu, 
paveikslingu budu veikti Į 
jautrius gyventoju protus 
ir tuo tikslu sumanyta reng
ti religijinio turinio persta
tymus. Svarbiausieji tų 
perstatymų buvo — tai V. 
Kristaus kentėjimų paro
dymas. Nekurie tų reginių 
užsiliko ir iki šių dienų. Va
dinasi, beveik per 400 metų 
misionorių tas Įvestas pali
kimas neišnyko.

Pasijiniai reginiai yra 
vieni indomiausių atsitiki
mų gyvenime tos interesin
gos šalies, gi jie pataisomi 
kaipir pradžioje, tokiuo pat 
budu kaipir pirm 350 m., su 
visomis reikalingomis smul
kmenomis. Tie reginiai dali
mis esti ir sostinėj Mexico 
City, bet ypatingai Cayoa
cane, už šešių angliškų my
liu nuo sostinės, i kur nuva- 
žiuojama tramvajais. Cayo- 
acan yra mažas miestelis, 
kur 1555 metais pirmusyk 
buvo parengta pasijinis per
statymas, kaip parodo at
mintinis parašas ant kry
žiaus, stovinčio ant žemės 
ploto, pavadinto “Kalvari
ja”.

Skaitlingos minios gy
ventojų iš visų šalies kraš
tu, taippat Įvairių tautų a- 
tejunai plaukia į sostinę 
Didžiosios Savaitės pradžio
je. Kiekvienam norisi pa
matyti indomius ten regi
nius. Paprastai dumblini ir 
prastai išrodanti indionai ir 
bėdinesni hispanai prie tos 
progos apsitaiso šventadie
niais spalvuotais rubais, 
taip kad tos vienos žmonių 
minios perstato indomų re
gini.

Svarbiausiu asmeniu tose 

iškilmybėse yra senyvas 
valstietis, gyvenantis sos
tinės apylinkėse; jis skaito
si visų apeigų vedėju, šei
mininku, kuris užsako lo
šėjus ir juos per tris die
nas užlaiko, jis suteikia rei
kalingus lošėjams parėdus 
ir dekoracijas perstaty
mams, pagaliau ant jo gal
vos guli ir visos išlaidos, 
kurias pridengia surinkto
mis ten pat nuo žmonių au
komis. Gi išlaidos nėra ma
žos, kadangi perstatymai 
ruošiami kuoiškilmingiau- 
siai. Reginiams vieta — tai 
sena bažnyčia romėnų sti
liuje ir apsiaučiantis bažny
čių kapinynas Cayoacane. 
Viduryj kapinyno tarp aug- 
štų medžių ant milžiniško 
akmens pastatytas kryžius. 
Toji vieta taigi ir vadinasi 
“Kalvarija”.

Didįjį Ketvirtadienį va
kare, kelias, einantis iš sos
tinės į Cayoacan, nusėtas 
žmonių miniomis, tramvajai 
prisikimšę, daugumas raiti 
joja, bet dar daugiau pės
čiųjų. Trukšmas neišpasa
kytas.

Pirmoji reginio dalis at
laikoma krašte miesto ma
žame gojely j “Los Reyes”, 
kur randasi paminklas, pa
švęstas Trims Karaliams. 
Tasai gojelis perstato Gei- 
seniano daržą. Čionai turi 
vietą regykla Judo išdavi- 
,mą, Kristaus suėmimą ir 
nuvedimą teismo bustam 
Teismo bustas tame atsiti
kime perstatytas bažnyčia 
Cayoacane. Svarbiausioji 
žymė, atskirianti ■ pasijinį 
reginį Meksike nuo pana
šių reginių Oberammergau, 
Bavarijoj, yra tas, kad čio
nai Kristaus neperstato gy
vas žmogus, bet keli Jo vaiz
dai, atsakomi aplinkybėms.

Didžiai iškilminga yra 
procesija, lydinti kareivių 
apsiaustą Jėzų iš “Los Rey
es” į bažnyčią; Išganytojo 
figūra guli pririšta prie ne- 
šyklų ir pridengta drobule. 
Ėjimas atsibuna tamsoje 
ir labai ramiai net lig kapi
nyno vartų. Čia staiga užde

gama daug žiburių ir įvai
riems barškalams skambant 
su tuo visu trukšmu suei
nama šventynėn, kur Kris
tus uždaroma kalėj iman, 
kareivių padarytam Su tuo
mi pasibaigia pirmoji pasi- 
jinio perstatymo diena. Mi
nios išsiskirsto.

Ant rytojaus, kuomet tik 
pasirodo pirmieji užtekėju
sios saulės spinduliai, tri
mitų ir būgnų balsai apreiš
kia sugrįžimą sargybos, ku
ri pereitą naktį buvo nutvė
rusi Kristų! Tad prasideda 
antra perstatymo dalis — 
atvedimas Kristaus prieš 
Pilotą. Tuo tikslu nakčia 
bažnyčios vidus pertaisoma 
į teismo bustą. Prieš Kris
taus kalėjimą pataisoma 
asla ir sienos, panašios į 
tas, kokios būdavo senobi
niuose Romos namuose. 
Teisėjai tyliai ineina šven
tynėn. Po nekuriu apeigų 
Pilotas garsiai perskaito iš
tarmę ir nusiplauna rankas. 
Tuo pačiu laiku Judas (Ju- 
došius), kankinamas sąži
nės išmetinėjimais, išbėga 
iš bažnyčios ir pasikaria 
ant medžio šakos.

Bažnyčioj gi keturi žmo
nės paguldo Kristaus figū
rą ant nešyklų, kurias ap
siaučia vaikai baltai apsi
taisę, reiškianti verkian
čius angelus, ir visa proce
sija apleidžia bažnyčią; 
paskui aną seka antra pro
cesija su Dievo Motinos fi
gūra, kurią neša dievotos 
moteris. Procesija apeina 
aplinkui bažnyčią, gi kiti 
žmonės tuo laiku meldžia
si. Kunigai tuo metu be to 
sako pamokslus. Seka ištar
mės išpildymas. Procesija 
su kryžiumi iš .bažnyčios 
nueina į “Kalvariją”, kur 
jau kitą Kristaus figūrą 
prikala vinimis prie ten 
stovinčio ant akmens kry
žiaus. Abiem pusėm pasta
toma du kryžių su nedorė
lių figūrom, gi priešai pa
stato puikią Dievo Motinos 
Sopulingos stovylą, paskui 
visa tai apsiaučia kareiviai 
ir minia. Ant galo vienas
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kareivių, romėnų kariuome
nės šimtininkas, išeina prie- 
kyn, puola ant kelių prieš 
kryžių ir paskelbia Išgany
toją Dievo Sūnumi.

Dabar kunigas ineina pa- 
mokslinyčion, pataisytai! 
tarp medžių, ir sako pamok
slą į klūpančias žmonių 
minias.

Tuo tarpu ima artinti es 
vakaras. Tuomet nuima 
Kristaus figūrą nuo kry
žiaus, indeda aną stikliniu 
karstau ir minioms raudo- 
jant procesija sugrįžta baž
nyčion, kur V. Jėzaus figū
rą padeda parengtan gra
bam

Tuomi ir pasibaigia baž
nytines apeigos. Minios tuo 
tarpu sutemus nešinusi į 
Mexico City, kad tenai pa
galiau Judai atkeršijus. 
Kuomet pasijinio perstaty
mo metu publika laikėsi 
kuogražiausioj tvarkoj ir 
dievotume, taip dabar po 
viskam tikrai ima dūkti, at
siduodami pašėlusiam žais
lui, kuriuo yra J ūdas iš Ka
rijoto.

Jau už miesto grįžtančias 
minias pasitinka bagamaz- 
ninkai, pardavinėjanti įvai
rius Judo išdavėjo paveiks
lus.

Yra tai įvairios rūšies 
mažesnes ir didesnės, o ret
karčiais milžiniškos figū
ros, perstatančios Judą, ir 
padirbdintos iš lengvai de
gamos medžiagos, kurioje 
esama ir sprogstančių prie
taisų, kaip tai bengalių ug
nių ir fejerverkų. Tos lė
lės, žinoma, pelningai iš
parduodamos. Nusipirkusie- 
ji jas pakabiu, viešose vie
tose, į jas paskui šaudo ar
ba uždega. Tie vaikiški žais
lai tęsiasi lig pusiaunakčiui.

Toks tai Meksike misio
norių palikimas, indiegtas 
kituomet puslaukiniams gy
ventojams.

Mokytojas: — Kur ran
dasi Australija?

Mokinys: — Nagi... aš 
manau ten, kur ir pirmiau 
gulėjo.

Apią gauruotąsias avis.
Gauruotosios avis yra 

laukinės. Žymiausioji jų y- 
patybė, tai jų ilgi gaurai 
arba karčiai po kaklu ir ant 
pirmgalinių kojų. Jos yra 
labai stiprios. Jų kaklas 
trumpas, galva pailga ir ga
na daili. Iš kaktos driekia
si dideli, ilgi ragai; ragai 
kartais buna dviejų pėdų 
ilgi.

Jų išvaizda, sudėjimas, 
puikiai matosi ant čia pat 
esančio paveikslo. Tegu 
skaitytojas prisižiūri į ši 
paveikslą.

Gauruotosios avis veisia
si Afrikoj — Nubijoj, Sene- 
gambijoj, Algire, ir tt. Jos 
mėgsta augščiausius kalnų 
kriauklius, nuklotus akme- 
nais ir sutrūnėjusios uolos 
gabalais. Todėl ant jų me
džioklė yra labai sunki ir 
pavojinga.

Jų mėsa yra įmanytinai 
gardi. Skuros esti išdirba
mos ir panaudojamos įvai
riems dalykams.

J auni gyvu 1 ė I ia i sugaut i 
labai greitai pripranta prie 
žmogaus ir nei kiek jo ne
bijo. Gauruotosios avis mai
tinasi minkštomis atžalo

mis vasarą ir išdžiuvusio
mis žolėmis žiemą. Pasta
ruoju laiku neretai tos rų- 
šies avįs esti gabenamos į 
Europą ir randasi jų kai- 
kuriuose žvėrynuose.

Patelė paturi po vieną ar 
du ėruku ir po kelių valan
dų jau jie guviai bėginėja. 
Brukai ' yra dailus, švarus, 
vikrus, linksmi. Po dviejų 
dienų jau jie karstosi po 
augščiausias kalnų viršū
nes. Jei oras geras, tai jie 
auga greitai. Aštuntoj die
noj jau jie graužinėja žolę, 
ir už mėnesio jau gali apsi
rūpinti save.

Kapitonas.“Titanico” nuskendimas.
G edulingomis, juodomis 

raidėmis yra užrašytas his- 
torijoj ant visų amžių nuo- 
tikis, ištikęs balandžio 14 
d., 1912 m. Tą dieną ištiko 
baisi nelaimė ant jūrės — 
nuskendo didžiausias pasau
lyj garlaivis “Titanic” ir 
su juo žuvo arti pusantro 
tūkstančio žmonių. Tai ne
laimei nėra lygios žmonijos 
liistorijoj. Tai neužmiršta
ma katastrofa.

Štai artinasi dviejų metų 
tos katastrofos sukaktuvės. 
Tūkstančiams žmonių prisi
ims ta nesvietiška nelaimė. 
Įvairiais tarpais buvo daug 
rašyta apie “Titanic’o” nu
skendimą laikraščiuose. 
Visgi manau, ne vienas 
“Kataliko” skaitytojas su 
didžiu žingeidumu perskai
tys pilną tos nelaimės ap
rašymą.

“Titanic’o” pastatymas.
1908 m. White Star kom

panija sumanė pastatydin
ti garlaivį, kurs iš visų at
žvilgių pereitų savo tobuly
bėmis visus kitus garlai

vius pasaulyj. 1909 m. ko
vo 31 d. Harland ir Wolff 
garlaivių dirbtuvėj mieste 
Belfast, Airijoj, buvo padė
tas tokiam garlaiviui pama
tas. Gegužio 31 d., 1911 m. 
jis jau buvo nuleistas jurėn 
ir vardas jam duotas “Tita
nic”.

Garsi White Star kompa
nija, užsakydama garlaivį, 
daro su statytojais ypatin
gą sutartį. Kompanija ne- 
tariasi su statytojais kas 
link garlaivio kainos. Jiems 
dalcista neatsižvelgti į iš- 
kaščius. Garlaiviui esant 
gatavam, jiems išmokama 
iškaščiai ir pelnas, kurs es
ti 10%. Tokia sutartis su 
kompanija padrąsina staty
tojus kuorupesti n giausi a 
apdirbti ploną ir pavartoti 
geriausią ir tinkamiausią 
medžiagą. Taip ir “Tita
nic” buvo pastatytas. Todėl 
apie šio garlaivio tobulumą 
negali būti abejonės. Jis 
buvo pastatytas sulyg rei
kalavimų Vaisbos Komiteto 
(Board of Trade) ir ap- 
draudos kompanijų. Staty

tas buvo sulyg vėliausių iš
radimų technikoj ir mecha
nikoj. Statyta atsižvelgiant 
į saugumą, ir į dailumą, ir 
į patogumą. Buvo tikras jū
rių milžinas.

“Titanic” turėjo 883 pė
das ilgio 92į4 pėdų pločio; 
jo augštis nuo dugno iki til
to buvo 104 pėdos. Iš abie
jų garlaivio pusių prie dug
no buvo po sparną dviejų 
pėdų pločio ir 300 pėdų il
gio. Sparnai mažino garlai
vio supimąsi.

“Titanic’o” mašinos bu
vo padirbtos sulyg naujau
sių technikos išradimų. Ma
šinų varymui garlaivis tu
rėjo 29 milžiniškus katilus 
ir 159 krosnis. Mašinų spė
ka lyginosi spėkai 46.000 
arklių. Garlaivis turėjo 16 
skyrių. Durįs, kurios vieni
jo įvairius skyrius, galima 
buvo akimirkoj sandariai 
uždaiyti palytėjimu guziko 
ant kapitono tilto. Tie sky
riai buvo taip išplenuoti, 
kad dviem jų didžiausiom 
prisipildžius vandeniu — 
kas paprastai yra retas at
sitikimas — garlaiviui ne- 
gręstų pavojus. Susimušimo 
naktį, žinoma, prisipildė 
vandeniu daugiau, kai du 
skyrių. Tikrai nežinoma 
kiek.

palydėtų savo švilpukais 
didžiausią garlaivį pirmon 
kelionėn. Bet to nebuvo. Jei 
ne du incidentu, tai viskas 
butų ramiai pasibaigę. Kai]) 
tik imtasi prašalinti pasku
tinį tiltą, atbėgo keliatas 
pečkurių, kurie del kokių 
tai priežasčių truputi pasi
vėlavo. Bet jiems griežtai 
atsakyta. Nežiūrint ant jų 
protestų, tiltas buvo praša
lintas. Be abejo šiandie tie 
pečkuriai jaučiasi laimin
gais, kad aplinkybės neda- 
leido jiems pakliūti ant 
“Titanic’o”. Per ilgus me
tus jie pasakos, kaip jie su
sivėlavę, išsigelbėjo nuo bai
sių patyrimų, o gal ir mir
ties.

Antras incidentas ištiko 
tuoj po to. Kaip tik “Tita
nic” išdidžiai pasileido uos
tu ir susilygino su garlai
viu “New York”, tai pasi
girdo iš revolverio šūviai. 
“New Yorko” vielinės vir
vės truko ir it angis rai
tydamas! išlėkė oran ir kri
to į žmones. Sujudimas bu
vo didis. Ir stebėtina — 
“New York” pradėjo slink
ti prie “Titanic’o” it ne
matomos spėkos traukia
mas. Ant “New York” pa-

“Titanic’o” mašinos ir 
išrengimas buvo veikalai 
paskučiausio išradimo. Gar
laivio sienos, balkiai, lubos 
buvo geriausio plieno. Vis
kas buvo daroma kuorupes- 
tingiausiai, kuostipriausiai. 
Statytojams pirmiausia ru-i 
pėjo garlaivio stiprumas, i 
Paskui “Titanic” buvo ap
rūpintas patogumo daly
kais. Turėjo puikių salių, 
kavinių, turkiškų maudyk
lų, rezervoarų plaukinėji- 
mui. Muzikos salė, teatras 
ir salė tenisui buvo ant nuo
stabaus garlaivio. Ant denio 
buvo užtektinai vietos val
tims ir kitoms gelbėjimosi 
įrankiams. Tik deja! jų ne
buvo užtektinai paimta. Lė- 
šavęs apie $8.000.000. Buvo 
apdraustas ant $5.000.000.

Išplaukimas.
Kovo 31 d., 1912 m. “Ti

tanic” buvo išmėgintas ju
roj. Nusisekė gerai. Balan
džio 4 d. pribuvo į South- 
amton. Čia “Titanic” išbu
vo iki seredos, balandžio 10 
d. Tą dieną tuoj po pusiau
dienio sustaugė jo galingas 
švilpukas. Palydėto ja i atsi
sveikino su pasažieriais ir 
apleido garlaivį. Viskas ra
miai atsilikinėjo. Regis, iš
puolė, kad kiti garlaiviai 

Jureiviai ėmė bėgioti šen ir 
ten. Iš pradžios išveizėjo, 
kad du garlaiviu susitrenks 
šonais. Didelės ragažės bu
vo ištiestos ant šonų, kad 
tuomi sumažinus susitrenki
me pavojų. Bet tuo tarpu 
sukibo į “New York” du 
vilklaiviu ir sulaikė nuo su- 
sikulimo.

Kai]) žinoma, jūreiviai y- 
ra labai prietaringi. Tai šis 
incidentas buvo paskaitytas 
už blogą ženklą. Žmogaus 
protas yra taip sudėtas, kad 
jin gilesnį įspūdi daro blo
gas, negu geras pranašavi
mas.

Po tų incidentų “Tita
nic” tą pat dieną paėmęs 
pasažierius iš Cherbourg, 
Fraiicijoj, nešinusi i Queen
stown, Anglijoj. Iš čia iš
plaukė ketvergi1 ii1 apie 1:39 
vai. po pietų ir, šimtu krikš- 
taujančių mėvų lydimas, 
rėžė per Atlantiką.

Nuo ketverge iki nedėlios 
ryto nieko ypatingo neat
sitiko. Vėjas mažai žymus. 
Jūrė rami. Jokio supimo. 
Retai kas jūrių liga guodė
si. Ant denio, vienok, buvo 
vėsoku. Dauguma, todelei, 
praleizdavo laiką kningyne 
skaitant ir rašant.

Viešint tokiam orui, gar- 
buvo leidžiasigirdo komandos balsai, laivis kasdien

mas greičiau. Pirmą dieną 
padarė 386 myk, antrą die
ną 519 myk, trečią dieną 
546 myl.

Nuskendimas.

Tikra “Titanic’o” nu
skendimo historija praside
da nuo nedėlios popiečių, 
kuomet bevieliniu telegrafu 
buvo gauti nuo kitų laivų 
persergėjimai, kad kelyj ar
tinuose plaukinėja ledynai. 
Taipgi ant “Titanic’o” bu
vo patėmyta didis tempera
tūros puolimas. Nors tempe
ratūros puolimas kartais 
gali nurodyti ledynų arti
mumą, bet tai nėra tikras 
ženklas. Patyrę jūreiviai 
sako, kad netikėtai tempe
ratūra puola ir be jokių le
dynų artimiese. Tą pat sa
ko ir autoritetai tame klau
simo. Britanijos admiralite
to hydrografiškas skyrius 
savo oficialiame leidinyj sa
ko: “Temperatūros puoli
mas ar tai jurėj, ar tai ore 
negali būti jūreiviui perser
gėjimu, kad ledynai prisi
artina. Kartais temperatū
ra puola ir ledynų daž
niausiai nepasirodo”.

Bet perspėjimas bevieli
niu telegrafu ir nurodymas

(Bus toliau).
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6 KATALIKAS

Miestas Torreon paimtas. ertą. Gi pastarasis riauši
ninkus liepia suimti ir tuo- 
jaus be jokio teisino žudy
ti. Žudomi visi, katrie tik

tiems darbininkams, kad jie 
patekę naujos valdiškos or
ganizacijos globon ir kad 
jiems mokestis už darbus

Baisenybes veikiasi.
Princo Wied rūpesčiai.

kokiuo budu išreiškia jo nesumažinama.

Gražinami senieji laikai.
TORREON PAIMTAS.

Visame Meksike revoliu- 
cionistai krikštauja.

Meksiko revoliucionistą 
vyriausias komendantas, 
gen. Carranza, kuris šiais 
laikais atsirandąs in. Jua
rez, valdiškai paskelbė, kad 
jo generolas Villa pagaliau 
paėmęs miestą Torreon. 
Revoliucionistai tą miestą 
kelias dienas laikė apgulę 
ir apšaudę. Federalistai 
smarkiai gynėsi ir laikėsi, 
bet nebuvo jiems lemta at
sispirti užpuoliku narsu
mui. Miestas krito prieš 
pereitą penktadieni nakčia. 
Revoliucionistai daug fede
ralistą paėmę nelaisvėn, 
bet didesnė ją dalis suspė
jo pasprųsti ir išsisklaidyti 
po apylinkes. Paskui juos 
gen. Villa pasiuntęs saviš
kius narsuolius ir tuo keliu 
manoma didžiumą pabėgu
sią išžudyti.

Taippat revoliucionis- 
tams teko daug amunicijos 
ii' valgomąją produktą, ke
li tūkstančiai arkliu ir mu
lu, daugybė ginklą. Revo
liucionistai todėl visiškai 
pergalėjo federalistus.

Po to gen. Villa telegra
fu pranešė savo viršininkui, 
gen.^Carranzai, apie didelę 
pergalę. Be to pranešė, kad 
tuose kruvinuose susirėmi
muose federalistai pražudę 
12.000 savo kareiviu. Štai 
Villo telegramo turinys i 
Carranzą:

“Turiu laimę pranešti, 
kad po vienuolikai dienu 
sunkios, kruvinos kovos, 
konstitucionalistą arini j a, 
kuriaja aš vadovauju, paė
mė pagaliau miestą Torre
on; federalistą armijos li
kučiai pasprūdo iš miesto.

“Taippat turiu laimę pra
nešti, kad federalistą armi
jos vyriausias vadas, gen. 
Valasco pabėgo su saujai e 
sau ištikimąją kareiviu. 
Mano kavalerija juos veja
si.

“Iš mano nusės nuosto
liai: 1.500 kareiviu užmuštu 
ir sužeistą.

“Federalistai prarado 
12.000 kareiviu užmuštais, 
sužeistais ir paimtais ne
laisvėn.

Pasirašo gen. Villa.

Norėdami kuoveikiausiai 
paimti miestą, revoliucio
nistai kaip liūtai pirmiau
sia puolėsi ant federalistą 
vyriausios stovyklos, kur 
jie buvo drūčiai apsitaisę ir 
narsiai gynėsi. Po keliu va
landą kruvino susirėmimo 
stovykla paimta, gi federa
listai tuo tarpu pasitraukę 
į apkasus ir išnaujo tvirtai 
atsirėmę. Tečiau revoliuci
onistai nesulaikomai nuo-

Kuomet Juareze priešai 
vyriausiojo vado Carranzo 
namus kareivis trimitu pa
leido signalą apie revoliu
cionistu laimėjimą mieste 
Torreon, ant gatvių pasipy
lė gyventojai ir ėmę krikš- 
tauti. Minia susirinko prie
šai Carranzo namus ir gar
siai ji sveikino tuo revoliu
cionistu laimėjimu. Neužil
go miesto gatvės papuošta 
tautinėmis vėluvomis, pas
kui vakare iliuminuota. Gi 
minios tik ir šaukė: “Lai 
gyvuoja Villa, Carranza, 
Meksikas, lai gyvuoja Ma
dero!” Carranza tuo tarpu 
su savo štabu traukė šam
paną už gen. Villa sveikatą 
ir pasisekimą.

Dabar aišku, kad revoliu
cionistai atsilsėję patrauks 
link pačios sostinės ir gal 
iš ten išrūkys diktatorių 
IIuertą.

BAISENYBĖS TOR- 
REONE.

Meksiko revoliucionistai 
paėmė miestą Torreon. Ir 
dabar ten išdarinėjama tie
siog baisenybės. Revoliuci
onistai kur tik sugauna fe- 
derali kareivi, kuris pir
miau tarnavo Maderos ar
mijoje, gi paskui persimetė 
Iluerto pusėn, tuoj be jo
kio išsikalbėjimo ant vietos 
žudo. Miesto gatvės todėl 
užverstos lavonais. Dau
giausia lavoną, nes ištisos 
krūvos, randasi ties federa
listą stovykla, kur jie il
giausiai laikėsi prieš rcvo- 
liucionistus. Tas aiškiausiai 
liudija, kad federalistai iš- 
teisybės kieku galėdami gy
nėsi ir besigindami žuvo.

Visame mieste, riogso tik 
vieni griuvėsiai, nuodėgu
liai ii’ lavonai. Pustanti la
vonai taip suteršę orą, kad 
gyviems ištikro grasia epi
demijos. Vandentraukiai 
užkimšti lavonais, taip kad 
negalima gauti tyro van
dens, kas dar labiau paar- 
šina jau ir taip baisą padė
jimą. Generolas Villa Įsa
kė pabėgusius revoliucionis- 
tus vyties, taip kad kiekvie
nas turėtą būti nužudytas. 
Ir daug ją suimta. Atga
benta atgal mii stan ir be 
jokio pasigailėjimo sušau
dyta.

Gen.' Villa susimylėjimo 
nepažįsta. Kiekvienas Hu- 
erto kareivis arba šalinin
kas tuojaus žudomas. Tatai 
nužudyta tūkstančiai. Sa
koma, po tam revoliucionis
tu pergalėjimui Iluerto val
džia turės tuojaus griūti.

Ir nėra abejonės, kad 
taip atsitiks.
MEKSIKE SUIRUTĖS.
Dešimts studentu nužu

dyta.
Meksiko, žinomojo nelai

mingo krašto, sostinėje

valdžiai nelojališkumą. 
Mat, katras eina prieš, tai 
kaipo toksai turi būti tuo-i 
jaus prašalinamas. Jokio: 
pasigailėjimo nėra pas tą 
naujos gadynės satrapą. 
Matyt, kad jo nepasigailės 
paskui ir gyventojai, kuo
met jam prisieis dumti iš į 
sostinės, pastarąją užėmus ■ 
revoliucionistams.

Ant miesto gatvių nuolat;
‘ ■ *■ I

girdimi šauksmai: “Salin 
Huerta!” “Mirtis tam dik
tatoriui ir nevidonui!”

Andai sostines gatve 1>u-1 touganingai priėmė 
vo beėjus studentą kuopė-1 
lė ir pradėjus šaukti “Mir
tis Iluertai!”. Visa ta kuo
pelė tuojaus suimta ir užda
ryta kalėjimai!. Ją dešimts 
ten tuojaus nužudyta. Po- 
liciantai šaudę i studentus 
kaip i kokius gyvulius. Ki
tiems studentams taippat 
grasia mirtis, kadangi Hu
erta su savo priešininkais

ASQUITH DARBUOJASI.
Anglijos premieras pa
ėmė į savo rankas ar

mijos vadžias.
Kaip žinoma, Anglijos 

karo ministeris Seely pasi
traukė iš užimamos vietos 

Į ir jo vietą tuojaus užėmė 
| premieras Asquith, nes ki
taip nebuvo galima palikti 

i armijos be vado.
Asquith tą dalyką prane

šė parlamentui, kuris 
i tą 

1 atmainą ir premiero veiklu
mą pagyrė. Dabar Asquith 
stiprinąs armijos stovi. At
šaukė įvairias buvusiojo 
karo ministerio oficieriams 
pažadėtas privilegijas ir vi
są tvarką paglemžė geleži
nėmis rankomis. Armija vi
suomet turi būti paklusni 
valdžiai be jokią išsikalbė
jimu.

nejuokuoja. Ir jam liepus 
jie visi bus sušaudyti.

Tikrai nelaimingas tasai 
Meksikas, kurį valdo pus
laukiniai, mažai civilizuoti 
gaivalai.

KRUVINAS STRAIKAS.
Peterburge sustraikavo

70.000 darbininką.
Peterburgo fabrikuose 

viešpatauja baisus nešvaru
mai. Tarp darbininką ėmė 
platinties įvairiu ligą epi
demijos. Daug darbininką 
mirė, bet dar daugiau ją 
serga. Kuomet atkreipta do
na a kas link to į fabriką sa-
vininkus, tie tik ranka pa
moję. Kam jie turi rupin- 
ties, jaigu tuomi pati val
džia nesirūpina. Darbinin
kai, negalėdami pakęsti to-

lat žengė pirmyn ir paga
liau federalistus apveikė. 
Keli susirėmimai buvę net 
ant nekurią miesto gatvią, 
kur pasinaudota durtuvais 
ir rankiniais granatais.

Mexico City viešpataujan
tis teroras ir anarchija. Gy
ventojai susijaudinę ir val
džios nepasisekimais ir ki
tomis nelaimėmis mieste 
Torreon ir kitur, ima kelti
riaušes prieš diktatorią Hu- siems prie kanalo dirban-

Albanija nešiosianti kuni- 
gaikštybės vardą.

Nekurie diplomatai spė
ja, kad Albanija taip išbu
sianti ne daugiau dešimties 
metą. Paskui kitos valsty
bės ją pasidalysiančios. Va
dinasi, tos šalies ateitis yra 
tamsi.

VOKIETIJA GINK
LUOJASI.

Koks busiąs karinis ant 
vandens stovis 

1920 m.?
Vokietija ant vandens be 

pertrūkio ginkluojasi ir tuo 
keliu laikosi antroje vieto
je pasaulyj kas link savo 
laivyno didumo. Vokietija 
su savo karo laivynu toli 
pralenkia Suv. Valstijas, 
kur tik giriamasi, bet nieko 
tikro neveikiama.

19120 metais Vokietijos 
karo laivynas susidėsiąs iš 
40 linijinią laivu, 40 šarvuo
tą skraiduolią, 20 šarvuo- 
čią, 144 torpedvalčiu ir 72 
povandeniniu valčią.

Bet Anglija tais pačiais 
metais ant vandens busian
ti daug galingesnė.

Prelegentu buvo nekoks 
Smirnov, vienas suokalbi
ninką, kurie buvę mėginę tą 
senutę iš Siberijos išgrieb
ti.

Smirnov yra katorginin
kas. Jis iš katorgos pabėgo 
ir per Japoniją atkeliavo į 
Suv. Valstijas.

Dabar jis miestuose lai
kąs prclekcijas ir agituojąs, 
idant Amerikos gyventojai 
siąstu carui reikalavimus 
paleisti iš Siberijos Breš- 
kovską. Tikrai naivėlią dar
bas. Jie mano tuo keliu Ro
manovą pcrgązdinti.

GRĄŽINAMI SENIEJI 
LAIKAI.

Chinijos prezidentui
Yuan-Shi-Kai pareikala
vus, jo taryba panaikino 
visiškai visus konstitucijos 
paragrafus, kuriais

AMERIKONŲ APSIVY
LIMAS.

Ant Filipinų salą ne
rado laimikio.

Amerikonai, kurie buvo 
iškeliavę į Filipinus su di
delėmis viltimis, manydami 
ten gauti sau riebias vietas 
ir vesti paskui auksinius 
reikalus, dabar ėmę bliauti 
griaudus verksmus, nusi- 
skuzdami aut vietos guber
natoriaus Harrisono politi
kos. Užuot užtikrinti tiems 
amerikoniniams civilizato- 
riams persvarą , ir leisti 
jiems laisya.i_.ten. šeiminiii-
kauti, Harrison pašalino iš 
valdišką vietą daug ameri
koną ir ją vieton pastatė 
prasilavinusius hispąną mo
kyklose filipiniečius. Žino-

kią baisią sąlygą, balandžio ma, toksai gubernatoriaus
1 d. ją 70.000 sustraikavo. 
Jie parengė demonstraciji- 
nį ėjimą Peterburgo gatvė
mis. Staiga ant ją išpasalą 
užklupo raiti ir pėsti poli- 
cistai. Žinoma, Rusijoj pap
rastuoju budu prasidėjo 
skerdynės. Policistai palei
dę darban net revolverius.
Daug darbininku sužeista. 
Daugiau šimto suimta ir už
daryta kalėjimuosna, kurie 
savo nešvarumu perneša 
net fabrikus.

Tai koks vargdieniu žmo- 
nią likimas! Gi Romano- 
novas tuo tarpu išlydėjęs 
Rumunijos karaiiuną, kurį 
sužiedavęs su savo dukteri
mi Olga, iškeliaująs Kry- 
man. Jam nepakanka jau 
tyro oro pačiame Carskoje 
Solo.

NAUJAS GUBERNA
TORIUS.

Panamos kanalo juosta pa
teko naujon valdy

mo tvarkon.
Inžinierius pulkininkas 

George W. Goethals, kuris 
vedė visus darbus prie Pa
namos kanalo kasimo, ba
landžio 1 d. užėmė ten gu
bernatoriaus vietą. Nebūta 
jokiu iškilinybią jam uži
mant tą vietą. Jis pats taip 
norėjęs. Užimdamas vietą
išleido pirmąją savo prokle- 
maciją, pranešdamas, kad 
jis užimąs gubernatoriaus 
vietą ant tos žemės juostos 
ir ten įvedąs naują valdžios 
formą. Be to pranešęs vi-

pasielgimas amerikonus fi
lipiniečiu akyse pažemino ir 
pastarieji prie progos labai 
pajuokia savo civilizato- 
rius. Todėl amerikonai vi
saip gubernatorių juodina 
ir mėgina jį išėsti, kad jo 
vieton gavus sau patriotes- 
nį. Iš to ant salą ir riau-
šės gema.

SAUŽUDYSTĖS FRAK
CIJOJE.

Ju skaitlius kas metai 
didinasi.

Sulyg paskutiniu aproka- 
vimu saužudysčią skaitlius 
Francijoje nuo 1904 metą 
kas metai vis didinasi. 1901 
m. ją butą 8.876, gi 1910 m. 
jau net 9.819, kurią tarpe 
2.343 butą moterią. Ant 
100.000 gyventoją esti 75 
saužudystės, arba trissyk 
daugiau, negu pirm 70 mo
tą.

Daugiausiai žudosi namą 
tarnai ir tarnaitės. Sodžiuo
se daugiau žmonių žudosi, 
negu miestuose. Priežastis, 
tai tankiausia neišgydomos 
ligos, paskui seka girtybė, 
skurdas, porose nesutiki
mai, meilės dalykai ir pa
laidus gyvenimas, vadinasi, 
paleistuvystė.

ITALIJA RUOŠIASI 
KARAN.

Su kuria valstybe prama- 
toma karas, nėra tik

rai žinoma.

šiek-tiek apribojama prezi
dento valdžia, todėl dabar 
tą dalyką faktiškai imant, 
prezidentas palieka šalies 
diktatoriumi, arba absoluti- 
niu valdovu.

Pasirodo, kad Chinijai 
konstitucija perauksti dar 
buvo teikiama, gyventojai 
kadangi sulyg to neturį jo
kio supratimo. Nesenai pre
zidentas buvo priverstas 
panaikinti parlamentą, nes 
atstovai nenorėdavę paskir
tuoju laiku visi susirinkti 
ir svarstyti valstybės rei
kalus. Užuot parlamento 
prezidentas nusiskynė sau 
patarėjus ir su jais bendrai 
manė valdyti šalį. Bet da
bar pasirodė, kad preziden
tui jau nei tas nereikalinga,
tatai mėgįs panaikinti ir 
tarybą ir tuokart pats vie- 

buvo nas paliks šalies valdovu.

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.

10 METŲ GVARANCIJA. 
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS. Nei trupučio man neskaudėjo

PEOPLE’S DENTISTS
(žmonių Dentistai) 

Dr. C. O. Gillette, Mngr.

1816 S. HALSTED ST., Tel. Canal 4104
Valandos nuo 9 iki 9 vak., nedeldieniais nuo 9 iki J.2 vai.

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

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

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

NAUJO VALDOVO 
RŪPESČIAI.

Princas Wied Albanijon 
atkeliavo visai 

plikas.
Europoje pasklydęs gir

das, kad princas Wilhelm 
Wied užimdamas Albanijo
je sostą neturėjęs jokią 
nuosavią pinigą. Keliauda
mas į Albaniją pinigu pasi
skolinęs. Kadangi be pini
gą negalimas daiktas valdo- 
vauti, tai valstybės, Alba
nijos globėjos, nusprendžiu- 
sios Albanijai, kaipo nau
jai valstybei, paskolinti vie
ną milijoną franką. Bet tu 
pinigą princui neduota ke
liaujant į Durazzo. Princas 
gi neturėjęs nei kelią šim
tu doleriu. Taigi už jo visą 
daiktu perkraustymą, už jo 
važinėjimus geležinkeliais 
užmokėjo Austrija. Austri
jos valdiškais pinigais jam 
net uniforma nupirkta.
Mat, davė jam sostą, tatai 
tegul duoda ir lėšas. Karū
na nupirkta taippat už Aus
trijos pinigus.

Princas Wied nesivadį- 
siąs Albanijos karaliumi, 
bet kunigaikščiu. Tatai ir

Nesenai atsistatydino I- 
talijos kabinetas. Karalius 
nuskyrė naują premierą ir 
imta tverti naujas kabine
tas. Į karo ministerius pa
kviesta gen. Porro, Medio- 
lano divizijos komendantas. 
Bet šis atsisakė užimti mi
nisterio vietą, kadangi par
lamentas, jam reikalaujant, 
atsisakęs didinti armiją. 
Gen. Porro nuomone, Ita
lija neužilgo busianti in- 
traukta karau ir todėl jos 
armija turi būti žymiai pa
didinta. Gi tam tikslui rei
kalingi pinigai, kurią par
lamentas nenori skirti.

Su katra valstybe grasias 
karas, gen. Porro nepasa
kąs, bet, matomai, prisieis 
grumties su Rusija, kuri kė
sinasi ant Austrijos. Gi I- 
talija yra susijungusi su 
Austrija ir Vokietija.

NORIMA GELBĖTI 
SENELĘ.

Jaja yra Rusijos revoliu- 
cionistė Breškovska.

Nesenai New Yorke skai
tyta prelekcija apie nepasi
sekusį senės Breškovskos 
bėgimą iš Siberijos. Breš
kovska vadinama Rusijos 
revoliucijos “babuška”.

| Naujas Sąvaitis Laikraštis | 

j “ATEITIS” I 
I Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni- X 

jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo C 
rūpintis jaunimo apšvietimu. $

“ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tar- į; 
naus kultūriškiems jaunimo reikalams. X

“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus. \

“ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apio musų jaunimo judėjimų ir f 
veikimų. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių iš Įlotu- '(■. 
vos ir iš viso pasaulio.

“ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovė “A- X 
TEITIS’ ’ inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti- X 

jos tiesų reikalavimų. $

“ATEITIS” bus 8 puslapių didumo ir prokiuos tiktai $1.50 metams ir « 
|85e. pusei metų. Į Lietuvų ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00 X 

metams ir $1.25 pusei metų. V!

•‘ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu: '(■“ATEITIS” j
1 366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS, j 

kNTRAšĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIU- C; 
RĖJIMUI DYKAI).

SKAITYK ■- Gerumas
-- Patarnavimas
- Pasirinkimas
-Atsaldiitunias

Kaina

PIRKITE

5
priežastys 
rekomen-

RĖDALUS NUO 1
AUS O BUSIT
SAKANČIAI APRE->“

DYTAS IR UŽ
GANĖ D Y- 

TAS

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.

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

CORNER 23rd PLACE.
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g Žinios iš Lietuvos* t

Palanga. Kaipo kurortas 
Palanga ypatingai mylima 
ir lankoma Karalijos len
ku. Nepanašus jie i musą 
lenkus-endekus. Matyt, kad 
atsisveikino su mintimi, jog 
ją krašto čia esama, kaip 
tai vis svaičioja mūsiškiai 
lenkininkai. Į vietinius gy
ventojus, žemaičius, jie žiu
ri labai palankiai. Pasižymi 
savo duosnuinu geriems tik
slams. Ačiū ją duosnumui, 
vietos klebonui kum Šniuk
štai pasisekė per keliatą 
metu pastatyti nepaprastai 
gražią, turtingą bažnyčią ir 
surinkti žymu kapitalą vie
tinei Labdariu draugijai. Ir 
kitu atžvilgiu jie verti pa- 
girimo. Nors beveik visi 
čia susivažiuojanti lenkai 
inteligentai, vienok, kaip ir 
nematyt tarp jų netikėliu 
“pirmeiviu”, net ir tokiu, 
kurie nepildytu tikėjiminiu 
praktiku. Priešingai, dau
guma ją, ne tik moterių, bet 
ir vyrą taip maldingai už
silaiko bažnyčioj, kad musu 
žemaičiai net gėrisi.

Gaila, kad kova su mū
siškiais lenkininkais, daž
niausia ištautė j ilsiais lietu
viais, ilgam dar, rodos, kliu
dys mums su tikrais len
kais, kaipo su savo viena
kiais kaimynais santarvė
je sugyventi.

Veisėjai, Seinų ap. Perei
tą savaitę vaikiščias, grįš- 
dčunas i$ mokyklos, nubėgo 

’ežerai’ įjašičiužinėti.
das buvo atšutęs, ir vaikas 
įsmuko vandenim Tik ačiū 
pakabintam per pečius 
kningu krepšiui, išliko gy
vas, nes jis, laikydamasis 
viršuj vandens, neleido ir 
vaikui nuskęsti. Berėkiant 
vaikui atbėgo motina gel
bėti ir pati įlūžo. Pakilo di
džiausias riksmas, atbėgo 
tėvas ir taippat pasinėrė 
vandenyj, atsirado vienas 
žydas ir tas begelbėdamas 
įlūžo, pakilo neišpasakytas 
kliksmas; kitas žydas, pa
matęs beskęstantį savo tau
tietį, griebėsi jį gelbėti ir 
tas pasinėrė. Ežeras gi čia 
baisiai gilus. Betgi galą ga
le pasisekė visus išgelbėti, 
tik visi jie gerokai išsimau
dė

Skriaudžiai, Marijampo
lės apskr. Per užgavėnes 
ant Kauno-Marijampolės 
plento buvo šitoks gan juo
kingas, bet galėjęs būti la
bai liūdnas atsitikimas. 
Plentu ėjo du vyru, vienas 
iš ją pusėtinai įkaušęs ir 
plentas jam buvo visai siau
ras. Tuo laiku iš Kauno pu
sės Marijampolėn greitai 
važiavo automobilius. Pa
matęs žmones automobilio 
šoferas (vežėjas) ėmė gar
siai trubyti. Bet girtuoklis 
nei kiek domos į tai neat
kreipdamas svirdakuliavo 
sau plento viduriu ir jukino 
budu nenorėjo automobiliui 
trauklios iš kelio. Automo
biliui gi pagaliams sustojus, 
girtuoklėlis, balsiai užkei
kęs ant važiuojančiųjų, dar 
šokosi koja spirti automo- 
bilią, bet nabagas ne tik 
jo neparvertė, bet pats ant 
automobiliaus parkniubo. 
Tik tuomet automobilius, 

mandagiai girtuokli aplen
kęs, nupiškėjo sau liuosai 
tolyn.

D-mol.

Rumbonis, Seinų vysku
pijos.-Nesenai musu bažny
čią, gerb. kum Karužo rū
pesčiu, papuošė labai dai
liai padaryti lietuviu juostą 
raštu paveikslą rėmai; pa
darė tuos rėmus p. K. Kris- 
čiukaitis iš Vilniaus. Taip- 
pat labai papuošė bažnyčią 
A. Žmuidzinavičiaus nuro
dymu nupaišytas aplink vi
są bažnyčią ornamentas 
juostu raštu. Akis tiesiog 
gėrisi. Reiktą taip iiu visur 
lietuviams praplatinti savo 
stilius!

Sudeikiai, Ukm. ap. Pa
vasarį manoma čia pradėti 
taisyti bažnyčią. Reiktą 
tam dalykui 8.000 rubliu. 
Bažnyčia ketinama paaugš- 
tinti ir padidinti. Pinigai 
renkami po 50 kap. nuo de
šimtinės. Pinigą rinkti pa
skirti 2 parapijonįs ir kle
bonas kum A. Digaitis. Mu
są apylinkėj yra gana daug 
dvarelią, tūrinėm bent po 
200 dešimtiniu ir daugiau; 
ar jie mokės taippat po 50 
kap. nuo dešimtinės — dar 
nėra žinios.

Įvairiaakis.

Kvėdarna, Ras. ap. Musu 
bažnyčia gan apleista. Pro 
kairiąsias bažnyčios duris 
ii” šuo, panorėjęs, \gali įsi
grūsti; duris sugriuvusios, 
supuvusios ir ant nakties 
raikščiu užrišamos. Grindįs 
kaikuriose vietose išpuvu
sios, ypač ties durimis; 
duobė prie duobės, per tai 
žmonėms kartais besi grū
dant, tenka suvirsti. Šalo 
vargoną ir ant zakristijos 
yra galerijos, tai ties lan
gais ir laiptais — skylės, 
neaptverta kratais, per* tat 
labai lengvai gali atsitikti 
nelaimė — gali žmogus nu
pulti nuo augšto susigrudus 
ar susnūdus. Vieną kartą 
taip jau ir atsitiko. Vienas 
užmigęs nugriuvo ir neilgai 
kentėjęs nuo to mirė. Po to 
tą vietą netikusiai užkalė, 
bet dar paliko kitur plyšiai. 
Reiktą tuo pasirūpinti.

Žadintojas.

Strunaičiai, Švenč. apskr. 
“Vilt.’ No. 156 p. m. ir No. 
44 š. m. korespondentą Vi
jurko ir P. buvo apkaltintas 
Strimaičiu klebonas kun. A. 
Šabanavičius del kelią daly
ku. Pirma, jog jis. nežiūrįs 
buk tai buvusio adminis
tratoriaus įsakymo, kad du 
sekmadieniu butą lietuviš
kai, o trečią lenkiškai, bet 
kad “šventai prisilaikąs 
kun. Glodenio palikimo”. 
Tai yra netiesa. Iš kun. Ad
ministratoriaus jokio tokio 
įsakymo nebuvo ir kun. kle
bonas visai neprisilaiko 
kun. Glodenio “palikimo”. 
Antra, kad choras buvęs 
sutaisytas ir vargoninin
kas buvęs net pradėjęs mo
kyti net giesmių, dainą ir 
žaislu, o klebonas, tai suži
nojęs, užgynęs mokyti. Aš 
patsai priguliu prie choro ir 
galiu pasakyti, jog tai vi
sai netiesa. Klebonas kun.

Š. kiekvieną beveik šventa
dienį ragina dar iš sakyklos 
jaunimą prisidėti prie cho
ro ir net patsai kiekvieną 
kartą padeda vargonininkui 
mokyti tą chorą. Seniau 
musą bažnyčioje' nekuomet 
nebuvo giedama nė mišią, 
nė mišparų keturiais bal
sais, o dabar kiekvieną 
šventę malonu pasiklausyti 
to giedojimo. Vis tai buvo 
neteisingai užmetęs p. Vi
jurkas. Jis dar rašė, kad 
visi 4.000 parapijom] — lie
tuviai. Tiesa, kalba visi lie
tuviškai, bet meldžiasi len
kiškai ir yra didžiausi prie
šininkai lietuvišką pamal
dų; gal tik kelis rastume, 
kurie norėtą pamaldų lietu
viškai. Tai kas naudos iš to 
vardo, kad jie lietuviai ir 
ką gali klebonas padaryti, 
jei tie tamsuoliai, lietuviais 
būdami, lietuviškos kalbos 
nenori1?! Antras korespon
dentas P. rašo, buk kun. Š. 
nemėgstąs lietuvišku dainą 
ir, kur tik išgirdęs, jas pa
juokiąs. Tai taippat ne tie
sa. Kun. Š. ne tik neužgina 
dainuoti, bet dar patsai ra
gina, o jei kada kur nuva
žiuoja į sodžių kokion iškil- 
įnėlėn — tuojau kviečia dai
nininkes lietuvaites padai
nuoti. Vargonininkui gi įsa
ke mokinti dainą, ir šventa
dieniais po pamaldų visuo
met dabar po dvi valandi 
choras dainuoja ir patsai 
klebonas ateina klausyti. 
Žodžiu sakant, musu klebo
nas myli ir kitus ragina my
lėti musu lietuviškas dai
nas.

Aš.

Utena, Ukm. ap. Subruz
do uteniškiai eiti į viensė
džius. Didesne parapijos da
lis jau susirašė skirstyties. 
Belaukia matininku.

Keliatos metu nepasise
kimai ir nuostoliai vartoto
ju draugijoj nubaudė pirkė
jus. Musą žydai to ir lau
kia, kuomet čia draugijos 
krautuvė plyštų, bet uteniš
kiams nereiktą čia apsileis
ti.

Daug kalba apie linus. 
Ją daug, o niekas neperka. 
Iš Pskovo rašė duosią už 
pūdą nuo 2\/2 i*- ligi 4į/> r. 
Linai esą nedamirkyti.

Malkos baisiai brangsta. 
Vienas žydas pardavinėjo 
po 15 rub. sieksnį, dabar 
sykiu pakėlė ligi 20 r., o ir 
malkos ne bala žino kokios.

Daug tikimės nuo ketin
tojo vesti geležinkelio iš 
Dvinsko į Kaimą pro pat 
Uteną. Butą darbo ir uždar
bio.

Kurtuvėnai. Kasžin ar 
daug yra tokią vietą, kur 
daroma taip negražus “niai- 
vijimai” per užgavėnes, 
kaip čia, kad gėda net ir 
minėti. Nuo seną laiku ei
na čia su kaukėmis (ličino- 
mis) vadinamieji “Užgavė
nių žydai”. Prieš pietus ei
na mažieji, po pietą didie
ji. Jiems einant niekas nebe- 
pervažiuos: bematant ark
liams už akiu sustojo, ožys, 
gervė ir baido. Gali ir ne
laimią atsitikti su bailiais 
arkliais. Štai pavyzdis iš 
šią metu: važiavo žmogus 
su rąstais, o jie ir sustojo 
arkliams už akią, gerai, kad 
dar arkliai nebuvo bailus, 
nors- ir pašoko į šalį. O žmo
gui “giltinė” su šakočiu po 
kaklu pjauja. “Giltinė” tik 

šiemet atsirado; inėjus į vi
dų žvakę uždega. Bet dabar 
visgi galima pasakyti, jo- 
gei jaii nebe taip bjauriai 
elgiasi, kaip pirma. Nes 
tuomet ir pėsčias negalėjo 
praeiti, tuoj botagu gauda
vo.

Kaikurie šiemet ėjo gro
dami basu, smuiku ir kler- 
notu. O vienas iš ją vien
marškinis, koštuvu nuo pie
no galvą užsidengęs, čeve- 
ryką prie lupu prisidėjęs, 
drauge ėjo, tartum butu be
protis.

Atmint o j as.

Liepoja. Liepojos karo 
uosto dirbtuvėse* iškabinti 
apskelbimai, kad nuo kovo 
1 dienos bus sumažintas a- 
matninką skaičius.

Manoma paleisti apie 200 
žmonių, iš tą, kurie buvo 
laikinai priimti rudenį.

Šį rudenį uosto dirbtuvėn 
daug buvo pastojusiu dar
bininką iš geležinkelio 
dirbtuvės, uždengus šios 
pastarosios garvežiu sky
rių.

Darbininkas.

Skapiškis, Ežerėliu apsk. 
Susirinkę Skapiškio mieste
lyj bent penketas vyruką 
nuvažiavo į Gindvilią so
džių, už dešimties verstu 
nuo miestelio, svetimo tur
to pasiieškoti. Apžiūrėję, 
kur lengviausia ir daugiau 
galima pasipelnyti, pradė
jo lysti į vieno ūkininko 
kietį. Bet ją bildesį tuojau 
išgirdo namiškiai- kurie dar 
(buvo apie vienuoliktą va
landą vakaro) Valgė vaka
rienę. Vyriškis, kaip drą
sesnis, nuėjo į klėtį ir už
čiupo vieną Vytuką be
krausiant drabužius pro 
langą, kurio jau nemažai 
butą išmesta; kiti laukė 
lauke grobio. Thsai, kur 
buvo klėtyj, čia pat buvo 
suimtas, o kiti, įsėdę į ra
tus, kurie buvo palikti gale 
sodžiaus, pabėgo.

Scriptor.

Augštoji Panemunė, Eže
rėliu apskr. Vasario 18 d. 
Panemunėj pasikorė moky
tojas rusas. Radę laiškeli 
parašytą, kad jis nusižudęs 
‘ ‘ nebenorėdamas daugiau 
gyventi”. Tai tau!

Paskaita apie lietuvius.
Maskvoje vasario 23 d. 

“Lietuviu augštąją Mask
vos mokyklą moksleiviams 
šelpti draugija” buvo sutai
siusi rusą kalba paskaitą 
apie lietuvius. Skaitė latvis 
mokytojas Grubinskis šito
kia tema: “Senovės lietu
viu stabmeldžiu būtis”.

Neperdidelė Mansfeldo 
komercijos mokyklos salė 
buvo pilnutėlė klausytoju 
— vietiniu lietuviu, latviu 
ir keliolikos rusą.

Prelegentas jau senai ty
rinėja Lietuvos senovės lie
kanas, pats važinėjo po Lie
tuvą, lankė Vilniaus, Ry
gos ir k. muziejus ir pla
čiai studijavo tą dalyką.

Jo paskaitos svarbiau
sios dalįs šios: 1) senovės 
lietuvią kilmė, 2) lietuviu 
kalba, 3) senovės lietuvią 
būtis, 4) užsiėmimas, 5) ją 
dvasios kultūra ir 6) išva
dos.

Prelegentas, nurodęs tą 
svarbią rolę, tą intaką, ku
lią senovės Lietuva padarė 
į kaimynus, yp®®1' slavins, 

kilmę, remiasi žymesniąją 
historiką nuomone ir suly
ginamąja kalbotyra, nuro
do manymą klaidingumą, 
buk lietuviai — esanti sla- 
vią tauta (mat, lietuviu 
kalboj esą slavią žodžiu), 
arba rymėną, geruliu, bu
diną ir kitą, išveda, kad lie
tuviu tautos pirmoji gyve
nimo vieta Azija ir kad, a- 
not Berlyno mokslavyrio 
Šleicherio, lietuviai paeina 
iš ariją. Tat, esą patvirtin
ta ir lietuvią kalba arti
miausia sanskritą kalbai, 
ją mitologija, būdas, papro
čiai etc. Taigi galutinai ne
išrištas klausimas, kuomet 
lietuviai iš Azijos išsikraus
tė. Tiesa, historiškoji geo
grafija, upiu ir vietą var
dai duoda šiokią tokią nu
rodymą ir tuo remiantis 
reikia pripažinti, kad se
novėje lietuviai kur-kas di
desnį žemės plotą buvo už
ėmę, negu minai. (Tą pat 
prirodo ir musą Būga. Žiur. 
jo — “Kalbą mokslas bei 
mtisą senovė”. “Ateities” 
leidinys No. 10. — L.).

Lietuvos vardą prelegen
tas išveda iš žodžio lietus. 
Taippat indoiną paskelbė 
jis faktą, buk ir šiandie Ka
lugos gub. yra užsilikę dar 
3 lietuvią jotvingi] (juod- 
vyžią ? L.) kaimai.

Toliau jis piešia lietuviu 
santikius su kaimynais, vie
ną ir kitu užpuldinėjimus 
iš pradžios tik grobio dėlei, 
o paskui, susitvarkius vidu
jiniam politikos gyvenimui 
ir įsigalėjus kaikuriems ku
nigaikščiams, ir žemiu pa
veldimo tikslu. Trumpai pa
minėjęs Mindaugio ir Ge
dimino žygius, kreipiasi 
prie historiškosios Lietuvos 
paminklą tyrinėjimo, bū
tent, pylimą, pilekalnią ir 
kapą. Pylimus jis dalina į 
tris rąšis: 1) pylimus tarp 
lipią susiliejimo, padarytus 
atsiginti nuo priešininką, 2) 
pylimus aukoms nešti ir 3) 
pylimus — teisdarystės vie
toves.

Iškasenos, ypač kapą, ku
riose palaidotos moterįs, la
bai turtingos. Tos iškasenos 
rodo, kad jau senovės lie
tuviai mokėjo padirbti įvai
rią gražiu dalykėliu, mote
rims pagrąžinimą, indą, 
vilnoniu audiniu ir tt. ir 
kad tuolaikinė lietuviu kul
tūra buvo, sulyginant, aug- 
štai pakilus. Atsižvelgiant į 
iškasenas, prelegentas ran
da senovės Lietuvoje kelia
tą laikotarpiu, — būtent: 
1) akmens laikotarpis, pe- 
rijodas — iškasenos: akme
niniai ir titnaginiai kirvu
kai, kaltai etc.; 2) bronzos 
laikotarpis — iš bronzos pa
dirbti įrankiai ir kad jie 
vietinio darbo, rodo ją for
mos panašumas į akmeni
nius įrankius ir, galop, 3) 
geležies — kuris jau turi 
žymes rymėną intakos.

Toliau, trumpai nupiešęs 
lietuviu senovės būtį — val
gį, gėrimus (pabrėžia gir
tuoklystę, su kuom sutikti 
negalima. L.), drabužius, 
moterių papuošalus, užsiė
mimą (žemdirbystę, gyvu
liu auginimą, medžioklę, 
žuklavimą ir meną su pra
mone) ir pirklybą, kiek 
smulkiau apsistoja ant mi- 
■tologijos. Čia remiasi ypač 
tyrinėjimais prof. Mieržin- 
skio, kuris yra šio klausimo 
žinovas. Gana paviršutinai 
paliečia didvyrišką laiko

tarpį eposą: padavimus, 
dainas ir pasakas. Pažymi, 
kad lietuvią dainos lengvo 
stiliaus, malonios, švelnios, 
jautrios ir skaisčios”. Kaip 
dainos, taip ir raudos, pada
vimai su pasakomis aiškiai 
rodo, kad tveriančioji lietu
vią fantazija turtinga ir po
etiškai jautri.

Paskaitą prelegentas už
baigė nurodymu, kokią 
svarbą turi tyrinėjimas 
Lietuvos historijos kaimy
ną tautą historijoms; pa
brėžia, kad Europa minai 
gali girties savo augšta kul
tūra tik ačiū Lietuvai, kuri 
sutramdė Azijos siaubimą 
Čingischaną ir išnaikino 
Europos valkatas-plėšikus 
kryžiočins su kalavijočiais.

Po paskaitos prelegentui 
uždavinėjo klausimus ir da
rė patėmijimus. Ir j ūsą ko- 
resp. oponavo, nurodyda
mas silpnas paskaitos pu
ses, būtent, vienpusiškumą 
medžiagos, kuria prelegen
tas rėmėsi, stoka pažinimo 
naujesniu Lietuvos tyrinė
jimą, ignoravimą lietuvią 
historiką (Daukanto, Mai
ronio, Aleknos) ir kalbinin
ku (Būgos), neteisingą psy- 
chologiškai lietuviu budo 
nupiešimą ir primetimą lie
tuviams stabą, kurią jie, 
anot musu historiką, netu
rėję.

Lizdeika.
“V.”

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.

Tel. Canal 285
K. KATUTIS,

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

Rittenhouse and
Embree Co.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo nnmij taip
gi visoki medžio padailinimai.

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

Tel. Drover 1924

ONA JONIKIENĖ 
AKUŠERKA

Midwife
3364 S. Halsted st., Chicago

Ar Skuilei Kada Laikraštį “LIETUVA?” 
Gal nežinai kur ją gauti?

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

Raižyk adresu:

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

tik

EXTRA! $25 Laikrodėlis 
už SS. 76. Vienatine «y- 

vevime proga 
įsigyti puikų gele
žinkelių laikrodėlį, 
moterišką ar vyriš
ką. Mos parduoda
mo šitą puikiai iš
margintą, auksu ap
vilkta, dvigubais 
viršeliais laikrodėlį 

už $5.75; augšto laipsnio bran- 
gamoniais užtaisytas judėjimas. Ran
kena usukamas. 
tų. Specialiai: 
laikrodėlį C. O. 
apmokėjimas su

Gvarantuotas 20 me- 
Mes pasiusimo šitą 
D. $5.75 ir expreso 
teiso apžiūrėti. Dy-

kai — paauksuotas Grandynelis ir 
Pynele.

Excelsior Watch Co. 904 Athenaeum Bldg.Chicago

Gyduoles iš Lietuvos.
Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 

gyduolėmis (liekarstomis) goriausias 
išsigydo.

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

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

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

sėjimu.
(7) Nuo Širdies drebėjimo-nervų li

gų, priepuolio.
Prjsiųsk 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-ners laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
"DRAUGAS” yra 8-nių puslapių 
didžiausio formate, 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.
•■ORMGAS” aisielna rates $2, pas;! m. $1 
S-žslaiitasa melams S3, pusei melų $;.5O

I
 Rašydami laiškus adresuokite 

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, Iii.

elcphone Yards 2750
Pirmos klesos karčema.

Turiu geriausių garimų, o cigarai, 
ai net iš pat Kauno. Salė vcseli- 

joms, susirinkimams. Čia panedė- 
iais, utarhlnkais ir .ketvergais mo

koma šokti, šokiai prasideda 8:00 
v. v.

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

J. W. ZACHAREWICZ
NOTARAS

Ištiria abstraktus perkantiems na
mus ir padirba visus kitokius le
gal iškus dokumentus: Ameril^pjš- 
kue ir o Europiškus. Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono ir 
skolina pinigus ant pirmo morgi- 
čio.

Kreipkitės prie tautiečio, kurs 
yra atsakantis, o visados gausite 
teisingą patarnavimą. Pries šv. 
Jurgio bažnyčią.
003 W. 83rd St., Telefonas 5423

2 KATALIOGAI DYKAI!

Dr. Hugo V. Pribyl
Gydytojas ir operatorius.

Oofisai: 102 N. Dearborn St., 401-409, 
valandos: 12 iki 3 p. p. 4601 S. Ash
land Av., valandos: 7 iki 9 vak., no- 
dėl. 10 iki 12 ryto 5422 Ingleside Av., 
vai. iki 9 ryto ir nuo 5 iki 6 vak. 
Telefonai Central 5615 ir Midway 1545.

U ją., lietuviškų KNYGŲ nuo 
• seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klcruetų ir 1.1

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

M. J. DAMIJONAITIS

903 W. 33rdSL, CHICAGO, ILL.

M. A. Norkūnas
Vienatinis 
Lietuvis 

Išdirbėjęs.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
pad< ngtųce- 
lluloid’u.šar- 
pu, vėliavų 
ir karu nu

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

WtSELLS
Memorlnl Bells » Speciali/. 

Mtfhu. B.U r.u><u-4 Co.,BsW»srs,
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8 KATALIKAS

Humoras = Juokai
BURTAS — LAIMĖ.

Ponas tarybininkas išbu
do iš popietinio snaudulio, 
pasižiurėjo i laikrodi -- 
kaip tai? Viso bertainio dar 
truko lig vienai, kasdieni
nei valandai!...

Ak, teisybė! Pirm valan
dėlės kasžin kas inėjo pir
ma jan kambarin ir trenkė 
durimis taip, tarytum, per
iamas butu daužęs! Net 
miegamojo kambario durįs 
nuo to trenksmo subildėjo.

Kas po galų galėjo atsi
tikti?... Juk žino visi na
miškiai, kad tuo laiku po
nas tarybininkas pietų pa- 
sivalgęs snūduriuoja. Argi 
tai butų tarnaitė Kastė tai 
padarius? Kibą ne. Tai kas 
gi*?

Nei nejautė ponas tary
bininkas, kad tai artimųjų 
laimė neduoda žmonėms 
miegoti.

Kiek palaukus ir kitos 
durįs visu smarkumu pra
sivėrė — tarybininko žmo
na įpuolė kaip bomba.

— Girdėjai, Piliau?
Pono tarybininko vardas 

buvo Teopilis.
— Girdėjai?

nuo

ko

goti, o paskui kliube kazi- 
ruoti!...

— Kaip tai?
— O kaip tai?! Nes aš 

tau argi jau ne per šimtą 
sykių sakiau, idant man nu- 
pirktnm burtą su pilnu iš
lošimu ?

— Neatmenu... O gal, ra
si, ir buvo kuomet nors apie 
tai kalbama...

— Šimtą sykių!
— Nėra proto!... Burtas 

pirkti, tai reiškia įpančioti 
pinigus .be pinigų ir be jo
kios naudos...

— Labai gražu, be nau
dos!... Išlošė šimtą tūks
tančių!

— Mano brangi! Vienas 
išloš burtą iš tūkstančio. Ko
dėl gi tu turėtum išlošti?

— Tai tau pasaka! Tai 
tokia Barsukienė galėjo iš
lošti, o aš ne? Kas gi ji per 
viena? Kurpiaus duktė!

— Regis pirklio!
— Pirklio? O kaip gi!... 

pirklio, katras batus parda
vinėjo!... Paprasto kur
piaus duktė...

— Bet ką tas gali turėti 
bendro su tuo dalyku?

— Tą, kad aš nesu nei 
kiek aršesnė už ją, jaigu 
jau ne geresnė... Tik ji tu
ri vyrą, gi aš turiu beran- 
gėlį!

— Maryte... 
džiu!

— Neturi ko 
Esi berangėlis,
paikas kaip tetinkąs, ir tau 
žmonos laimė visai neapei
na!

— Ką tu plepi? Ar tai 
turtai suteikia laimę?

— O tik ką?
— Pasiganėdinimas tuo- 

mi, kas turima, tai reiškia 
žmogui laimę!

— Tuomi, kas turima? Gi 
ką aš turiu?

— Turi vyrą turi du gra
žiu vaikeliu...

— Kas man iš jų!
— Neburnok, Maryt, kad 

tavęs Dievas už tai nenu
baustų.

— Jau mane pakaktinai 
nubaudė tokiu vyru.

— Hm!... Ko gi tu tikrai 
nori iš manęs?

— Aš noriu, kad tu man 
duotum šimtą markių, pirk
siu sau burtą ir išlošiu šim
tą tūkstančių frankų! Su
pranti?

— Suprantu... bet tu 
supranti, kad tokiems 
tikriems daiktams gaila 
i ligų!

— Tau visako del manęs 
gaila! O, aš nelaiminga! Ko
de] aš neištekėjau už Cibu- 
linskio! Bučiau buvus po
nia, bučiau sėdėjus dvaruo
se, kai kad dabar jo žmona 
voliojasi po persimus kau
rus.

— Na, nusiramink jau! 
Duosiu tau šimtą markių, 
eik, nusipirk sau burtą, da
ryk ką nori, tiktai jau ma
ne perstok kankinti ir ne- 
rugok, nes, pasitikėk mani
mi, neturi ko.

Ponas tarybininkas išėmė 
iš stalčiaus šimtą markių 
ir padavė iš džiaugsmo nu
kaitusiai žmonai, kuri į pen
kias miliutas apsirengė ir 
leidosi miestan.

— Pamatysi — atsiliepė 
išeidama — kad aš išlošiu 
ir parodysiu tai jos mylis-

Labai m ri

minkštasuolio.
— Kaipgi, negalėjau 

dėti? Juk visos durįs 
nesuskaldytos!

— Kokios durįs? Ką tu 
pliauški?

— Pirmojo kambario! 
Kasžinkas nesenai durimis 
taip smarkiai trenkė, kad 

aš išbudau ir persi gau
dau. O juk visi žino, kad 
aš po pietų turiu turėti ra
mybę.

— Bet aš ne apie tai kal
bu! Tavo ponia Barsukienė 
išlošė serbinį burtą!

— Taip?... Nagi, nagi! 
Bet kodėl gi ji “mano”?

— Nagi... tavo kolegė, 
tavo kolego žmona, pono 
Barsuko žmona! Barsukas! 
Irgi puikus kolego vardas! 
Kodėl gi ne koks Britanas 
arba Zuikis?

— Nesuprantu, ką tu no
ri pasakyti?

— Man apeina, supranta
ma, man tas labai rupi... 
Nes jei kokia ten išloštų 
šimtą markių, gi aš nieko, 
ar tai man tas rūpėtų ir 
apeitų? Ne!

— Hm! be abejonės... 
Bet visupirmu serbiniu bur
tu neišlošiama markės, tik 
frankai...

— Tai vis viena! Fran
kas ar markė..

— Atsiprašau... Frankas 
turi toli mažesnę vertę... o 
paskui, kas man apeina 
Barsukienė ir jos laimėji
mas? ■

— Bet man tas daug apei
na! Ir taip jau kelis sykius 
man didžiavosi su savo 
strauso plunksna ant nau
jos skrybėlės... dabar tai 
jau sau, Dievas žino, kiek 
plunksnų prisikimš, bile tik 
man užbėgti už akių ir ne
duoti ramybės!

— Tegul gi sau, vardan 
Dievo, kemšasi kur nori ir 
kur jai patinka... ką aš esu 
kaltas ir kodėl tu man del 
to nieko neleidi ramiai pra
snausti ?

— Taip, taip! Tai toks iš 
tavęs vyras? Tau tiktai mic-

melsti!... 
gramozdas,

tai Barsukienei savo plunk
snas! Parodysiu!...

Ponas tarybininkas suju
dino pečiais.

— Oi, tas teisybė! — ta
rė pats sau vienas — tu jai 
tikrai parodysi savas 
plunksnas, nes esi tikroji 
žąsis! Bet jus visos tokios...

Ir išėjo kavinėn pažiop
sotų.

Sugrįžęs dar nerado žmo
nos namie. Atsisėdo laikraš
tį skaityti ir užsimąstė. Tik 
staiga su didžiausiu trenks
mu atsidaro durįs ir ineina 
kas? Nagi tarybininko žmo
na galvą iškėlus kaip koks 
generolas — su nauja skry
bėle ir naujomis plunksno
mis!.. .

Atsistojo žėrinčiom iš 
džiaugsmo akim prieš vyrą 
ir atsiliepė:

— O ką? Ką tu sakai? Ar
gi man tas netinka?

Tarybininkas net rankas 
žemvn nuleido.•/

— Taip — sumurmėjo 
rūstokai — gražu! Puiku!... 
Na, bet kokį pirkai burtą?

Ponia sėdosi kresėn tie
siog priešai veidrodį.

— Žinai... kas link bur
to, tai kitaip nusvarsčiau. 
Nes tiesą pasakius pirkti 
burtas, tai kvailas daiktas. 
Reikštų įkalinti pinigus be 
nuošimčio, be jokios nau
dos !

— A!?... kaipgi?... Išlo
šei juk šimtą tūkstančių!...

—' Mano brangus! Iš 
tūkstančių asmenų vienas 
tik išlošia... o kodėl gi aš 
turėčiau išlošti?

— Hm!... Klausyk! Jai
gu tokia Barsukienė, kur
piaus duktė, galėjo išlošti?

— Visupirmu... jos tė
vas turėjo avalu sankrovą, 
kurpium tatai nebuvo, tik
tai pirkliu... Gi paskui — 
norints ir išloščiau, ar tai 
turtai suteiktų žmogui lai
mę?

— Kaip tai ką?... Reikia 
pasiganėdinti tuo, kas tu
rima! Tatai už tuos pinigus 
nusipirkau štai tą skrybėlę.

— A!... ką tu turi?... 
Tą skrybėlę?

— Na, duok man ramy
bę! Turiu juk mylimą, pa
dorų vyrą, poną tarybmin- 
ką geradarį, turiu du gra
žu vaikeliu. Duok man ra
mybę ir daugiau man nemi
nėk burto pirkimą... Ir be 
pinigų busime laimingi!

Sena prisilaižyto j a apsi
kabino vyrą.

Labai lengva.

— Ponas profesoriau! Po
nas esi toks išmintingas 
žmogus! Tegu man ponas 
pataria, kas reik daryti no
rint pasakyti ką nors labai 
išmintingo? Jau tiek daug 
sykių mėginau ir tas 
visuomet nenusiseka!
- O juk tas taip yra len

gva !... Ot! tegu ponas pa
galvoja, kaip paprastai ką 
tokio kvailojo paskui tegu 
pasako tiesiog priešingai!

Nuolatinis šaltis.
— Ką tamstai ponas Al

fonsas sakė?
— Sakė, kad kuomet jis 

peršąlą, tai beveik paiksta.
— Tai turbūt jis 

nuolatinį šaltį.

Sunervuotas.
Vienas vyras sugrįsta na

mo jau gerai “užsitraukęs”.
— Jokūbai, jau vėl pasi

gėrei! — atsiliepia žmona.
— Ne, mano dušyt’e!..! 

Esu visai blaivas, tik tru
putį sunervuotas ir labai 
nuilsęs... Mano širdele, kur 
mano pantapliai? •

— Po tavo lova!

$1

'$)

'$1
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JONAS M. TANANEV8ČSA, Sav
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Vyras po gana ilgam ieš
kojimui:

— Klausyk, mano brangi, 
kur gi yra mano lova?

Piktai.
— Žinai, tokios • žiemos 

metu aš tiesiog proto neten
ku.

— Ištikro? Perdedi. Aš 
nematau tavyje jokios at
mainos.

Ištikimas.
Žmona: — Daleiskime, 

kad abudu atsirandame ant 
neapgyventos salos! Ką tu 
veiktum?

Vyras: — Mėginčiau pa
bėgti.

Viena diena tris 
Rheimse, Franci joj, 
viena diena žuvo net 
kūnai: Emil Vedrinės, Ju
liaus brolis, Testulat ir A- 
vigny. Visi tris kritę iš 
augšto.

Naujas premieras. Japo
nijos mini sterių kabineto 
pręmieru palikęs vice-gra- 
fas Keigo Kidžura. Jis pir
miau buvo teisdarybės ir 
švietimo ministeriu.

Kama 10 ir 25 centai.Malonus ir pasekmingi 
Vaikams ir suaugusiems

SEVL’UJS \ Paliuosuojanti gaidukai

TAB-LAX

■11
i

Odos Išbėrimai
toki, kaip niežėjimai, dedervines, užnuodijimas par- 
stupu ir kiloki niežanti odiniai išbėrimai, reikalauja 
gero vidurinio vaisto. Pamėginkit

Severos Mosties nuo
Odinių Ligų

(Severa’s Skin Ointment)

ir patOmykit jų malšinančią įtekmę.
Kaina 50 centų.

T

Jeigu reikalaujat gyduolių, reikalaukit Severos ir 
reikalaukit, kad Jums duotų ne kitokias, kaip tik 
Severos.' Jokių kitų vieton jų neimkit. Jeigu jūsų 
aptiekorius negalėtų jų pristatyt, tai užorderiuokit 
tiesiog nuo

H^SMeDAR RAPIBŠ ■
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DUODA čekiu knygeles, sūkuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be baukos čekiu šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namu ir lotą Ohicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Ubicagon iškolektuoja ją pinįgus pa

liktus kitose batikose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikonišką ir amerikoniš

kus ant rusku, teippat ir pinįgus visą kitą viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visą liniją.
PADARO Dovierennastis, 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 nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

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

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1. ,

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir G-tą 
procentą.

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

.Panedšliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.
Nekėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietą.

BIZNIERIAI, GARSINKI TĖS “KATALIKE”.
L '

no
il e- 
pi-

STUDENTASGUDRUS

Alma Mater

ir taisymo sveikatos. Geras sustiprinto j as sergančiam ir susenusiam. Gauk nuo savo ap- 
tiekorio.

uni

mo-
ciernisku mokslu
— nekuomet ne

pa-
šauk Calumet 5401 ir

žmoną, kuri nekuomet tau 
nepadarys gėdos Barsukie- 
nės akiveizdoje...

Pabučiavo seniui kakton 
ir pridūrė:

— Tiktai žinai, Piliau... 
ten... to...

— Aha!... Ką dar ten 
to?...

— Ten reikės dar modis
tei primokėti dvidešimts 
markių. Nesusirauk tu ma
no balandi. Aš žinau, kad tu 
mane myli ir nori matyti 
laiminga...

— O kadangi nuosavis 
užsiganėdinimas suteikia 
žmogui tikrąją laimę...

— Ir pinigų neįkalinsime 
be nuošimčio... •

— Nusiramink, seni. Štai 
vietoj nuošimčio.

Abudu širdingai apsika
bino.

DILG ACiENįi

viename didžiųjų
Vokietijos
versitetų — ku
rie yra pagarsėję
giliausiu ir nau
dingiausiu

mano sėsti už kningos, neturėdamas čia pat
yvybę teikiančio tėvynės gėralo is selyklos

ir apynių — gėralo panašaus i

Sis, kitus pereinąs, puikus alus, viršijąs kitus savo kvapsniu,
lengvumu ir cystumu, yra tai vaisius praktikavimo per pusę šimt
mečio, praktikavimo “Beer Knowledge”, sujungiant vėliausius pa-
tobulinimus mokslo alaus dirbimo. Tuoj, negaišuodamas”,

tuoj be atidėliojimo” užsakyk dėžę sau.

McAvoy’s Malt Marrow yra ypatingas padarymas iš selyklos ir apynių del sustiprinimo

McAVOY BREWING CO., CHICAGO

8
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KATALIKAS
Chicago, Ill 9 d. Balandžio (April), 1914 m.

Section Two.

Metai XVICHICAGOS ŽINIOS
Tananevicz Savings Bank Ve
lykų dienų, Balandžio 12 d., 

bus uždaryta.
VELYKOMS ATĖJUS.• 

Linksmų Velykų, linksmų, 
Daug gaut margučių gražių; 
Praleisti laiką smagiai, 
Linksmai visiems nuošir-

' ' džiai.
Kiekviena didžiųjų motų 

švenčių primena kokį nors į 
didį nuotikį. Velykos pri
mena mums atsikėlimą Iš- 
ganytojaus. Bažnyčia rūpi
nasi tinkamai prirengti ti
kinčiuosius prie tų didžių 
švenčių. Iš savo pusės kiek
vienas geras katalikas rū
pinasi pasinaudoti tomis 
progomis, kurias Bažnyčia 
teikia. Vis tai daroma, kad 
pakėlus žmonyse dvasišku
mą, dorą, tikybą, žmoniš
kumą. Šventės didį džiaug
smą neša visiems, kurie 
prideramai rengiasi prie jų. 
Didį žmonėms džiaugsmą 
neša Velykų šventė.

Kaip žmogus pasaulyj 
viską gali sudarkyti, suga- 
dyti, taip jis gali ir šven
čių džiaugsmą sugadyti. 
Pas daugelį mūsiškių yra 
labai bjaurus paprotys įsi
gerti, net nusigerti per 
šventes. Toks ne tik kad 
neturi iš švenčių didžio 
džiaugsmo, no tik kad ne- 
pakįla dvasiškumai!, bet 
dar giliau pasineria nedory
bės balom Taigi, blaivinin
kai, naikinkim tą netikusį 
paprotį įsigerti per šventes.

Negali turėti tikro 
džiaugsmo iš švenčių tie, 
kurie silpnina, naikina sa
vyj tikybą ir dorą, skaity
dami raštus, kur niekina
ma tikyba, žeminama Baž
nyčia, dergiama tauta.

Didžioji dauguma mus 
viengenčių džiaugsmingai 
laukia ir linksmai praleis 
tą brangią pavasario šven
tę. Taigi sakome:
Lai ši pavasario šventė 
Linksmin jūsų jauną sielą, 
Lai papuošia jūsų mintį — 
Kas tik yra brangu, miela, 
Lai skaisti viltis ateities 
Suteikia ramumą širdies.

Tautinės dr-jos privalo 
rinkti gerą laikraštį 

už organą.
Dabartės ineina madon 

rinktis dr-joms laikraščius 
už organus. Ypač “Katali
ką” dr-jos mėgsta apsirin
kti už organą. Geras laik
raštis, tarnaudamas dr-jai 
už organą, gali daug jai pa- 

. tarnauti ir labai ją pakel
ti ir sustiprinti. Netikęs gi 
laikraštis tik ardys dr-ją.

Dr-jose pasitaiko kartais 
cicilikučių. Taigi, jei dr-joj 
kils klausimas rinkti orga
ną, tai, be abejonės, cicili- 
kučiai rūpinsis, kad cicili- 
kiškas laikraštis butų or
ganu aprinktas. Čia katali
kai ir tautininkai ir priva
lo mokėti atsispirti 
cicilikučių piršimus.
labai keista, kad tautinė dr- 
ja apsirinktų už organą 

prieš
Yra

Cicero, 
dr-ja 

organą

laikraštį, kur dergiama 
tauta, niekinama tikyba ir 
šventos teisybės. Štai Chi
cagos priemiestyj, 
Lietuvos Mylėtojų 
apsirinko sau už
vieną cicilikinį. Aš priguliu 
prie minėtos dr-jos. Būda
mas kataliku ir mylinčiu 
tautą jokiuo budu nesutik
siu mokėti prenumeratą už 
tokį laikraštį, kuriam kata
likystė ir lietuvystė tiek 
rupi, kiek žydui. Nemokė
siu prenumeratos net jei ir 
išbraukimu iš dr-jos narių 
skaičiaus man butų grasin
ta. Tik susipraskim, lietu
viai, ir nustokim stiprinę 
savo tikybos ir tautos 
vidonus.

Aš jau aštunti metai 
skaitau “Kataliku”,
juomi pilnai patenkintas ir 
nesiskirsiu su juo. Antri 
metai lanko mano šeimyną 
“Draugas” ir galop užsisa
kiau “Moksleivį”. Negai
liuos tų lėšų, kurias išlei
džiu šiems laikraščiams. 
Bet laikraščiams, kur nieki
nama tikyba ir tauta, nėra 
vietos mano namuose. Chi
cagos dr-joms patogiau ir 
geriau rinktis “Kataliką” 
už organą. Narys.

ne

kai
esu

Ant North Side susitvėrė 
nauja dr-ja.

Kovo 22 d. š. m. susitvė
rė šv. Kazimiero brolių ir 
seserių dr-ja, kurion gali 
prigulėti asmenis abiejų ly
čių. Pirmą savo susirinki
mą turėjo po num. 1644 
Wabansia avė. Įsirašė jon 
31 asmuo. Įsirašiusieji yra 
geri katalikai, uolus tėvi- 
nai'niai ir apsukrus veikė
jai.

Ši dr-ja turi tris pašelpos 
skyrius. Galima bus gauti 
$5, $10 ir $15 pašelpos sa
vaitėje. Žinoma, kiekvienas 
skyrius turi skirtingą mo
kesčių kningelę. Mėnesiniai 
susirinkimai atsibuna kas 
ketvirtas mėnesio hedėldie- 
nis. Geri vyrai ir moterįs 
yra kviečiami įsirašyti į 
naują dr-ją. Del žinių ga
lima kreipties adresu — 
1658 Wabansia avė.

Antanas Nausieda.

Blaivininkų kuopa nusisky- 
rė valdybą.

Pereitą nedėlią buvo mė
nesinis susirinkimas blai
vininkų kuopos ant Brjdge- 
porto. Susirinkimas atsibu
vo šv. Jurgio salėj. Buvo 
ir kalbėjo kun. Briška. Po 
to buvo valdybos rinkimai. 
Pirmininku liko išrinktas 
J. Mockeliunas, raštininku 
J. Tumasonis, išd. J. Moc
kus. Narių kuopa turi 26. 
Susirinkimai atsibuna kas 
pirmas menesio nedėldienis. 
Bažnyčioj bus pasakoma, 
kur susirinkimai atsibus. 
Centro valdyba dar nepra
nešė, koks kuopos numeris 
bus. Blaivininkas.

Lietuvos Sūnų dr-ja.
(Ant Town of Lake).

Šios dr-jos narys, Alek
sys Urbonas, jau metai 

kaip sunkiai serga ligoni
nėje. Ligos laike dr-ja šel
pė jį išduodama visą jam 
prigulinčią pašelpą. Po me
tų sunkios ligos pasirodė, 
jog pasveikti nebėra vil
ties, tuo tarpu pagelbos iš 
niekur nebuvo ko laukti. 
Žmona su mažais vaikučiais 
radosi blogose aplinkybėse 
ir jos laukė sunkus sielvar
tas ir vargas. Matydami tai 
dr-jos nariai, sušaukė dr-jos 
susirinkimą ir vienbalsiai 
nutarė sudėti $60.00 iš iš- 
do — jo pomirtinės ir su
dėję dar kiekvienas po $1, 
sušelpė Aleksį Urboną, ku
ris tuojaus išvažiuoja Lie
tuvon.

Skaitytojai, kurie šią ži
nutę skaitysite, įsidėmėki
te ir patįs atsakykite, ko 
butų sulaukęs A. Urbonas, 
jei nebūtų prigulėjęs prie 
dr-jos? Per tai lai kiekvie
nas lietuvis, kuris neprigu
li prie jokios draugijos, 
stengiasi prisirašyti. Liet. 
Sūnų dr-jon galima prigu
lėti kiekvienam lietuviui 
nuo 18 iki 35 metų amžiaus. 
Nario mokestis 35c. mėne
syj. Ligoje duodama pašel
pos $7 savaitėje. Susirinki
mai laikomi kiekvieną 1- 
mą subatą kožno mėnesio 
P. Pilitauškio salėje, 4512 
So. Hermitage avė.

J. J. Lietuvis.

Mirė jaunas lietuvis.
Pereitą nedėlią liko pa

laidotas ant šv. Kazimiero 
kapinių Kazys Balsys. Bu
vo 24 metų amžiaus. Trum
pas jo gyvenimas buvo pil
nas nuolatinio vargo ir kan
čių. Lietuvoj našlaitis daug 
kentėjo nuo pamotes. Su 
didžiu vargu atvyko Ameri
kon ir čia išbuvęs du metu 
tik keliatą mėnesių tegalėjo 
dirbti, o visą laiką sunkiai 
sirgo. Tikrai broliškai glo
bojo jį ir mirus prideramai 
palaidojo jo brolis Stasys, 
siuvėjas. Dar turi Amerikoj 
brolį Petrą. Kilęs iš Kauno 
gub., Žarėnų p.

Bjaurus būdas pagadinti 
gero žmogaus 

vardą.
Pastaruoju Įaiku nesvie

tiškai bjauriai buvo 1 ap
šmeižtas lietuvis graborius 
p. P. Mažeika. Buvo paskly- 
dęs po Chicagą gandas, buk 
p. Mažeika parsivežęs ne
gyvėlį iš ligoninės ir tas 
pas jį atsigavęs. Atsigavu- 
sįjį žmogų draiveris užtikęs 
ir. pasakęs apie tai Mažei
kai. Pastarasai paliepęs 
draiveriui primušti žmogų. 
Ta bjauri paskala su viso
kiais pridėjimais, pamargi- 
nimais sklydo ir platinosi 
po Chicagos lietuvius. Ga
lop išmintingesnieji sumanė 
padaryti galą tiems plet
kams ir viešai sugrąžinti 
gerą vardą teisingam žmo
gui. Apie visą tą dalyką 
štai kaip “Lietuva” No. 14 
rašo:

“Aišku, kad tai buvo ko
kio nors gyvulio kerštas ir 

tuos išvedžiojimus patvirti
no tolimesni tyrinėjimai.

Policijos stoties (prie 35- 
tos gat.) kapitonas pranešė, 
kad vieną sykį apie pusiau
naktį jį pašaukė kas ten 
telefonu ir pasakė jam, kad 
Mažeikis papildęs žmogžu
dystę (kaip augščiau pa
duota); todėl tegul polici
ja, girdi, padaro kratą ir 
patį Mažeikį gerai ištyrinė- 
ja. Pranešėjo vardo kapito
nas negalėjo paduoti, nes 
vardas, anot kapitono žo
džių, buvęs “two miles 
long” (2 mylias ilgas) ir 
jis jį spelinęs, spelinęs ir 
suspelyti negalėjęs.

Kapitonas atėjo pas Ma
žeikį, pervertė jo kningas 
su lavonų užrašais, išklau
sinėjo apie viską ir atrado, 
kad tame pranešime nėra 
nei žodžio teisybės, — tai 
buvo tik bjaurus šmeižtas.

Kad teisybės tame nėra, 
tuojaus paaiškėjo jau ir iš 
to:

1. Mažeikis nelaiko drai- 
verio jau nuo dviejų metų 
ir todėl su jokiuo draiveriu 
jis lavonų negalėjo parsi
vežti iš ligoninės;

2. Kningos ir liudininkai 
parodė, kad jokio lavono 
Mažeikis tuom laiku iš li
goninės neparsivežė.

Skundikas nei savo var
do nepadavė, nei nepadavė 
vardo to sumislyto nabaš- 
ninko, taigi aišku, kad čia 
norėta paleisti paskalas, 
apdergti gerą vardą ir su
naikinti biznį Mažeikio, ku
ris jau apie 15 metų yra 
graborium ir visados turė
jo vardą gero ir darbštaus 
lietuvio.

Pagalios klausimas liko 
pakeltas susirinkimuose šv. 
Jurgio ir D. L. K. Vytau
to draugysčių ir nutarta da
lykus nuodugniai ištirti ir 
tiems pletkams galą pada
ryti. Šių draugysčių dele
gatai ir delegatai Saldž. Š. 
V. J. draugystės, atvykę 
pas p. Mažeikį ir ištyrę vi
są dalyką, sutaisė sekantį 
pranešimą:

Pranešimas:
Mes, žemiaus pasirašusie- 

ji, atstovai vietinių drau
gysčių, susirinkę, peržiūrė
ję ir ištyrę visus paskalos, 
kurie leidžiami šlovės ir 
garbės plėšimui p. Povilo 
Mažeikio, graboriaus prie 
3315 Auburn avė., nutarė
me atsišaukti prie visuo
menės ir jai pranešti, kad 
mes pažįstame p. Povilą 
Mažeikį, kaip seną ir žymų 
Chicagos pilietį-obivatelių 
ir kad tuose leidžiamuose 
paskaluose nei trupučio tei
sybės nėra; jokių užmuši
mų, nei nieko panašaus 
buvo.

Šitas reikalas buvo pa
vestas net ir policijos 
pitonui ištirti, ir jis, išty
ręs, nerado nei žodžio tei
sybės Juose visuose plet- 
kuose ir nelemtose žmonių 
kalbose. Apie tai pranešda
mi visuomenei, mes že
miaus ir pasirašome:

D. L. K. Vytauto drau
gystės delegatai: V. Rač- 
kauskis, SU-Marcinkevičia,

lie

ka-

A. Jonikis ir S. P. Kunevi- 
čia.

Šv. Jurgio draugystes de-( 
legatai: K. Naugžemis, Jur
gis Polijanskas ir S. Diler- ( 
tas. *

Saldž. Širdies V. J. drau
gystės delegatai: Benedik
tas Butkus ir Jonas Maze- 
liauskas.

Pašaliniai liudininkai: J. 
A. Martiniais ir dr. A. L. 
Graičunas.

Andai subatvakarį šv. 
Jurgio parapijinėj svetai
nėj laikė savo susirinkimą 
“Susivienijimas Liet. Drau
gysčių Administracijų prie 
šv. Jurgio parapijos”.

Tarp kitų reikalų čia bu
vo pakeltas tas pats Mažei
kio klausimas. Susirinkime 
dalyvavo apie 3Q atstovų 
nuo 12 bažnytinių šv. Jur
gio parapijos draugijų.

Šitan susirinkimai! buvo 
tyčia pakviestas ir p. Ma
žeikis, kuris apie tą visą 
historiją delegatams papa
sakojo. Nebuvo visame susi
rinkime nei vieno žmogaus, 
kuris butų tiems bjauriems 
apie Mažeikį paskaloms 
tikėjęs. Delegatai, savo kal
bose išreiškė pasipiktinimą 
tokiais leidžiamais plepa
lais ir nekurie, kaip pav., 
p. B. Butkus (Susivieniji
mo prezidentas) ir dar 'ke
liūtas delegatų, karštose sa
vo prakalbose aštriai nu
peikė tuos paskalos ir iš
reiškė karštą užuojautą ne
teisingai apšmeižtam žmo
gui. Susirinkimas delegatų 
vienbalsiai nutarė užstoti 
už neteisingai skriaudžiamą 
žmogų ir viešai paskelbti 
visuomenei, kad ji į tokius 
pletkus netikėtų. Delegatų 
susirinkimas nutarė vien
balsiai prie viršpaminėto, 
augščiaus tilpusio praneši
mo prisidėti. Susirinkime 
dalyvavo sekančių draugys
čių atstovai:

Šv. Kazimiero Karalai
čio,- šv, Jurgio, Apveizdos 
Dievo, šv. Jono, Dovydo 
Karaliaus, Vyskupo Valan- 
čausko, D. L. K. Vytauto, 
šv. Martyno, Saldž. Š. V. 
J., šv. Mateušo apaštalo, šv. 
Juozapo ir šv. Dominiko 
draugijos.

Taigi galima tikėtis, kad 
dabar jau bus tiems plet- 
kams galas. Ir turėtų būti. 
Nes nieko bjauresnio, nie
ko žvėriškesnio nėra ir, tur
but, negali būti, kaip plėši
mas garbės nekaltam žmo
gui.

Jaigu ta visa historiją 
butų teisinga, tai butų bai
sus dalykas. Bet kad ji yra 
neteisinga — tai dar baises
nis dalykas, ir kiekvieną 
padorų žmogų girdint to
kius velniškus šmeižimus, 
ima šiurpuliai. Kiekvieno 
padoraus žmogaus taipgi y- 
ra priedermė tokius plepa
lus sulaikyti.”

Balandžio 5 d. Simano 
Daukanto dr-ja turėjo savo 
susirinkimą. Ši dr-ja taipgi 
išreiškė užuojautą p. Ma
žeikiu! ir pasibjaurėjimą 
šėtoniška paskala.

Paskalos jau po truputį 
pamirštama. Bet kandžioji
mai teisingo žmogaus dar

Žymus Chicagos lietuvių talentai.

M. Janušauskienė, M. Horodeckaitė,
Dramatiškas soprano. Soprano.
P-ni M. Janušauskienė (Jakševičiutė) yra gamtos 

apdovanota įstabiu balsu. Savo prigimtą dovaną pui
kiai išlavino lankydama porą metą American konser
vatoriją ir imdama privatines pamokas nuo p. M. Pet
rausko. Statant scenoj žymesniuosius veikalus, ji buvo 
svarbesnėse rolėse. “Birutę” statant buvo pirmosios 
vaidelytės rolėj, “Šienapjūtę” — Adonos rolėj. Gimus 
Lietuvoj, Amerikon atvežta vieną metu.

Šiemet laukė ir pabaigė Moller’s Beauty kolegiją. 
Po Velykų įsteigsianti savo Beauty Parlor.

P-lė M. Horodeckaitė antri metai lanko Music ko
legiją. Turi gražiai išlavintą balsą.

Abi dažnai pasirodo prieš lietuviu publiką. Abi 
priguli prie didžio “Kanklių” choro, vedamo p. B. Ja
nušausko.

nepasiliovė. Nesenai pas p. 
Mažeikį ateina kelintas’ vai
kinu ir dera jo buk liku
sius ir kitus daiktus, saky
dami, kad visvien jau jis 
bankrutijąs. Tai, mat, kaip 
norima įgelti geram žmo
gui.

PO RINKIMŲ.
Pereitą antradienį, balan

džio 7 d., Chicago j atsibuvo 
aldermanų rinkimai, šie 
rinkimai buvo svarbus tuo, 
kad juose pirmusyk ėmė da- 
lyvumą ir moteris pilietės. 
Moterių išviso balsavo 175.- 
000, gi vyriškių arti 315.- 
000. Moterių kandidačių i 
aldermanus buvo net 9, bet 
jų nei viena nelaimėjo. Jos 
labai iškrikusiai balsavo. 
Daugiausia laimėjo demo
kratai, tatai ir miesto tary
ba paliko demokratinė.

Ant mažojo balioto iš 12 
pasiulijimų didžiuma balsų 
priimta vos tik keturi, bū
tent: išleidimas bondsų lim
pamų j ii ligų ligoninei ir 
maudimosi pakraščių patai
symui, taippat nubalsuota 
prikergti prie Chicago Mor
gan Park ir Cicero. Visi ki
ti pasiulijimai, ypač pože
miniai geležinkeliai, atmes
ta. Turbut piliečiai labai 
mažai supranta požeminių 
geležinkelių svarbą. Prisi
eis jiems dar ilgus metus 
kaip silkėms grūsties pur
vinuose tramvajuose ir al
suoti nešvariu, pilnu dul
kių, oru.

Rinkimai praėjo ramiai, 
nebūta jokių atsitikimų.

Tą pačią dieną ir Mil
waukee, Wis. atsibuvo 
miesto majoro rinkimai. 
Majoru išrinkta dabartinis 
vietos majoras Bading. So
cialistai išnaujo prieš jį bu
vo pastatę savąjį Seidelį, 
bet Bading gavo 9.000 bal
sų daugiau už Seidelį.

Taippat nekuriose vieto
se Illinois valstijoj tą dieną 
balsuota už saliunų panai
kinimą. Kadangi prie to 
balsavimo buvo prileista ir 
moterįs, tatai jos savo bal
sais kaikur miestelius ap- 
sausino. Bet didesnieji 
miestai, kaip tai Spring
field, Rock Island, Wauke
gan, Aurora ir kiti visvien 
paliko “šlapi”. Bet reikia 
pripažinti, kad moterįs 
daug miestelių “šlapių” pa
darė “sausais”.

Susirinkimas.
Ateinantis “Aušros” 1- 

sios kuopos susirinkimas 
atsibus “Aušros” bute, 
3149 So. Halsted st., balan
džio 25 d.

Dar vienas bandymas.
P. John Smego iš Joliet, 

Ill., kurs ilgą laiką kentėjo 
nuo pilvo trukdėsių, pada
rė dar vieną bandymą, kaip 
jis sako: “Keliatą metų aš 
turėjau keblumų su savo 
skilviu ir nusprendžiau pa
daryti dar vieną bandymą 
su Tr. A. Elixir of Bitter 
Wine. Jis tuoj man palen
gvino skaudėsius. John 
Smego, 509 Francis st., Jo
liet, Ill.” Kiekvieuas pri
valo išbandyti Triner’s A- 
meriean Elixir of Bitter 
Wine tuoj, kai]) tik pajun
ta nereguleriškumą pilvo 
ar. vidurių funkcijose. Gali 
tai būti apetito netekimas, 
užkietėjimas, vėmimas ar 
atsiriaugėjimas. Šis vaistas 
išvalys vidurius ir sustip- 
rįs juos. Aptiekose, Jos. 
Triner, Manufacturer, 1333- 
39 So. Ashland avė, Chica
go, Ill. Jei jums gerklė 
skaudžiama jei turi skaus
mą strėnose ir kojose, ban
dyk Trinerio Linimentą. 
Jis yra labai stiprus. 
Adv.
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Nauji Išradimai
Naudingi pramanymai, įvairiausių visokių 
daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, visokie žmo
nių sumanymo prajovai ir taip toliaus.

Paukščiu pardavėjų apga
vystės.

Mėsai parduodamieji gy
vuliai ir paukščiai yra vi
suomet pasveriami, perka
mi ir parduodami nuo sva
ro. Paukščių gedulingi par
davėjai visaip stengiasi pa
sunkinti paukščius. Susek
ta, kad New Yorko paukš
čių pardavėjai iš vakaro le
sina paukščius ypatingai 
sutaisytu lesalu. Tame lesa
le esą daug smėlio ir žvy
ro; tas, sako, pasunkinąs 
kiekvieną paukštį puse sva
ro. Sako, kad New Yorko 
paukščių pirkėjai nusiper
ką nuo 150.000 iki 300.000 
svarų smėlio, žvyro ir kito
kių sunkių daiktų kas sa
vaitė.

Rūpinamasi, kad to daly
ko tyrinėjimu užsiimtų Su- 
vienytųjįj Valstijų ūkio de
partamentas.

' y
Naujo išradimo sėdynės.
San Diego mieste vienas 

žmogus išrado ypatingas 
sėdynes, kurios bus varto
jamos parkuose ir šiaip pa
silinksminimo vietose. Pap
rastai tos sėdynės taip nu
trypusios priešakiu, kad jų 
negalima vartoti, negalima 
ant jų atsisėsti. Įmetus gi 
tam tikron skylelėn pinigą, 
sėdynė atsitaiso ir galima 
ant jos patogiai pasisėdėti; 
Atsikėlus gi sėdynė vėl nu
sileidžia žemyn ir negalima 
sėdėti. Norėdamas vėl atsi
sėsti turi mesti kitą pinigą.

Tos sėdynės yra padary
tos ant to pat principo, 
kaip ir mašinos pasisvėri- 
mui ir kitokios.

Didis plaustas gabenimui 
per jurę.

Sumanyta yra pastatyti 
milžinišką plaustą, kuriuo 
busią galima perkelti trau
kinį iš Key West , Fla. į 
Havaną, Kuboj. Nuo Vie
no miesto iki antro yra 100 
mylių. Plaustas turėtų bū
ti 350 pėdų ilgumo ir 50 
pėdų platumo. Kainuosiąs 
$500.000. Jure plauksiąs ap
link 18 mylių valandoj. Vis
gi tai nepaprastas sumany
mas.

Jei jaunuolis vaikščioja 
miege, tai reikia pasaugoti 
ir nutvėrus gerai papurtin- 
ti, kad jis visai pabustų. 
Tas jį pagydįs.

Clėvelande trijų šokių 
salių savininkai turėję per 
1913 m. pelno $10.000. Juos- 
na atsilankė 666.000 porų ir 
mokėjo po 3c. už vakarą.

Judamųjų paveikslų te
atrai busią intaisyti ant pa- 
sažierinių garlaivių.

Suvienytųjų Valstijų lai
vynas pereitais 1913 metais 
suvartojo 30 milijonų ga
lionų žibalo.

Per Siberiją ketinama 
tiesti antrą geležinkelio li
niją, toliau į pietus nuo da
bartinės.

Nepaprasto didumo termo
metras.

Viename New Orleanso 
parke įsteigta nepaprasto 
didumo termometras. Jis 
yra 10 pėdų augščio. Laip
snius galima lengvai maty
ti iš toli. Čiclas galionas 
gyvsidabrio sunaudota tam 
termometrui. Tai didžiau
sias pasaulyj termometras.

Būgnas iš medžio liemens.
Afrikos žemės jau gana 

gerai ištirtos. Keliauninkai 
skersai ir išilgai išbraidžio
jo po jos raistus, miškus, 
pelkes ir tyrynus. Bet civi
lizacija dar labai mažą te
padarė intekmę į gyvento
jus. Tcbgyvena, tebkariau- 
ja dauguma jų senovišku 
budu’. Nesenai viena ke
liauninkų partija užėjo gen
tį, sodyboj kurios rasta mil
žiniškas būgnas, padarytas 
iš medžio liemens su išpu
vusiu viduriu. Ant jo vir
šaus yra ištemptos odos ir 
josna mušant plikomis ran
komis, padaro gan toli gir
dimą dundėjimą. Tai kari
nis būgnas.

Del MOTERŲ
Or. SIEMINOWIGZ

ofisas

8

1515 W.
Division g.
Kertė Milwaukee 
Tel. Monroe 2731.

'alandos: nuo 3 iki 
kare. Nedeldienį nuo 10 

iki 11 ryto.

Gyvenimo vieta:
4165 N. Avers Ave.

Tel. Irving 21563.

kur gydo speci
aliai moterių 

ligas be o- 
peracijų.

Taippat pri
ima ligo
nius atva 

žiavusius 
iš ki

tur.

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. SZL.IKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S. Halstad St. Chicago, III.

Chicagos lietuvių benas “Lietuva”, šis benas yra didžiausias Amerikoje. Dirigentu yra p. J. Jakaitis. Jis 
turi dideli pasisekimą, nes lietuviai juo naudojasi.

P. K. BRUCHAS
Geriausia vieta pir
kimui Laikrodėlių, 
Deimantinių žiedų,

Lenciūgėlių, Laketų Branza-
lietų, Špilkų, Kolionikų,

Šukų ir 1.1.
Mano tavorai yra teisingai gvarantuoti, 

p-eLes pigesnes kaip kitur. Laikrodėliai 
paauksuoti (gold filled), gvarantuoti ant 

20 metų 17 akmenų (17 jewel)
Elgin $14.78.

P. K. BRŲCHAS
3248 S. Morgui St., Chicago, iii. Kožna Moteris Privalo Turėti

Plaukiantis laišknešis.
Romiajame vandenyne y- 

ra grupa salų, vadinamų 
Tongan. Viena tos grupos 
sala vadinasi Niuafu. Palei 
tą salą vanduo yra labai ne
ramus ir ten pavojinga leis
tis jurėn valtimis. Didelės 
prieplaukos, kur gali jūrių 
garlaiviai priplaukti, nėra. 
Taigi reikėjo išgalvoti bū
dą, kaip čia paduoti garlai
viui laiškus ir kitus siunti
nius ir kaip gauti pačto 
siuntinius nuo garlaivio. 
Išgalvota šitoks būdas. Ge
ras plaukikas sėda ant tam 
tikros lentos, prie kurios y- 
ra tvirtai pririštas smaigas 
su krepšiu, kuriame randa
si gerai supakuoti pačto 
siuntiniai. Kas mėnuo at
plaukia garlaivis ir ji pasi
tinka pačtorius plaukikas. 
Nuo garlaivio nuleidžia 
krepšį su laiškais. Pačto
rius iš nuleistojo krepšio 
išima laiškus, savuosius in- 
deda ir plaukia atgal.

Bevielinis telegrafas labai 
išsiplatino.

Tas svarbus išradimas — 
bevieliais telegrafas jau 
gan gerai yra išsiplatinęs. 
Dabartės sviete yra 230 be- 
vielinio telegrafo stočių. 
1.200 garlaivių turi bevieli
am telegrafo aparatus. Re- 
gulerėse garlaivių linijose 
visuomet galima susinešti 
su bevielinio telegrafo sto
timis ir garlaiviais.

Jure, ant kurios paviršio 
pluduriuojant, galima 

užmigti. „
Kiekvienas žino, kad 

kiaušinis paprastame van
denyj grimsta. Bet jei van
denį užsudysim, tai jame 
kiaušinis jau negrims. Va
dinas, vanduo patirštėjo ir 
palaiko kiaušinį ant pavir
šio. Taigi užsudytame van
denyj ir plaukti butų len
gviau. Dauguma turbūt iš 
patyrimo žino, kad jure j 
lengviau plaukti, negu 
prėskame ežere. Yra tai del 
to, kad jūrės vanduo yra 
tirštesnis, jame yra ištirpu
sių druskų. Juo daugiau ja
me druskos, juo lengviau 
jame plaukti. Mirties jūrės 
vanduo, Palestinoj, šešis 
kartus turi daugiau ištir
pusių druskų, negu vande
nyno vanduo. Mirties jurėj 
žmogus gali be jokio pasi
stengimo užsilaikyti ant pa
viršio. Gali sau ramiai gu
lėti ant nugaros ir, skėčiu 
užsidengęs nuo saulės spin
dulių, gali sau skaityti 

j kningą ar laikrašti. Galima 
; net užmigti ant paviršio 
vandens bepluduriuojant. 
Utah valstijoj yra Great

■ Salt Lake, kur taipgi len- 
' gvai galima pluduriuoti ant
■ vandens.

Tiesioginė komunikacija 
telefonu liko įsteigta tarp 

i Anglijos ir Šveicarijos.

CHORAI REIKALAUJA 
NAUJŲ DAINŲ.

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

Chorai čia ne labai buvo kal
ti, nes, kadir norėdami, negalė
jo gauti naujų gaidų. Dabar ši
ta stoka pilnai gali but aprū
pinta. Dabar galima gauti dau
ginus kaip kapų 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” Kuingyne, 
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

Matomas užprašome
Visuomenę atsilankyti į musų krautuvę, o ypač ant pusvely- 

kinio išpardavimo. Randasi didelis skyrius: apautuvų, skrybė
lių, kepurių, marškinių apatinių, viršutinių ir t. t.

Mes tikimos kad musų geriausias ir vėliausios mados Tavo- 
ras — žemos prek'is, užganėdins visus atsilankiusius.

SAM THE HATTER
1816 - 1818 So. Halsted St., CHICAGO.

Lietiivys pardavėjas PETER PATRICK

J.OPPENHEIMER&(9
f W COR. ASHLAND AVĖ. & 47™ ST.COR. ASHLAND AVĖ. & 47™ ST.

DIDELIS

Velykinis
Išpardavimas

—B J L MESI
OilCcok-stovc

New Perfection yra visuomet gatavas naudojimui. 
Jokia malką skaldymo — jokių pelenų nešioti — jo
kių durnų — jokių sodžių. Padarytas su 1, 2, 3, ir 4 
degtuvais; abrusanis pasikabyti vagiais, nuleidžiamos 
lentynos ir tt. Rodytojas rodo kiek žibalo yra inde. 
Geriausias kuras del New Perfection pečių — del bi
le kokio pečiaus ar lempu — yra Perfection Oil. Par
davėjai visur. .1

STANDARD OIL COMPANY
(A‘n Indiana Corporation) 

CHICAGO, ILL.

NEUŽMIRŠK!
Kad mes laikome puikiausių ir geriausių gvarantuotų tik

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

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

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

Statement of the Ownership, Ma
nagement, Circulation, etc., of “Ka
talikas” published weekly at Chica
go, Illinois, required by the act of Au
gust 24, 1912.

Editors P. Tumasonis & P. Gudas 
946 W> 33rd St., Chicago. Ill. Mana
ging Editor & Business Manager S. 
P. Tananevicz 3249 So. Morgan St., 
Chicago, Ill., Publisher & Owner J. 
M. Tananevicz, 3252 S. Morgan St., 
Chicago.

Š. P. Tananevicz
Business Manager.

Sworn to and subscribed before me 
this 7th day of April 1914.

Joseph A. Abrosius,
Notary Public 

(My commission expires Oct. 11, 1914;)

DABAR TĘSIASI

Dvigubi Dov. Tikietai
Panedelyj,

Utarninke,
Seredoj
Ketverge,

Balandy 6-7-8-9

PUIKUS PREZENTAI BUS
DUODAMI

DU-KART NEDEMNIS LAIFŽūšTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petnįjčia.
-------- ------~---- PRENUMERATA KAŠTUOJA:--------------- - -----

AMERIKOJ f ”es‘^at$u2i? osEpušei nicituĮ
KTTPOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.30, Angli-

_________(Joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
S20-52 2 W. South *11., - Mahanoj City, Pa.
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'4 abar Išsirink Sau Pa
vasarinį Siutą iš Con

tinental Didelio Skyriaus

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.

D

JO

IKampas Milwaukee or Ashland ^Avenue

Kongresas veikia. Meksi
ke prasidėjo nauja kongre-

Pasiryžk dabar ateiti i Continental madų paro
dą tuoj, be atidėliojimo. Jus žinote, kad Continental yra 
garsus savo didžios vertės aprėdalais, bet ligšiol dar 
nebuvome išstatę tokios daugybės gražių ir puikių vy
rų siutų ir overkočių, kokius išstatysime rytoj. Ge
riausi dirbėjai visos šalies panaudojo gražiausias mate
rijas ir suliejo puošniose, gražiose spalvose; naujos ge
lumbės specialės kokybės — ir padaryti i naujausios 
mados siutus. Šitie išdirbėjai labai brangina nepaprastą 
Continental galią pirkti. Jie žino, kad jie turi duoti 
prideramas kainas, kad varyti biznį ir jie tą atlieka. 
Todėl tai mes galime tą išstatyti.

Extra Specialist t O 
Didelis Išpardavimas Pavasa- . | 
rįnįų tiktai už ... .

Reguliariška kaina $15, $18 ir $20
Jums dabar reikia pavasarinio siuto. Ateik ank

sti ir išsirink iš nesulyginamu, puikių angliškų stylių, 
arba Norfolks, jei jums geriau patinka. Gvarantuoja- 
me, kad gerai gulės ir kad busit pilnai patenkinti — 
absoliutiškas sutaupymas nuo $3.00 iki $4.00.

Kiti Dideli Pigumai

Augštos raudos vidurmiestyj nedaleidžia anoms 
krautuvėms susilyginti su kainomis Continental tavo- 
rų. Todėl tai tūkstančiai jaunų vyrų pirks savo velyki
nius siutus iš didžio mus išstatymo.

Siutai del Jaunų JO 
Vyrų tiktą! po.... ®

Paprastai parsiduoda po $10 ir $12
Naujausias Norfolk stylius madnoj mėlinoj sar- 

žoj. Kiti didžios vertės daiktai iš geriausios materijos 
iki $15. Ši vieta yra Chicagoj geriausia, kur gali nusi
pirkti drabužių del savo vaikų. Visokių stylių ir dy
džių nuo $2.95 ir augščiau. Nuspręsk dabar ateiti ry
toj į Continental.

Iš Meksiko sostinės pra
neša, kad gen. Villa nega- 
I lis perdaug džiaugties mies
to. Torreono laimėjimu, ka
dangi federalis gen. Velas
co iš ten pasprūdo su 5 
tūkstančiais savo kareivių, 
gi dabar gavęs dar 4 tūks
tančius kareivių pagelbos ir 
su tomis jėgomis mėgisiąs 

i apgulti gen. Vilią Torreo- 
ne. Ar tasai apgulimas i- 
vyks, nieko tikro nėra ži
noma.

Iš Torreono ir apylinkių 
gen. Villa ištrėmė visus ten 
gyvenančius hispanus ir jų 
turtus paprastu budu su- 
konfiskavo. Bus naujos rie
tenos Europos valstybių su 
Suv. Valstijomis.

Antras Meksiko revoliu- 
cionistu vadas Zapata, apie 
kuri seniau buvo kalbama, 
kad susirėmime žuvęs, esąs 
sveikas ir senoviškai pro
vincijoj Guerrero prajovus 
išdarinėjąs. Antai Chalape 
jis suėmęs vietos katalikų 
vyskupą ir grasias ji Di
džiojo Pėtnyčioj nukryžiuo
ti, jei vyskupas jam neiš
mokėsiąs reikalaujamų 50.- 
000 pesos. Zapata užsiimdi- 
nėja plėšimais ir žmonių 
žudymais.

Oficialiai paskelbta, kad 
Bulgarijai paskutinieji ka
rai atsiėję 548 milijonai do
leriu ir 55 tūkstančiai ka
reiviu užmuštais! Tan skai
tliui! neineina sužeistieji ir 
palikusieji amžinai luišais.

Turkijoje išnaujo turkai 
mahometanai ėmė persekio
ti ir skersti krikščionis, 
daugiausia armėnus.

Didžiausia “Up Town” Drabužių ir čeverykų kraut
Atdara Ui., Ket

Karalius sergąs. Švedijos 
karaliaus Gustavo sveikata 
einanti menkyn. Karaliui 
išpjauta akloji žarna ir nuo 
to jis nesitaisąs. 

I

Baisi nelaimė. Apylinkė
se Belle Isle juroje pražuvo 
64 jurininkai nuo laivo 
“Newfoundland”, kurie ten 
valtimis gaudė jūrių šunis. 
Kuomet jurininkai būriais 
valtimis buvo atsitolinę nuo 
vyriausiojo laivo, staiga pa
kilęs ant juros orkanas su 
sniegu, baisi audra ir visi 
atsitolinusieji atsirado neiš- 
vengtiname pavojuje. Pra
ėjus parai, kuomet audra 
aptilo, leistasi nelaimingų- 
jtj ieškoti ir 64 jurininkai 
atrasta sušalusieji ant ledo 
lyčių. 30 jų visai nesurasta. 
Kiti surasta su atšalusiais 
kūno sąnariais.

ir Sub. vakarais ir Nedalios ryte

Eisią pas karalių. Londo
no sufragietės paskelbė, kad 
gegužio .21 dieną š. m. jos 
būtinai, kadir prievarta, 
turėsiančios pasimatyti su 
karaliumi ir jam papasako
ti apie savo vargus.

Anarchistai nerimauja. 
Francijos socialistai su re- 
publikonais andai Paryžiu
je buvo parengę bendrą po
kylį, kuriame žymiausiu 
kalbėtoju buvo ex-premie- 
ras Briand. Šiam pradėjus 
kalbėti, salėn mėgino įsi
veržti būrys anarchistų, bet 
policija visus išvaikius. In- 
domu, kodėl jų neįleista.

Mirė rašėjas. Monachiu- 
me, Bavarijos sostinėj, mi
rė žymus vokiečių rašėjas 
Paul Heise, kuris 1910 me
tais buvo gavęs literatinę 
Nobelio dovaną.

ADMINISTRATORIAUS jĮ

Išpardavimas!
Insteigta 1879 X 1853-55 Blue Island Ave. 35 metai.

J. J. Dvorak & Co.
Per 35 metus po No. 1853-55 Blue Island Ave. Chicago 

Inpedinių liepta likviduoti prekes per 30 dien., pradedant 
nuo subatos, balandžio 11 d., 1914, 8:30 vai. vakare.

vertes> Unįjos darbo, rankų siutų 
•dIIIII OHO pavasarinių, rudeninių ir žieminių ‘t & v V © V w v drabužių, čeverykų. skrybėlių irt 
visokių daiktii del vyrų, vaikų ir jaunų vyrukų, viskas pa
daryta mus pačių unijos dirbtuvėj,bus išparduota pas mus 
1853-55 Blue Island Ave., tarp 18 ir 19 gatvių 
kur didžiausias išpardavimas moderniškų prekių del vyrų, prianglių ir vaikų 
prasidės. Administratorė L. K. Cihak, užėmusi vietą mirusio J. J. Dvorak, 
išstatys ant pardavimo sandėlį prekiit, prigulėjusių mirusiam vyrui. Pre 
kiai susideda iš įvairiausių rūšių siutų, overkočių ir naminių daiktų Vely
koms. Didžiausias ir milžiniškiausias sandėlės drabužių, skrybėlių, rakandų 
pietų vakarinėj dalyj, jus rasit geriausią pasirinkimą vyrų, prianglių ir valkti 
drabužių Chicagoj ir tas administratoriaus išpardavimas prasidės tikrai su
batoj, balandžio 11 d., 8:30 vai. vak.

Kiekvienas čia pasakymas yra absoliutiškai teisingas. Mus namai yra da
bar uždaryti kad uždėti kainas ir sutvarkyti milžinišką sandėlį prekių del 
administratoriaus išpardavimo, kurs prasidės subatoj balandžio 11 d. 8:30 
vai. vak. Atsimink atnešti šį dokumentą ir sulygink ar tikrai parduodame, 
kaiti čia garsiname. Kiekvienas čia garsinamas dalykas yra absoliutiškai 
teisingas. 35 metai teisingo Ir ištikimo pardavojimo J. J. Dvorako stovi už 
kiekvieną čia pasakymą. Administratorais tikrai gvarantuoja pilną užganė
dinimą ant kiekvieną pirkto daikto arba jus pinigais sugrąžinti bile kokią 
dieną laike išpardavimo.

Siutai del suaugusių Vyrų ir 
jaunų Vyrų

Kiekvienas siutas ir overkotas mus 
namuose turi unijos ženklą. Didesnė 
mus drabužių dalis yra išdirbama po 
mus pačių priežiūrą ir visuomet užti
krino nešiotojui užganėdinimą. Krau
tuvė yra didžiausia pietų vakarinėj 
dalyj ir per 35 metus ši ištaiga buvo 
žinoma, kad visuomet čia buvo dra
bužių vėliausių madų.
Vyrų vilnoniai siutai, vėliausios ir 
naujausios mados, naujo pavasario 
modelio Dvorako kaina

Kelines del Vyrų, jaunų 
Vyrų ir Vaikų

kelinių skyrius yra taip pilnas 
ir bile kokioj krautuvėj Chica- 
Yra visokiausių rūšių kelinių,

Mus 
kaip 
goj. 
visokių parvų, visokių didumų, že
miau paminėsime keliatą stukių, ku
rios bus išstatytos ant išpardavimo.

2000 porų vaikų iki kelių kelnaičių 
knickerbockers nuo 4 iki 18 metų, 
vaikų knickerbockers visuomet 
rako parduodami po 50c. da-

Dvo- '

12c
gerų

39c
Vaikų Knickerbocker, grynų 
vilnų Dvorako kaina po 75c ir 
iki $1.00, dabartės ....................

Vyrų kelinės, gerai laikančios Wel
lington medegos Dvorako ku:-aA_ 
na $.1.00 dabar ......................... ■r“u

I
Vyrų tvirtos, gero“ “Nove’ Jli-f*' r.'i. 

visokių spalvų. Dvorako Kaina

Peikia doktriną. Buenos 
Aires, Argentinoj, preziden
tas Peną išleido kningą, ku- 
riaja aštriai kritikuojama 
Amerikiečių Monroe dok
triną. Washingtono valdi
ninkams tasai kritikavimas, 
sakoma, labai nepatinkąs.

so sesija, kurią atidarė pats 
diktatorius Huerta. Susi
rinkusiems atstovams ir 
publikai jis kaipir visuomet 
pranešė, jogei stengsis viso
mis savo jėgomis šalį ap- 
malšyti... Publika visur 
prezidentą maloniai sveiki
nusi. ..

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

Sulyg daržo išrandavojimo ir visas informacijas 
suteikiama:

“KATALIKO” REDAKKCIJOJ,
3249-53 So. Morgan St.,
Darže pas Marozą, daržo užveizėtoją.

Chicago, Ill.

Anglijoje straikuoja 170.- 
030 anglekasių. Angleka- 
syklose darbai sustoję. Di
desniuose miestuose atjau- 
čiama anglių stoka. Strai- 
kininkai nusprendę neiti 
darban, kol jų visi reikala
vimai nebusią išpildyti. To
dėl Anglijai grasia naujas 
ekonominis krizis.

Varšavos nauju gen.-gu- 
bernatoriumi nuskirtas ge
nerolas žilinskis, genera- 
lio štabo viršininkas.

Sunkiai susirgęs Austrijos 
imperatorius Pranas Juo 
zas. Susirgęs nuo peršalimo.

Poni Caillaux, kuri nese
nai Paryžiuje nušovė “Fi
garo” redaktorių, iš kalėji
mo neišleidžiama. Valdžia 
varo tardymus ir suseka vis 
daugiau augštesnių valdi
ninkų, įveltų tan skanda
lam

Albanijos princas Wied 
savo valdymą pradeda ka
riniu budu. Visoj Albanijoj 
jis paskelbė mobilizaciją 
tikslu atimti iš graiku pie
tinę Albaniją, kurią grai
kai paskelbė respublika.

Apdaužė valdininką. Iš 
Serbijos Mouastirio prane
šama, kad tenai serbij 
r el is gerokai apdaužęs 
glijos koiisuliato vieną 
dininką, nekokį Greig, 
ris uoliai gynęs vieną
glišką pirklį, kaltinamą už 
apgaulybes.

bu-
An- 
val- 
ku- 
an-

Vienas skyrius vyrų siutu, su vien- 
linką ir dubeltava krutinę, vėliausios 
1914 m. mados Dvorako kai-į»r» 
na $15 administratorės kainavOiO'J

Didžiausios vertės siutų kadais pa
siūlytų Chicagoj turime 200 vyrų siu
tų, gerai giasiutų su juodomis ir mė
lynomis saržomis 1914 metų modelių, 'šios 
siutas, kurs patenkįs daugiau kriti-j nuo $3.75 ir $4.00 Išparda- 
kuojantį žmogų, siutas, kokio niekur i vimo kaina .......................... JJOG
pigiau Chicagoj negali nusipirkti, par- 
davotaą Dvorako kaina $18,An AE - 875 poru po $5 vilnonių kelinių, nega- 
dabar ......................................99(03 t. .
Kitas skyrius rankomis siutų pavasa-! 
rinių siutų, padarytų vėliausių su ' 
dviem ir trims guzikais, 1914 mode
lio, gero sunkumo, juodomis ir mėly
nomis saržimis, pasiūti mus pačių 
krautuvėj, vieni i.s sarža, kiti alpaca 
pamušti, pasiūti Dvaroko pavasari-

ni "ž *20’ ,labnr . . . . $12,95
Mus krautuvės siutų grietinę, rasi ši
tame skyriuj, goriausios 1(5 unciją sar
žos, molinos ir juodos, rankomis pa
siūti siutai ant 1914 modelio, yra pui
kiai tinkanti siutai, yra tai siutų san
delis, kokio nesiranda Chicagoj ir 
kokio nei pas ka nepirksi pigiau, 
kaip $45. Dvorako kaina visuomet bu
vo $40, administratorės 
kaina ...'..........................

Ii prisilygint! kitoms, dabartės išpar- 
davimo kaina $2

Vaikų Drabužiai,
i r

Vienas skyrius vaikų siutų, Dvorako 
pardavinėta po $2.50, vėliausio mode- 

nrąąij uunią oiniAUpjudsi oįį 79c

$89.50
Overkotai

1000 pavasarinių ir žieminių overko- 
tų pigiau gausi, negu kad neapdirb
ta medega kainuoja. Proga nusipirk
ti žiemiai overkotą už trečdalį kai
nos, o kitus ir dar pigiau, negu už 
trečdalį. Lengvus, sunkus, vidutiniški. 
Tikras sūkurys išpardavimo overkotų 
del vyrų ir vaikų. Dabar pirkdama 
sutaupysi mažiau du trečdalių tų pi
nigų, išleisti, jei vėliau pirksi.
Labai geri overkotai visokių spalvų — 
pilki, juodi, su škotiška priemaiša, 
Dvorako kaina $10 dabar gg 
Pavasariniai overkotai oxford pilki, 
Cambridge vicunąs, ir kitokios ma
terijos. Dvorako kaina $15.'A a ae 
dabar ......... .'.........................
Melton ir Kersey overkotai, su šiltais 
pamušalais, šilko aksomo kalnieriais, 
daug stylių, visokio ilgumo Dvorako 
Kaina $12.50 dabar ............ gg

Vyrų Skrybėlės dėl 
Velykų

$1.50 skrybėlės už ........................59c.
$2.00 skrybėlės už .......................... 95c
$3.00 skrybėlės už .................... $1.35
Vyrų $1.00 sveteris už .............. 39c.

. čkhJM*! E'. SHm4' 4 ■ < iii > f.

Mažų vaikinukų siutuliai nuo 2% iki 
7 motų amžiaus vaikams, vėliausių 
rusiškų stylių, geros materijos ir mė
lynos saržos siutai Dvorako kaina 
po $5, dabartės išparduo- An AA 
dant .......................................

Vaikų einčila overkotai Norfolk siu
tai, švelnių vilnų, pijkų, mėlynų, juo
dų, flanele pamušti, polo ir rusiško 
styliaus, Dvorako kaina po An /r 
$7, dabar ....... i..................

Vyriški Apredalai.
Puikus, dailus vyrų nosiniai, 
gražiais pakraščiais vertės 11c. 
dabartinė kaina ........................

Geros, tvirtos, storos, juodos ir 
spalvų pančiakčos vertės 

dabar ..........................................

(’lysti airiški lininiai nosiniai regulerė 
kaina 20c. dabar

Vyrų šilkais išsiuvinėtos pet
nešos vertos 50c. dabar .........

Z

Vaikų kelnaitės vertės 50c. 
dabar ..........................................

Lengvus Balbrizgan apatiniai skalbi
niai išparduodant kaina |9c
Geriausio darbo marškiniai ver- 
tės 50c. išparduodant ............. fcvC

SU

2c
kitų 
10c.

5c
8c 

19c
I2c

Viėnas skyrius vyrų kelinių mėlynos 
saržos ir su puikiomis priemaišomis, 
parduota Pvorako nuo $3.75 Ai AE 
iki $4, dabar ...................... vl«vU

TFMYK1 1<iant suteikti Patogumą darbininkams, 
1 11 muSų krautuve bus atdara

Vakarais iki 9 valandai. Nedėliomis iki pietų.

J. J. Dvorak & Co.
1853-55 Blue Island Ave., tarp 18 ir 19 gatvių.

Pardavimas prasideda Subatoj, bal. 11 d„ 8:30 ryte.
Tęsis per 30 d. L. K. CIHAK, ad-re.

Gaivekarių išlaidos sugrąžinamos perkantiems 
už $10 ir viršaus.

Reikalingi rūbų pardavėjai. Kreipkitės tuojaus.

-■S
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' 12 KATALIKAS

g MOTERIŲ SKYRIUS. I

DELKO MOTERIMS LY
GIATEISĖ BŪTINAI 

REIKALINGA.Nuo neatmenamų senovės laikų taip buvo, kad moteris sunkiai dirbdavo, atlikinėdavo nesmagiausias pareigas ir niekas nekuo- met neatkreipdavo domos į jų silpnumą. Čia, žinoma, turime omenyj visas moteris, bet ne kokią saują pa- 
f rinktinųjų.Toksai moterių padėjimas pagimdė anormalius santikius, kurie viešpatauja ir po šiai dienai. Sulyg nuoamžinų įstatymų, žmonijoj, kuomet skriauda pasiekia tokio didumo, kad jau jos negalima pakelti, įvyksta perversme — taip į- vyko ir moterių judėjimas. Įvyko beveik vienu laiku visame pasaulyj solidaris, seserinis. judėjimas ir todėl jis šiandie skaitosi didžiai moterims pasekmingu daiktu.Čia, žinoma, nekalbama apie pasibjaurėtinus sufra- giečių darbus Anglijoje.Kovalaimįs ėjimas moterių, kurios visur laimingai laimi sau būtinai prideria- mas teises, yra vienatinis savo rūšies didelis organizuotas protestas prieš neteisybę. Su išdidumu moteris gali pasižvelgti į tai, ką pastaraisiais metais jos y- ra iškovojusios: septyni mi- __ lįjoiiai moterių šiandie jau turi politikos teises, Norvegija ir Finlandija turi visiškas lygiateises (Filandi- joj dabar yra 21 moterių atstovių seime), Švedija, Danija, Anglija leidžia moterims užimti vietas valsčių tarybose, mokyklų komitetuose.Australijoj ir Suv. Valstijų 10 valstijose moterims suteikta lygiateisė politikoje. Pasekmės visur yra žymios, gi tų laimingųjų šalių vyriškiai pasididžiuodami kalbasi apie moterių veikimą ir iš to gemančią visuomeninę naudą.Moterių judėjimas gimė kovos už laisvę metu Amerikoje ir tai antsyk jam suteikė kiltą ir demokratinę žymę.Palengva, labai pamažu ima busti pajautimas, kad turėjimas privilegijų yra netik neteisingas, bet taip- pat didžiame laipsnyj kenksmingas, lygiai del tų, katrie jas turi, taip kaip ir del išskirtų.Ir tuomi taigi pasiremiant ėmė mokslininkai ir žymesnieji vyriškiai kreipti savo domą į šio laiko kenksmingumą laikyti moteris pamirštyje ir mažat- vėje. Todėl imta kurti vyriškių lygos, kurių užduotimi — kovoti už moterių lygiateisę.Kultūra turi būti prasta ir nepilna, jei pusė gyventojų ir tai dar motinos, jaunos kartos auklėtojos y- ra prašalintos iš dalyvumo toje kultūroje. Jei giliau pagalvosime apie šių dienu santikius, tai išteisybės neturime kuo pasigirti ir priversti prisipažinti, kad ver

ta pamėginti, ar moteris savo veiklumu neįvestų šio- to naujo viešąjan gyvenimai!?Juk pasaulis susidaro iš vyriškių ir moterių, o žinoma, kad kiekvienas geriausiai pats žino ir pažįsta savo reikalus ir geriausiai tuos reikalus gali atlikti.Yra ištisas didelis skyrius gyvenimo apsireiškimų, kurių kilčiausias ir hu- manita Tingiausias vyriškis nekuomet pilnai nesupras.Nes argi kitaip butų šiais laikais galimi įstatymai, skriaudžia utie j i taip neš- liubinius vaikus ir prašalinanti juos šalin už gyvenimo sienų, ar galėtų būti taip baisus nešliubinės motinos likimas ir jos pažeminimas? Ar katras vyriškių įstengs tikrai suprasti, kuom yra tokiai motinai tasai gyvenimo sunkus laikotarpis, kurį paprastai savo sąžinėje nešiojasi koks tai suvedžiotojas?O ar globėjimas apleistų vaikų, mokyklos dalykai, viešoji labdarybė nebūtų geriau suorganizuota moterių rankose?Statistikos paliudija, kad tūkstančiai moterių darbuojasi tuose pačiuose užsiėmimuose ir visur apturi menkesnę mokestį už vyriškius; tasai moterių darbo išnaudojimas kiekviename užsiėmime, papildomos piktadarybės akiveįzdoje vaiku, istatvmais leista prostitucija, gi šalę to labai silpna kova prieš baltųjų prekių priklybą, kuri kas metai tūkstančius moterių pražudo — tai vis logikinės pasekmės to, kad moterims nesuteikiama lygių teisių politikoje.Tečiau tas viskas turės atsimainyti ir tai trumpu laiku, demokratinės ideos pažangumo niekas neįstengs sulaikyti ir nuo to pažangumo intekmės būtinai nukris ir pančiai nuo moterių. K.
MOTERIŲ JUDĖJIMAS 

TURKIJOJE.Turkijos moteris kaskar- tas vis energingiau ima kovoti už savo emancipaciją, už pasiliuosavimą iš savo baisios vergijos, kokioj nuolat uždarytos jos laikomosArtimiausiuoju obalsiu- - gali jis išrodyti tuo tarpu menku daiktu — tai kova su šydais (velionais), turkiškai vadinamais “jašmak”. Tasai obalsis yra labai po puleris ir podraug teisingas. Moteris kadangi nori dirbti, nori užsidirbti. Tuo tarpu šydas, atskyriau t is ją nuo vyriškių pasaulio, neleidžia jai užsiimti jo- kiuo darbu pramonėje, pir- klyboje, viešose įstaigose.Charakteringa tas, kad moterių kova už teises tur- kėse pagimdė tokią idealizmo srovę, kokio nepatėmi- jaiue visuomeniniame turkų gyvenime. Vyriškis — turkas, viešpataujantis gaivalas, gina kadangi visomis keturiomis savo seną 

viršininkaujantį padėjimą, kaip visuomenei!, taip valstybei! jis neleidžia skverb- ties svetimoms arba radikalėms mintims. Moteris gi kovoja prieš priespaudą, prieš vergiją ir tas iš jos daro esybe labinus jautresnę į abel- nus idealus, į plačiuosius obalsius. Turkijos pažangiosios moteris pastaraisiais laikais susispiepiusios aplink laikraštį “Kadinlar Duniassi” (moterių pasaulis) ir tasai laikraštis pav. pajudino tokį klausimą, kodėl bėgyj šešių metų (nuo konstitucijos įvedimo) taip mažai Turkijoje visako atlikta ir patvirtino, kad šalę politikinių reformų pridera uoliau užsiimti ir pasidarbuoti socialėmis reformoms, visupirmu užsiimti šeimv-i". likimo klausi- vmu.Tas klausimas pasibaigė tuo, kad valdžia uždraudė minėtą laikraštį išleidinėti. Be to karinis teismas paskelbė, kad busiąs aštriai baudžiamas šeimynos tėvas, jei kur gatvėje bus pamatyta moteris be šydo, arba su nepakaktinai tankiu šydu. Tasai grūmojimas tečiau moteries nebaido. Turkės moterįs pasirengusios pasigauti įvairių priemonių, net tokių, kokias vartoja Anglijos sufragie- tės, jei joms priesieitų kentėti valdžios persekiojimus.Be to yra neabejotinas daiktas, kad Turkijos moterių emancipacijinis judėjimas, atsibunantis tokiomis sunkiomis sąlygomis, retkarčiais veda prie nesmagių ir liūdnų išsišokimų. Tasai apsireiškimas neiš- vengtinas. Uždaryta turke ilgisi laisvės, išsvajoto eu- ropiškumo ir tankiai krinta auka del stokos prityrimo. Visokie “europiečiai” avanturistai, pakalikai, kelneriai suvedžioja moteris ir tos paskui žūsta kur ant Paryžiaus bulvarų arba dar aršesnėse vietose. Be to tarp moterių platinasi įvairios ligos, prasižengimai...Bet nepamirškime, kad taip ilgai negalės būti, moteris ims viršų ir pasiliuo- suos iš tos bjaurios savo vergijos.
MOTERIŲ DARBAS.Daug pas mumis kalbama apie reikalingumą savistovybės, laisvės, nepri- gulmybės ir tp., bet įštei- sybės, deja — dalykai stovi taip, kad daugybė merginų imančiusi kokio nors darbo, tai laiko sau už “prievartą”, kaipo trumpam laikui kalinimą; jos todėl metasi su džiaugsmu, kuomet ant gyvenimo horizonto pasirodo senai laukiamas vyras. Bet kuomet laikui bėgant kuri mergina laukiamo vyro sau nesulaukia ir kuomet tuo atveju jau netenka jokios vilties — tuomet iš jos palieka surugusi, susikrimtusi darbininkė, kuri savo pareigas pildo ot kad tik jas šiaip-taip nustumti, nes žino, kad jai tame darbe prisieis visas amželis vargti.Vyriškis, imantysis darbo,* visupirmu mintyj turi, kad ant to darbo jis privaląs pąręmti visą savo ateitį, kalci jo gerbūvis, ambici

jos užganėdinimas, troškimų pasiekimas, svajonių išsipildymas pridera taigi nuo to darbo. Tatai tau darban jis indeda visą savo energiją ir gerą valią ir taip su pasigerėjimu parinktą sau darbą dirba.Moteris, aršiau prie užsiėmimo priruošta ir kovo ti už būvį mažiau pratusi, privalėtų ištempti visas savo proto ir inteligentijos jėgas, geizdama susilyginti su vyriškiu, o tuo labaiu jį peraugštinti. Tuo tarpu su maža išimtimi jos darbas, nors tikrai ir sąžiningai atliekamas, neišeina iš užbrėžto rato; reikalu sasta- ta, kas jai suteikia užsiėmimą, jai visai neapeina ir svetimi jai yra visokie veikimai, atsirandanti už kasdieninių pareigų sferos. Todėl tegu tiktai kokiame nors išimtame atsitikime pasitaiko reikalas kokios- nors initiatives, kad parodyti nors mažiausią savistovybę, o ypač tegu bus reikalinga greita orientacija, moteris tuoj netenka galvos ir palieka bejėge. Ne todėl, kad jai tam tikslui truktų reikalaujamos inteligentijos, bet todėl, kad ji pripratus savo darbą atlikinėti mechaniškai, apie kitką visai negalvodama, vientik laukdama “išvedimo iš tos vergijos”.Naturalis yra visiškai daiktas, jei moteris trokšta išeiti už vyro ir sudaryti sau naminį židinį. Yra tai gamtos įstatymas ir joks spėliojimas jo negali panaikinti, kiekvienas darbas tečiau tik tada gali būti tobulas, jei anan indedame visą savo energiją. Kuomet musų doma yra išsiskirsčiusi ir priderančiai neįpama- tuota, darbo pasekmės visuomet bus negatives.Moteris, dirbanti kokį nors darbą su inteligentija ir su pasišventimu, perstoto didesnę gvarantiją pildyti paskui vertai žmonos ir motinos pareigas, negu apimta apatijos ir pilna a- bejonės darbininkė.
AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT-^ 

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

švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
Musų dienios yra žemiausios.

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

&

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

“Ant 
baro 

geriausia 
Žmonės supraft- 
tanti vertę geros 
ruginės degtinės
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai,

Reikalauk S-O-L

Namų šeimininkės ir vaikų auklėtojos padėjimas nėra paprastas šiaip sau daiktas ir iš moteries reikalauja daug savistovybės, iniciativos, taippat gero ir organizuoto darbo.Vyriškiai pripratę žiūrėti į savo darbo drauges, y- patingai į pasižymėjusias patogybe, kaipo į gražius paukštelius, laukiančius tik atidaryti narvą, kad iš a- no pasprudus. Retkarčiais labai ilgo laiko reikalaujama, kad tokias mergeles pertikrinus, jog ir moteris gali rimtai atsinešti į darbą.Kadangi visuomenė link moterių darbo jau iškaluo blogai atsineša ir neturi jomis pasitikėjimo, tatai beveik kiekvienas moteries darbe nukrypimas, kuris pas vyriškius butų nei ne- patėmytinas, uoliai ir beveik su džiaugsmu pažymimas. Todėl moteris, kurios imasi kokio nors darbo, privalo pilnai savo pareigas pildyti. Jos turi žinoti, kad į jų darbus su atsidėjimu žiūrima. Privalo stengties sulygti su vyriškiais, bet ne nuolat svajoti apie ištekėjimą. Kitaip gi moterįs ir ant tolinus pasiliks darbui pigiomis, kuriomis visi visur kampai užkemšami.D. Z.
Įstosiąs vienuolynam Grafas Castellane, kuris buvo vedęs amerikonę Gould ir paskui su ana. persisky- ręs, sumanęs įstoti vienuolynai!. Įstabus dalykas!
PADEKITE STATYTI

TAUTOS NAMUS VILHIUJE
Aukas priima musų redak

cija, arba galite siųsti tiesiog 
į Vilnių šiuo adresu:

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA 
(Litovskoje Naučnoje Obščestvo),

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.

Teisingai padaryta degtinė iš I nepaprastai puikaus mišinio. Per daugeli metų sendinta balto ąžuolo bačkose pirm suteikimo publikai, miniai švelnios < prieprovos daro ^SOLO degtinę geru vaistu šeimynų

VELYKOS.Išaušo ir spindi skaisti saulelė. Pas vartus pilna vaikų. Jie laukia sugrįštan- čių iš bažnyčios tėvų. Šiandie, mat, pirmutinė diena Velykų. Vaikai jau senai skaitė dienas boiaūkdami taip linksmių švenčių, o dabar ir visai negali nurimti, negali susilaukti, kada mamytė padalįs kiekvienam po porą margučių, kada vyresnieji ims giedoti Velykų giesme, o visi vaikeliai gražiai linksmįsis.— Dėde, ar jau Tamsta iš bažnyčios važiuoji? — paklausė vaikai besiskubinančio namo kito kaimo ūkininko.— Taip.— O ar musų tėtė su mama jau grįšta?— Jau grįšta, grįšta, — ramino žmogus vaikus.— Nai tiesa, jau tėtė su mama važiuoja! — sušuko Petrutis į Onyte, ir abudu tekini nubėgo pasitikti.Tėtė ir įsisodino vežiman ir parsivežė.Dar valandėle reikėjo vaikams palaukti, kol tėtė pašėrė gyvulius, o paskui visa šeimyna sėdo už stalo. Po pusryčių pas tėtę a- tėjo keli kaimynai, o pas Petruką su Onute keletas vaikų ir visi su margučiais.Kieman, ten ties kluonu gražioje sausoje lygelėje, susirinko daug kaimo jaunimo ir, pasidėję lentutę, ėmė raičioti kiaušinius.Įvairiose sodžiaus pirkiose vis girdėti malonios giesmės linksmas žodis: “Aleliuja”.Vai kaip linksma visame kaime! Pranukas.
ATSARGA IR RIM

TUMAS.Vienas žmogus, kad Sr kas-žin-kas jam bloga atsitikdavo, nekados nenulius- davo, taip jog iš šalies rodydavosi, kad jam nieko nė nebuvę.Jo draugas, visai priešingo budo, kuris prie kiekvieno nepasisekimo ar nelaimės kuo-ne iš odos nerdavos!, paklausė, delko jisai kad ir nepasisekimu rodosi esąs patenkintas.Šisai savo draugui štai kaip atsakė.Visa paslaptis štai kame — su paprastu rimtumu atsakė paklaustasai — pirmiausia aš stengiuosi kaip galima vengti nelaimių ir todėl elgiuosi sulyg savo sąžinės. Jaigu matau, jog man kuogeriausia elgiau- ties neišvengiama kokia klintis ar nepasisekimas nenuliūstu, nes esini tikras kad kitaip pasielgti aš negalėjau, o elgiausi kuoge- riausiai.Atsitikus nelaimei aš visados randu pats savyje susiraminimą: pirma, atkreipiu savo žvilgsnį augš- tyn — dangun, nes žinau, jog dėlto gyvenu šiame pasaulyje, kad persikėlus a- nan, laimingesnių gyvenimai!. Paskiau pažvelgiu žemėn ir perstatai! sau, kiek 

tai maža vietos aš užimsiu, kaip mane palaidos.Antgalo aš apsidairau dar aplink save ir įsitikinu, jog daug-daug yra žmonių dar nelaimingesnių ir už mane.Taip ir reikia elgties.Aa.
VORAS IR MŪŠIA.Vieną kartą, šaltą dieną Vors įlindo į bakūžę Ir pabalkėj, palei sieną Nusipynė sau namužį.Kodėl taip jisai padarė, Tai suprasti gal ir paikas: Vėjas šaltį jau atvarė, Šiltą guštą dirbti laikas.Taip jis, tinklą užsitiesęs, Tykiai ima musių laukti; Jam vistiek: riebias ar lie- siasŽiuri, kad tiktai pagauti.Laukia dieną, laukia kitą, Nieks į tinklą jo neeina; Štai išgirsta vieną rytą Skambąnčių trukšmingą dainą.Visas tinklas sudrebėjo, Kad net voras išsigando, Musių nors pirmiau norėjo,Dabar bėgti nuo jų bando.O muselė, kiek tur vieko, Zimbia, blaškos, kelia dulkes.Veltui! nepadaro nieko — Tinklas tur jos kojas smulkias.Perilsus, nurimt turėjo, Kad įgijus vieko naujo, Voras gi prie jos priėjo Ir pradėjo gert jos kraują.Bet nelaimė jo čia laukė.Tartum iš miegų pabudus, Mūšia tinklą tuoj sutraukė, Kiek tik pajėgų sujudus.Neištruko, bet ir priešas Susipynė tinklan savo Ir ten liko, nors, kaip driežas, Raitės, tąsės... galą gavo.Žmogau, jei tu savo naudai Įrankio tveries nedoro, Ir juo laimę sau tu gaudai, Atsimink likimą voro!...J. Dangšas.

VELYKOS.— Jei dega penkios žvakės, ir tu dvi užpusi, tai kiek pasiliktų žvakių?— Dvi pasiliks, nes trįs sudegs. Svirno Žvyne.
Sudegino miestą. Nuo Graikijos-Albanijos • sienos pranešta, kad tenai žmogžudžiai užpuolę miestą Ko- l icą ir po apiplėšimui sudeginę.

I EUROPĄ.
TANKUS PLAUKINE JIMAI.

Puikus 3 klasos ir tarpdšnio išran- 
gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.’North German Lloyd’o PIGIOS KAINOS.

Del išplaukimo dienų, tikietų ir ki
tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents. 
6 Broadway, New York, arba pas vie
tinius teiaotus agentus.
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Po 37 metų susiėjo.
Amerikonų kultūra.

Prezidento laimėjimas.
% ______ __________________ •

Nepažįsta geografijos.
Po 37 metų persiskyrimo.
New York. Kovo 30 die

nų į vienų namų Williams- 
burge ant trečiojo augšto 
duris iš ryto pasibeldė žila
plaukis neprasčiausiai apsi
taisęs žmogelis.

Duris jam atidarė taippat 
žilaplaukė moteris, kuri su 
indomumu žiurėjo į nelau
kiamą svečią, peržengiantį 
jos buto slenkstį. Valandėlę 
buvo tylėjimas. Svečias pa
sižiūrėjęs į moterį ištiesė 
jai ranką pasiyeikintų. Gi 
jo veide matėsi didis susi
jaudinimas. Pagaliau jis 
prabilo:

— Mary, Mary! ar ma
nęs nepažįsti1? Argi nepa
žįsti savo vyro? Man buvo 
pasakojama, kad tu numi
rei, bet aš tavęs ieškojau 
po visą pasaulį ir pagaliau 
štai atradau!

Moteries veidas nublanko 
ir nežino kas sakyti. Paga
liau puolėsi ant kaklo vy
rui, kurį visas laikas skai
tė mirusiu.

Tuo vyru buvo Alfred 
Welaud.

Welaud, turtingas an
glas, savu laiku su savo 
žmona gyveno Kaire, Egip
te imdamas gyvą dalyvunią 
turkų-egiptėnų politikoj. 
Jis'' buvo artimas bičiūolis 
Osman-pašai. Kuomet gimė 
Turkijos su Rusija karas, 
Welaud įstojo turkų ka
riuomenėn ir tuoj buvo pa- 
augštintas oficieriumi. Taip 
jis savo žmoną ir mažą sū
nelį paliko.

1877 metais Egipte pa
sklydo žinia apie kruviną 
susirėmimą ties Plevun, kur 
žuvo tūkstančiai kareivių. 
Tarpe sužeistųjų buvo įvar
dintas ir kapitonas Welaud. 
Jo žmoną, žinoma, pagavo

Praėjus metams ponia 
Welaud pardavė savo na
mus Kaire ir podraug su 
šuneliu apleido Egiptą, iš
keliaudama į Australiją, 
kur nekurį laiką išgyveno. 
Paskui persikėlė gyventi į 
Suv. Valstijas.

Po mušiui ties Plevun 
praėjuss dviem metam į 
Kairą sugrįžo sudžiūvęs ir 
suvargęs veteranas. Tai bu
vo Alfred Welaud, kuris 
mūšio lauke buvo paliktas 
kaipo užmuštas ir kuris 
paskui pateko nelaisvėn.

Pasibaigus karui Rusija 
paliuosavo belaisvius, tarp 
kurių buvo ir Welaud, ku
ris po įvairių sunkenybių 
pagaliau pasiekė Kairą. 
Bet čionai jis atradp baisų 
užsivylimą: jo žmona ir su
nns buvo išnykę. Vienas jo 
pažįstamas jam pasakė, kad 
jo žmona su vaiku iškelia
vus į Australiją. Welaud 
nukeliavo ten ir paskui sek
damas pėdsakiais pribuvo 
į Suv. Valstijas. Bet čionai 
sunku buvo savo žmoną su
rasti. Per 30 su viršum me
tų jos ieškojo ir pagaliau 
viggi surado.

Džiaugsmui nebuvo galo. 
Bet kas gi ir gali apsakyti 
tokį nepaprastą džiaugsmą. 

Antrą dieną abudu išvažia
vo į Bostoną pas savo vie
natinį sūnų, kad ir su juo 
pasidalinti tuo džiaugsmu.

Panašus atsitikimai reti, 
bet jų yra.

Amerikonų kultūra.
Muskogee, Okla. Marie 

Scott, nigerė, kuri pervėrė 
peiliu ir nužudė jaunikaitį 
Lemuel Peace, andai kultū
ringų j ų amerikonų, ir tai 
dar kaukuotų, minios iš
vilkta iš kalėjimo ir pakar
ta ant telegrafinio stulpo. 
Kas indomiausia, kad tą 
kalėjimą saugojo tik vienas 
vienatinis sargas, kurį už
puolikai surišo, atėmė rak
tus ir nelaimingąją nigerę 
pakorė. Tik po viskam pri
buvo šerifas su savo ber
nais ir ėmė teirauties apie 
atsitikimą, bet kur tu su
seksi laukuose vėjus.

Tai tau vienas iš dauge
lio amerikoninės kultūros 
žiedelis. Čia visur, visuose 
miestuose įvairiais niekais 
užsiimdinėjama, gi apie to
kių piktadarybių prašalini- 
mą nei nepagalvojama. An
tai nekurie kongresmanai ir 
legislaturininkai rūpinasi 
net varlėmis, idant jos ne
būtų skriaudžiamos išau
šus pavasariui, kad tuo 
tarpu baisesnės piktadary
bės išdirbama ir apie tai 
nei truputį nepagalvojama. 
Štai kadir Chicagoj, kur 
moteris turi politikoje tei
ses. Tos ponios rūpinasi pa
naikinti ant tramvajų plat- 
formii rūkymą, bet joms 
tuo tarpu visai nerupi ap- 
švaryti miestą nuo įvairios 
rųšies plėšikų, kišelninkų, 
kurie tas pačias moteris 
skriaudžia. Matosi čia aiš
kus visuomenėje suirimas. 
Rūpinamasi niekniekiais, 
kad tuo tarpu svarbiausieji 
dalykai palaidojami. Taip 
ilgiau negalės būti.

Prezidento laimėjimas.
Washington, D. C. Že

mesniajame kongreso bute 
balsų didžiuma priimtas 
Simso bilius, atšaukiantis 
seniau išleistą įstatymą Pa
namos kanalo reikale. Tuo 
įstatymu buvo nuskirtos 
mokestis visų svetimų vals
tybių pirkly biniams lai
vams už plaukiojimą kana
lu, kad tuo tarpu tokiems 
pat Suv. Valstiją laivams 
buvo palikta laisvas kana
lu plaukiojimas. Priešai tą 
įstatymą smarkiai protesta
vo Anglija ir kitos valsty
bės, tatai prezidentas bijo
damas sulaukti su valsty
bėmis negeistinų nesutiki
mų, o, rasi, gal ir karo, pa
reikalavo pas kongresą tą 
įstatymą atšaukti.

Turime pažymėti, kad 
kongrese už tai buvo baisių 
rietenų, kadangi tautos di
džiuma stojo už įstatymą, 
tečiau prezidento Wilsono 
intekmė kongrese pasirodė 
daug, didesnė ir nubalsuota 
tas įstatymas panaikinti.

Del šito demokratų par

tijoje gimė suirutės ir ne- Yorko galima keliomis va- 
kurie tos partijos šulai landomis atsiekti Chicagą 
tvirtina, kad demokratų ar San. Francisco.
partija turės susiskaldyti, 
nes daugumas demokratu 
yra priešingi to įstatymo 
atšaukimui. Ir jie todėl 
glausis prie progresivinės.

Dabar tasai bilius paves
ta senatui. Ir ten esama ne 
mažai to biliaus priešinin
kų. Bet prez. Wilson išsi
juosęs darbuojasi ir per se
natą tą bilių pervaryti.

Išrodo visgi keistas daly
kas. Panamos kanalą pra
kasė Suv. Valstijos savo lė
šomis, gi kanalu ims šeimi
ninkauti Europos valsty
bės, kurios prie to darbo 
nėra nei piršto pridėjusios.

Baisiai užkankytas.
Santa Fe, N. M. Aplink 

20 kaukuotų vyriškių andai 
iš vietos kalėjimo išvilko 
Ad. Padillą, kuris buvo už
darytas už savo žmonos nu
žudymą, ir pasibaisėtinu 
budu užkankytas. Kaukuoti 
žmogžudžiai pirmiausia Pa- 
dillai perpjovę peiliu gerk
lę, paskui supjaustę ranko
se gįslas ir pagaliau peilia- 
kočiu keliose vietose pradū
rę pilvą. Ir tokiame padėji
me merdantis žmogus palik
tas lauke ties kalėjimu, 
žmogžudžiai niekieno nepa
žinti pasprudę. Padilla dar 
tris valandas gyvas buvęs.

Nesiseka sufragistėms.
St. Louis, Mo. Kuomet 

vietos sufragistės andai mė
gino ant gatvių sakyti pra
kalbas moterių lygiateisių 
reikale, minios žmonių jas 
užpuolė ir neleido nei prasi
žioti. Kuomet ponia Alice 
Curtice Moyer mėgino į su
sirinkusius prakalbėti nuo 
miesto namų trepu, vienas 
vyriškių tuoj į ją atsiliepė:

— Klausyk, o kas globo
ja tavo vaikus, kuomet ta-i 
vęs nėra namie?

Kuomet Moyer to nepai-i 
sydama mėgino toliau kal
bėti, tas vyriškis iš minios 
surikęs:

— Eik tu verčiau namo 
daboti vaikų ir pataisyti 
jiems valgyti!

Tokie ir kitokie epitetai 
ponią Moyer užgavo ir to
dėl ji nutilus sėdo automo
biliui! ir nuvažiavo namo.

Nepažįsta geografijos.
New York. Andai garlai

viu “Lusitania” čia atke
liavo iš Anglijos trįs anglės 
merginos: Emma Wilson, 
Enid Sellard ir Ella La- 
vail. Jos reporteriams pa
sakė, kad joms anglai jau 
nusibodę j ę, todėl atkeliavu
sios New Yorkan ir prie 
progos mėgįsiančios Ameri
koj surasti sau turtingus 
vaikinus. “Musų šalies ber
niukai į čionai atkeliavę ve
da milijonieres”, jos sake, 
“tad kodėl gi mes negalėtu
mėm ištekėti už milijonie
rių?”

“Šiandie po pietų “taxi- 
kabiu” iškeliaujame į Nia
gara Falls, gi rytoj tuo pa
čiu vežimu leisimės į Chica
go. Amerikoj paviešėsime 
aplink savaitę ir tuo metu 
norime dar taippat atlanky-
ti San Francisco ir New
Orleans”.

Kuomet joms paaiškinta 
apie plačias tolumas tarp 
tų vietų, j oš labai nusiste
bėjusios. Maniusios, kad 
vežimu važiuojant iš New|

Ot, merginos turtingos, 
patogios, bet be apšvietimo. 
Nepažįsta paprastos geog-> 
rafijos.

Sakoma, turįs 16 žmonų.
Fort Worth, Tex. Drą

suoliu turi būti žmogumi 
nekoksai Ludne Arnold, di
delių žemės plotų (ganyk
lų) savininkas Arkansas 
valstijoj, nes susekta, kad 
jis turįs aplink šešiolika 
savo žmonų, kad tuo tarpu 
kiti vyriškiai bijosi sau įgy
ti ir vieną žmoną. Bėgyj 
16-kos metų Arnold apsive
dęs su 16 moterių įvairiose 
valstijose. Kuomet dabar 
jau toji daugpatystė paaiš
kėjo, jį paėmė savo nagai) 
federate valdžia. 8 jo žmo
nos susekta, kitos gi dar 
ieškomos.

12 milijonų vaikų suge
dę dantis.

New York. American Mu
seum of Safety surinko in- 
domią statistiką, kuri liu
dija, kad Suv. Valstijose 
esama 12 milijonų vaikų su 
sugedusiais dantimis. Kai- 
kuriose mokyklose randa
si 50 nuošimčių vaikų, ku
riems dantis skauda ir tie 
palengva trupa.

Atmainos generaliame 
štabe.

■Washington, D. C. Suv. 
Valstijų generaliame štabe 
įvyksta atmainos. Balan
džio 22 d. savo vietą aplei
džia generalio štabo virši
ninkas ir visos „armijos ko
mendantas generolas majo
ras Wood. Jo vietą užim
siąs gen. Wotherspoon, ku
ris ligšiol buvo generolo 
Wood’o padėjėju. Gi nau
jo komendanto padėjėju 
busiąs nuskirtas gen. Scott, 
kuris šiais laikais yra ties 
Meksiko siena armijos ko
mendantu.

“AUŠROS” DALYKAI 
EINA GERYN.

Per paskutinius porą 
mėnesių “Aušros” dr-jos 
pirmoje kuopoje įvyko daug 
permainų gero linkui.

Kadangi mes buvome pa
sižadėję visuomenei duoti 
atsakaitą iš savo veikimo, 
taigi mes dabar ir pasi
stengsime nors aplamai at
likti tai.

Revizijos komisija, per
žiurėjus pinigišką stovį už 
paskutinį mėnesį, nuo 22 d. 
vasario iki 24 d. kovo, š'tai 
kokias skaitlines inteikė 
kuopai:

Vakarinė ir dieninė mo
kykla davė ineigų $121.33; 
už kningas ir atskirų laik
raščių numerius $50.35; 
laikraščių prenumerata 
$15.45, svetainė $11.00, ren
ta $14.00, vakarėlis kovo 21 
d. $32.00, aukų $1.00. Buvo 
kasoje nuo praeitos revizi
jos $38.47. Viso labo $283.- 
52.

Išplaukė:
Alga mokytojam ir už

vaizdai $96.00, už pavienių 
laikraščių numerius ir knin
gas $35.83, laikraščių pre
numerata $4.20, renta $49.- 
00, elektra augi is ir plovi
mas $29.55, smulkios išlai- 

$2.35, skolų sugrąžintados 
$15.00.

Viso labo $231. 93.
Kasoje lieka $51.59.
Revizijos komisija rado

kningas ir skaitlinių su
trauką pavyzdingoje tvar
koje.

Sulyg išduotų kvitų į 
fondą moksleivių šelpimui 
įplaukė $24.50.

Paskutiniais dviejais su
sirinkimais įstojo draugijon 
devyni nauji nariai.

Iš kuopos nusprendimų 
paminėsiu svarbiausius.

Kuopa nutarė išsiuntinė
ti paraginimą užsimokėti 
narinius mokesčius neužsi
mokėjusiems jau gana ilgą 
laiką nariams. Jaigu narvs 
neatsilieptų į tą paragini
mą, tai jis skaitosi išstoju
siu iš dr-jos.

Kadangi paskutiniais me
tais “Aušros” dr-jos antro
ji kuopa Brooklyne ir cen
tras nei kuo neapreiškė sa
vo gyvavimo, tai kuopa nu
tarė susižinoti su jais. Ir 
jaigu pasirodytų, kad 
Brooklyno kuopa jau nebe
gyvuoja, tai tada turės bū
ti panaikintas centras, o jo 
pareigas atliks pirmosios 
kuopos valdyba.

Buvo įneštas sumanymas, 
ar nevertėtų “Aušrai” įsi
gyti nuosavius namelius, 
nes pridėjus kiek prie da
bar mokamos rendos, gali
ma butų juos, laikui bėgant, 
išmokėti. Kuopa, apsvars
čius tą dalyką, pripažino, 
kad nuosavus namai kuopai 
įsigyti reikia. Tie namai tu
rės atsakyti tik “Aušros” 
dr-jos reikalavimams, ty., 
kad juose galėtų sutilpti 
mokykla, skaitykla, knin- 
gynas ir salė susirinkimams 
bei vakarėliams.

Užbaigdami šį praneši
mą, tariame, ačių p. S. Ale- 
liunui, paaukojusiam pini
gais $1.00 ir paaukojusiems 
kningynui kningomis: p-lei 
M. Galeckaitei apie $1.50 
vertės, J. Skinderiu! apie 
$10.00 ir J. Budrikui apie 
$2.50 vertės.

Marija Jurgelionienė, 
sekr.

Parsiduoda Namai!
Labai Pigiai

Kaiser Wilhelm der Grosse atplaukia 
su nauju rekordu.

North Gerinau Lloyd garlaivis “Kai
ser Wilhelm der Grosse’’, kurs nuo 
pat savo pirmos keliones darė vis nau
jus rekordus, štai pastaruoju laiku 
vėl atkako i New York su nauju re
kordu. Jis atgabeno pilną tarpdėnj ir 
tuščia klesą pasažierią, yra pirmas 
garlaivis, kurs išimtinai pasišventęs 
tokiam patarnavimui. Trečioj klesoj 
buvo 628 pasažieriai, tarpdėnyj <1.- 
483. Be to turėjo 1.500 maišu laišką.

Pastaruoju laiku “Kaiser Wilhelm 
der Grosse” buvo pagerintas ir pato
bulintas. Visi nustebo, pamatę garlai
vį visai atnaujintą yra dabar vienas 
didžiausiu ir greičiausią garlaiviu, 
nuostabiausiu dalyku yra tai, kad vi
sus gėrybes pasažieriai gauna už $32.- 
50, o keliatą mėnesią atgal buvo nuo 
$125 iki $900.

“Kaiser Wilhelm der Grosse” plau
kinės repuleriu laiku ir tikimasi, kad 
tas priduos paakstinimą plaukti tarp 
šios šalies ir Europą.

Parsiduoda pigiai: 2 mūriniu namumu su 2 gyveniniais, po 4 
kambarius kiekviename. Rendos išneša j mėnesį $36.00 Kaina $400- 
0.00. Ant 35th PI.

Parsiduoda: 2 namai vienas medinis kitas mūrinis. Namas 
patogus bizniui, iš pryšakio (fronto), rendos mėnesiui duoda $36.- 
00. Ant 35th PI. Kaina — $3.000.00.

Parsiduoda: Mūrinis namas 8 kambarin (ruimų.) Kaina — 
$2500.00. Ant Union Avė Kaina — $2500.00.

Parsiduoda: 2 augšeių mūrinis, bizniui namas, rendos neša 
$66.00 mėnesiui. Kaina — $6500.00. Ant Wallace St.

Parsiduoda: 2 namu, medinis ir mūrinis po 2 pagyvenimu. 
Puikioj tvarkoj, rendos neša $35.00 mėnesiui. Ant Wallace St. Kai
na — $3500.00.

Parsiduoda: 3 augšeių mūrinis namas. Apačioje krautuvė, 
rendos duoda $83.00. mėnesiui. Ant Wallace St. Kaina $8000.00.

Parsiduoda: 3 augšeių mūrinis, tinkamas bizniui namas, ren- 
dos per mėnesį atneša $66.00. Ant Wallace St. Kaina — $6500.00.

Parsiduoda: 2 augšeių medinis namas ir smuklė (saloonas) su 
fikeieriais ir visu bizniu. Parsiduoda pigiai, lietuvių apgyventoj 
vietoj už $6500.00. Ant Auburn Ave.

Parsiduoda: 2 augšeių mūrinis namas iš pryšakio krautuvė. 
Geroje vietoje. Ant Auburn Ave. Kaina — $6500.00.

Parsiduoda: 3 augšeių mūrinis namas del 5 šeimynų. Ir sto
ras duodantis $98.00 Ant Ashland Avė. Kertė 18 gatvės. Kaina — 
$8000.00.

Parsiduoda, pigiai: Kampas — 3 lotai su namais. 4 krautuvės 
ir 2 mūriniai, po 1 pagyvenimą namai. Rendos duoda $88.00 per 
mėnesį. Kaina — $7000.00. Ant Union Avė.

Parsiduoda pigiai: 2 namu su krautuvėmis, rendos neša $85 
mėnesiui.

Ant Archer Avė. — Kaina — $5,200.00.
Parsiduoda: 2 augšeių medinis namas. Rendos duoda $40 

mėnesiui. Kaina — $3600.00. Ant Archer Avė.
Parsiduoda: 2 augšeių medinis namas ir krautuvė. Rendos 

neša $30.00 mėnesiui. Ant Blue Island Ave. Kaina — $2400.00. Į- 
mokėti reikia $500.00 likusie ant lengvo išmokeseio, už 5% nuo
šimtį.

Parsiduoda pigiai: 2 augšeių biznio namas išnuomuotas saliu- 
nui. Rendos neša $58.00 mėnesiui. Kampas 32 ir Racine Ave. Turi 
būti parduotas greitu laiku. Kaina tik — $5400.00.

Parsiduoda: 3 nauji mūriniai namai, 2 augšeių, su augštais 
rūsiais (basmentais). Rendos neša po $24.00. per mėnesį. Kaina
— $3000.00. Ant Racine Ave.

Parsiduoda: 2 augšeių mūrinis namas po 6 kambarius. Viduje 
įtaisytos maudyklės ir gasai. Iš užpakalio medinis namas. Rendos 
neša $-10.00 mėnesiui. Ant S. Parnell Av. Kaina — $4800.00.

Parsiduoda: 3 augšeių mūrinis namas, gera vieta dėl galiūno. 
Pryšakis (front) $50.00 Rendos neša $129 mėn. Ant — Emerald 
Ave. Kaina — $14000.00.

Parsiduoda: lotas ant Auburn Ave. netoli 35 gatvės. Kalina
— $1100.

Parsiduoda lotai ant 34 PI. Kaina — $850.00.
Parsiduoda lotai ant Emerald Ave. Kaina — $850.00.
Parsiduoda: 3 augšeių, puikus mūrinis namas. Rendos neša 

$90.00 Kaina $9600.00 Ant Wallace St.
Parsiduoda: 3 augšeių mūrinis namas, ant 3 lotų, 4 krautu

vės 11 pagyvenimų. Rendos neša per metus $3600.00. Ant Wallace 
St. Kaina — $30,000.00.

Parsiduoda-: 3 augšeių mūrinis namas, 6 pagyvenimai, po 
4 Kambarius. Viskas naujai ištaisyta. Rendos neša $62.00 mėnesiui. 
Ant Wallace St. Kaina — $6000.00.
' Parsiduoda: medinis namas 5 kambarių Įnešti reikia $300.00, 
ikusie lengvam išsimokčjimui. Ant Parnell Ave. Kaina — $1600.00

Parsiduoda: mūrinis ir medinis namas 9 kambarių. Skiepą (bes- 
mantą) galima įtaisyti gyvenimui. Rendos neša $20.00. Kaina — 
$2000.00. Ant — Emerald Ave.

Parsiduoda: mūrinis ir medinis namas 2 pagyvenimais, po 6 
kambarius Ištaisyta sulyg šios, gadynės reikia lavimų. Rendos 
neša $32.00. Ant Emerald Ave. Kaina — $370.00.

Parsiduoda: 2 mūriniu namu greita viens kito, Vienas iš jų 
biznio narnas. Rendos neša $76.00 mėn. Ant 32 PI. Kaina — $7300.- 
00.

Parsiduoda puiki farma 4629 Albany Ave. in Michigan Calf 
Country, 71 akeris puikios žemės ir 16 akerių viduje ežeras, labai 
puiki vieta del gero žmogaus. Galima užsiimti paukščių auginimu. 
Labai patogi vieta ir ją galima pigiai įgyti.

Parsiduoda: puikus namas Ant Parnell W. Pullman. Kaina — 
$1500.00.

Atsišaukit į 
r- • ... T-T -t«

Tananevicz Savings Bank 
3253 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.

REGULERIS 10 DIENU 
Patarnavim as.

Greičiausias, puikiausia, dvi-didžiau- 
sias dubcltavą Sriubą pasažieriniai 
garlaiviai tarp Liepojaus ir New York 
ir nuo New Yorko iki Rotterdam ir 
Liepojaus. Pigios kainos. Kreipkis 
pas

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

27 Broadway, New York, IL Y.

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 galvą, jeigu turite plaiskai- 
nų galvoj, tai vartokite šitas gyduoles, o beabejonės sustiprės 
plaukiai. Kaina 50c. 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.

RUSISZKAI-EUROPISZKAS DAKTARAS MEDICINOS IR CHIRURGIJOS
M. H; HERZMAN, M. D.

GYDO ĮVAIRIAS LIGAS VYRU MORERU it VAIKU
Ofisas 971 W. 18th St., kamp. Morgan St., Phone Canal 3110, Gy v. 3412 S. Hoisted St.

Valandos: 10 iki 12 ryte Valandos: 8:80 iki 9:30 y e
7 iki 8:30 vak, 3 iki 4 po y.icl Ir po 9 vakare
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DARBININKŲ SKYRIUS
Kaip bedarbiai gali pa- 

sigelbėti.
Bedarbė yra baisi šmėkla 

darbininkams. Ta šmėkla 
šiemet nemažai gązdino 
žmones. Ji dar tebšmėkšo 
— darbai dar nekiek page
rėjo. Nemaža buvo tarp 
mūsiškių tokių, kurie per 
ištisus metus bedarbiavo. 
Taigi del bedarbės daugelis 
labai privargo.

Nors pastaruoju laiku, 
apskritai imant, neima dar
bai geriau eiti, bet, pavasa
riui auštant, atsiveria di
džiai platus darbo laukas. 
Yra tai ūkio darbai. Kas 
vasara, kas darbymetis A- 
merikos ūkininkai bėdauja, 
aimanuoja negauną ir už di
delę algą darbininkų. Pa
vasariop kiekvienas norįs 
darbo gali gauti ant ūkių.

Nors lietuviai vis labiau 
ima sklysti ir kibti į ukius, 
bet visgi kur kas daugiau 
jų turėtų būti matoma ant 
ūkių. Dabartės bedarbė 
stumte stums mūsiškius ant 
ūkių. Ištikro, ūkis tai ge
ras išėjimas iš bedarbės, 
ant ūkio geriausia bedar
biai gali pasigelbėti.

Lietuvis mato sau daug 
nepatogumų, jei išeis ant 
ūkių. Pirmiausia tai turi 
nuo saviškių atsiskirti. Ži
noma, tai nemalonu. Bet 
turint vieną, kitą gerą laik
raštį, keliatą gerų kunigė
lių tas nuobodumas žymiai 
palengvinama. Atsiskyri
mas nuo saviškių turi ir ge
ras puses. Negirdi savo kal- 

_ Įlos _Jr, nori-nenori, turi 
griebtis ir šnekėti anglų 
kalba, kuri mums šioj ša
lyj būtinai reikalinga.

Ne visai teisingai kaiku
rie mano, kad ant. ūkio 
daug ilgiau reikia dirbti. 
Mieste, apskritai imant, 
dirbama po 10 valandų, ant 
ūkių aplink 12 valandų. Bet 
žmonės pamiršta, kad mies
te dirbant reikia toli važiuo
ti į darbą. Retas kuris gali 
pėsčias nueiti į darbą. O va
žiavimas darban ir iš dar
bo prigrūstame, prialsuota- 
me, nešvariame gatvekaryj 
nemažiau žmogų vargina, 
negu pats darbas. Taigi tą 
imant domon veik ne ilgiau 
ant ūkio dirbama. Mieste 
žmogus, apskritai imant, 
gal ir daugiau uždirba. Už
tat mieste išlaidos nesuly
ginamai didesnės, negu ant 
ūkio. Taigi, galų gale, ant 
ūkio dirbant daugiau gali
ma sutaupyti, negu mieste. 
Miesto gyvenimo sveikatin
gumą tai nėra ko nei lygin
ti prie sodžiaus. Miesto dar
bininkas didesnę laiko dalį 
praleidžia suterštame ore. 
Dirbtuvėj oras netikęs, na
mų* dar mus šeimininkės 
nėra įpratusios langų atida
rinėti ir gerai vėdinti kam
barius, bijo miegoti, kur 
langai praviri. Sodžiaus 
darbininkai veik nuolatai 
dirba tyrame ore, ant sau
lės.

Jauni vaikinai, ypač tie, 
kurie bedarbiauja, privalo 
labai pagalvoti apie ėjimą 
ant ūkių. Pastojęs vaikinas 
pas gerą ūkininką išmoktų 
ūkį vesti pagal šios šalies 
būdų ir paskui galėtų pats 
randavoti ar nusipirkti ūkį. 
Žinome, kad lietuviai vis 
daugiau indomauja apie u-

kius. Jei pasitaiko laikraš
tyj kokio ūkininko kores
pondencija, kur jis pasipa
sakoja apie savo pasiseki
mus ant ūkio, tai tuoj ir 
gaunam nuo skaitytojų pra
šymus suteikti jiems to ūki
ninko adresą, nes norį pil
niau išklausti apie ūkio ve
dimą, įgijimą ir tt. Bedar
biams ūkis tai vienas ge
riausių išėjimų.

Ar valia straikuoti?
A. Lincoln prakalboj 

Hartforde, Conn. I860 m. 
pasakė: “Ačių Dievui, mes 
turime darbo sistemą, kur 
leista straikuoti. Kaip ten 
nebūtų sunkus padėjimas, 
kur darbininkui galima su
stoti.”

Pasisekimas, kurs nėra 
iškovotas, beveik nėra ver
tas turėjimo.

jų geležinkelio viršininkų. 
Anas valstijinis tyrinėto
jas sako, kad vienas bosas 
jam gyręsis, kad per tris 
mėnesius jis padaręs $1.600. 
Valstijinis darbo departa
mentas įsakė suareštuoti vi
sus tuos, kurie veda darbi
ninkus į agentūras. Pirmas 
toks agentas, kurs buvo su
areštuotas, žadėjęs pen
kiems darbininkams darbą, 
jei jie duosią jam po $5 ii’ 
bosui po $20.

Grafofonas ir 16 abipusių
lietuviškų rekordų už $30.

t’JfŽt.S'l

Žinoti perdaug veik taip
gi negera, kaip ir žinoti per- 
maža.

Suvienytose Valstijose y- 
ra 483 geležies kasyklos, 
kuriose dirba 65.176 darbi
ninkai.

Iš Darbo Lauko
Spaustuvių darbininkų alga 

pakelta.
Asheville, N. C. Typogra

phical unija ėmė rupinties, 
kad narių algos butų pakel
tos ir darbo sąlygos page
rintos. Naują geresnę 
tartį pasisekė padaryti, 
tartis padaryta trims 
tams. Pakelta algos ir
gerinta darbo sąlygos. Dar
bininkai ėmė rupinties al
gų pakėlimu del to, kad 
pragyvenimas ėmė brangti.

su-

me-
pa-

apie

Keely yra cicilikas ir jo 
bedarbių armija susi

deda iš cicilikų.
Turbūt visuose lietuvių 

laikraščiuose buvo minėta 
apie Kelly ir jo bedarbių 
armiją. Jis buvo pasiryžęs 
tą bedarbių armiją vesti į 
Washington, D. C. ir ten 
valdžiai iškloti darbininkų 
reikalus. Įš pradžios nebuvo 
tikrai žinoma, ar tai čia bu
tą tikro už darbininkų ge
rovę kovotojo, ar tik cicili- 
ko. Todėl kaikuriuose laik
raščiuose prijaučiančiai a- 
pie tai buvo atsiliepta. An
glų laikraščiuose buvo rašy
ta, kad darbininkų unijos 
remia Kelly. Redaktorius 
laikraščio San Francisco 
Labor Clarion nuima kau
kę ir parodo, kad Kelly be
sąs cicilikas - ir jo armija 
susidedanti iš cicilikų. Mi
nėtas redaktorius šiaip at
sako klausiantiems 
Kelly ir jo armiją:

“Jūsų paklausimus kas 
link bedarbių armijos ga
vau šiandie. Pri vadžiojimai 
iš laikraščių, buk “visos li
nijos ant Pacifico noriai at
siliepia į mus atsišaukimą 
pagelbos” ne tik nėra tei
singos, bet tiesiog yra nesą
monė. Kelly, armijos vado
vas, yra rat printer (dirbąs 
už mažesnę unijų nustatytą 
algą) ir jam buvo uždraus
ta net ineiti į unionistų sa
lę keliose vietose. Thorn, 
antras vadovas, rašoma 
laikraštyj “Solidarity”, e- 
sąs organizatorius Chicagos 
skyriaus Idle Wonder dar
bininkų. Unija šen ir ten, 
žinoma, buvo suviliota ir 
prigelbėjo armijai, bet ji 
susideda iš asmenų tiesiog 
niekingiausių žmogiškų . e- 
sybių, kokių tik man teko 
matyti mano gyvenime. Jų 
darbe nieko nėra vertingo 
ir neužsipelno jokio parėmi
mo.”

Tikras darbininkų priete- 
lius, žinoma, pasakys maž
daug tą pat apie Frank 
Tannenbaum, kuris vedė 
padaužų gaują į katalikų 
bažnyčią New Yorke. O lie
tuvių cicilikų laikraščiai 
tokius pabaldas užtaria, gi
ria, apgailestauja, kad ga
vo kalėjimo. Teisybę pasa
kius, juk nėra ko stebėtis 
daug; juk tai jų plauko 
žmogus. Tiktai privalo im
ti galvoti ir mokėti atskir
ti tikrus darbininkų priete- 
lius nuo paprastų padaužų.

Namai darbininkams.
Buenos Aires, Argenti

noj, miesto valdžia nutarė 
pastatydinti 10.000 namų 
del darbininkų. Su namų 
statymo kompanija kon
traktas jau padaryta. Kas 
metai bus pastatoma po 2.- 
000 namų.

Vėžėj ų algos pakelta.
Philadelphia, Pa. Vežė

jai, samdomi laikraščio 
“Times”, buvo menkai ap
mokami. Kilo straikas ir 
algos liko pakeltos $1.50 sa
vaitėje.

Indionai tveria uniją.
Tacoma, Wash. Nuo pat 

baltveidžių atsiradimo šioj 
šalyj indionai čia buvo 
skriaudžiami. Žemės nuo jų 
buvo paveržiamos ir jie bu
vo genami vis tolyn ir to
lyn. Dabartės jie ėmė su
prasti savo reikalus ir rei
kalauti lygių teisių su balt- 
veidžiais. Senas indionų va
das Toholah pasirodė esąs 
smarkiu veikėju, ir šiame 
mieste buvo sušaukęs indio
nų susirinkimą. Vadas pa
sakė: “Mes nesame vergai, 
bet mes esame amerikonai 
ir mes norime būti pripa
žintais už amerikonus”. Čia 
pat buvo sutverta organiza
cija, kuri žiūrės ir rūpin
sis, kad žemės turėjime ir 
valdyme indionai turėtų ly
gias teises su baltveidžiais.

Apgaulingos darbininkų 
agentūros.

Kansas City, Mo. šioj 
valstijoj nuodugniai buvo 
tyrinėta veikimas agentūrų, 
kurios imdavosi darbo su
ieškoti prie geležinkelių. 
Tyrinėjo James J. Barret, 
valstijinis darbo komisijo- 
nierius. Susekta, kad tūks
tančiai dolerių iš viliojama 
iš darbininkų. Šiame mies
te esą daug tokių apgaulin
gų agentūrų. Agentūra ima 
nuo darbininko po $1 . ar 
$3. Paskui gabena jį kur 
nors prie statymo ar taisy
mo geležinkelių. Jei darbi
ninkas nori pasilikti prie 
darbo, tai jis bosui turėda
vęs mokėti po $3 mėnesyj. 
Išgautieji iš darbininkų pi
nigai papuola į agentų kiše- 
nius ir į kišenius žemesnių-

.....I.,

Reikalauja astuonių valan
dų darbo dienos.

Aberdeen, Wash. Organi
zuotieji darbininkai labai 
rūpinasi ir stengiasi, kad 
valstijos legislature praves
tų įstatymą, kuriuo butų 
įvesta valstijoj 8 valan
dų darbo diena. Įstatymo 
sumanytoju yra W. H. Kin- 
gerly ir jis važinėja po val
stiją ir susirinkimuose aiš
kina apie tą įstatymą. Ren
kama parašai, reikalaujan
čių to įstatymo. Tuomi ypač 
rūpinasi organizuotieji dar
bininkai, unionistai; bet 
darbininkai randa daug pri
tarėjų ir tarp kitų dr-jos 
sluogsnių.

Siuvėjos sustraikavo.
New York. Sustraikavo 

keliatas tūkstančių siuvėjų, 
kurios gamino vaikų drapa
nėles. Nori aiškiai nustaty
ti algas ir darbo valandas 
visose dirbtuvėse. Dabartės 
vienose dirbtuvėse geriau 
moka, kitose blogiau, vie
nose ilgiau dirba, kitose 
trumpiau. Pareikalavo 54 
valandų savaitėje ir mini
mum mokesčio $5. Dabartės 
pradedančioms mokama tik 
po $2 ar po $3 savaitėje. 
Vienose dirbtuvėse dirba 
po 54 valandas, kitose po 
56 valandas savaitėje.

Šių dirbtuvių darbininkės 
neprigulėjo prie unijų. Bet 
unijų viršininkai patarė ir 
prigelbėjo organizuoties, 
sustraikuoti ir pareikalauti 
geresnių išlygų. Unionistai 
dirba po 54 valandas savai
tėje. Straikininkės nori, 
kad iš siuvėjų ir darbdavių 
butų išrinkta komisija ir 
padarytų sutartį.

Organizuojasi.
Taunton, Mass. Unijų 

reikalingumą ir naudą vis 
labiau čia imama suprasti 
ir neorganizuotieji darbi
ninkai ima organizuoties. 
Amerikos Darbo Federaci
jos sumanymai sklysta tarp 
darbininkų ir jie ima maty
ti susiorganizavimo galybę.

Šilko audėjai jau sutvėrė 
uniją ir turi 100 narių. Ply
tų dirbėjai ir šlavėjai jau 
baigia organizuoties. Kiti 
darbininkai daro mitingus 
ir tariasi apie susiorganiza- 
vimą. Spėjama, kad di
džiausioji šio miesto darbi- 
ninkų dalis šią vasarą bus 
suorganizuota. Darbininkai 
pradeda matyti susiorgani
zavimo naudą, meta galvo
ję apie išsvajotas teorijas, 
o ima žiūrėti, ką šiandie ga
li daryti savo būvio pageri
nimui.

Pavarė visus darbininkus.
Philadelphia, Pa. Fair

mount liejykloj ištiko didis 
nesusipratimas tarp molde' 
rių ir darbdavių, ir tas vis
kas pasibaigė pavarymu vi
sų molderių iš dirbtuvės.

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 jvairių-įvairiausių maršų. Jums turint šį grafofoną nereikės sam
dyti muzikos, galėsite čia pat namie klausyties visokių valcų, polkų ir t. t. 
“HARMONY” grafofonas yra naujausiai ištobulintas. ».

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

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

tą, pilnai gvarantuojame, kad musų peršami grafofonai tikrai Tamstą už
ganėdins, nes jie yra padirbti sulyg paskutinių technikos išradimų ir ge
riausia ištobulinti. ... i

ABIPUSTAI
A-41 :1

REKORDAI

E1245 Batu čistytojas. Maršas. Švilpimo Solo.
Rutu darželis. Solo M. Bradunene.
Gesme i Panelę Švenčiause. Solo, smuikar ir pijąnas. M. Bradunene.
Avė Maria. Bažnitine Solo.
O kur Buvai dėduk mano. Duetas M. Bradunene ir Vaškevičius.
Hungaru šokis. Nugraino čigonu orkestrą.
Velnias ne Boba. Dialogas. M. Bradunene ir A. Radzevičius.
Velnias ne Boba. Monologas J. Papartis. '
Mano Palvys. Monologas. J. Papartis.
Velnias ne Boba.. Monologas. J. Papartis.
Saldžios Lupos. Polka. Nugraino Varšavos miesto muzikantai
Vijo Vilkas Voveraitę. Plauke žąsele per nemuneli. Šv. Gicilijoa Choras
Tekėjo Sualele ir Kad aš jojau, Šv. Cicilijos Chorus.
Stumbriškiu Polka, Solo Harmonika.

E1162 Jieva, šv. Cicilijos Chorus.
Polka nuo Rudos, Solo Harmonika.
Teklyte ir Pranulis, Duettas, M. Bradunene ir A. Verba.
Gudiška Polka, Solo Harmonika.
Grožybe Lietuvos, Vyriškas Kvartetas, Šv. Cicilijos Chorus.
Jurgiuko Kazokas, Solo Harmonika.
Tėvynė, Mišras Kvartetas, Šv. Cicilijos Chorus.
Amerikoniškas Nacionalnas Maršas, Princeska Banda.

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

E1246

E1247

E1248

E1249

E1250

E1161

E1163

E1164

E1165

Šitas Grafofonas su lietuviškais rekordais galima gauti.

‘KATALIKO’ KNINGYNE
3249 South Morgan St., Chicago, III.

Darbininkai buvo spaudžia
mi ir skriaudžiami, nebuvo 
mokama už darbą viršlaiko, 
pradedantieji turėjo atliki
nėti patyrusių darbininkų 
darbus už mažą mokestį. 
Darbininkai be paliovos 
statė savo reikalavimus. 
Gal butų kilęs straikas. 
Taigi darbdaviai sumanė 
užbėgti streikui už akių, ap
šaukė lockout, ty. pavarė 
visus molderius iš darbo. 
Molderiai priguli prie In
ternational Iron Molders’ 
unijos. Darbininkai sako, 
darbo sąlygos baisios, nepa
keliamos.

ir geresnio atlyginimo. Iš 
pradžios streikininkams bu
vo priešintasi, bet galų ga
le jų viršus buvo. Nustaty
ta minimum mokestis $13 
savaitėje ir 65% nuo kiek
vieno dolerio, uždirbto virš 
$20 savaitėje. Kiekvienam 
bus duota pusdienis poilsio 
savaitėje ir viena valanda 
pietums. Barzdaskutyklos 
bus uždarytos nuo pusės 
dienos liepos 4 d., Padėko- 
nės d., Kalėdų d. ir visą die
ną Darbo dienoj. Kaikurie 
darbdaviai greitai nusilei
do, bet kiti gan stipriai 
priešinosi.

syklose. Viena stotis turėtu 
būti Alaskoj ir kitos vaka
rinėse* valstijose, kur daug 
yra visokių kasyklų. Kiek
vienai stočiai busiu paveda
ma $25.000 kasmet.

Stotis tyrinės kasyklas, 
žiūrės, kaip čia pagerinus 
darbo sąlygas, kaip čia pa
didinus saugumą ir kaip 
našiau darbus atlikus ka
syklose.

Barzdaskučiai išsikovojo 
geresnes darbo są

lygas.

Nashville, Tenn. Barzda
skučiai, dirbantieji pas ki
tus, buvo sustraikavę ir no
rėjo geresnių darbo sąlygų

Nori apsaugoti kalnakasius.

Washington, D. C. Kon
greso komisija, kurios žiny
boj yra kasyklos, sutiko pa
remti Tayloro bilių, kuriuo 
norima įsteigti 10 stočių į- 
vairiems bandymams ka-

Rūpinsis vaikų darbu.

Boston. Audiminių dirb- 
tuvhj savininkai labai ėmė 
užsipulti ant įstatymų, lie
čiančių vaikų darbus. Da
bar norima įvesti 48 valan
das darbo savaitėje mote
rims. Tas sumanymas ir su
erzino kapitalistus. Organi
zuotieji darbininkai ener
giškai veikia ir stato didžią 
opoziciją kapitalistams.
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ADMINISTRACIJA DIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Nikodemas Overlingas, pirm., 

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

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

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

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

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

2118 W. 20th St.

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

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

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

Fr. Rauba, prot. rašt: 
0064 Lafayette ave.,

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

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

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE.

Jonas Klimas. Pirmsėdis. 1853 West 
45th St. 

Franciszkus Petraitis, Viee-Pirm. 
1330 — 49th Ct. Cicero, III. 

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

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

Vincentas Jasulaitis, Kasierius.
4544 S. Marshfield A v. 

Kastantinas Trakšelis, Gvardijos Gc 
nerolas. 4544 S. Marshfield Av

Liudvikas. Bonevičia, Gvardijos. Mar
šalka. 1849 IV. 45 th St.

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

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2716 — Wabash 200.

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

ii.„u
Norėčiau susižinoti su savo draugu 

Jonu Karpavičium. Jis pats, ar kas a- 
pie jį žino malonėkite atsiliepti. Bu
siu dėkingas. Minėtas draugas yra 
Suvalkietis, staropolės pav., iš Pilviš
kių. Turiu prie jo labai, labai svarbų 
reikalą.

Jonas Juška
60 Wells St., Hartford, Conn.

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

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

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

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagel bininkas, 

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka,

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV.
JUOZAPO PALM. SM.

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

Pr. Stasiulis, Vice-pirm. 
4525 S. Paulina St.
J. Polekas, rašt.
1802 W. 46th St.

Kuygvedis J. Letukas,
4521 S. Wood St.

Ižidininkas St. Auueiauskis,
2447-49 W. 45th Pl.

ADMINISTRACIJA L. I. Ū. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 
_____ 78 Orford St.
Juozas Adominas, Prot. Sekr., 

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,
B. F. D. No. 1 Box 171.

* ‘KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMIN ISTB ACIJ A.

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Bastin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

Nikodemas Overlingas, Rašt. Prot., 
3245 S. Morgan St.

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius

ŠV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BABRE, PA. ADMINISTRACIJA. 
Silvestras Pilieckas, Prezidentas, 

462 E. South St.
Antanas Šeškevičius, Vice-preziden., 

Vincas Adominas, Prot. Sekr., 
501 New Grand St., 

34 Logan St.,
Kazim. Deltuva, Finansų Sekr. Im 

96 Logan St.,
Jonas Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 

425 S. Grand St., 
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 

BARRE, PA.
J. Laukus, Prezidentas. 

į 404 Park Ave.
J. Staneika, Viee-prezid. 

57 Oak Lane.
S. Pieckis, Prot. Sekr., 

462 E. South St.
J. Daušys, Kasierius, 

18 N. Meade St.
V. Adomynas, I Finansų, Sekr., 

34 Logan St.
J. Anekaitis, II Fin. Sękr., 

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

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

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 ■— 33rd 8t.

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

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO
KLIUBO WILKES-BABBE, PA.

Jurgis Ažis, Pirmininkas.- 
13 Collins Str. 

Vaclovas Kasparaviče. 
273 Stanton Str.

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

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

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt. 
60 Sheridan Str.

Jurgis Bekus, Iždininkas. 
138 S: Moade Str., 

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lano 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvila, Maršalka.
192 Almond lane

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

Kaz, Vaškevičius, pirmin., 
184 New York Ave., 

Newark, N. J.
M. Akialis, Išdininkas, 

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

So. Boston, Mass.
J. Janusai tis, Išdo. glob.,

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

DRAUGYSTĖS PAŠALPOS ŠVENTO 
LAURINO.

Ilf Port Washington, Wis. '
Juoz. Urbonas, pirmininkas 

216 Franklin St. 
Port Washington, Wis.

Juoz. Samalionis, raštininkas 
626 Washington St.

Port Washington, Wis.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako ’
•tWT 1 1 — “ .....

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKI! PINIGUS!

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

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

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą 
akcijų. Akcijos užsibaigia už 6J4 
metų ir kiekviena akcija atneša 
$100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau- 
sis 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.

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas

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

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

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

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

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kelius cen-
tus arba dolerius į savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6J4 me
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės priirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo

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

A. Biškys, Pir.
184 New York Av 

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

186 13th Av.
Newark, N. J.

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

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

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Av. 

Newark, N. J.

Reikalinga apsišvietusi jauna lietuvė 
kuri šneka lenkiškai ir nori turėti 
nuolatinį darbą. Turi būti vikri ir 
švari. Gera ateitis tinkamai ypatai. 
Pradžiai algos 10 dolerių savaitei. At
sišaukti Į

“DRAUGO”
1800 W. 46th St., Chicago, DI

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 trečią fa
briką tuojaus. Gary, Indiana darbai 
eina pusėtinai. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės ant šio antrašo: ,

CHAS. Zekas & Co.
214 186 N. LaSalle St.,

Chicago, Illinois.
Room

Aplankyk 
mus puikią 
valgyklą

I KLEIN Cėdyk
L. KLEIN
Stempaš

Vaikų Puikus Velykų Siutai-už labai žemas kainas
DYKAI Viena pora plieninių roller skeltai su kiek- DYKAI 

—r vienu vaiko siutu nuo $3.00 ir augščiaus ■ ■ ■ ■" —
Vaikų mėlyno seržo Norfolk Siutai, patch pocket modeliu, pilnai a aE
knicker kelnes, del vaik. nuo 7 iki 16 met. ne čystų vilnų,ger.d0v0t."«OU

ANT PARDAVIMO.
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 ” Administra ei j a.

storas išrandavojimui 3105 S. Ra. 
cine Ave., Gera vieta. Kambariai už
pakalyje, geras aukštas skiepas (ce
mentuotas). Barn’e tinkanti visokiai 
bizniai, pirmiaus b#vo kepykla, žie
ma randa.

Wehrley & Schwarz, 
Agentai.

3110 S. Racine Av., Chicago.

Parsiduoda Kuraičiai.
4 kambarių rakandai parsiduoda pi

giai. Savininkas išvažiuoja j kitą mies
tą. Atsišaukite sekančių antrašų:

A. Bitautas,
3211 S. Union Ave., Chicago.

Security Siutai yra padirbti iš čystų vilnų darbo, Security Siutai yra gva- 
r ntuoti del dėvėjimo, naujas siutas jei ne. Mieros iki 18 motų, šie n 
siutai yra padirbti del vaikų sunkiai dOvončių d abužius Visados V» I v

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS” DR- 

JOS, KENOSHA, WIS.
P. Beišys, Pirm.,

173 N. Frecmont Ave.,
J. Gasiunas, Vice-pirm.,

15 N. Main St.,
A. J. Kvedaras, Prot. Rašt.,

173 N. Freemont Ave.,
P. K. Zakareviče Turtų Rašt.

316 Wisconsin St., 
1

A. Ąleliunas, Iždin.,
308 N. Chicago St.,

(A. Viršulaite,
313 Quince St.

M. Grabaliauskaitė
316 Wisconsin St.

Į D. Bagdonaviee
564 Dayton St.

EXTRA!
Nepraleiskit šitos progos.

Parsiduoda labai pigiai ant South 
Side bučerne ir groserne. Labai ge
roje. lietuvių apgyventoje vietoje. 
Priežasties pardavimo, kad Savinin
kas išvažiuoja i seną krajų, tą vieta 
yra labai seniai biznio išdirbta per 15 
metų kaina $1.200. doleriu yra labai 
gera proga del lietuvių.

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

(15)

Parsiduoda bučerne ir groserne ge
roj vietoj apgyventoj lietuvių ir ki
tokių tautų. Gerai išdirbtas biznio. 
Pardavimo priežastis: laikiau su bro
liu aut pusės, bet mirus broliui esu 
priverstas parduoti.

Adresas:
Jurgis šnekutis 

Box 311, Steger, III.
(15-6-7)

Tėmykit nariai!
Liet. Teat. Dr-stės šv. Martyno, Ve

lykines išpažinties Kortelės yra pas 
Dr-stčs Rašt. Kiekvienas Draugas pri
valo pasiimti Kortelę.

A. J. Kasparas, Rašt.
3416 Auburn Av.

REIKALINGI AGENTAI
Geri ir teisingi vyrai, kurio galėtų 

pasidarbuoti tarp lietuvių pardavinė
dami farmas ir žemes dėl farmų pie
tinėse valstijose. Tai yra teisingas 
darbas, nes męs turime geros žemės, 
pigiai parduodame ir ant lengvų iš
mokėjimų,

Dėl tikrų žinių atsišaukite ypatiš- 
kai arba rašykite laišku:

ARKANSAS LAND, 
John D. Simanowski,

239 Railway Exchange, ‘ Chicago, Ill.

Ant išrandavojimo Storas labai ge
roj vietoj tarp lietuvių apgyventa. 
Gera proga del lietuvio išrandavoti 
ant aptiekos. Atsišaukite:

J. W. Zachareviez,
903 W. 33rd St., Chicago, Ill.

(15-6)

Dėl išrandavojimo privatinis ofisas 
su svečių kambarių garų apšildomas 
ir eleveitorius $11.25 į menesi. Atsi
šaukite vakarais nuo 6 iki 8 vai., va
kare.

Joseph Yushkevicz,
Siute 415 600 Blue Island Av.,

Chicago, 111.

Vaiku viso vilnų mėly- 
seržo Norfolk Siutai, su 
pilnai knickerbockerkel. 
•su užsiūtais dirželiais, 
micros nuo iki 18 metų, 
tikrai geros ver- n p A 
tCs kada pnsiulyt.4i<JU

Vaiku 2 kelnės Norfolk 
Siutai, puikus tamsiai 
spalvuoti, dėl vaikų nuo 
7 iki 16 metų vi- n 
sados verti pinigųfciOu

Vaiku Balkanų 
ir Rusijos Nor
folk Siutai, a- 
bai puikiai pri
tinkanti del 2| 
iki8me-n 
tų, po &.3O

Vaiku puikus mėlyno 
seržo Norfolk Siutai, la
bai populiariski patch 
pocket mideliuose del 
vaikų iki 17 metų, extra 
puiki siutai, spo- "J Ert 
cialei šiam išpard. • «vU
Vaikų 2 kelnes Norfolk 
Siutai, tikrai viso vilnų 
išdarbio, tamsi arba švie
sus, miera7 iki 18r Kft 
metų, specialei poU« vU

Vaikų Rusijos 
Siutai, padirbti 
su marininkų 
ar m iii tarų kal- 
nieriu miera 2J 
iki 8 me- j ftn 
tų, po v

Vaiku Balkanų 
ir Rusijos Siu
tai, didžiausis 
pasirinkimas iš 
puikių siut, 2% 
iki 8 metų, AE 
pasirink. poVv

Vaik. 'Plaunami Siutai mier. įikiS m, 200 ver. už 98c.

Tėmykit nariai.
Draugyste Šv. Stanislovo V. ir Kan. 

Susirinkimas pripuola 12 d. Balandžio 
Velykų dienoj taipgi Dr-sto Atidėjo 
susirinkimą į Subatos Vakarą. 18 
d. Kąvo 1914. Susirinkimas prasidės 
7:30 V. vakare šv. Kryžiaus parapi
jos svetainėje 46 ir Wood Gatves.

Fr. Rauba, Rašt.
-   iii —-i—.J. --------------

DIDELIS METINIS BALIUS 5 
METŲ SUKAKTUVIŲ.

Parengtas Apvaizdos Dievo Kortas 
W. C. O. F. NO. 50ą atsibus Ncdėlioi, 
19 d. Balandžio (April), 1914 m. M. 
Meldažio *Svetaineje, 2242-44 W. 23rd 
Place, Prasidės 4-tą valandą po pietų 
Inžanga 25c. Porai.

Maloniai užkviečiame visus Lietu
vius ir Lietuvaites kuonoskaitliilgiau
siai atsilankyti ant musų 5 metų Su
kaktuvių Baliaus, o užtikriname jog 
nesigailėsit. Bus užkandžių visokių 
skanių gėrynių, kvepenčių cigarų ir 
puiki muzykė. Užkviečia visus, 

KOMITETAS.
(15) 

DVIDEŠIMTS METŲ SUKAKTU
VĖS IR GRAŽUS VAINIKINIS 

BALIUS.
Parengtas Dr-tės š. M. P. Ražanča- 

vos Panų ir Moterų atsibus Ned., 26 
d. Balandžio (April) 1914 m. M. Mel
dažio Svetainėje, 2242-44 W. 23rd PI., 
prasidės .6 vai. vakaro. Inžanga 25c. 
Ypatai.

(15-6)

PARDAVIMUI.
Bučerne ant 35-tos gatvės, arti Hal

sted, gera vieta, senai išdirbta biz
nis, pigiai.

Kampinis Saliunas, ant Halsted, 
arti 35-tos gatvės, su 3-jų metų 
“lease”, puikius kambariai užpaka
lyje, randa $50.00 į menes. 1

P. A. Schwarz, agentas, 
3524 S. Halsted St., 2nd Floor.

storas ant Randos.
Su Groscrnčs ir Bučernės rakandais. 

Gera dėl vietą del lietuvių. Halsted 
arti 35 gatvių.

Del žinių atsišaukite pas:
W. J. Stankūnas

3452 S. Halsted St., Chicago, 111.
(13-4-5-6)

F armos! F armos!
Turiu ant pardavimo visokiu farmu gatavu su raemais laukais, su So

dais ir budinkais su prastais ir labai gerais budinkais turiu mažu Ir di
deliu farmu ant pardavimo žemės Ilgios su moliu su jodzemė ir su smielle 
maišytos, žemės ne išdirbtos turiu visokio gatunko ligios vienas su kel- 
nais kitos su medeis trecios pliki laukai kur gali eiti ir arti be vallmo jų 
parduodu visokio didumo plotais arti Miestuku ir priepat gelszkeliu di
džiausioj Lietuvių kolonijo Michigan Vąlstijo kur yra 215 Lietuvių far- 
meriu tarpie tu lietuvišku farmu ir tos žemės randase prekės žemiu nog 
$900 akeris ir brangiaus parduodu ant lengviausiu išmokėjimu atvažlokit 
toj ir kaipos priebusi į Peacock toj Tilifonuok manio į farmą o aš gavęs 
žinie kad priebuti vietoj toj priebusiu su automobiliu ir jus apvažuosiu 
po farmas ir laukus kurie yra ant pardavimo iš kuriu galėsi pasirinkty 
tinkamiausia, Rašykit toj Gausite knigele apio prekės ir viso krašto ap
rašomas ir mapa dovana.

Adresuok: ■[ į’j]i

ANTON KIEDIS
|PEAūOCK, LAKE GOUHTY, : MICHIGAN

Varžytines delei konkurencijos

PAIEŠKOJIMAI.
Vietos ieško:— pirmos klesos kning- 

vedys stenografas; turi penkių metų 
patyrimą. Geriausios rekomendacijos. 
Gali vesti visą ofisą.

O. Balčaitis,
8462 Vincennes Ave., Chicago, Ill.

(15-6-7)

Wisconsino Parmos.
40 akerių fanną, tris mylios nuo 

miestelio, 8 akeriai nuovalyta, medi
nes namas, geras kelias. Kaina $600. 
Įnešti $200, kita suma išmokėti su 
G%-

—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 miesto su 35,000 gyventojų ma
žas namas ir daržinė, penki akeriai 
nuvalyta; susiduria su lietuviškomis 
farraonas. Kaina $900. Įnešti $300, ki
ta ant lengvų išmokesčių.

80 akerių farmą daili, lygi žemė, 
lengva nusivalyti, dvi mylios nuo ge
ro lietuviško miestelio ir tarp lietu
vių farmerių. Kaina $900. Įmokėti 
$300.

—O—
40 akerių, trjs mylios nuo gero lie

tuviško miestelio, 8 akeriai nuvalyta. 
Tiktai $450. Dalis grynais pinigais.

Yra ir daugiau farmų Wisconsine 
ir Michigane ant pardavimo.

GRIMMER LAND COMPANY 
Room 1007

133 W. Washington^ St., Chicago, Ill.

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.

Taupyk pinigus!
Mes iššveičiame, išprosuojame ir 

pertaisome pavasarinius siutus už že
miausią kainą.

A. EPSTEIN,
809 W. 19 St., (Netoli Halsted St.),

TĖMYKITE!

REIKALAUJAME:
5 gerų siuvėjų (kriaučių) prie mo

teriško siuvinio. Darbas ant visados 
ir geras užmokestis. Atsišaukite pas:

L. Kasper,
3131 Wenthworth Ave., Chicago.

(14-5-6-7)

Aš Stanislovas Dirmeikis paieškau 
savo brolio Juozapo Dirmeikio paeina 
iš Kauno gub. Reseinių Pav. Raseinių 
Vai; Sodos pažeriu -10 metų, kaip 
Amerikoj 2 metų atgal gyveno Chi
cago], III. O dabar nežinau kur. jis 
pats ar kas kitas malonėkite duoti 
žinę adresu:

Stanislovas Dirmeikis.
2422 W. 45th Pl., Chicago, Ill.

(15)

1,000 Akru žemės Dykai.
Kurie užsiregistruos pirm 30 d. ba

landžio, 1914 į mano ofisą, 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 Keliouiją, 
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.

Akinius parenkame už dyka!
Kada pradeda skaudėti galvą, akys 

raudonos darosi, tai reiškia — suiri
mą nervų. Gerai pritaikinti akiniai per 
gerą aptometristę, kaip šit D-rą Filz- 
patrick, lengvai tas ligas sulaiko. Su
stabdo gaivos skausmą, pagerina re
gėjimą ir t. t.

Ateikite į F. A. Poškos aptieką: 
3121 So. Morgan St.

(Kertė 31 Place)
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

ROCKFORDIEčIŲ ATYDAI.
Norėdami nusipirkti didžiausia lie

tuvių laikraštį “KATALIKĄ”, vi
sados gausite pas

K. Masalski,
1202 S. Main St., Rockford, Ill.

Paieškau savo švogerįo Jono Pilipa
vičiaus, Jisai paeina iš Obįškio m., 
Kauno gub., Šiaulių pav., 5 metai 
kaip Amerikoj. Turiu gana svarbų 
reikalą. Jis pats arba, kas jį žino 
malonėkite.

Atsišaukite:
Povilas Skirka,

3310 Auburn Ave., Chicago, Ill.
(15)

PARMOS! PARMOS! PARMOS!
Turim geriausių žemių su trobesiais 

ant pardavimo pietiniame Michiga
ne, netoli nuo bažnyčios, geležinke
lio; sveikas, oras, žemė lygi. Turiu ir 
neišdirbtos žemes. Kreipkitės pas.

A. Sulkovski, 
Box 203, Pincouuiug, Mieli.

DOLIARIŲ AUGINIMAS.
Naujam mieste Gary, Ind.

Įsodink $10.00, užaugs $100.00. Į 
trumpą laiką pradėjo būdavot 2 mil
žinišku fabriku už $39.000.000. Ten 
sutilps virš 22.000 darbininkų. Dabar

REIKALINGAS.
Vikrus, gerų tėvų vaikas prie “Ka

taliko” redakcijos. Turi but pabai
gęs Public School.

Atsišaukite į
‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Redakcij ą.

ANT RANDOS.
5 puikus kambariai moderniškai iš

rengti.
Atsišaukite į
TANANEVICZ SAVINGS BANK.

3253 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Priimame čystyte ir karrbavoti dra
buži uis..

Lietuviu gvarantuota dirbtuvė.
1934 Armitage Av.

ir
1721 Milwaukee Av.

MUMS NUOSTOLIS - UŽ TAI JUS NAUDOKITES.PKOGA.
Dėlei kįlusios smarkios konkurencijos sumažinome kainas ant visų musų pre

kių ir reikalaujant iš siunčiamo net 7 daiktus vertės $50.00 už $5.25, būtent: 
$15.00 ertės 20 metų gvaranuotų Vyriškų kišeninį laikrodėlį, vidutinio didumo, 
uždaromų trims viršeliais, puikiai išdailintų, teisingai einantį; $8.00 vertės revolverį 
38 kolibriaus arba 32, 5 šūviais, visuomet gvarantuojams iš juodo nikelinio me
talo; $3.00 dolerinė skustuvę, $2.00 vertės pustų del skustuvo; vertės galųstuvų; 
$1.00 baltų aliuminijaus puodelį ir šepetukų barzdai muilyti. Be tų 7 daiktų, dar 
pridedame dovanų puikų laikrodžiui retežėlį su gražia juostele.

Ne siųskite pinigų iš ankšto! Užmokkėsito tada, kaip patįs viską pamatysite!
Atsiųskite tik savo tikrus adresus sykiu su šiuo apgarsinimh, ir mes tuojaus 

išsiųsime jums visus tuos paminėtos 7 daiktus C. O. D. kuogrečiausiai, su išlyga 
apžiūrėti prieš užmokėjimų. Kai viskų apžiūrėsite ir pilnai busite užganėdinti, 
tuomet užmokėsite agentui ta mažų sumelę $5.25 už prekės kainuojančias $80.00.

Sykiuužmokėsite ir keliolika centų persiuntimo lėšų. Jeigu nepanorėsite imti, 
nemokate /nei vieno cento.

Naudokitės proga kuogreičiausia! Rašykite mums tuojaus ir neužmirškite įra
šyti, kokį jums išsiųsti revolverį 32, ar 38 kolibriaus, 5 šoviniais.

Adresuokite:
Universal Company, 162 N. Dearborn St., Depl. 138, CHICAGO, ILL.

•!

Šie 75c pietus del keturių asmenų buvo 
pagaminti ant “Composite” pečiaus per 
45 minutas ir sunaudota tam pagami
nimui tik už 21 centų Gazo—

VALGIAI
Bulvine sriuba

Jautienos apvalainis su cibuliais
Burokeliaįsu actu. 

Keptas arbūzas Kasavinis pudingas 
Kava

Pagaminimas: — Arbūzą reikia doti pečiun pirmiausia 
ir turi kepti pilnai 45 minutas, sriuba gali būti išvirta augė
lesniojoj pečiaus dalyj ir reikalaujasi tiek pat laiko kaip ir 
ant pečiaus viršaus. Jautiena su cibuliais turi būti sudėta į 
blėtą su riebalais ir trupučiu karšto vandens — indek mėsą 
į žemąją pečiaus dalį ir tegu ji kepa 30 rainuti}, karts nuo 
apvartyk ją. Kasava (tapioca) turi būti išmirkyta p?r naktį 
— pavartok pudingui apsčiai pieno ir padek jį kopti kartu 
su niOsa; 15 minutų pr eš išimant iš pečiaus, sumaišyk iškilu
sius kiaušinio geltonumus ir cukrų, kad ant pavirsio pasida
rytų baltumai — viršus apcriuzCs per koliatą minutų, Buro
kėliai su actu paduodama šalti.

Šie yra vieni tų sveikų ir pigių pietų, aprašytų mus nau
joj kningoj vadinamoj “Gas Oven Cooking" — kurioj pasa
koma viskas apie nuodermiškus kepimo budus, kurie galimi 
ant

“Composite” Gazinio Pečiaus
Pareikalauk tos kningos — Jau ji gatava uždyką išdalini

mui visose musų krautuvėse ir dideliame pardavojimo kam
baryj didmiestyj. Krautuvių skyriai atdari utarninkų, ket
vergi} ir subatų vakarais iki 9:00 vai.

The Peoples Gas Light & Coke Co.
Peoples Gas Building Telephone Randolph 4567
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