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Rusija esanti silpna.
Darbininkų straikas Rusijoje.

Italija ginkluojasi.

Bulgarijos generolas teisine.
APIE RUSIJOS GINK

LAVIMOSI.
Rusija negalinti užpulti, 

ji taisosi tik ginties.
Vokietijos laikraštija vis 

dar negali nusiraminti, kad 
Rusija paskelbusi mobiliza
ciją buk prieš Vokietiją. 
Nekurie vokiečiu laikraščiai 
tvirtina, kad Rusija su 
“bluffo” pagelba sumanius 
apturėti kuodidžiausią poli- 
tikinę sau naudą. Del to 
pernai Rusija ir buvo su
mobilizavus kelis desėtkus 
tūkstančiu kariuomenės pa
lei Austrijos ir Ruipunijos 
sienas. Tečiau toji pirmuti- 

-iw-W<»biliz<ttija kaip sykis 
Rusijai nenusisekė. Pasiro
dė kadangi, kad visoj armi
joj randasi daug didelių 
trukumu. Taippat valdžia 
labai gerai persitikrino, 
kad ji negali nusitikėti ar
mijos oficieriais, kurie ne
turi gero karinio išsilavini
mo. Po karui su Japonija 
Rusijoje tuo žvilgsniu nie
kas neatsimainė. Reikia pa
žymėti, kad nuo 1905 metu 

. tarp oficierių platinasi re- 
voliucijinė idea. Valdžia, 
norėdama tam užbėgti, ofi
cieriu korpusai! įvedė šnipi
nėjimo sistemą. Tečiau ir 
tas nieko negelbsti.

Rusijos karo ministerija 
persitikrinus, kad kaip ofi- 
cieriai, taip ir paoficieriai, 
gavę kokius nors specialius 
įsakymus, anų nesupranta 
ir nežino kas veikti. Pada
rius santaiką su Japonija, 
Rusija neteko viso savo karo 
laivyno. Delei to visi ryti
niai pakraščiai paliko be 
jokios apsaugos, apnuogin
ti. Ir Rusija todėl pametė 
mintį rytinius pakraščius 
drutinti. Visą savo domą at
kreipė į vakarus. Pirmiau
sia nutarta pratiesti gele
žinkelį išilgai Vokietijos ir 
Austrijos sienų. Pasieniai 
nustatyti kariuomene.

Taigi iš to viso ir pasiro
do, kad Rusija šiais laikais 
negalinti nei vienos kaimi
niu gos valstybės užpulti. Ji 
rengiasi tik ginties, jaigu 
ją kas norėtų už sprando 
pagriebti. Tuo tikslu ji 
tvirtina net Finlandiją, į 
kur siunčia daugiau kariuo
menės. Lenkijoj reformuo
jami du nauji kariuomenės 
pulkai. Metinis rekrutų 
(naujokų) skaitlius padidi
namas nuo 460.000 lig 500.- 

000. Fortifikacijoms skiria

ma 130 milijonų rublių. Re- 
velis bus apginkluotas, gi 
Gardinas bus pakeistas 
pirmeiline tvirtuma. Bus vi
sur pratiesti nauji geležin
keliai.

Kievo apylinkėse prasi
dėjo kariuomenės maneb- 
rai, į kuriuos nuvykęs ir 
karo ministeris Suchomli- 
nov.

DIDELIS DARBININKŲ 
STRAIKAS.

Bijomasi didelių ir kruvi
nų riaušių.

Peterburge ir kituose di
desniuose Rusijos miestuose 
paskelbta generalis darbi
ninkų straikas. Prasidėję 
sumišimai, kuriuose daly
vauja kariuomenė. Balan
džio 6 d. vakare sustraika- 
vo 600.000 darbininkų. Tai
gi su pirmiau straikuojan- 
čiais bus beveik milijonas 
straikininkų.

Valdžia įsakius uždaryti 
visas didesnes dirbtuves ir 
paskelbti “lokautą”. Todėl 
Peterburge visi didesni fa
brikai sustoję.

Tūkstančiai šeimynų pa
smerkta badui. Policija su
ima visus straikininkų va
dovus ir uždaro kalėjimai!. 
Tečiau tas nieko negelbsti, 
nes darbininkai vis aštriau 
statosi. Jų didžiuma apsi
ginklavę brauningais ko
voja su policija. Pasakoja
ma, kad tasai straikas ga
li pasikeisti į revoliuciją, 
kokia Rusijai jau senai rei
kalinga.

ITALIJA GINKLUO
JASI.

Armijos skaitlius 
didinama.

Parlamentas priėmė val
dišką programą, kurią per
statė naujas premieras Sa- 
londra. Premieras apart 
■valdiškojo programo par
lamente apreiškė, kad apart 
padidinimo kariuomenės 
skaitliaus ramiuoju metu 
lig 275.000 žmonių, reika
linga dar 30.000 žmonių del 
Tripolio ir Libijos, kas iš
neš dar daugiau $3.500.000 
metais išlaidų. Per sekan
čius penkis metus Italija 
savo kariuomenės reikalams 
išleisianti $76 milijonus. 
Bet ne tuomi galas. Norima 
padidinti algas oficieriams, 
norima padaryti reformas 
artilerijoje. Gi tiems daly
kams reikės naujų išlaidų.

MC FEE JUMPING

16 pagesJ Metai XVI

>; J ’:

26 metų McFee iš Torrytown, N. Y. išlošė dovaną, šokdamas nuo tilto upėn 
Harlem iš 120 pėdų augštumos. McFee laimingai nušoko. Pirmiau jo du šokusie
ms ji ant vandens užsimušė.

GENEROLAS TEISME.
Bulgarijos generolas Savov 
traukiamas atsakomybėn.
Bulgarijos sostinėj Sofi

joj viršiausiame teisme pra
sidėjus byla prieš gen. Sa
vo vą, kuris, gimus Balka
nuose antrą j am karui,' me
tė armijoje vadovavimą ir 
pasitraukė šalin. Jam pasi
traukus Bulgarija neteko 
vieno geriausių vadų ir ko
vą pralaimėjo su serbais ir 
graikais. Todėl Bulgarijos 
sobranije (parlamentas) 
nusprendė jį už tai patrauk
ti atsakomybėn ir dabar 
prasidėjus jo byla.

Teisman stojo pats gen. 
Savov ir apreiškė, kad so
branije neturi teisės jį 
traukti teisman, nes tas yra 
priešinga konstitucijai. Su
lyg konstitucijos, kilus ka
rui, armijos vyriausiuoju 
vadu skaitosi pats caras, gi 
karo ministeris karo metu 
už savo prasižengimus at
sako tik prieš carą, bet ne 
sobraniją. Taigi sobranije 
neturi jokios viršininkystės 
ant karo ministerio, juo la
biau ant jo, Savovo.

Gi kas lytisi karinės tak
tikos, Savov teismui apreiš
kė, kad kuomet gimė antra

sis Balkanuose karas, jis 
turėjo surengtą karinį vei
kimui pieną ir su savo ar
mija butų lengvai sumušęs 
serbus ir graikus, bet kad 
jam buvo uždrausta tuo 
pienu naudoties. Tatai už 
tai ir atsakomybė ant kitų 
krinta.

PRAMATOMA KARAS.
Generolas Wood pataria 

ginkluoties.
Mieste New Haven, 

Conn., Suv. Valstijų gene
rolas Wood laikęs kalbą 
studentams, kurie nusiduo
da į vasarines karo stovyk
las del karinio pasimankš- 
tymo. Savo kalboje genero
las Wood kelis sykius aiš
kiai pabrėžė, kad Suv. Val
stijas laukiąs karas, ir tai 
neišvengtinas, prie kurio 
jos būtinai turį prisirengti. 
Tą karą Suv. Valstijos bū
tinai turėsiančios priimti. 
Daugumas šioj šalyj turį 
klaidingą manymą ir supra
timą apie nuotikius, kokie 
trumpu, laiku gali netikėtai 
įvykti — sakė gen. Wood. 
— Tie, katrie giliau apmąs
to dabartinį pasaulio padė
jimą, aiškiai supranta, jo- 
gei nereikia laiko leisti vel

tui ir šalis turi prisirengti, 
idant, ištikus karui, butų 
galima apsiginti. Iš tos prie
žasties Suv. Valstijos pri
valo turėti ne tik pakakti
nai ginklų, bet taippat ir 
parinktinų žmonių tam tik
slui. Taigi tiems parink
tiems yra ir skiriamos va
sarinės stovyklos, iš kur po 
visą šalį turėtų pasklysti 
agitacija, idant kuodau- 
giausiai jaunų žmonių at
silieptų ir eitų bendrai į 
tas stovyklas, kur kariniai 
prasimankštytų.

“HOME RULE” PRI
IMTA.

Mažai tam projektui 
prieštarauta.

Anglijos parlamento že
mesnysis butas didžiuma 
balsų andai atmetė patai
symą, kuriuomi buvo pasiū
lyta Irlandijos savivaldos 
(home rule) projektą visai 
panaikinti, ir patį projektą 
galutinai priėmė.

Taigi Irlandija jau gavo 
savivaldą, nežiūrint Ulste- 
rio provincijos gyventojų 
grasinimų. Opozicija tvirti
na, kad dabar Irlandijoje 
gimsiąs civilis karas, bet 
valdžia sako, kad to nekuo-

Meksiko Reikalai.
Labai nemalonus ir pa- 

žemintinas nuotikis patiko 
andai mieste Tampico iždi
ninkę. ir kelis jurininkus 
nuo amerikoninės valties 
Dolphin. Kuomet jie įplau
kė Tampico uostau ir išėjo 
ant kranto, sakoma, nusi
pirkti gazolino, tuoj juos 
visus suareštavo Meksiko 
federalis pulkininkas Hino
jos. Visi paskui per miestą 
nugabenti ir uždaryti kalė
jimam Tik paskui energin
gai užprotestavus Suv. Val
stijų admirolui Mayo, suim
tieji iš kalėjimo paliuosuoti 
ir išnaujo su sargyba nuly
dėti į jūrės pakraštį. Tokiuo 
federalist!) pasielgimu ame
rikonai labai pasipiktino, 
bet ar teisingai, nežinia. 
Tečiau pamanyta, kad jie 
Meksiko federalistams nėra 
mieli, nes viešai remianti 
revoliucionistus.

Po to atsitikimo Meksiko 
federalis generolas Zarago- 
sa atsiprašė amerikoninį ad
mirolą ir pažadėjo patrauk
ti atsakomybėn pulkininką 
Hinojosą. Tą patį padarė 
Huerta akiveizdoj ambasa
doriaus O’Shaughnessy. Te
čiau nežiūrint to, admirolas 
Mayo būtinai pareikalavo, 
idant federalistai į 24 va
landas atsiprašytų Suv. 
Valstijų valdžios pagerbda
mi Suv. Valstijų Vėluvą.

Tatai- Huerta pagaliau 
pereitą nedėlią ir tai atliko 
ir tie tušti nesutikimai pasi
baigė.

Tampico narsiai laikosi.
R e vol iucionistai užpuolė 

miestą Tampico, gulintį ant 
jūrių kranto. Federalist!) 
komendantas ir to miesto 
apgynėjas, gen. Zaragosa, 
pranešė‘Huertai, kad revo- 
liucionistai miesto nepaim
siu ir nėra ko bijoties. Per 
visą savaitę re vol iucionis
tai kelis sykius mėgino ga
lutinai pulties ant miesto, 
bet buvo nuginti su karo 

met nebusią, kadangi suki
lėliai tuoj gausią uosiu ir 
busią po viskam.

PRIEŠTARAUJANČIOS 
ŽINIOS.

Naujas Rusijos generalio 
štabo viršininkas.

Andai iš Peterburgo pra
nešta dvi prieštaraujanti ži- 
ni, būtent, kad Rusijos ge
neralio štabo viršininku nu
skirta gen. Januškevič ir 
gen. Danilov. Viena žinia 
skamba apie vieną, antra — 
apie kitą. Todėl ir negali
ma sužinoti, kas liko štabo 
viršininku, Januškevič ar 
Danilov.

Reikia priminti tas, kad 
ligšiolaikinis štabo viršinin-

laivų pagelba. Dabar jų už
puolimai susilpnėję. Fede
ralistai turį tik kelis karei
vius sužeistais. Viena nelai
me federalistams, kad jie 
turinti permažai karo amu
nicijos. Bet kuomet amuni
cijos gausianti, tada revo- 
liucionistams tas miestas 
busiąs neprieinamas.

Torreono likimas.
Iš po Torreon apturima 

klaidinančios ir netikros ži
nios. Pasakojama, kad fede
ralistai susitvarkę ir atsisu
kę prieš Vilią, norėdami at
gal atimti miestą. Taippat 
tvirtinama, kad Viliai prisi
eis iš ten kraustyties, kuo
met jis liks iš visų pusių 
suremtas.

Santikiai su revoliuci- 
onistais.

Santikiai Meksike kas- 
kartas vis labiau aršėja. 
Washingtono valdžia paga
liau jau nqj nežino, kas reik 
veikti. Ji tuo tarpu dar k" 
turis skraiduolius pasiun- 
čianti į Meksiko pakraščius.

Paskutiniai nesusiprati
mai su Villa reikale svetim- 
žemių ištrėmimo prirodė, 
kad Suv. Valstijos net šiau
rinės Meksiko dalies nega
linčios kontroliuoti, nei ant 
savęs atsakomybės imti. 
Nesenai Villa iš Torreon iš
trėmė visus hispanus ir jų 
nuosavybę sukonfiskavo. Iš
tremtieji hispanai gavo lai
kiną prieglaudą Suv. Valsti
jose. Hispanijos valdžia už 
tai nusiskundė prezidentui 
Wilsonui ir pareikalavo, 
kad jis Vilią pašauktų tvar
kom

Bet dar aršiau pasielgė 
Anglijos konsulis Myles, 
kuris be Washingtono tar
pininkavimo pagrasino ge
nerolui Carranza, idant šis 
nedrįstų persekioti Angli
jos pavaldinių. Tuo budu 
žeminama Suv. Valstijų 
valdžios autoritetas ir sun
ku tam pasipriešinti.

kas, gen. Žilinskis, paskir
tas VafSavos apskričio ge- 

i ncral-gubcrnatoriumi. Tai- 
tai į jo vietą nuskirta nau
jas viršininkas, bet nežinia 
katras iš augščiau paminė
tų.

TRAKTATAS SU KO
LUMBIJA PATVIR

TINTAS.
Suv. Valstijos už Panamos 

žemės juostą moka
25 milijonus.

Suv. Valstijos ir Kolum
bija pagaliau pasirašė po 
traktatu, kuris ant galo pa
baigė ginčus už Panamos 
tarpjurį. Sulyg traktato 
Kolumbijos respublika gaus

(Seka ant 10-to pusk).
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I Žin ios iš Lietuvos. |
viais, turės būti pravosla
vais.

Daugelis lietuvių užsira
šę “lenkais”. Vienas tok
sai “lenkas”, klausiamas 
delko taip užsirašęs, atsa-

svarstė bajoro Jono Bytau
to bylą. Bytautas buvo kal
tinamas, kad, būdamas gra
fo Šuazėlio de Gufje dvaro 
užveizėtoju, išdavęs netik
rą piniginį pasižadėjimą

tė iš savaitės. Užtai gi su
sirgus — amžina ubagystė.

R. Gegutė.

Plungė, Telšių ap. Pasku
tinę savaitę čia buvo du ne-

Šiauliuose gana daug jau] 
visokių dirbtuvių: odų, sal
dainių, paperosų, skudurų, 
linų ir k., kuriose darbuoja
si nemažai moterių ir mer
gaičių; ypač daug jų dirba 
saldainių, paperosų, skudu
rų ir linų dirbtuvėse; ten 
beveik tik vienos mergai
tės, vyrų paskaitytinai. Bet 
uždarbis Šiaulių moterių 
visai menkas. Kagano sal
dainių dirbtuvėje suaugusi 
mergaitė uždirba 20—25 
kap. dienoje, o jau daugiau
sia — 2r. 50 kap. savaitėje, 
turi gi dirbti 12 valandų 
dienoje. Arba vėl papirosų 
dirbtuvėje, pas Isserelį, už
dirba beveik tiek, kiek pas 
Kaganą, po 30—35 kap. 
dienoje. Saldainių dirbtu
vėje bent darbas sveikes- 

\. nis, o čia per dieną reikia 
būti tabokos smarvėje, kas 
labai sveikatai kenkia. Tat 
ir mergaitę retai kurią pa
matysi sveiką, raudoną; vi
sos išblyškusios, nugeltona
vusios, džiovos ėdamos. Ar
ba vėl tos, kurios darbuo
jasi skudurų dirbtuvėje — 
taippat uždirba 25 kap. die
noje. Čia dulkėse dirbdamos 
visą dieną neretai užsikre
čia visokiomis limpamomis 
ligomis. Taippat ir odų dir
btuvėje uždirba 40—45 kap. 
dienoje; ypač vasaros laiku 
baisiausioje smarvėje turi 
darbuoties. Pažiurėjus - į 
Šiaulių darbininkių uždar
bius, ir j ii sunkų padėjimą 

"•tikrai rettdu laitai nu«imin-

jauną vaikiną, pasivadinusį 
save Jonu Songaila įr va
žiavusį į Ameriką. Tas vai
kinas tarnavęs pas Kauno 
komendantą lekajum ir pa
vogęs jo 400 r. ir revolverį 
(brauningą). Suimtasis 
pats prie visa prisipažino.

Kel.

Titavėnai. Po Titavėnų 
parapiją vaikščioja kaž-ko- 
kie nepažįstami žmonės su 
kinematografu, rodydami 
paveikslus ir įkalbinėdami 
žmonėms išsirašyti pirmei
viškus laikraščius. Žmonės 
šneka, buk jie esą iš Šila- 
vo miestelio.

kęs — MKą gi darysi, kle
bonas neapkenčia lietuvių, 
tai ir užsirašiau palioku”. 
Lietuvių dabar busią Rodū
nios parapijoje ne daugiau 
kaip 2.000 žm.

Varėna, Trakų ap. Vasa
rio 28 d. čia valsčiaus sa
lėje Trakų apskričio teisė
jas nuteisė E. Ž. ir vieną 
žydę už slaptą degtinės par
davinėjimą 5 mėnesiams 
kalėjimai!, o kitiems parda
vinėtojams uždėjo po 20 
rub. pabaudos. Vyriausybė, 
matyt, pradėsianti aštriau 
bausti už tąjį amatą. Ir ge
rai.

grafo vardu pasirašęs. Teis
mas pripažinęs, kad pasiža
dėjimas buvęs netikras, nu
tarė betgi, kad Bytautas 
del to esąs nekaltas ir jį 
išteisino.

Už neleistąjį ginklų lai
kymą Kauno gubernato
riaus įsakymu nubausti: 4 
žmonės — užmokėti po 5 
rub. pabaudos arba 7 die
nas kalėjimo; 4 žmonės — 
po 10 rub. arba 15 dienų 
kalėjimo; 1 —'25 rub. arba 
mėnesį kalėjimo.

Rodunia, Lydos ap. Vos 
antri metai, kaip Rodunio- 
je klebonauja kun. V. Ko- 
chanskis, o roduniečiai-lie- 
tuviai buvo surašinėjami 
jau net tris kartus. Pirma
sis generalis lietuvių para
šų rinkimas buvo del pro
testo prieš “Viltį”, kurio 
“Viltis” nors teismu bau
ginama, nespauzdino; an
tras lietuvių surašymas bu
vo pereitais metais, kai iš
tvirkėliai lietuviai-lenkber- 
niai valkiojosi po lietuviii 
sodžius rinkdami parašus ir 
dar po 5 kap. kaikuriems 
reikalams, sakydamies tu
rį įgaliojimą iš paties kle
bono kun. Kochanskio. Tuo
du parašų rinkimu buvo 
kaipir , koks mėginimas, 
stengimąsis pažinti kiek

Šilava. Per vargus ir bė
das vietiniai gyventojai bet
gi susilaukė čionai senai ir 
labai pageidaujamo pačto 
skyriaus atidarymo. Pač- 
tas su telegrafu pradėjo 
veikti nuo kovo 1 d. Tiems, 
kurie tuo dalyku rūpinosi, 
ypačiai vietiniam klebonui, 
reikia už tai tarti nuošir
džiai ačių.

Pušaloto (Panevėžio ap) 
padegėliams vidaus reikalų 
ministerija atsiuntė per 
Kauno gubernatoriaus ran
kas 300 rub. pašelpos.

Vėkšniai (Šiaulių ap.). 
Vasario 22 d. mirė Vėkšnių 
miesto valdybos viršaitis 
Juozas Sakalauskas.

ti. Jei mergaitė suaugusi, 
tai uždirba 25—35 kap. die
noje, o juk reikia valgyti; 
tat beveik visą uždarbį val
gymui atiduoda ir tai dar 
nekaip praminta; o kur dar 
butas, rubai? Gerai dar ku
rios gyvena prie tėvų, tai 
turi valgį ir butą, bet tokių 
neperdaugiausia. Gal atjau
čia ir pačios darbininkės 
savo sunkų padėjimą, bet 
būvio nenori, matyt, gerinti, 
nenori šviesties, lavinties. 
Štai žydės darbininkės nors 
ir sunkiai dirba, bet užima 
vis pirmesnes vietas. O to
dėl, kad visos yra apsišvie
tusius ir žino savo amatą. 
Bet, deja, musų merginos 
darbininkės nenori supras
ti švietimo naudos. Antai 
“Birutės”, Kagano, Isser- 
lio ir kitose dirbtuvėse dar
buojas tokia daugybė mer
gaičių, o laikraščių bei 
kningučių retai-retai kuri 
teskaito. Antra vėl, musų 
mergaitės darbininkės ne
supranta draugijų naudos. 
Yra susitvėrusi Šiauliuose 
tarnaičių bei darbininkių 
draugija “Darbas”, bet 
prie jos vos kelios darbiniu-1 
kės tepriklauso.

R. Gegutė.

Garleva, Marijamp. ap. 
Pernai žiemą rado ar suša
lusį, ar užmuštą su nulauž
tais dviem šonkauliais žino
mą Pamaišupio girtuoklį 
Bartkų. Kaltinami buvo 5 
žmonės. Nepersenai Suval
kų teismas visus išteisino.

Veliuona. Vasario 20 d. 
š. m. važiuojant Nemuno 
garlaiviu “Planeta” Ve
liuonos uriadninkas suėmė

Rodūnios lietuviai yra su
sipratę; buvo tai ruošima
sis prie kun. Kochanskio 
“naujos sąrašos”. Tasai 
trečias, aiškus lietuvių su
rašymas vos dabar pasibai
gė. Sąrašą darė naujai Ro- 
dunion atkeltas kamend. 
kun. Breiva, kuriam klebo
no buvo priduotu du žmo
gų liudininku (lenkinin
kai). Ir, kaip buvo spėja
ma, šis surašymas parodė, 
kad lietuvių skaičius suma
žėjo; abejojama, ar lietu
viams begalima duoti nors 
kad ir tik aštuonias dienas 
per metus. Taigi kun. Ko
chanskio darbavimasis ne
paliko be pasekmių. Rodū
nios lietuviai pasiskirstę y- 
ra į tris rūšis: lietuvių 
“polskos vieros”, lietuvių 
— “mums vistiek, vis ly
gu”, kurie yra priskirti 
prie pirmosios rūšies ir lie
tuvių — “žut-but busime, 
kuo buvę”; tik, deja, pasta
rųjų skaičius žymiai suma
žėjo. Daugelyj šeimynų bu
vo ir yra del to dideliausių 
nesutikimų: tėvai rašėsi 
lenkais, vaikai — lietu
viais.

Rakštys.
Kitas musų koresponden

tas iš Rodūnios mums pra
neša apie šitokį lenkininkų 
agitacijos pavyzdį. Vargo
nininkas, apvaži liejamas 
parapiją, vežiojosi su sa
vim “Gazetos Codziennos” 
tą numerį, kur buvo straip
snis apie stačiatikių pamal
dų išvertimą lietuvių kal- 
bon; visiems rodydamas ir 
skaitydamas minėtąjį strai
psnį, vargonininkas agita-

Papilė, Šiaulių ap. Urnai

Girkalnis, Ras. ap. Mu
sų laikais retą parapiją be
užtiksime, kuri nelaikytų 
elgetnamio. Ir be abejo 
kiekvienai parapijai yra 
būtinai reikalingi prieglau
dos namai, nes visur yra 
visokių pavargėlių-karšin- 
čių. Todėl visur ir visiems 
juos reiktų globoti, — tai 
švenčiausia žmogaus parei
ga — šelpti pavargėlį-elge- 
tą. Tečiau Girkalnio para- 
pijonįs įsteigimu elgetna
mio ligšiol dar nei kiek ne
sirūpina ir žiuri ramiai į 
savo parapijos nelaimingus 
suvargėlius senelius, kurie 
del gilios senatvės bei li
gos ar švelnumo badą, šal
tį ir baisiausi skurdą ken
čia kokioje nors kūtėje pri
siglaudę lyg gyvulėliai, ne
turėdami šeimynų, nei arti
mos giminės. Nesu girkal- 
nietisį jiUįJįij kaimynas ir 
dažnai susivydamas su gir-

laimingu atsitikimu: degti
nė sudegino 20 (? Red.) m. 
amžiaus vyrą-pakeleivį, ir 
vėjinė kuliamoji mašina už
mušė vieną ūkininką. Na- 
bašninkas buvo pats ją pa
sidaręs, jau visai buvo be
baigiąs taisyti, tik pakilęs 
vėjas pasuko sparnus ir na
bagą užmušė.

Slaviniškio stotyje, Uk
mergės ap. 23 metų Uršė 
Gryčiunaitė puolėsi po ei
nančiu traukiniu, kuris ją 
mirtinai suvažinėjo. Nusi
žudymo priežastis nežino
ma.

i ijf ■' ' “Viltis”.

Nauji Raštai.
“Vairas” literatūros, 

dailės, mokslo, visuomenės 
ir politikos laikraštis. No. 
3. 1914 m.

Raštų turinys sekantis:
1. Kun. K. Jauniaus li

ga — J. Juškytė ir kun. J. 
Tumas.

2. Dabar ir seniau (iš 
‘ ‘ Augštaičių vaizdelių ”). — 
Vaišgantas.

3. Rado Lietuvos karūną.

4. Nelaisviai. — G. Mo
pasanas. Vertė J. BĮ.
’ 5. Kritika. “Bludas”. — 
kun. J. Tumas..

6. Musų kultūros gyveni
mas.

7. Redakcijos paaiškini
mas.

torius baidęs, ot, matote, 
pamaldos jau išverstos ir 
visi, kurie užsirašys lietu-

Darbininkai gali apsirikti priimdami užsa
kymus, išsiųzdami daiktus arba atsakyda

mi duoti kreditą ištikimiems pirkikams.

Pasiteisinimo laiškai dažnai nepatenkina į- 

valias užgautąjį asmenį.
•

Bet Long Distance telefono pasišnekėjimas 
suteikia būdą pakalbėti, pasiaiškinti asmeniš
kai, sušvelnina visą dalyką ir esti priimamas 
pasiaiškinimas.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

pasimirė Papilės klebonas 
a. a. kun. Jonas Jurskis.

— Kovo 2 d. numriė ap
rūpintas šv. Sakramentais 
a. a. Viktaras Jakubaus
kas, Lekėčių mokytojas, tu
rįs apie 30 m. amžiaus.

Jurbarkas, Ras. ap. Va
žiuojant keliu nuo Rasei
nių dar šiaip-taip galima 
važiuoti, bet Jurbarko mies
telin įvažiavus, tai turi tie
siog plaukti lyg ežeru. To
kio kelio yra apie 50 sieks
nių, jis pataisyti pridera 
pačiam miestui. Ūkininkus 
šiemet ir labai vargina su 
kelių taisymais, net mažiau
sią duobelę radę baudžia, 
kad ją neištaisę, o pačiame 
miestelyje ir patįs valdinin
kai mato, kad blogas kelias, 
o tečiau visi tyli, nesirūpi
na jo pataisyti.

N. J.

Pušalotas, Panev. ap. Mu
sų parapijoje su žibintuvu 
ieškodamas nerastum nei 
vienos moksleivės-lietuvai- 
tės. Nors ūkininkų čia yra 
nemaža pinigingų, bet mok- 
slan leisti savo dukterių 
gailisi, bevelija po tūkstan
tį ir du duoti kraičio ko
kiam nors piningingos žmo
nos ieškant jaunikiui, ku
ris paskui gana dažnai — 
sukiša juos savo skolosna 
arba smuklėn; kad naudin
giau mergaitei duoti moks
las, negu kraitis — to čio
nykščiai ūkininkai (ne tik 
taip yra Pušaloto parapijoj, 
bet visoje, rodos Lietuvoje. 
Red.) dar nesupranta.

Papužas.

Teismas. Vasario 26 d.

kalniškiais ir jų parapijos 
pavargėliais-elgetomis — šį 
faktą paduodu iš pastarųjų 
skundžiančiųjų lupų — gir
di: “ Girkalny] “ubaginės” 
nėra — žmonės nesutinka 
įsteigti, o kitų parapijų u- 
baginės nepriima mus, sve
timus... Nors gyvas žmo
gus žemėn lįsk... ”

Gėda girkalniečiams, pa- 
miršusiems “Mylėsi artimą 
tavo, kaipo patsai save...” 
Reiktų ir čionykštei dvasiš
kiai uoliau priminti parū
pi jonams tą privalomą ir 
mielaširdingą darbą.

Ligusonis.

Šiauliai. Skaudus Šiaulių 
girtuoklių darbininkų pa
dėjimas. Kiek jie nelaimin
gieji turi prikentėti nuo
skaudų ir savo sveikatai, ir 
savo kišenei. Kitas darbi
ninkas uždirba nuo 7 iki 15 
rub. savaitėje. Juk, rodos, 
tokį uždarbį paėmęs gali 
pragyventi; blaivus žmo
gus pragyvena ir namus pa
sistato ir vaikus į mokslus 
išleidžia. Bet kaip girtuok
liai pragyvena? Paėmęs sa
vaitės uždarbį subatvakarį 
per kiaurą naktį geria, tai 
beveik visą uždarbį taip ir 
prageria ir visą savaitę ne
bėra iš ko gyventi. Šeimy
nai išlaikyti toksai darbi
ninkas visą savaitę ima ant 
bargo. Iš pagirių pirmadie
nį negali nueiti dirbtuvei!, 
o už nenuejimą — tuojau 
tau pabaudos 1 rb., tie gi, 
kurie turi po savo valdžia 
darbininkus, užmoka net 
3 rub. Kitą savaitę kuris 
nebeprageria, reikia praei
tos savaitės skolą užmokė
ti ir nebelieka pinigų, taip

“Veidrodis” — mėnesi
nis iliustruotas žurnalas, 
pašvęstas teatro- ir scenos 
reikalams. Metas pirmas. 
No. 3. Chicago, Ill.

Turinys:
1. Užbaiga be pradžios.
2. Scena ir žiūrėtojas.
3. Ką veikia teatrališkos 

draugijos.
4. Teatrališkoji kronika.
5. Mišinys.
6. Viktor Rysko. Ką su

žinojo senutės. Vienaveiks
mė komedijėlė.

Vidunas. Lietuvos Pasa
kėlė. Vienaveiksmis dra
matinis poemas. Rūta. Til
žėje. 1913 m. Pusi. 30.

Vidunas. Musų laimėji
mas. Misterija. Trįs veiks- 
meliai. Rūta. Tilžėje. 1913 
m. Pusi. 48.

Redakcijos Atsakymai.
G. F. Oplauskui, N. Y. 

Emil Seidel, buvęs socialis
tų majoras Milwaukee, 
Wis., išbuvo pilną savo ter
miną.

Viską mačiusiam, Chica
go Heights. Nepadėjote sa
vo adreso. Nedėsime.

J. F. P. Lawrence, Mass. 
Apie tai jau buvo “Katali
ke”. Todėl nedėsim.

Tarp draugių.
— Mr. Kelly tave pašė

lusiai myli!
— Aš tai žinau!
— Tai kodėl už jo neiš

teki?
— Nes aš noriu, idant jis

Kauno apygardos teisinas ir traukiasi skurdas savai- mane visuomet mylėtų.

LIETUVIŠKA DIRBTUVE 
kuri jau per 15 metų išdirba guodotinoms tau
tiškoms ir bažnytinėms draugystėms Karūnas, 

ii Amerikoniškas vėliavas, šarpas, (uostas, ženklelius, 
kepures ir maršalkoms parėdus, teipgi visokius 
metalinius znokelius. Norėdamos guodotinos 

Į dr-tes kad jūsų darbas butų gerai atliktas, pa- 
I I veskit jį tikrai lietuvei.
[jį T. ANDRUSZEWICZ
n 1421 Division Street, CHICAGO, ILL.

iį Netoli Milwaukee Ave.

Didumas, čystumas, 
ir puikus aptaisy- 
mas

Anheuser-Busch 
Bravorosukelia pasidyvijimą ir nusistebėjimą visų atsilankiusių..

Jo Krautuvės Dydis Talpina
700,000 Statiniųpereina dvi bile kokių bravorų krautuvi sviete ir turi reikalingus skyrius, kur sukraunama alus 4 ar 5 menesiams ge- ] ram nusistovejimui.
Anheuser Busch Brewery

ST. LOUIS, U. S. A.
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
ST. CHARLES, ILL. j bombistės. Jukelis sakė,

Korespondencija, kuri su- kad vyrai kalti, ne moterįs-
kėlė daug pašnekos.

Korespondencija, kuri 
pateko “Kataliko” No. 12, 
sukėlė čia daug pašnekos 
apie šeimininkių su įna
miais santikius. Kaikurioms 
moterėlėms nepatiko, kad 
nupeikiama jų nešvarmnąs. 
Jos teisinasi, kad įnamiai 
neužsilaiko švariai ir kad 
joms brangiai atsieitų, jei 
imtų švarinti kambarius. 
Kad yra nešvariai užsilai
kančių įnamių, tai tiesa, 
bet kad švarus užlaikymas 
brangiau atsieitų, tai jau 
kitas dalykas. Visai nieko 
šeimininkei nekainuoja ap
švarinti kambarius. Tik bis- 
kutį reiktų būti apsukres
nėms, daugiau patrusti, ma
žiau su kaimynėmis susiei- 
dinėti ir tuščias kalbas va
rinėti, tai namuose visi pa
šaliai visai kitaip išveizėtu 
ir malonu butų pareiti na
mo.

Šeimininkės švarumas b< 
abejonės daug priguli nuo 
pačių įnamių, patįs būdam; 
apsileidę nemėgsta švariu 
šeimininkių. Eina įnamiauti 
ten, kur po desėtką ar tu
ziną vyrų yra. Ten tai sau 
gali trankytis, aplink stati 
nukę susėsti, siurbti rudi 
ir niekus pliaukšti. Šeimi
ninkės, kurios pakenčia to
kius vyrus, tai jos turi tiek 
įnamių, kad susėdus jiems 
valgyti, nežino, ar visi jau. 
ar dar vieno-kito trūksta.

Yra čia keliatas gerų, pa 
„vyzdjllgai užsilaikančių šei-! 
mynų. Jose rasi vieną, Me 
įnamiu ir viskas. Kaikurios 
ir visai neturi įnamių. Pa 
klausk, kodėl pas tą ir tę 
neini gyventi, tai atsako, 
ką, girdi, ten darysi, yra d c. 
burdingieriai, tai nėra su 
kuo nei statinukės sugerti.

Žinoma, gera, švari šeimi
ninkė nelaikys girtuokliu 
piktžodžiaujančių, nešvarių 
vyrų. Labai gaila, kad to
kius laiko tokios šeiminin
kes, kurios turi po kelin
tą augančių vaikelių. Tie 
prisiklauso visokių kalbų 
prisižiūri blogiems pavyz
džiams, o tas, be abejo, blo
gai turi atsiliepti į jaunuo
lius.

Dar ne pro šalį paminėti, 
kad čia smuklininkai dar 
bavosi, kad jų įstaigos ne
būtų nubalsuotos panaikin
ti. Pundino svaigalų ir vai
šino beigeliais, kad tik ne
balsuotų už smuklių panai
kinimą. Kėlė balių ir mo
terims, kad jos atiduotų’ 
jiems savo balsus. Bloga, 
kuomet už svaigalus žmo
gus atiduoda savo balsą.

Burdingierius.

BROOKLYN, N. Y.
Moteris esanti pavergtoji 

žmonijos dalis. Staty
mo ir paskolos dr- 

jai gerai se
kasi.

s *
Kovo 29 d. buvo J. Ju

kelio paskaita. Išrodinėjo, 
kad moteris yra pavergtoji 
žmonijos dalis. Nuo pra
džios iki pabaigos apgaila
vo moterių vargus ir padė
jimą. Priminė ir nuteisino 
Anglijos sufragistes. Po 
paskaitos buvo diskusijos. 
Buvo pasakyta, kad Angli
jos sufragistes esančios 

bombistės. Girdi, kodėl vy
rai neduoda joms teisės bal
suoti. Perdaug jau nuolai
dus moterims p. Jukelis. 
Paskui buvo priminta, kad 
moteris del sijono negalėtų 
būti policiMįtu. Tas sukėlė 
diskusiją apne sijonus. Bet 
kol nustatė sijonų stilių, 
tai moterių jau nei vienos 
neliko salėj.

Tą pat dieną Budavonės ir 
Paskolos dr-ja buvo suren
gus prakalbas. Kalbėjo a- 
pie naudingumą tokios or
ganizacijos p. J. Lutkauš- 
kas. Šis vyras yra iškalbus, 
suprantąs dalyką ir gerai 
išaiškino dr-jos siekius ir 
naudingumą prigulėti prie 
tos dr-jos. Sakė, kad tokia 
organizacija negali bankru- 
tyti ir kad per tokią dr-ją' 
lengviau įsigyti namus, ne
gu per banką. Dar kalbėjo 
kun. Petkus. Jisai labai pri
tarė tai organizacijai ir vi
siems patarė prigulėti. Po 
prakalbų buvo galima pirk
ti akcijas, kurių kaina yra 
$100. Dr-jai labai sekasi ir 
išsykio pardavė aplink 100 
akcijų.

Žmonių prakalbose buvo 
labai daug. Vos tilpo salėm 
Buvo aplink 100 asmenų. 
Tvarka buvo gera.

F. Povilonis.

KINGSTON, PA.
Potvinis nugązdino žmo

nes. Darbai eina 
gerai.

Kovo 28 ir 29 d. buvo la
bai patvinus upė, ant kran
tų kurios stovi Kingston ir 
Wilkes-Barre. Plačiai kran
tai buvo užlieti vandeniu ir 
nebuvo matyt aplinkui sau
sos žemės. Žmonės visur tu
rėjo naudotis valtimis del 
gelbėjimosi. Abiejų minėtų 
miestų kaikurios gatvės bu
vo vandeniu užlietos. Žmo
nės skubiai bėgo į augštes- 
nes vietas. Labai daug nuo
stolių pridarė čia potvinis. 
Vieniems nunešė malkas, 
kitiems tvoras ir kitokius 
daiktus. Per tris dienas po
tvinis baugino žmones.

Darbai čia eina gerai. 
Viena kasykla čia nuo ko
vo 31 dienos buvo sustojus 
ir 1.700 žmonių buvo nete
kę darbo. Dabar vėl ta ka
sykla pradėjo dirbti ir šiuo 
tarpu čia tik tinginiai be
darbiai! ja.

J. R.

VANDERGRIFT, PA. 
Pataisymas.

“.Kataliko” No. 13 kores
pondencijoj iš šio miesto 
sakoma, kad čia nusigėrę 
lietuviai susipešė, langus iš
daužė ir paskui bylinėjosi. 
Šitame mieste to nebuvo. 
Taip ištiko East Vander.- 
grifte, kurs yra skyrium 
nuo mus miesto. Vander- 
griftc lietuviai nuo senai 
apsigyvenę ir gražiai gy
vena. Nuo 10 metų pažįstu 
Vandergrifto lietuvius ir 
visą laiką jie pavyzdingai 
vedėsi. E. Vandergrifto 
lietuviai nuo jų galėtų daug 
ko pasimokinti.

Toj pat korespondencijoj 
klaidingai pasakyta apie 
kliubo uždarymą valstijai 
liepiant. Jokia valdžia to 
nedarė, o tik American 
Sheet and Tin Plate kom

panija. Buvo uždrausta tik 
vartoti svaigalus. O kliu- 
bui buvo likę kningynas ir 
bilijardu stalas. Bet kliu- 
bas jau vėl pradėjo laikyti 
svaigalus, nes kompanija 
ne griežtai laikosi paliepi
mo. Taip tai čia stovi daly
kai.

SALEM, N. J.
Negeras lietuvis bosas. 

Blogi darbeliai.
Šis miestukas stovi pui

kiausioj vietoj. Yra čia trįs 
stiklo dirbtuvės ir viena lie
jykla. Uždarbiai nuo $1.50 
iki $5.50 dienoje. Liejyk
loj yra lietuvis bosas, kurs 
iš darbininkų daro sau ver
gus. Kovo 28 d. vienas vai
kinas, dirbęs keturias die
nas, gavo dolerį su centais. 
Del mažos mokesties susi
eję smuklėj susibarė. Už tai 
vaikinas liko suareštydin- 
tas. Tai nelabas žmogus.

Vienas lietuvis, K. J., iš
kėlė dideles varduves. Gau
siai liejosi svaigalai. Pas
kui kilo barniai, peštynės, 
šaudymai. Sekė areštai. Ne 
vienam sprogo keli doleriai.

Kitas lietuvis, gavęs laiš
ką iš Lietuvos, kad pati mi
rus, prisigėręs norėjo nu- 
siskandyti. Kiti išgelbėjo. 
Tokios tai nemalonios ži
nios.

“Kataliko” skaitytojas.

PHILADELPHIA, PA.
Vaikščioja vandeniu.

Daug ko įstabaus išran
dama ant šio svieto, daug 
ko nepaprasto dedasi šiame 
sviete, bet dyvų-dyvai yra, 
kad žmogus gali vaikščioti 
vandens paviršiu. Keturi 
ar penki metai atgal buvo 
rašyta, kad kas ten Rusi
joj galėjęs tai daryti. Bet 
apie tai nieko nebuvo dau
giau pranešama ir užmirš
ta apie tai.

Kovo 27 d. minios žmonių 
matė, kaip žmogus ėjo upe 
Delaware, kuri skiria Phi- 
ladelphią nuo Camden, N. 
J. Žmonės, apleidę dirbtu
ves, krautuves, darbus, bė
go to dyvo pažiūrėti. Mi
nėta upė yra gan gili ir 
aplink mylia platumo. U- 
pės viduryj anam žmogui 
pasitaikė eiti pro laivelį, 
kurs dideles vilnis sukėlė. 
Manėme, kad jam bus blo
gai. Žmogus kėlė augštai 
kojas ir mažai jį vilnis pa
lietė. Minios ant kranto ir 
stogų žiurėjo ir stebėjosi. 
Jokių paaiškinimų apie tą 
dalyką negaliu suteikti.

“K-ko” skaitytojas.

DAYTON, OHIO.
Atsilankė kunigas. Dr-ja 

gerai gyvuoja.
Kovo 14 d. buvo čia at

vykęs kun. iš Boston, Mass. 
Sustiprino šv. Kryžiaus pa
rapiją ir išklausė velyki
nės. Pamoksle aiškino apie 
girtuoklybės pasekmes, ra
gino prie skaitymo gerų 
laikraščių, patarė prigulėti 
prie šv. Petro dr-jos ir daug 
kitų naudingų dalykų pa
sakė. Po Velykų žadėjo 
grįsti ir vadovauti statymu 
šv. Kryžiaus bažnyčios.

Lietuvių čia yra aplink 
700, bet amerikonai mus vis 
dar polenderiais tebvadina. 
Kai turėsim bažnyčią ir ku
nigą, tai, žinoma, lietuvių 
vardas garsiau suskambės. 
Jau 13 metų, kaip gyvuoja 
čia šv. Petro dr-ja. Narių 
turi 76 ir kasoj $1.500. Dr- 

ja nutarė turėti balių ba
landžio 25 d.

Tarp lietuvių yra gerai 
pasiturinčių. Yra tarp jų 
amatninkų ir biznierių. Y- 
ra daug namų savininkų.

Šis miestas yra labai dai
lus ir švarus. Gatvės me
džiais nusodintos. Vasaros 
kaitrose eini gatve pavė
siais ir neatboji saulės ke- 
pinimo. Oras čia labai svei
kas.

“Kat.” skaitytojas.

HARTFORD, CONN.
Netikęs vakaras.

Kovo 28 d. vietos socia
listų kuopa buvo surengus 
vakarą su lošimu ir mono
logais. Garsinta buvo, kad 
ateinant apsirištų pilvus, 
nes tiek juokų busią, kad 
pilvas galėsiąs plyšti. Loš
ta buvo “ Geriau vėliau, 
negu niekad”. Žmonių buvo 
aplink 30. Pradėjus lošti 
žmonės ėmė 
snausti. Jokio 
kio nu davimo 
tau ir juokai, 
logai, tai išbudino 
Tokius riebius žodžius iš
girdęs kvoštelėji, kaip pra
eidamas pro garbarnę, 
skerdyklą ir kitą smirdan
čią vietą. Kuošlykščiausia 
buvo pajuokiama Bažny
čios apeigos, šventieji, Die
vas. Tai buvo tikrai cicili- 
kiškas programas.

Cicilikų karalius.

žiovauti ir 
gyvumo, jo- 
nebuvo. Tai 
Užtat mono- 

visus.

SHEBOYGAN, WIS.
Parapijos reikalai, žu

vo lietuvis.
Šitame miestelyj yra lie

tuvių aplink 180 šeimynų 
ir aplink 250 pavienių. Pa
rapijos reikali^š.l-cia veda 
kun. A. Balinsimas ir komi
tetas. Bažnyčioj buvo įves
ta daug pagerinimų. Tas at
siėjo žmonėms $1.750.

Nuo pradžios vasario m. 
buvo prapuolęs Jurgis Ta
mošaitis. Visur buvo ieško
ma. Kovo 26 d. policija ra
do upėj” ant dugno. Matyt, 
nesenai buvo įmestas, nes 
bankinė ir bažnyčios knin- 
gutės besančios dar sausos. 
Turėjo su savim $100 su 
viršum. Jų nerasta. Rengė
si važiuoti Lietuvon, kur 
turėjo pačią su vaikų būre
liu. Buvo doras žmogus.

Jurgis Lapė.

C.

nuo 
yra.

BARBERS CAMP, B.
. CANADA.

Uždirba gerai, bet 
nuobodu.

Ši vieta yra netoli 
Vancouver, B. C. Čia 
miškų darbai. Esava tik du 
lietuviu. Ketveri metai, kai 
čia gyvenu. Esu foreman ir 
darbą puikiai pažįstu. Galė
čiau augštai išsidirbti, bet 
kalbos gerai nemoku ir tas 
kliudo. Uždirbu po $5 die
noj. Saviškių nėra, per tai 
nuobodu. Atvažiavau iš Lie
tuvos nemokėdamas nei 
skaityti, nei rašyti. Reika
las prispyrė to išmokti. La
bai pamėgau kningas. Knin- 
gų turiu už daugiau, negu 
$30. Girdėjau, kad minėta
me mieste esą daugiau lie
tuvių. Ilgai čia nemanau 
būti. Važiuosiu Lietuvon.

F. R.

LUZERNE, PA.
Pavardės prie stulpų.

Vieną dieną čia pasimatė 
prie stulpų kaikurių žmo
nių pavardės su paminėji
mu apie jų darbelius. Jau

tai viskam tinkanti taboka.

G AB L & AX

NAVY
Long Cnt Tobacco
“Geriausia taboka geram pakely}'’

susekta, kas tą padarė ir 
dalykas atsidūrė teisman. 
Vėliau parašysiu, kas iš to 
išeis.

KINGSTON, PA.
Smuklininkų vargai.

Smuklininkai turėjo čia 
gauti naujus pavelijimus 
(laisnius). Kaiknrie turė
jo labai įsikaštuoti ir pa
vargti kol gavo. Keliems 
kainavo po keliatą tūkstan
čiu.

Čia jau atšilo ir gražu. 
Oras pavasariu kvepia.

LONDON, ANGLIJA. 
Blaivininkų ir kliubo 

susirinkimai.
Kovo 1 d. kliubo salėj at

sibuvo du susirinkimai. Pir
miausia buvo susirinkę blai
vininkai. Kaip kun. Matu
laitis paaiškino, tai blaivi
ninkų esą jau 100 su vir
šum. Blaivininkams nėra 
priversta mokėti į savo iš- 
dą mėnesinių. Mokėjimas iš 
liuoso noro. Savo kasoj tu
ri 5 svarus. Po to svarstė 
savo dalykus kliubininkai.

Buvo išduota atskaita a- 
pie kliubo pereitų metų sto-- 
vi. Paaiškėjo, kad .pereitais 
metais kliubas turėjo nuo
stolių ne 8 svarus, kaip pir
miau “Katalike” buvo ra
šyta, bet 18 svarų. Šitame 
susirinkime buvo daug 
tuščių ginčų. Kaikuriems 
tie ginčai taip nusibodo, 
kad ir salę apleido, netekę | 
kantrybės.

’ Galijotas.

Didžiuojasi savo Darbu
Vyras, kurs ruko NAVY didžiuojasi savo gabumu susukti 

švelnų it šilką Long Cut į rundiną, dailų Cigaretą. Jis ruko 
tuos čysius, šviežius, kvepenčius Burley cigaretus ištisą die

ną su didžiu pasigiinėdinimu — dirba šypspdamasi ir at
lieka darbą geriau.

NAVY turi saldu, švelnų, malonų skonį, 
kokio nerasi kitokioj tabokoj. Šis skonis paeina 
duodame švelniam, dailain Kentucky Burley la- 
nuo rūpestingo auginimo ir brandinimo, kurį mes 
pui — ir nuo čysto, šviežiaus padėjimo, kuriame 
garsus NAVY pakietas su keturiais apvyniojimais 
laiko tą gerą, čystv taboką.

NAVY' yra lengviausiai suvyniojama taboka 
sviete į gerus cigaretus — nesibarsto ir vėjas ne
nupučia — ji yra Long Cnt.

API VI’ yra vėsi rūkymai pypkėj ir saldi ir ma
loni čiulpimui — yra 

DYK’4įI!
Paprašyk parda
vėjo kuingelės Pa
pers, kuri duoda- ' 
ma su penkių cen
tų pakietu.

THE AMERICAN 
TOBACCO CO.

IRC ffiinun z

G.W.GAIL&AX.3
BALTI MORE. MD.

PADĖKITE STATYTI
TAUTOS NAMUS VILNIUJE

No visados veidas padailina 
žmogų, bet gerai pritaikintas ir 
pasiutas siutas. Jei nori turėti ge
ra drabužį tai nejieškok svetimų 
kreučių, ateik pas mane, as gva- 
rantuoj padirbt jums toki drabu
žį kokio norisito. Prekes žemiau
sios, didelis pasirinkimas materi
jų. Daugybė žmonių džiaugiasi ma
no darbu — busi linksmas ir to
mistą jei paklausiai mano rodos.

DARAU VISOKIUS PATAISYMUS 

A. ŽUKAUSKAS 
Kristinus Vyrišku Drabužių. 
3312 S. HALSTED ST.

TELEPHONE YARDS 6789

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

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA
(Litovskoje Naučnoje Obščestvo),

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT“®) 

Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, 

švinakalvių daigtų ir stogo popieros. 
Musų dienios yra žemiausios.

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką apredalų, skrybėlių, Sevcrykų 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

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

CHICAGO, ILLINOIS
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KATALIKAI

BALANDIS m., 1914 m.
16. K. Bened. Juoz. Labr. elg.
17. P. Aniceto p.
18. S. Apolionijaus k.
19. N. Atvelykis Simono
20. P. Teodoro vysk.
21. U. Anzelmo vysk.
22. S. Sotero ir Kajaus p.

Patčmijimai.
Žemaičiu vyskupas.

Kaip seniau buvo minė
ta, Žemaičių vyskupija su
silaukė naujo vyskupo. Juo- 
mi paskirtas kun. kanau
ninkas Pranciškus Karevi 
čius. Iš D. Lietuvos laikraš
čių sužinome apie nauje 
vyskupo praeitį.

J. E. vyskupas Pr. Kare
vičius gimęs 1861 metais 
Telšių apskrityj, Mosėdžio 
parapijoje, Giršinų sodžiu
je. Jo tėvai buvo pasiturin
ti valstiečiai, leido savo su 
nui Pranciškui pirm baigti 
Mosėdžiu pradedamųjų mo
kyklų, paskui išvežė ji 
dviem metam į Kuršo Pau 
rupio miestelio vidurine 
mokyklų. Pagrįžęs Ptanciš 
kus iš tos mokyklos darba 
vosi drauge su tėvais save 
ukyj kokius keturis metus 
Būdamas vienturčiu pas tė 
vus, buvo jųjų skiriamai 
ūkininku ir jųjų įpėdini) 
likti. Bet jaunikaitį moks 
las ir kuniguosna pašauki 
mas traukte traukė. Kun 
Bortkevičiaus prikalbinti 
tėvai Karevičiai sutiko pa
galiau vėl sūnų i& namų iš 

-leiefi. - 412g
Metus vėl Paurupyj pasi

mokinęs, Pranciškus išlaikė 
kvotimus į Liepoj aus šešt? 
gimnazijos klesų ir įstoja ; 
dvasinę seminarijų Peter 
burge; 1886 metais jis tei 
įšvenčiamas į kunigus, pas
kui baigia dvasinę akademi 
jų Peterburge ir yra skiria
mas ten-pat dvasinės semi 
narijos teologijos ir litur 
gikos profesoriumi. Bet de’ 
silpnos sveikatos atsisakė 
pats nuo tos vietos ir ski
riamas į Samara klebonu 
kur 4 metus išgyveno ir pa
taisė sveikatų. Po to vė1 
kviečiamas Peterburgan už 
imti vice-klcbono vietų šv 
Katiluos bažnyčios ir po
draug prefekto pre šv. Kat
rinos bažnyčios gyvuojan
čios moterių gimnazijos. Po 
metų skiriamas seminarijos 
inspektoriumi ir filosofijos 
bei liturgikos profesoriumi.

Praėjus šešeriems me
tams, kunigas Karevičius 
pasiliuosuoja nuo inspek- 
toriavimo seminarijoje, tik 
nesiliauja {lekcijų skaitęs: 
tai aiškindamas šv. Raštų, 
tai moralę, tai pastoralę te
ologijų tai civilę teisę.

Drauge su visomis tomis 
priedermėmis Karevičius 
pildė nuo 1903 m. katedros 
bažnyčios vikaro pareigas, 
gi nuo 1908 metų lieka tos 
pačios bažnyčios klebonu.

1905 metais arcivyskupo 
Šembeko pakeltas į garbės 
kanauninkus, gi 1910 m. 
arcivyskupas Kliučinskis 
paskyrė jį tikruoju kapitu
los kanauninku.

Be to, kun/ kan. Karevi
čius, dabartinis Žemaičių 
vyskupas, pasižymėjęs dar 
rūpinimosi savo tautiečiais 
Peterburge. Jis yra tikras 

ietuvis žemaitis, vadinasi, 
musų žmogus.

Reikia dar pažymėti tas, 
tad vyskupo Karevičiaus 
;ėvas buvo išbuvęs keturis 
metus Varnių seminarijoj, 
bet paskui patyręs neturįs 
oašaukimo kuniguosna, pa
silikęs ant ūkio. Vadinasi, 
buvęs apšviestas žmogus ir, 
kaip “Šaltinis” tvirtina — 
abai dievotas. Jis miręs 
1907 metais. Vyskupo mo
tina buvo Petronėlė Pocevi- 
Čaitė, mirus 1896 metais.

Sveikiname savo vysku
pų tautietį ir velijame kuo- 
ilgiausiojo amžiaus.

P-nas Vydūnas kalba.
“Jaunime” p-nas Vydū

nas, plačiai žinomas Prūsi
jos lietuvių veikėjas, teisi
nasi į jam antmetamus prie
kaištus. Ar tasai teisminia
is teisingas, tegu gerb. 
Skaitytojai sprendžia. Štai 
jo žodžiai:

“Vėl man kasnorįs prikiša, 
buk aš brukąs lietuviams 
vientik ypatingus mokslus, bū
tent, theosofiją, arba net stab
meldžių tikybą. Nėra mano 
kaltė, kad nekurie žmonės tu
ri neužtenkamai gabumo, jai- 
gu galėtų kalbėti be paklaidų. 
Kaip šviesa, sąmonė, išmintis, 
taip ir theosofiją, ty. Dievo 
išmintis, nėra mokslas. Joks 
mokslas negali dienos šviesos 
žmonėms suteikti. ’Taip joks 
mokslas negali pranešti ir 
theosofijos. Jis galėtų berods 
ją apreikšti, kaip išmintingam 
žmogui kalbant numanyti ga
lima (berods ne visiems), kad 
jis išmintingas. Tik jo kalba 
nėra išmintis. Kad tečiau kas 
norints ją taip vadintų, arba 
kitas ypatingiems mokslams 
theosofijos mokslą prikergtų, 
tai jo jau bus proto, arba — 
neproto dalykas. Bet aš už tai 
neatsakau. Ir neskelbiu ko
kios norints tikybos. Tokiuo 
budu kiekvienas filosofas, net 
kiekvienas mokslininkas savo 
tikybą praneštų. Mane tiky
bos pranašu vadinant apsireiš
kia toks jau protas, kaip tų 
žmonelių, kurie pirm kelių 
metų matydami, kad negeriu, 
kaip kiti, alaus ir degtinės, 
bet skaidraus, šviežio van
dens, manęs klausė: “Kokio 
tikėjimo jus esate, kad nege
riate nei alaus, nei konjako, 
nei nieko?” Atsakiau: “Čia 
nėra dalykas kito tikėjimo, 
bet kito, būtent skaidresnio 
proto.”
Komentariai nereikalin

gi-

Konkolauskas “ištei
sintas”.

L. S. S. 34 kuopos valdy
ba “Kovoje” išteisina savo 
buvusį narį Konkolauskų 
už rašinėjimų skundų Su
valkų gubernatoriui ant 
kun. Alšauskio. Valdyba su
sekus, kad Konkolauskas 
su kitais savo draugais tik 
mokinęsis panašius skun
dus rašyti, bet anų Rusijon 
nesiuntęs. Už to skandalo 
sukėlimų kaltinamas ne
koks Mikelionis, kuris Kon- 
kolausko “nekaltai” para
šytų skundų pasiuntęs 
“Liet.” redakcijai. Paga
liau 34 kuopos valdyba su
sekus, kad Konkolauskas 
esųs nenormalis žmogus...

Keista, kad L. S. S. savo 
tarpe laiko nenormalius 
dr-gus ir leidžia jiems už
siiminėti nedorais darbais. 
Ir jie toleruojami tol, kol 
viešai nepaskelbiama jų ne
labas veikimas. Juk ir Kon
kolauskas butų buvęs ger- 
biamiausias 34 kuopos na
rys, jei nebūtų buvę iškelti 
aikštėn jo darbai.

Su kokia intencija Kon
kolauskas “zajavlenije” ar 
“donosų” rašė, nesvarbu. 
Tik svarbu, kad jisai rašė 
ir už tai ant jo krinta šešė
lis.

Lietuviai ir esperanto.
“žvaigždėje” indėta ko

respondencija iš Philadel- 
phijos, kurioje aprašoma 
vietos esperantistų dr-jos 
atsibuvęs susirinkimas. To
je dr-joje prigulinti ir keli 
lietuviai. Susirinkimas bu
vęs vedamas esperanto kal
ba. Korespondentas, nekoks 
“Ten buvęs” negalįs atsi
džiaugti ta j a tarptautine 
kalba ir piršia anų moky- 
ties lietuviams. Ir pati 
“Žv.” nuo savęs priduria, 
kad Amerikos lietuviams 
esperanto kalba būtinai e- 
santi reikalinga.

Kam lietuviams yra rei
kalinga toji tarptautinė es
peranto kalba, tai, rasi, tik 
vienai “Žv.”* težinoma.

Daug naudingiau butų, 
idant “Žv.” pamokintų lie
tuvius prigimtosios kalbos, 
kurios daugumas nemoka ir 
nepažįsta, negu siūlyti tuš
čius daiktus.

Nesą reikalo “triubyti”...
“Draugas” nesenai rašy

damas apie lietuvio vysku
po reikalingumų Amerikoj 
lietuviams pažymi, kad ne
su reikalo “triubyti” apie 
tai, kas veikiama ir musų 
kunigai, esu, kiek galima, 
tuo tikslu veikianti. Nela
bai norėtųsi tikėti, kad bu
tų kas veikiama. Jei butų 
teisybė, tai turėtumėm šio- 
kius-tokius to veikimo vai
sius. Gi kas link “triubiji- 
mo ”, reikia pasakyti tas, 
kad be to nieko gero negali
ma sulaukti. Kų, pav., len
kai butų laimėję be “triu- 
bijimo” ir be viešojo vei
kimo? Šiais laikais be vie
šojo veikimo, be agitacijų 
jokis tikslas nėra atsiekia
mas. Gi jei be to neatsie
kiama, tatai reikia ir per
daug “triubyti”.

Na, palauksime kunigų 
veikimo vaisių.

Del “pašnekų”.
“Draugas” savo skiltys- 

na įvedė “Ratilo su Kaziu 
pašnekas”. Nekurie laik
raščiai tuo piktinasi. Pav. 
“V. L.” tarp kitko sako:

“Ikišiolei ir mes stiprino- 
mės prieš klaunus, kurie, pra
šyte prašėsi juos “Vienybėn 
Liet.” įleisti. Bet jaigu šita 
klaunų epidemija ims guldyti 
ir kitus rimtesniuosius musų 
laikraščius, tai, rasi, ir mes 
nedaturėsime... Nors mes po 
senovei turime nuomonę, kad 
tie visi Taradaikos, Maikės, 
Bambos, Raidai ir kiti tokie 
plepalai, nors kaikuriems 
žmonėms labai patinka, bet jie 
laikraštį žemina. Jau nei vie
nos tautos laikraščiuose mes 
jų nematome.”
Aišku kaip ant delno. Ir 

mes palaikome “V. L.” 
nuomonę.

S. L. R. K. A. seimas.
S. L. R. K. A. pirminin

kas, p. V. Lapinskas, per 
organų skelbia, kad minėto 
Susivienijimo 29-tas seimas 
busiųs atlaikytas Waterbu- 
ry, Conn, birželio 2, 3 ir 4 
dienomis š. m. Sulyg Su- 
siv. konstitucijos kiekvie
na kuopa arba draugija ga
li siųsti seiman po vienų de
legatų nuo kiekvienų 50 pil

nų narių; kuopos ar dr-jos, 
kurių narių skaičius nesie
kia 50, gali siųsti vienų de
legatų jei turi nemažiau 20 
pilnų narių. Su mažesniais 
kuopos ar dr-jos narių 
skaitliais, jos gali susidėti ir 
bendrai pasiųsti delegatų, 
kuris turi atstovauti nema
žiau 20 pilnų narių.

“Darbininkų Balsas”.
Iš Baltimore, Md. mums 

rašoma, kad vietos lietuvių 
industrialistų rubsiuvių 2 
skyrius, 192 lokalas, balan
džio 3 d. š. m. viešame susi
rinkime nutarė leisti I. W. 
W. organų, “Darbininkų 
Balsų”. Tai busiųs lietuvių 
industrialistų organas.

To laikraščio leidimui e- 
sų surinkta jau 600 dol. ir 
jei darbininkai paremsią 
karštai prenumerata, nuo 
ateinančio mėnesio gegužio 
laikraštis busiųs leidžiamas.

“Darbininkų Balso” kai
na $1.50 metams. Su visais 
reikalais reikia kreipties to
kiuo adresu: J. Lietuvnin
kas, 859 Jlollins st., Balti
more, Md,

Redaktorius kalėjime.
“Laisvė” rašo, kad Ry

goj leidžiamojo socialistų 
laikraščio “Vilnis” redak
torius, nekoksai Jančaus- 
kas, uždarytas 2 mėnesiam 
kalėj imam “Vilnies” re
dakcijai prisiėjo užmokėti 
200 rublių pabaudos už ne
legalius straipsnius, bet kad 
pinigų nebuvo, tai prisiėjo 
redaktoriui eiti kalėjiman.

Tik be reikalo “Laisvė” 
laikraštėlį “Vilnis” pava
dina Lietuvos darbininkų 
laikraščiu.»

P-nas M. Yčas kaltinamas.
“V. L.” kaltina p. M. Y- 

čų, kuris pernai viešėdamas 
Amerikoje, visiems lietu
viams skelbęs, kad nuo ka
reivi jos prasišalinę ir turį 
33 metus, galį drąsiai grįš- 
ti Rusijon, nes tokių neim
siu kariuomenėn. To pa
klausę daug lietuvių sugrį
žo ir visi turėjo eiti karei
viauti.

Mes bent negirdėjom, kad 
p. M. Yčas butų Ameriko
je būdamas taip tvirtinęs.

Perėjo stačiatikybėn.
“Rygos Garsas” rašo, 

kad buvusis Žemaičių vys
kupijos kunigas Pranas Ko- 
valevskis perėjęs į stačia
tikių tikėjimų. Pirm kelių 
metų jis už prasižengimus 
buvo uždarytas Kretingos 
vienuolynan, bet pernai 
dvasinės vyresnybės iš ten 
prašalintas ir atimta iš jo 
kunigo teisės. Tatai Kova- 
levskis perėjo stačiatiky
bėn ir priėmė Boriso vardų.

. Tautos namai.
Klaipėdos lietuviai, Ma

žojoj Lietuvoj, . paketinę 
statyti tautos namus Kristi
jono Duonelaičio vardo. 
Tam tikslui norima sudary
ti draugija iš 250 narių, ku
rių kiekvienas turėtų sudė
ti 100 markių per 5 metus.

Anglijos karalius su ka
raliene keliauja į Franciją 
pasisvečiuotų. Franci jos 
valdžia jų priėmimui nu- 
skyrus $80.000.

Viskas yra Dievo dovana, 
bet savo kvailumu nereika
lauji girties.

Alkoholizmo auka.
Visai nemanau pasiskelb

ti pilnosios blaivybės šali
ninku arba jos priešininku. 
Taippat nenoriu būti perdi- 
deliu priešininku musų lie
tuvių saliunininkų, katrie 
legaliu ir teisingu keliu iš 
to daro sau pragyvenimų. 
Tokių saliunininkų nesu 
priešininku, kadangi šiais 
laikais gėralų pardavinėji
mų skaitau kaipo malum 
necessarium. Tegul mums, 
sakysime, pasisektų lietu
viškus saliunus panaikinti, 
tai kas butų do nauda, jei 
anų vieton tuoj aus atsiras
tų svetimtautiški saliunai. 
Tuomet lietuviai visvien 
aikvotų pinigus ir šie jau 
tektų ne lietuviams, bet 
svetimtaučiams.

Kas kita kovoti abelnai 
prieš visus saliunus, prieš 
svaiginamųjų gėralų parda
vinėjimų, prieš abelnų gir- 
tuoklybę. Bet kovoti tik 
prieš vienus lietuviškus sa- 
liunininkus — butų vienas 
absurdas.

Kovoti su girtuoklybe te
čiau reikia. Kiekvieno mu
sų pareiga tai daryti. Bet 
koks tai kovai geriausias į- 
rankis tiktų — tai jau ki
tas klausimas. Ne man tas 
klausimas išrišti. Aš noriu 
tik pasakyti, kad girtybė 
smaugia ne tik vienus lie
tuvius, bet ir kitas tautas. 
Tai patikrįsiu pavyzdžiu. 
Papasakosiu apie vienų al
koholizmo aukų. Rasi, ne 
vienas musų brolis tai per
skaitęs persižegnos ir pa
liaus vartojęs tuos pragaro 
lašus.

Tas atsitiko Scrantone, 
Pa.

Petras Mušinskis, lenkas 
(o gal sulenkėjęs lietuvis'), 
darbštus ir doras pilietis, 
skaitlingos šeimynos tėvas, 
nuolat gyvenus Scrantone, 
vienų popietį nuėjo miestan 
su reikalais. Nusipirkęs sau 
reikalingus daiktus grįžo 
namo, bet jam einant pri
siminė, kad jis dar vienų 
kokį tai reikalingų daiktų 
pamiršęs nusipirkti. Tatai 
ineina artimiausiai! saliu
nan ir, tenai išgėręs “vie
nų”, prašo “bartenderio” 
palaikyti saliune jo daik
tus kol sugrįšiųs, nes neno
rįs visos sunkenybės vilkti 
atgal į miestų. “Bartende- 
ris” visuomet ir visiems 
mandagus, sutinka jo palie
kamų našulį palaikyti.

Mušinskis grįžta atgal į 
miestų, ten atlieka pirmiau 
pamirštų reikalų, paskui 
ramiai žengia namo ir užei
na saliunan pasiimtų savo 
našulio.

Tuo tarpu “bartenderis”, 
turėdamas sau ten kelis 
“baro” ramsčius pagelbon, 
nusprendžia k vail ų ‘ ‘ f o- 
reignerį” pritraukti prie 
pundijimo. Pirm jam su- 
grįštant jie visi paslepia 
kur giliau jo našulį ir kuo
met Mušinskis sugrįžta ir 
ima prašyti našulio, pasako 
jie nieko apie tai nežiną ir 
kad jis nesąs saliune pali
kęs jokio daikto. Pagaliau 
vienas linksmų Bachuso 
svečių pasiūlo Mušinskiui, 
kad jis užpuudytų, gi daik
tai paskui gal ir atsirasią. 
Mušinskis pamano, kad, ra
si, jiems ir norisi išsigerti, 
tatai pundija sykį ir kitų.

Paskui vėl prašo savo daik
tų. Tečiau jam griežtai at
sakoma, nes girtuokliai bu
vo pamatę pas jį kelis do
lerius ir, matomai, nuspren
dė visa tai iš jo išvilioti. 
Mušinskis dar visiems ke
lis sykius nupirko gerti, 
bet daiktai vistiek neatsi
randa. Tada jis nusiminęs 
išeina ant gatvės ir maldau
ja pirmojo policianto, kokį 
sutiko, pagelbėti jam nelai
mėje. Tvarkos sargas te
čiau užuodė alkoholio kva
pų, be to, kad jis dar silp
nai šnekėjo angliškai, lie
pė jam pasitraukti šalin su 
tokiais keistais nusiskundi
mais.

Mušinskis tada dar sykį 
eina saliunan ir dailiai pra
šo “bartenderio” atiduoti 
jam jo paliktus pirkinius 
užpundydamas dar sykį vi
siems saliune susirinku
siems. Tečiau ir tuo sykiu 
jo prašymai nueina niekais. 
Jis vėl išeina ant gatvės ir 
nueina pas kitų policiantų. 
Bet išdidus airis jam paaiš
kina, jogei jis nieko negalįs 
padaryti tame reikale, nes 
jis nepriklausąs tai miesto 
daliai...

Treciusyk Mušinskis 
grįžta saliunan, pundija ir 
prašo savo daiktų, tečiau 
viskas veltui...

Tuo tarpu Mušinskio gal
voje alkoholis pradėjo veik
ti kaip reikią gerai išsigė- 
rūsiam. Jau kojos po juo 
ima linkti, gi galvoje kaip 
kūjais mušama. Gema ja
me baisus pašėlimas ant 
“bartenderio” ir ant visų 
saliune susirinkusiųjų, ku
rie iš jo tyčiojasi. Jam akįs 
temsta, galvon subėga krau
jas.. .

Pagaliau nuo perdaug iš
gerto alkoholio netenka su
sivaldymo, išsitraukia iš ki- 
šeniaus revolverį ir sauja į 
vienų artimiausį, jį pajuo
kiantį airį. Kiti puolasi ant 
jo ir ima mušti.

Tuomet tik viešojos tvar
kos “sargas” ant revolve
rio atbalsio ir šauksmo at
bėga ir areštuoja “žmog
žudį”.

Ant rytojaus ryte Mušin
skis nieko neatsimena apie 
atsitikimų ir jam net akįs 
blanksta girdint, kad jis 
papildęs žmogžudystę. Ne
nori tikėti ir trankosi kaip 
laukinis.

Pagaliau, kuomet jis liu
dininkais pertikrinta, jogei 
išteisybės nušovęs žmogų, 
sau panašų — gauna proto 
sumišimų ir pasiunčiamas 
bepročių įstaigon. Šeimyna 
palieka likimo malonei...

Pagaliau įstaigoje pa
sveiksta — atgauna supra
timų, bet dabar — teisme 
turi atsakyti už piktadary
bę, už žmogaus nužudymų. 
Įstatymai gi neatkreipia 
domos į teisinimosi, kad 
“nežinojau kų dariau, nes 
buvau girtas”.

Įstatymai šalti ir neper
maldaujami. žmogžudžio 
nors nepakars, bet aštriai 
kalėjimu nubaus. Mat, da
limis bus kaltas ir “barten
deris” ir jo bičiuoliai.

Kas link to viso komen- 
tariai nereikalingi. Tegu 
skaitytojai patįs sprendžia, 
kas Mušinskį patraukė to
kion nelaimėn.

G. Pilvelis.

|Mokinkis po^truputį.
Dažnai aš gaunu laiškų 

nuo jaunų vyrukų ir jie 
guodžiasi, kad turį dirbti ir 
todėl neturį progos lankyti 
mokyklų ir įgyti mokslų.

Ar jus, mano besiskun
džianti prieteliai, pagalvo
jote, kad labai daug šių lai
kų žymių vyrų išsimokino 
ir išsilavino patįs per save? 
Aš nesakau, kad jie, užsi
dirbę pinigų, ėjo į mokslo 
įstaigas, bet sakau, kad jie 
ištikro įgijo apšvietimų 
plačiausioj to žodžio pras
mėj savomis pastangomis, 
nelankant arba visai mažai 
lankant mokslo įstaigas.

Thomas A. Edison lankė 
tik keliatų mėnesių mokyk
lų, nes jo tėvai buvo bėdini 
ir nuo 12 metų amžiaus jis 
jau turėjo pelnyti sau duo
nų. Bet rimtas kningas jis 
pradėjo skaityti labai ank
sti. Būdamas dar 10 metų 
vaikučiu jau jis rymojo ant 
Gibsono “Rome” ir Hu- 
me’o “England” ir jau bu
vo perskaitęs biografijų 
daugelio žymių vyrų.

Prof. William J. McGee, 
pasižymėjęs geologijoj ir 
etnologijoj ir nesenai aplei
dęs Suvienytųjų Valstijų 
etnologiškų biurų, buvo kal
vis Iowa valstijoj, kuomet 
jis pradėjo studijuoti geo
logija, augštesniųjų mate
matikų ir kalbas. Dabartės 
jis yra redaktorium laik
raščio National Geographic 
Magazine.

Ar jus kada pagalvojote, 
kad jus dabar, šioj valan
doj esate didžiausiame uni- 
vtOtete, gyvenimo 
sitete, kur sutinki kasdien 
visokiausių žmonių. . Kaip 
jie nebūtų menki, visgi šio- 
to gali nuo jų pasimokinti.

J ei turite troškimų įgy
ti mokslo, tai kas valanda 
galite didinti savo pažinties 
išdynų. Kiekvienas jus dar
bas, kiekvienas žmogus y- 
ra jums pamoka.

Pažymėtina yra, kad di
dieji historijos vyrai nuola- 
tai tobulino savo papročius. 
Jie be paliovos plėtojo sa
vo pažintį, sėmė galę iš pa
tyrimų ir aplinkybių, dėjo 
sau galvon išminties žo
džius ir svarbias išvadas.

Kokio ten užsiėmimo jus 
nebūtumėt, pasiryžkit kas 
miela diena pridėti kų nors 
prie savo abehio pagerini
mo. Pasiryžkit kas miela 
diena įgyti šio to, kas pa
darys jus truputį dides
niais, pilnesniais, tobules
niais. Atverkit savo akis, 
ausis ir protus ir nusistebė- 
sit pamatę, kaip daug nau
dingų dalykų jus įgysit kas
dien.

Jei nori mokinties, lavin- 
ties, tobulinti save, nešiokis 
užrašų kningelę ir paišelį 
ir užsirašyk dalykus, ku
riuos nori atminti. Metų ga
le išvysi ir nusistebėsi, kaip 
daug įgysi tokiu budu.

Orison Swett Marden.

Redakcijoje.
Jaunas poetas į redakto

rių: — Jei ponas redakto
rius neapsiims atspauzdin- 
ti mano sonetų, tai aš at- 
spauzdinsiu savomis lėšo
mis ir kaipo pseudonimų 
padėsiu pono redaktoriaus 
pavardę!
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kęs musų žemę net keliais 
milijardais metų. Rasi, as
tronomai iš Marso galės pa
tirti, kas laukia ir musų že
mės praėjus milijardams 
metų.

Astronomai nuo senai už- 
siinidinėja Marsu. Ypatin
gai atsirandančios ant jo 
pa viršaus tiesios linijos, 
aiškiai matomos, gimdo į- 
vairiausius manymus-spė- 
liojimus. Gamtoje tokios 
tiesios linijos negyvuoja — 
taigi ant Marso tos linijos, 
rasi, sumanių rankų padirb
tos. Schiaparelli buvo vie
nas pirmutinių, kuris tas li
nijas apibrėžė kaipo kana
lus. Juos išrausė Marso gy
ventojai, esybės, turinčios 
didesnę inteligentiją ir ga
lingesnes technikos priemo
nes, negu mes, kuklus že
mės gyventojai. Kiti astro
nomai nesutinka su ta j a 
nuomone, kadangi tie gra
žus kanalai retkarčiais bė- 
gyj kelių dienų išnyksta. 
Ar jie išdžiūsta? Visas rei
kalas pinasi, reikia ieškoti 
kitokių daleidimų. Tai pa
darė Adriaji Baumann, ku
ris savo ir svetimas hipote- 
zas surinko vienon kningon 
ir išleido pasaulin.

■ Ką sako Adrian Bau
mann? Pirmiausia pažymi 
ad usuin skaitytojams žino
mus faktus. Marsas prigu
li prie mažųjų planetų ei
lės. Už jį mažesnės yra tik
tai Merkuris ir planetoidos. 
Marso ekvatorius yra pusė 
mažesnis už žemės, be to 
jis dešimts sykių mažesnis 
už žemę. Daiktų sunkumas 
ant Marso išneša daugiau 
nei vieną trečdalį daiktų 
ant žemės. Naktis ir diena 
sykiu imant, tenai 40 minu
čių ilgesne, negu pas mus. 
Bet metai ten turi 687 mu
sų dienas. Ten tur būti 
daug šalčiau, negu pas mus, 
kadangi Marsas stovi to
liau nuo saulės.
. Metų atmainos ant Mar
so yra smarkesnės, negu 
pas mus, gi skirtumas die
nos ir nakties temperatū
roje yra didelis. Nėra abc-

Marso paslaptis
Savo žemės kamuolį 

trumpu laiku visiškai pažį- 
sime. Atradome abudu žem
galiu, susipažinome su kiet- 
žemio viduriu, įstengėme 
prieiti prie okeano paslap
čių — tatai ateina paeiliui 
ištirti pasaulio beribes. Kas 
ten tose dangaus beribėse 
veikiasi ? Kokią išvaizdą tu
ri planetos, atitolintos nuo 
musų milijonais mylių? Ar 
randasi ant jų sausžemiai, 
jūrės, fauna, flora ir žmo
nės? Ar sužinosime tai kuo
met nors?

Iš tarpo milijonų nuolati
nių žvaigždžių, kurios nak
čia nušviečia padanges bal
ta šviesa, nei viena jų nega
li būti panaši į musų žemę. 
Keturios giminingos musų 
saulės sistemai žvaigždės, 
išlaukinės planetos, Jupite
ris, Saturnas, Uranas ir 
Neptūnas, negali būti taip- 
pat sulyginamos su musų 
žeme, kadangi saulės spin
duliai, krintanti ant tų pla
netų, yra 27—30 sykių silp
nesni už krintančius ant že
mės. Delei to visos viršmi- 
nėtos planetos turi labai 
šaltą klimatą. Merkuris ir 
Venera, astronomų nuomo
ne, visuomet viena ir ta pa
čia puse į saulę atsisukusios, 
todėl jų tik tos pusės saulės ir 
apšviečiamos. Antrosios pu
sės tatai randasi nuolatinėj 

‘sutemoj arba tamsybėj. Tai
gi tas planetas jokiuo budu 
negalima sulyginti su žeme.

Palieka mums vienatinė 
planeta Marsas. Skaitlingi 
pastebėjimai patvirtina, kad 
ant Marso yra oras ir sau
lės šviesa, kad tenai randa
si sausžemiai ir jūrės, kal
nai ir vulkanai — viskas 
taip, kaip pas mumis ant 
žemės. Astronomai tikisi, 
kad kuomet nors jiems pasi
seksią padirbdinti Marso 
žemlapį, ištirti jo metereo- 
logiją, išaiškinti jo geologi
nes sąlygas. Jie viliasi juo 
labiau, kad jis savo išsivys
tymu, ty. atšalimu, pralen- 

jonės, kad Marsas yra ap
siaustas oru, kuris papras
tai skaistus ir permatomas. 
Miglos ir debesįs ten rete
nybė. Per visą eilę metų 
prieš 1909 metus Marso at
mosferoj (ore) pastebėta 
mažas sudrumstimas. Bet 
paminėtais metais ant Mar
so apsireikšdavo uždangos 
ir gelsvi debesįs. Tą gelsvu
mą Baumann priskaito di
delių vulkanų išsiverži
mams, kurie panašiai mū
siškiams vulkanams išmeta 
iš savęs pelenus ir dulkes. 
Nuo tų vulkanų veržimosi 
Ledų jūrės ant Marso, ku
rios visuomet esti baltos, 
pagelsta. Tos užšalusios jū
rės pastebiama iš ruožų, ku
rie skaitomi pakraščiais su 
skaitlingomis juosvomis sa
lotomis ir iškišuliais. Skais
tus šiaurinis Marso skydas 
turi būti jūrėmis, gi pieti
nis tamsus — sausžemiu.

Bet tikruoju prirodymu 
ant Marso jūrių turi būti 
išpradžių paminėti kanalai, 
stebėtini savo tiesumu. Tai 
juosvos juostos ant skais
taus dugno. Baumann ma
no, kad tai bus plyšiai le
duose. Kuomet ledinis ap- 
vilkalas vis daugiau atšąla 
ir susitraukia, tuomet turi 
plyšti tomis pačiomis vie
tomis ir į tas pačias puses. 
Tie plyšiai — tvirtina Bau
mann — tęsiasi tarpsaliais 
ir visuomet į tas puses, ko
kios pažymėtos ant Schia
parelli ir kitų astronomų 
žemlapių. Ir kas svarbiau
sia, kad tie plyšiai visuomet 
baigiasi sausžemiui praside
dant.

1909 metais Marsas buvo 
atsiradęs arčiau saulės, ši
luma nuslinko toliau šiau
rės pusėn, tatai plyšiai tu
rėjo užsidaryti prisipildę 
vandeniu. Todėl tuomet il
tie kanalai buvo matomi 
labai neaiškus. Tuomet tad 
vienas amerikoninis astro
nomas net apreiškė, kad jo 
žiūronas esąs perdaug aš
trus ir todėl per jį labai ne
aiškiai matosi kanalai. An- 
toniadi gi spalių 11 d., 1909 

m. matė plyšį ties iškišuliu 
Sinus Aurorae. 1911 me
tais jau daugiau tų plyšių- 
kanalų pamatyta.

Ant galo Baumann tvir
tina, kad ant Marso sulyg 
gyvuojančių sąlygų gali gy
vuoti augalai. Ar ten yra 
gyvuliai, ar yra ypatingai 
žmonės? Tas daugiausia a- 
peina žemės gyventojus. 
Trokštame sužinoti,* ar turi
me sau panašių protingų su
tvėrimų ant kitų planetų, 
ar gal esame tik vieni ši
toj beribėj. Rasi, tai išris 
ateitis. Bet toli negreitai, 
nes tas klausimas sunku iš
rišti. Gi spėlioti visaip ga
lima.

“Kataliką” skaitant
Skaitydamas ‘ ‘ Katali

ką” džiaugiuosi visais jo 
straipsniais. Tokį laikraštį 
skaityti, reiškia šviesoje gy
venti ir dirbti ant naudos 
sau ir tautai. Jame pasmer
kiama tautos ir tikybos 
priešai ir alkoholis, kurs y- 
ra ne kas kitas, kaip bai
siausias '.siaubūnas, išsiur
biantis iš žmogaus dvasiš
kas ir kūniškas spėkas ir 
išplėšiautis jo turtą.

Žmonės breda neblaivy- 
bės balon per savo neišma
nymą. Ieško linksmybės 
ten, kur jos nei lašo nėra. 
Svaigalai tik sugadina žmo
gaus ūpą ir neleidžia tik
rai, pilnai atsiduoti pasi
linksminimui. Per neišma
nymą, vienok, žmonės tiki
si linksmybės sau rasti 
svaigaluose. Todėl smagu 
matyti, kad, ‘‘Katalikas” 
nuolatai padavinėja straip
snių apie blaivybę.

Geras blaivintojas yra 
geras laikraštis. “Katali
kas” yra geras blaivinto
jas. Tik to reiktų, kad skai
tytojai įsigilintų į jo straip
snius. Gaila, kad daugelis 
mūsiškių nemoka skaityti, 
kiti blogai temoka ir todėl 
skaitymas juos vargina ir 
nemėgsta ilgesnių ir rim
tesnių straipsnių ir apysa

kų. O ilgesnieji ir rimtes
nieji straipsniai ir apysa
kos yra geriausia laikraš
čio dalis. Nemaža yra to
kių, kurie’ tik apgraibo, ap
uosto laikraštį, pasižiūri į 
paveikslus, perskaito vie
ną, antrą žinutę, vieną, an
trą juokelį, deda laikraštį 
šalin ir daugiau nebegrįšta 
prie jo. Iš tokio skaitymo 
nedaug naudos teturėsi.

“ Katalikai! ” dedama be 
daugybės žinių ir paveikslų 
ir nemaža rimtų, gerų 
straipsnių ir puikių apysa
kų. “Kataliką” skaitant, 
galima daug įgyti moksliš
kos pažinties. Todėl rimtes- 
niuosius, ilgesniuosius 
straipsnius reikia su atsidė
jimu skaityti. Nereikia bi
joti ilgų straipsnių. Juk a- 
pie svarbų dalyką neišaiš- 
kysi keliais žodžiais. Aš 
kiekvienam patariu skaity
ti kuoilgiausius straipsnius. 
Iš pradžios gali būti jis ne
bus indomus, bet, toliau 
skaitant, pasirodys indomu- 
mas.

Aš, paėmęs laikraštį, per
žiūriu žinias, o paskui žiū
riu į ilguosius straipsnius. 
Taipgi aš grįstu prie kiek
vieno “Kataliko” numerio 
po keliatą kartų. Taip tai 
gilindamies į geresniuosius 
straipsnius, gauname tikrą 
skaitymo naudą.

“Kataliko” skaitytojas.

Blaivininko Daina
I.

Lietuviai tėveliai, 
Lietuvos sūneliai, 
Ir jus bernužėliai 
Jauni vyružėliai,

Sustokit į eilę 
Susivieniję meile 
Ir žengkite drąsiai 
Kovodami narsiai

Prieš baisią girtybę.
II.

Brangios mus močiutes 
Ir musų motutes, 
Taipgi jus mergeles, 
Doros mus seseles, 

Sustokite visos 
Jus viena už kitos

Ir eikit į kovą
Prieš tą baisią džiovą, 

Girtybę, girtybę.
III.

Kada visi stosim
Ir išvien kovosim —
Viens kitam padėsim
Kiek katras galėsim —

Dievulis mus brangus, 
Jo šventi ir dangus 
Padės mums garsinti 
Visur praplatinti

Blaivybę, blaivybę.
IV.

Tada maloningai
Pasikels doringai
Tauta musų visur
Lietuvoj’ ir kitur

Kaip matai, kaip matai!

Visi tad’ blaivybėj’ 
Meilėj’ ir vienybėj’ 
Gyvens musų broliai 
Ir sesutės, kuliai

Juos Dievas užlaikys! 
M. J. Urbonas.
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ai-Nekurie kandidatai į 

dermanus Chicago  j e dabar 
stebisi savo... tuščiais kiše- 
niais.

Didžiausiais žmogaus 
priešininkais yra jo... pai
ki bičiuoliai.

Dori žmonės tvirtina, kad 
didžiausiu patriotizmo prie
šininku yra... politika.

Bičiuolių žmogus privalo 
ieškoti, priešininkai patįs 
atsiranda.

Didžiausia ir neapveikia-* 
ma kariaujanti sufragiete 
yra... mada.

Nepamesk vilties lig mir
čiai, nes tik mirus gali pa
matyti dangų, jei jį gyvas 
būdamas užsitarnavai.

Anglija šiais laikais tu
ri 730.000 kareivių, Vokie
tija 5.200.000, Francija 4.- 
000.000, Rusija 5.500.000, gi 
Suv. Valstijos 84.859.

Aurora, III. nigeris Hae- 
gel nušovė savo žmoną, kad 
toji balsavo už saliunų pa
naikinimą.

šiame stebėtiname pasau
lyj randasi tokie žmonės, 
katrie kalėjimuose uždaryti 
jaučiasi kaip namie.

Daugiausia tas praranda, 
katras praranda... tikėji
mą.

Nenori susitepti, tai pra
silenk purvyno; nenori su
tepti savo dūšios, — tai ne
skaityk cicilikinių laikraš
čių.

Jei meksikonai turėtų to
kį patraukimą prie darbo, 
kai kad prie kovimosi, tuo
met neturėtų laiko revoliu
cijas kelti ir karus vesti.

Bėdinu būti nėra gėda, 
jei tik pats nesi kaltas tam 
bėdinumui.

Clevelande badumi numi
rė elgeta, bet, jam mirus, 
po jo pagalviu atrasta auk
su ir banknotais $12.000.

Darbai yra geresni už žo
džius, tatai negirk pats sa
vęs žodžiais, bet gerais dar
bais.

Dienraštis “Chicago Re
cord Herald” andai paskel
bė, kad nedėsiąs į savo skil
tis jokių svaiginamųjų gė
ralų paskelbimų.

Turtinga moteris nekuo- 
met negali būti užtikrinta, 
ar vyriškis ją, ar jos pini
gus myli. —

Kiekviena savaitė turi ne 
tiktai pirmadienį, bet taip- 
pat ir šeštadienį.

Nesirustink ant šalčio, 
nes trumpu laiku imsi pur
kštauti ant karščio.

Ne vienas musų butų šian
die turtingu žmogumi, jei jį 
gimdytojai butų pamokę ir 
pripratinę prie... taupumo.

Kapitonas.
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“Titanico” nuskendimas.
(Tąsa).

tikros ledynų vietos yra ki
tas dalykas ir turėjo sukel
ti kapitono rupesnį apie at
sargumą. Pirmas perspėji
mas buvo gautas nuo gar
laivio “Baltic”, prigulinčio 
White Star kompanijai. 
Buvo pasakyta, kad ledynai 
randasi tik už 5 mvliu nuo 
linijos, kuria plaukė “Tita
nic”.

Antra žinia gauta nuo 
‘ ‘ Californian ’ ’, prigulinčio 
Leyland kompanijai, apie 
5:30 vai. vak. Tas garlaivis 
buvo už 19 mylių nuo “Ti- 
tanic’o” linijos.

Nuo “America” buvo 
gautas trečias persergėji
mas. Ta pat žinia gauta Wa
shingtone 10:15 vai. vak. 
nuskendimo dienoj.

Ket vi rt ą persergė j imą 
“Titanic” gavo už valandos 
prieš katastrofą.

Gavęs tiek perspėjimų 
“Titanic’o” kapitonas nesi
rūpino ištirti tas žinias, pa
tikrinti jas. Nebuvo šaukta 
viršininkų susirinkimo, ne
buvo tartasi sargyba padi

dinti, garlaivio greitumas 
nebuvo sumažintas.

Sargas “garnio lizde” te
pamato ledynus tik už kelių 
miliutų prieš koliziją. Su
skambino tris kartus — tai 
signalas didelio pavojaus. 
Buvo tai 11:46 vai. vak, ne- 
dėlioj, balandžio 14 d.

Sargas ant kapitono tilto 
Murdock davė įsakymą pa
sukti garlaivį į šalį nuo le
dynų. Bet jau buvo pervė- 
lu. Net jei ir už pusės my
lios ledynas butų buvęs pa
matytas, tai ir tai vargu 
butų buvę galima išvengti 
koliziją. O tą vakarą nebu
vo galima toli ledynų pama
tyti. Vandens tykumas pa
sunkino juos išvysti. • Jūrei 
truputį banguojant apie le
dynus pasidaro daug putų 
ir jas lengviau ištolo išvys
ti, negu ledyną; bet čia jū
rės butą lygios, kaip stik
lo, ir mirtnešingas milži
nas ramiai, niekuo nemato
mas, plaukinėje.

Ir taip “Titanic” įstri
žai čiūžtelėjo į ledyną, 
paliezdamas jį šonu. Trink- 

tolo j imas buvo stebėtinai 
nežymus — taip nežymus, 
kad daug pasažierių visai jo 
nepajuto. Povandeninė le
dyno dalis prarėžė opiausią 
laivo vietą. Po kolizijos 
Murdock sustabdydino ma
šinas ir laivas sustojo. Le
dynas nuėjo sau laivo užpa
kali!!.

Kapitonas Smith, paju
tęs trinktelėjimą, paskubo 
ant tilto. Jam pasakyta a- 
pie koliziją. Kiti viršininkai 
subėgo tai ant tilto, tai ant 
denio. Kapitonas pasiuntė 
dailidę užtaisyti skylę. Vie
ną viršininką pasiuntė į 
tarpdėnį ištirti pavojaus di
dumą. Sugrįžęs pasakė, kad 
grasia baisus pavojus. Tuo
met pasiuntė į krasos rū
mą. Čia jau besą viskas už
lieta vandeniu. Maišai su 
laiškais plūduriavo vande
nyj. Pranešta apie tai ka
pitonui, kurs tuoj liepė 
ruošti valtis. Viršininkas 
Boxhall nubėgo į braižymo 
rūmą išrokuoti laivo padėji
mą. Tą atlikęs, padavė tele
grafistams, kad siųstų į vi
sas puses apie grąsiantį 
pavojų “Titanic’ui”.

Pranešimai apie pavojų 
pasipylė kapitonui iš visų 
pusių. Nuo vyriausiojo in-

nėjo tvarką ir valčių nulei
dimą. Daug moterių nenorė
jo lipti į valtis. Ypač, kad 
leista buvo lipti tik mote
rims ir vaikams. Pačios at
sisakydavo skirties nuo sa

kalą pagelbos, kapitonas nu- | vo vyrų. Neretai jos buvo 
atitrauktos nuo vyrų varu 
ir įmestos į valtis. Jos gin
čijosi su viršininkais ir rei
kalavo paaiškinimų; kitos 
vėl manė, kad tai tik juo
kai varinėjama, arba kad 
tai buvo bereikalingas at
sargumas. Daugelis atsi
sveikino, tikėdamiesi pasi
matyti pusryčių metu. Veik 
niekas iš pasažierių nežino
jo apie pavojų. Jiems apie 
tai nebuvo pranešta. Dau
gelis pinojo apie koliziją, 
bet nieko daugiau. Todėl ir 
nesiskubinta lipti į valtis. 
Dar-gi, žinoma, baisu išrodė 
sėsti į valtis ir leistis į tam
sią jurę. O čia garlaivis sto
vėjo, kai]) milžinas, apšvies
tas ir apšildytas. Daugelis 
buvo įsitikinę, kad “Tita
nic” yra nenuskandinamas 
ir nenoronis lipo į valtis. 
Pirmosios valtįs buvo nu
leistos pusiau pripildytos. 
Tuomi ir išaiškina, kodėl 
nekurios valtįs nebuvo pil
nos. t

žinieriaus, nuo braižytojo 
ir nuo būrio perkuriu, ku
rie atidūlino iš mašinų sky
riaus, kuomet ten vanduo 
ėmė ūžti vidun. Jiems liepta 
grįsti atgal. Matydamas rei- 

ėjo į telegrafistų kambarį 
ir liepė pasiųsti žinią apie 
nelaimę visiems garlaiviams 
ir prašyti plaukti pagelbon 
kuogreičiausia. Telegrafistas 
Brido dar tebmiegojo ir 
sužinojo kuomet jam antras 
telegrafistas Philips pasa
kė, kad susitiko su ledynu. 
Ėmė siųsti C. Q. D. — kas 
reiškia: “visos stotįs tėmy- 
kit. Nelaimė”. Toliau nuro
dė laivo padėjimą. Paskui 
ėmė siųsti S. O. S. (save, o, 
save) — gelbėkit, o gelbė- 
bėkit”.

Tuo tarpu po visą laivą 
buvo išsiuntinėtas įsaky
mas: “Visi pasažieriai su 
plūdėmis ant denio”. Urnai 
ant denio ėmė pasirodinėti 
ant greitųjų apsirėdę žmo
nės. Ėmė apsirišinėti plūdė
mis. Vienur buvo moterįs 
atskirtos nuo vyrų, kitur a- 
bi lyti liuosai maišėsi. Vy
rai prigelbinėjo savo pa
čioms ir vaikams lipti į val
tis. Viršininkai 
vietose ant denio

įvairiose 
prižiuri-

Kuomet telegrafistai ėmė 
siuntinėti žinias apie nelai
mę ir šaukties pagelbos, tai 
jiems tuoj pasisekė sugrieb
ti keliatą garlaivių. Pirmas 
atsakymas atėjo nuo 
“Frankfurt”, vokiečių gar
laivio. Bet jis buvo perto
ji. Už .140 mylių. Ir atėjo 
iš ryto 10:50 valandoj, kuo
met “Carpathia” su išgel
bėtaisiais jau buvo apleidus 
nelaimės vietą. Antras at
sakymas atėjo nuo “Carpa- 
thios”, kuri buvo už 58 my
lių. Buvo gauti atsakymai 
ir nuo kitų garlaivių. Bet 
arčiausiai buvo “Californi
an” ir kitas nežinomo var
do garlaivis. “Californian” 
buvo už 20 mylių nuo “Ti
tanic”. Bet to garlaivio te
legrafistas nebuvo prie a- 
parato ir nesugtiebė signa
lų. Antrasis garlaivis visai 
neturėjo bevielinio telegra
fo aparato. Šisai laivas bu
vęs už 5 mylių nuo- “Tita
nic”. Buvo leidžiami elek- 
trikiniai signalai ir raketai. 
Bet tas garlaivis nematė 
signalų ir nepaisė į juos.

Išviso sugriebusių žinias 
apie nelaimę buvo septyni 
garlaiviai. Kuomet “Carpa
thia” atplaukė į nelaimės 
vietą ir išgelbėjo nelaimin

guosius, tai išsiuntinėjo a- 
pie tai žinias ir anie garlai
viai pasuko ir nuplaukė sa
vo keliais.

Kuomet valtjs buvo nu
leistos nuo “Titanic’o”, pir
mu rupesniu buvo nuplauk
ti kuotoliausia nuo garlai
vio. Valčių nuleidimas už
sibaigė 2-rą valandą iš ry
to. Tuo laiku “Titanic” jau 
gerokai buvo pagrinizdęs į 
jurę. Pryšakinė denio dalis 
jau veik visa buvo vandens 
užlieta. Dabar jau niekas 
neabejojo apie nelaimingą 
“Titanic’o” likimą. O ant 
jo buvo tuomet dar 15 šim
tų asmenų su viršum. Visi 
tyliai laukė galo. Tarnai pil
dė savo pareigas. Benas be 
paliovos grojo ir linksmino 
širdis. Visi inžinieriai ir 
darbininkai buvo prie savo 
darbo. Nei vieno jų nesima
tė ant denio. Dirbo žemai 
prie elektros mašinų. Iki 
paskutinės sekundos ten 
dirbo. Dirbo, kol garlaivis 
neatsistojo ant priešakinio 
galo ir kol mašinos atsiliuo- 
savusios .nenugarmėjo že
myn. Būti garlaivio viduryj, 
toli nuo denio, žinoti, kad 
už kelių miliutų laivas jau 
bus panėręs ir nežiūrint į 

(Seka toliau).
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KATALIKAS

Apie šlykščiausius sutvėrimus 
- angis.

Apsipažinsime šiame raš- 
telyj su gyvenimu ir dar
bais kaikurių angių (gyva
čių). Tai šlykščiausias gy
vūnas gamtoj. Įsivaizdina
me mes ją kaipo priklą su
tvėrimą ir pikčiurną. Ne
labą ir apgaulingą žmogų 
mes vadiname angim.

Išmintingasis ir gudrusis 
Salemonas prisipažino vie
no dalyko negalėjęs supras
ti, būtent angies negalėjęs 
suprasti. Nekuriuos daly
kus, kurių Salemonas nesu
prato, vėliau žmonės išty
rė ir suprato, bet angis te
bėra nesuprasta. Nuodingo
sios angies įkandimu nu
miršta į kelias miliutas žmo
gus arba kitokis sutvėri
mas. Daktarai gali išgydy
ti žmogų kulipkų pervars- 
tytą ir daug baisių ligų. 
Bet prieš angies įkandimą 
mokslo vyrai nieko neturi.

Yra aplink 2.000 įvairių 
angių rūšių. Čia bus apra
šoma tik apie tas, kurios žu
do gyvūnus savo baisiais 
nuodais ir apie tas, kurios 
nusmaugia gyvūnus, apsi
vyniojus aplink juos. Pa
žiūrėsime, kur tie baisus su
tvėrimai veisiasi, kuo maiti
nasi ir apie budus, kuriais 
jie varo savo pragaištingą 
darbą.

Kaip angis šliaužia?
Salemonas prisipažino 

nežinąs, nesuprantąs, kaip 
angis šliaužia. Dabartės tas 
uįįjį jativia. Tik no visur ten 
singai išaiškinama. Angis 
šliaužia ranguodamos iš ša
lies į šalį o ne augštyn ir 
žemyn, kaip kad paveiks
lai rodo. Joms šliaužiant 
jų kūnas nesikelia nuo že
mės.

Jai šliaužiant, tris dalis 
ima dalyvumą — nugarkau
lis, šonkauliai ir raginės 
žvynos po papilve. Šonkau
lių angis turi daug. Prie 
kiekvieno šonkaulio po pa
pilve yra raginė žvyną. 
Šonkaulių raumenįs veikia 
ant žvynų, viena po kitai 
kabinasi už grubios žemes ir 
taip ji vingur-vingur varosi 
pirmyn. Jos šliaužimą gali
ma prilyginti prie valties. 
Valties irklam atsako šon
kauliai su žvynais. Tik an
gies kūnas yra lankus ir ji 
gali vinguriuoti. Taigi angis 
žeme iriasi, kaip žmogus 
valtyj ant vandens. Žemė 
todėl neturi būti lygi. Jei 
angį užmesim ant ledo ar 
stiklo, tai ji nei šen, nei ten 
nepašliauž. Medžių žievė 
nėra lygi ir angis gali gerai 
kabinėties po medžius. Me
džiuose jos ieško paukščių 
lizdų ir ėda paukštelius. 
Kaikurios nusikaria galva 
žemyn nuo medžio ir tyko
ja praeinančių gyvulių. Nu
tveria taip dažnai ir neat
sargų žmogų.

Kuomet partija nešė la
voną garsaus keliauninko iš 
vidurinės Afrikos į Zenzi- 
bar, tai ištiko toks nuotikis. 
Su nešėjais buvo ir maža 
tenbuvė mergelė. Jai bene
šant vandens, viena tų bai
sių angių šoko ant jos ir 
įkando į koją. Į dešimts mi- 
nutų mergelė jau buvo ne
gyva. Keleiviai, palaidoję

nelaimingą, nešinosi tolyn. 
Ant rytojaus juos pavijo 
vienas arabas. Šis pasakė, 
kad vienas jo draugų buvo 
angies įgeltas ir veik ant 
vietos krito negyvas. Nelai
mingojo draugai; pasižval
gę, pamatė šviežią kapą ir 
palaidojo įgeltąjį šalę jo. 
Matyt, tai buvo ta pati an
gis, kuri įgėlė mažąją mer
gelę.
Angis šešis kartus ilges

nė už žmogų.
Yra keliatas angių veis

lių, kurios apsukriai kars
tosi po medžius. Smaugian
čioji ir pythonas geriau ta
me pasižymi. Didžiausioji 
angis yra anakonda. Tas 
baisus sutvėrimas veisiasi 
Brazilijoj ir Peru.

Pakrantėse Amazonos ir 
Orinokos upių jų apsčiai 
randasi ir esti ilgumo 40 pė
dų su viršum. Jos laipioja 
po medžius. Bet dažniausia 
jos plaukinėja vandenyj, 
arba slapstosi kūdrose, tek- 
šo kur ant uolos ir godžiai 
tyko grobimo. Anakondos 
labai sprauniai sukasi van
denyj ir medžiuose. Šiaip 
ant žemės nėra labai veik
lios. Jos drąsiai kimba ir į 
žmones.

Didžiosios angįs troškina, 
o mažesnėsės gelia. Jos ge
rai užuodžia. Kuomet esti 
arti savo aukos, jos iškelia 
savo buožę ir išpučia it baš- 
liką buožės užpakalyj. Po 
keliatą kartų iššauja ir vėl 
intraukia liežuvį. Tuomi tik 
gązdina savo auką. Jų dan
tyse yra skylutės. Kaip tik 
nelaboji įgelia, per tą dan
ties skylutę išsisunkia į 
žaizdą baisių nuodų ir už
nuodija visą kraują. Tuo
met seka paraližius, troški- 
nimas, nusilpnėjimas ir 
mirtis.

Didžiai įstabu yra tai, kad 
jei tuos baisius nuodus mes 
prarytumėm, tai nieko blo
ga mums nebūtų. Tik, žino
ma, ant lupų ir burnoj ne
turi būti žaizdos. Reiškia, 
kad per skilvio ir vidurių 
sienas tie nuodai negali 
prasisunkti.
Gamtininkas, kurs žiurkę 

belupdamas vos ne
gavo galo.

I

Baisiųjų angių nuodai 
nėra labai stiprus, kuomet 
jos esti nelaisvėn uždary
tos. Bet kaip skaitytojas 
vėliau pamatys, tai visgi dar 
jie yra labai stiprus.

Londono žvėryne buvo 
viena baisiųjų angių, vadi
nama kobra. Vienas žvėry
no darbininkų turėjo drąsą 
perarti su ja susigiminiuo
ti ir buvo įgeltas. Už valan
dos žmogus buvo negyvas. 
Antras buvo labiau nepap
rastas atsitikimas.

Garsus gamtininkas 
Frank Buckland pamatė ta
me pat žvėryne, kaip kob
ra įgėlė žiurkę. Žiurkė aki
mirkoj pajuto, kad galas a- 
tėjo. Pabėgo į šalį, išplėtė 
akis, išsižiojo ir veltui dar 
norėjo susilaikyti nuo par- 
virtimo. Už trijų miliutų 
buvo negyva.

Gamtinikas tą visa matė 
ir panorėjo ištirti žiurkę. 
Jam pasisekė išgauti žiur

kę iš narvelio ir ėmė tyri-į 
nėti. Jokio pėdženklio žaiz
dos nebuvo matyt. Tuomet 
išsiėmė peilį ir ėmė lupti 
skurukę. Urnai jis patėmi- 
jo šone dvi mažutes skylu
tes it špilkos indurimu pa
darytas. Nuo įgėlimo tik 10 
miliutų buvo praėję, o mėsa 
apie žaizdą taip buvo suge
dus, kaip kad nuo senai ji 
butų buvus nugaišus.

Buckland ėmė krapštinė
ti nykščiu vietą, kur angies 
buvo įgelta. Netikėtai jis 
pajuto nesvietišką skaudė- 
sį; lyg kad kas jam butų 
smarkiai trenkęs į galvą. 
Tuoj pajuto aštrų skaudėji
mą krūtinėj, lyg kad kas 
butų karštą geležį smeigęs. 
Taipgi pajuto, lyg kad kas 
slėgė jo širdį ir plaučius.

Buckland akimirkoj da- 
siprotėjo, kad jam teko an
gies nuodų, kurių buvo žiur
kėj. Taigi tuoj sušuko sa
vo draugui: “Laikyk mane, 
vesk mane kuogreičiausia į 
vaistinę”. Nabagas gamti
ninkas veik jau žado buvo 
netekęs. Bet su savo drau
go pagelba jis pasiekė vais- 
tinyčią ir tuoj išgėrė tam 
tikrų vaistų, būtent išsun
ki! iš elnio rago. Gėrė iš 
stiklo, tik truputį vandens 
primaišęs. Tie vaistai degi
no jo lupas ir burną. Bet 
kadangi jam nuo jų darėsi 
gerėliau, tai nieko nepaisė 
ir gėrė. Tas jį išgelbėjo. 
Per keelias dar savaites 
jautės labai silpnu, ’bet ga- 
lų-gale pasveiko. Supran
tama, kad visai mažai tepa
teko jo kraujau nuodų.

Dabar pasilieka paaiškin
ti, kaip tie nuodai pakliuvo 
jo kraujau. Juk tų nuodų 
galima sau užsipilti be jo
kio pavojaus sau ant ran
kos ir net gerti ir nebus 
pavojaus. Jie pavojingi tik' 
tuomet, kuomet pakliųva į 
žaizdą. Ir šiam gamtininkui 
tik per žaizdą teįkliuvo. 
Pirm ateisiant į žvėryną, 
Buckland aštriu peiliu va
lė sau panages. Truputėlį 
jis pradrėskė po nykščiu 
panagę ir kuomet jis nykš
čiu krapštė užnuodytą žiur
kę, jam pakliuvo nuodų. Iš 
to aiškiai matyt, kaip mažai 
tereikia tų nuodų, kad pa
dalyti žmogui ar kitam gy
vuliui galą.

Kiek kobros pridaro 
nuostolių?

Angįs baisiai daug blė- 
dies pridaro. Tai galima bus 
suprasti iš apskaitliavimo, 
kiek žmonių žūsta Indijoj 
nuo vienos angių rūšies 
kobrų.

Indijos kobros esti ligi 
13 pėdų ilgos. Tai didžiau
sios. Paprastai vidutiniškos 
esti nuo 6 lig 8 pėdų ilgu
mo.

Nuo tų bjaurybių įgėli
mų Indijoj kasmet žūva nuo 
18.000 iki 22.000 žmonių. 
Galvijų taipgi daug tūks
tančių žūva. Kobros neėda 
nei arklių, nei karvių, bet 
tik padaro galą savo nuo
dais. Nelaimės nuo tų šlyk
ščiausių sutvėrimų Indijoj 
nesimažina. 1905 m. žuvo 
nuo jų Indijoj 21.799, o 
1906 m. — 22.854 žmonės.

Tūkstančiai angių išlai
žoma kasmet. Anglija teikia 
dovanas už kiekvieną nužu
dytą bjaurybę. 1880 metuo
se buvo išmušta aplink 
250.000, o 1889 m. išmušta 
arti 600.000.

Indijoj gyvena labai ma
žo išmanymo žmonės. Jie 
gerbia viską, kas yra bai
sus, nes tiki, kad jame yra 
pikta dvasia, su kuria rei
kia būti geruoju. Tai jie 
garbina taipgi angis, kroko- 
dilius ir kitas bjaurybes. 
Stato šventyklas cholerai. 
Kadangi nekurie Indijoj 
garbina angis, tai, žinoma, 
nedrįsta jų užmušinėti.

Ar galima užžavėti 
angįs?

Nemaža yra Indijoj šal- 
drų, kurie giriasi galį už
žavėti angis ir kad jos tuo
met negalinčios įgelti. Jie 
turi angių, kurios ištikro 
negali įgelti. Bet jie yra 
joms padarę žiaurią opera
ciją. Jie užmeta skudurą 
ant angies. Ta įleidžia į sku
durą dantis. Tuo tarpu su
sukę angį, išdegina raudona 
geležim indus, kur susisun- 
kia nuodai. Po to, žinoma, 
angis netenka jėgos įgelti. 
Taip tai su tomis angimis 
jie išdaro visokių gydrybių 
ir monija neišmanėlius. Pa
sitaiko, kad indai nesti ge

trai išdegyti ir užgįja. Tuo- 
Imet ji vėl gali gelti. Kartą 
vienas monininkas atnešė į 

'žvėryną “užžavėtų” angių. 
Bet po nekurio laiko viena 
“užžavėtoji” angis įgėlė 
darbininkui ir tas mirė.

Naujoj Zelandijoj nėra 
angių, bet Australijoj jų 
apsčiai yra. Yra Australi
joj ypatinga angis, kuri 
maitinasi varlėmis ir pauk
ščiais, bet jos baisiai taipgi 
puola ant žmogaus.

Kaip bušmenai naudoja 
angių nuodus.

Bušmenai Įbushman, rai
stų žmogus) yra Afrikos 
gyventojų gentis. Vienos 
angių veislės jie padrėgnina 
savo mažas vilyčias. Tos vi- 
lyčios ištikro yra mažos. 
Jomis negalėtų jie nei elnio 
nudobti. Bet kuomet ta vi- 
lyčia yra padregninta nuo
dais ir jei ja pataikoma į 

j briedį, tai jis tuoj krinta ir 
už kelių miliutų jam darosi 
kaput. Subėga medėjai, su
valgo briedį ir tas jiems nei 
kiek nekenkia. Juk gan
dras prarįja paprastąsias, 
nuodingas Lietuvoj angis ir 
jam tas eina į sveikatą. Jei 
tik burnoj nėra žaizdos, tai 
nėra pavojaus valgyti brie
džio, nudėto vilyčia, pa
dregninta angies nuodais.

Be reikalo senovės žydai 
pavadino angis gudriomis. 
Jos priguli ištikrųjų prie 
kvailiųjų sutvėrimų. Jų 
smegenis nėra ištobulintos, 
nėra labai išsivysčiusios. 
Jos neparodo ypatingo su
manumo. Egipte yra viena 
angių veislė, kuri apreiškia 
šiek-tiek sumanumo. J os 
numano, pro kokias vietas 
praeina karavanai. Jos su
randa karavanų kelią. Susi
raito bjaurybės į kupranu- 

Igario pėdas ir lukuriuoja. 
Kaip tik pasitaiko praeiti 
kokiam gyvūnui, tai jos 
sauja ir įgelia mirtinai.

Kiaulėms nekenkia angies 
įgėlimas.

Labai įstabu, kad nei bai
siausių angių įgėlimas kiau
lėms visai nekenkia. Nors 
pasitaiko, kad angis įgelia 
kiaulei po keliatą kartų, bet 
ji nieko neatboja ir • su di
deliu pasigėrėjimu čiaumo
ja tas bjaurybes.

I

Seniau Amerikoje buvo 
didelės daugybės taip vadi
namų braškančiųjų angių. 
Jos buna lig šešių pėdų il
gio. Taigi jos nėra iš didžių
jų, bet iš baisiausiųjų. Jų 
įgėlimas yra mirtinas. Mai
tinasi traškiais, žiurkėmis, 
pelėmis,' varlėmis ir žuvi
mis.

Ant uodegos galo jos tu
ri maž-daug po 20 rinkių, 
kuriomis jos ir daro tą y- 
patingą braškėjimą. Nėra 
žinios, kam tarnauja tas 
braškėjimas — ar įbaugini
mui savo aukos, ar susižino
jimui su kitomis, ar nubai- 
dymui savo priešų.

Amerikoj jų buvo dide
lės daugybės. Žiemai arti- 
nanties jos susirinkdavo, 
susipindavo į dideles krū
vas ir taip praleizdavo žie
mą. Po 20 ir 30 mylių jos 
keliaudavo į žiemavojimo 
vietą. Pavasariui išaušus, 
keliaudavo į savo gimimo 
vietą.

Kiaulės jų daugiausia iš
naikino.

Angįs nekramto maisto.
Kaikurios didžiosios an

gįs maitinasi didokais gy
vuliais — avimis, ožkomis, 
jaunais briedžiais, šunimis. 
Bet visus tuos gyvulius jos 
rįja nekramčiusios. Aišku, 
kad jų žaptai ir stemplė tu
ri būti dideli, tamprus. Vie
nas keleivis sako, radęs ne
gyvą angį, kuri buvus pra
rijus didelę ožką ir ožkos 
ragai jai -pakenkę.

Boa-troškintoja bandė pa
smaugti žmogų.

Kartą viename žvėryne 
buvo toks baisus nuotikis. 
Vienas žmogus norėjo pa
šerti bjauriąją .boa-troškin- 
toją. Jis turėjo rankoj viš
tą. Alkana bjaurybė šovė ir 
norėjo nutverti paukštį, bet 
tas nepasisekė ir nutvėrė 
žmogui už rankos. Akimir
koj nelaboji apsivyniojo ap
link ranką, kaklą ir par
bloškė žemėn. Žmogus buvo 
visai bejėgis. Įpuolė du ki
tu žmogų pagelbon. Tuodu 
nulaužė nevidonui dantis ir 
išgelbėjo žmogų.

Londono žvėryne 1894 m. 
buvo šitoks nuotikis. Narve 
buvo dvi boa-troškintojos 
— viena 11 pėdų ilgio, kita 
9 pėdų. Narvan buvo įleista 
keliatas balandžių. Mažoji 
bjaurybė sugriebė vieną ba
landį. Didžioji griebė ir no
rėjo atimti. Bet ji apsižio- 
jo taipgi savo draugelkos 
galvą. O angių dantis taip 
padaryti, kad ji kartą ką 
sugriebus negali išspjauti ir 
nori-nenori turi ryti. Taigi 
ir šiame atsitikime didžioji 
turėjo ryti savo (įraugelką. 
Ir prarijo. Po tokios vaka
rienės ji tekšojo 28 dienas. 
Po to atsikėlė ir parodė, 
kad jos apetitas nepagady- 
tas ir gali daugiau ėsti.

Pythonas priguli prie tos 
pat veislės kaip ir boa-troš
kintoja. Patelė deda kiau
šinius į krūvą ir paskui ap- 
siraito aplink juos. Taip 
tekšo per du ir daugiau mė
nesiu. Taip tai ji peri. Pap
rastai angių kraujas šaltas. 
Bet kuomet patelė peri, tai 
tuomet esti šiltas.

Gamtininkas.

Pereitais metais Japoni
joje butą 1.400 didesnių ir 
mažesnių žemės drebėjimų.

fe 
fe 
fe 
fe

SEVEROS į Paliucsuojanti šalčiukai 
Malonus ir pasekmingi 
Vaikams ir suaugusiemsTAB-LAX Kaina 10 ir 25 centai.

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

Severos Mosties nuo
Odinių Ligų

(Severa’s Skin Ointment)

ir patCmykit jų malšinančią įtekmę.
Kaina 50 centų.

fe

fe 
įh

fe

$

VLU aptiekorius negalėtų jų pristatyt, tai užorderiuokit
tiesiog nuo fe

W_____  •___________ _________ fe

1$ fe
Jeigu reikalaujat gyduolių, reikalaukit Severos ir įm 

reikalaukit, kad Jums duotų ne kitokias, kaip tik žrč, 
Severos. Jokių kitų vieton jų neimkit. Jeigu jūsų jfi

^ĖVE«©a.“'lS'”s I

Kas čia?NERVAM
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 12 vai.

£ Teisingai padaryta degtine iš I 
nepaprastai puikaus mišinio.' 

Per daugeli metų sendinta 
jX balto ąžuolo bačkbse pirm 

suteikimo publikai 
miniai švelnios . 

prieprovos daro 
FJks?L0 degtin? 

geru vaistu 
0W¥x šeimynų

“Ant W 
baro ] 

geriausiai
Žmones supran-J 
tanti vertę geros

Į ruginės degtinės
I orderiuoja SOLO

Kliubuose, Hoteliuo- J
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už« 
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai. ____

4 Reikalauk S-O-L-Ovh

J

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

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

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

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

I Naujas SąvaitSs Laikraštis |
| “ATEITIS” j

I
 Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni- 

jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo v 
rūpintis jaunimo apšvietimu. Z-

••ATEITIS” bus bepartyviskas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tar- į. 
naus kultūriškiems jaunimo reikalams.

•‘ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus. \

••ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apie musų jaunimo judėjimą ir č: 
veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių iš lietu- Z: 
vos ir iš viso pasaulio. * i

••ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovė ‘‘A- S

TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti- \ 
jos tiesų reikalavimą. ę

‘‘ATEITIS” bus 8 puslapių didumo ir prekiuos tiktai $1.50 metams ir z, 
85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00 J 
metams ir $1.25 pusei metų.

“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu: ■ f

“ATEITIS"366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS. į
(KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PA2IU- $

Č RĖJIMUI DYKAI). Z:

6
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KATALIKAS

“Jaunosios Lietuvos” 
Reikale.

Beveik visuose Amerikos 
lietuvių laikraščiuose pasi
rodė pranešimas, kad p. Kl. 
Jurgelionis, buvusis, arba, 
kaip jisai pats tame prane
šime pasirašo, “prašalinta- 
sai “Jaunosios Lietuvos” 
redaktorius ’ ’, pa skelbia
mus visuomenei, kad “Jau
noji Lietuva” nebegyvuo
janti tokia, kokią jisai, p. 
Kl. J., buvo užbrėžęs; kad 
jąją pasmaugė tie “gyveni
mo puvėsiai”, kuriuos p. 
Kl. Jurg. apibudinęs “J. 
L.”; kad platesnius hori
zontus atskleisti, dvasios 
drąsą gaivinti, vis dar pas 
mus negalima svajonė, ir 
tai, kas jauna dvasioj, turi 
užleisti vietą dvasiškam nu- 
susimui”; kad “Jaunoji 
Liet.” vien varu busianti 
tokia, bet tasai vardas bu
siąs p. Kl. J. ir “visai ne
skaitlingai jaunai Lietuvai 
tik karčiu priminimu jos 
paniekinimo”. Pranešęs vi
sa tai p. Kl. J. atšaukia vi
sus jojo pakviestus bendra
darbiauti rašytojus ir ap
gailestaujančiai užbaigia: 
“kasžin ar galėsime kuo
met pasijausti idealiame liz
de.”

Kadangi visa tai, krūvon 
suvedus, meta šešėli ant 
“Jaun. Liet.” leidėjų ir vie
šai, visos Amerikos lietu
vių visuomenės akiveizdoje, 
intaria juos pažangos bei 
kultūros priešais esančius, 
o iš kitos pusės deda ant p. 
Kl. J. galvos vainiką kan
kinio, nuo laikraičio leidė- 
• v., i
gos idęos skelbimą — tai 
mes, žemiaus pasirašiusieji, 
nors labai tai mums nemalo
nu, esame priversti tarti 
keliatą žodžių, nušviečian
čių teisingąjį, musų nuo
mone, dalykų stovį ir pa
aiškinančių tikrąsias prie
žastis p. Kl. J. prašalinimo 
iš “Jaunosios Lietuvos” 
redakcijos.

Tardamiesi leisti “Jaun. 
Liet.” šio laikraščio leidė
jai turėjo omenyje suteik
ti musų visuomenei rinitą, 
kaip mokslo, literatūros, 
taip ir visuomenės reikalais

besirūpinantį mėnesinį laik
raštį. Redaktorium buvo 
nutarta pakviesti jau žino
mas musų visuomenei savo 
literatiškais ir kitokiais ga
bumais p. Kl. Jurgelionis. 
Tuos p. Kl. J. “kitokius ga
bumus” bendrovė iš pat 
pradžių skaudžiai atjautė 
ant savo kailio.

Nežiūrint savo viešai pa
skelbtojo “žmoniškumo”, p. 
Kl. Jur. savo santikiuose su 
bendrove ne tik neparodė 
tojo žmoniškumo, bet, at- 
penč, leido bendrovei pa
žinti jįjį, kaipo labai mažai 
mandagumo ir išauklėjimo 
turintį žmogų, kuris vieto
je rinitų argumentų, ben
drovės susirinkimuose su jo 
nuomone nesutinkančius as
menis vadina “kiaulėmis”, 
“šiaučiais” ir kitokiais pa
našiais epitetais. Jau toks 
p. KL J. pasielgimas iš pat 
pradžių parodė negalėjimą 
drauge su juom “sugyven
ti”.

Ponas Kl. J. paskelbė 
“Jaun. Liet.” obalsį žmo
niškumo ir čia pat No. 1 
ant antrojo puslapio kuodi- 
džiausiai pamynė po kojų 
ištartąjį gražų obalsį, be jo- 
ko pamato ne tiktai intar- 
damas, bet apkaltindamas 
ištisą musų visuomcn'ės 
sluogsnį nesąžiningume ir 
tiesiog apšaukdamas jįjį 
plėšikų gauja. Gal. p. Kl. J. 
sugeba žmoniškumą sude
rinti su tokiu savo, kaipo 
redaktoriaus, pasielgimu, 
bet mes matome tame vien 
prieštaravimą ir griežčiau
si nenuoseklumą, norą kel
ti musų visuomenėje pagie
žą ir riaušes, nuo kurių pas
taruoju laiku Amerikos lie
tuviai šiek-tiek pasiliuosa- 
vo. Panašių “platesnių ho
rizontų” skleidimas , ir 
“dvasios drąsos” gaivini
mas, berods, “dar pas mus 
negalima svajonė”, ir, ti
kėtina, nekuomet nebus ga
lima, nei rimtesniu žmonių 
pageidaujama. Mes p. Kl. 
J., kaipo literatui ir poetui, 
pripažįstame visus jojo ga
bumus, tečiau musų pienuo
tajam laikraščiui, šalo lite
ratų, bei poetų, reikalingas 
ir redaktorius, bet tokis, 
kuris, svarstydamas musų

visuomenės klausimus ne 
“svajotų”, bet rimtai ir 
faktais rankose kalbėtų; 
svajonėms ne vieta apžval
gose.

Taigi, ne kas kitas, bet 
tiktai p. Kl. J. nemokėji
mas apsieiti žmoniškai su 
kitais žmonėmis ir nesude- 
rinimas principų jųjų vy- 
kinimu tomis priežastimis, 
kurios neleido mums toliaus 
su p. Kl. J. darbuoties.

Apibrėžtieji “Jaunosios 
Lietuvos” tikslai, augščiau 
minėtieji, kaip buvo, tai}) 
ir pasiliks vadovaujančiąja 
musų žvaigžde. “Biznio” 
daryti “J. L.” mes nemano
me. Jei bus pelno, jisai vi
suomet visas eis laikraščiui 
visais atvejais pagerinti. 
Pažangiosios pakraipos ne
manome išsižadėti. Ką nau
dingo Įnešė p. Kl. J. musų 
darban — labai jam ačiū, ir 
stengsimės, vengdami pada
rytų klaidų, geruoju pasi
naudoti' Visokius klaidų 
nurodymus ir pasergėjimus 
patįs visuomet su padėka 
priimsime ir stengsimės 
panaudoti. Žinoma, valan
dėlei darbas, ačiū šiam ne
maloniam nesusipratimui, 
susitrukdė. Tečiau tikimės 
artimoje ateityje tą visa a- 
titaisysime, ir “Jaunoji 
Lietuva” pasirodys centru 
visų musų gabesniųjų lite
ratų ir pažangiosios visuo
menės, bet ne vieta “dva
siškam nususimui”...

Labai mums nemalonu 
buvo šisai raštelis išleisti 
viešumon — vien perdidelis 
p. Kl. J. užsikarščiavimas 
mus prie to privertė. Dar 
labiau gailimės,' kad turėjo
me nelaimę arčiaus susipa
žinti su p. Kl. J., kuris jau, 
regis, yra plačiai žinomas 
musų visuomenei, kaipo as
muo negalintis ilgesniam 
laikui dirbti be intrigų, be 
didesnio ar mažesnio skan
dalo atsiskirti. Tai, drau
ge su p. Kl. J. principų ne
pastovumu ir temperamen
to karštumu, turėjo būti 
mums išanksto persergėji
mu, bet, anot patarlės, jei 
žinotum, kad pulsi, tai ap
lenktum tą vietą, arba at
sisėstum.

Atsiprašydami gerb. vi
suomenės už šio, mums pa
tiems nemalonaus, dalykų 
iškėlimą, pasiliekame

Su pagarba
“Jaun. Lietuv.” valdyba:
Pranas Kibartas, pirm.,
P. Mulevičius, rast.

TEISYBĖS VARDAN.

—Sykes in Philadelphia Ledger.

Kaip matome, Meksiko sto vis visai nepavydėtinas.

“Kataliko” num. 10-me 
tilpo redakcijos patėmiji- 
muose straipsnelis po ant- 
galviu “Nauja evangelija”. 
Tenai yra paduota, iš kas
žin kur paimta, ištrauka iš 
pamokslų “pastoriumi” pa
sivadinusio, naujos sektos 
tvėrėjo, Russell. Toje iš
traukoje yra pasakyta:

“1900 metais pasibaigė 
malonės era, gi prasidėjo 
teismo era. Kolei šimtas 
metų praeis, visai atsimai- : 
nys pasaulio sudėjimas. Vi
sas pasaulis bus suevangeli- 
zuotas, tautos sutaikintos... 
gi Išganytojas išnaujo nu
žengs ant žemės ir pradės 
viešpatauti (kūniškai). Je- ' 
ruzalis bus žemės sostinė, 
gi žydų tauta paliks parink- : 
toji tauta, valdančia visas 
tautas...”

Prie tos Russell’io “do g- ; 
matikos” prideda “Katali- ’ 
ko” redakcija dar savo ko- ’ 
men tari jų:

“Tokias paikybes skelbia
’ I

protestantų (Kokių?) ■‘pas
torius Russell, biblijinis te- ' 
ologas (Kas jį padarė tokiu 
teologu?). Negana jau kad 
ir šiandie visur žydai lenda . 
ir valstybių nesutikimus 
sėja, o čia ponas pastorius 
(?) pranašaują^ kad jie pa
galiau imsią valdyti visas 
tautas... iš Jeruzaliaus”.

Ant to aš, kaipo protes- : 
tautas, ir draugas didžiau- 
sios, apie 90 milijonų ko- 
munikantų turinčios protes
tantų bažnyčios, būdamas 
šiek-tiek apsipažinęs su pro
testantiška teologija, turiu 
11 Kataliko ’ ’ redakcijai
trumpai atsakyti, kad mi
nėtas Russell nėra joks pro
testantas ir joks protestan
tų bažnyčios pastorius arba 
teologas. Jaigu jis “pasto
riumi” save vadina, tai tas 
dar nerodo, kad jis yra jau 
kokios tikros protestantų 
bažnyčios kunigas. Kaip 
Rymo-Katalikų Bažnyčia 
neatsako už mokslą ir dar
bus tokių “pfiest’ų”, k. a. 
pasimirusio Dembskio, Ur
bono arba Mickevičiaus, 
taip ir mes protestantai ne- 
imame atsakymą, jaigu toks 
šlamštas musų vardą prisi
ima ir save protestantu 
vadina. Bet Russell nei ne- 
sivadina save protestantu. 
Pernai savo laikraštyje jis 
atvirai apskelbė, kad jis e- 
sąs neprotestonas. Jis savo 
pamoksluose ir savo neva 
“teologiškuose” raštuose 
užsipuldinėja daugiaus ant 
protestonų, negu ant kata
likų. Jis vadina save ir sa
vo pasekėjus paprastai: 
“Undenominational” ir nei 
jis, nei jo sutvertas “Inter
national Bible Students’ 
Association” neturi jokio 
sąryšio su jokia tikra pro
testonų bažnyčia.

Nei su Russell’iu, nei su 
jo “biblijinę teologija” 
mes, tikrieji protestonai, 
neturime nieko bendro. Ir 
mes, taippąt kaip ir “Ka
talikas”, vadinatne jo mok-

slą kvailybėmis. Mes, pro
testantai, nieko daugiau ne
tikime ir nemokiname kaip 
tik tą, kas yra Biblijoje pa
rašyta. Tokį mokslą, kokį 
Russell skelbia neišmanė
liams, mes vadiname prie
šingu Dievo žodžiui. Bibli
ja sako, kad Dievo teismo 
dienos nežino ir negali ži
noti nei vienas žmogus pa
saulyje, o Russell sau gra
žiai pastato metus ir dienas, 
kada tas viskas atsitiks. 
Taipgi mes netikime, kad 
visos žmonių tautos, arba 
visi žmonės bus suevangeli- 
zuoti, ty. priims evangeliją. 
Evangelija gal būti ir yra 
visoms tautoms apsakoma, 
bet Biblija niekur nesako, 
kad visi žmonės priims evan
geliją ir pastos tikrais krik
ščionimis. Evangelija taip
gi neturi nieko darbo nei su 
politika, nei su tautų su
taikymu. Kas maišo evan
geliją arba krikščionybę 
su politika, tas, matomai, 
nežino nei kas yra krikščio
nių tikyba, nei kas jų evan
gelija. Ypatingai mes, tik
rieji protestantai, esame 
priešingi Russell’iui ir ki
tiems sektantams, kurie sa
ko, kad Jėzus išnaujo 
niškai nužengsiąs ant 
mes, padarysiąs žydus 
rinktąją tauta, Jeruzalį 
vo sostapiliu ir tūkstantį 
metų, lyg koks svietiškas 
despotas, ant visų karaliau
siąs. Mes tą vadiname ne 
tiktai kvailu, bet stačiai an- 
tikrikščionišku. Jaigu pas 
mus koks kunigas pradeda 
tokias arba toms panašias 
nesąmones skelbti, musų 
bažnyčia tuojaus jį suspen
duoja. Missouri Evangelikų 
Liuteronų sinodas, kuris y- 
ra didžiausia evangelikų 
bažnyčios dalis Amerikoje, 
štai ką apie tai sako:

“Mes tikime, kad Dievo 
Bažnyčia čionai ant žemės 
iki pat teismo dienos ir y- 
patingai prieš teismo die
ną turės kryžių nešti, nes 
šv. Dvasia per šv. Ap. Povi
lą liudija visiems krikščio
nims, kad jie perdaug var
gų turi ineiti į Dievo Kara
lystę. (Apašt. 14,22). Mes 
paniekiname tą mokslą, kad 
bažnyčiai čionai ant žemės 
ateisiąs koks šlovnas padė
jimas tūkstantmetinėje ka
ralystėje, kadangi toks 
mokslas priešinasi aiškioms 
Šventraščio vietoms... ”
(“A Brief Statement 
the Missouri Synod”).

Galėčiau ir dar daugiau 
vietų iš protestonų teologi
jos nurodyti. Bet manau, 
kad ir tos užteks. — Šį pa- 
tėmijimą rašiau tik del to, 
kad taip aš, kaip ir kiti, lie
tuviškai skaitanti, protesto- 
nai jaučiamės tuomi “Kata
like” tilpusiu straipsneliu 
užgautais. Mums yra ten 
primetami svetimi “grie- 
kai”., kurių mes jokiuo bu
du negalime prisiimti. Kal
bant apie protestantus, tu
riu dar priminti, kad ne vi
sos sektos, kurias žmonės, 
ypač Rymo-Katalikų kuni
gai, protestantiškomis va
dina, yra ištikro protestan
tiškomis. Tikrai protestan
tiška yra tik viena evange
likų-liuteronų bažnyčia. Vi
si, kurie nori būti tos bažny- 

, čįos draugais, turi be jokios
* abejonės pripažinti savo ti

kėjimo pamatu Bibliją,
• Augsburgo konfesiją ir ki-

tus tos bažnyčios išpažini
mus. Antra, kokią taipgi 
protestantiška galima va
dinti, yra evangelikų-refor- 
niatų bažnyčia (su savo par
tijomis: angliškais episko
patais, presbiteri jonais, 
baptistais ir metodistais). 
Kitos mažesnės ir jaunesnės 
sektos neturi nieko darbo 
su protestantizmu ir jos 
mažai teturi arba visai ne
turi nieko bendro su tikrai
siais protestantais. Ypatin
gai mes, protestantai, nega
lime jokiuo budu prisiimti 
mums nuolatos primetamas 
sekančias sektas: Russell’io 
pasekėjus, kvėkerius, unita- 
rijonus, mormonus, spiritis
tus, Christian Scientistus, 
komunistiškas draugijas ir 
tt. — Geistina butų, kad 
“Katalikas”, kaipo rimtas 
laikraštis, tų visų 
nuodėmes mums 
neprikaišiotų.

Kun. J. J. D. 
713 W. 17 PI., 
Chicago, Ill.

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

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

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

tizmo.
Nuo viduriavimo.
Nuo kosulio sauso ir su atsiko

sėjimu.
Nuo širdies drėbėjimo-nervų li

gų, priepuolio.
Prisiųsk savo adresą ir vieną do

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

M. ALEKSO Aptieks.
Prieni, Suvalkų gub. Russia

(2)
(3)

(4)
(6)

(7)

šlamštu
daugiau

Kazokas.

ku- 
že- 
iš-
sa-

of

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
•■DRAUSAS” atsieina metams $2, puse! m. $1 
Užsieniuose melans $3, pusei metų »;.6O 

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

elephone Yards 2750
Pirmos klesos karčema.

Turiu geriausią gčrimų, o cigarai, 
ai net iš pat Kauno.

joms,
iais,

koma

Salė voseli- 
susirinkimams. čia panedė- 

utarninkais ir ketvergais mo- 
šokti, šokiai prasideda 8:00

JUOZAS J. ŠLIKAS, 
“Kataliko” Agentas.

Dabar važinėja po Penn- 
sylvanijos valstiją. Jis už
rašinėja “Kataliką”, prii
ma apgarsinimus ir tt. Ku
rie turite kokius nors reika
lus su “Kataliko” rėdyste, 
galite atlikti per jį, arba 
paklausyti jo rodos. Rėdys- 
tė už ji atsako.

J. M. Tananevičia, 
“Kataliko” leidėjas.

J. J. Polekas.
“Kataliko” Generalis Agentas 
Town of Lake. I’as ji galima užsisaky
ti “Kataliką”, paduoti laikraštin 
apskelbimai, pirkties kningą ir t. t. 
1802 W. 46th Str, Chicago,

ant

Ill.

Ignacas Saudargas,

Yra musu keliaujantis agentas, Pas 
jį galima užsimokėti “Kataliko” pre
numeratą, pajieškojimis, apgarsinimus 
ir t. t.

J. M. Tananevičia, “Kataliko” 
Leidėjas.

Rittenhouse and 
Embree Go.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

936
T. Radavičia,

W. 33 St., Chicago, Ill.

J. W. ZACHAREWICZ 
NOTARAS

Ištiria abstraktus perkantiems na
mus ir padirba visus kitokius le- 
gališkus dokamentųą; ^Amer^pniš- 
kus ir o Europiškus.
namus nuo ugnies ir ciklono ir 
skolina pinigus ant pirmo morgi- 
čio.

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

903 W. 33rd St., Tel. Yards 5423

Dr. Hugo V. Pribyl
Gydytojas ir operatorius.

Oofisai: 162 N. Dearborn St., 401-409, 
valandos: 12 iki 3 p. p. 4601 S. Ash
land A v., valandos: 7 iki 9 vak., ne
dėk 10 iki 12 ryto 5422 Ingleside Av., 
vai. iki 9 ryto ir nuo 5 iki 6 vak. 
Telefonai Central 5615 ir Midway 1545.

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

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

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

Tel. Drover 1924
ONA JONIKIENĖ 

AKUŠEEKA
Midwife

3364 S. Halsted st., Chicago

Ar Skuitei Kada Laikraštį "LIETUVA?” 
Gal nežinai kur įę gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas 
Petnyčii Ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svilti, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Raityk adresu:

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

M. A. Norkūnas
Vienatinis 

Lietuvis
Išdlrbijas.

Visokiu 
ženklu drau
gystėm, o y- 
natingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
padengtu ce- 
lluloid’u.iar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.
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8 KATALIKAS

Humoras - Juokai
KARAS ANGLIJOS SU 

AMERIKA.

Linksmas, bet pusiau tei
singas ateities ap

sakymas.
19164 metais gimė karas. 

Anglijoj tuomet viešpata
vo Edvardas IX. Tai buvo 
labai gabus geležies tekin
tojas. Jis ne sykį sakyda
vo:

— Anglijos sostas išnari
no mano karjerą!

Gi d Varėnai pridurdavo:
— Didieji valdovai turė

jo savo rankose kokį-nors 
solidari užsiėmimą: Alek
sandras Makedonietis buvo 
gabus džiokėjus, Petras Di
dysis buvo dailidė, gi Prū
sijos Friderikis buvo skulp
torius ant medžio. Užsiėmi
mas — solidaria užsiėmi
mas — tai tikras pamatas!

Amerikoj e valdininkavo 
kokis tai civilis ponas, ku
rio vardas historijon neper
ėjo, et paprastai — ponas 
prezidentas ir tai ne iš iš
rinkimo, tik vienu milijar
dierių nuskirtas.

Antrojoj XX šimtmečio 
pusėj rinkimai nuėjo ant 
šuns uodegos; prezidentas 
ir kongresai! atstovai buvo 
renkami licitacijos keliu: 
kas duos daugiau? Žinoma, 
milijardieriai visus apgalė
jo ir jie buvo vienatiniais 
tikrais rinkikais, kurie nu- 
skirdavo prezidentą ir at
stovus.

— Turiu pakaliką — 
kvailioką — sako milijar-

Taksai musų jo
kiam bizniui neužkenks, 
nes turi būti paklusnus!

— Labai puikus daiktas! 
— atsako jam kiti milijo
nieriai. — Gangreit kole
ga patikrini už savo tarną- 
pakaliką — suteiksime jam 
prezidento kresę.

1964 metais prezidento 
valdvietę buvo užėmęs vie
no milijardieriaus sekreto
rius. — Tai žmogelis buvo 
labai ramaus budo, apie .jo
kius užgrobimo pienus ne
galvojo ir nesapnavo ir nie
kam už akių nelindo. Gi ka
dangi kaiminystėje negyve
no su prakeiktu Balkanų 
pusiausaliu, tatai nereikėjo 
šalis laikyti nuolatiniame 
apginklavime, nereikėjo tu
rėti daug nereikalingų iš
laidų ir todėl tas savo ša
lies piliečiams daugino tur
tus. Ir ne dyvai. Prisiarti
no toks laikas, kad kuone 
kiekvienas dešimtas ameri
konas turėjo savo šiokį-to- 
kį nuosavą fabriką.

Ir niekas tatai jokio 
ro nesitikėjo.

Tik štai staiga gema 
ras. Ir tai delei... avalų.

Visas dalykas taip buvo:
Vieną sykį milijardierius 

pasišaukia pas save prezi
dentą. Ir sako jam aštriai:

—■ Pone prezidente! Yra 
skundai ant pono!

—- Ar tai gali būti?! — 
paklausia prezidentas.

— Skundžiasi avalų fab
rikantai. Jie štai sužinojo, 
kad pietinio žemgalio gy
ventojus avalais aprūpina 
Anglija. Tai juk skandalas, 
pone prezidente!

Tą dieną ponas preziden
tas susinešė su Anglijos 
ambasadoriumi ir persimai-

ka-

ka-

nė nuomonėmis kas link to 
negirdėto skandalo.

— Angliški avalai nustū
mė šalin amerikoninius ant 
pietinio žemgalio! — rusti- 
nosi ponas prezidentas. — 
Negaliu apie tai ilgiau ty
lėti.

— Yes. Musu avalai yra 
geresni’ — atsakė Anglijos 
ambasadorius.

— Ką!!! Ponas įžeidei 
musu tautinius jausmus!!! 
Įžeidei ponas musu papar
tį!!! Jūsų avalai niekam ti-

— Anglai taippat nepa
kels tokio įžeidimo! — at
sikirto ambasadorius.

— Tuo anglams bus ar
šiau! — atsakė ponas pre
zidentas. — Pamatysime. 
Kanuolės išriš, kieno ava
lai geresni.

Tą patį vakarą Anglijos 
ambasadorius apleido Ame
riką.

Gimė karas.
Anglija sumobilizavo vi

są savo karo laivyną, ku
ris buvo didžiausias visame 
pasaulyj. Šarvuočiai buvo 
tokie dideli, kad komunika
cija vieno laivo galo su ki
tu atsibuvinėjo tramvajais.

Povandeninės valtis nar
dė kaip žuvįs, aeroplanai 
lakstė kaip paukščiai. Nie
kas Europoj neabejojo, kad 
Anglija pergalės. Ameriko- 

1 nai gi tik plojo rankom ir 
savo laivyno priešais ang
lišką nesiuntė.

Milijardieriai surinko vi
sus savo inžinierius ir. jiems 
pasakė:

— Kiekvienas jūsų aptu
rės dovanoms po milijoną 
už Anglijos laivyno sunai
kinimą.

Inžinieriai net pečiais pa
traukė. Argi verta yra net 
po milijoną mokėti už tokį 
menką dalyką — pamanė 
jie.

— O kur dabar randasi 
anglų laivynas? — jie pa
klausė.

— Po trijų dienų pasieks 
Amerikos pakraščius — at
sakyta jiems.

— Taigi po trijų dienų 
anglų laivynas atsidurs jū
rių dugnan — atsakė 
nieriai.

' Angli j os laivynas 
smarkumu plaukia, 
riausias laivyno komendan- 
tas-admirolas jau parengė 
visą eilę depešų apie per
galę, kadangi, kaip jis tvir
tino, kovos metu nebusią 
tam tikslui laiko.

Po trijų dienų karo lai
vynas turėjo būti paskir
toj vietoj.

Baisus kanuolių žaptai 
buvo nukreipti pusėn Ame
rikos, kuri turėjo būti su
naikinta. Staiga visas plau
kiąs laivynas sustojo ir nei 
iš vietos.

— Kas atsitiko? Pirmyn! 
,— komanduoja admirolas.

Bet nei iš vietos laivai 
nesijudina.

Admirolas buvo išmintin
gas senelis. Jis suprato, kad 
jei laivams nesiseka plauk
ti pirmyn, reikia tatai grįž
ti. . * s i

— Atgal! — sukomanda
vo.

Nei iš vietos. Tuo pačiu 
laiku visi ant laivų pajuto, 
kad visą laivyną apsiautė 
kokios tai liepsnos.

inži-

visu 
Vy-

— Žiūrėkite! šarvuočiai 
leidžiasi kaip vaškas! Galas 
musų dideliam laivynui!

Amerikonai inžinieriai 
prieš tą laivyną buvo ištie
sę vielą su milžiniška elek
tros srove.

Jie savo žodį išlaikė
Ant jūrių laimėjo Ame

rika.
Anglijos visas laivynas 

nugarmėjo jūrių dugnan.
Toji nelaiminga žinia An

glijoje padarė didelį įspūdį.
— Ai, labai bloga! — su

šuko lordai.
— Labai prastai, nes ga

lime pralošti karą! — atsa
kė kiti.

— Tai butų dar menknie
kis, bet galime netekti a- 
valams turgavietės ant pie
tinio žemgalio. O juk tas 
svarbu! Tik reik pagalvoti: 
kas metai ten siunčiama 7 
poros avalų!

Gimė projektas padirb
dinti naują karo laivyną.

Bet karų žinovai nu
sprendė :

— Karo laivynas jau at
gyvenęs savo laikus. Dabar 
kariaujama jau tik su elek
tros pagelba.

Visi todėl perimti vilti
mis kreipėsi į elektrotech- 
nikus:

— Ar galite, būdami čia, 
Londone, sunaikinti New 
Yorką?

— Galime — atsakė jie.
Elektrotechnikai ėmėsi 

darbo.
Vieną gražų rytmetį ame

rikonai patėmijo, kad nuo 
žemės paviršaus pražuvo 3 
didžiausi Amerikos miestai: 
N. Y. Chicago ir Philadel
phia. Iš milžiniškų namų 
paliko tik vieni griuvėsiai, 
tarp kurių žuvo ir gyven
tojai. Milijonai žmonių ran
kų ir kojų iš po griuvėsių 
kyšojo.

Anglai su elektros pagel
ba pagimdė žemės drebėji
mą ir tuo keliu sunaikino 
gražiausius ir turtingiau
sius amerikoninius miestus.

— Na, na! bet ir mums 
gi tie šelmiai pataisė — 
kalbėjosi amerikonai.

Ilgai nelaukdami pradėjo 
atstatydinti sugriautus 
miestus ir taisyti sumaltus 
žmonių kimus.

Visos gyventojų galvos, 
liemenis, rankos ir kojos 
surinkta ir sudėta vienon 
vieton. Gydytojai ėmėsi su- 
siuvinėti visus dalimis. Pas
kui susiuvinėtiems negyvė
liams įšmirkšta vaistas No. 
60666, nuo kurio apmiru
sios celės atgijo, oda aplink 
kaulus tvirčiau apsitempė 
ir negyvėliai pakilę ’pradė
jo vaikščioti.

Žinoma, pasitaikė ir nesu
sipratimai. Vienas vargšas 
apturėjo milijardieriaus pil
vą ir pareikalavo sau šam
pano ir oisterių. Daug žmo
nių, pirmiau šlubavusių, ga
vo po dvi, net po tris svei
kas kojas. Tie linksminosi 
ir garbino anglus.

Architektūra tais laikais 
buvo taip ištobulinta, kad 
3 dienų bėgy j visi reikalingi 
augs čia u ši namai pastaty
ta.

Anglai tai išgirdę nulei
do rankas. Jie karą pralo
šė. Padaryta santaika, su- 
lyg kurios turgavietė ant 
pietinio žemgalio pateko 
Suvienytųjų Valstijų ran- 
kosna.

mano

Tananevicz Savings

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
kas.

pai. Gal tamsta pataisysi.

aš
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intas užsisakys kitą pusę, 
nes juk puses viščiuko ne
galima užmušti.

vakar 
ponui 

save

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

McAVOY BREWING CO.,

Išdidžiai plaukia ameri- 
koninis garlaivis, gabenda
mas 7 poras naujų avalų 
žemgalio gyventojams. Jau 
artinasi prie kelionės tiks
lo. Kodėl nepasirodo 
ventojai ir nepasitinka 
laivio?

Amerikonai t išlipo 
žemgalio ir su širdgėla
sitikrino, kad visi žemgalio 
gyventojai išmirę.

Žuvo nuo šalčio ir bado.
3964 metais mokslas vi

sas sunkenybes jau buvo 
pralaužęs. Buvo galima e- 
lektrika užmušinėti 
tūkstančius mylių, buvo 
galimaT pagimdyti žemės 
drebėjimus, numirusius pri
kelti, į kelias dienas augš- 
čiausius ir didžiausius na
mus pastatyti, bet mokslas 
vieno daikto negalėjo atlik
ti: kovoti su badumi ir šal
čiu.

Taip tai amerikonai pra
žudė ant žemgalio turgavie
tę avalams, už ką tiek daug 
kraujo pralieta ir pinigų iš
leista.

Prisipažino.
— Pasakyk man,tamsta 

ar tamsta apsiveidei iš mei
lės, ar iš apsirokavimo ?

— Jau jei turiu pasaky
ti, tai pasakysiu atvirai, 
kad apsivedžiau iš... kvai
lybės.

Ne jos kaltė.
Tėvas: — Kodėl 

atsisveikinant leidai 
Juozui net 5 sykius 
pabučiuoti?

Duktė: — Tai ne
kaltė! Aš jam po kiekvie
nam sykiui sakiau taip ne
daryti, bet jis neklausė.

Katro turėjo klausyti.
Tėvas: — Aš tau vakar 

daviau nikelį, kad tu bū
tum drauge su seserimi, 
kuomet atėjo ponas Dži- 
mas, gi tu tuojaus išėjai 
laukan.

Sūnelis: — Papa man da
vei nikelį, kad tenai bu
čiau, bet ponas Džinias da
vė man dešimtuką, kad ei
čiau šalin! Tai katro s 
turėjau klausyti?

Tarpe pažįstamų.
A. : — Baisiai sopa 

dantį! Turiu eiti pas 
tistą, tegu ištrauks.

B. : — Tikras nonsensas! 
Tamstai dančio neskauda. 
Tai tiktai įsivaizdinimas!

A.: — Tokiuo budu liep
siu dentistui, idant jis man 
ištrauktų... įsivaizdinimą.

Valgykloje.
Svečias: — Užsisakiau 

pusę viščiuko ir laukiu jau 
geras pusvalandis!

Kelneris: — Ponas turi 
dar ilgiau palaukti, kol kas

Sumani Onutė.
Onutė atkando obuolio 

ir baisiai susiraukė.
Motina: — Mesk tą obuo

lį, jei jis toksai rukštus!
Onutė: — Obuolys yra 

labai gardus, mamyte, bet 
aš tik tyčiomis susiraukiu, 
kad jo nepanorėtu Kaziu-

Sunkus uždavinis.
Plauku kirpėjas į susi

jaudinusį svetį plaukus nu-’ 
kirpus:

— Ar taip bus gerai?

Netiki į stebuklus.
— Ar tamsta tiki į ste

buklus ?'
— Tik vieną sykį intikė- 

jau, kuomet man tamsta 
atidavei tai, ką buvai kal
tas.

Žmona sužinojo.
Žmona: Girdėjau, itavo 

bičiuolis atsiradęs didelia
me nesmagume, kad andai 
savo stenografistę buvo nu
sivedęs pietautų...

Vyras: — Ne todėl yra 
nesmagume, kad savo ste- 
nografistę nusivedė pietau
tu, bet todėl, kad apie tai 
jo žmona sužinojo.

DUODA čekių 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 bankos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO 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 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų 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 6-tą 
procentą.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

GYVENIMO LINKSMYBES
Kur yra nurodomas geresnis didžio gyvumo studentų paveikslas už studentus Vokietijos Universite

tų. Vakacijų laikuose — valgant — su savo profesorių pritarimu — jų nuolatinis gėralas yra įkvepen- 
tis, sveikas alus iš selyklų ir apynų kaip

ALMA MATER
Skanumas ir lengvumas šito puikaus alaus yra regultatas ne vien geros medegos ir pusės šimtmečio 

praktiško “Beer Knowledge’’ bet taip-gi įtaisų taip pilnų, kaip nurodo vėliausi mokslo išradimai. Yra 
didelis apreiškimas alaus žinovams ir mylėtojams. Tel. Calumet 5401. “Tuoj” pašauk ir užsakyk dėžę 
alaus be atidėjimo”.

Nusidirbęs žmogus, nusikamavęs ar susėmęs, kvočiamas drugio, tai Mc Avoj’s
Malt-Marrow suteiks sustiprinimą. Gauk nuo savo aptiekininko.
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Metai XVI

CHICAGOS ŽINIOS.
“Barono” sūnūs dar

bininku.
Andai keli detektivai nu

sidavė į plieno dirbtuvę Il
linois Steel Co., So. Chica
goj, ir ten suėmė jauną 
darbininką, kuris darbe bu
vo pasidavęs Karoliu 
Schmidt. Detektivai ji su
ėmė pareikalavus jo namiš
kiams iš Vokietijos, iš kur 
jisai pasprūdo ir stojo fab
rikai! dirbti paprastą smi
lką darbą.

Pereitą savaitę jis nuga
bentas Europon. Prieš iš
važiuosiant jis pasisakė, 
jogei jo tikra pavardė esan
ti’ Karolis von' Schaut iš 
Karlsruhe, Vokietijoj, tur
tingo barono suims. Jis bai
gęs universitetą, bet dėlei 
savo socialistiniu persitik
rinimą negalėjęs namie su 
namiškiais sugyventi. Plie
no Įstaigose uždirbdavęs 
$1.75 dienoje.-

Ar čia nebus tik kitkas. 
Rasi, tyčia tas atsitikimas 
barono titulu pridengiama.

Pavasariui atėjus.
Skaisti saulytė šypso 
Meilučiais spinduliais, 
Žolelė auga-žibso, 
Išdygus pakeliais.
Taip tai džiaugiasi pava

sariu dainius. Pavasariu 
džiaugiasi kiekvienas. Tik 
vieni iš musu moka džiaug
tis daugiau, kiti ma
žiau. Kiekvienas mąs pri
valo rupinties turėti kuo- 
daugiau linksmybių šia
me metlaikyj. Ligšiol links
minomės susirinkę salėse 
gėrėdamiesi lošimais, dėklė- 
macijomis, prakalbomis, 
muzika, šokiais ir kitokiais 
prasimanymais. Dabar gi 
umu laiku, už savaitės-ki- 
tos pasibaigs tos rūšies pra
mogėlės. Umu laiku užsida
rys salės ir pasklys žmonės 
po daržus, miškelius. Liuos- 
laikį, poilsio laiką, pramo
gėles laikysime ore.

Svarbu yra, kad ne vien 
pasilinksminimo valandose 
būtumėm tyrame ore, bet 
svarbu vra, kad kuodaugiau 
būtumėm tyrame ore. Svar
bu yra laikyti kambariu 
langus atdarais. Reikia Įgy
ti paprotį vėdinti kamba
rius ir miegant laikyti at
darus langus. Tyras oras 
begaliniai yra svarbus žmo
gaus sveikatai. Darbinin- 

* kams jau labai daug- laiko 
prisieina praleisti tvankiose 
dirbtuvėse ir po žeme. Tai
gi nesant darbe reikia nors 
kiek atpildyti tą, ko netu
rima užtektinai darbe. Rei
kia būti gerai išvėdintuose 
kambariuose ir pavaikščio
ti ant tyro oro. Dauguma 
mūsiškiu labai mažai rūpi
nasi turėti kambariuose ty
rą orą. Susirenka būrys 
vienan kambarin, ruko ir 
užmiršta atidaryti langus. 
Juk už keliu miliutu oras 
kambaryj pasidaro baisiai 
sugadytas. O sugedęs oras 
yra patogiausia dirva viso
kiai ligai.

Pavasaris yra patogus 
laikas visai atsinorėti salio
mis lankyti. Gražus pava
kario oras viliote vilioja 
būti ir vaikštinėti ore. Yra 
labai keista, kad gražiam 
orui esant, žmonės grudžia- 
si isinarvės vietas ir per iš
tisas valandas ten tunoja.

Vaiku mirtingumas Chi- 
cagoj yra didis. Sveikatos 
departamentas sako, kad 
Chicagoj 7.000 vaikeliu kas
met miršta pirma, negu jie 
suspėja sulaukti vienu me
tu amžiaus. O tai esti vis 
del to, kad nemokama tin
kamai prižiūrėti ir užlaikyti 
vaikelius. Sveikatos depar
tamentas sako, kad 60% tu 
mirštančiu vaikeliu galima 
butą išgelbėti, jei geresnis 
butu prižiūrėjimas. Taigi 
be reikalo, per apsileidimą 
Chicagoj miršta aplink 4.- 
000 vaikeliu. Bent-gi dabar, 
atšilus, reiktą nesibijoti a- 
tidaryti langus ir vėdinti 
kambarius. Šią laiką dak
tarai didžią svarbą deda ant 
tyro oro. Mąstančiam žmo
gui aišku, kad jie turi tie- 
*«• .JUO 

Skurdžią gyvenimas.
Baisus pasirodė raportas 

kliubo “Chicago Woman’s 
Club” komiteto, kuris išty
rė tik vieną mieste lenkais 
apgyventą, bloką tarp gat
vių: North avė., Noble, 
Blanche ir Elston avė., ant 
North Side. Toji vieta pri
klauso 17-tai wardai. Tame 
bloke randasi 61 gyvenamą
ją namu ir juose 245 butą, 
kuriuose susispiečiūsios 
skurdžiausios lenką šeimy
nos. Komitetas susekė, kad 
22 pagrindžiuose (basemen- 
tuose) gyvena 206 asmenis, 
kurie priversti ten gyventi 
del pigios raudos, nors tie 
pagrindžiai visai netinka 
gyvenimui.

Komitetas toliau ištyrė, 
kad ant 98 šeimyną, gyve
nančią tame bloke, 25 nuo
šimtis tą šeimyną galvą ne

turi jokio užsiėmimo. Vidu
tinis tą skurdžią uždarbis 
išnešąs $9.25 savaitėje.

Toliau iš raporto paaiški, 
kad 41 vaikas, neturintis 16 
metą amžiaus, vaikščioja 
darban. Tą vaiką vidutinis 
uždarbis išnešąs $4.00 savai
tėje. Ir nei vienas ją nėra 
baigęs nei parapijinės mo
kyklos.

Gi kas link tu gyventoją 
hygienos — nėra reikalo 
nei pasakoti. Komitetas 
tvirtina, kad tie vargšai len
kai gyveną tiesiog primiti- 
niu budu, didžiausiame ne
švarume, nors pagrindžiuo
se butą ir sunku švarumas 
užlaikyti. Vienu žodžiu sa
kant, tie pagrindžiai netin
ka nei šunims gyventi.

Atkreipta doma miesto 
valdybai ir policijai, idant 
tu sulūžusią, sutrūnėjusią 
pagrindžią savininkai butu 
patraukiami tieson, jei jie 
namą netaiso ir nepildo 
sveikatos departamento pa
rėdymo.

Labdaringoms organizaci
joms moterių komitetai pa
taria nieko nelaukiant už
siimti hygieninią namą sta
tymu, kur darbininkai už 
pigią randą galėtą švariau 
gyventi.

Tai tik vienas blokas per
žiūrėta. Bet Chicagoj randa
si dar aršesnią bloką — ne 
visiems tas. žinoma. Tai ko
kiam galui miesto valdyba 
dar rūpinasi ligoninėmis ? 
Rasi, tik todėl, kad į anas 
butą galima sukimšti tuos 
visus skurdžius, užkrėstus 
įvairią ligą perais. Tegu 
valdyba pašvarintu miestą, 
tada ir ligoninės butu ne
reikalingos.

Gaisrininku viršininkas 
mirė.

Pereitoj savaitėj pasimi
rė miesto gaisrininką virši
ninkas Charles F. Seyfer- 
lich. Sirgo tik 10 diedą 
plaučiu uždegimu. Palaido
tas pereitoj subatoj. Laido
tuvėse ėmė dalyvumą gais
rininkai in corpore, taippat 
miesto valdininkai.

Miręs viršininkas, pap
rastai vadinamas “Old Sy”, 
Chieagoje buvo žymus as
muo ir savo profesijoje 
drąsiausias vyras. Prie 
kiekvieno didesnio gaisro 
jis buvo gyvas, veiklus, ne
sibijantis jokią pavoją.

Seyferlich gimęs 1850 m. 
Chicagoj, 1877 metais buvo 
Įstojęs gaisrininką tarpai), 
gi 1881 metais jau palikęs 
poručninku. 1887 m. jis nu
skirtas kapitonu, keliais 
metais vėliau trečiuoju vir
šininko padėjėju, gi anais 
metais skerdyklą gaisro 
metu, mirus viršininkui Ho
ran, nuskirtas viršininku.

Todėl gaisrininku išbu
vo 37 motus.

A. L. D. dr-ja vartos tautos 
ženklelius.

Pereitą subatą, balandžio 
11 d., Amerikos Lietuviu 
Daktaru dr-ja pas d-rą K. 
Draugelį laikė savo mėnesi
nį susirinkimą. Susirinkime 
dalyvavo šie daktarai: A. 
K. Rutkauskas, K. Drauge
lis, A. Juška, Zimontas ir 
A. Graičunas. Susirinkimas 
tęsėsi neilgai. Be svarstymą 
savo profesijos dalyką, bu
vo kalbėta apie vartojimą 
fautos ženklelių. Nutarta 
juos vartoti. D-ras A. Rut
kauskas išrodinėjo, kad rei
kią paremti “Litwą”, pats 
pamatęs “Katalike” apie 
jos blogą padėjimą, pasiun
tęs 100 rublią. Nieko galu
tino nebuvo tame reikale 
nutarta. Dar d-ras A. Rut
kauskas pranešė gavęs di
dį traktatą nuo dr. J. Ba
sanavičiaus apie .lietuvią 
Vėluvą. Nuodugniai, išsa
miai išrėdyta, kokia lietu
vią Vėluva turi būti. Nu
tarta tą traktatą pasiąsti 
dr-jos organan “Tėvynėn”.

Chicagoj piktadarybių dau
giau, negu bile kokia

me kitame mieste.
Chieagoje yra papildoma 

kur kas daugiau piktada- 
rybią, negu Londone, Pa

ryžiuj ar Berlyne. Londone 
ir Berlyne veik kiekvienas 
piktadarys sugaunamas ir 
nubaudžiamas.

Per pirmuosius tris me
tą mėnesius Chicagoj papil
dyta daugiau piktadarybią, 
negu Londone ir Paryžiuj 
per visus metus.

1912 metais Londono gat
vėse papildyta 37 užpuoli
mai tikslu apvogti. Perei
tais 1913 metais Berlyno 
gatvėse tokiu piktadarybių 
papildyta tik 5. Buvo tai 
taip vadinamieji “hold- 
upai”. Chicagoj gi tą “hold- 
upą” per dešimts savaičių 
šią metą pradžioj papildy
ta net 122. Per pereitus me
tus Paryžiuj tokią piktada
rybią papildyta 330. Tai, 
mat, kokiame mieste gyve
name. O juk ne visos pik
tadarybės pasiekia policiją. 
Juk kitas apiplėštas neap
reiškia policijai.

Per pirmuosius tris mė
nesius šią metą įvairią api
plėšimą papildyta 519.

Tokios žinios verčia mus 
būti atsargesniais, nesine- 
šioti su savim pinigą, ne
vaikščioti vėlyvu laiku tam
siomis gatvėmis. Ypač yra 
peiktinas kaikurią paprotys 
be reikalo neštis su savim 
po keliatą desėtką doleriu. 
Retam kuriam teko išlikti 
neapvogtu. Taipgi labai ne
geras paprotys laikyti na
muose po daug pinigą. Vi
sus -atliekamus pinigus rei
kia sudėti į banką. Nerei
kia pirkties brangią laikro
dėliu, žiedą ir kitokią paži
bą. Jais tik priviliojame 
prie savęs vagilius.

T. M. D. kuopą sąjungos 
susirinkimas.

Mus prašo pranešti, kad 
ateinančią pėtnyčią, balan
džio 17 d., “Aušros” salėj 
atsibus T. M. D. Chicagos 
kuopą sąjungos susirinki
mas. Visos Chicagos kuopos 
tegu atsiunčia delegatus su
sirinkimai!. Bus apkalbama 
daug dalyką ir renkama 
nauja valdyba.

Dramos dr-ja į Kenoshą.
Ateinančią nedėlią, balan

džio 19 d., Dramos dr-ja 
važiuoja į Kenoshą. Ten šv. 
Petro salėj vaidįs komedi
ją “Dėdė atvažiavo”.

Našlė mirdama paliko tris 
mažas dukteris.

Pirmą dieną Velykų, ba
landžio 12 d., trečią valan
dą po pietą, mirė Marijona 
Danisienė. Turėjo plaučią 
uždegimą. Buvo našle, tu
rėjo tris mažas dukteris ir 
sunkiai dirbo, kad išmaitin
ti šeimynėlę. Velionė gera 
buvo moteriškė ir užtai vi
są buvo mylima ir godoja
mą. Prigulėjo prie šią dr- 
ją: šv. Onos, P. M. Rožan
čiaus, Apaštalystės ir Blai
vininką. Kilus iš Kauno g., 
Raseinių parap., Ramoną 
kaimo.

R.

“ Lietuva paveiksluose ’ ’ 
ant Town of Lake.

Pereitą panedėlį ir utar- 
ninką p. Račiūnas rodė 

“Lietuvą paveiksluose” E- 
lijošiaus salėj, ant Town of 
Lake. Žmonią atsilankė la
bai mažai. Labai nuostabu 
ir keista, kad chicagiečiai 
neindomauja tokiais daly
kais. Ligšiol jau gana daug 
vietose buvo rodoma tie į- 
stabiai puikus paveikslai ir 
tik dviejose vietose tesusi
rinko gerokai žmonių. Gra
žios publikos buvo Meldažio 
salėj ir Apveizdos Dievo po- 
bažnytinėj salėj. Kaikurios 
L. S. A. kuopos, kurios ap
siėmė prigelbėti surengime 
ir gauna pelno gerą nuošim
tį, visai neveikliai darbuo
jasi ir blogai prigelbsti. Už
sitarnauja papeikimo už tai.

Kažkurie ineidami sako, 
kad truputį esanti perbran- 
gi įžanga, bet išeidami, pa
matę dyvinus paveikslus, 
niekas neužsimena apie 
brangumą. Kainos Chicagoj 
visai pigios. Antai Brook- 
lyne kažkuriose vietose bu
vo po 75c. ir visos išanksto 
buvo išpirktos.

Kadangi Apveizdos Die
vo pobažnytinėj salėj daug 
žmonią atsilankė, tai ten 
rodymai bus paantrinti atei
nančią nedėlią, balandžio 19 
d. Pirmas rodymas bus 3:30 
po pietą; įžanga 20c., vai
kams 10c. Antras rodymas 
bus 8:00 v. v. Bus rodoma 
daugiau paveikslą ir gra- 
žesnią, už tai įžanga bus 35 
c. ir 25c. *

Panedėlyj ir utarninke, 
balandžio 20 ir 21 d., rody
mai paveikslą bus aut 
Bridgeporto šv. Jurgio baž
nytinėj salėj. Čia taipgi dai
nuos žymiausioji Chicagos 
lietuvią daininkė ponia ii. 
Janušauskienė.

Rubsiuviai padarė kontrak
tą su darbdaviais.

Pereitą panedėlį, balan
džio 13 d., 40 darbdavią pa
darė naują kontraktą su 
4.000 rubsiuvią. Rubsiuviai 
dirbs po 50 valandą savai
tėje. Už .viršlaikį bus mo
kama pusantro sykio dau
giau. Kontraktas padaryta 
keliatai metą. Ištikus nesu
sipratimams bus iš abieju 
pusią renkamas susitaiky
mo komitetas.*

“Bobą Savaitė”.
Ištisa savaitė, nuo balan

džio 19 lig 25 d., bus vadi
nama “Bobą savaitė” ir pa
švęsta išimtinai vaikams. 
3.500 moterią ir 500 vyriš
kiu per tą savaitę rinks au
kas visame mieste, kurios 
bus sunaudojamos vaiką 
auklėjimo reikalams. Neku- 
riose miesto dalyse atsibus 
tuo tikslu susirinkimai.

Tramvają ir viršutinią 
geležinkelių valdininkai 
nuolankiai atsineša, kad tos 
komunikacijinės linijos pa
liktu po viena centrale kon
trole.

Indomus testamentas.
Nesenai šv. Luko ligoni

nėj pasimirė dr. Celia M. 
Haynes, 69 metą amžiaus, 
kuri buvo ligonią prižiūrė
toja ei viliame Suv. Valsti
ją kare, gi per pastaruosius 

40 metą praktikavo medici
noje Illinois valstijoj. Tai 
buvo viena pirmutiniu mo
terią Chicagoj, kuriai leista 
praktikuoti medicinoje. Jos 
vyras mirė pirm 5 metą, gi 
ji gyveno pati viena po nu
meriu 3840 Dearborn gat. 
Jos vienatine drauge buvo 
papūga “Tommy”, kuri 
kiekvieną sveikindavo žo
džiais: “Heilo, yes, are 
you V’ Apart papūgos na
mie turėjo fonografą.

Savo mirusį vyrą pirmu
syk buvo sutikusi kovos 
lauke. Jis buvo kariniu chi
rurgu.

Spaly j pereitais metais ji 
parašė testamentą, kurio 
kopijas pasiuntė savo bi- 
čiuoliams reikalaudama, 
kad jis butu perskaitytas 
tik jai mirus.

Testamentas susideda iš 
15 paragrafą.

Štai indomesni paragra
fai:

Jai mirus jos kūnas turi 
būti sudegintas, gi pelenai 
išbarstyti viename parką. 
Šermenų lėšos negali būti 
didesnės už $60.00.

Jos papūga turi būti už- 
chloroformuota ir su ja j a 
drauge sudeginta.

Laidotuvių apeigas turi 
atlikti prezbiterijoną pasto
rius, už ką turįs gauti $10.

Numirusi nereikalaujanti 
pamokslo.

Ar jos testamentas liko 
pilnai išpildytas, tuo tarpu 
neteko sužinoti.

Jauni vagiliai.
Policija suareštavo ketu

ris jaunus vagilius. Jie pri
sipažino pavogę iš moterių 
arti 40 kapsiu su pinigais. 
Pinigų buvę arti $500 be 
čekią ir kitą brangmeną. 
Vienas vagilius turėjo 15 
metą, o kitu du po 18 me
tą.

Suareštavo aštuntu kartu.
Savininkas vienos darbo 

suieškojimo agentūros per 
dvi savaiti buvo suareštuo
tas aštuonis sykius. Kalti
namas, kad vedęs savo a- 
genturą, neturėdamas dalei- 
dimo.

Laiškai “Kataliko” 
kningyne.

“Kataliko” kningyne 
randasi šie laiškai, kurie, 
neatsišaukus adresatams, 
bus grąžinami pačtai:

Ančiukaičiukė' Helena, 
Bagužis Frank, 
Bitowt Bronislawa. 
Bigoblak T. 
Bogaczyk Kaz. (2), 
Birutes Stan., 
Bakutis Teodoras 
Chapelony Joe 
Graževicz Fr. 
Galminas Petras 
Janulanis M. 
Ješkunaiče Ona 
liekis Mike 
Išdonaitė Palone 
Kviaderis Leon 
Kanapecka M. 
Kerbadaitė Mar. 
Kmiečiutė Mich. 
Lemežis Aleks. 
Morkun Adam 
Melukauskienė Barbora 
Novodzielskis Kazim. 
Pucevicz Paul

LABAI PUIKIOS VIE
TOS DEL SALIUNŲ.

Yra dvi labai puikios vie
tos del saliunų, lietuvių ir 
lenkų apgyventose vietose. 
Tose vietose tuoj aus galima 
uždėti saliunus. Viena vie
ta randasi ant Bridgeporto, 
antra — ant Ashland avė. 
ir 32 str. Velytina, kad tas 
vietas užimtų lietuviai. At
sišaukite tuoj aus i “KA
TALIKO” ADMINISTRA
CIJĄ.

EXTRA ANT PAR
DAVIMO!

Tuojaus parsiduoda vie
nas iš didžiausių mūrinių 
namų ant Bridgep to. Na
mas trijų lubų ir pastatytas 
apt trijų lotų. Randasi ant 
kampo Wallace ir 33 gat
vių, ant Bridgeporto. Na
me yra 17 flatų arba pagy
venimų. Randos atneša per 
metus $3.600. Apačioj ran
dasi 4 štorai. Kampiniame 
štore uždedama saliunas. 
Vieta labai graži, namas gi 
naujas. Parsiduoda tuojaus 
tik už $29.000. Atsišaukite 
į
TANANEVICZ SAVINGS 

BANK,
3253 S. MORGAN ST.

Pawlowski Walter 
Šimkus Paulina (4) 
Kerei kis M.’ ” 
Sviatik Kazim. 
Tamošaitis Jon. 
Tamaviče Ant. 
Venclovas Izid. (3) 
Vaitekūnas Mik. 
Vieršula Jos. 
Venckus Stanisl. 
Žilus Adam 
Zaremba Aleks. 
Žukauskas Ant.. 
Žekus Frank 
Žemeitis Ivan.

Žinijos augimas.
Kiekvienas turi pripažin

ti, kad patyrimu žmonės vis 
auga. To pasekmė yra ta, 
kad jie daugiau rūpinasi sa
vo kurni, savo sveikata. Jie 
išranda, kas yra gera jiems, 
ir žino ką daryti, ištikus 
staigiam susirgimui. Mes 
tokiuose atsitikimuose no
rime atkreipti kiekvieno 
domą į Triner’s American 
Elixir of Bitter Wine, nes 
jisai paskatina kūną ir pa
daro jojo organus regule- 
riai veikiančiais. Jisai taip
gi duoda jiems jėgos atlik
ti savo darbą be ; kios di
delės pastangos. Šisai vais
tas palįuosuos vidurius nuo 
išmatą, palengvins užkietė
jimą, dieglį ir skausmingus 
gazus viduriuose, sutvers 
sveiką apetitą ir suteiks 
jum atgaivinantį miegą. 
Aptiekose. Jos. Triner, Ma
nufacturer, 1333-39 So. Ash
land avė., Chicago, Ill.. Jai- 
gu jąs kenčiate nuo skau
dėjimą raumenyse ar sąna
riuose, pabandykite Trine- 
rio Linhnentą. Jisai- dažnai 
išsyk suteikia palengvini
mą. Jaigu jisai jums per- 
stiprus, atskieskite jįjį ty
ru alyvos aliejum.

(Advt.).
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katalikasNauji Išradimai
Naudingi pramanymai, įvairiausių visokių 
daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, visokie žmo
nių sumanymo prajovai ir taip tolinus.

Pereitais metais buvo pa
gaminta 96.000 tonų gumos.

New Yorke kas savaitė 
suvalgoma aplink 3.000.000 
tuzinų kiaušinių.

Orlaiviu išnešiojo laik
raščius.

Mieste Nice, Franci jo j, 
kartą, panaudojo orlaivį iš
nešiojimui laikraščių po ap
linkinius miestus. Orlaivi- 
ninkas sėdo orlaiviu, kur 
buvo laikraščių pakietai su 
skėčiais. Orlaivis pakilo ir, 
nulėkęs į artimų miestų, or- 
laivininkas paleizdavo pa- 
kietų, paskirtų tam miestui. 
Taip tai i keturis miestus 
buvo nuleisti laikraščiai. 
Toliausysis miestas buvo už 
85 mylių nuo Nice. Nulėkti 
į tolimiausįjį miestų neėmė 
jam nei valandos.

Vis daugiau ir daugiau 
dalykų atliekama su orlai
viais.

Pelės lizdas orlaivyj.
Vienas anglų orlaivinin- 

kas, iškilęs augštai ir pa
skrajojęs aplink 500 mylių, 
patėmijo ant savo mašinos 
pelę ir paskui atrado jos 
lizdų, kur buvo peliukų. 
Mat, orlaivis per keliatų sa
vaičių nebuvo vartojamas ir 
pelė susisukus sau lizdų, ap- 
sivaikavo. Kuomet orlaivi- 
ninkas nusileido žemėn, tai 
pelė pabėgo, palikus vaikus 
orlaivininko mielaširdystei.

Meksike valgoma žiurkės.
Meksike pragyvenimas 

nuolat kila ir kįla. Valgo
mieji . produktai brangsta. 
Kaikuriose Meksiko vieto
se imta 'Veisti žiurkės del 
maisto. Veisiamos yra di
delės baltos žiurkės. Kai- 
kur kasdien galima jų gaut 
ant rinkos. Meksikonai sa
ko, kad tai labui gardi mė
sa esanti tų gyvūnėlių.

Po penkių metų ne vande
niu gesis gaisrą.

Ligšiol vanduo veik iš
imtinai tebuvo naudojamas 
gesinti gaisrų. Tai ne visai 
tikęs dalykas gesinimui už
sidegusių namų. Nes daž
nai atsitinka, kad be reika
lo namai prileidžiama van
dens ir pridaroma daug blė- 
dies. Kartų užsidegus na
mams, ugnis padarė blėdies 
ant $5.000, o vandeniu išga- 
dyta ant $20.000. Tas jau 
senai buvo patėmyta ir nuo 
senai bandoma išrasti kitą 
dalykų gesinimui ugnies.

Gaisrininkų suvažiavime 
vienas gaisrininkas pasakė, 
kad po penkių metų jau ne 
vandeniu busiu gaisrai gesi
nami. Jau dabar mažesnie
ji gaisrai didesniuose mies
tuose gesinami chemikalais. 
Bus tam tikri šautuvai, ku
riais bus šaujama ypatingi 
milteliai į liepsną. Bus me
tamos chemiškos bombos į 
degančius namus ir taip slo- 
pys ugnį.

Valkata pagadino tunelių.
Californijoj, ant Southern 

Pacific geležinkelio, prie 
tuneliaus vienas valkata 
buvo susikūręs ugnį ir ga
mino sau valgį. Liepsna 
plėtojosi išdžiuvusia žole ir 
pasiekė medinius tuneliaus 
padarus. Urnai liepsnojo vi
si .tunelio mediniai balkiai 
ir visi mediniai padarai. Per

51 dienų nebuvo galima va
žiuoti per tunelių. O užge
sinimas ir pataisymas atsi
ėjo $96.000. Buvo subėgę 
gesinti daug gaisrininkų, 
bet viduje buvo baisiai kar
šta ir nieko nebuvo galima 
padaryti. Per 12 dienų ne
buvo galima pradėti darbo. 
Buvo prikritę didelė dau
gybė uolų ir akmenų iš vir
šaus. Dabar padarė cemen
tinius ramsčius ir piliorius. 
Taigi tokis nuotikis dau
giau neatsikartos.

Iš šiaudų daroma rąstai.
Vienas franeuzas išrado, 

kaip galima padaryti rustus 
namų statymui iš šiaudų. 
Iš tų rastų galima ne vien 
namus statyti, bet taipgi 
galima tuos rustus pjauti į 
lentas, o iš lentų visokius 
padarus daryti. Savo išra
dimų jau užpatentavo.

Šiaudai esti supjaunama 
į akselį, paskui virinama, 
kol pavirsta į košelę. Pas
kui pridedama ypatingų 
chemiškų priemaišų. Gerai 
išmaišyta masa pilama į 
formas ir, it sūriai, spau
džiami į įvairaus storumo 
rąstus. Tuos rąstus galima 
kapoti, abliuoti, lygiai taip, 
kaip paprastų medį. Galima 
taipgi paliruoti. Vartojama 
degtukų darymui. Dega jie 
šviesia liepsna ir mažai te
rūksta.

Labai daug aikvojasi natu- 
ralio gazo.

Iš žibalo šulinių kaikur 
veržiasi labai daug natura- 
lio gazo. Suv. Valstijose 
aikvojasi jo už milijonus 
dolerių. Tų sako ištyrę val- 
stijiniai tyrinėtojai. Okla- 
homoj išaikvoja gazo už 
$20.000 kasdien arba į me
tus $7.300.000. Tas gazas 
tiek duotų karščio, kiek 25.- 
000 tonų geriausios kieto
sios anglies. Daug gazo eina 
ant niekų Californijoj ir 
Louisianoj. Skylės, per ku
rias gazas veržiasi, galima 
užkimšti ir galima statyti 
dirbtuvę darymui gazolino.

Plaukas parodo, prie kokios 
rasės žmogus priguli.

Mokslo vyrai tyrinėjo su
dėjimų plauko po mikros
kopu. Tyrinėjo plaukus 
žmonių įvairią rasių. Pasi
rodo, kad įvairios rasės ‘tu
ri skirtingus plaukus. Pa
gal plaukų galima susekti 
prie kokios rasės žmogus 
priklauso. Padėjus plauką 
po mikroskopu taip, kad iš 
galo butų matyti, tai tuo
met galima ištirti jo formą. 
Juodparvio žmogaus plau
kas yra eliptiškas, raudon- 
parvio ir žaliaparvio raudi
nas, baltparvio yra apvalas. 
Australiečio plaukas turi 
mažiausių diametrų, paskui 

į eina bušmenas, paskui se
ka Amerikos indionas, pas
kui chinietis, paskui euro

piečiai ir galop japonai, 
j Baltveidžio barzda yra 50% 
tankesnė, negu galva.

Per 1912 metus New Yor- 
ko gyventojai išmokėjo už 
gazą $4.866.821.

New Yorke kasmet su
naudojama aplink. 19.000.- 
000 tonų anglių.

POLITIKA.

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.).

iš Suv. Valstijų 25 milijo
nus dolerių atlyginimo už 
juostų žemės, kuri paimta 
kanalo prakasimui. Taippat 
Suv. Valstijos įgįja teisę 
Kolumbijos pakraštyj uždė
ti anglims stotį. Bet to trak
tato visos smulkmenos ne
skelbiama. Nenorima, kad 
tai žinotų Europos valsty
bės.

NEPRIPAŽĮSTA MOTE
RIŲ TEISIŲ.

Rusijos valdžia moteris 
persekioja.

Peterburge moterįs dar
bininkės buvo sumanusios 
nuskirti vienų dienų mote
rių reikalams ir tų dienų 
pavadinti “Moterių diena”. 
Tų dienų taigi norėta atlai
kyti skaitlingi susirinkimai 
ir plačiai apkalbėti moterių 
reikalus.

Bet argi tas Rusijoj gali
ma? Jau buvo nuskirta die
na ir moterįs pradėjo šį-tų 
veikti, bet policija tuojaus 
užbėgo už akių.

Iš vakaro policija uždrau
dė visokius moterių susirin
kimus, išimant vienatinį 
vienų. Bet ir tų susirinki
mų pagaliau policija išvai
kė suimdama kelias kalbė
tojas.

Išvaikytos iš salės mote
rįs mėgino surengti gatvė
mis demonstracijinį ėjimų, 
bet policija ir šį išvaikė.

Regis, “baltojo” caro pa
valdinės ims žengti Angli
jos sufragisčių keliu, o tada 
ir pačiam Romanovui net 
Krymas pasidarys ankštas.

BAISI KATASTROFA.
Kaltinama didis žmonių 

neatsargumas.
Mediolane, Italijoj, to

mis dienomis ištiko baisi 
nelaimė per vieno žmogaus 
neatsargumą. Karinis sty- 
rinis orlaivis nusileido že
myn Mediolano apylinkėse. 
Jis nusileido del kasžin ko
kio motore sugedimo. Nu- 
silcidžiusį orlaivį tuojaus 
minia apspito. Styrininkai 
tečiau minių persergėjo, 
kad jie arčiau orlaivio nesi
artintų, kad arti esant ne
žiebtų brėžukų. Nežiūrint to 
vienas neišmanėlių prie pat 
orlaivio užžiebė brėžukų. 
Ugnis pagavo einantį iš or
laivio gazą ir orlaivis aki
mirkoj plyšo. Daugiau kaip 
50 žmonių apdeginta ir par
versta ant žemės. Gi iš orlai
vio palikę vieni grobai. Tai 
ką daro žmonių neatsargu
mas ir perspėjimų nepa- 
klausyinas!

JAPONIJOS CIESORIE- 
NĖ-NAŠLĖ MIRĖ.

Turėjo 64 metus amžiaus.
Pereitą savaitę Namaza, 

Japonijoj, savo rūmuose 
numirė Japonijos ciesorie- 
nė-našlė Haruki. Iki pasku
tinei jos gyvenimo valan
dai prie jos buvo dabartinis

mikado, jos sūnūs, su visa 
savo šeimyna.

Haruki gimus 1850 me
tais, gi 1863 metais ištekė
jus už mirusio mikado Mut- 
suhito. Ji su savo vyru pra
leido gražius Japonijos pa
kilimo laikus, ypač kuomet 
Mandžurijojc Rusija gavo 
pliekti kailiu. Jai mirus ir 
dabartinio mikado karūna
cija atidėta tolesniam lai
kui.

Mirusi ciesorienė, sako
ma, buvus labai japonų my
lima.

Japonijoje krizis. Tekan
čios saulės valstybėj vieš
pataująs tikras chaosas. 
Naujai nuskirtas premjeras 
jokiuo budu negali sutver
ti kabineto. Visos partijos 
skelbia, kad valdžia pasikė
sinus ant šalies konstituci
jos, todėl negalimas daiktas 
turėti savus ministerius, 
kurie parsiduotų valdžiai. 
Republikanizmas jau ir ten 
ima. palengva prigyti.

Lietuvių Laiškai.
žemiau paduodame iš 

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

1810 Aftanas Antoni 
1839 Balsaleukei Ona 
1846 Bartkus Joc 
1896 Brokus Wiktoryja
1900 Budgina Juozapa
1901 Budreckati Ono 
1911 Burneikis Ewa 
1863 Czoeaitis Simion 
1975 Darobis Z 
1981 Dembski Francizek
1985 Dorigis cter
1986 Dirda Antanas 
1992 Dambrauskas Kazim 
2016 Farkas Jozefnek 
2047 Gadclis Antonas
2058 Gazutis Yzupas
2059 Gedraitis John 
2063 Gershris Mrs 
2086 Grigaitis Kaz P 
2101 Gurskis Jos
2109 Hartinenas Emilo 
2146 Inazeiko Antonas 
2195 Juoszcnas C 
2227 Kazakauskas F 
2239 Klebens S 
2248 Kniukšta P
2261 Korolinsczaf Jan
2262 Korpolis Joseph 
2310 Kulis Stanislaw 
2312 Kupis Drebert 
2317 Krishunas Antonas 
2398 Micikaitis Antonas 
2403 Migas Paul
2110 Milknus Frank 
2528 Pasorpskis Frank 
2530 I’anksztis Augustas 
2542 Petrauskis Jonas 3 
2544 Petraitis John 
2592 Prichodskis St 
2635 Ringaito Agnoska 
2664 Rupszis Wineentas 
2674 Sabaitis Alert 
2736 Stentis Juozupas 
2723 Stargialis Lewosia 
2723 Sielienaite Agneska 
2802 Stoneus Dominik 
2806 Strikaitis Juozupas 
2814 Šveikauskas Matau 
2877 Tukubajlis T
2896 Waitkus Malka
2897 Waiszwille Ono 
2902 Walenius Frank 
2925 Wirzintas Jakubas
2932 Wisniewski Jan
2933 Wilk Jan
2935 Wilezynski Helena
2936 Wilezynski Wladisla-
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Draugijoms Pranešimas!
Daugumui Chicagos lietuvių yra žinomas puikus daržas pik- 
ninkams Reisig’s Grove, Riverside. Dabar ta vieta vadinsis 
Tautiškas Daržas arba “National Grove”. Šitas daržas 
bus patogiausia vieta lietuvių pikninkams. Gerbiamos drau
gijos teturį tą vietą savo domoj. Daržan pasiekiama La 
Grange gatvekariais važiuojant Desplaines Av.Sulyg daržo išrandavojimo ir visas informacijas suteikiama: 

“Kataliko” Redakcijoj 
3249-53 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL. 

arba Darže pas Marozą, daržo užveizetoją.

Į EUROPĄ.
TaAKUS plaukinejimai.

Puikus 3 klases ir tarpdėnio išren- 
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. 
5 Broadway, New York, arba pas vie
tinius teisotus agentus.

siuKraDEBansmansanBsaEKOHSsn

Tol. Yards 2716
Seniausia Lietuvių užeiga pas

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

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

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

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

Del MOTERŲ
Dr. SIEMINOWICZ

ofisas

8'alandos: nuo 3’ iki 
kare. Nedeldienj nuo 10 

iki 11 ryto.

Gyvenimo vieta:
4105 N. Avers Ave.

Tel. Irving 21563.

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

Per septynias dienas į Europą
Garlaiviu

“Kaiser Wilhelm der Grosse”
Vienintelis greitas garlaivis, paskirtas vien 

trečios klesos ir tarpdėnio pasižieriams

Išplauks iš New York, baland. 28 d.
Vėliau išplaukia gegužio 26 d., balandžio 23 d.

North German Lloyd
'(fie “Kaiser Wilhelm der Grosse”

Yra vienas iš keturių lakūnų
Plaukiojantis palocius bėdiniems žmonėms

Trečia kliasa $32-50- ■ ■ Tarpdenis 527-°®
Dėl smulkmenų kreipkitės pas

OELRICHS & CO. Gen. Ag., 5 Brd’way, New York
Arba pas vietinius laivakorčių Agentus.
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Maloniai 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 geriausios ir vėliausios mados Tavo- 
ras — žemos prekšs, užganėdins visus atsilankiusius.

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

Lietuvys pardavėjas PETER PATRICK

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 
maloninus ir dainuoto j aus ir 
klausytojams, kada uždainuojam 
kadir žinoma bet senai negirdė-, 
ta daina.

Chorai čia ne labai buvo kal
ti, nes, kadir norėdami, negalė
jo gauti naujų gaidų. Dabar ši
ta stoka pilnai gali but aprū
pinta. Dabar galima gauti dau
ginus kaip 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” Kningyne, 
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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Jus galite 
turėti pato
gią virtuvę 
karščiausio
se vasaros 
dienose, 
jeigu jo- 
vartosite

OU Ceok-stovc
Jokiu anglių. Pelenu. Nešvarumu

Turi 1, 2, 3 ir 4 degtuvus, turi lentyną ir padė- 
tuvę, kur sudėti valgiai neitvesta, turi rodvtoją 
ant žibalo indo. Del geriausių rezultatų vartok 
Perfection Oil. Pas visus pardavėjus.

STANDARD OIL COMPANY’
(Ari Indiana Corporation) 

CHICAGO, im
____________

NEUŽMIRŠK!
Kad mes laikome puikiausiu ir geriausių gvarantuotų tik

ro aukso laikrodžių, žiedų, jubilierijoą ir muzikos prekių.
Parduodame ta vorus daiig pigiapš, kaip jus mokate kur kitur už pra

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

H. JOFFEY, Jubilierius.
4625 Ashland Ave. * Chicago, Ill.
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^Apie Mirtį.(“Aušrinė”).
fMirties klausimas priguli prie svarbiausiu žmogaus gyvenime klausimu. Jos prasmę nuolat aiškina filozofai ir teologai; poetai daug puikiu ir jausmingą eilių jai prirašo; daugybė žmonių, įsmeigę į ją akis, žiuri, dreba ir vaitoja, pamatę ją ateinant. Jau nekalbu apie gydytojus, iš kurią kartais net reikalaujama, kad jie mirtį nuo ligonio atstumtu.Daugeliui žmonių mirtis yra svarbiausia ašimi, apie kurią ją gyvenimas sukasi. Ar verta yra gyventi ir kaip verta yra gyventi, jei vistiek anksčiau ar vėliau reiks mirti? Ir nemaža atsiranda žmonių, kurie atsako, kad nėra verta gyventi, ir patįs savo gyvenimą pribaigia. Kituose mąstymas apie neišvengiamą mirties atėjimą padaro giliausias ją ideoje pervers- mes. Pavyzdžiu gali būti L. Tolstojus ir kiti tokie. Galima sakyti, kad, begalvojant apie mirtį, žmonės išgalvojo ir “aną pasaulį”, kurį gyvenimo instinktas kartu su mirties būtinumu ir palaiko. Nereikia nei kalbėti kaip svarbus yra “anas pasaulis” šiame gyvenime.Tokiuo budu mirties klausimas priguli prie plačiąją pasaulėžiūros klausimu, lygiai kaip ir klausimai apie žmogų, pasaulį etc. Dėlto ir jaunuomenei, kuri labiau už suaugusius interesuojasi bendrosios pasaulėžiūros išdirbiniu, svarbu yra su jut susipažinti. Bet, norint išvengti bereikalingą klaidžiojimu ir nepamatuotą apie mirtį sanprotavimu, reikia gerai pažinti biologiniai jos apsireiškimai. Tiktai tvirti, observacija ir eksperimentu nustatytieji, biologiniai faktai gali būti pamatu visokiems tolimesniems filozofiniams sanpro- tąvimams.Šituo žvilgsniu ir paliesiu kaikuriuos biologinius mirties apsireiškimus. Visą tr faktą nepaliečiu, bet tik kuriuos-ne-ku- riuos interesingesniuosius.II.... Viekas aut svieto" mąinėisi, evoliucionuoja. Vieni organizmai"gaišia, kiti ją vieton stojasi. Viskas, kas turi pradžią, tur‘ turėti ir pabaigą. “Kaip žmogus neturi jo kią atminimą apie savo buvimą iki gimsiant, lygiai taip jau pas jį negali likti ii jokią atsiminimą po mirties apie jo dabartinį gyvenimą. Tas, kurs žiuri į žmo gaus gimimą, kaipo į tikrąją jo gyvenime pradžią, priverstas yra žiūrėti į mirtį, kai po į galutinę jo pabaigą, kadangi abu ap sireiškimu lygios reikšmės. Taigi nieką; negali skaityti savęs nemirštamu, neskai tydamas savęs negimusiu. (Schopenhauer)Taip galima pasakyti apie atskirus in dividuumus. Bet tuose individuumuose yri ir nemirštamos potencijoje medžiagos, kaų tai bus matyti iš šią faktą-pavyzdžią.Infuzorijos yra tai mažutėliai mikros kopiniai gyvulėliai, susideda iš vieno nar velio. Veisiasi jos tokiuo budu: paaugus' infuzorija ištysta ilgyn, pradeda per vidų rį tęvėti, o paskui persitraukia į dvi lyg dali. Tokiuo budu iš vienos infuzorijos pa sidaro dvi.- Tos paaugusios taip jau dali naši pusiau ir tt. Individualis infuzorijos gyvenimas gana trumpas. Jos nuolat dali naši, bet nemiršta. Galima išauginti 70( kartą (generaciją), bet mes" nepamatysi mc nei vieno lavono.Ilgainiui infuzorijos, taip besidalinda mos, sumenkėja: išeina į visai mažas, ne vikrias ir tt. Tuokart jos susikimba pc dvi (kopuliuojasi), apsimaino kažkuriomis savo dalimis ir vėl lieka stambiomis, vikriomis ir gali energingai dalinties. Tokiuc budu čia mirties nematome: infuzorija lyį ištirpsta, išsiskleidžia savo tolimesniosc kartose (generacijose). Taigi čia gyvoj' medžiaga potencijoje (jei neatsitinka pa šalinių kliučią) nemirštama.Tarp gyvūną, susidedančią iš daugelic narvelių, taip jau yra tokiu, kurie vei siasi ir kuriuos galima veisti panašia' anoms infuzorijoms, ty. dalinimu. Ir čir gyvoji medžiaga negaišta, bet visįškai per eina į naują esybę.Kūdrą vandenyse auga gyvūnas, susidedąs iš daugelio narvelių, vardu hydra Hydra šitaip veisiasi: gerai maitinantief jai pradeda augti šone pumpuras, kun pamažu įgauna burnos skylę ir graibus ii

netrukus atsiskiria nuo motinos kūno, kaipo nauja hydra, ir neprigulmingai gyvena. Jei sukapoti hydrą į mažus gabalėlius, tai iš kiekyieno gabalėlio išauga nauja hydra.Hydra, kad ir daugnarvis organizmas, bet, sulyginamai, dar gana prastas. Žengdami prie labiau sudėtą organizmą, mes matome, kad ten panašus dalinimas sunkiau įvykdoma. Taip, sliekas, supjaustytas į kelias dalis, pasilieka gyvas ir išauga į tiek slieką, į kiek daliu buvo supp irstytas. Bet jei jam nupjauti galvą, tai galva jam nebataugs, o atauga jos vieton uodega. Tokiuo budu pasidaro sliekas be galvos, o su dviem uodegom.Juo gyvenimas yra augščiau organizuotas, juo kūno audiniai (tkani, Gewebe) labiau yra išsideferencijavę, juo mažiau begali kiekviena jo kimo dalis nauju organizmu likti. Atpjauta jo kimo dalis arba organas gaišta, o likusis organizmas atsigauna nupjautąją kimo dalį išnaujo. Tas organą ir kimo audiniu ataugimo procesas vadinasi regeneracija. Taip, išrovus nesenam vėžiui jo žnyplę, atauga nauja, o nupjovus akį, išauga jos vieton jau nebe akis, bet ūsas. Lygiai atauga vorui ar tritonui nutraukta koja, žuviai išauga nuplėšti sparnai ar sketaras, driežui uodega. Bet iš žnyplės, koją, sparnu ar uodegą nauji organizmai jau nebeišauga.Dar labiau komplikuotiems, tobules- niems organizmams nebeatauga jau nei organai, o tik kurie-ne-kurie kūno audiniai gali dar augti, daugintis ir padarytąsias žaizdas užkloti. Taip, žmogui kaulą išpjovus, o antkaulį palikus, iš paskutiniojo atauga naujas kaulas ir žaizdą pripildo. Nu- grendus viršutinįjį odos sluogsnį (epiteliu) iš likusiąją kraštuose narveliu, atauga kiti panašus narveliai — naujas epiteliaus Juogsn-is. Taip jau gali regeneruoti kraujo elementai, kraujo smegenys, lymfos, gilės ir tt.Dar augščiau organizuoti kimo audimai, dar mažesnę regeneracijos galę beturi. Jei mes sunaikinsime, pavyzdžiui, iąa- žąją centrales nervą sistemos, kepenų, inkstų narvelio dalį, tai narvelis nepražus, bet regeneruosis; bet jei sunaikinsim visą narvelį, tai iš kitu narvelių naujų jau nebe- ataugs. Likusieji sveiki narveliai pasiimu žuvusiųjų darbą ant savęs, auga, didinasi, plečiasi (hypertrofuojasi), daugiau dirba, bet nedauginasi. Išpjovus vieną inkstą arba pusantro, likusioji pusė, darbuodamos iž du inkstu, hypertrofuojasi, atlieka abiejų inkstų darbą, bet inkstai jau nebeatau- ga. Taippat yra ir su kepenomis ir kitais tokiais kimo audiniais.Nereikia, vienok, manyti, kad augštes- niuose organizmuose visai nebėra nemirštamų elementu. Tokiais yra lytinių narvelių dalis. Kiekvienas organizmas prasideda iš narvelio, pasidavusio iš vyriško ir moteriško narvelių susiliejimo. Tas naujas narvelis dalinasi vis daugyn ir daugyn; narveliai išpradžių esti visi vienodi, bet neužilgo pradeda diferencijuotis į atskiras cam tikras rūšis, kurios eina, kaipo me- Ižiaga, įvairioms kūno audiniu rūšims išaugti.Nuo kitą narvelių rūšių greit pradeda skirtis viena, iš kuriu paskiau išauga lytiniai narveliai, paslėpti lyties organuose. Organizmui paaugus, lytiniai narveliai nradeda eiti iš lyties organu laukan, nesuskaitoma daugybė ją žūva, bet kaikurie vistiek aptinka kartais kitos lyties riąrve- į ir duoda pradžią naujam organizmui, kuris iš savo pusės pagamina paskui kitą organizmą ir tt. Tokiuo budu, jei’ giminė, veislė neišsibaigia, neišmiršta galutinai, tol neišmiršta ir visi lytiniai narveliai. Vadinas, potencijoje lytiniai narveliai yra nemirštami, panašiai kaip infuzorijos. Jie yra giminės, veislės savastis. Visi kiti ku- 10 (somatiniai) narveliai, išėmus lytinius, yra individuumo savastis, ir jie miršta kartu su juo.Lytiniuose narveliuose esama gimimo plazmos (Weissmann) kurion sutraukta visos organizmo ypatybės. Gimimo plazmos žemesniuosiuose organizmuose esama po visus organizmo narvelius, nes ten iš kiekvieno narvelio gali išaugti naujas organizmas. Augščiau organizuotuose gyvūnuose gimimo plazmos besama vien tik lytiniuose narveliuose. Organizmuose, turinčiuose or-• (Seka toliau).

Galite pasišokti pirmajam kambaryj, o vasarą kieme, jaigu turite namie muzika. O gali pagrot jums viso svieto geriausi muzikantai, kada nusipirksite naujausio išradimo “COLUMBIA” betriubį grafofoną.
Pilni Namai Linksmybes Iš Vieno Grafofono

“BETRUEINE MAŠINA
Yra tai naujausio išradimo instrumen

tas. Turi gerus muzikalius garsu 
gerai padarytas.

Šokiai, Dainos, Orkestrą, Deklamacijos, Juokai

$50.
ir

$35. 
lai p1 

malonumas 
Jis yra padary- 

Di durnas jo 16%

“JEWEL”
Naujai išrastas ir iki geriausiam 

sniui ištobulintas. Gražumas i 
balso, pilnai gvarantuotas. 
tas iš ąžuolinio medžio, 
coliu iš ilgai ir skersai .11 % aukščio.

šis instrumentas daromas iš ąžuolo arba raudonmedžio. 
Jo garsai, geri, malonus stiprus. Ilgai laikys. Yra tai pi
giausias sulig kainos.

r
“REGENT” ................. . ....................................'...... $200.

Tai vienatinis savo rūšies padaras. Jis yra naudoja
mas kaipo parankus stalas ir kaipo nuostabus muzikalia in
strumentas. Jokis kitas padaras negali su šiuo susilygyti. 
Turi 29c pločio ir 46c. ilgio. Prie abieju galą yra muzika
lūs kamaraitės.

“ECLIPSE” . . $25. 
colių kvadratas. Labai 

dailiai iš ąžuolo arba raudonmedžio pada
rytas. Balsai aiškus malonus,

Puikus papuošalas kambaryj ir nuostabus muzikalią 
instrumentas. Yra 4iy>e augštas. ISe. ir 21c. gilus. Garsai 
yra malonus ir labai naturališki. Galima laitai lengvai pa
daryti garsesniais -ir silpnesniais. Viskas rūpestingai at
likta.

imtnrnliški.

“FAVORITE
Šis instrumentas yra labai gražiai 

gerai padarytas. Balsai nuostabiai geri — 
stiprus, malonus ir naturališki. Daroma iš 
ažuoltT arba raudonmedžio.

“NONPAREIL” ............................................................. $100.
šis instrumentas yra 43% colių augštas, 17 coliu pla

tus ir 21c. gilus. Tai iš visą atžvilgių puikus instrumen
tas. Graži išlaukinė išvaizda, bet jo garsais dar labigu ga
lima gėrėtis. Visos smulkmenos šio instrumento .rūpestin
gai išpildytos

t « . . ' ,Visus tuos nuostabius instrumentus galima gauti musų krautuvėj, su lietuviškais, angliškais ir kitų kalbų rekordais. ■
“Kataliko” Kningynas

3249 South Morgan Street, } CHICAGO, ILL.
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| MOTERIŲ SKYRIUS. |
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APIE ANGLIJOS SUF- 
RAGISTES.

Po pagarsėjusiu badavi
mų, kokius atlikiuėjo užda
rytos kalėjime Anglijos su- 
fragistės, kad laikinai iš a- 
no pasiliuosavus, ypatingai 
iškeliavus Amerikon jų “ge- 
nerolei” poniai Pankhurst. 
kuri čionai laikė ramias 
paskaitas, žinodama gerai, 
kad yankiai retkarčiais ne
pažįsta juokų—įvyko laikina 
ramybė Anglijos sufragis- 
čių stovykloje. Ir ištikto 
toji ramybė buvo laikina, 
nes ji visai trumpai tęsėsi. 
Ponia Pankhurst sugrįžus 
iš Amerikos tuojaus pajei- 
do savo milit arines va
džias ir išnaujo prasidėjo 
jų neišpasakytas veikimas.

Išnaujo imta užpuldinė
ti išdo kanclierius Lloyd- 
George, išnaujo imta degin
ti bustai, imta kauties su 
policiantais ant Londono 
gatvių. Pagaliau policija 
“generole” suėmė ir užda
rė kalėj iman. Tas atlikta 
su didžiausiomis sunkeny
bėmis. Po kelių dienų ba
davimo tečiau išnaujo pa
leista ir išnaujo jos paval 
dinės ėmė rodyti savo su
manumą ip stiprumą.

Ponia Pankhurst nuke
liavo kalėjiman, bet laisvė 
je buvo palikus miss Mary 
Richardson, “generolės” 
gerbėja ir mokinė, didžiai 
drąsi bobelka. Kad atkerši
jus valdžiai už savo “gene
rolas ’ ’ vargus, Mary Richar
dson nusidavė dailės ga
lėt j ion ir sunaikino Velas- 
quezo paveikslą — Venerą. 
Už tą vandalizmą teismas 
miss Richardson nubaudė 
šešiais mėnesiais kalėjimo. 
“Women Social and Politi
cal Union ” nesenai išleido 
miss Richardson atsiliepi
mą, kuriame toji moteris- 
vandalė pažymi, kad ji nai
kindama paveikslą turėjus 
pilną teisybę tai daryti, 
nes norėjus atkeršyti val
džiai už ponią Pankhurst. 
Nes jei toji Venera esanti 
per visus laikus gražiausia 
iš moterių, tai ponios Pank
hurst būdas esąs kilčiau
sias ir tokio budo neturinti 
nei viena moterių!

Žinoma, su tokia logika 
jokia polemika nėra gali
ma. Ir todėl lenda galvon 
mintis: Arba Anglijos mi- 
litantės yra protu sergan
čios ir todėl reiktų jas už
daryti į bepročių namus, 
arba jos yra tikros pikta- 
darės ir todėl prisieitų a 
nas uždaryti kalėjiman ir 
iš ten neišleisti.

Agnė.

ĮČIEPYKIME VAIKE
LIŲ ŠIRDYSNA 

MEILĘ.
t —--------. -

Vaikų auklėjimo klausi
mas yra taip svarbus ir kil
tas, kad apie jį prisieina 
nuolat rašyti. Vaikai — 
tai musų ateitis; tai busi
mosios draugijinės viena- 
tos; kaip bus išauklėti vai
kai, tokia ateityj bus ir vi
suomenė.

Ne viena motina atsa
kys: “Ak, mano vaikas tai 
dar toksai mažytis; kas

ten galvoti apie tai, kuo
met kas kuo turės būti”. 
Toks atsakymas baisiai 
klaidingas. Kad iš vaiko 
išaugtų žmogus doras ir 
kiltas, reikia jis mokyti ir 
valdyti iš pat jaunųjų die
nų ir visupirmu pridera jo 
širdelėn čiepyti meilė ir po
draug naikinti savimeilę.

Taigi vaiko auklėjime iš 
pat pradžių turi būti pra
dėta kova prieš savimeilę. 
Motinos tečiau, tankiausiai 
to nesuprazdamos, papra
tina savo vaikus tik savi
mi didžiuoties, kitus vaikus 
laikyti kuoblogiausiame nu
žiūrėjime. Savo mažulių 
“aš” visuomet pastato pir
moj on vieton.

Savo perdideliais glamo
nėjimais ir meile gimdyto
jai tankiausia patįs įgimtą 
vaiko savimeilę tvirtina. 
Permažai turi artaunumo 
ir valios tam, kad pradėjus 
kova su įvairiais vaiko ne
gražiais norais. Gimdyto
jams rodosi, kad butų di
delė neteisybė iš jų pusės, 
jei prisieitų atsakyti tai, 
ką vaikas nori gauti, į ką 
ištiesia savo rankeles. Gi 
tuo užganėdinimu ir sutei
kimu visko, ką vaikas pa
reikalauja, gimdoma jame 
savimeilė.

Kuomet vaikas reikalau
ja pyragėlio (kėkso), kuo
met jis nesileidžia apra
minti — tuomet pridera pa
mėginti perlaužti pyragėlį 
pusiau ir vieną dalį jam 
matant duoti broliukui ar
ba sesytei. Tas padarys ne
mažą įspūdį; tas vaikui ži
noma, nepatiks, bet po ke
lių tokių mėginimų jis su
pras, jogei reikia viskuom 
su kitais daliu ties. Tuo ba
du ir galima savimeilę pra
šalinti.

Vaikas reikia mokyti, i- •7 z 

dant jis savo maža rankele 
duotų kitiems tai, kas ir 
jam yra miela.

Auklėjimo pradžioje te
čiau visuomet papildomos 
beveik tos pačios klaidos, 
kurios pasibaisėtinu bodu 
platina savimeilę.

Kaip tai tankiai pasitai
ko, kuomet močiutė, teta 
arba kaimynė, nusilenkusios 
prie vaiko ant motinos ran
kų, ima tvirtinti: “tai ma
no mama, ne tavo!” Vaikas 
protestuoja kaip tik gali, 
prisiglaudžia prie motinos, 
šaukia: “mano! mano!” — 
ir pagaliau įpykęs apsilieja 
ašaromis ir pamato, kaip 
tai reikia sunkiai kovoti už 
nuosavybę.

Ar toksai pasielgimas tai
gi nemokina egoizmo ir ne
suteikia vaikui pražūtin
gos sėjos, nes apipažinama 
jauna dūšia, kad žmonės 
ant žemės viską dalija į 
mano ir tavo?... Kam rei
kalinga toksai negražus 
žaislas? Ar tai gal miela 
žiūrėti į vaiko piktumą? 
Ar tas rasi gal patvirtinti, 
kaip daug vaikas yra išsi
vystęs ir ar jis jau supran
ta ginti savo nuosavybę?

Tokia pat klaida atkarto
jama ir prie valgio. Mažy
tis, užimtas žaislais, neno
ri valgyti, arba paduotas 
valgis jam nepergeriausiai 
tinka. Kągi tad darome,

kad paskatinus vaikas val
gyti? Ir vėl šaukiame: “Še, 
palauk, jei nenori valgyti, 
tai aš visa suvalgysiu!” 
Vaikas tuo budu link pavy
do pažadintas, ima valgyti 
ir tai tik todėl, idant kas 
kitas to valgio nesuvalgytų.

Kas per kiltas jaunos dū
šios upas link darbų susi- 
mylėjime, gaileširdybės ir 
pamylėjimo visų. Ir tuo bu
du auklėjant vaikus gimdy
tojai svajoja, apie jo laimę 
ir mąsto, kad toksai vaikas 
pasaulyj sužibės nepapras
ta j a žvaigžde, nes jis mo
kės viską sau užgrobti.

O tečiau: “Kas visą pa
saulį numylėjo, tas visą 
pasaulį ir turi!” Tatai iš 
pirmųjų dienų čiepykime 
vaiko širdelėn meilę ir no
rą gerai daryti. Nesierzin- 
kime su vaiku, kad jam pa
imsime skanumėlį, bet mo
kykime, idant savo valgio 
dalelę jis atidėtų del ko 
kito. Duos ką nors vaikas 
sykį broliukui, antrą sykį 
katytei arba žvirbliukui, 
tai paskui nesigailės šitą 
duoti ir bėdinam našlai
čiui.

Nesiginčykime su vaiku, 
būtent, kad “mano mama, 
močiutė arba.-teta”, bet pri
minkime jam iš jaunų die
nų, jogei yra tokių vaikų, 
kurie neturi mamos... to
kių, kurie neturi glamonė
jimų, neturi sau jokio liuo- 
numo.

Nekurtos motinos bijosi 
vaikams pasakoti apie gy
venimo liūdnumus, mėgina 
nuo jų uždengti vargo, naš
laity bės ir apleidimo su
pratimą; net purtosi pa
galvojus, kad vaikui tuomi 
padarys nesmagumą.

Bukite tikros, motinos, 
kad vaikų supažindinimas 
su tais dalykais jiems at
neš naudą ateityj. Jie su
pras, kad šiame pasauly, 
viešptauja vargas ir tode 
mėgįs tą vargą mažinti sa
vo duosne ranka.

Žmonės — reikia mokyti 
mylėti žmones, nes tuo ke
liu naikinama egoizmas.

Vaikai turi augti meilės 
sėjoje. Vaikus auklėdami, 
elgkimės labai atsargiai su 
jų širdelėmis. Kiekvienas 
musų netikras žingsnis ir 
apsiejimas gali vaikuose 
padidinti prigimtą savimei
lę-

Vaikų auklėjimas, tai 
motinos pareiga.

Aa.

Emigracijinis klausimas. 
'Austrijos valdžia padarius 
sutartį su Vokietijos garlai
vių kompanijomis, kurios 
pažadėjusios Begabenti į 
Ameriką Austrijos pavaldi
nių nuo 17 lig 25 metų am
žiaus. Tuo budu norima su
laikyti emigraciją, kad ne
padarius nuostolių kariuo
menei.

Imperatorius sveikesnis. 
Austrijos imperatorius Pra
nas Juozas, kuris nuo per
šalimo buvo sunkiai susir
gęs, rašoma, jau tiek pa
sveikęs, kad galįs pasivaikš
čioti po savo rūmų parką.

Nupirko karo laivą. Grai
kijos valdžia už $1.300.000 
nupirko vieną karo laivą, 
kuris Suv. Valstijose buvo 
dirbamas del Chinijos.

\

Didelis
|Atidrymas Musų1 

Padidintos krautu. 
KLEIN BROS, kviečia jus atsilankyti į 

didį atidarymą žymiai padidintos kr. 

Panedelyj, bal. 20, iki subat. bal. 25,1914
Kas diena bus skirtingas programas.

Panedelyj
Puikus atmininio daly
kai Didės koncertas 
Naujas Mdse. Išstaty
mas

Utarninke
Dvigubos stampės. Dvi
gubas išpardavimas mu
zika.

Seredoj
Didės grocerinių daik
tų išpardavimas

Petnyčioj
Specialiai išpardavimai 
ir nemokamų dalykų 
dalinimai.

Subatoj
Vaikų diena. Vyrų die
na muzika.

® Musų Bernaičiams ir Mergaitėms. ®

PETRUKO NORAS.

MoteriiĮ ir merginų geri 
rubai už specialinę kainą

Pavasariniai siutai — del moterių 
ir merginų; padaryti iš gabardino, 
saržos, poplino, šilko ir tt. andarokai 
turi tunikos išvaizdą. Visokių spalvų 
ir didumų siutai verti $27.50 Atiduo
dame tiž .................. ...........................

$15

Ši krautuve yra 
svarbiausia lietu
viams. Mus lietu
viai klerkai pa
tarnaus jums.

Ketverge
lee Cream ir piragėliai 
dabinama dykai ket
verge po pietij nuo 2 
iki 5 vai. muzika.

Pavasariniai koati — moterių 
ir merginų kotai geriausios materijos 
ir gelumbių, saržos ir šilko. Su šil
kiniais į pamušais ir nutrimavoti. Ver
ti $20., j.)>par ........................... ...........

$12.75
Moterių dresas — Yra visokių 

kasdieninių, ėžeiginių, balinių padary
tos geriausių materijų — krepo, šil
ko, mepalino ir tt. Karbatkomis 1111- 
trimovotos. Vėliausiu madų. Po .......

.75
Mes parduodame garsius Kuppen- 
heimer $30 Siutus po $22.50

Geriausi vyrų siutai padaryti saržos, Worsted, 
tweedo ir kotkių gražių gelumbių. Kuogeriausiai pa
siūti ir puikiai pamušti. Siutai verti $30. Dabar ....

$22.50
Vaikų 11-stukinių 

setų.
Vaikų 11-stukinių 

setų, susidedančių il
gų kotų, dresių, pa
tikėtų, skrybėlaičių 
čeverykučių ir kito
kių reikalingų daly
kų, padarytų iš ge
riausios materijos. 
Setai po $10, $15, 
$20.

Duodame 
$2.50 pin. 
ar $3 tav. 
už k. Klein 

’’Bros. mar.

Didelis Rakandų Išpardavimas!

Mustviski stalai del valgomojo 
kambario, padaryti iš ąžuolą gerai 
nupaliruoti. Ištraukiamas iki še
šių pėdų. Tvirtos kojos. Geras dar
bas Kaina ............................ $9.98

Lengvios išlygos.

Parloro setai — padaryti iš 
riausios medegos, puošniai apsiūti, 
gera oda, juodi arba gelsvai rusvi, 
turi drūtas, suraitytas sprendinas. 
Setas ........................ $29.95

Lbngvios išlygos. .

Atpiginti Vyrų Drabužiai.
Naujos mados siutai, kur buvo parduodami po $35.00, $45 ir 

$50.00 dabar parsiduoda už $10.00 iki $20.00. Antrarankiai siutai; 
kurie buvo daryti už $50.00 ir $50.00 dabar parsiduoda po $5.00 ir 
augščiau.

Didelis pasirinkimas kelnių buvusių po $4, $5 ir $6 — dabar po 
$2.50.

Specijąliškos kainos ant skrynių ir valizų.
Reikalaujant laiškais, greitai išpildome.

S. GORDON, 1415 S. Halsted St., Chicago, III.
į

Per Velykas viešėjo Jur
giuose šeimininko brolis, 
atsilankęs iš tolimo miesto, 
kuriame gyveno. Išvažiuo
damas svečias brolio vai
kams, kurių buvo du, davė 
po pinigą.

Išleidus svečią, tėvas su
sišaukė vaikus ir paklausė, 
kur jie dėsią gautuosius pi
nigus. Vyresnysis sūnūs 
Antanukas, duodamas tė
vui pinigus, tarė:

— Tėtuši! girdėjau, mie
ste esama įstaigos, banku 
vadinamos; ten padėti pi
nigai dauginasi. Todėl mel
džiu Jūsų ten padėti, o kai 
aš išaugsiu, atsiimsiu da 
didesnius pinigus, o tada, 
turėdamas didesnį protą, 
geriau žinosiu, kam juos 
suvartoti, kad nepraleidus 
niekams.

Petrukas gi, pabučiavęs 
tėvui ranką, pradėjo nedrą
siai:

— Geras tėtušėli tokių 
gražių skaitymų randa knin- 
gose, kurie moka skaity
ti!.. Todėl bukie taip ge
ras, leiskie mane į mokslą.

Tėvas, paglostęs abu vai
ku, tarė, susijaudinęs:

— Vaikučiai, judviejų a- 
biejų prašymai geri ir iš
mintingi. Bet tavo, Petruk, 
noras prakilnesnis. Moks
las — tai brangiausias tur
tas, kurio nei ugnis nede- 
gįs, nei vagis neišvogs. Be 
to, mokytas žmogus žinos, 
kaip geriau Dievą mylėti ir 
galės geriau prisirengti į 
amžinąjį gyvenimą.

Nepraslinko poros savai
čių, o Petrukas jau links
mas sėdėjo mokykloje, gi
riamas mokytojo už jo darb
štumą ir pavyzdingą elgi
mąsi.

Jonas Dangšas.

PAMAŽU, BET SPARTU.

Juozukas ir Kaziukas, 
du kaimynų vaikučiu, vaik
ščiojo mokyklon.

Kaziukas buvo vikrus, 
smarkus ir drąsus vaikas. 
Juozukas kaip tik atbulai 
savo draugui, — buvo lė
tas, pastovus. Mokinosi juo
du pusėtinai: Kaziukas dar 
kuone geriau už Juozuką.

Mokytojas uždavė vai
kams išrišti gana painų už
davinį. Kaziukas tuoj grie
bėsi, rašė, rašė ir dar prieš 
laiką padavė mokytojui sa
vo sąsiuvinį. Juozukas gi 
išlėto, apmąstydamas ėmė
si šio darbo. Paklaustas 
Kaziukas, ar jau pabaigęs, 
atsakė, kad da nė neinpusė- 
jęs.

Kaziukas pasityčiodamas 
pasakė:

— E, Juozai, ką tu čia 
paišai kiekvieną raidę ir 
skaitlinę; juk čia ne dailia- 
rcrštis. O antgalo, tu žino
mas pas mus knipčius.

Taip pasakius Kaziukas, 
nelaukdamas savo draugo, 
nudumė namon.

Juozukas ligi galo užda
vinio neišrišo, bet kas buvo 
jo pažymėta, tikrai buvo 
teisinga.

Kaziukas savo išdėsty
mus privedė ligi galo, bet 
paklaidų, netobulumų ir ne

sąmonių buvo daugiau, ne
gu bent-kada; jo darbas už
sitarnavo mokytojo papei
kimo.

Antru kartu mokytojui 
vėl panašų šiam uždavinį 
uždavus, Kaziukas gerai ži
nojo jo išrišimo būdą ir 
greit išrišo, jo gi draugas, 
padirbęs gan ilgą laiką, 
nieko neišdarė.

Po pamokų einant namo 
Kaziukas aimanavo del ne
pasisekimo ir kaltino save, 
tardamas: Dabar tai aš 
suprantu ką reiškia žo
džiai: “Pamažu, bet spar
tu”.

OBUOLYS VIRŠAUS.

— Del ko žmonės turtingi 
dažnai buna nepatenkinti 
ir net nelaimingi? — pa
klausė žmogus vieno išmin
čiaus.

Tasai, kiek pagalvojęs, 
pasišaukė vaiką, kuris čia- 
pat po kambarį bėgiojo, ir 
išėmęs iš pintinės obuolį, 
padavė vaikui.

Nudžiugęs vaikas paėmė 
obuolį rankon.

Tada išminčius išrinko 
kitą obuolį, dar gražesnį 
už pirmąjį kurį vaikas pa, 
sigriebė antron rankutėm

Paėmė ir trečią obuolį, 
dar dailesnį už pirmutiniu 
du. Vaikas stvėrė ir tą, pri
glaudė jį prie savo kruti
nės, bet tas išpuolė ir vai
kas ėmė verkti.

— Štai Tamistai pavyz
dys turtuolio__laimės. o- 
buoliu turėdamas jis buvo 
linksmas ir laimingas; tre
čias gi padarė jį nelaimin
gu.

A a.

PASKUTINIS MOKYK
LOJE.

— Kelintas, Jonai, tu 
mokinys, — paklausė tėvas 
sūnaus pirmam bertai n i ui 
pasibaigus.

— Aš trisdešimts penk
tas, — atsakė vaikas.

— Kiek gi jus mokinių 
išviso esama?

— Trisdešimts penki.
— Tai tu Jonai pasku

tinis; reikės gerai tau pa
dirbėti, kad tapus nors vi
dutiniu mokiniu. Na žiūrėk, 
kad pasistengtum.

Per Kalėdas, antram ber- 
tainiui pasibaigus, tėvas 
vėl paklaussia:

— Jonai, o kaip dabar 
tau einasi?

— Aš, tėte, trisdešimts 
šeštas, — atsako sūnūs

— Na kaip tai; tik jus 
išviso trisdešimts penki 
mokiniai, o tu sakai trisde
šimt šeštas esąs?

— A! ale yra vienas nau
jukas.

Tai bent pasistengė.
A a.

Plėšimai nesustoja. Gar
sus Chinijoje banditas 
‘‘Baltasis Vilkas” su savo 
pagelbininkais senoviškai 
gyventojus žudo. Provinci
joj Šen-Si jis apiplėšė ke
lis miestelius ir daug gy
ventojų nužudė. Svetimže- 
iniai iš tų apylinkių kraus
tosi, slapstosi kas kur kaip 
gali.

12
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4-ri piktadariai nudėta.
Nėra vaistų nuo džiovos. 

Sprogo dinamitas. 
Pasprūdo didis prasižengėlis.

Elektrikinėj kedšj nugala
binta keturi piktadariai.
Ossining, N. Y. Pereitų 

panedėlį, balandžio 13 d., 
anksti iš ryto Sing Sing ka
lėjime buvo pasodinti elek- 
trikinėn kėdėn ir nužudyti 
keturi žmogžudžiai — Har
ry Horowitz, Louis Rosen
berg, Frank Seidenschner 
ir Frank Cirofici. Pirmieji 
trįs žydai, pastarasai italas. 
Pažymėtina, kad čia ir žy
dai sugauta žmogžudystėj, 
kas retai pasitaiko. Apie du 
metu atgal, būtent liepos 16 
d., 1912 m., jie užmušė New 
Yorke lošiką iš pinigų Her
maną Rosenthal. Jie gynėsi 
ir neprisipažino prie kaltės 
iki paskutinės minutos sa
vo gyvenimo.

Velykos buvo tai jų pas
kutinė diena ant žemės. Tą 
dieną nuteistieji praleido su 
savo artimaisiais koplyčioj. 
Pamaldas vedė kalėjimo 
kapelionas kun. Cashin. Iš 
Newr Yorko buvo atvažiavu
sios dvi seserį franciškoiiės, 
kurios Cirofici mokino mo
kykloj. Išviso pasmerktų 
miriop buvo 16, tarp jų ir 
Hans Schmidt, užmušėjas 
Onos Aumuller. Kalbant 
“Tėve musų” visi kartu 
kalbėjo.

Trįs žydai per rabiną Ja- 
Tob Cloldstcin pasiuntė pas
kutinius žodžius New Yor
ko East Side vaikams. Vie
nas jų pasakė: “Yra daug 
vaikų, kurie yra gerai iš
auklėti ir turi gerus tėvus, 
bet kurie nesisaugo j a blo
gos draugijos. Bloga drau
gija išveda juos iš kelio. Jie 
ima pulti ir tuomet ar jie 
kalti, ar ne, jų būdas susi
daro pagal draugiją. Saugo
kitės blogos draugijos, yra 
tai mano geriausias patari
mas, kokį galiu jums duo
ti”.

Prieš pat sodinimą į elck- 
trikinę kėdę nei vienas ne
pasakė esąs kaltas. Visi ra
miai sėdo kėdėn ir tyliai 
laukė galo. Tik F. Seiden
schner marmėjo, kad esąs 
nekaltas.

Nužudytųjų lavonai buvo 
nuvežti į New York ir pa
vesti palaidojimui gimi
nėms. Seidenschner liko 
tuoj palaidotas ant Long 
Island kapinyno. Minia iš 
daug tūkstančių nuo East 
Side lydėjo nužudytąjį. Ap
link 10.000 žmonių grūdosi 
pas graborių, kur buvo ita
lo lavonas. Buvo leista žiū
rėti.

Toj byloj įpainiota yra 
dar keliatas asmenų. Jų da
lykai bus nagrinėjama vė
liau. Intariamas yra polici
jos leitenantas Chas. S. 
Becker. Jis laikomas kalė
jime ir bus pradėta jo by
la gegužės 4 d.

Apgaulingi džiovos vaistai.

nuo džiovos ir gydydami 
džiovą ištraukia iš žmonių 
$15.000.000 kasmet. Ne vie
nas stebuklingas daktaras 
imasi džiovą gydyti ir par
duoda vaistus. Ištikro, nuo 
džiovos nei vaistų, nei pa- 
sigydymo nėra. Geriausias 
nuo džiovos vaistas yra tai 
atsilsis, tyras oras ir geras 
maistas. Tas sustiprįs kūną 
ir apgalės ligą, žinoma, jei 
ji dar nebus giliai įleidusi 
savo šaknis. Nei jokiems 
skelbimams, nei jokiems gy
dymams nuo džiovos nerei
kia tikėti. Tikras daktaras 
neimsis gydyti džiovos, o 
tik patars ilsėtis, kuotyriau- 
sią orą turėti ir kuogeriau- 
sia valgyti, kad kūną su
stiprinus.

Prezidento jauniausioji 
duktė išteka.

Washington, D. C. MisS 
Eleonor Wilson, jauniausio
ji prezidento duktė, išteka 
už sekretoriaus McDoo. Už 
mėnesio busiančios vestu
vės. Pereitų metų lapkričio 
mėnesyj buvo vienos vestu
vės Baltuose Ruimuose, o 
šiemet gegužės mėnesyj bus 
antros vestuvės.

Vedžioto j as prie stoties su- 
taupino $10.000 iš 

kyšių.
St. Louis, Mo. J. M. 

Green buvo keliauninkų ve
džiotojo prie Union stoties 
per 10 metų. Dabar, apleiz- 
damas tą vietą, pasakė, kad 
per tą laikotarpį sudėjęs iš 
gaunamų kyšių $10.000.

Del gaisro 300 darbininkų 
neteko darbo.

Decatur, Ill. Išdegė čia 
čielas blokas, kuriame buvo 
didelė krautuvė, American 
Express ofisas, keliatas ma
žesnių krautuvių ir šiaip 
daug kitokių namų. Del to 
neteko 300 darbininkų dar
bo. Nuostolių aplink $675.- 
000.

Pabėgo kalinys.

Hollidaysburg, Pa. F. G. 
Carroll, kurs apiplėšė ban
ką ir užmušė tris žmones 
kovo 23 d., pabėgo iš kalė
jimo. Jis išlindo per šešių 
colių kalėjimo langą. Išlin
dęs, užsikabino ant stogo, 
pasidarė iš lovos paklodžių 
virvę ir nusileido į gatvę. 
Virvė buvo 40 pėdų ilga. 
Kad butų lengviau išlysti 
per siaurą langą, jis išsite
pęs save muilu.

Velykų dienoj saliunai 
buvo uždaryti.

Aurora, III. Vietos saliu- 
' nininkai buvo nutarę prieš 
Velykas uždaryti saldinusi 
per šventę. Uždarė vėlai su-i

Washington. National As- batos vakare ir laikė užda- 
sociation for the Study and rytus iki panedėlio ryto. 
Prevention of Tuberculosis Visi miesteliai aplinkui už 
savo leidinyj išrodinėja, 75 mylių yra sausi. Todėl 
kad visokie apgavikai, siu- labai bijotasi, kad nesusi- 
lydarni, parduodami vaistus < rinktų girtuokliai, padau-

žos iš aplinkinių miestelių 
ir kad nesukeltų ermyderio 
mieste.

Rengias naikinti muses.
Springfield, Ill. 100.000 

kunigėlių prirengta išdaly
ti miestelėnams. Tose knin- 
gelėse aiškiai nurodoma, 
kaip pavojingos žmogui y- 
ra musės ir kaip jas naikin
ti. Miesto viršininkai pasiža
da akstinti gyventojus prie 
užlaikymo švarumo tų vie
tų, kur veisiasi musės. 
Kningutėj nurodoma, kad 
musės yra baisesnės, negu 
tigrai ar nuodingiausios an
gis.

$10 bausmės už nesiuntimą 
į mokyklą.

Selma, Cal. Nekokio Jo
se Vieria duktė ištekėjo 13 
metų būdama. Bet kadangi 
duktė nebuvo leista mokyk
lon, tai tėvas buvo nubaus
tas $10. Bausmę tėvas už
mokėjo, bet ginčijosi ir sa
kė, kad jo dukterei ištekė
jus, jos vyras turi mokėti 
bausmę. Jos vyras turi 26 
metus amžiaus. Tokio am
žiaus nuotaka gavo leidimą 
tekėti mieste Beno, Nev.

Del įvedimo blaivybės 
nusižudė.

Mattoon, Ill. Per pasta
ruosius rinkinius šiame 
miestelyj įvesta blaivybė. 
Nckokis Bill Murray įpuo
lė del to į didį nusiminimą. 
Ir galop nusprendė nusižu
dyti ir tą padarė.

Sukiršino šundaktarių 
lizdą.

St. Louis, Mo. Laikraštis 
St. Louis Star ėmė išdėsti- 
nėti darbelius vietos ste
buklingųjų daktarų. Paju
dino jų šiuo kartu vienuoli
ka. Šie vienuolika atšaukė 
iš laikraščių savo stebuklin
guosius pagarsinimus ir iš
dūmė iš miesto. Ūmu laiku 
ir kiti bjaurybės bus -paro
dyti pilnoj šviesoj.

Mirė iš išgąsčio.
Swampscott, Mass. Du 

vaikiuku po penkis metus 
amžiaus žaidė kauleliais. 
Sumanė išbandyti, kuris ga
li daugiau kaulelių sukimš
ti bunion. Ir abu ėmė grūs
ti sau į burneles. Pritroškę 
ir pajuodę atbėgo prie mo
tinos. Motina išėmė kaule
lius, bet abu vaiku mirė. 
Daktarai tvirtina, kad jie 
mirė iš išgąsčio.

Suareštavo penkis už pasto
riaus umušimą.

Denver, Colo. Balandžio 
5 dieną vienas protestantų 
pastorius savo pamoksle la
bai išniekinęs katalikus. 
Pavakariop minia žmonių, 
skaičiuj aplink 200, pagrie
bė pastorių ir automobiliu 
išgabeno iš miesto. Gan 
skaudžiai apmušę pastorių, 
taip, kad ligšiol tegulįs li
goninėj. Ilgai negalėjo su
rasti kaltininkų. Galop pen
ki liko suareštuoti.

Dinamito sprogimas užmu
šė septynis žmones.

Dalies, Ore. Ištiko smarki 
dinamito ekspliozija. Žuvo 
septyni darbininkai, vienas 
liko sunkiai sužeistas ir ke
liatas kitų lengvai sužeista. 
Darbas buvo kanalo praka
simo.

Kas girdėt Rusijoj?
Įstatymų sumanymas a- 

pie girtuoklybę. Į durną iš 
valstybės tarybos pasiųsta 
įstatymų sumanymas apie 
kovą su girtuoklybę. .Šis su
manymas buvo 3 durnos 
peržiūrėtas, dabar gi jis tu
ri būti svarstomas šioj du
rnoj. Kad greičiau įvyki
nus šį naudingą sumanymą, 
kurį uoliai rėmiąs ir pats 
Romanovas, daugelis du
rnos nariu mano balsuoti už i ._ . - v. ,priėmimą šio sumanymo be 
jokių pataisų, taip kaip jis 
išėjo iš valstybės tarybos.

Tikėjimo komisija. Dau
guma balsų tikėjimo komi
sija priėmė 3 valstybės du
rnos sumanymą apie liuosą 
perėjimą iš vieno krikščio
nių tikėjimo į kitą, o taipgi 
iš krikščionių tikėjimo į 
nekrikščionių. Tasai suma
nymas, žinoma, dings vals
tybės taryboje, nes jam y- 
ra priešingas Romanovas.

Visos Rusijos gyventojų 
sąrašas. Kaip žinoma, 1915 
m. surašinėsią visos Rusi
jos gyventojus. Vidaus da
lykų ministerija nutarė jau 
šiais metais prirengti visą 
šiam darbui reikalingą me
džiagą: įvairių blankų, va
dovėlių ir tt. Rasta, kad su
rašymui reikėsią 154 mil. 
227 tūkstančių lapų pope
lio už 426 tukst. 711 rnb. 
Rašalinių skaitliuoto jams 
reiksią 240 tukst. už 16.- 
800 rub. Be to manoma pri
rengti 250 tukst. portfelių, 
kurie kaštuosią 100 tukst. 
rublių. Vietai, kame bus 
tvarkoma medžiaga, reiksią 
paskirti 630 ketvirtainių 
sieksnių.

Paskalos apie augštųjų 
valdininkų permainas. Var- 

' šavos general-gubernatoriu- 
imi galų gdle paskirtas vy
riausiojo štabo pirmininkas 
gen. Žilinskis. Kaip žinoma, 
šios vietos labai norėjo už
imti Vilniaus karo apygar
dos viršininkas gen. Renen- 
kampf ir Taškento gen.-gu- 
bernatorius Samsonov. Bu
vo kalbama taippat, kad į 
tą vietą norėjo paskirti ka
ro ministerį Suchomlinovą.

Kaikurių durnos narių 
tikrinama, kad pravoslavų 
sinodo oberprokuroras Sa- 
bleris greitu laiku atsista- 
tydįsiąs.

Jau senai kalbama apie 
vidurinių reikalų ininiste- 
rio Maklakovo atsistatydi
nimą. Jo vieta užimsiąs 
Krivošeinas.

Gerai informuoti durnos 
nariai sako, kad ministerių 
tarybos pirmininko Goremi- 
kino draugas, valstybės ta
rybos narys Strumer’as, 
greitu laiku busiąs paskir
tas ministerių.

Iki to laiko kaikurių mi
nisterių vietos pasiliuosuo- 
sią.

Katalikų metropolito 
Kliučinskio paliuosavimas. 
Anksčiau mes jau rašėme, 
kad katalikų metropolitas 
Kliučinskis buvo nusiuntęs 
į Romą prašymą paliuosuo- 
ti jį iš Rusijos katalikų baž
nyčių metropolito vietos. 
Išsyk šis metropolito pra

šymas popežiaus buvo pri- 
‘ imtas nemaloniai. Bet dabar 
metropolitas Kliučinskis 

Įgavo iš Romos laišką, ku-

riame rašoma, kad jis bu
siąs paliuosuotas iš savo 
vietos, suradus jam tinka
mą įpėdinį.

Katalikų Bažnyčia jau 
senai tarėsi su rusų valdžia 
apie tai, kad įvedus naują 
tvarką katalikų vyskupų 
paskirimo Rusijoje. Kaipo 
Romos atstovas, su Rusijos 
valdžia apie šį klausimą ta
rėsi metrop. Kliučinskis. 
Šiame klausime nieko ne
laimėjęs, metropolitas Kliu
činskis panorėjo iš savo 
vietos pasiliuosuoti.

Maurai nužudė. Hispani- 
jos du oficieriu Morokke 
sėdo aeroplanan ir pasilei
do apžiūrėti vieną maurų 
stovyklą. Netoli stovyklos 
kasžin kodėl ėmė silpnai 
veikti aeroplano motoras ir 
oficieriai turėjo nusileisti 
ant žemės. Tuojaus ant jų 
supuolė maurai, abudu už
mušė ir aeroplaną sunaiki
no.

Vyskupui neduoda ramy
bės. Anglijos sufragiečių 
būrys pareikalavo pasima
tyti Norwich’e su anglų 
vyskupu, kad jam išdėsčius 
savo nuomones kas link 
p ri e vart ingo sufragieč ių
penėjimo kalėjimuose. Kuo
met vyskupas atsisakė jas 
pas save priimti, sufragie- 
tės ėmė grasinti jo namų 
subombardavimu. Tik tada 
jis nusileido ir liepė ineiti 
dviem sufragietėm, kurios, 
žinoma, nemažai vyskupui 
išliejo tulžies. Mat, seniau 
tas vyskupas buvo paskel
bęs, kad sufragiečių prie
varta penėjimas nesąs blo
gas daiktas.

Moteris skriaudžiamos.
Londono miesto taryba nu- 
sprendžius, kad moterįs-gy- 
dytojos (daktarės), išėju
sios už vvru, negalinčios tu- 
rėti mieste valdiško užsiė
mimo. Gi vedę vyriškiai 
nuo to paliuosuojami. Ka
me gi čia gali būti teisvbė?

Kaiser Wilhelm der Grosse atplaukia 
su nauju rekordu.

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

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

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

REGULERIS 10 DIENU 
Patar navim as.

Greičiausias, puikiausia, dvi-didžiau- 
sias dubeltavą 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, N, Y.

Parsiduoda Namai!
Labai Pigiai

Parsiduoda pigiai: 2 mūriniu namumu su 2 gyvenimais, po 4 
kambarius kiekviename. Rendos išneša į 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 kambariu (ruimą.) Kaina — 
$2500.00. Ant Union Avė Kaina — $2500.00.

Parsiduoda: 2 augščią 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 lotas: 33 piedos plonio ir 125 ilgio Ant Union Av.
ir 33 gatv. Kaina ..................................................................... $1200.

Parsiduoda biznio namas, 3 augščią, mūrinis. įtaisytas pa
gal, naujos gadynės. Su elektros ir duju (gas’o) šviesa ir maudy
klėmis. Rendos moka j mėnesį $146. Kaina ......................  $21000

Parsiduoda: Medinis namas. 10 kambarią Union Ave. ir Kai
na ............................................................................................... $2000.

Parsiduoda pigiai: puiki farma Mizurio 40 akeriu. Kai
na ............................................................................................... $600.

Parsiduoda: 2 augščią medinis namas ir smuklė (saloonas) su 
fikčieriais ir visu bizniu. Parsiduoda pigiai, lietuviu apgyventoj 
vietoj už $6500.00. Aut Auburn Ave.

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

Parsiduoda: 3 augščią mūrinis namas del 5 šeimyną. 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 augščią medinis namas. Rendos duoda $40 

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

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

Parsiduoda pigiai: 2 augščią 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 augščią, su augštais 
rūsiais (basmentais). Rendos neša po $24.00. per mėnesį. Kaina
— $3000.00. Ant Racine Ave.

Parsiduoda: 2 augščią mūrinis namas po 6 kambarius. Viduje 
įtaisytos maudyklės ir gasai. Iš užpakalio medinis namas. Rendos 
neša $40.00 mėnesiui. Ant S. Parnell Av. Kaina — $4800.00r „ __ .

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

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

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

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

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

Parsiduoda: 3 augščią 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 kambarią Įnešti reikia $300.00, 
likusie lengvam išsimokėjiinui. Ant Parnell Ave. Kaina — $1600.00

Parsiduoda: mūrinis ir medinis namas 9 kambarią. Skiepą (bes
imautą) 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, gadynes reikia lavitną. Rendos 
neša $32.00. Ant Emerald Ave. Kaina — $370.00.

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

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

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

Atsišaukit į,, ■> -

Tananevicz Savings Bank 
3253 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.
j Kaip Užauginti Puikus Plaukus.

Nėra sunku sustapdyti plaukus nuo slinkimo, jaigu tam 
tikri vastai yrą vartojami.

Mayzels Hair Tonic yra vienas iš geriausią vaistą. Jai
gu jums slenka plaukai, jaigu niežti galvą, jeigu turite plaiskai- 
nu galvoj, tai vartokite šitas gyduoles, o beabejonės sustiprės 
plaukiai. Kaina 50e. ir $1.00 už buteli. Tame reikale galima 
atsišaukti per laiškus arba atsilankykite mano aptiekon.

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

i Reikalaudami pasiusti vaistą, visados ir pinigus prisiąskite.
irp,-u?.MiAMiaMri:riiMi — .............................................................................

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

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

Valandos: 10 Iki 12 ryte • Valandos:A:80 iki 9:80 y e
7 iki į:30 rak. 3 iki 4 po piet Ir po 9 viikarc

13
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14 KATALIKASDARBININKŲ SKYRIUS.
DEL BEDARBĖS.

Atsiradus daug bedarbių, I 
valdžia ėmė žiūrėti kaip čia j 
pagerinus jų būvį. Tam liko ) 
paskirta federate komisija, į 
Vienas komisionieriu Co- 
Jmnbia universiteto prof, i 
Henry R. Seager pasakė:' 
“Ligšiol tebėra girdima; 
tvirtinimas, kad kiekvienas 
sveikas vyras, kurs tikrai 
nori gauti darbų, gali visuo
met susiieškoti darbų. Be 
abejonės pirmiau tai buvo 
teisinga. Tikėti gi tam da
bar, tai reikštų pilna neži
nojimų dabartinio pramonės 
stovio padėjimo.”

Taigi bedarbės klausimas 
nėra juokai. Pripažinama, 
kad trūksta darbų. Dauge
lį darbininkų bedarbė kan
kina, baugina ir nesimato 
geresnių laikų. Pereitame 
“Kataliko” numeryje buvo 
rašyta, kad geriausias išė
jimas iš bedarbės yra eiti 
ant ūkių ir pasirūpinti ten 
apsigyventi. Ūkininkas čia 
nežino blogmečio, nebaugi 
jam bedarbė ir nebaisus 
brangus pragyvenimas ir 
kitos miesto darbininko 
šmėklos. Tegu mūsiškiai be
darbiai eitų ant ūkių.

Ūkiu dėti savo uždirbtus 
pinigus geriau, negu kokion 
kiton biznio šakon. Ūkis 
neša puikų nuošimtį. Pusė
tinas ūkis atneša 15%. Dar
bininkui yra verčiau įsigyti 
ūkį, negu įsitaisyti namus. 
Juk mieste namus įgijęs 
visvien turi eiti dirbtuvei! 
ir save labai susivaržai. Nu- 

, sipirkes gi ūkį, turėsi na
mus ir darbų. Esi liuosas, 
neprigulmingas.

Daugelis lietuvių yra to
kių, kurie yra lietuvoj pa
likę ukius ir čia trumpam 
laikui atvažiavę aukso pasi
semti. Tokiam bedarbiui, 
turinčiam ūkį Lietuvoj, ge
riausias iš bedarbės išėji
mas yra grįšti tėvynėn. Pa
tyrėme, kad tokių labai 
daug grįsta Lietuvon. Tegu 
jų grįsta kuodaugiausia.

Nori, kad duoną pirktų su 
unijos ženklu.

Organizacijos American 
Federation of Labor unijos 
ženklelių departamentas iš
leido atsišaukimų, kad duo
ną pirktų su unijos ženklu. 
Tuomi visuomenė labai pri- 
gelbėtų sutvėrimui duonke
pių unijos. Per pastaruosius 
tris metus uoliai darbuoja
si, kad sutverus duonkepių 
unija. Tame smarkiai dar
bavosi Bekery and Confec
tionery Workers Internati
onal Union of America.

Ypač stengėsi priveikti 
neunijines kepyklas, žino
mas kaipo Bread Trust ir 
General Baking kompani
ja. General Baking kompa
nija valdo didžiausias ke
pyklas didesniuose Suvie
nytųjų Valstijų miestuose.

Vienoj Clevelando dirbtu
vėj, kur išdirbama elektri- 
kinės lempos ir kur dirba 
500 darbininkų, laikoma 
lietsargių ir kaliošų. Ištikus 
lietui ir pašlapus gatvėse, 
darbininkas, užstatęs dole
rį, gauna lietsargį ir kalio
šus pareiti namo.

Liepos 1 d., 1913 m. 45 
didžiose Suvien. Valstijų

krautuvėse buvo 1.052. 208.- 
000 kiaušinių.

Suvienytose Valstijose 
sunaudojama aplink 2.000.- 
000 tonų nudėvėtų plieno, 
šmotų.

Kruppo dirbtuvėse, Vo
kietijoj, dirba 76.983 darbi
ninkai. Jose yra 431 gari
ni! i katilų, 529 garinės ma
šinos ir 3.392 elektrikinių 
motorų.

Šioj šalyj yra aplink 
1.100 elektrikinių mašinų 
dirbtuvių. Jose dirba aplink 
110.000 darbininkų.

Iš Darbo Lauko.
Nubalsavo tęsti straiką.
Calumet, Mich. Tarp 

straikuojančių vario kasėjų 
buvo kilęs klausimas, ar 
grįšti prie darbo, ar tęsti 
straiką. Tas dalykas turėjo 
būti nubalsuotas. Nedėlioj, 
balandžio 12 d., buvo balsa
vimai. Išviso straikininkų 
yra aplink 5.950. Viename 
skyriuj buvo balsuota ir 
1257 balsai buvo tęsti strai
ką, o tik 361 balsas buvo 
grįšti prie darbo.

Straikas eina nuo liepos 
23 d., 1913 m.

Mete darbą.
Marinette, Wis. Marinet

te-Menominee Paper kom
panijos darbininkai parei
kalavo, kad jų algos butų 
padidintos 25c., bet kompa
nija atsakė jiems. 300 dar
bininkų atsakė darbą. Tris 
dirbtuvės sustojo.

Kalnakasiai su darbdaviais 
susitaikė.

Zavesville, Ohio. Anglių 
kasėjai ir savininkai pada
rė naują sutartį ir straiko 
nebus. Sutartis padaryta 
ant dviejų motų. Abi pusi 
nusileido — darbininkai ne
gavo tiek, kiek pareikala
vo, bet visgi mokestis liko 
pakelta. Tie, kurie gauda
vo $2.63, ir $2.28, gaus po 
$2.88 ir $2.50. Kitose smulk
menose taipgi pagerinta ir 
pakelta mokestis.

Organizuoja moteris.
Scranton, Pa. Anna Nea

ry, prigulinti prie Book 
Binders’ unijos, pasiruošus 
suorganizuoti visas šio 
miesto darbininkes. Tam or
ganizavimui labai pritaria 
Central Labor unija ir pa
žadėjo savo pagelbą. Car
bondale ir Pittston organi
zacijos taipgi prigelbės. 
Busiąs visų organizacijų de
legatų susirinkimas. Tas la
bai suartįs visas darbininkų 
unijas ir organizacijas ir 
sudrutįs ryšius tarp jų.

Spėriai organizuojasi.
Kansas City, Mo. Jau čia 

esančios unijos labai dar
buojasi, kad suorganizuoti 
kuodaugiausia darbininkų. 
Organizavimo darbas gana 
smarkiai eina. Krautuvių 
klerkai ir skalbyklų darbi
ninkai jau susiorganizavo. 
Tikimasi, kad umu laiku 
bus pareikalauta unijų čar- 
teriai del liejyklų, restora-

nų ir kitų pramonės įstaigų 
darbininkų.

Unijos nariai aukoja lė
šas ir visur prigelbsti or
ganizavimui. Daug išdalina
ma darbininkams kninge- 
lių, kur aiškiai ir vaizdin
gai išdėta organizavimosi, 
vienybės ir unijų reikalin
gumas ir nauda. Yra daug 
organizavimo komitetų. 
Vieno komiteto darbu yra 
vaikščioti po darbininkų 
neunionistų grinteles ir aiš
kinti unijų naudų. Taigi 
dirbama su atsidavimu ir 
rinitai.

Augščiausiasis teismas pa
laikė darbininkų pusę.

Salem, Ore. Augščiausia
sis šios valstijos teismas 
palaikė darbininkiška įsta
tymų. Valstijos legislatura 
buvo pavedus organizacijai 
Industrial Welfare ( Commis
sion nustatyti minimum 
(mažiausių) mokestį ir dar
bo laikų moterims. Minėta 
organizacija nustatė. Dar
bo diena bus devynios va
landos arba 54 valandos sa
vaitėje. Algos mažiausia tu
ri gauti $8.64 savaitėje.

Tam įstatymui buvo pa
sipriešinta. Buvo nurodo
ma, kad legislatura neturė
jo teisės paskirti kitiems 
nustatyti darbo valandas ir 
mokestį. Sakė, kad konsti
tucija to neleidžia. Sakė, 
kad legislatura pati privalo 
formuliuoti įstatymus. Da
lykas pateko į augščiausįjį 
teismų. Teismas paaiškino, 
kad konstitucija čia neper
žengta ir kad toks įstaty
mas gali būti patvirtintas.

Majoras tarpininkaus dar
bininkams.

Seattle, Wash. Majoras 
Gili paskyrė komitetų, su
sidedantį iš 15 asmenų, iš
tirti prietikius tarp strai
kuojančių vežėjų ir darb
davių. Jau keliatas yra mė
nesių, kaip vežėjai yra iš
ėję straikan. Darbdaviai į- 
vairiais budais norėjo su
laužyti straiką. Vežėjai tu
ri unijų. Tai darbdaviams 
ypač rūpėjo uniją išardyti. 
Darbininkai visą kliką lai
kėsi ’tvirtai. Juos rėmė ki
tos darbininkų organizaci
jos. Iš to aišku, kad jų rei
kalavimai yra geri ir reika
lingi jų būvio pagerinimui. 
Visą laiką darbdavių pas
tangos sulaužyti straiką ir 
panaikinti uniją nuėjo nie
kais. Kur vienybė — ten 
galybė.

Verčia padidinti saugumą.
New York. Ąugščiausysis 

teismas pripažino, kad jei 
kompanija neklausys gais
rininkų komisionieriaus rei
kalavimo intaisyti reikalin
gus įrankius apsisaugoji
mui nuo ugnies, tai kompa
nija bus laikoma, kaipo 
prasižengusi. Sulyg miesto 
įstatymų reikalaujama kai- 
kurie įrankiai gesinti išti
kusį dirbtuvėj gaisrą.

Mokestis laike poilsio.
Boston, Mass. Guberna

torius Walsh pasirašė po bi- 
liūm, kuriuo miestams su
teikiama teisė balsuoti, kad 
darbininkams duodant dvie
jų savaičių poilsį, nebūtų 
sulaikyta jų mokestis. Vi
suose miestuose, kur tas 
įstatymas bus priimtas, 
darbininkas, gaudamas 2-jų 
savaičių poilsį, gaus taippat

tokią algą, kaipir dirbanį.

Geresnių sąlygų reikalauja.
Corsicana, Tex. Unionis- 

tai dailidės, teplioriai ir me
talo darbinikai sustraikavo 
ir reikalauja geresnių dar
bo sąlygų.

Gerai nepavalgydinti vaikai 
negali mokinties.

Edmonton. Darbininkai 
šio miestelio rupinasi, kad 
butų įvestos unijos algos. 
Stengiamasi, kad tam pri
tartų ir mokyklą komitetas. 
Vienas darbininkas pasakė 
komitetui: “Veltas darbas 
yra kimšti vaikams galvon 
mokslą, jei jie nėra gerai 
pa valgydinti ir aprėdyti; 
jus ne ką galite padaryti, 
jei jus nepasirnpinsite, kad 
butų mokama tiek, kiek 
rei kai i nga pra gyvenimu i ’ ’. 
Komitetas svarsto dalyką 
ir yra prielankus darbinin
kams.

Geležinkelių darbininkai 
laimėjo.

Trenton, N. J. Šioj valsti
joj liko perleistas bilius, 
kuriuo reikalaujama, kad 
visi geležinkelio darbinin
kai, dirbantieji astuonias 
valandas dienoj, privalo tu
rėti dvi dieni liuosi kas mė
nuo ir alga tmi darbinin
kams per tuodvi dieni eiti, 
kai]) ėjus. Geležinkelio vir
šininkai ir advokatai bai
siai priešinosi kiliui ir smar
kiai jį -kritikavo. Bet se
natas vienu balsu perleido 
kilių. Senatas neatsižvelgė* 
nei į vieną, kompanijų pri- 
vedžiojimą ir varė savo dar
ką darbininkams ant nau
dos. - 1

Padidino algą.
Pinckneyville, Ill. Unio- 

nistai iškovojo geresnes al
gas. Nuo 5% iki 10% alga
liko padidinta. Dailidės pir- gauna po $16 savaitėje ir 
miau gaudavo 37 %c. valau- dirba septynias valandas 
doj, dabar gaus 45c. valau-j dienoj.
do j. Į----------------

Netikusios medžių kirtėjų 
stovyklos.

Minneapolis. State Labor 
Bureau tyrinėjo darbiniu- landų darbo dieną. Organi
ką padėjimą medžių kirtėjų zuotieji darbininkai labai 
stovyklose. Pasirodė, kad nusidžiaugė del to. Tuo į-
daugelyje vietų stovyklos) 
labai nesveikatingai užlai-j 
komos. Dar-gi susekta daug 
šelmysčių. Darbininkai esą 
apgaulingai viliojami į dar
bą. Kaip tik darbininkas 
uždirba, kad atsimokėti a- 
gentui ir už pravažiavimą, 
tai jis pavaroma. Taigi bo
sai turi susinešimą su agen
tais ir bjauriai išnaudoja 
darbininkus.

Tyrinėtojai pataria, kad 
valstija labai prižiūrėtų 
medžių kirtėjų stovyklas ir 
kad tokios pasibaisėtinos! 
apgaulystės butų panaikin
tos.

Paklausė unionistų.
Hamilton, Ont. Miestas, 

norėdamas sutaupyti keliū
tą dolerių, buvo manęs pa
samdyti darbininkus neuni- 
onistus. Toks miesto val
džios pasiryžimas, žinoma, 
nepatiko unionistams. Nu
ėjo delegacija pas alderma- 
nų komitetą ir išrodė, kad 
miesto taryba del kelių do
lerių silpnina unijas ir jų 
svarbą. Taryba atmainė sa
vo pieną ir samdys unijų 
darbininkus.
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New Yorko valstijos Sing Sing kalėjime elektra nužudyti 4 žmogžudžiai, kurie 
anais metais New Yorke nušovė šuleri Rosenthali. Penktas tame intariamas, 
New Yorko policijos poručninkas Becker, paliktas gyvas lig kolei. Mat, jis dau

giau turįs užtarėjų. ■ ' ■ 4,

Unijų galybė.
Houston, Tex. Kaip ga

linga yra unija matyt iš 
to, kad kol šio miesto kak
lą ryšių dirbėjai neturėjo 
unijos, tai gaudavo po $7 
savaitėje už 10 valandų die
nos darbo. Unijai įsikūrus.

Astuonių valandų dar
bo diena.

Grand Rapids, Mich.
Miestas įvedė aštuonių va-

statymu nekliudoma gaisri
ninkai, policiantai ir mies
to išrinktieji valdininkai.

Organizuojasi valdžios 
darbininkai.

Washington, D. C. Val
džios samdomieji darbinin
kai ima organizuotis. Vady- 
sis Federation of Federal 
Civil Service Employes. Ji 
gyvuos kaipo šaka organi
zacijos American Federa
tion of Labor.

Rupįsis pakėlimu algų. 
Norima padaryti mažiausia 
alga $3 dienoj. Dabartės 
kaikurie valdžios samdinin-
kai tegauna po $1.54. Tokia 
alga buvo nustatyta 1856 
m. 

— — --- O - -- --
Už žmonos suvedžiojimą. 

Paryžiaus policijos inspek
torius Delacroix nušovė sa
vo širdingiausią bičiuolį, 
taippat policijos inspekto
rių Lupiną, kuris turėjęs 
artimus santikius su pirmu
tinio žmona. Policijos bus
te abudu bičiuoliai, kaip vi
suomet, ryte pasisveikino, 
atliko visus reikalus ir a- 
biem išeinant laukan, Dela
croix staiga išsitraukė re

volverį ir penkiais šūviais 
savo bičiuolį ir podraug 
priešininkų paguldė, žmog
žudys paskui pats pasidavė 
į policijos rankas.

Atstovas keliaująs namo. 
Suvien. Valstijų prezidento 
special is atstovas Meksiko, 
Lind, apleidęs Vera Cruz, ir 
išplaukęs į Suv. Valstijas, 
kur manąs po “sunkių” 
darbų gerai atsilsėti ii- pas
kui išnaujo keliauti į Mek
siką.

Nauji judėjimai. Venezn- 
elos respublikoj prasidėję 
nauji revoliucijiniai judėji
mai. Ar.tame turįs kokius 
nors reikalus buvęs tos res
publikos prezidentas Cas
tro, nežinia. Tečiau apie 
Castro senai nieko nežino
ma, km* jis tikrai apsiver
čia.

Karaliui medalis. Italijos 
karaliui Viktorui Emanue
liui pripažinta medalis iš 
milijonieriaus Carnegie ka^ 
pitalo už didvyrystę, kokią 
parodęs žemės drebėjimo 
metu Messine 1909 metais. 
Gi tuo tarpu karalius atsi
žymėjęs tik pažiopsojimu, 
kuomet kiti nelaimingus gy
ventojus gelbėjo.

Didelės vėtros. Vidujinėj 
ir pietinėj Vokietijoj andai 
siautė didelės vėtros, kurios 
padaliusios milžiniškus gy
ventojam^ nuostolius. Vėt
ra daug namų sugrovus.

Karalius vis dar serga. 
Sergantis Švedijos karalius 
Gustavas andai iš savo rū
mų Stokholme nugabentas 
šv. Zofijos ligoninėn, kur 
daktarai padrysią jam ope
raciją. Sakoma, kad kara

lius turįs skilvyj vėžį, bet 
valdiškai tas gandas užgi
nama.

žmogus-žvėris. Romoj pa
trauktas teisman baronas 
Camarda, kuris savo dvi 
jaunesni seserį, už jų palai
dų gyvenimą vienos pilies 
urvan užmūrijo ir taip 18 
metų išlaikė. Viena nelai
mingųjų seserių pirm 3 me
tų mirė, gi antroji šiais lai
kais susekta užmūryta ir pa
leista, bet esanti jau bepro- 
tė. Baronas pa! rauktas teis
man ii* to savo nedoro dar
bo nesiginąs.

Paskutiniu sykiu... Va
tikane pas šv. Tėvą vieši jo 
vyresnysis brolis, krasos 
vaidininkas, Angelo Sarto. 
Popežius savo broliui Vely
kų diena turėjęs pasakyti, 
jogei jau paskutiniu sykiu 
jiedu bendrai praleidžian
čiu Velykų šventę.

Prieš moteris. Francijos 
viršiausias teismas nu
sprendė, kad tos šalies mo
telis, neturinčios jokios tei
sės politikos dalykuose bal
suoti ir todėl taigi šiais par
lamentai! rinkiniais turį už
silaikyti ramiai. Kasžin 
kaip moteris užsilaikys ra
miai, jaigu jos tai]) žemina
mos. Francijos valdžia nors 
pažangioji, tečiau visgi mo
terių teisių žvilgsniu prie
taruose1 ramiai sau gludų. 
Rasi, nori sulaukti kariau
jančių sufragiečių.

Bylą išlošė. Buvęs Fran
cijos prezidentas Fallieres 
apskundęs savininką namų, 
kuriuose gyvenęs, už leidi
mą savo busto kaminams 
perdaug dumuoti... Ex-pre- 
zidentas bylą išlošęs.

14



KATALIKAS ;

ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Nikodemas Overlihgas, pirm., 

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

941 W„ 33rd St.
Ant. Kasparas, Prot. Raštin. 

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

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

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

2118 W. 20th St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE.

Jonas Klimas. Firmsėdis.

Franeiszkus Petraitis,
1330 — 49th

Juozapas Lignugaris,

Narių 
gage) 
rų.

ant pirmo morgičaius (Mort
en peržiūrėjimu visų popie-

ADMNISTRAOIJA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. ir K. ' 

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

K. Stanišauckas, vice-pirm. 
4525 8. Paulina St.

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

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

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

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

1853 West 
45th St. 

Vice-Pirm. 
Ct. Cicero, Ill. 

Prot. Rašt:
4558 8. Paulina St 

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

Vincentas Jasulaitis, Kasierius.
4544 8. Marshfield Av. 

Kastantinas Trakšelis, Gvardijos Ge 
nerolas. 
Liudvikas.
šaljra.

4544 S. Marshfield Av 
Bonovičia, Gvardijos. Mar- 

1849 W. 45th St.

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

3249 So. Morgan Str., 
J. Ridikas, 

3200 
M. 

2118

Kasierius, 
Illinois Court 
Kadzievskis, 
W. 20th St.

Su
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 18th 8t.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

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

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

godone,

200.

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

WILKE-BARRE, PA.
Laukis, Pirmininkas, 
425 S. Grant St. 
Ažis Pagelbininkas, 

130 Stanton St. 
Kučinskas, Fin. Rašt.,

141 Park Avę.
Aceviče, Raštin, Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 
138 S. Meade St.

J. Aušura, Glob. Kasos, 
159 Reese St.

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Teehery St.

J.

J.

P.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA. 

Jurgis Ažis, Pirmininkas.
13 Collins Str.

Vaclovas Kasparaviče.
273 Stanton Str.

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

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

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt. 
60 Sheridan Str.

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Montvila, Maršalka.
192 Almond lane

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

A. Biškys, Pir.
184 New York Av 

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

186 13th Av. 
Newark, N. J.

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

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

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Av. 

Newark, N. J.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ 
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS” ] 

JOS, KENOSHA, WIS.
P. Beišys, Pirm., 

173 N. Ereemont Avė., 
J. Gasiunas, Vice-pirm.,

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

173 N. Freemont Avė.,
P. K. Zakareviče Turtų Rast.

316 Wisconsin St.,
A. Aleliunas, Iždin., 
308 N. Chicago St.,

Iždo užJ M.

S.

DAI-
DR-

ADMINISTRACIJA DB-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

Knygvedis
4521

Ižidiniukas

plrmin., 
Avė., 
J.

D.

Viršulaite,
313 Quince 

Grabaliauskaitč
316 Wisconsin 

Bagdonaviče
564 Dayton

St.

St.

St.

Polekas, rašt.
W. 46th

S. Wood 
St. 

2447-49 W. 45th Pl.

St.
J. Ledukas, 

St.
Anučiauskis,

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Baustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Erank Zatautis, Kasierius,
R. F. D. No. 1 Box 171.

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

Kaz, Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
M. Akiai is, Išdininkas, 

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

So. Boston, Mass.
J. Janušaitis, Išdo. glob., 

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

DRAUGYSTĖS PATALPOS ŠVENTO 
LAURINO.

Port Washington, Wis.
Juoz. Urbonas, pirmininkas 

216 Eranklin St.
Port Washington, Wis.

Juoz. Samalionis, raštininkas 
626 Washington St. 

Port Washington, Wis.

Tėmykit Nariai!
Liet. Teat. Dr-ste šv. Martyno, tu

rės savo čvert-inetinį susirinkimų. Nc- 
dėlioj, 19 d. Balandžio, 1914 m., 1- 
iną vai. po pietų, šv. Jurgio K. svet. 
ant kampo 32 Place ir Auburn Ave. 
Kiekvienas narys pribūti ant šio su
sirinkimo, nes bus labai daug svarbių 
dalykų ant apsvarstymo, taipgi ka
trie dar neužsimokėjote posmertinę už 
J. Rimkų, tai meldžiama užsimokėti. 
Už nepribuvimų ant susirinkimo baus- 

pagal konstitucijų.
Su pagarba,

A. J. Kasparas, Rast.
3416 Auburn Avė.

me

* ‘ KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St. 
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

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

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

Telephone Drover 3241
St. Stoneviče, Vice-Prez., 

858 — 33rd St. 
Nikodemas Overlingas, Rašt.

3245 S. Morgan St.
Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 

3416 Auburn Ave. 
Kazimieras P. Sirus.

918 — 33rd
Ignacas Brazauskis, Knygių*

Prot.,

Iždininkas, 
St.

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

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

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

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

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

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

386 New Grove St.

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 Ketvcrgas 8-tų vai. va
karo Juozą Ridiko svetainėje 3251 
Illinois Court, kampas 33čios gatvės.

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

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

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

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

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

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas 

840 W. 33rd St.
Telephone Drover 3241

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

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

DIDELIS TEATRAS
Po vardu “PALOCIUS EŽERO 

DUGNUOSE” Parengtas Draugystes 
šventos Petronėlės Nedėlioj, 26 d. Ba
landžio (April), 1914 m. šv. Jurgio 
Par. Svet., 32 Place ir Auburn Avc. 
Pradžia 6:30, Svetainė bus atidaryta 
5 valandų, vakare Tikietai 35c., 50c., 
75c. ir $1.00 Ypatai.

Viengenčiai! Maloniai 
kio skirtumo kviečiame 
musų nepaprastų vakarų,
geras ir iš savo pusės rūpinamės vi 
ką 
me

visus be jo- 
atsilanky(i į 
Lošimas liūs

kuogeriausiai surengti. Užkviečia- 
visus. KOMITETAS.
(16-7)

Im

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV.
JURGIO

J.

S.

KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, PA.

Laukus, Prezidentas.
404 Park Avo.

Stanciką, Vice-prezid.
57 Oak Lane.

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. Sekr., 
New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

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

Telephone Drover 324 1
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 St. «

už 6(4
atneša

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

yra
yra

iš- 
na- 

(Mort-

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

41 Serija prasidėjo Utarninke vasa
rio Feb.) 3-i 
sibuna kas
kare Dom. Bernaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, gauna 
suččdyti pinigus del savo ąteities. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6Į4 me
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie-

•čia 1914. Susirinkimai
Utarninkas 8tą vai. va-

at-

tuvaitčs 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

DVIDEŠIMTS METŲ SUKAKTU
VĖS IR GRAŽUS VAINIKINIS 

BALIUS.
Parengtas Dr-tčs 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. vakare. Inžanga 25c. 
Ypatai.

(15-6).

ANTRAS IŠKILMINGAS BALIUS
Parengtas su išlaiinčjimu 6 daiktų, 

vertes $20.00, 1 Auksinis žiedas ant 
užsteliavimo pagal patikimų ir mierą 
vertes $10.00 ir 5 Laikraščiai sanva
tiniai po $2.00, išlaimėjęs galės pasiss- 
kirti kokis patiks pagal išlaimėtojų 
norus. “Vakarinės žvaigždės Kliubo” 
Nedėlioję, 19 dienų Balandžio (Ap
ril), 1914 m. J. Jukniaus Svetainėje. 
4832 W. 14-th St., Cicero (Grand 
Works), Illinois Pradžia 3:30 valan
dą įio pietų Inžanga 25c. Porai.

Todėl visus širdingai kviečiam 
skaitlingiausiai atsilankyti, nes 
vienas iš gražiausiu Balių. Kaip
tinius gyventojus, taip ir aplinkinius 
lietuvius ir lietuvaitės kviečiam sau 
laimės paieškoti arba ką išlaimėti ir 
turėsit progą linksmą laiką praleisti, 
prie gražios muzikos pasišokti, nes 
bus pirmas Balius po Velykų. Tikietas 
bus geras ir ant išlaiinėjimo. Visus 
kviečia, Komitetas.

PASARGA: Viršminėtas Kliubas 
laiko savo susirinkimas kas mėnesį, 
pirmą ncdėldienį, S. Žyibo svetainėje, 
50th Avė., kampas 14th St., Cicero, 111.

kuo- 
bus 
vie-

3:30 inžanga 10c. šitie, ’du vakarai 
bus paskutiniai Chicagoje. Užtat ant 
šių vakarų Chicagiečiai turės progą 
išgirsti Iliustruotas Daineles pirma kar
ta Chicagoje Dainuos P-ne Janušaus
kienė.

Seredas Vakare atsibus Waukegan, 
Ketvergu Vakare, Kenosha, Wis.

CHORAS! bus leidžiamas dainuoti’ 
viešai publikai. Inžanga 35 — 25c. 
Duris atsidarys nuo 7 vai. prasidės 
8:15.

REIKALAUJAME:
5 gerų siuvėjų (kriaučių) prie mo

teriško siuvimo. Darbas ant visados 
ir geras užmokestis. Atsišaukite pas:

L. Kasper,
3131 Wenthworth Ave., Chicago.

(14-5-6-7)

Parsiduoda pigiai: Smuklė (saliu- 
nas) 84 piedos ilgio. Geras biznis, ge
roj lietuvių apgyventoj vietoj. Greta 
šv. Jurgio bažnyčios. Priežastis sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon. Turi bū
ti parduota greitu laiku.

TANANEVICZ SAVINGS BANK 
3253 So. Morgan St., Chicago, Ill.

SENAI LAUKIAMAS TEATRAS.
“Jaunų lietuvių Amer. Taut. Kliu

bas”. — Stato scenoje: R. Blaumano, 
trijų veiksmų dramą “Pikta Dvasia” 
Nedėlioj, Balandžio (April) 19 d. 
1914 m., šv. Jurgio par. svetainėj, 32 
PI. ir Auburn Av. Pradžia 6 vai. vak. 
Tikietai 25c ir augščiau.

Kiekvienas jau žino, kad jeigu a- 
toisi pamatyt “Piktų Dvasią”, tai 
turėsi tie jokų kiek tik panėši; tiek, 
kaip niekur kitur. Taigi jauni ir se
ni dideli ir maži “Ura!” — Visi į 
tą vakarą!

Po vaidinimui bus dainos, paskui 
balius su tautiniais šokiais. Maloniai 
užkviečia.

J. S. A. T. K. Komitetas.

RAČIŪNO PAVEIKSLŲ.
PERSTATYMAI ATSIBUS: 

Paantriname Perstatymą,
Apveizdos. Dievo Salėje, 18 ir Unino 

Gatvių Nedėlioję Balandžio 19 d. du 
perstatymui. Pirmas ant 3:30 po pie
tų del vaikų ir bedarbių inžanga 20e 
vaikamslOe Antras perstatymas atsi- 
daris duris ant 7. prasidės ant 8. va-

Paieškai! Kazimiero Mesiuno, paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio pav., Ragi- 
nėnų sod. Jei kas žinotumėt, arba jis 
pats širdingai prašau atsišaukti. Adre
su:

Bcrnad. M. Doczko,
Box 954 Spring Valley, III.

(16-7-8)

Parsiduoda pigiai: 4 lotai ir ma
žas namas už $1000.00 North 61st Av. 
priežastis savininkas serga ir nori iš
važiuoti į gydyklą.

TANANEVICZ SAVINGS BANK 
3253 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Paieškau savo dėdės Stanislovo Ma- 
saičio, paeina iš Kauno gub. ir pav., 
Veliuonos par., Tamošių sod. Ameri
koj gyvena apie 18 metų. Noriu su
sirašyti laišku. Kas ji žino, arba jis 
pats bukite geručiai praneškite jo a- 
dresą.

Kazimieras Masaitis,
Pj O. Box 18 Westfield, Mass.

(16)

Parsiduoda pigiai: Smuklė (saliu- 
nas) su namu ir laisniais. Namas mū
rinis 84 pėdų ilgio. Gerai einąs biz
nis ir geroj lietuvių apgyventoj vietoj. 
Greta šv. Jurgio bažnyčios. Priežas
tis savininkas išvažiuoja j Lietuvą. 
Turi būti parduota greitu laiku.

TANANEVICZ SAVINGS BANK 
3253 So. Morgan St., Chicago, Ill.

DIDELIS GRAŽUS BALIUS.
Parengtas Dr-stčs Susivienijimo Bro

lių Lietuvių Nedėlioj, Baland. (April) 
19, 1914 m. Casino Svet., 645-47 W. 
12th St., Pradžia 3 vai. po pietų. In
žanga 25c Porai.

Visi lietuviai ir lietuvaitės širdin
gai kviečiami atsilankyti į šitą gra
žų balių. Galėsite smagiai pasilink
sminti ir puikiai praleisite liuosą lai
ką. Kviečia Komitetas.

(16)

Paieškau savo brolio Klemenso Dauk- 
šio paeina Kauno gub., Šiaulių pav. 
Meškuičių parapijos sodž. Jauniunų; 5 
metai kaip Amerikoj. Pirmiau gyveno 
Chicago, bet dabar girdėjau, kad gy
vena New Yorke, kas žino apie ji ar 
jis pats malonesitė atsišaukti ant šio 
antrašo.

Antanina Daukšiče
943 W. 34th St., Chicago, HI.

(16)

ANT PARDAVIMO.
$2.350 nuperka 2 augštų medinį na

mą, storinis priešokis, basement ak
meninis. Tvartas užpakalyje. Ramios 
atneša $33.00 į mėnesį. Kreiptis:

P. M. Walsh, 
3437 Wallace St., Chicago, 111.

(Užpakalyje.)
(16-7)

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS.
Lietuvių teatraliuis Kliubas “Lie

tuva”, Stato scenoje, didelį veikalą 
verstą iš anglų kalbos: “Maža poni 
niekas”. Nedėlioj Balandžio (April). 
19 d., 1914 m. Columbia Svetainėje 
ant 48 ir So. Paulina gatvių. Pradžia 
7 vai. vakare. Svetainė atsidarys: 5:- 
30 vai. vak. Bilietai po 25c ir dau
giau.

Gerbiamieji!
šis. veikalas yra nepaprastai įdo

mus iš tikrų augių gyvenimo atsitiki
mų. Vertė ji narys: “L. T. K. S.” 
K. Z. Vežei. Kviečiame visus kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti; užtikrina
me, jog busite užganėdinti. Vaidinto
jai parinkti geriausi scenos mylėto
jai, kurie visus atsilankiusius pilnai 
užganėdins.

Su pagarba,
L. T. K. S. Komitetas.

(16)

LIET. DAINOS IR DRAMOS DR- 
JOS “BIRUTĖS” ATYDAI.

KENOSHA, WIS.
Turiu už garbę pranešti gerb. “Bi

rutės” dr-jos nariams, jog susirinki
mas įvyks Balandžio 19 d., 12 v. po 
pietų šv. Petro par. bažnytinėje sa
lėje. Todėl gerbiamieji nariai malo
nėkite visi atsilankyti, lies yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Taipgi ne- 
užmirškyte pakviesti ir savo draugus, 
rašyt i es pri o ‘ ‘ BIRUTĖS ’ ’.

Nutarimų rašt. A. J. Kvedaras.

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 ” Administraci j a.

Ant pardavimo groserne ir bučerne 
labai geroj vietoj tarp lietuvių ap- 
gyvetna. Gera vieta del lietuvio. At- 
gyventoj. Gera vieta del lietuvio. At
sišaukite: 835 W. 123 St., W. Pull
man, Ill.

Del žiuios:
835 W. 123 St., W. Pullman, III.

(16)

skyriai, geri elevatoriai ir kitokie 
patogumai. Klein Brothers užsitarnau
ja gero kredito, nes viskas čia yra 
taip, kad patenkinti visokį kostumerį-

Padidinti skyriai.
Labai indomųs yra nauji padidinti 

skyriai. Dabar Klein Brothers firma 
yra vieną didžiausių centrų visoj Chi
cagoj. Naujas beizmentas yra geriau
sias Chicagoj.

Odinių, mezginių, pančekų ir kito
kių daiktų skyriai padinti 2.000 ketv. 
pėdų.

Apatinių skalbinių ir vyrų aprėdulų 
žymiai padidinti ant pirmųjų lubų 
naujojo namo.

Naujas skyrius išimtinai del mote
rių ir merginų avalų pardavimo.

Vyrų ir jaunų vyrų skrybėlių sky
rius padidintas tris sykius. Viskas ap
saugota nuo dulkių.

Vaistų skyrius padidintas keturis 
kartus.

Saldainių skyrius yra žymiai iš
didintas.

Visokių drobių ir tam panašių pre
kių skyrius yra labai didelis.

Muslininių aprėdalų, vaikų drabu
žių skyrius yra daug dabar didesnis.

Padidintas kurtinų, kaldrų skyrius.
Grokrinių daiktų ir visokių likierių 

yra labai apstus.
Tie, kurie atsilankys atidarymo nau

jo namo savaitėje turės progą pigiai 
pasipirkti labai gerų dalykų.

Taupyk pinigus!
Mes iššveičiame, išprosuojamo ir 

pertaisome pavasarinius siutus ūžt že
miausią kainą. .

A. EPSTEIN,
809 W. 19 St., (Netoli Halsted St.),

kare. Inžanga 35 ir 25c.
Panedėlyj ir Utarninke Bal. 20—21 

šv. Jurgio Svetainėje ant Bridgepor- 
to Vakarais vaikų nebus leidžiama 
užtat speciališkai bus duotas vai
kams perstatyuias Utarninke po pietų

Studentų Apšv. Pašilių. Vakarėlis 
Surengtas 1-mos Kp. L. M. S. A. Su
imtoj, Baland.—April 18, 1914 M. Mel- 
džio svet. 2242-44 W. 23rd PI Inžan
ga 25c ir augš Pradžia 7 vai. va
kare. Nuoširdžiai kviečiame atsilan
kyti visus į musų apšvietos vakarėlį, 
kur linksmai galėsite pasišokti, pasi- 
bovyti ir smagiai gražiai praleisti sa
vo liuosą laiką. Kviečia visus Komite
tas.

Wisconsino Parmos.
40 akerių farmą, trįs mylios nuo 

miestelio, 8 akeriai nuovalyta, medi
nės namas, geras kelias. Kaina $600. 
Įnešti $200, kita suma išmokėti su 
6%-

—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 
farmonas. Kaina $900. Įnešti $300, ki
ta ant lengvų išmokesčių.

—O—
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 ąkorių, trįs mylios nuo gero lie

tuviško miestelio, 8 akeriai nuvalyta. 
Tiktai $450. Dalis grynais pinigais.

Yra ir daugiau farmų Wisconsino 
ir Michigane ant pardavimo.

GRIMMER LAND COMPANY 
Room 1007

133 W. Washington St., Chicago, Ill.

PARMOS! FARMOS! FARMOS!
Turim geriausių žemių su trobesiais 

ant pardavimo pietiniame Michiga
ne, netoli nuo bažnyčios, geležinke
lio; sveikas, oras, žemė lygi. Turiu ir 
neišdirbtos žemės. Kreipkitės pas.

A. Sulkovski,
Box 203, Pineouning, Mieli.

Ant pardavimo namas (Cottage) su 
penkiais kambariais. Namas randasi 
gražioj apygardoj, tarp lietuvių ap
gyventoj Savininkas už namą rei
kalauja. $2200.00. Atsišaukite:

Frank Locaitis,
1319 So. 49th Avė., Cicero, III.

(16-7-8)

Parsiduoda: Saliomis geroj lietuvių 
apgyventoj vietoj greta šv. Jurgio 
svetaines pardavimo priežastis: Savi
ninkas išvažiuoja Lietuvon.

Adresas:
3337 Auburn Avc. (33rd IT.) 
(16-7-8)

Atsitikimas.
Dėl netikėtos priežasties turi but 

parduota labai pigiai 4 lotai ir stuba 
Chicagoj, labai gražioj vietoj, už $1,- 
000 $500 reik įmokėti, o kitus $500 
ant lengvų išmokėjimų po $10 ant 
mėnesio. Norintieji greitai atsišaukit 

J. Sinkus,
3130 S. Halsted St., Chicago, Ill.

(16)

Ant raudos Storas 3432 S. Halsted 
St., Groserio ir bučernės intaisai (Fix
tures).

Buske,
3505 S. Halsted St., Chicago.

(16-7)

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

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

(15-6)

TĖMYKITE!

Akinius prirenkame už dyka!
Kada pradeda skaudėti galvą, akys 

raudonos darosi, tai reiškia — suiri
mą nervų. Gerai pritaikinti akiniai per 
gera, aptometristę, kaip šit D-rą Filz- 
patrick, lengvai tas ligas sulaiko. Su
stabdo galvos 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.

ROCKFORDIECIŲ ATYDAI.
Norėdami nusipirkti didžiausia lie

tuvių laikraštį “KATALIKĄ”, vi
sados gausite pas

K. Masalski,
1202 S. Main St., Rockford Ill.

REIKAI.INGAS.
Vikrus, gerų tėvų vaiWs prie”m- 

taliko” redakcijos. Turi but pabai
gęs Public School.

Atsišaukite į
“KATALIKO” Redakciją.

ANT RANDOS.
5 puikus kambariai moderniškai iš

rengti.
Atsišaukite į
TANANEVICZ SAVINGS BANK.

3253 So. Morgan St., Chicago, HL

PENKTAS GRAŽUS BALIUS
Parengtas National Lithauanian At- 

letic Club. Sub. vak., Baland. (April) 
18, 1914 m. Freiheit Turner Svet., 
3421 S. Halsted St. Balius prasidės 
7:30 vai. vak. tęsis iki 3 v. ryto. In
žanga 25c ypatai. Muzika p. B. Ežers- 
kio.

Visi maloniai kviečiami skaitlingai 
atsilankyti į šitą puikų balių, o užtik
riname, kad smagiai praleisti laiką ir 
pasidžiaugsite iš gražaus pasibavoji 
mo- Kviečia Komitetas.

(16)

DIDELIS BALIUS.
“Draugija Saldžiausios .širdies V. 

Jėzaus”, Nedėlioj; Balandžio 26 d. 
1914 m., renge didelį balių, Freiheit 
Turner Svetainėje, 3417 S. Halsted St. 
Inžanga 25c porai

Užkviečia visus kuoskaitlingiausia 
atsilankyti.

KOMITETAS.
(16-17)

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 
laikas pirkti lotus arti tų dideliu 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 aut šio antrašo:

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

Chicago, Illinois.

storas ant Randos.
Su Grosernčs 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)

BALIUS!
Atsilankykit! į 36-tą BALIŲ, pa

rengtą Jaunų Lietuvių pasilinksmini
mo Kliubo. Nedėliojo Balandžio 19 d. 
1914 m. Unity Club House, 3140 
Indiana Avė. Pradžia 6 vai. vak. In
žanga 25c.

! PAIEŠKOJIMAI.

Vietos ieško:— pirmos klesos kning- 
vodys stonografas; turi penkių metų 
patyrimą. Geriausios rekomendacijos. 
Gali vesti visą ofisą.

O. Balčaitis, 
8462 Vincennes Ave., Chicago, 111.

(15-6-7) x

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

Adresas:
Jurgis Šnekutis

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

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.

Įsitemyk šį
Pakelį!
Kartais gali gauti 
garsaus pam ex- 
pellcr pamėgzdžie- 
jimus be jokios 
vertės, jei nebusi 
atsagus. žiuržk į 
įkąrą ir atmink 
Richtero vardą 
25c. ir 50c. pas 
visus pasitikėtinus 
aptiekininkus.

F.A.Richter&Co.
74-80 Washinton St.,
New York, N. Y.

Išpardavimas!
Mes parduodame kotus siutsu ir 

vestuvių aprėdalus 50% pigiau negu 
kitur. Mes patįs išdirbame prekes ir 
kostumoris gauna pelną. Tuo ateik 
pasižiūrėti.

Parsiduoda bučerne ir groserne dide
lė ir puiki gintoje vietoje adresas:

3244 So. Morgan St.,
Kampas 33rd Street.

(16)

DIDELĖ FIRMA APVAIKŠČIOS 
ATIDARYMĄ PADIDINIMĄ 

KRAUTUVES.
Klein Brothers, Halsted, 20 g. ir 

Canalport avė., panedėlį formaliai a- 
tidaro penkių lubų namus, pridėtus 
prie krautuves. Bus duodami nemo
kami atminimo dalvkai. geri išparda
vimai, didis koncertas, suteikiamas 
Pilseno beno.

Klein Brothers augimas.
Augimas Klein Brothers firmos bu

vo nuostabus. 34 metai atgal buvo 
pradėtą mažame name ir per tą laiką 
išaugo į didžią Komercialę įstaigą.

F. BUFFENSTEIN
3447 S. Halsted St., arti 35tos

Parsiduoda pigiai pirmos klasės bu- 
černė, su namu, ar be namo.

Anton Proczky
2856 Emerald Ave., Chicago

(16-7-8-9)

Nauji namai.
Puikus naujieji namai rodo didel 

progresą, čia matai visur pastatyta 
sulyg vėliausių patogumų; yra nauji

gauti DYKAI dvi garas sr.tu- 
kas ir Katalioga visokiu goru 
magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

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

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKASI

3261 S. Halsted St. Chicago, III.

i 
t

15


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

