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Karas su Meksiku!
Specialis Kongreso posėdis.

Amerikonų karinis upas.
Nesutikimu priežastis.

Karinės abieju šalių jėgos.

PREZIDENTAS WILSON PRIEŠINASI KARUI. 
JIS NORI KARO TIK PRIEŠ HUERTĄ. NORI 
TIK TĄ DIKTATORIŲ IŠVYTI IŠ MEKSIKO.

Revoliucijinis judėjimasRusijoje.Italija pavojuje.
Neramybes Chinijoj.

Šiandie ar rytoj, o gal vė
liaus kiek turės būti paskel
btas karas Suvienytųjų Val
stijų prieš Meksiką! Meksi
ko diktatorius Huerta per
eitą nedėldienį galutinai at
sisakė pagerbti meksikonais 
išniekintą Suv. Valstijų Vė
luvą mieste Tampico ir įsa
kė savo užsieniu reikalu mi- 
nisteriui pranešti apie tai 
Suv. Valstijų ambasadoriui 
Meksike. Huerto atsakymas 
•uuyu iaxi.oidsE.as ir trumpai, 
kad Huerto valdžia nemano 
pildyti Dėdės Šamo reika
lavimų, nemano saliutuoti 
Vėluvą, kadangi Suv. Val
stijų valdžia ligšiol nėra 
pripažinusi jo valdžios. Nuo 
nepripažintos valdžios nesą 
ko ir reikalauti. Taigi aišku, 
kad Huerta jau nenorės už- 
ganapadaryti Suv. Valsti
joms.

Kadangi Suv. Valstijų 
prezidentas pas Huertą rei
kalavo Vėluvą pagerbti vė
liausiai lig 6 vai. vakare 
pereito nedėldienio, gi už 
nepagerbimą pagrasinta 
jam karu ir, kad Huerta ga
lutinai to neišpildė, prezi
dentas Wilson pereitą pane- 
dėlį sušaukė specialiu posė- 
din kongresą ir buvo mano
ma, kad jis pareikalaus bū
tinai karo su Meksiku. Te- 
čiau prezidentas Wilson pa
sirodė bailum žmogum. Jis 
savo pranešimu kongresui 
išlukšteno kilusius nesutiki
mus su Meksiku ir pabrėžė, 
jogei apie karą su Meksiku 
dabar dar negalį būti nei 
kalbos. Jis prašo kongreso, 
kad šis leistų jam panaudo
ti karo laivyną ir sausžemio 
armiją visų Meksiko uostų 
(portų) blokadai ir dikta
toriaus Huerto prašalinimui 
iš diktatorystės. Karas su 
Meksiku esąs nereikalingas; 
jis reikalingas tik prieš Hu
ertą, tą baisų Meksiko ne
vidoną, kuris neduodąs ra
mumo visam pasauliui. Tai
gi prezidentas už Vėluvos į- 
žeidimą pareikalavo karo 
tik prieš vieną Huertą.

Gi tauta kitko laukė iš 
prezidento. Todėl ir nedy- 

vai, kad kaip kongrese, taip 
ir visoj šalyj gimė trukš-

mas. Argi ne juokai — vi
są karo laivyną siųsti tik 
prieš vieną Huertą, taip 
sujudinti visą šalį, tiek išsi- 
lėšuoti ir taip daug nusiže
minti prieš Meksiką.

Po tam prezidento Wilso- 
no pranešimui, kongreso že
mesnysis butas parėmė pre
zidento pieną ir didžiuma 
balsų išnešė rezoliuciją, kad 
karas turi būti vedamas tik 
prieš Huertą. Bet senatas 
pasipriešino u nežinia kokį 
išneš nutarimą. Tas įvyks 
kiek vėliau, apie ką paminė
sime vėliausiose žiniose. Ro
dos, senatas privers prezi
dentą kariauti su visu Mek
siku, bet ne su vienu Huer
ta. Tas įvyks todėl, kad vi
soj šalyj karinis upas labai 
pakilęs, visi nori karo, visi 
anan ruošiasi.

BET KARAN RUOŠIA
MASI.

Kuomet po visą šalį pa
sklydo žinia, kad Meksiko 
diktatorius Huerta atsisa
kė pagerbti žvaigždėtą Vėlu
vą, visur prasidėjo smarkus 
judėjimai ir ruošimąsi ka
rau. Dar galutinai karo ne
paskelbta, gi anan kuogrei- 
čiausiai ruošiamasi. Karo 
departamente dirbama išsi
juosus dienomis ir naktimis; 
tas pat veikiasi ir arsena
luose. Rūpestingai apžiūri
ma kanuolės ir šautuvai, 
viskas valoma, tvarkoma, 
reguliarė kariuomenė visuo
se fortuose pasirengus ke
lionėn į Meksiko pasienį. 
Paskui aną bus karau pa
šaukta visli valstijų milici
ja (tautinė gvardija), to
liau atsarginiai kareiviai. 
Milicijantų skaitlius bus 
reikalaujamas iš kiekvie
nos valstijos pagal gyvento
jų skaitliaus. Valstija Il
linois, pav., turės suteikti 
16.000 miliciantų (karei
vių); New Yorko valstija 
net 22.000. Į 24 valandas po 
karo paskelbimui turi būti 
sutaisyta 200.000 kariuo
menės ir pasiųsta Meksiko 
sienos linkon.

Tuo tarpu Atlantiko vi
sas karo laivynas jau pa
siekęs Meksiko pakraščius, 
uostus Tampico ir Vera

Suv. Valstijų karo laivyno vyriausias komendantas, admirolas Badger.

Cruz, kur laukia iš Wa- 
shingtono galutinojo įsaky
mo. Jei bus liepta padaryti 
uostų blokadą, tada kaip 
Atlantiko, taip Pacifiko ka
ro laivynai uždarys visus 
Meksiko uostus ir diktato
rius Huerta prievarta tu
rės pasitraukti iš savo vie
tos. Bet jei bus paskelbta 
karas prieš visą Meksiką, 
tuomet bus kas kita: bus 
užimti arba subombarduoti 
visi Meksiko uostai, gi 
sausžemio armija užims sos
tinę Mexico City — ir ta
da bus po... Meksikui. 
Meksikui ginties arba ka
riauti, nėra jėgų, trūksta 
kariuomenės, neturi jokio 
karo laivyno.

KAS PAGIMDĖ TUOS 
NESUTIKIMUS?

Pereitam “Kataliko” nu- 
meryj minėjome, kad ba
landžio 9 d. mieste Tampi
co, kurio uoste stovėjo ke
li S. Valstijų karo laivai, 
Huerto valdininkai arešta
vo Suv. Valstijų vieną ofi- 
cierį, paymasterį, ir kelis 
jurininkus. Oficieris su ju
rininkais kariniu laiveliu 
‘ ‘ Dolphin ’ ’ priplaukė prie 
krašto, kur norėjo pasiimti 
sau reikalingo gazolino. Tuo 
tarpu vienas Huerto armi
jos pulkininkas prievarta 
inėjo laivan “Dolphin” ir 
suėmė esančius jurininkus 
ir oficierį. Paskui juos vi

sus po saugia sargyba, kai
po didžiausius piktadarius, 
per miestą pėsčius nuvarė į 
kalėjimą, kurian ir uždarė.

Apie tai tuoj aus praneš
ta Suv. Valstijų admirolui 
Mayo, kuris tuomet su ke
liais karo laivais stovėjo 
ties Tampico uostu. Jis pa
reikalavo suimtuosius pa- 
liusuoti ir už tokį at
kaklų prasižengimą pagerb
ti Suv. Valstijų vėluvą, va
dinasi, vėluvą kur viešoje 
vietoje išskleisti ir iš pa
trankų iššauti 21 sykį. Su
imtieji, žinoma, tuojaus bu
vo paleisti ir Huerta asme
niškai Suv. Valstijų amba
sadorių atsiprašė, bet vėlu
vą pagerbti atsisakė. Bet 
kuomet jis paskui prispir
ta prie sienos, apsiėmė šū
viais pagerbti vėluvą, jei 
ir Suv. Valstijos tokiuo pat 
budu Meksiko vėluvą pa
gerbsiančios.

Washingtono kabinetas 
atlaikė speciali posėdį. Nu
spręsta daryti taip, kaip 
Huerta nori, bi tik atsikra
čius negeistino karo, kurio 
taip daug bijo pats prezi
dentas Wilson. Ir apie tai 
pranešta Huertai.

Bet šis gudrus ir pilnas 
suktybių. Jis apreiškė, jo
gei tik taip sutinkąs Suv. 
Valstijų vėluvą pagerbti, 
jei bus šaudoma pamainiui, 
ty., kuomet meksikonai sy
kį iššaus iš patrankos, ame

rikonai tą patį turi daryti 
ir vis taip vienas šūvis pas
kui kitą, kol nebus iššauta 
21 sykį iš abiejų pusių. 
Taip bent seniau pasielgta.

Huerto noras pranešta 
prezidentui Wilsonui. Šis 
vėl sušaukė speciali kabine
to posėdį. Kabinetas nu
sprendė Huertai pasiųsti 
ultimatum, ty. paskutiniu 
kartu pareikalauti, kad jis 
be jokio išsikalbėjimo pa
gerbtų vėluvą 21 šuviu, gi 
į tuos šuvius jam bus atsa
kyta šūviais nuo amerikoni- 
nių karo laivų.

Tatai ultimatum ir pa
siųsta. Jame buvo pažymė
ta, kad jei Huerta ligi ba
landžio 19 d. 6 vai. vakare 
nepagerbsiąs Suv. Valstijų 
Vėluvos, tuomet bus paskel
btas Meksikui karas!

Huerta ir tą ultimatumą 
suignoravo — Vėluvos nepa
gerbė. Vadinasi, turėjo bū
ti paskelbtas Meksikui ka
ras. Bet štai pereitą pane- 
dėlį prezidentas Wilson ei
na specialin kongreso posė- 
din" ir reikalauja užuot ka
ro su Meksiku, tik su dik
tatoriumi Huerta. Taigi per- 
sistatykite sau dalies ameri
konų pasipiktinimą! Ir, ma
noma, kad prezidentas bus 
priverstas karan su Meksi
ku, nes jau nereikia dides
nio Suv. Valstijoms nusiže
minimo._________________

(Tąsa ant 16 pusi.).

ANGLIJOJE RAMU.
Visai nemanoma, kad ul- 

steriečiai sukiltų.
Po švenčių Anglijos par

lamento posėdžiai prasidė
jo gana ramiai, todėl spėja
ma, kad delei Irlandijos sa
vivaldos visas krizis jau 
praėjęs.

Londono dienraščiai pla
čiai aprašinėja apie ulste- 
riečių ginklavimosi, tečiau 
gyventojai, tai skaitydami, 
visai mažai domos į tai at
kreipiu.

Tą visuotiną suraminimą 
įvykdė premiero Asquith o 
sugrįžimas parlamentam 
Kadangi Irlandijos savival
da parlamente dar galuti
nai neapkalbėta,, politikai 
reikalauja tuo dalyku pa
skubėti ir pataria Ulsterio 
provinciją išskirti iš Irlan
dijos keliems metams.

Ir nelaukiama, kad par
lamente tuo tikslu gimtų 
koks naujas trukšmas.

Šiais laikais spaudai me
džiagos suteikia anglų ir ir- 
landų aristokratijos tarp 
savęs neapykanta. Jie ima 
kiti kitus boikotuoti. Mat, 
ir aristokratams anglams 
nepatinka tasai “home ru
le”.

NAUJA REVOLIUCIJA.
Chinijoj maištus kelia 

kariuomenė.
Iš Shanghajaus Londonan 

pranešta, kad Chinijoj, bū
tent pietinėj dalyj, gimus 
nauja revoliucija. Pirmiau
sia maištus sukėlę regule- 
riai kareiviai mieste Siafu. 
Išžudę visus savo oficierius, 
jie prisišliejo prie žinomo 
žmogžudžio-plėšiko ‘ ‘Balto
jo Vilko” gaujos.

Sulyg kito pranešimo, re
voliucija jau gimus šešiose 
provincijose, kuri nukreip
ta priešai dabartinį prezi
dentą Yuan-Shi-Kai. Sako
ma, prie tos revoliucijos 
daug prisidedanti Japonija, 
kuriai norisi pasinaudoti 
suirutėmis.

SUIMTAS VOKIEČŲ 
OFICIERIUS.

Albanija pasmerkia Grai
kijos pasielgimus.

Paryžiaus “Matin” skel
bia žinią iš Brica, kad ne
toli Mars le Tour, Franci- 
joje, policija suėmus puikiai 
apsitaisiusį poną, kuris su 
doma tėmijęs į artilerijos 

šaudymus. Suimtasis pasi
rodė esąs vokiečių armijos 
oficierius. Palaikytas kalė
jime.

Albanijos naujoji valdžia 
pasiunčiusi Europos valsty
bėms notą, kurioje išrodo- 
ma Graikijos dviveidis pa
sielgimas. Nors Graikija E- 
pirą apleidjžianti, bet po
draug kurstanti prieš Al
banijos valdžią tos provin
cijos gyventojus.

Romoj apturėta žinia, 
kad albanai esą neužganė
dinti naujaja Albanijos val
džia. Wied nuolat palinkęs 
link Austrijos ir Italijos, 
kad tuo tarpu ..albanai-po-į 
rūtų, idant jų salis nebūtų 
jokioj svetimoj intekmėj.

SUOKALBIAI RUSI- 
SIJOJE. ' 

Suokalbininkų ir studentu 
baudimas.

Peterburgo policija ilgai 
šnipinėj us revoliucijinių 
suokalbių ir pagaliau vieną 
naktį padarius kratą pas 
nužiuromus asmenis. Daug 
namų iškrėsta ir daug as
menų suimta, tarp .kurių 
suimta ir nekoks Agajev, 
pas kurį rasta slapta spaus
tuvė.

Tomis dienomis ir Kieve 
susekta slapta spaustuvė, 
kur buvę spauzdinami re- 
voliueijinio turinio lapeliai. 
Suimta daugiau 100 asme
nų, daugiausia studentų ir 
šiaip profesionalių žmonių.

Peterburge pasibaigus 
byla daugybės gimnazistų 
už prigulėjimą į slaptąsias 
draugijas. Nekurie suim
tieji jau daugiau metų lai
komi kalėjimo. Teismas tik 
vieną paliuosavęs, gi visus 
kitus nubaudęs ištrėmimu 
ir kalėjimu.

Kuone visuose Rusijos 
universitetuose prasidėję 
smarkus judėjimai. Policija 
studentus tečiau areštuoja 
ir uždaro ilgesniam laikui 
kalėjimam

Varšavoj keli desėtkai 
lenkų studentų nubausta 
kalėjimu už išdaužymą lan
gų Vokietijos konsulato.

PIRKLYBINIS KARAS.
Tą karą turi pravesti Suv. 

Valstijos su Vokietija.
Po pietinės Amerikos res

publikas šiais laikais tran
kosi Vokietijos kaizerio

(Tąsa ant 10 pusi.).
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iš Lietuvos. ®

JONAS SIABAS.

Jono Siabo vardas tik 
mažai Lietuvos veikėju gru- 
pai žinomas, nors tas žmo
gus daug pasidarbavo sun
kiausiuose musų spaudos 
uždraudimo laikuose. Buvo 
jis vienas artimiausių Povi
lo Višinskio veikimo drau
gu.

Nuo mažens silpnos svei
katos, negalėjo mokyklos 
lankyti. Augo savo motinos, 
pasiturinčios dvarininkės, 
Krimlių dvarelyje (Panevė
žio apskr.), kame apie Lie
tuvos tautinį atgijimų nė 
prisiminto, rodos neprisi
mindavo. ..

Taippat ir J. Siabo arti
mų genčių- tarpe Jaunos 
Lietuvos siekimų niekas ne
suprato ir niekas jiems ne
prijautė.

Kaip tokiose sąlygose ir 
tarpe tokių žmonių užaugo 
ir subrendo toks savo šalies 
demokratinės visuomenes i- 
dealams atsidavęs ir jais 
vien begyvenęs žmogus, 
kaip a. a. Jonas Siabas kad 
buvo — išsiaiškinti sau sun
ku.

Ilgus metus musų sun
kiausių kovų valandose už 
spaudos atgavimų Jono Sia
bo niekame netruko. Tar
navo kuo galėjo: savo svei
kata, žygiu, turtu, pats pa
sitenkindamas kuomažiau- 
siu. 3 W

Reikėdavo anais laikais 
^iit * kokiam visuomenės 
tikslui pinigų — J. Siabas 
padėdavo visuomet jų su
ieškoti; reikėdavo uždraus
tos tuomet lietuvių litera
tūros kur-nors nuvežti, pa
slėpti arba išgauti — ir tų 
J. Siabas padarydavo. Vie
nu žodžiu, J. S., kaip jau 
sakyta, tarnavo Jaunai Lie
tuvai su visu savo galėji
mu.

Garsioje anais laikais te
atro afišų lipdymo byloje, 
abu su P. Višinskiu dalyva
vo. Buvo tai afišos, Mintau
jos miesto viršininko leis
tos spauzdinti lietuviškomis 
raidėmis, skelbiančios “Vel
nio spąstuose” vaidinimų. 
P. Višinskis drauge su J. 
Siabu išlipdė tas afišas vie
name Lietuvos miestelyj e 
(rodosi Pašvintinyj, Šiau
lių apskr.) ir buvo už tai 
abu policijos tieson pa
traukti. 1903 metais vasarų 
ta byla atsidūrė net sena
te, kurs, nuodugniai visus 
tos bylos etapus išnagrinė
jęs, buvo priverstas išvesti 
šitokį nutarimų: “kadangi 
ištiktųjų įstatymų, drau
džiančių lietuviams spaudų, 
nebuvo, o general-guberna- 
torių įsakymai tik slapta 
buvo leidžiami, tai nėra vi
sai įstatų peržengimas spau
zdinti lietuvių raidėmis”. 
Lengva sau įsivaizdinti, ko
kiu džiaugsmu prisipildė li
nų laikų kovotojų širdis, iš
girdus pirmų sykį iš val
džios tokį pripažinimų. Pil
nai patenkintu jutusi tuo
met ir abu kovotoju, P. Vi
šinskis ir J. Siabas, daug 
nesmagumų, trukdymo ir 
žygio del tos bylos pakėlę. 
Atgavus lietuvi&ms spaudą, 
kovai už jų pasibaigus, Jo

nas Siabas pasijuto, tarsi, 
gyvenimo svarbiausio tikslo 
nustojęs.

Matome tuomet jį sodžių 
metant ir keliaujant Vil
niun, kame pradėjo lietu
vių kalba laikraščiai eiti ir 
įvairių draugijų rasties. Bet 
del išsilavinimo stokos J. 
S. nepasiseka čia įžymesnės 
vietos užimti. Darbuojasi 
jis “Vilu. Žinių”, paskui, 
rodosi, “Skardo” (?), o ga
lų gale “Vilties” adminis
tracijose. Miesto oras jo 
silpniems ir ligotiems plau
čiams geras būti negalėjo. 
Kitaip virtusiame musų vi
suomenės gyvenime Jonas 
S. pradėjo jausties svetimu 
ir kelis metus atgal, metęs 
Vilnių, grįžo į motinos dva
relį, kame nuolat sirgulia
vo. Pasijutęs dabar, vasario 
mėn., labai jau silpnas, pa
prašė savo kaimynės, dva
rininkės J., nugabenti jį į 
Rygos ligoninę. Privažiavęs 
tečiau arkliais (apie 7 my
lias) iki Mintaujos, pasiju
to perdaug silpnas ir nega
lėjo toliau keliauti. Dvari
ninkė J., palikusi jį Min
taujos ligoninėje, nuvažiavo 
toliau savo reikalais. Pa
grįžusi Mintaujon už savai
tės, nuėjo ligonio lankytų 
bet rado jį jau pakastą. 
Vartojame čia žodį pakas
ta, nes kam buvo lydėti vi- 
sieins svetima, nežinoma 
žmogų, mirusį ligoninėje?

Taip pabaigė savo amžį 
vėl vienas musų sunkių ko
vų laikų užsitarnavęs vei
kėjas. Pasidalindami su sa
vo visuomene ta liūdna ži
nia, nuo ne nuo musų pri
gulinčios priežasties nega
lime paduoti nė tikros jojo 
mirimo dienos. Susipratusi 
Lietuvos visuomenė turi Jo
no Siabo vardo neužmiršti 
ir pagarboje laikyti.

“L. Ž.”

Sidabravas, Panev. apskr.
Pas mus yra pradinė mo

kykla, kurioj mokinių yra 
išviso 40; išskyrus kelis ru
sus, visi lietuviai. Mokyto
jas, kad ir menkai moka 
lietuviškai kalbėti, laiko sa
ve vis dėlto lietuviu. Žmo- 
neliai skundžiasi del jo keis
tų pasielgimų su mokiniais. 
Antai, pavyzdin, vienų die
nų paliko visus mokinius 
dainuoti, pats išėjo į savo 
kambarį. Vaikai belaukda
mi išalko, pagalinus vis dar 
nesulaukę mokytojo — iš
ėjo namo. Ant rytojaus mo
kytojas labai prigrūmojo 
mokiniams, kad be jo leidi
mo išėjo. Antrą kartų, išsi
rinkęs vienų mokinį, liepė 
jam mokyti dainuoti, o pats 
vėl išėjo iš mokyklos. Mo
kiniams vėl nusibodo pa
tiems ilgai dainuoti ir taip
pat išvaikščiojo namo.

O mokytojas ant ryto
jaus vėl baras-pyksta ant 
mokinių, grūmoja visiems 
duosiąs “vilko bilietus”.

V a rgas si da b ra vičian i s 
su ta mokykla — jau 3-ti 
metai kaip atidaryta, o na
mų, dar nemano statyti, nė
ra kam tuo nė pasirūpinti.

Butų gerai, kad kas si- 
dabravičių nukeliautų Pa
nevėžin pas inspektorių ir 

pakalbėti; del greitesnio 
mokyklos statymo.

D—lis?

Skaisgiris, Šiaulių apskr. 
Naktį iš kovo 2 į’3 d. neži
nomi piktadariai, įsilaužę 
per langų į Skaizgirio baž
nyčių, išplėšė cimborijų ir 
išvogė dvi tauri vertės 300 
rub. Švenčiausiasai buvo 
baisiausiai išniekintas: ne 
tik po bažnyčių išbarstytas, 
bet dar ir ant šventoriaus.

Juodbalys.

Musininkai, Vilu, apskr. 
Ligšiol čia visi giedojimai 
atliekami lietuvių kalboje. 
“Lenkams” tik šventadie
niais skaitoma lenkiškai e- 
vangelija, ir kas antras ar 
trečias sekmadienis sakoma 
lenkiškas pamokslas (lietu
viškojo pamokslo tomis die
nomis nebėr). Bet pasta
ruoju laiku lenkininkai pra
dėjo varyti agitaciją rašy
tis lenkais. Jie net pasiun
tė vyskupijos valdytojui 
prašymų, reikalaudami len
kiškų pamokslų kas du 
šventadieniu, o lietuviams 
kas trečias. Po prašymu pa
sirašė Antanas Tamaševi- 
čius, Antanas Boreika, Ma- 
čiulskis iš Žranavagių ir 
Semenavičius iš Vileikiškių. 
Šie pasirašiusieji kaip ir vi
si čionykščiai lenkininkai, 
lietuviškai moka daug ge
riau kalbėti, negu lenkiškai. 
Stebėtinas apkvailinimas!

Lenkininkai turi “vil
ties”, kad Verbų nedėldie- 
nyj pamaldos jau busią len
kiškai pagal jų norų. Kas 
žin.

Praeivis.

Šešuoliai, Vilu. ap. Vieti
nis “Ryto” skyrius dar 
prieš Kalėdas padavė pra
šymų atidengti čionai mer
gaičių pradinę mokykla, bet 
ligšiol jokio atsakymo ne
gauta.

Urš. K.

Pušalotas, Panev. apskr. 
Šniūrų, Jakubonių ir Mal
kinių sodžiai turi nuosavus 
Pušaloto ‘1 centralizacijos ’ ’ 
skyrius — tai Leibos ir Riš
kienės rūmai, kame vieti
niai ūkininkai ir samdinin
kai sunkiose gyvenimo va
landose randa sau gaivinan
čio skystimėlio paguodų.

Kalbama, kad greitu lai
ku jie sušuks “fortraus”, 
toms linksmybės versmėms 
busiųs galas. Duok, Dieve.

P.
— Daug buvo kalbama 

čia del pačto skyriaus ati
darymo, bet visi prižadai ir 
projektai vėjais nuėjo. Pač
to kaip nėra, taip nėra. Di
džiausias vargas su laiškais 
bei laikraščiais, nes tenka 
gabenti iš Pampėnų — už 
Lėvenės, kuriai patvinus, 
labai sunku parsimurkdinti.

Papužas.

Pašvintinis, Šiaulių ap. 
Pačto skyrius Pašvintinyj 
buvo gana geroj vietoj, prie 
pat rinkos, švariuose ima
muose, bet šiomis dienomis 
pripažinta, kad namuose 
mažai vietos ir ieškota ki
tų namų; bet gi neradus 
miestelio viduryj, teko pa
imti pačtui namus mieste
lio gale. Pačto perkėlimas 
bus rugpjūčio 1 d., 1914 m. 
Del to perkėlimo daugelis 
šiaušiasi, nes toj vietoj bai
sus purvynas, be to labai

KATALIKAS

nepatogų, nes miestelio 
krašte.

J. Vinč.

Šešuoliai, Vilniaus apskr. 
Valsčiaus sueiga antrų kar
tų nutarė uždaryti visas Še
šuolių aludes, tik kasžin ar 
šis nutarimas kaip ir per
nykštis nenueis perniek. 
Šešuoliečių skundas ant mo- 
nopoliaus vedėjo už parda
vinėjimų degtinės švento
mis dienomis ir pamaldų 
laiku liko neišklausytas.

Uršulė K.

Pampėnai, Panevėžio ap. 
R. kaimo septyni ūkininkai 
buvo patraukti teisman del 
gaudymo uždraustame lai
ke kurapkų; vasario 26 d. 
žemiečių viršininkas nubau
dė visus tuos septynis ūki
ninkus kiekvienų po 25 rub. 
pabaudos, o n (‘galint užmo
kėti po 10 parų kalėjime 
atsėdėti.

T. i. m.

šeiminiškių sodžiaus, Uk
mergės apskr.. Juozo Da
mausko sunui Jurgiui nu
kirto kirviu pirštus kai
myno M. Siručio sunūs Bro
nius. Buvo šitaip: J. Da
mauskas, slip jaustus mal
kas, inėjo grinčion. Tuokart 
jo sūnus Jurgis su Siručio 
sūnum, 10 metų vaikinu, 
pradėjo kapoti malkas. Da- 
mauskiokas statė . malkų 
stukį, o Siručiokas kirto ir 
pataikė jam stačiai dešinėn 
rankon ir tris pirštus taip 
ir nukirto. Pradėjus tam 
rėkti nesavu balsu, tėvas su 
motina puolėsi, bet pamatę 
kraujų, nežinodami kas da
ryti, apdę^Maiždas arklio 
trąšomis; gerai betgi, kad 
tuojau atvežė daktarų iš 
Užpalių miestelio (114 6 
verstų). Jisai atvažiavęs 
turėjo daug vargo, kol nu
plovė trušas nuo žaizdų, ge
rai dar, kad neprisimetė.

Įvairiaakis.
--------------------------y

Vilniaus policmeisteris į- 
sakė, kad miestsargiai, susi
tikę su raitaisiais ar pės- 
čiais sargybiniais, kalėjimų 
užveizdomis, o taippat su 
kitais miestsargiais sveikin
tų vieni kitus kariuomenės 
budu.

Kauno policija ieško kal
tininkų pažeminimo kunigo, 
pildant tikybos pareigas. 
“Viltyje” buvo iš Kauno 
žinutė, kaip kunigui S. Žu- 
kauskiui, laidojant vieną 
zitininkų, jam pamokslų be
sakant, kaž kas iš šalies me
tė du kartu sniego gniaužtų 
ir abu kartu pataikė į nu
garą (korespondencijoj bu
vo rašyta — į veidų — tai 
netiesa). Vargonininkui ir
gi teko sniego gniaužtas. 
Tųjų žinutę perspauzdino 
kiti laikraščiai, tarp jų 
“Rygos Garsas”. Tas “R. 
G.” numeris pateko į Kau
no gubernatoriaus raštinę. 
Pranešta apie tai guberna
toriui, kursai įsake ieškoti 
kaltininkų. Policija subruz
do klausinėti tų, kurie tuo
kart dalyvavo laidotuvėse. 
Kaikurių zitininkų, kapų 
sargo ir paties kunigo Žu- 
kauskio. Atsakai policijai 
duoti maž-daug tokie, kad 
nematę, kas butų metęs. 
Tuomi gal viskas ir pasi
baigs.

žaliasis kalnas ir lietuvių 
vaikų prieglauda. Tik an
trasis mėnuo, kaip prieglau
da atidengta, o jau jinai sa
vo yra padariusi. Doros 
žvilgsniu prieglauda yra 
tikroje žodžio prasmėj prie
glauda, tai yra prisiglaudi- 
mas-apsisaugojimas nuo 
miesto ištvirkimo. Tiesa, 
nedaug yra joje vaikų dėl
to, kad ji lietuviška, bet ir 
toji saujalė vaikų nuo Ža
liojo Kalno susirinkusiųjų 
liudija, kaip žemai stovi 
žmonių dora ir materijai is 
jų padėjimas. Vaikučiai a- 
teina į prieglaudą be šiltes
nio drabužėlio, apskurdę, 
nuplyšę. Norinčių prieglau
dų lankyti ir daugiau atsi
rastų, tik del neturto, ne
turėdami kuo apsivilkti, 
laukia atšįlant ir tuokart 
prižada lankyti prieglaudų. 
Doriškai dar žemiaus yra 
nupuolę: tuose mažutyčiuo
se tokių esama įpročių, ku
rie randasi dideliuose pra
sikaltėliuose. Čia reikalinga 
ne tik prieglauda, bet pra
verstų čia įsteigti pataisos 
namus, kad tuos dūšia ir 
kimu nuvargusius sušelpti.

Baisus atsitikimas. Kovo 
6 dienų 4 vai. ryto, vienas 
Freinkelio darbininkų, 
Šiauliuose, parėjęs namo, 
rado savo žmonų su sveti
mu vyriškiu. Nieko nelauk
damas grobė kirvį ir juo 
drožė savo žmonai ir vyriš
kiui stačiai į galvų. Abudu 
krito negyvu. Patsai gi nu
ėjo į policijų apsiskųsti. Po
licija jį areštavo.

— Kovo 5 d. pasimirė p. 
Laucevičius. Buvo tai vie
nintelis katalikas vaistinin
kas Šiauliuose^ Velionis pil
dė kataliko priedermes ir 
buvo labai geros širdies 
žmogus? Todėl laidotuvėse 
kovo 7 d. dalyvavo didi 
žmonių minia. At.

“V.”

442 garlaiviu 1.417.710 tonų.

HAMBURG AMERICAN LINE
Didžiausia garlaivių kompanija svie

te, užlaikant 74 įvairius patarnavi
mus.

950 pėdų ilgas gi. Vaterland 58.000 
tonų.

919 pėdų ilgas gi. Imperator 52.000 
tonų.

Tiesioginiai plaukinėjimai tarp
New York ir Hamburg
Philadelphia ir ...............
Boston ir
Baltimore ir ...............
Halifax ir ...............

Pigiausios kainos iš ir J senąjį svie
tą.

Ypatinga domą kreipiama l lietuvių
Puikus išrengimai tarpdėvyj ir tre

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

Del smulkmenų rašyk
HAMBURG AMERICAN LINE

45 BROADWAY NEW YORK.
Arba prie vietos agentų.

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. M itc.

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

Tel. Yards 1658

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

BB. PETRAITIS, Dantistas
10750 Michigan Ave., Roseland, III. 

KAMPAS 108 GAT.

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

Susek žmones, kurie persikelia iš vieno 

miesto į kitų, pasigaudamas Long Dis
tance telefono. %
Telefonų operatoriai yra ypač pripratę suieš
koti žmones, jei tik jiems suteikiama šiokios 
tokios informacijos apie jų apsistojimų.

Tie, kurie pasigauna tokio telefonų patarna
vimo, ne vien gauna geras pasekmes, bet lygiai 
sutaupina laikų ir iškaščius kelionės, jei va
žiuotų asmeniškai jų susiieškoti. 

♦
Chicago Telephone Company 

Bell Telephone Building
Official 100

f .... . - ' ...... --—-------
Praktikuoja visuose teismuose. Egzaminuoja ab
straktus ir atlieka visokius teisiškus dalykus.

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

'W

Bowman Pieno Kompanija
Pienas supilamas į butelio farmose prie 

sanitariškiausių sąlygų.
Pienas- Smetona - Sviestas - Pasukos.

Ar musų vežimai aptarnauja jus? Kodelneimtito,kasgeriausia?

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

EVANSTON — CHICAGO — OAK PARK.
V

LIETUVIŠKA DIRBTUVE 
kuri jau per 15 metų išdirba gUodotinoms tau
tiškoms ir bažnytinėms draugystėms Karūnas, 
flmer.(toniškas vėliavas, šarpas, juostas, ženklelius, 
kepures Ir maršalkoirs parėdus, teipgl visokius 
metalinius znokellus. Norėdamos guodotinos 
dr-tes kad jūsų darbas butų gerai atliktas, pa- 
veskit jį tikrai lietuvei.

T. ANDRUSZEWICZ
1421 Division Street, CHICAGO, ILL.

Netoli Milwaukee Ave.

Didumas, čystumas, 
ir puikus aptaisy
siąsAnheuser-BuschBravoro
sukelia pasidyvijimą ir nusi
stebėjimą visų atsilankiusių.

Jo Krautuves Dydis Talpina 

700,000 Statinių 
pereina dvi bile kokių bravorų 
krautuvi sviete ir turi reika
lingus skyrius, kur sukrauna
ma alus 4 ar 5 menesiams ge
ram nųsistovejimui.

Anheuser Busch Brewery
ST. LOUIS, U. S. A.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
KENOSHA, WIS.

Atsakymas p. K. Kybartui.
“Kataliko” No. 15 p. K. 

Kybartas bandė išrodinėti, 
kad jo prietikiai su “Biru
tės” dr-ja nesą tokie, kaip 
aš kad parašiau “Katali
ko” No. 12. Savo korespon
dencijoj vargonininkas Ky
bartas parašė stačiai netei
singų dalykų. Iš jo kores
pondencijos gali žmogus 
pamanyti, kad jis prašali
nęs iš “Birutės” dr-još vir
šininkus ir keliatą narių, 
paliko jos vedėju. Ištikro 
visai nebuvo ir nėra taip.

Kaip tik minėtasai vargo
nininkas čia atvyko ir pa
ėmė mokinti “Birutės” cho
rą, tai tuoj pasirodė, kad 
jis tam visai netinka. “Bi
rutės” choras susidėjo iš 
jaunų, gabių vyrukų ir bi
le koks vargonininkėlis ne
gali jiems vadovauti. Be to 
birutininkai turi tikslą la- 
vinties vaidinime sceniškų 
veikalų. O jisai visai mažai 
tenumano apie režisieriavi- 
mą. Tuoj mums aišku pasi
darė, kad ne Kybartui 
mums vadovauti. Visi “Bi 
rutės” dr-jos viršininkai ii 
15 narių su kningomis ir ka
sa pasitraukėme, ir Kybar 
bartas liko su penkiais cho
ristais. Taigi mes esame 
sau, o jis sau, ir su mumif 
jokio sąryšio* neturi.

Galop dar Kybartas iš 
drįsta sakyti, kad lošimais 
uždirbęs parapijos nauda- 
$200. Visai ne jo dėka like 
ta suma parapijos naudai 
Daugiausia tam prisidėjo 
Chicagos lošėjai.

A. Kvedaras

j sukrų vyrą S. Kvietkų. Jis 
rodo judamuosius paveiks
lus. Labai gerai jis pritai
ko paveikslus laikui. Prieš 
užgavėnias rodė juokingus 
paveikslus, o prieš Velykas 
labai graudžius. Žmonių pa
veikslų pasižiūrėti atsilan
ko labai daug.

Verbų nedėlioj buvo loš
ta veikalas “šv. Cecilija”. 
Lošimas labai gerai nusi
davė. Šv. Cecilijos rolę ge
rai nudavė p-lė Juk Lenk- 
taičiutė. Salėj buvo vargo
nėliai ir prie jų sutaikytas 
geras choras. Vargonėliams 
gaudžiant ir chorui giedant 
buvo didis Įspūdis. Lošimas 
Įvyko minėto S. Kvietkaus 
dėka. Žmonių buvo labai 
daug, net sėdynių buvo pri
trukę. Prieš lošimą, kun. K. 
J. Kaulakis paaiškino vei
ka] ą ir žmonės, žinodami a- 
pie veikalą, labai gerai ve
dėsi.

Dabar čia susitvėrė “Vy
čių” dr-ja. Kaikurie narių 
turi gerus balsus ir bažny
čioj gieda. Puikiai giedojo 
per Verbas šv. Kazimiero 
bažnyčioj. Bažnytini chorą 
gerai veda balsingas varg. 
p. J. Sodelis. Iš choro pa
minėtini p-lė A. Varnaitė ir

P. Mačiūnas.
Parapijonas K. D.

p.

KOLEI PROGA TĘSIS.

Parankus
Paišelis Metalinėje Dežuteje

Kiekvienam pirkėjui pakelio NA VY Tabako

bzitas parankus kišeninis Paišelis yra puikiai pąddirbtąs, su metąline dė
žutė kuri apsaugoja galą paišelio, taipgi ir kišenių. Gerai tinka kišeniuje, visada parankus 
rašyti. Padirbtas per Eberhard Faber, garsiausią paišelių išdįrbeją sviete, jo gerumas nesulygį 
namas. [Tiktai vįenąs kožnąm pirkėjui.]

GAIL&AX

SO. OMAHA, NEB.
Paminės spaudos atgavime 

sukaktuves.
Atsiminė mus miesto lie

tuviai, ka.d šiemet .sukanki 
10 metų nuo atgavimo span 
dos. Taigi yra reikalas toki 
nuotikį paminėti. Tą.pada 
ryti sumanė T. M. D. 17 
kuopa. Ji išrinko J. A. Go
naitį, K. Laucių, A. Ūkei" 
del pakvietimo kitų draugi 
jų prisidėti prie iškėlime 
prideramų iškilmių. Visoj 
dr-jos ir kuopos tam prita
rė ir išrinko po du delega
tu surengimui iškilmių. Da
lyvaus šios dr-jos ir kuopos: 
šv. Antano dr-ja, Moterių 
Rožančiaus šv. dr-ja, Lie
tuvių benas, T. M. D. 17 
kuopa, S. L. A. 87 kuopa ii 
W. O. W. 444 kuopa. Iškil
mės atsibus balandžio 26 d 
Bus prakalbų, dainų, dekle- 
macijų.

J. A. Gonaitis.

BROOKLYN, N. Y. 
Blaivininku veikimas.

Čia gyvuoja L. Blaivinin
kų Sąjungos savišalpinė 
dr-ja. Ji susitvėrė spalių 5 
d., 1912 m. Jon priguli ly
giai vyrai ir moteris. Moka
ma ligoj $5 savaitėj ir $100 
pomirtinės. Ši dr-ja labai 
daug veikia del savo narių 
iabo ir del labo tautos. Juk 
tos dr-jos moteris surinko 
£100.20 Tautos Namams 
Vilniuje. Rengia paskaitas 
įpie svaigalų kenksmą. Da
bartės ji įsteigė kningynėlĮ, 
kur yra 100 su viršum viso
kių kningų. Kningynėlyj 
parduodama tautos ženkle
liai ir atvirutės. Kningynė- 
■ is yra Karalienės Aniolų 
bažnytinėj salėj. Nedėlioj 
itdaras iki 3 vai. po pietų. 
Kningynėliui paaukojo kun. 
Varnagiris 60 kningų. Daug" 
Ir-jai darbuojasi jos pirm. 
Petras Montvila.

F. P. Blaivininkas.

The American Tobactofu..SuccessTe,C.W.GAIL&AX

LONG CUT TOBACCO
'Geriausias Tabakas Geriausiąm Pąkelyj”.

Šis nepaprastas nemokamo paišelio pasiūlymas daromas del to, kad pri
traukti jus pabandyti NAVY — vienas pabandymas padarys jus nuolatiniais 
vartojam tos sveikos tabokos.

NAVY turi patenkinantį skonį, turtingą ir malonų, rezultatas rūpestingo 
auginimo ir brandinimo geriausią ir švelniausio Burley lapo.

NAVY pakietas su keturiais aprynioįimais laiko visą tą nepaprastą skonį 
tabokoj — čystą, saldų ir šviežų.

;• -Z
NAVY yra šilkinis, Long Cut Burley — lengviau suvyniojama taboka svie

te į geriausius cigaretus.
Vėsi del pypkės ir skani /iulpimui, NAVY yra garsi visokiam vartojimui 

tinkanti taboka, kuri* kiekvieną, kurs tik jos pabando, palieka nuolatiniu jos 
vartotoju.

DYKAI!
siūlymą languose pardavėjų —

Pasinaudok iš šio nemokamo pasiūlymo šiandie ir vengk 
apsivylimo. Pardavėjai turi tik apribota skaičių tų pai
šelių ir negali jų gaut daugiau. Tėmyk į nemokamą pa- 

gaukpakietą NAVY ir reikalauk paišelio.

THE AMERICAN TOBBACO COMPANY
v

Šita proga yra gera tik] Chįcagos gyventojams.

PHILADELPHIA, PA. 
Darbai cukraunėse eina ge

rai. “Vyčių” dr-ja.
Nedaug tesimato laikraš

čiuose žinių iš šio miesto. 
Lyg kad čia mažai tebūtų 
veikiama. Ištikro čia gerai 
darbuojamasi.

Šiuo tarpu darbai cuk
raunėse gan gerai eina. Bet 
naujų darbininkų nepriima
ma.

Lietuvių čia skaitoma ap
link 15.000. Tarp tokio bū
rio, žinoma, pasitaiko viso
kių. Yra ir labai veiklių vy
rukų. Sumano gerų dalykų 
ir įvykdina juos. Surengia 
lošimų, koncertų ir kitokiij 
pramogų. Ypatingai čia no
riu paminėti apie gabų, ap-

CLEVELAND, OHIO.
Iš didelio debesio mažas 

lietus.
Balandžio vietiniai lietu- 

viai-cicilikai buvo plačiai iš
garsinę, kad turėsią prakal
bas ir mass-mitingą su tik
slu užprotestuoti prieš Bur- 
uetto bilių kas link ateivm 
suvaržymo. Matyti, kad 
vargšai negalėdami kitaip 
privilioti lietuvių pasiskel
bė jų apgynėjais. Bedūli
nant jau apgarsinimus ne
toli nuo lietuvių bažnyčios 
girdėjosi tarpo žmonių klau
simai: “Ugi kieno vardu 
jie protestuos? Ar lietuvių, 
ar cicilikų?” Nekurie mu
sų susipratusi e ji tautiečiai, 
sudraskę paduotus apgarsi
nimus, nuėjo namo, tečiau 
silpnesnieji tarėsi eiti pa
klausytų prakalbų.

Vakare, septintoje valan
doje, susirinko nurodyton 
svetainėn aplink 200 asme
nų ir nekantriai laukė pra
kalbų ir protesto.

Laukė, laukė... ant galo

kiti pradėjo ir keiksnoti, 
buk cicilikai juos apgavo, o 
kalbėtojų kaip nėra, taip 
norą.

Pagalinus pasigirdo < bal
sas: “Draugai, to juo pra
kalbų šoidion nebuos, kol- 
bietojis netvažęvuo”. — Na, 
taip visi ir turėjome, lyg 
tuščion dudon papūtę, grįš- 
ti namo, vieni keikdami, ki
ti peikdami tą musų cicilik- 
palaikių suvadžio j imą.

Šitas atsitikimas lai pasi
liks mums pamokinimų, kad 
daugiau tų suvedžiotojų ne- 
klausvtumėm.

P. J.

FORT PLAIN, N. Y.
Mūsiškių vargai. Apdegė 

dirbtuve.
Čia nėra lietuvių bažny

čios. Kaikurie eina i airių 
bažnyčią. Kiti gi apsieina 
visai be bažnyčios. Bet to
kiems šventaclicnyj nėra

kur dingti, smuklės čia es
ti uždarytos šventadieniais. 
Tai kur-gi pasidėti? Yra iš
ėjimas. Kaikurios smuklės 
turi slaptus inėjimus. Taigi 
ištroškę žmoneliai subėga į 
urvą, o mielaširdingąs 
smuklininkas susimilsta ant 
jų ir girdo. O tie įkaitę ima 
kauties. Prireikia policijos. 
Tuomet jau smuklininkui 
kišenius gerai pakratomas. 
Tai kokie čia vargai.

Kovo 31 d. čia apdegė 
vaikų vežimėlių dirbtuvė. 
Del to daug darbininkų dar
bo neteko. Lietuvių ten ne
dirbo.

Fortplainictis.

CLEVELAND, OHIO.
Darbai blogai eina. Bedar

bis norėjo nusi
žudyti.

Darbai šiose apylinkėse 
tuom kartu eina blogai. 
Dauguma darbininkų dy- 

Į 

_

kauja. Vienas lenkas, nega
lėdamas gauti darbo, o ma
tydamas savo šeimyną ba
daujant, bandė po trauki
niu sau gyvastį atimti, i- 
dant pati galėtų gauti $700 
jo pomirtinės. Netikėtai 
traukinys liko sustabdytas 
ir saužudys -išgelbėtas. Nu
vedus jį į policijos stotį jis 
meldė, kad duotų jam ką 
dirbti, idant jo žmonai su 
kūdikiu uždirbtų šiokį-to- 
kį pragyvenimą. Policija jį 
tuom kartu pasodino šalto- 
jon, kol miestas atras del 
jo darbą, o pačiai paskyrė 
kasdieną mokėti po 40 cen
tų pragyvenimui.

Šitas atsitikimas parodo, 
kad neturintieji darbo šin 
miestan nevažiuotų jo ieš
koti, nes sunkiai jį gaus. 
Kalbama, kad gegužės mė
nesyj bedarbė sumažėsianti, 
vienok sunku tam tikėti.

P. J.

ROUNDUP, MONT.
Darbai eina gerai.

Darbai kasyklose eina ge
rai. Bet iš kitur pribuvu
siems yra sunku urnai įgyti 
darbą. Uždarbiai čia pusėti
ni. Nesenai kasykloj žuvo 
vienas škotas.

Lietuvių yra čia keturi 
nevedę vyrai. Visi palinkę 
prie svaigalų. Vienas lietu
vių yra beraštis ir mėgsta 
kvailai sportauti. Ameriko
nai vadina jį “crazy Rus
sian”.

Kubilius.

NORWOOD, MASS. 
Vagystės.

Kovo iš 29 į 30 d. apvo
gė čia dvi rūbų krautuvi. 
Vienoj išvogė drabužių ver
tės už $200, o kitoj už $30. 
Vagiliai išmušė langą ir į- 
lindo į krautuves. Matyt, 
tai buvo paprasti valkatos, 
nes vienoj krautuvėj palik

ta nudriskęs siautalas. Va
gilių nesusekta.

J- s.

NEWARK, N. J.
Bedarbių daug. Melagingas 

apskundimas.
Darbai čia blogai eina; 

bedarbių pilnos gatvės. Blo
gai žmonėms. Vis dar at
leidžia darbininkus ir dau
gelis dirba nepilną laiką.

Vienas nelabas žmogus 
nuėjo pas kunigą ir papasa
kojo, buk viena dr-ja čia 
nutarus neiti velykinės. Ku
nigas neteiravosi daugiau 
ir bažnyčioj išniekino tą dr- 
ją. O nieko panašaus dr-ja 
nebuvo tarus.

Bažnytinis choras čia ne
didelis ii’ tas nekoks tėra. 
Tik du balsai pusėtinai te
gieda.

f Reporteris.

______________
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KATALIKAS

BALANDIS m., 1914 m.
23. K. Jurgio k. Adalberto
24. P. Fidelio Sigmaring.
25. S. Morkaus Evang.
26. N. 2 po Vėl. Kieto
27. P. Zitos panos
28. U. Povilo nuo kryžiaus.
29. S. Petro k. Eoberto

Patemijimai.
Spaudos atgavimo su

kaktuvės.
Balandžio 24 d. š. m. su

kanka dešimts metu, kaip 
caro valdžia sugražino lie
tuviams Rusijoj spauzdin- 
ti ir turėti kningas ir laik
raščius latiniškomis raidė
mis. Paminėti šį svarbu his- 
torinį nuotikį šen ir ten A- 
merikoje rengiama tam tik
ros iškilmės. Be abejonės 
kiekvienas geras lietuvis 
gyvai atjaučia svarbi} to 
nuotikio. Visi mes dar aiš
kiai atsimename anuos liūd
nus laikus prieš spaudos 
atgavimi}. Apie juos mes 
šnekame taip, kaip musų 
tėveliai šneka apie baudžia
vos laikus. Kiekvienas^mųs 
yra Lietuvoj skaitęs pasilip
tomis iš užsienio pargaben
tas kiiingas ir kartu drebė
jęs, kad žandarai išnetyčių 
neužgriūtų ir neužtiktų 
brangių raštų.

Dešimties metų spaudos 
atgavimo sukaktuves pami
nėti yra mums linksma, bet 
lygiai ir graudu. Linksma 
del to, kad nuo tos dienos 
užtekėjo mums saulutė švie
sybės ir prasidėjo pas mus 
"fiauja^gadyrič. Graudu del 
to, kad teisė — spauzdinti 
kningas ir leisti laikraščius 
latiniškomis raidėmis taip 
neteisingai ir barbariškai 
liko mums išplėšta. Šios su
kaktuvės gyvai primis 
mums žiaurumus ir netei
singumus caro valdžios.

Šios sukaktuvės sužadįs 
mumyse tėviniškus jaus
mus ir paskatįs prie darba
vimosi ant labo tautos.

Kiek dabar teko sužinoti, 
Chicago j rengiama dvi iš
kilmės paminėjimui spau
dos atgavimo sukaktuvių — 
Chicagos Vyčiai ir susidė- 
jusios T. M. D. su Chicagos 
Lietuvių Dr-jų Sąjunga. A- 
bi iškilmi atsibus gegužės 
mėnesyj T. M. D. 22 kuopos 
ir Ch. L. D. Sąjungos su
rengtos iškilmės atsibus 
Mark White Square salėj 
gegužio 10 d. Liejimas bus 
veltui.

Dar vienas. “ pir
meiviais ”.

Chicago j išleidžiama ke
turių puslapių mažo forma
to mėnesinis laikraštukas 
vardu “Vaidyla”. Šiemet jo 
išleista 4 numeriai. Kokiuc 
tikslu tas laikraštukas lei 
džiaųia, negalima žinoti 
Antai jo ketvirtame nume- 
ryj rašoma net ir apie Tau
tos Fondą. Bus indomu pa
klausyti, kas naujo sakoma 
Ir taip:
v “Chicagoj nesenai tapo iš

leisti ženkleliai (stampos) lc. 
vertės, lipnumui prie teatra
linių bilietų ir kitokių daly
kų. Jas išleido “Lietuvių Ry- 
mo-Katalikų Federacija Ame
rikoje”.

“Ženkleliai raudonos spal
vos, viduryj vytis ir kryžius, 
aplink parašas: “Tautos Iž
das. L. R. K. F. A.”

“Matyt, klerikalai ištikro 
norėtų, kad tų ženklelių lipi- 
nimas visur įeitų į madų, o jau 
paskui tuos pinigus aišku kam 
jie sunaudotų, bene kam ki
tam, kaip ne palaikymui žmo
nėse savo klerikalinės-juoda- 
šimtiškos dvasios.

“Lai ir platintus tie ženkle
liai, tautos reikalams palaiky
ti, tik jau ne Rymo-Katalikų 
naudai. Lietuvis, tai dar ne
reiškia, jog jis katalikas. Ži
nokite, kad yra daug žmonių, 
prijaučiančių tautos reikalams, 
tečiau nešioti kataliko, kaipo 
žeminančio žmogaus asmenį 
vardą, jie visame stengiasi nu
sikratyti. ’ ’
Matote, kaip “dailiai” 

pasakyta. Juk nereikia 
bjauresnio daikto panašiai 
burnoti katalikų vardą. To 
nedaro nei amžini katalikų 
priešininkai, socialistai. Gi 
tos “žinios” rašėjas tečiau 
maitinasi tarp lietuvių ka
talikiška duona. Argi taip 
darant norima pasirodyti 
kokiuo didvyriu, daug iš
maningu?

Spaudos paroda Peter
burge.

Peterburge atidaryta 6- 
toji metinė spaudos paroda, 
kurioje parodoma visi 1913 
m. spauzdinti Rusijoje raš
tai. Išklota raštai sekančio
mis kalbomis: rusų, vokie
čių, franeuzų, lenkų, latvių, 
įgaunių lietuvių, žydų, uk
rainiečių, čekų, gudų, grai
kų, armėnų, gruzinų, toto
rių, rumunų, persų, korea- 
nu, jakutų, votiakų, čeremi- 
sų, oderbeidžanų, čuvasų, 
arabų, sartų, kalmukų, kir
gizų ir esperanto.

Sulyg Lietuvos laikraščių 
pranešimo, lietuvių skyrius 
toje parodoje labai liūdnai 
■šrodąs, nes įspraustas kaž
kur tarpai! gudų, votiakų 
bei čeremisų skyrių. Lietu
viai- galinti pasigirti tik 
menkos vertės brošiūrėlė
mis. Iš žymesnių ir gražes
ni} leidinių pažymėtini tik 
sic: Geručio “Zoologija”, 
moksleivių kalendorius “L. 
M. Draugas”, “Vadovas po 
Rymą ir jo apylinkes”, 
“Šv. Istorija”, “Liet. Ūki
ninko” kalendorius”, “Lie
tuvių Tauta”, “Šviturys” 
ir kelios maldakningės. Tai
gi labai mažai raštų išklo
ta.

Kad tuo tarpu 1913 m. 
Rusijoj lietuvių kalba iš
leista 194 įvairus veikalai 
168.990 egzemplioriuose.

Aiškus lietuvių apsileidi
mas, jei nenorima parodoj 
iškloti visų savo išleistų raš
tų.

Kaip kam atrodo.
Kun. A. Briška “Drau

ge” rašo, kaip jam atrodo 
L. R. K. Feder, išleistieji 
Tautos Fondo ženkleliai. 
Štai jo žodžiai:

“Musų tauta, abelnai imant, 
šiandiena yra katalikiška ir 
gerbianti kryžių, kaipo atpir
kimo ženklą. Bet pažvelgus į 
“Tautos ženklelį”, išvisime ne
geistiną regini, nes Vytis ne
šinusi ant kryžiaus žaibo grei
tumu taikindanios jį nukirsti 
ir i>o žirgo kojomis paminti. 
Gal kitose akyse tie ženkle
liai ir labai gerai išrodo, bet 
aš nesmagų įspūdį turėjau...” 
“Draugo” redakcija to

mis pėdomis į tai atsako:
“Kun. Briškos aiškinimas 

yra perdėm subjektivas ir pa
viršutinis. Kryžius juk ne ant 
kokio kriukio, ar virvutės pa
kabintas, kad jį galima butu 
nukirsti, bet jis kabo ore, aug- 
štumoje, ir kaip negalima bu
tų sakyti, kad Konstantino 

Didžiojo kareiviai, eidami pas
kui kryžių, jį norėjo nublokšti, 
taippat nereikėtų manyti, kad 
ir musų Vyčiui, jojančiam gin
tų tėvynės — vedamam kry
žiaus — kad rūpėtų “jį nu
kirsti ir po žirgo kojomis pa
minti. ’ ’

“Draugo” pusėje teisybė. 
Tik turime dar pridurti, 
kad ant ženklelio Vytis vi
sai nejoja tiesiog kryžiaus 
linkon, bet pašale, išsižiuri, 
kad štai ve tuč-tuojaus Vy
tis pralėks pro kryžių, pas
tarojo visai nekliudęs, ne
palietęs, ant savo kelio ne
sutikęs.

Bet — bet ne visiems taip 
gali atrodyti.

Pasimiręs paskutinis 
bernardinas.

Kretingoj kovo 2 d. pa
simiręs paskutinis Žemai
čiuose bernardinas-subdija- 
konas Petras Kazlauskas. 
Velionis gimęs 1832 metais 
Sėdos parap. Pradinę mo
kyklą lankęs savo parapijo-. 
j e, paskui mokinęsis Telšių 
gimnazijoje. Kretingos vie
nuolynai! įstojęs 1860 me
tais. Iš čia novicijatui atlik
ti buvęs perkeltas į Titavė- 
nus. 1864 metais iš novicija- 
to su visa brolija pakliuvęs 
kalėjimam Iš kalėjimo pa- 
liuosuotas apsigyvenęs Tita- 
vėnuose, gi 1897 metais par
gabentas į Kretingą, kame, 
sulaukęs geros senatvės, sa
vo dienas pabaigė.

“Viltis” rašo, kad sene
lis buvęs kiekvienam palan
kus, jautrus į ‘ kiekvieno 
skausmą, patarėjas įvai
riuose reikaluose. Tik gaila, 
kad “Viltis” nepasako, 
kaip tasai senelis buvo at
sinešęs į dabartinį lietuviu 
tautos atgijimą, ką jis apie* 
tai buvo manęs. O juk tokio 
seno žemaičio sprendimas 
yra svarbus mums daiktas, 
nes jis apie tai galėjo pa
sakyti atvira širdimi, be jo
kios klastos.

Keičiasi laikai.
Nesenai Amerikos Lietu

vių Daktarų Draugija 
“Drauge” sukritikavo d-ro 
Igno Stankaus išleistą knin- 
gelę vardu “Džiova”. Ka
dangi A. L. D. D. turi sau 
nusiskyrusi organu “Tėvy
nę”, tatai pastaroji tuo 
daktarų pasielgimu labai 
įžeista, nes tarp kitko rašo:

“Tėvynė yra A. L. D. D. 
organu ir “Tėvynei” reikė
jo atiduoti pirmybę. “Drau
gas” butų galėjęs iš “Tėv.” 
perspauzdinti. Gi jei A. L. D. 
D. norėjo tikrai būti bešališ
ka, tai tą kritiką reikėjo pa
siųsti visiems laikraščiams, 
kuriuos lietuviai skaito...” 
“Tėvynė” turi teisybę.

Bet, deja, laikai keičiasi. 
Pasklydęs nepatvirtintas 
gandas, kad lietuviai dakta
rai susispiesią aplink 
“Draugą”, kuris, pasak 
vieno daktarų, esąs rim
čiausias lietuvių lakraštis 
Amerikoje. Na, susilauksi
me naujos srovės.

Vilnius negaus universiteto.
Nesenai Lietuvos laikraš

čiuose paskelbta sekanti in- 
domi valdiška žinia iš Pe
terburgo:

“Ministerių taryba nuta
rė, kad 67 durnos atstovų į- 
neštasai įstatymui sumany
mas įsteigti vasaros-vakarų 
(Lietuvos ir Gudijos guber
nijose) krašte .universitetą 
esą nepriimtinas, kadangi 
dar esanti neišpildyta pir

miau vyriausybės išdirbtoji 
programa naujoms augš- 
toms mokykloms steigti 
valstybėje”.

Vadinasi, Lietuva negreit 
sulauks sau universiteto, 
koks norėta įkurti Vilniuje. 
Rusijos valdžiai Lietuvos 
gerovė nerupi.

Tikras gevaltas!
“Laisvė” skelbiasi, kad 

ji neužilgo .mananti padvi
gubėti, todėl tuo tikslu 
spauzdinama tikros jeremi- 
jados į skaitytojus, kad šie 
kiekvienas prikalbintų dar 
po kelis skaitytojus. Atsilie
piama net į moteris ir mer
ginas. Nueikit — sakoma į 
jas — pas savo kaiminką, 
nueikit pas savo pažįstamą 
draugę — ir prikalbinkit 
jas užsirašyt “L.”. Gi to
liau: “Jaigu jus. neturite to 
dolerio — paprašykite savo 
vyro, savo vaikino, užrašyt 
jums “L.”

Nepavydime tokios rek- 
liainos. Tik keistoka, kad 
musų tie “draugai” jau net 
sienų kabinasi...

Kiek katalikų Vilniaus 
vyskupijoje.

Vilniaus vyskupijoje šių 
metų rubricėlės apskaity
mui yra bažnyčių: parapiji
nių 239, fili jų 45, koplyčių 
168, vienuolynų 4, naujų 
parapijų — 31. Kunigų vi
soj vyskupijoj 518; dekoni- 
jų 23. Katalikų vyskupijo
je (Vilniaus ir Gardino 
gub.) išviso 1.392.341.

Vilniaus gubernijoj bent 
pusė katalikų lietuviai; ki
ta dalis — gudai ir lenkai 
gyvena daugiausia parapi
jose maišytose su stačiati
kiais; lietuviai — grynai 
katalikiškose parap i j ose.

Laimėjo $50.000.
“V. Liet.” rašo, kad New 

Yorke United State Dis
trict teismas balandžio 4 d. 
pabaigė ilgai ėjusią bylą 
tarp Motiejaus Jurkonio iš 
Luzerne, Pa. ir Delaware 
Lackawanna geležinkelio 
kompanijos. Jurkonis buvo 
sunkiai sužeistas; jam am
žinai sugadinta abi akis ir 
kitos kūno dalįs sunaikin
ta ant geležinkelio. Priteis
ta Jurkoniui iš kompanijos 
$50.000. Kadangi adVokatai 
imą pusę, tai Jurkonis vis
gi gausiąs $25.000.

Lietuvos “Vyčiai” 
platinasi.

P-nas Norkūnas “žvaigž
dėje rašo, kad žinomos Lie
tuvos “Vyčių” organizaci
jos agitativinis darbas ei
nąs gana nuosekliai ir or
ganizacijos ribos žymiai 
platinasi. Jaunimo reikalais 
ėmė indomauti visi. Balan
džio 20 dieną Brocktone at
sibuvęs centro valdybos su
sirinkimas, kuriame tartasi 
apie busimąjį kongresą. 

Apie Duonelaičio 
paminklą.

Nuskambėjo Mažosios 
Lietuvos veikėjų balsas Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių 
laikraščiuose, kad šiais me
tais visur bus aukos renka
mos pastatyti musų gerbia
majam dainiui paminklą. 
Kad musų praėjusių amžių 
dvasios gaivintojas poetas 
K. Duonelaitis privalo būti 
pagerbtas, apie tai niekas

negali ginčyties ir nesigin
čys. Rodos musų visa tau
ta šitam sumanymui širdin
gai pritaria. Tečiau musų 
vardų tarpe vis dar neišau
go talkininkavimo norai kas 
lytisi tautos reikalų. Jaigu 
mėginame kurį musų vado
vų pasikviesti talkon, tai 
toksai talkininkas tankiau
sia ateina padėti ne darbą 
vykinti, bet savotiškai tvar
ką daryti. Jaigu iš šalies a- 
tėjusiam, neva pritarėjui, 
nepavyksta savaip šeimi
ninkauti, tai tuomet visas 
užmanytasai darbas išnie
kinama. Tarp tikrųjų tėvi- 
nainių taip negali atsitikti. 
Su Duonelaičio paminklo 
statymu, Mažosios Lietuvos 
tautiniame atbudime pasi
rodė vienatinė vilties kibir
kštėlė, kuri gali suderinti 
visas besiskirstančias musų 
tautos daleles. Negana, kad 
aklieji “vietiniai vadovai” 
ėmėsi tą vienybės apsireiš
kimą slopinti, bet dar prie 
to nelemtojo darbo prisidė
jo ir visokie kritikai”... 
“Kritikai”, kurie nei piršto 
prie menamojo darbo ne
mano prikišti, o tečiau jau
čiasi turį šeimininkavimo 
pašaukimą ir kitų labai sun
kaus ir garbingo darbo iš- 
koneveikimą. Tiktai paty
rusioj! lietuvių dvasios gai
vintojai žino, kaip tai yra 
sunku Mažosios Lietuvos 
lietuvius užžingeidauti bent 
kokiais grynai tautiškais 
reikalais.

Dabar su Duonelaičio pa
minklo statymu pasidarė 
toji geriausioji-proga, kuri 
leidžia prie visų Mažosios 
Lietuvos lietuvių prieiti ir 
juose jau nualintus tėvinės 
ir tautos meilės jausmus at
gaivinti. Jie visi atviromis 
širdimis klausys visokių a- 
pie Duonelaitį kalbų, nesą 
tas bus surišta su jiems ge
riausia žinomi! ir atjaučia
mu tikybiniu persitikrini
mu. Duonelaitis buvo jųjų 
pastoriumi ir vienkart ger
bė savo tautą, kurią musų 
laikų lietuviai Prūsijoje ne
gana jau šiandie gerbia. 
Duonelaičio paminklo staty
mo reikalas tai yra toji 
šventa proga, kuriaja turė
tų pasinaudoti visi musų 
atgįjančios tautos labdariai.

Rodosi aišku, kad apie 
musų žmonių vienybės rei
kalingumą galima butų už
vesti kalbas net su tais su
vokietintais lietuviais, ku
rie jau yra savo tautines są
žines užmigdę. Neduokime 
vien vokiečių valdžios t. v. 
tarnams į musų žmones at
siliepti, bet ir mes į saviš
kius atsiliepkime ir vadin
kime Duonelaičiui paminklo 
statymo reikalą musų visų, 
bet ne Vokietijos agentų 
darbu. Į žmones eikime su 
meile ir nurodymu, kad 
musų garbingą darbą ir Vo
kietijos garbintojai remia. 
Juo daugiau mes indėsime 
savo grynosios dvasios dar
bo į Duonelaičio paminklo 
statymą, tuo jis bus lietu
viškesnis ir vienkart ma
žesnė bus intekmė tų, kurie 
svetimiems dievams tarnau
ja. Mokėkime pasinaudoti 
geromis progomis, kuomet 
jos pasirodo.

Kad mes turėtumėm pa- 
rinktinių tėvinainių komite
tą, šitokius reikalus butų 
galima tykiai aptarti ir tik
tai pagaliau darbu pasiro
dyti. Dabar gi mes su vi

sais reikalais turime išeiti 
viešai į laikraščius ir musų 
jausliausieji dvasios diege
liai neapginami stengiasi 
musų tautinėje dirvoje su
tvirtėti, bet musų tautinio 
atgimimo naikintojai su sa
vo skaitlingais pagelbinin- 
kais, žnaibo musų tautinius 
diegelius vos sprogstant ir 
taip mes skurstame, gi mu
sų atsigavimo priešininkai 
krikštauja iš musų nelai
mės. Mes patįs savų jėgų 
nemokame sunaudoti.

Ai, laikas visiems, kurie 
save ištikimais Lietuvos at
gimimo vaikais vadina, iš-, 
sižadėti nevertos asmeniš
kumų ir pasišvęsti musų su
klikusios tautos suderini
mui.

Dabar yra, kaip minėjau, 
šventa proga prieiti prie vi
sų Mažosios Lietuvos gy
ventojų ir juose žadinti Lie
tuvos meilę. Bet, meldžia
mieji, dabartiniai ir busi
mieji Lietuvos meilės pla
tintojai, “nusidulkinkite 
nuo avalų dulkes”, nes žen
gsite ant pašvęstos tautinio 
darbo dirvos! Mums reika
lingi tyros sielos veikėjai, 
kurie gali išsižadėti kokios 
ten svaiginančios, panašios 
muilo burbului, garbės, o 
dirbti pastovų ir musų tau
tą vienijantį-darbą.

Gudri Vokietijos valdžia 
laiko bjauriai suskaldžiusi 
musų neva “veikėjus”. Mes 
nebūkime tokie paviršuti- 
ningi. Permatykime visą 
reikalą ir pasinaudokime 
Duonelaičio paminklo sta
tymo proga musų tautinės 
dvasios sustiprinimui.

Eikit šalin, muilo burbu
lai! Šalin įvairieji gaidžiai! 
Nes ne laikas tarp savęs 
pešties, kuomet padangėse 
vanagas skraido! Nutilkite 
visi, kurie norite tulžį iš
lieti. Žadinkite kits kitą 
prisidėti prie tautinės vie
nybės, musų tautinės dva- 
sios auklėtojo pagerbimo, 
kas raštu, kas žodžiu, gi 
kas taip negalite dirbti, tai 
paprasčiausiojo darbo dalį 
pelno paaukokite ir taip 
prisidėkite prie atgaivinimo 
lietuvystės Mažojoje Lietu
voje. Jaigu iš musų liaudies 
aukų suplauks daug pinigų 
ir bus galima pastatydinti 
gražų paminklą, juomi gė
rėsis visi ir bus visiems lie
tuviams garbė. Jaigu visa 
musų tauta, talkon pakvies
ta, neateis si! pagelba, tik
tai su “kritikomis”, tai iš 
to viso darbo bus tiktai de
besys, kuris mus dar labiau 
suklaidins. Musų tautinio 
atgimimo priešių inkai tuo- 
mi pasinaudos, gi mes vėl 
vieni kitus... “pakritikuo
sime.”

Man nepatinka tokie kri
tikai, kurie randa nuo pri
sidėjimo su darbu išsiteisi- 
nimą tuo, kad busimasis 
Duonelaičio paminklas ma
noma statyti ant Rambyno 
kalno. Jaigu mes dabar im
simės pešties už tai, kur pa
minklas turi stovėti, tai 
tuomi neprisidėsime prie 
padarymo to paminklo tik
rai gražum, tinkančiu būti 
Tilžės viešame darže. Jaigu 
paminklas bus visai menku
tis, tai ir nevertėtų lyg ant 
pajuokos jį statyti Tilžės 
turgavietėje. Kaip neimtu- 
mėm šitą reikalą svarstyti, 
vis išeina tas pat išvedimas, 
kad reikia gero, gražaus, di
delio Duonelaičio pamink
lo.

Taigi prisidėkime auko
mis ir gerais žodžiais, bet 
ne “kritikomis”. Tada tu
rėsime puikų paminklą.

Daleiskime, kad musų 
tautos aukomis pagamintas 
Duonelaičio paminklas bu
tų perdaug gražus puošti 
Rambyną. Tuomet butų 
kuogeriausia proga vėl apie 
tą patį paminklą pakalbėti, 
kad jį perkėlus ar perve- 
žus nuo Rambyno į Tilžės 
turgavietę (?). Kiek tai bu
tų progos Prūsijos lietu
viams vėl tautinių jausmų 
žadinimui! Kiek butų gyvu
mo! Dabar gi viskas apma
rinta, lyg nieko dauginus 
mums jau nereiktų. Per 
darbą ir klaidas išsitobulįs 
musų tautinės jėgos. Tiktai 
Duonelaičio paminklo staty
mas tegali Prūsijos lietu
vius suderinti. Kas eina 
prieš tą darbą, tasai užduo
da beveik mirtiną smūgį 
musų tautiniam atsigavi
mui Prūsijoje. Vokiečiai ir 
be musų pagelbos gali Duo
nelaičiui paminklą pastaty
ti ir taip dar labiau suvo
kietintus lietuvius prie vo- 
kietystės prijungti. Šita 
proga nepasinaudoję, mes 
neturėsime nei pasiteisini
mo, kad mums rūpėjo Ma
žosios Lietuvos tautinis at
gimimas.

Antanas K. Rutkauskas.

Atsiliepimas į L. S. 
D. Amerikoje.

Waterbury, Conn., 
17 d. balandžio, 1913 m. 

Gerbiamoji Redakcija: —
Meldžiame atspauzdinti 

šią žinutę Jūsų laikraštyjc.-
Waterburio Lietuvių Su

sivienijusios Dr-jos laikyta
me posėdyje 29 d. kovo š. 
m. tarp kitų svarstymų bu
vo pakeltas klausimas, kad 
Lietuvių Spaudos Dr-ja pa
sirūpintų atitaisyti šmeiži
mą lietuvių, kurį patalpino 
laikraštis “The Boston Glo
be”. To straipsnio autorius 
yra visiems žinomas “gera
daris” ir lietuvių niekinto
jas, F. Bagočius. Todėl W. 
L. S. Dr-jų atstovai protes
tuoja prieš tokį šmeižimą ir 
kreipiasi į L. Sp. Dr-ją, 
kad ji tą atitaisytų, kaip 
galint greičiau.

Waterburi o Lietuvių Su
sivienijusių Dr-jų vardu 
pasirašome:

A. J. Povilaika, pirm.,
J. B. Šaliunas, rašt.

Nerugok ant groserninko, 
kad tau parduoda ne visai 
šviežius kiaušinius, nes Ru- 
fuso antkapy j, Egipte, 
mokslininkai surado , kiau
šinius, ten padėtus pirm 
1800 metų.

Pakelk galvą augštyn ir 
laikyk taip ilgai, kol tavo 
obalsiu bus: “Dievas ir Tė
vynė”.

Cicilikiniai laikraščiai ra
šo, kad juo laikraščius skai
tantis esąs paikesnis, tuo 
lengviau galima jis kirpti. 
Ir jie tokius be pasigalėji
mo kerpa.

Farmeris Arnold iš Blyt- 
tierville, Ark. turėjo net 16 
žmonų, bet teismas to ne
pripažino jam už nelaimę ir 
uždarė 10-čiai metų kalėj i- 
man.
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įstatymai, palie
čianti vaikų 

darbą.
“American Review of 

Reviews” William B. Shaw 
pamini nekuriuos naujai į- 
vestus Suvienytosiose Val
stijose įstatymus, paliečian
čius vaiką darbą.

Pirm desėtko metą labai 
maža dalis valstiją, prigu
linčią prie Unijos (Suv.Val- 
stiją) turėjo kokius nors į- 
statymus tuo žvilgsniu.

Šio metašimčio pradžio
je sukelta energingas veiki
mas vaiką globojimo žvilg
sniu. To judėjimo prieša
kyj stojo didelė draugija 
vardu “National Child La
bor Committee””, turinti 
savo skyrius visose šalies 
dalyse. Neužilgo pastebėta 
tos draugijos veikimo vai
siai. Įvairiose valstijose im
ta pravedinėti įstatymai, 
tvarkanti vaiką priiminėji- 
mą į pramonines įstaigas. 
V al st i j < > j Massa chusetts
naujai paskelbta įstatymas, 
paremtas ant sekančią prin
cipu: “Uždrausta visoks už
siėmimas vaikams, jaunes
niems 14 metą, pramoninė
se įstaigose, pirklybiniuose 
namuose; uždrausta užsiė
mimas vaikams, jaunes
niems 14 metu, bile kokia
me darbe ar patarnavime 
mokyklos valandą metu; 
uždrausta kokį nors pavo
jingą darbą pavesti vai
kams, neturintiems 16 me
tu. Tokius pat vaikus už
drausta priimti į septynis 
pramoninio darbo skyrius; 
uždrausta priimti, darban 
vaikus, neturinčius mokyk
los paliudijimą. Uždrausta 
priimti darban į saliunus, 
valgyklas ir kitur, kur tik 
pardavinėjami svaigalai, ne
turinčius pilnai 21 metą 
amžiaus. Nuskinama 8 va
landą dienos darbas ber
naičiams ligi 14 metu, mer
gaitėms ligi 16 metą.

Jau 1913 metais nekurios 
valstijos pataisė savo įsta
tymus, paliečiančius vaiką 
darbą. Valstijoj New York 

Kapitonas.

“Titanico” nuskendimas.
tai dirbti prie mašinos iki 
paskutinės sekundos, reika- 
laujasi augščiausio laipsnio 
drąsos.

Galop, pasturgalinė gar
laivio dalis iškilo į orą, ži
buriai užgęso. Vieni pasa- 
žieriąi sukrito vandenin, kiti 
sukibo į grotus ir kitus 
daiktus ant denio. Palūkė
jus kelintą miliutą “Tita
nic” ir panėrė į jurą. Grim- 
stant laivui nekurie nušoko, 
kiti panėrė su garlaiviu ir 
po valandėlės vėl iškilo. 
Tuomet nakties tylumoj o- 
ras prisipildė širdį verian
čiais ir ausis draskančiais 
kliksmais. Tai kliksmas ė- 
jo iš 15 šimtu skęstančiu ją. 
Iš tą 15 šimtą asiueną, nu
blokštą į jurą “Titanic’ui” 
skęstant, nelaimingos neap
sižiūrėjimo aukos tik nedau
gelis tepateko ant “Carpa
thios”. Didelė ją dauguma 
rado sau galą tarp šauksmą 
ir dejavimą šaltame jūrės 
vandenyj.

užgirta, kad jaunimas že
miau 16 metą priimamas 
darban turi pasiduoti fiziš
kam ištyrimui ir, kad dar
bo paliudijimas gali būti at
imtas, jei pasirodytu, kad 
vaikas dirbdamas silpnėja 
arba jam kenkia koks dar
bas. Ohio valstijoje vaiku 
amžius sulyg darbo apribuo- 
ta lig 13 metą bernaičiams 
ir lig 16 metu ląergaitėms; 
į darbus gali būti priima
mos tik vienatos, turinčios 
mokyklą paliudijimus. Mi
chigan valstijoje įsakoma 
lankyti mokyklą lig 16 me
tu, kaikada paliuosuojant 
bernaičius iš aštunto sky
riaus, taippat neturinčius 
14 metą, turinčius dirbti na
miškiu užlaikymui. North 
Carolina valstijoje užginta 
jaunimui žemiau 16 metą 
nekurie darbdi, gi priversti
nai mokyklą lankyti pažy
mėta nuo 8 lig 12 metą.

Naujai išleistas įstaty
mas Nevada valstijoj skel
bia, kad vaikai žemiau 14 
metą negali būti imami jo
kiai! darban mokyklos va
landą metu; išskiriama jau
nimas žemiau 16 metu nuo 
nekuriu pavojingą darbą, 
uždraudžiama bernaičiams
žemiau 18 metą visokie nak-|syb®? 
timis patarnavimai, įsako
ma 8 valandą dienos darbas 
bernaičiams žemiau 16 me
tą, mergaitėms — 18 motą.

Pastaraisiais dviejais me
tais nekurios valstijos pa
skelbė įstatymus kas link 
pensiją našlėms ir apleis
toms motinoms su vaikais. 
Tečiau ne visi tie įstatymai 
paremti vienodais princi
pais. Vieni aną turi užduo
tį tradicijinį principą eiti 
pagelbon bėduoliams, kiti 
išplaukia iš supratimo, kad 
motina, auklėjanti vaikus, 
suteikianti didį visuomenei 
patarnavimą, nes iš tu vai
ku gali būti didi visuome
nei nauda.

Didžiuma tą įstatymą tu
ri omenyj tikslą, kurio se
niau ieškota atiduodant bė
diną tėvą vaikus į įvairiuo
sius viešuosius institutus. 
Bet žmonės, užsiimdinėjan- 
ti labdarybės dalykais, pa

Patekusią jurėn šauks
mai ir kliksmai neilgai te
si tęsė. Bet tu, kurie pate
ko į valtis, kančios tęsėsi 
dar ilgas valandas. Buvo 
baisiai šalta del ledyną ar
tumo. Nekurios valtis buvo 
pritaškytos lediniu vande
niu. Nei vienas nebuvo pa
kaktinai apsirėdęs. Neku
rtose valtyse turėjo moteris 
irkluoti. Valtis nebuvo ap
rūpintos maistu, šviesa, 
vandeniu. Pasažieriai, išvy
dę “Carpathia”, galėjo sig
nalus paduoti garlaiviui tik 
uždegdami popergalius, ku
rie radosi pas nekuriuos.

Veik ištisas keturias va
landas plaukinėj o nelaimin
gieji, sukembę nuo šalčio ir 
apkvaityti nelaime. Visos 
valtis buvo išsisklaidę, toli 
viena nuo kitos ir turėjo į- 
vairius prietikius. Vieni ne
turėjo jokią keblumą su le
dynais, kitiems reikėjo rai- 
tyties ir saugoties ledyną. 
Visi be jokio pieno plauki

galiau persitikrino, kad yra 
daug naudingiau tuo budu 
neskaidyti šeimyną, tas y- 
ra daug naudingiau visuo
menei. Nei viena valstybės 
institucija negali atstovėti 
naminio susikuopimo. Taigi 
šiais laikais ir rūpinamasi 
verčiau motinas šelpti, negu 
nuo ją vaikus atimti.

KIBIRKŠTĖLĖS.
Chicago], ačiū dabarti

niam miesto majorui, net 
mažiausios miesto gatvelės 
turi aiškius parašus ir sve
timas žmogus negali paklys
ti.

Jei nori kam nors nuo
lankiai pasakyti, kad jis ap
silenkė su teisybe, tai ge
riau tai pasakyk per... te
lefoną.

Susirėmime ties San Ped
ro, Meksike, krito 5.500 hu- 
ertistą. Pats Huerta, kuris 
veda kovą su revoliucionis- 
tais, nei vieno savo krau
jo lašo nėra praliejęs. O te- 
čiau historijoje bus pažy
mėta, kad tai Huerta išlošė 
ar pralošė kovą. Argi tei-

Net prezidento Wilsono 
kantrybė nėra neišsemiama 
ir dabar karas su Meksiku
kabo ant... plauko.

Anglijos valdžia užlaiky
mui Liverpoolio uosto lig- 
šiol išleido $1.000.000.000. 
Bet iš kieno kišeniaus?

Ne vienas pasistato paiku 
tik dėlto, kad turi pinigu.

Juo daugiau kalbi apie 
pats save, tuo mažesnę tu
ri reikšmę pas klausytojus.

Retkarčiais paika, bet pa
togi mergelė didžiausią iš
minčių gali už nosies ve
džioti.

Ponia K. rašo mums:
Jei moteris išteka už ge

nerolo, yra ponia generolie- 

nėj o nakties tamsumoj.
Apie 3:30 vai. iš ryto p.- 

rytuose buvo patėmyti silp
ni švystelėjimai. Tai buvo 
‘ ‘ Carpathios ’ ’ leidžiami >s 
raketos. Vėliau ant horizin- 
to pasirodė šviesos ir ne
laimingieji buvo tikri, kad 
tai garlaivis atplaukia ją 
gelbėti. Su garlaivio pasiro
dymu ant horizonto pasiro
dė ir aušra rytuose. Pirmą 
valtį “Carpathia” sutiko 
aplink 4:10 vai. Gelbėjimas 
nelaimingąją, pasibaigė tik 
aplink 8:30 vai. iš ryto.

Taip tai pabaigė “Tita
nic” savo. karjerą. Bet ne
laimingos atminties garlai
vio historija neišdils iš šir- 
džią nukentėjusią j ii ir per 
amžius pasiliks vienu di
džiausią ir giliai sujudinan
čią nuotikią žmonijos histo- 
rijoj-

Kiek išgelbėta ir kiek 
nuskendo.

Išplaukiant ant “Titani- 
c’o” buvo pirmos klesos pa- 
sažieriii 330; antros — 320; 
trečios — 750; išviso — 
400. Oficierią, jurininką ir 
tarną — 940. Taigi iš viso 
ant “Titanic’o” buvo 2.340 
asmenįs.

„KATALIKAS

nė; išteka už senatoriaus, 
yra senatorienė; išteka už 
daktaro, yra daktarienė, gi 
aš ištekėjau už našlio, o te
čiau dar nesu našlė.

Kas iš jaunystės dienu 
išmoko taupyti centus, ta
sai senatvėje galėjo geriems 
tikslams mėtyti dolerius.

• Kuomet tėvas atsisakė 
mažai Alenutei duoti nike
li. maža diplomatė kreipėsi 
į motiną sakydama:

— Mama, tu esi artimiau
sia man gentis!

Gi paskui ištiesė ranku
tę ir sušvapėjo: “duok”.

Lietuviu Dailės Paroda.
Jau aštunti metai Vilniu

je musą dailininkai taiso 
Dailės Parodą. Surenka gra
žiausią daiktą, kokią tik 
jiems tais metais pasiseka 
Lietuvoj rasti, ir visus tuos 
daiktus išstato tam tikra
me bute pasižiūrėti. Žmonės 
ateina, žiuri, gėrisi gražiais, 
dailiais daiktais, žiuri, ku
ris ją yra gražesnis, ir to
kiu budu stengiasi dailumą, 
gražumą suprasti, pramok
ti, atjausti. O reikia žino
ti, kad juo žmogus labi ai7 
dailę, gražumą supras, pa
mylės, tuo ii- jis pats pasi
darys tobulesnis, švelnesnis, 
taip sakant, geresnis.

Taigi šiemet Vilniuje ir
gi intaisyta jau aštunta iš 
eilės Lietuviu Dailės Paro
da, padalinta į du skyrių. 
Pirmame skyriuje išstatyti 
dailininku d irbai, kurie 
vien tik daile užsiima, an
trame gi skyriuje išstatyti 
žmonių dirbiniai — įvairus 
gražus audimai: juostos, 
stuomens, kilimai, gražus 
žiurstai (kvartukai), kak
laraiščiai, rankšluosčiai (ab- 
rusai), įvairus medžio dro
žiniai (nors šią šiemet ma
ža) ir tt. Šiame skyriuje 
musu motelis ypač daug 
gražią daiktu galėtą pama
tyti ir pramokti.

‘ ‘ Carpathia ’ ’ išgelbėjo
pirmos klesos pasažieriu 
210; antros — 125; trečios 
— 200; jurininką! 210; išvi
so išgelbėjo 745 asmenis. Iš 
tu šeši del baisaus nuovar
gio mirė ant “Carpathios”, 
pirm negu jie pasiekė New 
Yorką. Tokiuo budu išviso 
žuvo 1.601 asmuo.

. Išviso valčių “Titanic” 
turėjo 20. Josna galėjo su
tilpti tik 950 asmenų. Veik 
tik 80% pasažieriu.

Kuomet Anglijos k< •misi
onierius Edwards paklausė 
White Star kompanijos di
rektoriaus J. Bruce Ismay, 
ar su jo žinia garlaivis to
kiu valčių skaičium teap- 
rupintas išplaukė, jis atsa
kė:

“Taip, ir su žinia garlai
vio statytoju”.

‘‘Carpathia’ai” pribuvus 
į New York, White Star 
kompanija pasiuntė du gar
laiviu katastrofos vieton iš
graibyti skenduolią. Tuodu 
garlaiviu išgriebė apie 200 
skenduolią ir pagrįžo su 
jais į Halifax. Tarp sken
duolią rasta lavonas J. J. 
Astoro, Isidor Strauso. 
Charles M. Hays ir kitu.

ŠIAURINĖS AMERIKOS STIRNOS.

Visokios rūšies briedžiai, 
stirnos, gazelės, antilopes 
priklauso prie vienos šei
mynos. Ant mus paveikslo 
perstatoma šiaurinės Ame
rikos stirnos. Matome, kaip 
patinas narsiai grumiasi su 
vilkais. Matome, kaip vie
nas vilkas ragožius jau pa
statęs. Išrodo, kad jis leng
vai apsidirbs su savo prie
šais.

Šios šiaurinės Amerikos 
stirnos labai panėši į drūtą 
antilopą. Galva pailga ir pa
nėši į avies. Tanki vilna pa
šomais truputį balzgana, o 
nagai ir kanopos yra juo
dos.

Pamatinė ‘ ‘ Titanic’o ’ ’
katastrofos priežastis yra 
netikusi tarptautinė plauki
nėj imo sistema. Atsakomy
bė krinta ant Suv. Valstiją, 
Anglijos, Vokietijos ir 
Francijos valdžią. Tą vals
tybių plaukinė j imo kompa
nijos užimtos nesvietiško
mis rungtynėmis, konku
rencija. Kiekviena kompa
nija stengiasi viršyti kitas 
savo garlaiviu didumu, ją 
greitumu ir išrengimo puoš
numu. Didumą, greitumą ir 
puošnumą garlaiviu stato 
pirmon vieton ir neatsi
žvelgia pakaktinai į saugu
mą.

Keliatas valandą! prieš 
katastrofą tarp žymią vy
rą ant “Titanic’o” prezi
dentas Grand Trunk gele
žinkeliu kompanijos Char
les M. Hays sekančiai išsi
tarė: “White Star, Cunard 
ir Hamburg-American kom
panijos dabartės ypatingą 
domą atkręipia perviršyti 
kita kitą garlaiviu pertek- 
lingumii, bet jau netoli tas 
laikas, kuomet didžiausi ir 
baisingiausi visą katastro
fą ant jūrės bus tą rungty

Veisiasi šiaurinėj Ameri
koj nuo Rio de Grande iki 
Sascatchewauo ir nuo Mis
souri iki Pacifiko. Tos stir
nos mėgsta erdves, kur au
ga trumpa žolė, bet pasitai
ko joms užeiti ant kalnu iki 
8.000 pėdu augščio.

Tos stirnos yra be galo 
greitos ir vikrios. Yra la
bai išnašios. Lekia per ply- 
nis it viesulą. Spiauniai 
perplaukia per plačias upes. 
Yra labai gudrios. Turi ge
ras akis, savo priešą. pama
to iš tolumos. Turi gera 
klausą ir užuodžia ]>rieš«j už 
keliu šimtą žingsniu. Žmo
nių buveinių labai vengia, 

nių vaisiai”. Tai buvo pra
našingi žodžiai, kurie pasi
tvirtino po kelią valandą.

“Carpathia” pribūva į 
New Yorką.

Balandžio 18 d. aplink 
8:30 v. v. ėmė rinkties žmo
nės automobiliuose ir ka
rietose ties White Star 
prieplauka. 8:45 vai., kuo
met “Carpathia” pasirodė, 
ties prieplauka buvo virš 
500 automobiliu ir karietą. 
Šv. Vincento, švento Luko. 
Bellevue, Roosevelto i’ 
Flower ligonines atsiimt' 
savo ligonvežimius, dakta 
rus, ligoniu prižiūrėtojas.

Daugybės suvažiavo pasi 
tikti savo giminią ir priete 
lią. Visa minia buvo di 
džiausiame imsiu tinime 
Moteris net alpti ėmė piru 
“ Ca ij >ath ios ” įpla u k imi
prieplaukom Ligoniu pri 
žiūrėtojos puolė joms į pa 
gelbą ir guodė jas. E 
va Booth, Išganymo Armi
jos komendante, taipgi at
vyko su savo 59 padėjė
jomis. Šeši nariai New A or- 
ko Stock biržos radosi tier 
prieplauka su $20.000. Jie 
buvo įgalioti išdalyti tą su

bet naminią gyvuliu nei 
kiek nesibaido. Dažnai arti 
kaiminės ramiai sau gano
si, graužinėja žolę. Jei kas 
užpuola, tai narsiai grumia
si ir panaudoja sav.o. smaix 
liūs ragus ir stiprias kano
pas.

Ją skaičių žymiai suma
žino negailestingas me
džiojimas. Ją skaičius nuo- 
latai mažinasi. Iš ją minkš
tą, lengvu kailiu indionai 
dirba sau avalus ir aprėda- 
lus.

Geriausia dailė nepri
trauks link savęs tiek pub
likos, kiek lošimas pilke.

mą tarp nukentėjusią, ypač 
pagelbos reikalai! jautiems. 
Buvo pasklydęs gandas, kad 
“Carpathia” vežasi ir lavo
nus su savim. Todėl daugy
bė graboriąi su karstais bu
vo privažiavę.

Kuomet gandas paskly
do, kad “Carpathia” prisi 
artina, tūkstančiai žmonių 
subėgo prie prieplaukos. 
Vieta, kur turėjo “Carpa
thia” sustoti, buvo apsup- 
ta virve, žaliomis lemputė
mis apkabinėta. Be ypatiš- 
ko daleidimo už virvės ne
valia buvo eiti.

Pennsylvania geležinke
liu kompanija prirengė spe
ciali traukinį tiems, kurie 
norės važiuoti į Philadel
phia ir atsiuntė karietas 
nuvežti prie stoties norin
čius važiuoti.

Prie išgelbėtąją policija 
iš pašaliniu asmenąi teda- 
leido tik gimines. Pasitiki
mas su giminėmis buvo la
bai liūdnas ir verksmingas. 
Nes gal nei vieno nebuvo 
tokio, kurio kas nors ne
būtą buvęs nuskendęs. Iš
gelbėtuosius urnai išvežiota 
po namus, jei gyveno New 

(Toliau bus).
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KATALIKAS

Musia ir kokią bledį ji neša 
žmonėms.

Dabar atšįlant, tuoj ims 
atsirasti mušiu. O tie vaba
lai yra labai nešvarus, pyk- 
dina ir priklina žmogui ant 
kiekvieno žingsnio. Nešio
ja perus visokią ligą ir 
taip skleidžia jas tarp žmo
nią. Su jomis reikia labai 
kovoti ir kuouoliausia įtai
kyti. Žmogus saugojasi blė- 
dingo ir pavojingo sutvėri
mo tik tuomet, kuomet aiš
kiai mato nuo jo sau pavo
ją ir kenksmą. Kaip rūpes
tingai žmogus lenkiasi an
gies. Tą daro del to, kad 
aiškiai mato sau pavoju. O 
tyrinėtojai sako, kad mu
sios mums labiau pavojin
gos, negu angis. Žmonės gi 
su jomis nekovoja del to, 
kad ją nepažįsta arti. Tai
gi pažiniam gerai musias ir 
naikinkim jas. Žemiau pa
duodame labai gerą apie 
musias aprašymą, paimda
mi iš kningelės “Visuome
nės įnamiai”.

Pasakoti apie žinomąjį 
daiktą arba gyvulį didžiai 
sunku. Ir kas gi nežino mu
sios? Argi atsiras žmogus, 
kuriam musios leidžia pa
miegoti; kuriam jos nėra į- 
kirėjusios, bėginėdamos vei
du, rankomis; kuris bent 
kartą savo amžyje, prarijęs 
musią, nėra spjaudęsis, jos 
keikęs ir del jos purtęsis, 
ar net susivėmęs? Ne, to
kio neatsiras visame žemės 
plote, nuo pačią kraštuti
niu žmogaus bustą, ašiga
liu šalyse, ligi pat žemės ri
tulio pusiaujo, ligi pat dau
sų juostos.

Bet pasakykite man, mel
džiamieji, ar gerai pažįsta
te musią? Abejoju. Žinote, 
kaip žvirbliai perisi vaikus, 
kaip pelės augina savo pe
lyčius, tiktai apie mušiu 
vaikus, tur-but, nieko ne
sate girdėję. Iškur atsiran
da musią? Kodėl jos rude
nį išnyksta? Taip, šitie 
klausimai musu gyvatoje 
labai svarbus. Kada šitą 
dalyką ištiesime, tada, tikė
kit manim, mušiu bus ma
žiaus. Gaila tiktai, kad re
tai kas jas boja. Nuo ją tik
tai švaistosi, ant ją tiktai 
pyksta; su musiomis visi 
apsipratę, ir retai kuris 
mokslininkas, atspėdamas 
nuo savo didžiojo darbo, i- 
ma pagaliaus galvoti: kas gi 
ji yra, ištikrują, toji mu
sia? ar nepamėginus ištirti? 
Ir visada tu tyrinėjimą vai
siai esti labai indomąs ir 
nuostabąs. Ligi šiol moks
lininką, tiesą pasakius, ma
ža kas yra tyrinėję musias. 
Bet ją ištyrimai, kad ir ma
ža ją teturime, jus, gal-but, 
nustebins: ją esama ištirta, 
kad musia yra vienas iš pik- 
čiausiują žmogaus neprie- 
telią.

Prieš kalbėdami, kiek ža
los padaro musia, kiek daug 
ji kenkia žmogui, apsakysi
me, kas ji yra ir kaip ji gy
vena.

Musia priklauso prie vab
zdžiu giminės, būtent prie 
dvisparnią tos giminės sky
riaus.

Jei norite susipažinti su 
vabzdžią kūno sudėjimu, 
tad pažiūrėkite į bent ku
rį prigimties mokslo vado
vėlį. Aš šiuo tarpu į tas 

smulkmenas leisties neno
riu, nes šiaip reiktu visa 
kningelė parašyti; pasi
stengsiu tiktai apsakyti a- 
pie namą musią, ką pats e- 
su patyręs iš kningu ir ką 
esu girdėjęs nuo gerą ir iš
mintingą žmonią. Dvispar
niai vabzdžiai, prie - kuriu 
priklauso ir musia, yra ta
tai paukščiai tarp bekaulią 
gyvuliu. Ją randame visa
me žemės pasaulyje, nuo 
vieno ašigalio ligi antrojo. 
Nei vabalas, nei drugys ne
prilygs ją nei stiprumu, nei 
drugys neįstengia pasikel
ti taip augštai, kaip jie, ore. 
Ir visa tat todėl, kad jie 
turi du, ne keturis sparnus.

Pastebėkit į musią: kaip 
greitai ir vikriai ji laksto. 
Mes sakome: drugys “plez
dena”, ir tiesa, jis lekia ne
lygiai, netvirtai; jis, tary
tum, netyčia lekia prie vie
nos kitos gėlelės. Ar gali
ma palygint su juo musią? 
Atsitūps musia mums ant 
nosies galelio; nugįsi ją — 
ji apsisuks ore ir vėl atsi
durs ant tos pačios vietos. 
Dar kartą nugįsi — ji ir vėl 
čia-pat. Niekas taip nepyk
do, kaip tas jos atkaklumas. 
Tikrai sakant, musia ne
kenkia mums tuo, kad tu
pia ant nosies; kenkia ji 
vien tuo, kad savo rėplinė- 
jimu odą erzina. Naminė 
musia, turėdama vien min
kštą čiulptuvėlį, negali mu
są įkąsti arba kuo-nors 
mums įskaudinti. Minkštu
tis jos snapelis netinka įsi
traukti kietumui. Nei grau
žti, nei kąsti musia negali. 
Ji ėda visa, kas ėdama, vi
sa, ką valgo žmogus. Pridė
jusi prie kurio daikto savo 
snapelį, musia išleidžia 
skystimą, kuriame ištirps
ta kieti ėdamieji daiktai; 
paskui sutirpusį tą skysti
mą ji čiulpia. Todėl jos 
maistas yra visa, kas ištir
psta tame skystime, kurį 
paleidžia jos čiulptuvėlis. 
Gerai mes nežinome, kas y- 
ra tas skystimas, bet patįs 
esat matę, kad musios ytin 
mėgsta cukrą ir kitus sal
dumynus, — daiktus, ku
rie greičiausiai ištirpsta, — 
ir kada tą saldumyną nė
ra, jos puola ant visako: 
ant mėsos, ant duonos, ant 
daržovią, vienu žodžiu — 
ant visa, kas valgoma, kas 
yra musą namuose. Aure, 
atsitūpė ant j ūsą rankos 
musia. Nebaidykit jos, pa
žiūrėkit, ką ji darys. Mū
šia, palengvėle žingsniuoda
ma, savo snapeliu iščiulpi- 
nėja visas rankos raukšle
les; palietusi jas snapeliu, 
ji mirko savo seilėmis visa, 
kas yra prilipę vienoje-ki- 
toje vietoje prie odos; pa
bėgės kiek dešinėn, kairėn, 
tolyn, ir vėl čiupinėja, ligi 
ras cukraus dėmelę, prie 
kurios ir prilips. Kodėl ne- 
nusimazgojot ranką? Var
gas jums jei kurią šiltą va
saros dieną užmigsit nenu
siprausę veido ir ranką, 
skaniai papusryčiavę arba 
papietavę: musios būtinai 
apkibs j ūsą burną. Bet dar 
blogiaus bus, jei užmigsite 
išsižioję: musia netruks į- 
lysti į burną, pradės kuten
ti jusą liežuvį; jąs sukąsite 

dantimis, ir kas bus toliaus 
— pasakoti nereikia, patįs 
žinote.

Galybės mušiu švaistosi 
ir laksto nuo ryto ligi va
karo po trobą. Pulką pulkai 
ją nykte apninka visus val
gymus, krinta į viralą ir 
kitą žmogaus maistą, klims- 
ta uogienėje, skęsta arbato
je, ir bėda tam, kurs nety
čia praris musią su arbata 
arba viralo šaukštu. Prari
jęs musią žmogus nepasi
džiaugs.

Bet visa tat dar niekis 
prieš tuos vargus ir tas bė
das, kurias gali padaryti ir 
dažnai padaro mums musia.

Persistatykite sau atėję 
aplankyti sergančio gimi
niečio arba pažįstamo. Jąs 
žinotės savo aplankymu jį 
palinksmįsią, bet einant į 
vidų jus perspėja: nelieskit 
jo, sako, neikit arti, jo li
ga užkrečiama. Bet, galvo
jate, negi galima užsikrės
ti stovint per kelis žings
nius nuo ligonio. Tai tiesa, 
ir patįs jus matote: tie, ku
rie jus perspėliojo, juk ne
užsikrėtė slaugydami ligo
nį. Bekalbėdamas su ligo
niu, sveikas nei nepabojai, 
kaip nuo jo perlėkė ant 
sveiko musia. Ji atsitūpė 
sveikam ant kaktos, kaip 
tik toj vietoj, kur buvai nu- 
sidrėskęs mažutytį spuoge
lį. Čiulptuvėlis tik juda, tik 
kruta, musia randa maisto 
tuojau padarytoje žaizdelė
je, ir kaip-tik nesenai gy
dykloje savo čiulptuvėliu 
ji buvo apčiulpusi pulėjan- 
čias to ligonio žaizdeles. 
Jusą laimė, jei esat sveiki 
ir nelinkę sirgti panašia li
ga, šiaip, tikrai žinokit, jus 
esat užsikrėtę.

Baisiausios ligos, kurio
mis daugiausia miršta žmo
nią, yra: cholera, maras, 
rauplės. Gydytojai sako, 
kad mažiausios pulią dale
lės ir kitu ligonio išmatą 
arba kūno išsisunkimą pa
kanka užsikrėsti visiškai 
sveikam žmogui. Aure, kuo 
baisybią pridirba musu gy
vatoje musios! Tik gaila, 
kad gydytojai mažai teat- 
kreipia į jas savo akis. Ka
da pasirodo kokia baisi už
krečiamoji liga, kada žmo
nes apima mirties baimė, 
kada liga ima eiti iš miesto 
į miestą, iš sodžiaus į so- 
džią, tada intaiso pasieniais 
karantinas, būtent tam tik
ras gydyklas, kur aprūko 
durnais ir maudo žmones, 
atvažiavusius iš užkrėstąją 
vietą, primirko ją drabu
žius ir daiktus nuodą, su
ėdančią ligos gemalėlius, 
subado ir aprūko net ją 
laiškus; bet apie musią, ku
riai karantiną nėra, tuo me
tu tarytum užmiršta. Bū
dama liuosa, laki, ji laksto 
iš trobos į trobą, iš gatvės į 
gatvę, iš vieno sodžiaus į 
kitą, ir visą laiką nešioja 
savo kojelėmis, savo čiulp
tuvėliu, niekieno nekliudo
ma, ligos antkričius. Gydy
tojai senai jau yra pastebė
ję, kad viena musia kandik
li prigaivina pragaro raup
les, užkrėzdama jomis žmo
nes; bet, vis dėlto, pats ši
tas ją pastebėjimas nėra ją 
prispyręs ėmus ir padaryti 
ką nors mūšiai, ir senu pa
pratimu gydytojai tebesa
ko, kad ligos antkričius per- 
nešą mažutyčiai gyvulai- 
čiai — vadinamosios viny- 
tės, arba lazdelytės ir tt.

Jie sako, žinoma, tiesą, jie 
nemeluoja, tik gaila, kad 
taip kalbėdami jie tyli apie 
musią. Taip tylėdami, jie a- 
pie musią kaipir užmiršta; 
mūšiai gi to tereikia: juo 
mažiaus ją žmonės paboja, 
juo lengviaus jai šalę tu 
žmonią gyventi.

Pažiūrėkime dabar, kaip 
ji gyvena?

Jau sakėme, kad žiemai 
musios išnyksta. Pradėjus 
šalti, rugsėjo mėnesį, mu
šiu kasdien eina vis mažyn 
ir mažyn. Beveik visos jos 
žūsta. Kasdien iš trobą kar
tu su šiukšlėmis išsišluoja 
daugybės negyvą musią; 
bet kitos, ypač jaunosios, 
sulenda į sieną arba baldą 
plyšelius, į tamsius trobos 
kampelius, ir ilgam užmie
ga. Žiemovidžiu, tik žiūrėk, 
ir ėmė skraidyti musia. 
Šviesus saulės spindulėlis 
įspindo į kokį plyšį ir nety
čia apšvietė miegančią mu
sią, sušildė ją, ir sušildy
ta pradėjo ji lakstyti po 
trobą. Aure tikras išrody
mas, jog ne visos musios 
rudenį išdvesia ir jog kai- 
kurios, kad ir nedaugelis, 
vien žiemai užmiega. Ateis 
balandžio mėnuo, atšils o- 
rai, kaitrus saulės spindu
lėliai subudįs miegančias 
musias, jos išskris iš savo 
lindynią, ko-nors paės ir 
pradės dėti kiaušinius. Ši
tie kiaušiniai mažutyčiai, 
pailgi, balti, akimi beveik 
neįmatomi. Kiekviena mu
sia, patelė, vienu kartu su
deda ligi 80 kiaušelią. Jo
kiu lizdu kiaušeliams dėti 
ji nesidirba, ji deda juos 
ten, kur geriaus bus gy
venti jos busiantiesiems 
vaikeliams.- Savo kiaušelius 
imtsia dedą dažniausiai į 
grindą plyšius, į šiukšles, į 
mėšlą, apskritai sakant — 
ten, kur esti pustančią 
daiktą. Po 24 valandą iš tą 
kiaušelią išsirita mažutytės 
baltos kirmėlytės, kuriu 
pasturgalis drūtas, lyg nu
kirstas, pirmagalis gi nu
smailintas, juodu vąšeliu. 
Šitas vąšelis kirmėlytei rei
kalingas ir ėsti ir slankioti. 
Po keliu minučių viršelis 
nunirsta odelę ir tuojau į- 
sirausia į mėšlą arba šiukš
les, kur ieškos sau maisto. 
Jis auga begalo greitai; po 
dvieju dieną sveria jau du 
šimtu kartą daugiau, ne
kaip kad svėrė išsirizdamas 
iš kiaušelio, ir kokia de
šimtimi dieną suauga, kaip 
reikiant. Tada jis ieškos 
patogios vietelės pavirsti 
lėlyte. Vikšro oda atsikno
ja nuo kūnelio, pajuoduoja, 
paruduoja, vikšras įsiver
pia — jo atsiknojusi išna
ra jo paties verpimu pa
virsta; po kokios dvylikos 
dienu iš lėlytės išsirita su
augusi musia, kuri po die
nos arba d vie ją ir pati pra
dės dėti kiaušelius.

Vienas žinomas moksli
ninkas, Kelleris, ilgai tyri
nėjęs musias, yra išskaitęs, 
kad vienos musios vaiką (ir 
jos vaiką vaiką) viena va
sara gali privisti baisi dau
gybė — du milijonu su vir
šum.

Abejoti, kad Kellerio są
skaita neteisinga, neturime 
priežasties; bet kad ir dau
gybė musią laksto vasarovi- 
džiu musą trobose, tečiaus 
negalima daleisti, kad vie
nos musios vaiką vaiką iš- 
tikrąją galį privisti du mi
lijonu su viršum. Prigimty-
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je yra vienas tvirtas įstaty
mas: juo greičiau koks gy
vulys veisiasi— juo daugiau 
žūsta jo vaiku, mažą ir su
augusiu, nuo įvairią ne- 
prietelią. Iš baisaus musios 
sudėtąją kiaušelią skai
čiaus daugumas pusta nuo 
drėgnumo, šalčio ir kitu 
priežasčią. Iš kitą kiauše
lią išsiris vikšreliai, bet ir 
ją daugumas žus dar prieš 
įsiverpdami. O suaugusios 
musios argi maža turi ne
prieteliu? Vorai, visoki vab
zdžiai, paukščiai, varlės, 
pagaliaus pats žmogus — 
visi jas naikina, taip jog 
galu gale beveik visa mu
sios giminė, jos vaiką vai
kai, privisę per vasarą, 
žąsta nuo šią-tą priežasčią, 
ir kas pavasaris, atšilus, 
musą trobose pasirodo mu
sią tiek pat, kiek yra ją 
buvę pereitą pavasarį. Tai
gi, pasakysite, baisiame mu
sios veislume nieko keista 
nėra: kad ir daugiausia ją 
gimtą, jos ir be musą žus 
apie rudens galą. Tatai vi
sai teisinga. Bet persista
tykite sau, kad aplinkybės 
mūšiai susidėjo visai gerai, 
ir kad keliatas nereikalin
gą dešimčių arba šimtą mu
šiu išliko pavasariui gyvos; 
tada visa ją vasara paga
dinta: mušiu spiečiai vei
kiai pripildys jusą bustą, 
neleis jums miegoti, ne
duos jums valgyti; jos šim
tais, tūkstančiais kris į ju
są viralą. Bet ko čia, paga
liaus, ir kalbėti; patįs žino
te, kaip malonu gyventi na
muose, kuriuose ūžia, lak
sto spiečią spiečiai mušiu.

Nuo senovės žmonės sten
gėsi nusikratyti jomis, pra
manė joms mušti įvairią 
muštuvą. Pakabina prie lu
bų medžio lapuotą šakelę; 
musios, kaip kokios kvai
šos, tūkstančiais sulenda į 
ją nakčia; tada palengvėle 
ištraukia iš palubės šakelę 
ir paneria ją į vandenį. Iš
randa įvairiu skystimą, po- 
perėlią su parašais: “Ga
las musioms!” Tais išradi
mais verčiasi dabar daugy
bė žmonių, bet musią dėlto 
neina mažyn. Ir betgi mes 
turime labai gerą. įrankį, 
jei ne visai nuo tu neprie- 
telią atsikratyti, tai bent ją 
skaičiui sumažinti. Taip da
ryti, taip nuo ją ginties, 
kaip ginas lietuviu pasako
je vokiečiai, čia nėra reika
lo: nė patįs vokiečiai taip, 
žinoma, nedaro, tik taip a- 
pie juos nupasakoja pašai
pos lietuviai.

Be paprastosios naminės 
musios, apie kurią kalbėjo
me, musą namuose ir apie 
namus yra kitą veislią mu
sią, kurios kiekviena saviš
kai darbuojas musą gyva
toje.

Ar atsimenat, kaip vieną 
kartą vasarą kasžiri kas ne
gražiai pakėlė jus iš mie
go? Pakilus jums, lyg de
gino, lyg peršėjo, lyg nie
žėjo — viršutinę lupą. Pa
sižiūrėjot į veidrodį ugi 
žiūrite: visa jusą lupa bai
siai, nepaprastai ištinusi 
besanti. Ištino net aršiau
siosios prie lupos jusą vei
do dalis. Nenustoja niežėję 
kelias valandas. Jums aiš
kina, kad tai, esą, musia 
bus įkandusi. Bet nuo to 
jums nei kiek nepagerėjo. 
Atslugusi apie vakarą lupa 
ryto metą dar labiaus su
tino. Sutino ir trečią rytą, 
bet jau mažiaus.

Ar neteko jums pastebė
ti, kad kartais į vidų įsiver
žia tamsiai-mėlina musia, 
dukart didesnė už naminę? 
Nepaprastai uždama, kaip 
apdujusi, laksto ji po tro
bą, tankiai daužosi į lango 
stiklus. Ji ir yra jusą į- 
skaudintoja. Pasinaudojusi 
tuo, kad apie rytą saldžiai 
ir gardžiai miegojote, pasiu
tėlė — tąip vadina tą mu
ši? — prisiartino prie vei
do ir ėmė juo vaikščioti; 
rado ant j ūsą lupu vaka
rykščio valgymo liekaną — 
pradėjo jas čiulpti, įsidirbo, 
įsigardavo — ir įgylė jus 
savo gyliu. To įgylimo už
tenka, kad tris dienas žmo
gui reiktu vaikščioti supu- 
tusia lupa. Bet tai butą 
dar niekis. Karštuose kraš
tuose muselė.pasiutėlė daž
nai tikrai daug kenkia žmo
nėms. Kaip ir daugelis mu
šiu, ji deda savo kiaušelius 
į mėsą, kuria minta jos 
vikšreliai. Todėl ligoninėse 

Parmos! Parmos!
Turiu ant pardavimo visokiu farmu gatavu su raemais laukais, su So

dais ir budinkais su prastais ir labai gerais budinkais turiu mažu ir di
deliu farmu ant pardavimo žemės ligios su moliu su jodzemė ir su smielie 
maišytos, žemės ne išdirbtos turiu visokio gatunko ligios vienas su kel- 
nais kitos su medeis trecios pliki laukai kur gali eiti ir arti be valimo jų 
parduodu visokio didumo plotais arti Miestuku ir priepat gelszkeliu di
džiausioj Lietuvių kolonijo Michigan Valstijo kur yra 215 Lietuvių far- 
meriu tarpie tu lietuvišku farmu ir tos žemės randase prekės žemiu nog 
$900 akeris ir brangiaus parduodu ant lengviausiu išmokėjimu atvažiokit 
toj ir kaipos priebusi į Peacock toj Tilifonuok manie į farmą o aš gavęs 
žinie kad priebuti vietoj toj priebusiu su automobiliu ir jus apvažuosiu 
po farmas ir laukus kurie yra ant pardavimo iš kuriu galėsi pasirinkty 
tinkamiausia, Rašykit toj Gausite knigele apie prekės ir viso krašto ap
rašomas ir mapa dovana.

Adresuok:

ANTON KIEDIS
PEACOCK, LAKE COUNTY, : MICHIGAN

fl

Prašyk S-O-L-O
Teisingai padaryta degtine iš I 

pv nepaprastai puikaus mišinio.' 
Per dauSeli metlJ sendinta 

balto ąžuolo bačkose pirm 
suteikimo publikai, 
s. miniai švelnios , 

prieprovos daro 
F *XSOJLO degtinę! 

geru vaistu 
šeimyntį

“Ant 
baro 

geriausiai
Žmonės supran- J 
tanti vertę geros 
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už-' YijL 
ganėdina kiekvieną žmogų. 'Xu** 
Nusipirk bonką savo šeimynai. X

I Reikalauk S-O-L-O

Kr

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago. ■
216 W. Madison St A. Chaposke ir T. Podlaskis, 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 busi mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai ir Cigarai.

X.

I
 Naujas Sąvaitis Laikraštis |

“ATEITIS" j
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni- X 
jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo v 
rūpintis jaunimo apšvietimu. » ®

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

“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus. \

“ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apie musų jaunimo judėjimų ir ę 
veikimų. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių Iš lietu- $ 
vos ir iš viso pasaulio. ).

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

“ATEITIS” bus 8 puslapių didumo ir prekiuos tiktai $1.50 metams ir -z 
85c. pusei metų. Į Lietuvų ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00 X 
metams ir $1.25 pusei metų. P

“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu: ę

“ATEITIS”, 366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS.Į 
| (KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIU-
J RŽJIMUI DYKAI). !į-

• . f

j pasiutėlė nekartą, miegant, 
deda kiaušelius į ligoniu 
žaizdas. Išsiritę vikšreliai 
labai veikiai išrauso visą 

[žaizdą, ir žaizda gali imti 
nuo to dar labiaus tinti, 
nuo to gali užsikrėsti visas 
ligonio kraujas, gali, paga
liams, nuo to ir pats ligonis 
mirti.

Vasaros gale, liepos ir 
rugpjūčio mėn., trobose pa
sirodo mušiu, labai panašią 
į namines, tokio-pat didu
mo; tiktai, naminės musios 
čiulptuvėlio vietoje, jos tu
ri aštrią yliukę, kuria la
bai vikriai perduria žmo
gaus kūno odelę, skaudžiai 
įgeldamos, ir įgėlusius grei
tai čiulpia žmogaus krau
ją. Šitos musios kandiklės 
(kandamosios musios) puo
la ir ant visokią naminiu 
gyvuliu, nemažai ir jiems 
įskaudydamos. Jos deda 
kiaušelius i mėšlą. Ju vikš
reliai tokie-pat nekalti, 

(Seka ant 7 pusi.).
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Naujanybes.
Naudingi pramanymai, įvairiausių visokių 
daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, visokie žmo
nių sumanymo prajovai ir taip toliaus.

tu šulinio viršų. Per mūrą 
gelmėn veda dūdos Į vande
nį. Per vieną dūdą eina šal
tas oras i jo namus. Tad 
karščiausioj vasaroj jo na
muose yra vėsoku.

New Yorko augštieji namai.
New Yorke yra .1.156 na

mai, turinti daugiau 10 ang- 
štu (lubų). Iš tu 117 turi 
daugiau 16 augštu, gi 9 su
virs 30 augštu. Tą milžiniš
kų namų geležiniai grobiai 
veikianti net i kompasus 
laivų, stovinčiu uoste. Tai 
kur sukrauta daugybė gele
žies.

Stebėtinos kelinės.
Pietinėj Afrikoj, kaip ži

noma, veisiasi nuodingas 
vabalas, vadinamas musia 
“tse-tse”. Tasai vabalas sa
vo Įgėlimais išnaikina tūk
stančius galviju. Kad ap
saugojus galvijus nuo tos 
musios, sumanyta juos ap
rengti kelinėmis, sumirky
tomis aliejumi ir derve, ko 
tos musios labai neapken
čia. Šiais laikais tos stebė
tinos kelinės vis plačiau .pa
naudojamos.

Bankai ant gatvių.
Vienas Budapešte bankas 

ant gatvių nustatė automa
tines mašinas, priimančias 
automatiškai depozitus. Į- 
mctus ton mašinon pinigus, 
mašina išmeta pakvitavimą, 
kuris paskui gali būti Įra
šytas i bankinę kningelę, 
arba laikomas tol, kol de- 
pozitorius panorės pinigus 
atsiimti. Tasai naujas siste
mas suteikė bankui daug de- 
pteritJi, ^kadangi daugruna- 
žmonių nenori bankau padė
ti mažesnnj sumų, nes vi
suomet reikia eiti pačian 
bankam Tečiau einant gat
ve daugumas atliekamus pi
nigus įmeta automatai] ir 
tuo budu lengvai sutaupia.

Radium Suv. Valstijose.
Suv. Valstijose šiais lai

kais randasi mažiau nei du 
gramu radiumo. Visame pa
saulyj randasi ne daugiau 
30 granui to metalo, kurio 
didesnė dalis paeina iš a- 
inerikoninės rudos. Sako
ma, du amerikoniniai gydy
tojai turinti pakaktinai to

metalo, kiiriuomi mėgina 
gydyti vėžį. Vienas anų e- 
sąs dr. Kelly — garsus chi
rurgas Baltimore j e. Jis tu
ris kunoe čielą gramą ra
diumo.

Strausų naudingumas.
Kalifornijoj ir Arizonoj 

strausų augintojai tuos di
delius paukščius panaudo
ja jojimui. Strausai pasižy
mi savo greitumu, jų pora 
pakinkyta long van vežimė
liu i dvi rainuti nubėga my
lią. Ir raitam aut jų jojant 
jie taippat tokiuo pat grei
tumu pasižymi.

Dar vienas augštas bustas.
Pabaigta pienai naujam 

būstui (namui) New Yorke, 
kuris busiąs augščiausias 
visame pasaulyj. To baisū
no augštis busiąs 894% pė
dų. Užimsiąs visą bloką 
tarp Broadway, 8th avė., 57 
ir 58 gat. JĮ statysianti Pan 
American State Associa
tion. Lėšuosiąs $12.500.000.

S. Valstijų laivyne vartoja
ma Australijos mėsa.

Suvienytų jų Valstijų lai
vynui imta gabenti mėsa iš 
Australijos. Nes tai pigiau 
atsieina, negu pirkti iš A- 
mcrikos pakaimių. Už 100 
svarų jautienos Amerikoj 
norėta $12.49, o nuo Aus
tralijos mėsininkų gaunama 
už $11.90. Sūdytos jautienos 
J (MLsvarų.Amerikoj kainuo.- 
ja $23.31, o Australijos mė
sininkai parduoda po $15.- 
37. Nesenai S. Valstijų lai
vynui nupirkta 285.000 sva
rų jautienos iš Australijos.

Indomus šulinys be dugno.
Oklahomos valstijoj vie

nas šulinio kasėjas dasika- 
sė gilumos 50 pėdų. Netikė
tai jis buvo nustebintas, 
kuomet jo šulinio dugnas iš
krito. Apačioj besąs didis 
urvas, iš kurio veržėsi bai
siai šaltas oras. Toliau ty
rinėjant buvo atrasta gau
saus tyro vandens. Tuomet 
ūkininkas apmūrijo cemen

Didžiausias fotografiškas 
teleskopas pasaulyj.

Septyniolika metų atgal 
vienas turtingas Pittsburgh 
pramonininkas užsakė 
Franci joj stiklą, iš kurio 
turėjo būti ištekinta lenža 
didžiausiam fotografiškam 
teleskopui. Teleskopą norė
ta pastatyti Allegheny ob
servatorijoj. Per 10 metų 
buvo bandyta nulieti toki 
stiklą. Galop pasisekė nulie
ti ir buvo pargabentas Ame
rikon. Bet čia betekinant 
jis sprogo ir viskas nuėjo 
ant niekų. Po to per šešis 
metus bandyta toki stiklą 
nulieti Vokietijoj. Tas pa
sisekė, ir tikimasi, kad šių 
metų pabaigoj teleskopas 
bus gatavas. Lenza turės 
30 colių diametre ir bus 50 
pėdų ilga. Tuo teleskopu 
bus imamos fotografijos 
dangiškų kūnų.

Stikliniai puodai.
New Yorke bandoma da

ryti stikliniai puodai viri
mui ir šiaip indai virimui ir 
kepimui. Bandymai nusise
kę. Stikliniuose puoduose 
virta ir kepta ir jie nespro
go. Tie stikliniai puodai ne
bijoję karščio.

Stikliniai puodai yra ge
resni už kitus. Tokiuose in
duose sveikiau ir švariau 
užlaikoma valgiai, negu me
taliniuose ar palevotuose. 
Gal netolimoj ateity i ir pa
sirodys stikliniai puodai 
krautuvėse ir ims žmonės 
juose virti ir kepti.

Nebūkim apsiniaukę.
Šitai ką John Wanama- 

ker pataria žmonėms: “Ne
būkit apsiniaukę. Jei aš mą
styčiau tik apie savo pa
klaidas, tai aš bučiau nelai
mingas visą laiką.”

Ne vienas iš pradžios va
ręs savo dalykus gerai, su
ardė savo dalykus, kaip tik 
ėmė galvoti apie savo pa
klaidas, apsiniaukė ir Įsilei

do savo širdin nusiminimą 
ir liūdėjimą.

Taip vadinamieji “sun
kus laikai”-, kuriuos mes 
dabartės pergyvename ir 
kurie laikė biznio vyrus to
kiame nusiminime per ke
liūtą mėnesių, nebuvo ištik- 
ro toks finansinis sumenkė
jimas, bet tik protiškas 
žmonių stovis.

Aš turiu oinenyj žmogų, 
kuris ant tiek apsiniaukia, 
kad visa jo išvaizda atsi
maino. Jis išrodo nebesąs 
tuomi pat žmogumi. Jis vi
sai negali pildyti savo prie
dermių ir visi jo draugai 
stengiasi jo nesusitikti. Jo 
visa išvaizda rodo begalinį 
nusiminimą, jo didžias dva
sios kančias.

Iš tokio žmogaus išžiuros 
gali pamanyti, kad jis viso 
svieto vargus pasiėmė sau 
ant pečių. Sunku prie jo nu
sišypsoti arba jaustiesromiu. 
Kaip ten nebūtų tavo dva
sia pakilusi arba kaip ton 
nebūtum džiaugsmingas, jo 
šalta išžiūra, jo pilno nusi
minimo kalba, jo abejonės, 
jo pesimizmas atšaldys ta
ve. Kiekvieną kartą, kaip 
tik susitinku aš tokį žmogų, 
tai aš juntu, lyg kad aš iš 
saulės nušviesto lauko nu
sileidžiu i požeminį kalėji
mą.

Argi negraudu matyti 
tvirtą, vikrų, apsukrų vy
rą, kurs turėtų .būti milži
nu tarp svieto spėkų, bet 
kurs nusiminimo apimtas, 
šliaužinėja kaip vergas ir 
šaldo visus, ką tik susitin
ka.

Graudu žiūrėti, kaip žmo
gus, šnekėdamas apie nepa
sisekimus, apie* "sunkų liki
mą, apie nesmagumus, apie 
praeities paklaidas ir apsi
rikimus, įvaro kitus į nu
siminimą ir į abejones.

Apsiniaukusiam, nusimi
nusiam, paniurusiam nėra 
vietos civilizacijoj. Niekas 
nenori su juo gyventi ir tu
rėti dalykus. Toks kiekvie
ną atšaldo ir todėl kiekvie
nas tokio vengia.

Plačiai pažvelgus į pa
saulį, tai ištikro išrodo kvai
las arba beveik kriminalis 
dalykas būti apsiniaukusiu, 
nuliudusiu, paniurusių, su
siraukusiu. Juk plačiame 
pasaulyj tiek yra puikių

kitais, užlaikymo vilties ir 
optimistinio ūpo.

Kuomet jus drąsa nupuo
la, apninka nesmagios min- 
tįs, nesiryžk atlikti svarbų 
darbą, bet pirmiau atstumk 
kenksmingas mintis, nublai- 
vink protą ir imkis tuomet 
darbo. Juk kiekvienas yra 
patyręs, kad linksmos, gra
žios mintis visuomet teikia 
palengvinimą.

Orison Swett Marden.

MUSIA IR KOKIĄ BLĖ
DĮ JI NEŠA ŽMONĖMS.

(Pabaiga nuo 6 pusk).

PAVASARIO
1 VAISTAI
J Kaip namai reikalauja puo
li dugnaus apvalymo pavasaryj, 

taip pat ir kraujas to reikalauja. 
Uždarytas gyvenimas, kurį ve
dame žiemos laiku, noroms-ne- 
noroins užpildo kraują nevalu
mais, o juos privalome išvyt 
lauk taip pat, kaip kad nevalu
mus prašali nam iš namu.

Severos 
Kraujo Valytojas

(Severa’s Blood Purifier)
yra jums geriausiu Įrankiu krau
jo apvalymui. Pamėginkit jo ir 
užtėmykit greitas ir pageidau
jamas pasekmes.

Kaina $1.00.

Gyduoles iš Lietuvos.
Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvo# 

gyduolėmis (liekarstomis) geriausias 
išsigydo.

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

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

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

sėjimu.
(7) Nuo Širdies drebėjimo-nervų li

gų, priepuolio.
Prisiųsk savo adresą ir vieną do

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

M. ALEKSO Aptieks.
Prieni, Suvalkų gub. Rus s ia

1-VlEVV OF HARBOR. SHOWING PIL WE DA 
ADMIRAL FLETCHER

3 TWO CITY

?-'■ .šerife

(1) Aliejaus laukai ties 
Tampico miestu, (2) Tam
pico uostas ir
(3) Suv. Valstijų admiro
las Fletcher. Šiame mieste 
gimė pirmieji nesutikimai 
Suv. Valstijų su Meksiku.

negali teisingai 
kuomet jis ko 
abejoja, arba jei

daiktų, kurie raus džiugina, 
linksmina ir gaivina. Juk 
gyvenimas yra neišpasakyta 
dovana, o ne suvedžiojimas. 
Tik pasakyk sau: “Aš esu 
vyras ir aš darysiu vyriš
kus darbus. Prie to aš esu 
prisirengęs ir stosiu į savo 
vietą”.

Niekas 
svarstyti, 
bukštosi,
jis yra nusiminime. Nedrą
sa išmargina visą svarsty
mą. Žmonės, bugštyclamie- 
si, išdaro visokių paikys
čių. Man teko matyti žmo
nių darant juokingiausius 
dalykus vien dėlto, kad jie 
bugštėsi ir visai be pama
to. Svarstant kokį 
žmogus turi būti 
liuesas nuo baimių, 
mu ir nesmagumų.

Didžiuma žmonių 
tįs sau didžiausi
Mes nuolatai noviname ir 
aliname save blėdingomis 
mintimis ir apsiniaukusiu 
upu. Juk visokis pasiseki
mas guldosi aut musų drą
sos, pasitikėjimo, savimi ir

ramus, 
abejoji-

yra pa- 
priešai.

kaip ir naminių musių. Pa
tįs jų Įkandimai, kad ir ne
malonus, Įskaudina tiktai 
tam tarpui, be jokių toles
nių pasekmių. Įkastosios 
vietos nėkiek nepatista. 
Bet, vis dėlto, yra tatai la
bai žalinga musia. Šita rau
sia, kaip jau ištirta, nuo 
arklių ir galvijų perneša 
ant žmogaus pragaro raup
lių antkričius.

Ant medžių, kurie auga 
aplink namus, dažnai ten
ka matyti musių, kurias 
vadiname mėsinėmis. Jos 
skiriasi nuo kitų musių tuo, 
kad visos ne iš kiaušelių, 
bet tiesiog iš kirmėlyčių. 
Kiekvienoje patelėje, per
skrodęs vasarą, rastum du 
plonutėliu, įvijai susuktu, 
siūleliu. Kiekviename to
kiame siūlelyje yra ligi de
šimties tūkstančių mažu
lyčių kiaušelių, kuriuose 
jau pradėję augti vikšre- 
iai. Tarpais, ligi tiktai vik

šrelių dalis baigia augti, 
mėsinė musia deda juos i 
Įvairiausius pustančius 
daiktus: Į pustančius vai
sius, į valgymų liekanas, iš
mestas laukan, į kiaulių ė- 
dalą, Į mėsos gabalus, Į 
gyvulių pagalinus žaizdas. 
Vikšreliams dera visa, kas 
suėdama, bi tik gali jie aug
ti. Kaikada mėsinės musios 
deda savo vikšrelius ir i 
žmonių žaizdas. Nesenai 
vienas mokslininkas atra
do, kad Mogilevo guberni
joje, kaikuriose vietose, 
nuo vienos mėsinių musių 
veislės labili prikenčia vai
kai. Šitos bjaurybės Įlenda 
miegantiems vaikams i no
sį, deda tenai savo vikšre
lius, kurie paskui išėda 
gleivių plekšnoję, ir nuo to 
vaikams daug kraujo ište
ka. Kartais mėsinės musios 
deda savo vikšrelius i ausis 
arba akių kerteles. Nuo to 
ausyse pasidaro pavojingų 
vočių, nuo kurių kartais 
vaikai apkursta; vikšrai, 
kuriuos yra padėjusi i akį 
musia, jei vaikai laikomi 
nešvariai, negerai prausia
mi, kartais taip išgraužia 
akies vokus, kad net vaikai 
apanka. Yra buvę atsitiki
mų, kad mėsinės musios 
per nosį įlizdavo Į kaktos 
autelius, ir suaugusieji te
nai vikšreliai baisius pada
rydavo skausmus.

Musų laimė, kad visi pa
našieji atsitikimai labai re
ti; bet, vis dėlto, tų atsiti
kimų esti, ir todėl, atsimi
nę visa, kas apie rausias pa
sakyta, turinio sutikti, kai 
jokia pelė arba žiurkė ne
gali pridirbti žmogui tiek 
daug žalos ir rupesnių, kaip 
musia. Tai, be abejojimo — 
pikčiausias iš visų žmogaus 
įnamių.
* ■ f

................... .................................... (

Odos
Išbėrimai

paprastai pasirodo, jeigu odą. 
užleidžiame ir jos tinkamai ne
apvalome. Kad ją geidaus išplo
vus ir skylutes, arba poras lai
kyti atdarais, — vartokite prau
simais!

Severas
Gydantį
Odinį Muilą

(Severn’s Medicated Skin Soap)
kasdien. Tinka jis puikiai kaip 
kūdikiams, taip ir suaugusiems, 
vyrams, kaip ir moterims. Pa
mėginkit.

Kaina 25 centai.

SEVEROS TAB-LAX
Paliusuojanti saldokai, 
Vaikams lygiai geri, 
kaip ir suaugusiems.

Kaina 10 ir 25 centai.
.................. .-.i-........

Parduodama visose aptiekose. 
Neimkite kitokią. Reikalaukit 
tiki-Ų Severos Gyduolių.

CKDĄĮ? RĄPI DS. ■ lOVV'Ąt^

**************************
* Telephone Yards 687 lt
I DR. G. M. GLASER, j
* 814!) S. Morgan St., Chicago, Ill. J 
£ % 
r Pranešu visuomenei, kad aš esu * 
X seniausias gydytojas ant Bridge- į 
5 pono, praktikuojant 21 metus. Vi- $ 
įį sus ligonius stongtsiuosi nžgane- *

dinti sąžiniškai ir esu visuomet *
* ant pareikalavimo dieną arba nak- #
* tį. Esu specialistas liuose vaiką, kt 
£ moterų ir vyrų. Taipgi darau
% visokias operacijas. %
* - *

VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas 
sereda nuo 8 ryto iki 6 v. vak.

Y A F F E
908-10 W. 14th St.. Chicago, 111

2 blokai nuo Halsted St.

------- ;*_x------------

Ar matei kada-nors laikraštį

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

lietuvių reikalus.
“BSAU6AS" atsieina motan:s $2, puse! m. SI
Užsieniuose metams S3, pusei melą $1.50

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

elephone Yards 2750
Pirmos klesos karčema.

Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 
ai net iš pat Kauno. Salė veseli- 

joms, susirinkimams. Čia pariedė
jai s, utarninkais ir ketvergais mo

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

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

Rittenhouse and
Embree Go.
LENTOS

visokios pušies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

Tel. Drover 1924

ONA JONIKIENĖ 
AKUŠERKA 

Midwife
3364 S. Halsted st., Chicago

Ar Shiitei Kada Laikraštį ‘ LIETUVA?” 
Gal nežinai kur |ą gauii?

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas 
Petnyčl i Ir paduoda daugiausiai gerų ir 
Svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $21.00, pusei metų $1.00.

Ra lyk adresu:

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

J. W. ZACHAREWICZ 
NOTARAS

Ištiria abstraktus perkantiems na
mus ir padirba visus kitokius le- 
gališkus dokumentus: Amerikoniš
kus ir o Ęuropiškue. Asckuruoja*- 
namus nuo ugnies ir ciklono ir 
skolina pinigus aut pirmo morgi- 
čio.

Kreipkitės prie tautiečio, kurs 
yra atsakantis, o visados gausite 
teisingą patarnavimą. Pries šv. 
Jurgio bažnyčią.
903 W. 33rd St., Tel. Yards 5428

2 KATALIOGAI DYKAI!
If ■ a ji 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 platintojaiagen- 
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS

903 W. 33rd St., CHICAGO, ILL.

Dr. Jingo V. Pribyl
Gydytojas ir operatorius.

Oofisai: 162 N. Dearborn St., 401-109, 
valandos: 12 iki 3 p. p. 4601 S. Ash
land Av., 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.

M. A. Norkūnas
Vienatinis
Lietuvis 

Išdirbėjęs.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
mcliotu ir 
pad: ngtu ce- 
iluloid’u.ear- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paves
tus darbus at
liekama artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.
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8 KATALIKAS

PAS FOTOGRAFĄ.

eina

salėntamsios,

ant gatvės

man

3249-53 So. Morgan Street,

nuo-

pa-

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS “KATALIKE”.

yra Įvairios
formato ir

aš neturiu 
bereikalin-

butų 
budu

ko išsi-
šimts...

van- 
maudynę, surinka ne 
balsu:
Ai, vai! Gevalt! Jis 
jau p.aėmė į jureiviją!

Humoras - Juokai.

ką galvoje, negu teliuko 
smegenis!...

Tas nepasiseks.
Valstietis: — Ar 

nuodėmė kokiuo nors 
žydą apgauti ?

Klebonas: — Butų
dėmė, jei jį apgautum, bet 
nebijokite, tas jums pada
ryti nekuomet nepasiseks.

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

greitai susitaikin-

Nauja Lietuviška Aptiekę
Gaunama visokios gyduoles ir žo

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

JOKŪBAS RASLAVIČE, Sav.
Kreipkitės po adresu:
3303 Wallace St., Chicago, Ill.

Prieš pat Velykas foto
grafinei!. įstaigon Įsivilko 
koks nutukęs jo mylista su 
raudonais veidais, kuris iš 
eisenos ir balso buvo gali
ma pažinti, kad jau gero
kai išsitraukęs.

Jį pasitiko jauna mergai
tė.

— Norėčiau sau, tamste
le, fotografijos, bet geros,

— Labai miela!
— Tik iškalno pasakau, 

kad kaina, tamsta, tini bū
ti neperdidelė, nes žmogus, 
tamsta, pinigu 
nesusigraibsto.

— Pas mus 
kainos, žiūrint
kiekybės. Ką tamsta vely
tum turėti — vizitines ar 
kabinetines fotografijas ? 
Biustą vieną, ar gal visą as
menį?

— O kas man ten, tams
ta, rūpinties kabinetais ir 
biustais. Na... supranta
mas dalykas, kad geriau vi
są asmenį! Jei jau reikia 
mokėti, tad nors žinoti už 
ką. Tiktai galva, tamsta, 
turėtu būti didelė, pridera
ma, kad vaikams, tamsta, 
paliktu puikus atminimas. 
Tamsta, tai supranti gerai?

— Suprantu. Už tuziną 
vizitiniu imame keturis do
lerius, gi už kabinetinių — 
dešimts.

— Na, na, o kojos ten ir
gi bus matyti?

— Jei tamsta to nori, ga- 
Ii būti ir kojos.

— Gi toji kaina, man iš
rodo, imama tik iš suaugu
sių.

— Del suaugusių ar del 
vaikų vienodai!

— Ką? Juk visur už vai
kus mokasi tik pusė.

— Su vaikais daugiau lai
ko aikvojama, kadangi 
traukiant jie neramiai už
silaiko !

— Ale-gi vaikams, tams
ta, išeina daug mažiau dar
bo ir medžiagos. Juk tams
ta supranti gerai, kad suau
gusiam reikia vis daugiau 
ar prie apsirėdymo, ar prie 
valgio... Pagaliau net cir
ke ir kitur už vaikus imama 
tik pusė kainos, arba dar ii* 
mažiau! Ar gi ne?

— Pas mus nėra skirtu
mo?

labai 
tų!...

— Tamsta, juk tai mano 
duktė!...

— Tai didelis daiktas? 
Tas nieko nereiškia, kad 
duktė!... Ale, tamstele, ar 
čia nebūtų galima 
gerti? ką? Esu po 
labai ištroškęs...

— Atsiprašau
čia yra fotografinė įstaiga, 
bet ne saliunas.

— Taip? Labai gaila, o 
taip karšta!

— Ko gi tamsta tikrai 
reikalauji?

— Na, tiktai tamsta ne- 
sirustink! Rūstumu nieko, 
tamsta, pas mane nepelny
si — verčiau gražiai apsi
eiti. Taigi klausyk, tamsta, 
manęs: aš už savo fotogra
fiją duosiu keturis dole
rius, bet už savo žmoną, 
tamsta, tik tris, gi už vai
kus — po vieną dolerį. Ge
rai?

— Pas mus yra kainoraš
tis ir derėties negalima. 
Nori, tamsta? — Gerai! Ne? 
— Tai nieko negalima pa
dalyti.

— Kas man tas tamstos 
kainoraštis! Toks daiktas, 
tai man tik vienas juokas! 
Kurpius ir siuvėjas taippat 
turi savo kainoraščius, bet 
juk už bobiškus avalus ima 
mažiau, negu už vyriškus; 
gi ką jau reik kalbėti, tams
ta,’ apie vaikus?! Na, todėl 
nuleisk truputėlį, tamsta, 
a?!...

— Negaliu, tamsta!
— Nei dolor ūko?
— Nei vieno cento.
Storpilvis pasikasė 

kaušį.
— Gi užtikrini, tamsta, 

kad bus panašumas?
— Negeros fotografijos 

tamsta neprivalai imti. Už 
gerą fotografijų padirbimą 
užtikrina musų firma.

— Iii... kas tai, tamsta, 
firma? Aš, tamsta, spjauju 
ant firmos! Aš, tamsta, ne- 
užlaikali jokios firmos, tik 
taip sau krautuvėj parda
vinėju* dešras, kurios yra 

pas kitus

— Ką? mano žmona?!... 
Et, ką, tamsta, žinai!... Nei 
kalbos!... Na, gi kada bus 
fotografijos?

— Po keturiolikai dienų 
nuo nutraukimo.

— Tegu gi bus. Bot pra
šau pasiskubinti. Žmonos 
vardas Mikalina, gi vaiko 
— Bailiukas: jai buvo, man 
rodos, trisdešimts aštuoni 
metai... ar daugiau?

— Man tas nereikalinga 
žinoti.

— Kaip tai ne? Juk tam
sta nežinotum kaip padirb
dinti! Sūnelis turėjo septy
nis metus mirdamas.

— Tai tamstos vaikas mi
ręs?

— Mirė, mirė, tamsta!... 
o kaipgi... ir žmona mirus. 
Du metai, tamsta, jau abu 
ant kapjnių ilsisi!... O kągi 
tamsta manei, kad jei jie 
butų gyvi, tai aš turėčiau 
juos fotografuoti? Turiu 
dar vieną sūnų ir tasai tai
gi užsimanė turėti motinos 
ir brolio paveikslus...

— Eik sau, tamsta, su 
savo plepalais! Kibą tam
stai ko trūksta? Argi aš ga
liu grabe ką fotografuoti? 
Gal tamsta turi kokias se
nesnes f< >tograf i jas ?

Negalįs miegoti.
Irša išbunda nakčia išgir

dęs smarkų į duris beldimą, 
tatai klausia: kas ten?

— Tai man, Abromas;- 
man visai negali miegoti; 
man turį tau rytoj užmokė
ti už vekselį.

— Ny — atsako Irša — 
tai ko dabai- tau reikia nak
čia pas man ateiti?

— Man tik todėl čia atė
jai — sako piktai Abromas 
— kad tau pasakyti, kad 
man rytoj negalėsi pinigus 
užmokėti! Supranti ? Ny, 
tau ir dabar nemiegok!

— Kokio iš manęs butą 
paiko, kad su tavimi kituo- 
met apsivedžiau, išsistaty- 
damas tokian nesmagumam

— Gi aš priešingai, aš 
buvau labai išmintinga, kad 
už tokio kvailio išėjau ir 
pamokiau jį, ką reiškia šį 
laiką laisvoji moteris!...

Krautuvėj.
Ponia: — Ar tasai fono

grafas priklauso prie ge
riausių?

Pardavėjas: — Tamsta 
tam tikslui nereikalauji nei 
mano žodžio, nes fonografas 
pats už save kalba.

— Gi kodėl? Žmogus, 
tamsta, fotografuojasi ne 
del savęs, tik del vaiku, kad 
jiems palikus, tamsta, kokį 
nors atminimą.

Mergina šaukia įstaigos 
perdėtinį ir prašo, idant jis 
su atėjusiu ponu pasikalbė
tu, kadangi ji negalinti su 
juo prieiti jokio kalbos ga
lo.

— Labai teisingai... Su 
bobomis, tamsta, nėra kas 
kalbėties... visuomet juk: 
plaukas ilgas, protas trum
pas.

Inėjo fotografas ir išgir
do tuos žodžius.

— Prašau tamstos neį
žeisti merginos tokiais žo
džiais !

— Aš? įžeisti? Neplepėk 
nieku, tamsta. Tiktai kaip 
jau paprasta, bobos yra vi
suomet atkaklios. Aš savo 
kalbu, ji gi savo ir negali
ma susitaikinti! Ha, ha, ha! 
Su kokiuo jaunikiu tai jos

geresnės, negu 
mėsininkus.

— Atsiprašau, 
laiko, gi tamsta 
gai mane trukdai.

— Kaip tai nereikalin
gai? Noriu, tamsta, turėti 
fotografijas savo, žmonos ir 
7 metu vaiko.

— Tatai tamsta sutinki 
su kaina?

— Kęgi turiu daryti, jei 
lupate, tamsta, nuo žmo
gaus kailį. Tik iškalno sa
kau, kad nepanašios foto
grafijos nepriimsiu!

— Pasakiau, kad tamsta 
gali būti ramus.

— Mano žmona ant kak
tos turėjo karpų, tatai tegu 
aną turės ir ant fotografi
jos.

— Žinoma, Ims taip.
’ — Turi būti, supranti 
tamsta? Ji man del tos kar
pos ir patiko. Ką? tamsta, 
manai, kad ne? Kaip Die
vą myliu tas yra tiesa! Nes 
toji karpa, tamsta, jai vei
dą bjaurino... Todėl pama
niau, kad jos niekas nuo 
manęs neprivilios. Ką?

— Gangreit tamstai ji pa
tiko, galėjo ir kitiems patik
ti.

čiau, tai kokiam galui man 
reiktų naujų? Neturiu, tam
sta, jokių!

— Tai meldžiu manęs ne
trukdyti, nes aš numirėlių 
nefotografuosiu!

— Kodėl, tamsta? Argi 
neišrado ton kokių, tamsta, 
spindulių, kad viską per
dėm, tamsta, nušviečia?! 
Uždegk, tamsta, tokį žibin
tuvą ir viskas bus gerai!

— Eik sau, tamsta... 
Prašau išeiti laukan. Lig 
pasimatymui!

Fotografas paskui išėjusi 
užtrenkė duris.

— Na, palik sveikas, gud- 
bai! — atsiliepė tik lauko 
neužganėdintas kostumeris. 
— Nenori, tamsta — tai 
nieko neuždirbsi! Ot kur 
puikus iš jo meisteris! O 
dar statosi kokiuo tai inte
ligentu, gi nežino nieko a- 
pie spindulius, apie ką ne
senai buvau skaitęs laikraš
tyj... Mano sūnūs, tamsta, 
pats skaitė! Per uolą, tam
sta, viskas matoma su tų 
spindulių pagalba, tai ką gi 
reiškia kapas ir karstas! Ot, 
koks nieklauža, bet ne fo
tografas! Ha... ne visi žmo
nės gali būti išmintingi! 
Sunku!... Kur čia butų, 
tamsta, arčiau saliunas? Po 
šimts pypkių karšta!...

Dabar kitaip.
Ji: — Kol ištekėjau už 

tavęs, vadinai mano į teat
rus, atnešdavai saldainiu...

Jis: — Tas tiesa, bet tuo
met nereikalavau nieko mo
kėti tau už visokius parė
dus, ypač skrybėles.

Tikrai didelis ošimas.
Ponia H.: — Gaila, kad 

nematei Niagaros kroklio, 
kuris turi milžinišką ošimą! 
Kuomet aš tai pirmusyk 
pamačiau, tai gerą valan
džiukę iš nuostabos negalė
jau nei prasižioti!

Ponas Z.: — Valandžiukę 
negalėjai nei prasižioti?! 
Dabar tai tikiu, kad * Nia
gara tikrai turi milžiniš
ka savo vandenų ošimą. .

Ką turi galvoje.
Ponas profesorius Z. žmo

gus mokytas, bet podraug 
ir vėjų pilnas, kai kad ir 
kiekvienas filosofas, yra 
užimtas kokios tai sunkios 
problemos išrišimu.

Tuo tarpu kabinetan in
eina jo žmona.

— Gal ką nors suvalgy
tum antrąsiais pusryčiais? 
— klausia širdingai išdi
džiai žiūrėdama į savo vy
rą.

Tasai tačiau neatsako nei 
žodžio.

— Mano brangus! Patai
siau tau teliuko sniegenų. 
Ar gal reik tau čionai at
nešti?

— Moteriške! — sušun-|

Žydas-naujokas.
Jaunas Finkel is 

traukti kareiviavimo burtą. 
Visai plikas ineina
kur randasi karinė komisi
ja su apskričio valdyba.

Karinis gydytojas maty
damas, kad Finkelis yra 
baisiai nešvarus, atsisukęs 
sako paoficieriui:

— Išvesk jį kitan kam
barin, tegu jis nusiprausia.

Paoficieris veda žydelį į 
pašalinį kambarį kur Fin
kelis, pamatęs pilną 
dens 
savu

EXTRA! $25 Laikrodėlis 
už $5.75. Vienatinė gy- 

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

ka pašokęs filosofas — per- Į tik už $5-75; augšto laipsnio bran- , * , .v.,! gameniais užtaisytas judėjimas. Ran-daug iK-Histink ir negamink ( kena usukamas> ?Gvar^ntuotas 20 me. 
manęs. AŠ dabar turiu kit-jtų. Specialiai: Mes pasiusime šitą 

laikrodėlį C. O. D. $5.75 ir expreso 
apmokėjimas su teise apžiūrėti. Dy
kai — paauksuotas Grandynelis ir 
Pynele.
Excelsior Watch Co. 904 Athenaeum Bldg. Chicago

Tananevigz Savings

CHICAGO, ILL,

Susitiko.
Vienas eicilikas persisky

rė su savo žmona ir kuomet 
paskui su ana vienose pra
kalbose susitiko, prasidėjo 
kalba.

Bekalbėdami ėmė kits ki
tam išmėtinėti, gi pagaliau 
eicilikas tarė:

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikonišką ir amerikoniš

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

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

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

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metą sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargą reikalą vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koinus 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 pietą.

Kitą Stiklą Vėsaus Gėralo Greitai!99
sako ištroškęs studentas tėvynės, kuomet išgeria stiklą su pasigerėjimu vieųu gurkšniu. 
Jo pagarsėję visame sviete profesoriai ir smegeningi profesoriai sako jam, kad tyras a- 
lus iš selyklos ir apynių yra kartu sveikas, priimnas ir įkvepiąs. Tik toks alus yra čys- 
tas, kaip Vokietijos

ALMA MATER
Alaus žinovas iš karto pažine del jo lengvumo ir kvapsnio regultatą pusės šimtmečio “Beer-Know
ledge” pritaikintos prie kuogeriausios medegos su modermiškiausiais išdirbimais. Telefonuok CALU
MET 5401 “tuoj” ir užsisteliuok dėžę “be atidėliojimo”.

Motinoms po gimdymo, seniems ir žmonėms silpstančios sveikatos ir stiprybės arba 
sveikstamtiems McAvoy Malt Marrow yra nuostabus sveikatos ir stiprybės sugrąžinto* 
tojas. Gauk tuoj nuo savo aptiekininko.

McAvoy Brewing Co., Chicago
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Section Two.

No. 17 Chicago, Ill. 23 d. Balandžio (April), 1914 m. Metai XVICHICAGOS ŽINIOS.
T. M. D. kuopų Sąjungos 

konferencija.
Pėtnyčioj, balandžio 17 

d., “Aušros” salėje buvo 
sušauktas centro valdybos 
susirinkimas visų Chicagos 
T. M. D. kuopų. Sąjungos 
susirinkimo tikslas buvo: 
rinkimas naujos valdybos ir 
reikalingumas prisidėti prie 
22 kp. ir Chicagos Dr-jų Są
jungos rengiamos 10 meti
nės spaudos atgavimo iškil
mės. į susirinkimą atvyko 
vos tik saujalė delegatų: 3 
nuo 22 kp., 3 nuo 28 kp. iri 
vienas valdybos narys iš Ci
cero. Chicagoje esama apie 
10 T. M. D. kuopų, bet di
džiai stebino mus, kodėl jos 
neatsiuntė delegatų i šį 
svarbu susirinkimą, nežiu- 
rint į tai, jog apie Įvyksian
tį susirinkimą buvo išanks- 
to paskelbta vietos laikraš
čiuose ir raštininko išsiun
tinėta visų kuopų valdy
boms pakvietimai per laiš
kus. Gal perdėčiau sakyda
mas, kad kitos kuopos bu
tų apmirusios, vienok spė
ju, .l°g jos yi’a susnudusios, 
nes, kiek teko girdėti, dau
guma jų net ir mėnesinių 
susirinkimų nelaiko. Nors 
kuopos jau apie 3 metus, 
kaip yra susivienijusios Į 
vieną centrą ir turėjo išsi
rinkę eentralę valdybą, bet 
toji valdyba suvisai nieko 
neveikė ir dar gi pasirodo, 
kad net nežinojo, kam ji iš
rinkt?! ir kokiam tikslui 
kuopos susivienijusios i vie
ną centrą.

Nemažiau kalti ir

Kazimiero seserims pada
ryti antrą gegužės sekma
dienį vienuolyno naudai vie
šą kolektą, taip vadinamą, 
“Tag Day”, ty., kad kiek
vienas, kuris kokią nors 
viršminėtam tikslui imes i 
dėžukę auką, gaus prisisek- 
ti ženkleli su tinkamu para
šu. Aukos bus renkamos 
prie lietuviškųjų bažnyčių, 
gatvėse ir iš dalios namuo
se. Rinkėjomis bus moteris 
ir mergaitės. Jųjų vardai ir 
kiekvienos surinktos aukos 
bus pagarsinta laikraščiuo
se.

Koncertas ant Town of 
Lake.

Seredos vakare, balandžio 
15 d., Vytauto choras No. 1 
davė koncertą Davis Squa
re salėj ant Town of Lake. 
Chorą vedė p. P. Sarpalius. 
įžanga buvo veltui. Suma
nymas buvo geras, bet išpil
dymas nekoks tebuvo. Pro
gramas buvo gan ilgas, su
sidėjo net iš devynių šmo
telių, tik gaila, kad nesisekė 
jo išpildyti. Tiesa, choras 
dar jaunas, gyvuoja tik an
tri metai, bet keliatą daine
lių visgi galėjo ■ išsilavinti 
neblogai padainuoti. Vely- 
tina chorui pasekmingai gy
vuoti, tik labai patartina 
uoliau darbuoties ir lavin- 
ties darbavime.

Raštininkas.

Puikus Jonilos raštai 
dalinami.

š pranešimu, tilpusiu 
, jau skaityto-patįs “Katalike”, 

kuopų delegatai, nes susi- jai žino, kad atėjo Jonilos 
rinkimai kad ir būdavę šau- (kun. Žilinskio) raštai. Tai 
kiami, bot į juos teatsilan-1 nepaprasta dovana T. M. D. 
kydavo 3—4 delegatai. Bu- nariams. Visi, mylintieji ge- 
vo manoma 3 metus gyva
vusią ir nieko neveikusią 
eentralę valdybą visai pa
naikinti ir palikti 1 
kiekvieną atskirai '____ ,
bet-gi truputį pasvarsčius, Į prie tokios 
pripažinta, jog bendras su
sivienijimas būtinas iš dau
gelio atžvilgių. Išrinkta 
nauja centrai ė valdyba 1914 
metams. Pirmininku — P. 
Baltutis, sekretorium — 
Lenkauskas. Senojoj valdy- 
poj buvo p. M. M. Dūda — 
pirm., S. P. Tananevičia — 
raštininku ir J. Biežis — iš
dūlinki).

Nutarta tankiau daryti 
susirinkimus ir rupinties 
sustipr i nimu paįrusių j ų
kuopų. Prie rengimo 10-me- 
tinių spaudos sukaktuvių 
apvaikščiojimo prisidėjo. tik 
28 kp. Šis kuopų Sąjungos 
susirinkimas paliko įspūdį, 
jog Chicagos T. M. I). kuo
pos, išskyrus 22 ir 28 kp., 
ruošiasi saldžiau poilsėlin. 
Reikėtų naujai Sąjungos 
valdybai dėti visas pastan
gas, kad sustiprinus jųjų 
veikimą.

(kun. Žilinskio) raštai. Tai

rą skaitymą, labai džiaug
sis iš tokios dovanos. To
kios dovanos kaip Kudirkos 

kuopas h‘ Jonilos raštai turi sustip- 
veikti,trinti narius prie prisirišimo 

! naudingos dr- 
jos ir paskatinti kitus prie 
prigulėjimo.

Jonilos raštai yra svar
bus indėlis lietuvių litera
tūrom

Raštai bus dalinami 28 
kp. nariams ateinančiame 
susirinkime, kuris atsibus 
balandžio 28 d. vakare, Mel- 
dažio salėj.

Raštus gaus tie, kurie y- 
ra užsimokėję už 1912 m., 
1913 m. ir 1914 m. Tie-gi, 
kurie yra užsimokėję už 
1913 m. ir 1914 m. turi pri
mokėti 30c. už viršelius. O 
tie, kurie įstojo į dr-ją ir 
užsimokėjo šiais, 1914 m., 
turi mokėti pusę kainos, jei 
nori gauti raštus. Taip yra 
nutarta centralės valdybos.

Labai kviečiame visus 28 
kp. narius atsilankyti mi
nėtai! susirinkimam Tai bus 
priešseiminis susirinkipias 
ir daug dalykų bus apkal
bama.

J. Paunksnis, rašt.
Draugmylis.

“Tag Day” Chicagos 
parapijose.

Jo Malonybė Chicagos 
antvyskupis ir Chicagos 
miesto majoras leido šv.

žinių pluoštelis iš Melrose 
Park.

Prieš balsavimus buvo ti
kimasi, kad čia bus nubal

suota smukles uždaryti. A- 
pie tai buvo “Katalike” mi
nėta. Bet po balsavimų, ba
landžio 7 d., pasirodė, kad 
dar neatėjo laikas smukles 
uždaryti. Daugiau buvo bal
sų, kad palikti, ir, žinoma, 
paliks.

Yra čia kelios lietuviškos 
valgomųjų daiktų krautu
vės. Krautuvių savininkai 
kartą buvo susirinkę ir nu
tarė, kad nuo balandžio 9 
d. neduosią ant bargo — ant 
kningučių. Atėjo minėta 
diena ir ištikro ėmė neduo
ti. Vieniems tai buvo vis- 
vien, bet daugeliui nepati- 

i ko.
Bet tuo tarpu kiti lietu

viai Vaičiulio salėj turėjo 
į susirinkimą ir nutarė įsteig
ti kooperativišką valgomųjų 
daiktų krautuvę. Žadėjo su
dėti po $10 ir užsidėti to
kią krautuvę. Dagirdę anie 

i krautuvu in kai apie pasike- 
Isinimą įsteigti kooperati
višką krautuve, vėl ėmė bar- 
jguoti — duoti ant kningu- 
ičių. Tai tokios tokialės iš 
šitos apylinkėlės.

‘‘Kataliko’’ skaityte>jas.

“Pikta dvasia” scenoj.
Pereitą nedėlią, balandžio 

,19 d., šv. Jurgio salėj Jau
nų Liet. A. Taut. Kliubas 
lošė trijų veiksmų dramą 
“Pikta dvasia”. Veikalas 
yra žudomus ir pamoki nan- 
dis. Sulošti pasisekė pusėti- 
Įnai. Gerai nudavė J. Jan
kauskas Jono, rolėj, p-lė J. 

i Černauskaitė Onos rolėj ir 
Ip-lė O. Širnuliutė Lizos ro
lėj. P-lė M. Kareiviutė pu
sėtinai lošė Jievos rolėj, tik 
truputį buvo pernedrąsi ir 
Įpėrtykiai kalbėjo.

Po lošimo Kliubo choras 
gerai sudainavo porą daine
lių, kurios išėjo vidutiniš- 

! kai.
M. Reporteris.

S. L. A. 36 kp. susirinkimas.
Pereita nedėlią “Aušros” 4- 4-

salėje minėta Sus-mo kuo
pa turėjo savo mėnesinį su
sirinkimą. Už pirmiau nu
skirtus kandidatus ant cen
tro valdybos buvo duodama 
balsai. Kandidatas į pirmi
ninkus, p. J. Lutkauskas, 
gavo 18 balsų, į vice-pirm. 
p. J. O. Sirvydas gavo 18 
balsų, į sekret. p. A. B. Stri
maitis gavo 26 balsus, i išd. 
p. K. Brazys — 23, į išdo 
globėjus p. V. Ambrozevi- 
čius — 25 ir p. T. Astram- 
kas — 18, i daktaro-kvotėjo 
— Dr. J. Šliupas.

Narių buvo susirinkę 28.

Chicagos liet, chorų su
sirinkimas.

Devynių chorų delegatai 
nutarė sutverti bepartivį 
chorų susivienijimą.

Subatoj, balandžio 18 d., 
Radavičiaus salėje buvo 
Chicagos ir apylinkių liet, 
chorų delegatų susirinki
mas. Susirinkimo tikslas: 
sutverti visų Chicagos ir a- 
pylinkės chorų susivieniji
mą, kad bendromis jėgomis

pasekmingiau galima butų 
veikti 'ir rupinties pakėli
mu liet, muzikalės dailės ir 
meno. Šis susirinkimas jau 
nebepirmasai. Pirmasai sn- 
susirinkimas įvyko keliatas 
savaičių atgal.

Sumanymas suvienyti 
chorus yra kilęs viename 
socialistų chorų ir uoliu to 
sumanymo vykdintoju yra 
p. Jankauskas.

Jisai ir susirinkimą ati
darė. Susirinkimą vedė dau
guma balsų išrinktas p. 
Katilius. Pirmiausia buvo 
priimami 'naujų chorų dele
gatai; tokiais pasirodė “Bi
rutės” choro delegatai, ku
rių buvo 6, jie vienbalsiai 
liko susivienijimai! priimti. 
Susirinkime matėsi aiški 
partiviškumo spalva. Kuo
met vienas delegatų (“Rū
tos” chorvedis p. Lankelis) 
pakėlė klausimą ir pastatė 
nuo savo choro reikalavimą, 
kad susivienijimas butų 
grynai “darbininkiškas”, 
ty.: nei sočia lįstiškas, nei 
bažnytinis, delegatų tarpe 
kilo delei to dideli ginčai, 
nors “Birutės” delegatas p. 
P. Butkus teisingai paaiški
no, kad mes, lietuviai, bur- 
žuiškų chorų nei neturime, 
į visus chorus tik ir priguli 
darbo žmonės, taigi jie jau 
patįs per save “darbinin
kiški”. Tuomet kilo klausi
mas, kas link,, partįyišku- 
mo. Pirmininkas, p. Kati
lius, reikalavo, kad susivie
nijimas butų partivišku, 
nes, girdi, dabar pas visas 
tautas ir poezijos srityje 
esanti partija, . tautininkai 
turį savo chorus, katalikai 
savo, o socialistai vėl savo, 
ir, anot jo, bepartivis susi
vienijimas vistiek negalė
siąs gyvuoti. Už metų-kitų 
jis turėsiąs iširti. Klausi

amas buvo leidžiamas nubal- 
savimui. 11 balsų prieš 9 
nubalsavo susivienijimą pa
daryti bepartiviu. Tai veik 
viskas, ką per visą susirin
kimo laiką nutarė. Buvo į- 
neštas sumanymas, kad 
naujai susitveręs susivieni
jimas neprivalėtų imti at
skiro valdžios leidimo (par
terio), bet ineitų į Chicagos 
draugijų sąjungą, kurioje 
yra dramos ir dailiojo me
no skyrius; buvo paaiškinta 
ir svarba jungties prie Są
jungos. Bet kur tau, socia
listų chorų delegatai tuo
jau išsigando, kilo abejonė, 
ar tik Sąjunga nesanti prie
šinga jų pažiūroms. Keista 
dar ir tas, jog, kaip matėsi, 
dauguma delegatų net ne
buvo ir girdėję apie Sąjun
gą, nors apie ją buvo prira
šyta. laikraščiuose ilgiausi 
straipsniai. Pirmininkui gi 
net vardas Sąjungos reikė
jo 3 sykius kartoti, kol jis 
ištarė. Dauguma balsų nu
tarta į Sąjungą nepriguleti.

Tas pats ir su įstatais 
(konstitucija). Kuomet no
rėta išrinkti komisija išdir- 
bimui įstatų, tai pirminin
kas vėl šoko aiškinti, jog į- 
statai dar nereikalingi, nes 
vėliau jie turėsią iširti 
(mat, jis per socialistų aki
nius žiūrėdamas visur tik ir 
mato griovimą-suirutę) nu

balsuotai įstatų negaminti. 
Bet vėliau, užklausus vie
nam delegatų, ką-gi veiksi
me toliau neturėdami įsta
tų, tuomet visi pamatė, jog 
norima statyti namas, pra
dedant pirma stogą, nepa
dėjus pamatų. Ahehiai, vi
sas susirinkimas buvo tik 
tušti ginčai. Teisingai vie
nas delegatų užklausta, ką 
gi parėję pasakysime savo 
chorams, kaip užklaus apie 
nutarimus. Atsakysime, sa
ko, jog klausėme pirminin
ko prakalbų. Mat, pirminin
kas patsai visą laiką filoso
favo, per tai susirinkime 
buvo tik betvarkė.

Draugmylis.

Balius dr-jos Saldž. širdies 
V. Jėzaus.

Ateinančią nedėlią, balan
džio 26 d., minėta dr-ja ren
gia Freiheit Turner salėj di
delį balių. Renginio komite
tas rūpinasi, kad viskas bu
tų geroj tvarkoj ir todėl ba
lius bus geras. Tegu kuo- 
daugiau viengenčių atsilan
ko šin vakaran. Įžanga 25c. 
porai.

Narvs.

“Palocius ežero dugnuose” 
scenoj.

Ateinančią nedėlią, balan
džio 26 d., šv. Jurgio salėj 
šv. Petronėlės dr-ja rengia 
gerą pramogą ir bus vaidi
nama viršuj minėtas veika
las. Lošimas prasidės 6:30 
vai. vak. Ši pramoga yra 
labai aplankytina ir kiek
vienas bus patenkintas. Ko
mitetas viską atsakančiai 
padarys iš savo pusės.

Komitetninkė.

“Lietuva paveiksluose” 
ant Bridgeporto.

Pereitą panedėlį ii* utar- 
ninką p. Račiūnas rodė 
“Lietuvą paveiksluose” šv. 
Jurgio salėj. Pasižiūrėti pa
veikslų žmonių prisirinko 
gana daug. Ypatingu čia 
papuošimu buvo p. M. Ja
nušauskienė. Buvo ilius
truotos keturios dainelės — 
Už giružės upė teka, Onytė, 
Už Raseinių ant Dubisos, 
Tautinis himnas. Buvo kvie
čiama publika dainuoti. 
Dainavo no visai drąsiai. 
Tik tautinį himną dainavo 
gražiai, sustojus ir drąsiai.

galėsią priimti jų po 1.000 
kasdien.

T. M. D. 22 kp. nariams.
Šiuomi primenu, jog ne- 

dėlioj, balandžio 26 d., 2 vai. 
po pietų “Aušros” salėje 
įvyks mėnesinis T. M. D. 
22 k]i. susirinkimas. Kvie
čiami visi nariai, kurie nėra 
užsimokėję už 1913-14 me
tus, įmokėti narių mokestį. 
Užsimokėjusiems nariams 
šiame susirinkime bus iš
duodami J. Jonilos raštai. 
Malonėkite kuoskaitlingiau 
atsilankyti.

Su gilia pagarba
P. Kurkulis, nut. rašt.

Iškilmingos laidotuvės pras
tos moteries.

Seredoj, balandžio 15 d., 
buvo laidotuvės nežymios 
moteries — AL Danusienės. 
Bet laidotuvės buvo nepap
rastai iškilmingos. Į namus 
kunigas buvo atėjęs ir ly
dėjo į šv. Jurgio bažnyčią. 
Kunigas Gadeikis laikė mi
šias šv. Po mišių kunigas 
Briška sakė labai jausmin
gą pamokslą. Velionę aprū
pino grabininkas Mažeikis. 
Į kapines lydėjo aplink 20 
automobilių.

Jos vyras du metu atgal 
žuvo nuo rankos nelabo 
žmogaus. Buvo doras, tei
singas žmogus; kartą gir
tuoklis plytgaliu pataikė 
galvon ir ant vietos užmu
šė. Likusi našlė su trimis 
dukterimis turėjo sunkiai 
dirbti ir štai prieš Velykas 
prasišaldžius gavo plaučių 
uždegimą ir mirė. Del nela
bo žmogaus visa šeimyna 
paliko bėdoj. Likusios duk
ters paimta pas įvairius gi
mines. Viena yra 14, antra 
12, trečia 6 metų amžiaus.

Suvienytų dr-jų vakaras.
Ateinančią nedėlią, balan

džio 26 d., Pilsen Auditori
um Apveizdos Dievo para
pijos dr-jos suvienytomis 
spėkomis rengia didelę pra
mogą. Dramos dr-ja pa
kviesta atvaidinti veikalą 
“Medicinos daktaras”.

Vaidinimas ant Town of 
Lake.

Pereitą nedėlią, balan
džio 19 dienoj, Columbia 
salėj Liet. Taut. Kliubas 
“Lietuva” statė scenoj vei
kalą vardu “Maža ponia 
niekas”. Veikalą atvaidinti 
pasisekė gerai, visi lošėjai 
rūpinosi išmokti savo roles 
ir lošiant visi gan gerai nu
davė.

Gaila tik, kad nedaug 
žmonių tesusirinko. Turbūt 
del to, kad visoj apylinkėj 
visokių buvo balių. Kiekvie
noj veik karčemoj buvo ba
lius. Be to šv. Agotos dr-ja 
Slavic salėj buvo parengus 
balių su išlaimėjimu laikro
dėlio. Dr-ja, regis, turėjo 
žinoti, kad mes rengiame lo
šimą ir turėjo atidėti kitai 
dienai. Juk yra kur kas 
sunkiau surengti lošimą, ne
gu balių. O gal norėjo ana 
dr-ja pakenkti lošimo ren
gėjams. Labai negražu bu
tų, jei katalikiškos draugi
jos imtų varžyties.

J. J. Lietuvis.

Vaikų savaite.
Ši savaitė, nuo 19 iki 25 

d. š. m., vadinasi vaikų sa
vaitė (Baby Week). Kadan
gi Chicagoj vaikų mirtingu
mas yra didis, tai čia yra 
susitvėrus Infant Welfare 
dr-ja, kuri rūpinasi prapla
tinti žinias ir pamokinti, 
kaip aprūpinti kūdikius. 
Turi 13 stočių, kur dykai 
apžiūrima vaikai ii* pamo
kinama, kaip juos aprūpin
ti. Norima išviso padaryti 
50 tokių stočių. Veikėjos 
tame dalyke lanko lūšneles 
ir apžiūri, kai]) kur aprūpi
nama kūdikiai. Kaikur ran
da, kad kūdikiai per pusę 
metų nėra maudomi ir lan
gai nekuomet nebūna atida
romi ir kambariai nevėdina
mi. Kūdikiai laikoma ne
švariame ir tvankiame ore. 
Neįstabu, kad kasmet mirš
ta kūdikių po 7.000 be jokio 
reikalo.

Chicagos Liet. Dr-jų Sąjun
gos susirinkimas.

Ateinančią pėtnyčią, ba
landžio 24 d., “Aušros” sa
lėj atsibus Chicagos Liet. 
Dr-jų Sąjungos susirinki
mas. Prasidės 7:30 vai. vak. 
Kviečiama dalyvauti visų 
dr-jų valdybos.

Pilnai pakakintas.
Kaikurie žmonės netiki į 

vaistus, kol jie yra sveiki 
ir gali be jų apsieiti, bet ki
ti, pajutę kokią negalę, grie
biasi vaistų. P. Edward 
Ranzdorff rašo šitaip: “Kas 
link Triner’s American E- 
lixir of Bitter Wine aš esu 
dabar pilnai patenkintas, 
kad jis yra medikai ės ver
tės. Birželio mėnesyj perei
tų metų aš baisiai kanki
nausi del savo pilvo. Mano 
pati parnešė man butelį su 
Tr. A. E. of B. W. ir mano 
apetitas labai pasitaisė. Aš 
paėmiau dar du buteliu ir 
visai buvau pasveikęs. Aš 
jį rekomenduoju kiekvie
nam. Edw. Ranzdorff, 12608 
Waterson avė., Cleveland, 
Ohio.” T. A. E. of B. W. 
paprastai suteikia palengvi
nimą skilvio, vidurių, kepe
nų ligose, nerviškume ir 
silpnume. Aptiekose. Jos. 
Triner, išdirbėjus, 1333-39 
So. Ashland avė., Chicago, 
Ill. Jei kenti skaudėsį rau- 
nienvsc ar sąnariuose bau- 

t

dyk Triner’s Linimentą.
(Advt.).

Žinios iš karo lauko suju
dino Chicago.

Kuomet žinios pasklydo, 
kad pirmieji šūviai tarp S. 
Valstijų ir Meksiko jau pra
sidėjo, tai sujudo Chicago 
ir atsirado daug laisvanorių 
važiuoti karau.

Pereitą utarninką į rek
rutų ofisą atsilankė 400. lais
vanorių. 47 buvo priimti. 
Leitenantas sako, kad ka- 
nui f<wmališkai (pasidėjus

Laiškai “Kataliko” 
kningyne.

‘ ‘ Kataliko ’ ’ kningyne 
randasi šie laiškai, kurie, 
neatsišaukus adresatams, 
bus grąžinami pačtai: 

Anfiukaičiukė Helena 
Bagužis Frank 
Brozekos J. 
Bigoblak T. 
Bogaezyk Kaz. (2) 
Birutes Stan. 
Bakutis Teodoras 
Graževicz Fr. 
Galminas Petras 
Janulanis M. 
Jakavič Frank 
Kviaderis Leon 
Kerbadaitė Mar. 
Kmieciutė Mich. 
Lemežis Aleks.
Melukauskienė Barbora 
Novodzielskis Kazim. 
Pueeviez Paul 
Sabutis Frank 
Šimkus Paulina 
Skabiekis Juoz. 
Sviatik Kazim. 
Simeliukė Agne 
Tomaszewski P. , 
Venclovas Izid. (3) 
Vaitekūnas Mik. 
Vieršula Jos. 
Venckus Stanisl. 
Žukas Jonas 
žekus Frank 
Žemeitis Ivan.

9
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Taigi jei valdžia neatsi- ną Pankhurst) ir tą himną 
leis, .arba nesuras bent ko ima giedoti visur bažnyčio- Lietuvių Laiškai.

brolis Henry. Jis ten visur 
perša Vokietijos prekes. 
Taigi Suv. Valstijoms, ku
rios ten tuo tarpu turi in- 
tekmę pirklybiniais reika
lais, prisieis susipešti su 
Vokietija.

Taip tvirtina tu dalyku 
žinovai. Pietinės Amerikos 
respublikose jau ir šiais 
laikais Vokietija su savo 
prekėmis žymiai įsikraus- 
cius, gi po Henry vizitai 
ji ten gaus pirmenybę.

Princas Henry dabar pra
mintas Vokietijos pirklybi- 
niu agentu. Suv. Valstijoms 
bus sunku iš ten vokiečius 
išstumti.

JAPONIJOJE ĮVYKUS 
RAMYBĖ.

Kabinetas sustatytas su- 
lyg gyventojų 

noro.
Japonijos ministerių ka

binetas jau sudarytas. Bu
vęs užsienių reikalų minis
ters, grafas Okuma, pali
kęs premieru ir pagaliau 
pasirinkęs sau tinkamuosius 
draugus-ministerius.

Tuo keliu liko nustumta 
šalin visoks krizis, koksai 
grąsė valstybei už admirali- 
cijos valdininkų prasižengi
mus. Dabartinis Japonijos 
kabinetas yra liberalis. To
kio norėjo šalies gyvento
jai. ___________
IŠGELBĖTOJIS VADI

NAMAS IŠDAVIKU.
Dr. Sun-Yat Sen agitavęs 

už revoliuciją.
Chinijos policija Shangli- 

ajuj suėmusi kelioliką re- 
voliucionistų chinieSių, su
grįžusių iš Japonijoj į kur 
jie pirmiau buvo išdūmę. 
Jie kaltinami už šnipinėji
mą ir šalies išdavimą.

Pas suareštuotus atrasta 
dokumentai, po kuriais e- 
sąs pasirašęs pirmasis Chi
nijos respublikos laikinas 
prezidentas, dr. Sun-Yat- 
Sen. Tie dokumentai liudi
janti, kad jis išleidęs į chi- 
niečius atsiliepimą sukelti 
visoj respublikoj revoliuci
ją ir išžudyti visus Yuan- 
Shi-Kai’aus valdininkus.

Revoliucija buvo pienuo
jama jau ši mėnesį.

Už tai dr. Sun-Yat-Sen 
ir vadinamas valstybės iš
daviku. Jam butu skaudu 
papuolus dabar į Yuan-Shi- 
Kai’aus rankas.

ITALIJA PAVOJUJE.
Ten žada sustraikuoti visi, 

geležinkeliečiai.
Visoj Italijoj neužilgo 

žadama paskelbti visuoti
nas geležinkeliečių streikas, 
jei valdžia nesutiksianti iš
pildyti jų reikalavimų. Dar
bininkai reikalauja sau di
desnės mokesties ir trum
pesnių darbo valandų.

Kaikur geležinkeliečiai 
jau sustreikavę ir valdžia 
jų vieton pastačius karei
vius. Kareiviai užimanti 
mašinistų ir pečkurių vie
tas.

Valdžia jokiu budu, sa
koma, negalinti išpildyti 
geležinkeliečių reikalavimu, 
nes jai kas metai prisieitu 
išleisti $20.000.000 daugiau 
tam tikslui, negu kad da
bar išleidžiama. Italijos pi- 
nigyno stovis esąs labai 
silpnas, nesama iš kur imti 
pinigų, gi darbininkai spi
riasi padidinti jiems mo
kestis.

kio išėjimo, susilauks val
stybėje didelio krizio ir var
go, kuomet visi darbininkai 
ant geležinkelių pames dir
bę.

NAUJAS TAUTINIS 
HIMNAS.

Anglijos sufragistės jį gie
da bažnyčiose.

Anglijos sufragistės viską 
išgalvoja. Pastaraisiais lai
kais jos perdirbo Anglijos 
tautinio himno pirmąją ei
lutę “God save the King” 
(Dieve, gelbėk karalių) į 
“God save Emmeline Pank
hurst” (— gelbėk Emmcli-

se laike pamaldų. Žinoma, 
policija ir šiaip jau žmonės 
jas už tai išmeta laukan iš 
bažnyčių, bet jos iš to nie
ko nedaro. Eina į kitas baž
nyčias ir visur tos pačios 
komedijos atkartojama.

Užpuolė vyskupą. Itali
jos miestelyj Catanzaro Ve
lykų dienojo vyskupas bu
vo uždraudęs procesiją ap
link vietos bažnyčią. Tada 
minia užpuolė ant tuo tar
pu buvusio bažnyčioj vys
kupo ir privertė jį apleisti 
bažnyčią pertraukus pamal
das.

Žemiau paduodame iš 
Chicagos krasos alfabetinį 
laiškų surašą, kurie delei 
stokos arba delei neaiškaus

Atmokate Anglišką kalbą?T

jgfeasysra; Vienatis Savo Rūšies^Lietuviškai"Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti-Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.^ Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. Cionais surinktu 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. <J Pagalios tal- 
pinasi trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jlietiniu Amerikos Valstybių Piliečiais. «J Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą sali privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

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

v . i,

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 piknmkams. 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.

Kaina popieros apdaruose......... ...............$1.25
Gražiais audimo apdarais  ........................$1.50

Užsisakant “Rankvedį”, reikia drauge ir pinigus siųsti per pačto Mo
ney Orderį arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

% Jonas M.* Tananevičia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

f

Labai naudinga kninga
M. Bcrnatowlcz.

Pajauta, Lizdeika Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

HIstorIškas romanas
Sulietuvino Jonas Montvila.

Puslapių 46$

KAINA POPEROS APDARAIS $1.00
„ AUDEKLO „ $1.25

Yra tai Įminga nepaprastai žingeidi Pra
dėjęs ją skaityti, skaitytojas negali nuo jos atsi
traukti, kol nepabaigs. Yra tai didele kningą ir 
visa perdėm indomi. Gabus rašytojas čia pakelia 
praeities paslaptybių uždangą ir rodo gyvenimą 
iir veikimus musų prabočių, kurie gyveno ir veikė 
daug metašimčių, atgal, kuomet Lietuva buvo 
jauna, pilna galybės ir išdidumo. Be išėmimo 
kiekvienas lietuvis bei letuvė turi tą kningą per
skaityti

Perkupčiams duodame gerą nuošimtį.

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. Tananevičia,
3249-53 So. Morgan St, CHICAGO, ILL.

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

tikri vastai yra vartojami.
Mayzcls Hair Tonic yra vienas iš geriausių vaistų. Jai

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

J. MAYZEL, Aptiekorius.
2424 So. Oakley Ave., Chicago, Ill.
Reikalaudami pasiųsti vaistų, visados ir pinigus prisiųskite.

NEUŽMIRŠK!
Kad mes laikome puikiausių ir geriausių gvarantuotų tik

ro aukso laikrodžių, žiedų, jubilierijosir muzikos prekii^.
Parduodame tavorus daug pigiaus, kaip jus mokate kur kitur už pra

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

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

3604 Abromaitis Jos
3607 Adamoski Jan
3611 Adomaitis J
3613 Airinas Charles .
3616 Ambrozik Francizek
3622 Anozis Jusapas
3623 Annlis Antanas
3627 Babilionis I’itr
3633 Baleiuras B
3625 Balis Stanislaw
3637 Baltusznikas Ignasis
3679 Bininas D^uiielis
3688 Bitinis Gg P
3716 Bugenis Frank
3721 Bumblis Ignacas
3743 Chmielewski Wladislaw
3802 Davidonis Katrina 
3814 Doniogate iotr 
3852 Evolgis Majk 
3889 Frantis P
3895 Gagislos Antonas
3916 Gilis Juzapas
3917 Glotakis N 
3919 Glazis Mikotas 
3954 Gredcjkis Jonus 
3964 Gusgis F
4029 J agio Josip
4058 Jezicrskis Kaz.miesz 
4065 Judianis Peter
4067 Juzyonas Stanislaw 
4070 Jurkali Basi
4074 Jprjo’m’s Stanisla w 
4081 KaeZujis A
4087 Kaminskis Jonas
4094 Koranklis Kazim.'r
4095 Kardelis N
4099 Kasalauskis Wiieni 
4103 Katftrzate Anna 
4105 Kangri1 Dominikas 
4107 Kauspailks Anton 
4114 Keras Szor 
4119 Kisielius Joscp 
4137 Koehanękis Jozapas 
4176 Krokas Antonas 
4193 Kudokas Juzapas 
4203 Kumpikaita Julijau 
4218 Lairunas William 
4249 Lukrauskis Mine 
4256 Maeynskis William
4276 Mantekas Antonas
4277 Mantuwilas Jozapas 
4293 Maskis Villian 
4300 Matusas Viktodyius 
4306 Mažeikos Jonas 
4312 Meilus Augustin 
4315 Mentionis Ath
4341 Miniehka Schaub 
4347 Moekaiti Tekia 
4319 Mockeiti Patone 
1414 Pabilonis Peter 
4420 Parzti Janas
4434 Petrulis Adam
4435 Petrulis Jozapas
4436 Petrikas Jizapas 
4456 Poeinska’s Adam 
4524 Rybakas Yorbis 
4550 Sebelskis Tekia 
4557 Senonis Bronis 
4569 Šilaiti Wjeronika 
4611 Stankus Paulis 
4642 Stuhusis Teroniskas 
4651 Swilas John
4656 Szaubluckas Aleks
4659 Szlajtus Maryana
4660 Sziatas Longinas 
4702 Tuma Antonas 
4717 Vajtkus Jonas 
4722 Vasiliovekas M J 
4776 Witkauskis Aleks 
4769 Wizintas Silvester 
4805 Yuryonas Stanislaw 
4827 Zcimis Frank
4830 Zizunas* Maik 
4838 Zosaitis Silvester 
4850 Zytkiewicz Wineeuty

Į EUROPĄ.
TANKUS PLAUKINĖJIMAI.

Pinkus 3 klasos 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.

*Tol. Yards 2716 j 
Seniausia Lietuvių užeiga pas

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

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

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

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

Del MOTERŲ

ofisas

'alandos: nuo 3 iki 8 
karo. Nedeldienį nuo 10' 

iki 11 ryto.

Gyvenimo vieta:
4105 N. Avers Ave.

Tel. Irving 21563.

1515 W.
Division g.
Kertė Milwaukee ■1QE 
Tel. Monroe 2731.

Or. SIEMINOWICZ
kur gydo speci

aliai moterių
ligas be o-

peracijų.
Taippat pri

muš atva 
žiavusius 

iš ki. 
tur.

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.

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

S. GORDON, 1415 S. Halsted jSt, Chicago, Ill.

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. Halsted St.

Valandos: 10 iki 12 ryte Valandos: 8:30 iki 9:30 y o
7 iki 8:30 vak. 8 iki 4 po piet Ir po 9 vakare

Puikiai Iškepa Duoną

Švariau negu anglįs, arba malkos, 
. Pigiau negu gažas..

Del geriausių pasekmių.vartck Perfection Oil 
pa? pardavėjus visur.

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

CHICAGO, ILL.

Išpardavimas!
■■

Mes parduodame kotus siutsu ir
I vestuvių aprėdalus 50% pigiau negu 
į kitur. Mes patįs išdirbame prekes ir 
| kostumeris gauna pelną. Tuo ateik 
: pasižiūrėti.

F. BUFFENSTEIN
3447 S. Halsted St., arti 3Stos .

CHORAI REIKALAUJA 
NAUJŲ DAINŲ.

Musų chorai ištikro pradėjo 
lyg pristigti naujų dainų, ypač 
tikrų lietuviškų dainų. Dainuo
ja senas visiems žinomas. Be a- 
bėjo ir senosios yra gražios, bet 
dainuojant vis tas pačias gali 
nusibosti. Reikia atmainos. Daug 
maloniaus ir dainuotojaus 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 apnU 
pinta. Dabar galima gauti dau- 
giaus 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” Į£ningyne, 
3219 S. Morgan St., Chicago, 111.

HuinoraS^SaiyrA
Lietuviams Ipisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

SURINKO
JUOKU MYLĖTOJAS.

Puslapių 151.

Ne visuomet žmogui tinka būti susiraukusiam, kaip kad netinka be || 
paliovos “pardavinėti" dantis. lėčiau linksmas upas žmogui autei- R 
kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turStl 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir eusičjlmuo- H 
se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius susirinki- M 
mus lankyti ir laisvoniis nuo darbo valandomis tankiausiai vienas ĮĮI 
sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių. >

Tokioms žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu h

HUMOR AS IR SATYR A, |
kurią beskaitydami atras tiek- daug užimančių juokų, kad su ta knln- K 
ga nekuomet nenorįs skirties. Toje kningoje surinkti juokingiausi h 
aprašymai, aforizmai ir Visokie anekdotai apie moteris. Taippat ir HĮ 
garsingųjų pasaulio' vyrų juokingi pasielgimai. Daug prirašyta bumo- | 
ro ir iš vaikų gyvenimo. ' h

Sninga turi daugiau'pusantro šimto puslapių, Spauda aiški ir vi- m 
siems suprantamai parašyta. Ir visai pigi, nes tik 60 centų. Ta pati W 
audeklo' apdaruose 75ci

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

J. M. Tananevičia,
3249 So. Morgan St, CHICAGO, ILL,
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Vertelgų dr-jos^vakaras 
Roselande.

Pereitą nedėlią, balan
džio 19 d., Strumilos salėj, 
Boselande,. Pietinės Dalies į 
Lietuvią Vertelgą dr-ja bu
vo surengus didi vakarą su 
prakalbomis, monologais, 
dainomis, piano ir mandoli-! 
nu skambinimais ir kito
kiais prasimanymais. Žmo
nių buvo prisirinkę nepap
rastai daug. Didoka salė 
buvo gerokai pripildyta. Be 
vaiku buvo arti 700 žinomu.

Vakaro vedėju buto p. M. 
Šlikas. Pats trumpai į pub
liką prakalbėjęs, perstatė 
kalbėti p. Pr. Gudą. Jisai 
pirmiausia kalbėjo 'apie ap
švietę, mokslą, kningu skai
tymą. Paskui išrodinėjo, 
kad lietuviai privalo remti 
savo biznierius ir kad pas 
savuosius reikia pirkti vis
ką, jei tik pas juos galime 
rasti sau pageidaujamo da
lyko. Išrodinėjo, kai]) daug 
lietuviai nustoja, kad tėvy
nėj veik visa prekyba yra 
svetimu tautą rankose. Sa
kė, kad senai jau būtumėm 
beturį Tautos Namus ir ki
tokias kultūringas įstaigas, 
jei lietuviu pinigai nebūtą 
nuplaukę į svetimtaučiu 
vertelgą kišenius. Po pra
kalbos du vaikučiu — J. 
Kalveliukas ir J. Malinaus- . •*
kutis dailiai padžiržgino 
ant mandoliną.

Antru kalbėtoju buvo p. 
A. Olševskis. Kalbėjo apie 
biznį. Pirmiausia aiškino 
kilmę ir prasmę žodžio biz
nis. Sakė, kad jei lietuviai 
'nuturi savo žodžio išYėikšti 
anglu žodį business, tai e- 
są aišku, kad lietuviai ilgai 
nesirūpino bizniu. Toliau iš
rodinėjo, kokią priežasčių 
delei tarp lietuviu nėra dari 
išsiplėtojęs biznis. Tam tru
kę kapitalo, o prie •koopera-1 
tivio veikimo, prie tvėrimo i 
kooperaciją lietuviai dar: 
nepratę. Dar išrodinėjo, 
kad neteisingai kaikuriu 
biznis yra niekinamas, biz
nieriai laikomi už išnaudo
tojus, skriaudikus.

Trečiu kalbėtoju buvo p. 
P. Mažeika. Jisai kalbėjo 
gerai ir išrodė, kaip biznie
riai daug saviškiams gali 
patarnauti, patarti. Po jo 
kalbos P. Sriubas gerai at
liko monologą “Žmogus ant 
bačkos”, kur pašiepta gir 
tuoklis. Dar paskui kalbėjo 
p. I. Stankus. Gerai kalbė
jo apie Vertelgą dr-ją ir 
paskui kalbėjo apie blogus 
pamėgdžioj imus visokiems 
gatviniams amerikonu pap
ročiams, Po jo prakalbos 
dar išėjo minėtu vaikučiu su 
mandolinomis. Paskui J. 
Malinauskutis gražiai pa
skambino pianu. Galop “Ai
do” choras pusėtinai padai
navo tris dainas. Vakaro ve
dėjas p. M. Šlikas uždarė 
programą trumpai paaiški
nęs apie įsikūrimą ir mie- 
rius Vertelgą dr-jos.

Ši Pietinės Dalies Vertel
gą dr-ja susitvėrė šią me
tą pradžioj jr turi čarterį. 
Prie jos priguli veik visi 
Roselando, Kensingtono ir 
Burnsides biznieriai. Dr-ja 
rupįsis lietuvią kultūrinių 
ir medžiaginiu pakėlimu, 
steigs mokyklas ir ilgainiui 
žada statydinti salę.

VISOKIOS ŽINIOS.
;->s®---

Geras vyras pagerbiamas. 
Tarptautiniuose Romybės 
Rūmuose Haagoj andai iš
kilmingai atidengta dailus 
biustas W. T. Stead’o, an
glo laikraštininko ir visuo
tinos romybės apaštalo, ku
ris anais metais nuskendo 
su garsiuoju “Titanicu”. 
Prie atidengimo dalyvavo 
Suv. Valstijų ir Holandijos 
perstatytojai. Žinoma, ten 
buvo ir milijonierius Car
negie, be kurio niekur ne- 
apsienama.

Graikijos premjeras, Vokie
tijos ambasadorius iš Kon
stantinopolio ir Vokietijos 
kanclierius. Atlaikyta ilga 
konferencija. Romoj irgi ke
li suvažiavę diplomatai tu
rėję ilgus pasikalbėjimus. 
Sakoma, daugiausia kalbė
tasi apie Albanijos reikalus. 
Pasikalbėjimą smulkmenos 
tečiau nežinomos.
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Szokiai Namie Prie Puikiausios Muzikos
-■------------------------- ------Galite pasišokti pirmajam kambaryj, o vasarą kieme, jaigu turite namie muzika. 0 gali pagrot jums viso svieto geriausi muzikantai, kada nusipirksite naujausio išradimo “COLUMBIA” betriubį grafofoną.

Japonija atsiprašo. Japo
nija valdiškai išreiškusi 
Chinijai savo gailestį delei 
nereikalingo 1913 metais 
Chang-Ti atsitikimo, kuo
met japonai užimdami Muk
deno geležinkelį nužudė ke
lis chiniečiąs kareivius. Ja
ponija už tai atsiprašius ir 

■ pasižadėjus atlyginti už
muštąją kareiviu šeimy
noms.

Nori karaliaus titulo. Al
banijos princas Wilhelm 
Wied pagaliau Europos val
stybių maldaująs paskelb
ti Albaniją karalyste, gi jį 

i patį karaliumi. Tečiau ne 
1 visos valstybės sutinka tai 
įdaryti. Sako, jam butu per- 
didi garbė. Turbūt negreit 
jam pasiseks tas titulas iš
kaulyti.

Karalius leidžiasi kelio
nėn. Anglijos karalius šią 
savaitę pasileido kelionėn 
po Europą. Pirmiausia nu
keliavo Paryžiun, iš ten ke
liaująs į kitas sostines. Ma
nąs pasimatvti ir su caru.

Juodašimčiai juda. Kaip 
Kievo, taip Rostovo, Mogi- 
levo ir Gardino žydai labai 
persigandę, kadangi Rusi
jos juodašimčiai išnaujo 
pienuoja žydą skerdynes vi
suose pietą Rusijos mies
tuose.

Finansinis krizis. Chini- 
jai grasia finansinis krizis 
— nėra pinigą ir nėra kur 
ją gauti. Provincijos pas
kirtu mokesčiu nemoka, ka
dangi nežinoma kas gali at
sitikti rytoj, visoj šalyj 
siaučia bruzdėjimai, nera
mybė. Užsieniuose irgi ne
galima gauti. ’ Valdžia bus 
priversta finansinius savo 
šalies reikalus pavesti už
sieniu kontrolei.

Mirė išradėjas. Paryžiu
je mirė sulaukęs 70 metu 
amžiaus Ferdinandas Fo
rest, gazolino motoro išra
dėjas. Tai vienas žymesniu 
išradimą.

Džuma ant Kubos. Salos 
Kubos uoste susekta keturi 
apsirgimai džuma. Visur J- 
vesta kuodidžiausias atsar
gumas.

Perlėkė Andus. Ameriko- 
ninis aviatorius Peoli pir
musyk aviacijos historijoje 
perlėkė Amerikos augštuo- 
sius kalnus Andus.

Hispanijos reikalavimai. 
Kaip žinoma, Meksiko re- 
voliucionistą vadas Villa iš 
Torreon ištrėmė kelis šim
tus hispaną, kurie liglaiki- 
nę prieglaudą apturėjo Suv. 
Valstijose. Hispanijos val
džia dabar mano tuos savo 
visus pavaldinius pargaben
ti Hispanijon ir paskui pa
reikalauti iš Meksiko atly
ginimo.

Pilni Namai Linksmybes Iš Vieno Grafofono
Šokiai, Dainos, Orkestrą,

“BETRUBINE MAŠINA” ............. .. $15.
Yra tai naujausio išradimo instrumen

tas. Turi gerus muzikalius garsus. Labai 
gerai padarytas.

“JEWEL” ..........    $35.
Naujai išrastas ir iki geriausiam laip

sniui ištobulintas. Gražumas ir malonumas 
balso, pilnai gvarantuotas. Jis yra padary
tas iš ąžuolinio medžio. Didumas jo 16% 
coliu iš ilgai ir skersai 11% aukščio.

Deklamacijos, Juokai.

“ECLIPSE” ................................................ $25.
Yra tai 15% colių kvadratas. Labai 

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

“FAVORITE” ............-............................. $50.
šis instrumentas yra labai gražiai ir 

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

Karalienė giriama. Bulga
rijos karalienė Eleonora at
keliauja į Suv. Valstijas, 
'ratai Anglijos laikraščiai 
paminėdami tą nepaprastą 
atsitikimą, kad karalienė 
karo metu Balkanuose bu- 

ivus tikroji gaivinimo dva
sia ligoninėms ir sužeis
tiems kareiviams, kuriuos 
ji pati Ilginus ir gausiai rė
mus sužeistąją šeimynas. 
Be to priduria,' kad jos į 
Suv.' Valstijas apsilanky- 

įmas — užinteresuoti Ame
rikos finansistus kas link 
Bulgarijos, kur esama daug 

i prigimtą šalies turtą, bet 
nėra kam jais ten naudo

sios, nėra pinigu. Gal jai ir 
I pasiseks padaryti koks biz- 
; uis.

Maištai kalėjime. Peter- 
I burgu kalėjime andai buvo 
gimę kaliniu maištai, kuo
met kalėjimo valdyba norė
jo susekti, kokiuo budu ka
liniai susineša. Kuomet su
kilusieji kaliniai puolėsi 
ant kalėjimo sargybos, kiti 
sargai į sukilusius papliau- 
pa šovė. 2 kaliniai ant vie
tos užmušta, gi keli sužeis
ta.

Be politikos negali apsi
eiti. Vokietijos laikraščiai 
rašo, kad kaizerį Wilhelmą 
ant salos Korfu aplankę

Kaip prievarta penimos 
sufragistės. Anglijos sufra- 
gistė militantė miss Phyl
lis Brady, kuri delei bada
vimo paleista iš kalėjimo 
Holloway, Londone^ pasa
koja, kaip tame kalėjime y- 
ra prievarta penimos ba
daujančios sufragistės. Ir 
taip: Vienas daktaru su
braklintai sufragistei įsta
to uosiu guminę žarną (tru- 
belę), kitas daktaras tam 
tikromis prietaisom'is atida
ro burną ir įstumia burnoti 
taippat žarną, per kurią lie
jama valgis. Toksai nesma
gus penėjimas atsibuna 2— 
3 sykius dienoje ir nežiūri
ma nieko į ją neapsakomus 
skausmus. Tokiuo budu bu
vo penėta ir miss Richard
son, kuri subraižė žymą Ve
neros paveikslą.

“NEW REGAL” ...................-•.......................    $50.
šis instrumentas daromas iš ąžuolo arba raudonmedžio. 

Jo garsai, geri, malonus stiprus. Ilgai laikys. Yra tai pi
giausias sulig kainos.

“REGENT” ......................................................................... $200.
Tai vienatinis savo rūšies padaras. Jis yra naudoja

mas kaipo parankus stalas ir kaipo nuostabus muzikalia in
strumentas. Jokiu kitas padaras negali su šiuo susilygyti. 
Turi 29c pločio ir 46c. ilgio. Prie abieju galu yra įpuzika- 
lės kamaraitės.

GARDNER, MASS.
Darbai blogai eina. Netei

singi užmetinėjimai.
Darbai čia silpnai eina. 

Bedarbiu yra nemažai.
Visokie cieilikai savo 

laikraščiuose prikaišioja a- 
laus “bačkutes” kitiems, o 
ištikro aną laikraščiu skai
tytojai ir eįeilikizmo platin
tojai čia uoliai šinkuoja a- 
lu. Mat, čia gyvuoja blaivy
bė ir nėra smuklią. Taigi 
be reikalo savo darbelius 
cieilikai meta ant kitą.

Šlubis.

“LEADER” ............................................. ,.......................  $75.
' Puikus papuošalas kambaryj ir nuostabus muzikalią 
instrumentas. Yra 4iy2c augštas, 18c. ir 2lc. gilus. Garsai 
via malonus ir labai naturališki. Galima labai lengvai pa
daryti garsesniais ir silpnesniais. Viskas rūpestingai at
likta.

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

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

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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l MOTERIŲ SKYRIUS. |

IŠ MOTERIŲ JUDĖJIMO.

Amerikos moteris sutvė
rė sau savo militarine or
ganizaciją ir suorganizavo 
moterių batalijoną. To ba- 
talijono komendante, ponia 
J. Hungerford-Milbank, 
rašo apie naują organiza
ciją laikraštyj “American 
Magazine” aiškiai pažy
mėdama, kad tasai mote
rių batalijonas neturįs nie
ko bendro su sufragiečių 
judėjimu. Militarine mote
rių organizacija pasiėmė 
sau už tikslą auklėjimo 
žvilgsnį: norima išvystyti 
ir sustiprinti moteryse ne- 
kurias ypatybes, kurių iš
auklėjimas buvo užmestas. 
Ponia Hungerford-Milbank 
yra persitikrinus, kad mo
teris lengvai gali panešti 
kareiviavimo sunkenybes ir 
gali būti labai gerais ka
reiviais. Žinomas dalykas, 
kad paskutiniu tos organi
zacijos įkūrėjos tikslu y- 
ra primosimas moterių ka
rau, idant, pasitaikius pro
gai, jos galėtų stoti karo 
laukan bendrai su savo tė
vais ir broliais; tečiau ta
sai tikslas šiandie dar ne
gali būti atsiekiamas ir ne
greit bus atsiekiamas; po
draug šis tikslas moteris 
galės išvesti degeneracijos 
laukan. Gi nekurios jų te 
ir ieško. Kas ko ieško, tas 
tai ir atranda. Moteries pa
šaukimas toli gražu nėra 
karo laukas. Bet tiek to. 
Kalbėsime apie tą nauja 
indomią organizaciją.

Tasai moterių batalijų 
nas nūn sykį savaitėje at
lieka savo lavinimosi. Ba
talijom) instruktoriais yra 
milicijos paoficieriai, kurie 
moko moteris karinio muš
tro, apsiejimo su ginklais 
ir ilgesnio vaikščiojimo. 
Kuomet atsiras daugiau 
laisvanorių, tuomet komen
dantais paliks milicijos o- 
ficieriai. “Kuomet prirūdy
sime, kad mes moteris esa
me paklusniomis — sako 
ponia Hungerford-Milbank 
— ir r.orime toliau lavin- 
fies, visi keliai mums bus 
atviri. Prisipažįstu, jogei 
aš norėčiau musų motery
se išvystyti vyriškius po
būdžio ruožus be nuostolio 
jų moteriškumui. Vyriškiai 
turi ypatybes, kurios ir 
mums butų naudingos. Vy
riškiai yra nuodugnus, jie 
įstengia sukuopti savo du
rną vienan daiktai! taip il
gai, kol pagaliau neišrys 
savo klausimo, kad tuo tal
pu moteris nuolat dairosi 
visomis pusėmis. Vyriškiai 
prisipažįsta prie papildytų 
savo klaidų, moteris beveik 
nekados, vyriškiai yra kil 
taširdžiai, moka pamiršti 
nemalonius, atsitikimus, 
moka atsiprašyti, kad tuo 
tarpu moteris yra kerši in 
gos. Todėl taigi esu to 
nuomonės, kad moteris, kil
damos kareiviais, butų la
bai negailestingos ir žiau
rios. Vyriškiai papratę prie 
disciplinos, moteris amži
nai murma ir derasi. Taigi, 
mano nuomone, tas karinis 
moterių auklėjimas jose vi
sa tą pakeistų''.

New Yorke gyvuoja in- 
domi birža, su kurios pa- 
gelba moterįs savo darbus 
pardavinėja. “The Exchan
ge for Women's Work” — 
taip vadinasi toji institu
cija — randasi dideliame 
kelių augštų buste. Visuose 
busto languose išklota vi
sokie moterių išdirbiniai, 
kaip tai mezginiai, sijonai, 
skrybėlės, krepšiukai ir 11. 
Vis tai tokie daiktai, kurių 
tuojaus negalima parduo
ti, kurių niekas neperka ir 
kuriuos ten išstato mote
ris, reikalaujančios sau bū
tino uždarbio arba pašel- 
pos. Biržą valdo komitetas, 
kuris priima taippat tuos 
visus išdirbinius. Jei at
neštas išdirbinys pasirodys 
geras, arba norints galimas 
priimti, gi moteris, kuri jį 
atnešė, reikalauja sau bū
tinos pašelpos, tada komi
tetas jai paskiria laikinai 
kokią nors pinigų sumą ir 
tuo budu suteikia greitą 
pagelbą.

Birža daugeliui moterių, 
ypač inteligenčių, palikus 
tikrąją geradarybe. Nes 
kuomet kokios nors aplin
kybės verčia moterį inteli
gente užsiimti rankų dar
bu, toji birža sutaupia jai 
daug nesmagumų, suteikia 
uždarbį, išdirba santikius.

Reik pridurti, kad birža 
tarpininkauja išieškojime 
moterims ir darbo ir įvai
rių gerai apmokamų vietų.

Biržos apyvarta ne maža. 
Pereitais metais išnešė 
daugiau poros milijonų do
lerių.

MOTERIS KAIPO DAR 
BININKĖ.

Moterių darbo ir, abelnai 
imant, moterių judėjimo 
priešininkai labai neprie
lankiai žiuri į tai, kad mo
teris kaskartas vis pla
tesnę dirvą užima darbo 
srityj. Jie savo neprielan
kumą paremia tuo, kad mo
teris nereikalingai gamina 
vyriškiams konkurenciją, 
gangreit svarbiausiąja jos 
veikimo dirva turi būti na
mai ir šeimyna; be to prie
šininkai dar tvirtina, kad 
moteris neturinti jokio ga
lan no.

Visi tie tvirtinimai ir ar
gumentai yra melagingi, 
kadangi moteris, tokia pat 
esybė kaip ir vyriškis, turi 
teise gyventi ir turi teisę 
tam pragyvenimui užsidirb
ti reikalaujamus pinigus; 
toliau — ne visoms mote
rims likimas skiria būti 
žmonomis ir motinomis. 
Juk yra daugiau pasaulyj 
moterių, negu vyriškių, ne 
visos tad gali turėti globė
jus, del jos dirbančius; 
randasi daug našlių, kurios 
priverstos užsilaikyti iš sa
vo rankų darbo. Tvirtini
mas gi, buk moterei trūks
tą atsakančio gabumo, ne
išlaiko jokios kritikos ir 
verta paklausyti, ką tame 
klausime rašo laikraštis 
“Star” iš Kansas City, Mo.

Tasai laikraštis praneša, 
kad moterims ligšiol nepri
einamos vienatiniai gele
žies ir cemento išdirbinio 
pramonės, gi visose kitose

darbo šakose moterįs dirba 
lygiai su vyriškiais. Imki
me pav. “Linotype”, ty. 
raidžių rinkimo mašiną. 
“Kodėl moteris tokia ma
šina negali rinkti raidžių 
ir už tai imti tokią pačią 
mokestį kai kad vyriškis?” 
— Klausia minėtas laikraš
tis. Kansas City’je yra 
jau kelios moterįs tų maši
nų operatorės ir jos savo 
darbą taip atlieka, kaip bi
le vienas vyriškis operato
rius. Kuomet išrasta “li
notypes” ir jos užėmė rai
džių rinkimo rankomis vie
tą, visos moterįs, dirban
čios spaustuvėse, buvo pri
leistos mokyties ant tų ma
šinų. Tečiau vos tik kelios 
apsiėmė tomis mašinomis 
dirbti, gi kitoms pasirodė 
tos mašinos labai painios. 
Tečiau paskui ir kitos mo
teris prisižiūrėjusios apsi
ėmė mokyties operuoti ir 
šiandie ant tų mašinų jau 
daug moterių dirba’’.

Dabar pereikime į stiklo 
išdirbinius. Moterįs ir čio
nai surado sau užsiėmi
mus. Nors stiklo liejyklose 
asla karšta, buteliai karš
ti ir gelžuoniai įkaitę gra
sia kojoms nudegimu — 
darbininkės * nešioja bute
lius iš liejyklos į pečius ir 
jokias! iš pavojaus, koks 
joms visuomet gali atsitik
ti.

Karšta temperatūra dar
bininkėse pagimdo prasi- 
vėdinimo norą, gi tam tik
slui yra reikalingas šaltas 
gėralas. Kad šaltą gėralą 
gavus — reikalingas ledas. 
Atsirado ir moteris ledų 
išvežiotoją. Kansas City’je 
tokia išvežiotoją ir ledo 
pardavinėtoja yro ponia R. 
Trent. Apart to ji va
karais ir žiemos metu išve
žioja anglis. Ant vežimo sė
di ir arklius valdo kili kad, 
kiekvienas vyriškis vežėjas. 
Tame pat mieste kelios 
moterįs užsiima pieno iš- 
vežiojimu po namus. Ir tai 
atlieka labai ankstyvais 
rytmečiais.

Prie odos išdirbinių dar
bininkų unija savo eilėse 
turi kelias darbininkes. Jos 
pasiuva gražius krepšius 
ir balnus. Viskas dirbama 
mašinomis. Tos unijos kon
stitucija moterims narėms 
užtikrina tokį pat už dar
bą atlyginimą, kai kad ir 
vyriškiams.

Nežiūrint to, prie darbų 
iš odos moterįs neturi pa
traukimo, išėmus avalų fa
brikus, kur daug moterių 
dirba. Tečiau nėra moterių 
kurpių profesijoj, kur rei
kia dirbti rankomis; — tą 
užsiėmimą jos patiekia vy
riškiams.

Nors didis moterių skait
lius dirba cigarų fabrikuo
se, tečiau tarp jų sunku 
rasti specialistę prie už- 
lipinimo ant cigarų viršu
tinių lapų. Gera ir gabi ci
garų dirbėja gali uždirbti 
$17.00 lig $25.00 savaitėje.

Tame mieste yra ir vie
na laikrodininkė, nekokia 
ponia Flint, kuri savo a- 
matą labai gerai išmanau-' 
ti.

Mažai moterių dirba bra
voruose, kur pripildoma ir 
korkuojama buteliai.

Viena iškabų firma ne
senai paskelbė, jogei ji mie
lai priimtų moteris, kurios 
norėtų dirbti iškabas. De

ja, neatsirado nei viena mo
teris, kuri butų mokėjus 
teplioti iškabas.

Barzdskutyklose užsiėmi
mai moterims labai atsa
kanti ir jos anų griebiasi. 
Čia moterįs sugebia švel
niau apsieiti už vyriškius. 
Regis, kad toji profesija 
kuomet nors pereis visai 
į moterių rankas.

čių ir aptiekorių tame mie
ste yra vos tik kelios, nors 
tos profesijos moterims bu
tų labai tinkamos.

Visos darbininkų unijos 
nusprendžiusios priimti sa
vo tarpai! moteris, kaipo 
nares-darbininkes; vientik 
cementinių darbų unija at
virai apreiškė, kad tasai 
darbas moterims yra per
sunkus.

Tokias indomias žinutes 
skelbia laikraštis “Star”

® Musų Bernaičiams ir Mergaitėms. ®

GRĮŽKIE, MIELS PA 
VAS ARELI!

noriu jo nė matyti.
J. Naruševičius.

Kansas City’je yra jau ir 
balsamuotoja, kuri užlaiko 
ir labai pasekmingai veda 
laidojimo įstaigą. Dentis-1 apie moteris ir jų darbus..

Grįžkie, miels pavasarėli, 
Mus gamtužę atgaivink, 
Aplankykie musu kraštą, 
Sniegą, ledą sutirpdyk.

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

SAULE’

-Aprėdykie žaliais rubais
Musu pievas ir laukus

Ir papuoškie mus miš
kelį

Tegu linksmas vėl-jis bus.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarninkas ir pelnycia.

------------ — PRENUMERATA KAŠTUOJA:---------------- ■
AMERIKOJ [metams $2.50

Epušei matų $1.25EUROPOJ ( Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
__________ L joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

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

Varžytines delei konkurencijos

MUMS NUOSTOLIS - UŽ TAI JUS NAUDOKITĖS PROGA.
Dūlei kilusios smarkios konkurencijos sumažinome kainas ant visų musų pre

kių ir reikalaujant iš siunčiame net 7 daiktus vertės $30.00 už $5.25, būtent: 
$15.00 ertės 20 motų gvaranuotą Vyrišką kišeninį laikrodėlį, vidutinio didumo, 
uždaromą trims viršeliais, puikiai išdailintą, teisingai einantį; $8.00 vertės revolverį 
38 kolibriaus arba 32, 5 šūviais, visuomet gvarantuojams iš juodo nikelinio me
talo; $3.00 dolerinė skustuvę, $2.00 vertės pustą del skustuvo; vertes galąstuvą; 
$1.00 baltą aliuminijaus puodelį ir šepetuką barzdai muilyti. Be tų 7 daiktų, dar 
pridedame dovanų puikų laikrodžiui retežėlį su gražia juostele.

Ne siųskite pinigų iš ankšto! Užmokkėsite tada, kaip patįs viską pamatysite!
Atsiųskite tik savo tikrus adresus sykiu su šiuo apgarsinimu, ir mes tuojaus 

išsiųsime jums visus tuos paminėtos 7 daiktus C. O. D. kuogrečiausiai, su išlyga 
apžiūrėti prieš užmokėjimą. Kai viską apžiūrėsite ir pilnai busite užganėdinti, 
tuomet užmokėsite agentui tą mažą sumelę $5.25 .už prekės kainuojančias $30.00.

Sykiuužmokėsite ir keliolika centų persiuntimo lėšų. Jeigu nepanorėsite imti, 
nemokate nei vieno cento.

Naudokitės proga kuogreičiausia! Rašykite mums tuojaus ir neužmirškite įra
šyti, kokį jums išsiųsti revolverį 32, ar 38 kolibriaus, 5 šoviniais.

Adresuokite:
Universal Company, 1(12 N. Dearborn St., Dept. 138, CHICAGO, ILL.

BEN-HUR
VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 

VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

a

HISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
SULIETUVINO JONAS MONTVILA. 

Puslapių 47į

Kaina poperos apdaruose $1.25 
audeklo ,, 1.5099

Tegu grįžta paukštužėliai 
Ir palinksmina visus, 
Tegu skamba jų balseliai 
Po miškus ir po laukus!

VI. Brutas.

KĄ SKAMBINATE?

— O, žvangučiai puikus, 
Jus lankos kvietkeliai, 
Į mane ko žiūrit, 
Rusvieji žiedeliai?

Ką jus skambinate 
Kožna dien gegužės 
Nepjautoj žolėje 
Lengdami galvužes?

—Skambiname todėl
Kas gegužės dieną, 
Kad žinotų žmonės, 
Jog reiks tuoj pjaut šieną.

Svirno Žvyne.

LIŪTAS, LAPĖ IR 
ŽMOGUS.

ŠI knlnga yra iš po plunksnos vieno gabiau
sių anglų rašytojų. Šis veikalas yra vienas 
tų, kurie per amžius nenustos savo vertes.

> Jis užima skaitytoją visokių tautų, žmones 
visokių tikybų. Šios kningos rašytojas yra 
ilgus metus tyrinėjęs Žemę Šventąją, daug 
metų giliai ir nuodugniai studijavęs Jėzaus 
Kristaus laikų atsitikimus ir kuogražiau- 
sioj skaistybėj nupiešia mums savo kningoj 
anų laikų gyvenimą su didžiausiomis smulk
menomis. Kiekvienas skaitęs šią kningą, 
gėrisi ja. Tai-gi kurie tik neturi dar jos, 
tuoj turi gaut.

Siunčiant pinigus adresuokite!

J. M. TANANEVICZIA"
3249-53 S. Morgan St. CHICAGO, ILL.

Vieną kartą liūtas gyrė
si lapei, kad už jį stipres
nio sutvėrimo visame pa
saulyje nesama. Lapė tarė:

— Ugi žmogus — jis yra 
stipriausias už visus sut 
vėrinius, už jį nėra galiu 
gesnio.

— Kur tasai tavo žio
gus, parodyk tu man jį! — 
sušuko liūtas, — pažiūrė
sim, kuris iš mudviejų stb 
presais.

— Gerai! — tarė lapė ir 
nubėgo pirma, o liūtas pas
kui.

Pamatė liūtas piemenį 
ganant ir klausia lapės:

— Ar šitas žmogus?
— Čia tiktai dar pusė 

žmogaus.
Ėjo toliau ir pamalė se

nuką. Liūtas ir vėl klau
sia :

— Ar šitas žmogus?
Lapė atsakė;
— Ne! jis kitų kartą bu

vo žmogum, o dabar ne.
Ėjo toliau ir pamatė at

jojant kareivį.
— Ar šitas žmogus? — 

kiaušiu liūtas.
— Šitas tai tikras žmo

gus, — atsakė lapė ir pati 
nubėgo kuogreičiausia į 
krūmus, o liūtas, pasitikė
damas savo stiprumu, sto
jo su žmogum į kovą. Iš- 
pirmo žmogus šaudė, o 
kaip nebeteko kuo šauti ir 
liūtas visai arti priėjo, tai 
tada taip pradėjo su kardu 
liūtą kapoti, kad vargšas 
nugalėtas turėjo atsitrauk
ti ir susigėdinęs šalin nu
bėgo. Paskui liūtas susi
tiko lapę, o ši ir klausia :

— O ką, ar nuveikei?
— Kas tau — nuveiks, 

— atsakė Hutas, — kaip 
ėmė spjaudyti, tai dar vis 
nieko, ale kai pradėjo laižy
ti, tai neišlaikęs turėjau 
bėgti ir jau daugiau nebe

BLOGI PAPROČIAI.
Mokytojas ėjo su savo 

mokiniais per girią. Moky
tojas tarė vienam iš jų: 
“Išrauk ir šita”. Mokinvs 
be jokios sunkenybės 
viena ranka jį išrovė. To
liau mokytojas parodė į 
kitą krūmelį, kiek didesnį 
už pirmąjį, ir vėl pasakė: 
“Išrauk ir šitą-” Mokinys 
įsiūbavo jį abiem rankom 
ir išlupo. Mokytojas nuro
do dar i didesni krūmą ; 
mokinys ilgai siūbavo, dir- 
bo-prakaitavo ir ant' galo 
per dideliausią bėdą išrovė 
ir šį krūmą.

Tada mokytojas nurodė 
vaikui jau į didelį krūmą. 
Mokinys ilgai trusė-kama- 
vosi su šiuo krūmu, bet iš- 
raut nebeįstengė. Mokyto
jas tada liepė kitam moki
niui padėti savo draugui. 
Ir tik juodu abudu ir tai 
snukiai išvertė šį-krumą.

Mokytojas tada atsigrę
žęs į visus savo mokinius 
prakalbėjo: “Kaip šitie 
krūmai, taip lyginai yra ir 
su musų blogais papro
čiais: pakol jie maži, mažai 
mumyse įsi Įėję, lengva 
mums išrauti juos iš savo 
širdies; bet juo labiau įsi
vyruoja mumyse blogumai, 
juo giliau jie įsminga mu
sų širdyse, juo sunkiau 
mums nuo jų atsikratyti. 
Geriausią iš pradžių nepa
siduot blogiems palinki- 
mams!”

A a.

LAPE IR BEŽDŽIONE.

Vieną kartą žvėris savo 
viršininku išsirinko bež
džionę. Lapė atbėgo pas ją 
ir tarė:

— Tu esi musų viršinin
kė, o aš tavo tarnaitė ir a- 
tėjau pas tave, nes radau 
girioj krūvą pinigų. Eiva, 
aš tau parodysiu.

Beždžionė nusidžiaugė ir 
nuliėgo paskui lapę, kuri 
atvedus beždžionę pas kil
pas, tarė:

—Štai, semkis tu pati, 
nes aš be tavęs nenorėjau 
imti.

Beždžionė sukišo abi ran
ki kilposna ir pati įkliu
vo. o lapė, susišaukus visus 
žvėris, tarė jiems:

— Žiūrėkite, kokį sau iš
sirinkote viršininką! Ji 
nieko neišmano, į kilpas 
įkliuvo.

Žvėris, tai pamatę, išsi
rinko -iš savo tarpo sti
priausių žvėrį, liūtą, kurs 
ir šiandieną yra visų žvė
rių karalium!

A bu ši s.

REIKALAI.
Kartą ėjo sykiu šuo su- 

asilu ir rado laišką. Asi
las, paėmęs laišką, pradėjo 
garsiai skaityti. Laiške bu
vo parašyta 'apie šieną, a- 
vižas ir t. t.

— Ot tai puikus laiškas!
— sako asilas.

Šuo gi pyksta ir sako:
—Pažiūrėk, brolyti, ar 

nėra ko parašyta aj>ie mė
są ir kaulus.

A. Kubilius.
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Pasikėsinimas ant majoro.
Kalėjimas -- piktadarių mokykla.

penktojo busto augšto že
mėn ir ne tik kad nesusimu
šė, bet dar pasikėlęs juokė
si. Kuomet praieiviai apim
ti baimės aplink jį susirin
ko, McJanis pasikėlė nuo

Orlaiviai karui su Meksiku.
New York. Kapitonas 

Thomas Baldwin sako, kad 
ištikus karui su Meksiku 
S. Valstijos turėtų oro lai
vyną, susidedantį iš 50 or-

Girtuoklystes vaisiai.
Mano pagerinti mokyklas.

Norėjo nušauti majorą.
New York. Revolverio 

kulka, skiriama šio miesto 
majorui Mitchell, sunkiai 
sužeidė miesto advokatą 
Polk’ų. Kuomet majoras 
pietą metu, balandžio 17 d., 
išėjo iš savo biuro ir su 
Polk’u rengėsi sėsti auto
mobiliui!, nekoks Mahoney 
paleido kulką i majorą. Te
čiau i majorą kulka nepa
taikė, tik sužeidė jam drau
gavusį advokatą Polk’ą, ku
ris tuojaus nugabentas li
goninėn.

“Kulka sužeidė Polk’ą, 
bet ji man buvo skiriama” 
— pasakė majoras. Detekti- 
vai Mahoney tuojaus iš- 
ginklavo ir uždarė kalėji
mai!. Pirmiausia jį išklau
sinėjo pats majoras Mit
chell.

“Nieko neturiu sakyti”, 
pasakė Mahoney ir paskui 
į klausinius neatsakinėjo. 
Pas jį kišeniuose atrasta 
du laišku, adresuotu majo
rui. »

Majoras Mitchell yra 
jaunas vyras ir labai popu
lous. Jo tėvai paeiną iš Ir- 
landijos, iš kur 1848 metais 
buvę ištremti ir atkeliavę 
Amerikon.

Mahoney, sakoma, esąs 
—jbęprotis, ilgas laikas nega

lėjęs gauti jokio užsiėmimo. 
Paskiau jis nugabentas 
centralėn policijos nuova
dui), prokuratoriui išpaži
nęs, jogei netekęs vilties 
gauti bent kokį užsiėmimą, 
nusprendęs už tai atkeršyti 
majorui. Jis pinti keliu die
nu buvęs nuėjęs magistra
tai! ir norėjęs pas majorą 
paprašyti kokio nors darbo. 
Tečiau jis neleista pasima
tyti su majoru ir pagaliau 
net prievarta išstumtas lau
kan. Už tai jis ir nuspren
dęs atkeršyti.

Majoras Mitchell pripa
žįsta, kad Mahoney esąs be
protis.

Mahoney New Yorkan at
važiavęs iš Newport, Gy, 
kur palikęs žmoną ir tris 
suaugusius suims. Iš New
port apturėta žinia, kad 
namiškiai nuo jo jokios ži
nios neturėję per du metu.

Sing-Sing yra piktadarybės 
mokintuvė.

New York. Episkopai is 
vyskupas Green metiniame 
“Unitarian Club” susirin
kime New Yorko valstijos 
kalėjimą Sing Sing pavadi
no piktadarybės universi
tetu. Kaip žinoma, tame ka
lėjime antrąją Velykų die
ną nužudyta sulyg teisino 
nuosprendžio net 4 piktada
riai už šulerio Rosenthalio

pašėlusion kalėjimo kompa- 
nijon”.

Vyskupas Green yra mir
ties bausmės dideliu prieši
ninku ir tvirtina, kad mir
ties bausmė yra priešinga 
žmonijos pažangai ir tai 
barbarų palikimas.

Nors vienas atsirado bal
tas varnas.

kieto šaligatvio, prasijuokė 
ir užsirūko pypki. Tečiau 
jis visvien paimta ligonbu- 
tin, kadangi išnarinęs koją. 
Gi daugiau visai nesusižei-

laivių. Tie orlaiviai butų di
džiai naudingi kare. Kaiku- 
rie orlaiviai yra pirmos kle- 
sos. S. Valstijų karo depar
tamentas turi gabių orlaivi-

PASISKOLINK PINIGU,
PIRK NACIUS,
APSAUGOK NUOSAVYBE

ir.io ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojat), nuo 1868 m.

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

Tel. Canal 26. Money orderiai.

Ką daro gėralai.
Calumet, Mich. Būdamas 

girtas ir nesuprazdamas ką 
darąs, turintis 30 metų, Vic
tor Makki, nušovė savo bro
lį Johną, turėjusį 23 metus.

Į septynis metus Victor 
pirmusyk pasigėrė ir todėl 
brolis ėmė jį barti. Įpykęs 
Victor pasiėmė revolverį ir] 
šovė trissyk i lubas. “Šau
siu ir į tave, jei neperstosi 
mane baręs”, sušuko į bro
lį, kuris staiga atsiplėšė aut 
krutinės marškinius ir atsa
kė.: “Šauk!”

Pasigirdo šūvis ir John 
peršautas sudribo ant grin
dų, kur tuojaus ir mirė.

Tai kokie baisus girtuok
liavimo vaisiai!

dęs.
Jei jau paimtas ligonbu- 

tin — aišku, kad jis ne tik 
išsinarinęs sau ten kokią 
koją, bet dar ir gerokai su
simušęs. Bet amerikoniniai 
laikraščiai visuomet rašo 
sensacijas, nebūtus daiktus.

Liūtas mirtinai sužeidė 
aktorių.

Los Angeles, Gal. čia bu
vo daroma judamiems pa
veikslams fihnos. Norėta 
buvo nuimti žmogų žai
džiant su liutu. Bet liūtas 
šoko ant aktoriaus, perkan
do ranką ir dar keliose vie
tose sužeidė. Paskui kiti su 
geležiniais virbalais atmu
šė liūtą nuo aktoriaus. Ap- 
kandžiotasai nugabentas li
goninėn ir ten urnai pasimi
rė.

Visgi bus in domu pama
tyti ant judamųjų paveiks
lų, kaip liūtas ant aktoriaus 
užpuolė ir kaip kiti grūmė
si su liutu, atgindami jį nuo 
aktoriaus.

“Klinikai” uždrausta nau
doti pačtą.

li inkų.

Straikininkų kraujas 
liejasi.

Trinidad, Colo. Kaip ži
noma, jau čia nuo senai tę
siasi anglekasių straikas ir 
jau nekartą buvo susirėmi
mai su milicija.

Baisiausias susirėmimas 
ištiko pereitą panedėlį, ba
landžio 20 d.

K* *********************** * 
Ž Tel. Canal 2118 J

| Dr. A. L, JUŠKA į
Lietuvis Gydytojas. g

* 1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. $5 Kampas 18-og gtv.
* ************ ************ #

Amatų mokyklos.
Washington, D. C. Nese

nai prezidentas Wilson pa
skyrė komisiją, kuri suda
rytų projektą amatų mo
kykloms. Tos komisijos pir
mininku yra senatorius Ho
ke Smith. Ši komisija savo 
darbų raportą paduos pas
kui kongresui. Šiuomi neno
rima įsteigti kokias naujas 
mokyklas, o tik papildyti, 
įvesti naujus skyrius į da
bartines publiškąsias mo
kyklas ir high schooles. Ma
noma parekomenduoti iš
mesti kaikuriuos dalykus iš 
dabartinių mokyklų ir įves
ti mokinimą naudingi], 
praktiškų dalykų. Norima, 
kad vaikinas, baigęs .mo
kyklą, tuoj galėtų panaudo
ti savo įgytą mokslą. Žino
ma, tai bus didis mokyk lų 
pagerinimas.

Protestas prieš abstinentus.
Washington, D. C. Ka

dangi abstinentai (prisime- 
tusieji blaivininkais) įnešė 
kongresai! rezoliuciją, ku- 
riaja pareikalauta visose 
Suv. Valstijose uždrausti 
išdirbimą ir pardavinėjimą 
svaiginamųjų gėralų ir dar 
panorėta, kad tasai uždrau
dimas butų pažymėtas ša
lies konstitucijoje, tatai 
tuojaus pasipylė protestai 
iš priešingosios pusės. Iš 
vienos valstijos Illinois pa
siųsta protestas su 100.000 
piliečių parašų. Be to tuo 
tikslu Washingtonan nuva
žiavus specialė delegacija.

Prieš svaigalų išdirbimą 
ir pardavinėjimą kongre
sai! Dilių įnešęs kongresma- 
nas Hobson.

Washington, D. C. Prane
šama, kad vienai Detroito 
“klinikai” uždrausta nau
dotis pačta, ty. jos laiškai 
ir siuntiniai nebus pačtos 
priimami.

Ta “klinika” gaunanti 
didžią daugybę laiškų kas
dien. “Gydanti” nerviškuo
sius žmones. “Gydo”, žino
ma, per laiškus. Sausio mė
nesyj per penkias dienas 
ton klinikon patekę $1.- 
245.80 money orderiais. 
Vieną kartą vienu sykiu 
gavus 1.444 laiškų. Tik-gi 
ii' vra labai kvailu žmonių 
ii- be galo besąžiningų žmo
nių naudotis iš žmonių kvai
lumo.

Pranašauja.
New York. Wm. D. Hay

wood, organizatorius žino
mos nenuoramų organizaci
jos I. W. W. pasakė susi
rinkusiai publikai Carnegie 
salėj, kad valandoj, kuomet 
karas bus apšauktas su 
Meksiku, tai iškilsiąs di

Žuvo 26 asmenįs, daugiau
sia moteris ir vaikai. Dau
gybės sužeista ir daugybės 
išlakstė į visas puses.

Susirėmimas tęsėsi ketu- 
riėliką valandų. Viskas išti
ko Ludlow apylinkėj.

Mušis buvo ant Colorado 
Fuel ir Iron kompanijų lau
kų.

Po smarkaus susirėmimo 
ir kraujo praliejimo užsto
jo mirtina tyla.

Aplink 400 straikininkų, 
gerai apsiginklavusių, pasi
slėpę už kalnų, laukia mili

nei jos ateinant.
Italai, graikai ir austri- 

jokai šaukiasi užtarimo nuo 
savo viešpatysčių konsulų.

Vietos unijų prezidentas 
J. McLennan telegramų pa
prašė iš Denver Raudonojo 
Kryžiaus pagelbos.

Strajįkininkai >r milicija 
turėjo apsčiai amunicijos ir 

i švino lietus apsčiai pylėsi, 
i Narsiausiai ėmėsi graikų 
sfraikininkai. Jų vadas L. 
Tikas krito.

Straikininkų buveinėj 
I šėtros buvo užsidegusios. 
Jose buvo moteris su vai
kais. Jos labiau bijojo švi
no lietaus, negu ugnies ir 
užsidegus šėtroms, nėjo iš 
iv

Kuomet straikininkai nu
bėgo ir nustojo šaudymai,: 
tai jos išbėgo iš šėtrų vai
kais nešinos ir degančiais 
drabužiais.

Jos buvo pragariškame iš- 
gąstyj ir apkvaitime.

Keliose šėtrose moteris 
su vaikais sudegė. Vienoj 
šėtroj rasta 10 negyvų vai
kelių ir 2 moterį.

Become A Lawyer
There are thousands of capable men in small positions 

with small salaries and no future who need only our train
ing to become successful Lawyers. The demand for Law
yers is increasing daily—Law is becoming a vital factor 
in every business—large firms are seeking competent 
Lawyers with our train! ng for their regular staff, and are 
willing to pay big salaries.
YOU Can Be a Lawyer NOW
It is no longer complex—no education required beyond 

i :he ability to read and write. Our instruction is written 
in plain language—it is the combined knowledge of tho 
world's famous legal experts—Professors of Law in such 
big: resident colleges as Univ, of Wis., Univ, of Chicago, 
Harvard, Univ, of Mich., N. Western Univ., and Univ, of 
Nebraska. It is recognized as the foremost home-study 
Law method by America’s greatest legal and educational 
authorities—it is the only method used in colleges. Ad
vanced—simplified—different absolutely from all others— 
completely covering every branch of American Laws. It 
is like having great Professors in your home.

Learning Law by our method is fascinating—interesting 
—you will never give it up until you have completed it.
We Train You At Home Rųr ĮVIaiU 
in spare time. You don’t give up
your present position, income or pleasures. Makes no 
difference where you live, what you work at, how small 
your income or how little time you have. The cost is 
email—we make payments easy. Some of America’s 
greatest Lawyers learned at home in spare time.

We enroll more students every month than any other 
university home-study Law school in the world. This is 
a strong, conservative, reliable institution—the largest, 
oldest and most complete of its kind on earth. Our grad
uates hold highest redOrds everywhere, and pass bar ex
aminations in any State. We guarantee to coach 
you FREE until successful. This is the school that 
shows actual results—makes no statements it can’t prove. 
Our Diploma gives you a recognized standingany where, 

Law Libraryj send our COTnpletei 
standard, authoritative Law Library—14 volumes of Amer
ican Law and Procedure, completely covering every 
branch of Law—a massive nandsome set; over 6,000 pages, 
15,000 illustrative cases; a $50,000 work.
Two Great Books
Guide”—a book that shows you how to start right—how 
some of America’s most successful Lawyers succeeded 
—a book everybody should have.

We will also send a copy of our famous book,‘‘EVIf 
DENCE”—evidence of the success of our students and 
the superiority of our method of home-training. Both 
of these books are FREE.

$1OO Tuition 
Credit—FREE

Write at once ind learn how, for a very limited time, 
you can actually secure a $100.00 Tuition Credit Free. 
Rai'nma An I I R The State of Illinois author- 
DcLUIUc Mil IjIo !>• izes us to confer on our grad
uates the Degree of Bachelor of Laws (LL. B.). Every 
.successful man had to make his start sometime—some- 
bow! This is your opportunity to enter a dignified, lucra
tive profession. Mail the coupon at once for convincing 
facts—don’t put it off any longer.
La Salle Extension University, Dept. 961 Chicago, III. 

i sass bb bb bp ūsą hbb bbb bm ■■ bh ib 
La Salle Extension University, Dept 961 Chicago, III. |

Please send me FREE—copy of your two books, _ 
•’EVIDENCE” and “VALUABLE LAW GUIDE” at I 
once. Also explain how I can secure a $100 Tuition I 

. Credit FREE.

NAME............

ADDRESS..

CITY. STATE

nužudymą. Ten pat laukia
mirties pagarsėjęs Schmidt, 
buvęs katalikų kunigas.

Vyskupas prakalboje iš
reiškė savo nuomonę taip:
“Tokioj vietoj nevertėtų Nusirito nuo penktojo na
mu šunies laikyti, jei paiso-] augšto.
ma į to sutvėrimo sveikatin- Boston, Mass. Tepliorius 
gumą, smagumą ir švelnu- John McJunius, kuris tep
liui. Šuo, be abejonės, tenai liojo langus buste Pember- 
pasiustų, patekęs tokioib ton * Square, nukrito nuo

džiausiąs anglekasių strai
kas. i

Bet jis bereikalingai tai 
pranašauja. Gaujos driskių, 
kuriomis jis vadovauja, ir 
be karo daugiausia “strai- 
kuoja”, ty. nesirūpina dar
bo gauti, dykauja ir valkio
jasi.

Gatavi karan.
Madison, Wis. Ištikus ka

rui su Meksiku, čionykščio 
universiteto studentai suda
rytų čielą batalijoną pėsti
ninkų. Visas kadetų korpu
sas, susidedąs iš 16-kos pul
kų, su 120 muzikantų, su 
inžinieriais ir ligoninėmis 
gatavi bile kokią dieną iš
važiuoti karau.

Kaip žinoma, veik prie 
kiekvieno valstijinio uni
versiteto yra kadetų korpu-Į 
sai ii- studentai mokinami; 
kariavimo dalykų.

Isitemyk šį 
Pakelį!
Kartais gali gauti 
garsaus pain ox- 
peller pamčgzdžio- 
jimus be jokios 
vertes, jei nebusi 
atsagus. žiuržk i 
ikarą ir atmink 
Richtero vardą 
25c. ir 50c. pas 
visus pasitikčtinus 
aptiekininkus.

F.A.Richter&Co.
74-80 Washinton St.,
New York, N. Y.

Kaiser Wilhelm der Grosse atplaukia 
su nauju rekordu.

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

Pastaruoju laiku “Kaiser Wilhelm 
der Grosse’’ buvo pagerintas ir pato
bulintas. Visi nustebo, pamatę garlai
vį visai atnaujintą yra dabar vienas 
didžiausių ir greičiausių garlaivių, 
nuostabiausiu dalyku yra tai, kad vi
sus gėrybės pasažieriai gauna už $32.- 
50, o keliatą mėnesių 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
Telefonas* Canal 3?63

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

rųšis užsisenejusių ligų, vyrų ir moterų 
Patarimas Dykai.

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

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

Kampas Weed St., viršuj batų krautuvės.

Patar navim as.
Greičiausias, puikiausis, dvi-didžiau- 

sias dubcltavų Sriubų 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,

37 Broadway, New York, N. Y.

Parsiduoda Namai!
• -• ♦ • —» • f • •

Labai Pigiai
Parsiduoda pigiai: 2 mūriniu namumu su 2 gyvenimais, po 4 

kambarius kiekviename. Rendos išneša j mėnesį $36.00 Kaina $400- 
0.00. Ant 35th PI.

Parsiduoda: 2 namai vienas medinis kitas mūrinis. Namas 
patogus bizniui, iš pryšakio (fronto), rendos mėnesiui duoda $86.- 
00. Ant 35th PI. Kaina — $3.000.00.

Parsiduoda: Mūrinis namas 8 kambarių (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 pločio 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 (gaso) šviesa ir maudy
klėmis. Rendos moka j mėnesį $146. Kaina ...................... $21000

Parsiduoda: Medinis namas. 10 kambariu Union Avė. ir Kai
ri a ............................................................................................... $2000.

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

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 $6500 $6500.00. Ant Union Avė. $6500.00.

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 Avė.
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 — $4800.00.

Parsiduoda: 3 augščiij mūrinis namas, gera vieta dėl saliuno. 
Pryšakis (front) $50.00 Rendos neša $129 mėn. 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 kambarių Įnešti reikia $300.00, 
likusio lengvam išsimokėjimui. Ant Parnell Ave. Kaina — $1600.00

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

Parsiduoda: mūrinis ir medinis namas 2 pagyvenimais, po 6 
kambarius Ištaisyta sulyg šios, gadynės reikia lavimą. 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 žemės ir 16 akerią viduje ežeras. labai 
puiki vieta del gero žmogaus. Galima užsiimti paukšeią auginimu. 
Labai patogi vieta ir ją galima pigiai įgyti.

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

Parsiduoda pigiai farma: 80 akerią.. Tharpe Wisconsin. Ši 
farma randasi lietuvią kolionijoj, 3 mylios nuo miesto. Galima iš
mainyti ant miesto proportes. Vienos arba dvieją šeimynų pra- 
portie turi būti šiaur—vakariuose. (North West Side).

Parsiduoda: 3 augščią mūrinis namas, del 7 šeimyną. Ant 
Morgan ir 33-čios gatvės. Lietuvią apgyventoje vietoje. Namas 
geriausiai sutvarkytas. Kaina — $6500.00.

Parsiduoda labai pigiai: 2 namu ir lotas ant Wallace gatv. 
Rendos neša $35.00 mėnesiui Kaina — $3000.00. Įmokėti reikia 
81000.00, likusi suma pagal pirkėjo išgalės.

Parsiduoda: 2 augščią mūrinis namas, tinkamas bizniui. Gy
venti galima 2 šeimynoms. Remias neša $75.00 per mėnesį Kaina
— $7500.00.

Parsiduoda: 2 augščią namas ir bueerne visai pigiai, turi bū
ti parduotos greitu laiku. Savininkas serga ir negali toliau bizUiu 
užsiimti. Tas viskas randasi miestelyj Cicero (Grand Works) 
Kaina — $4500.00.

Parsiduoda labai pigiai mūrinis namas ant Auburn Ave. 
Geriausioj vietoj. Atsišaukit kuogieičiausiai į J. M. Tananevičiaus 
Banką.

Parsiduoda pigiai namas, priešais didijį Olševskio teatrą, ku
riame galima prasidėti biznis, 6 kambariai su visais patogumais 
ir šios gadynės įtaisais. Kaina — $2500.00.

Parsiduoda pigiai: kampinis lotas ir 2 namu, medinis 2 aug- 
ščią ir mūrinis 1 augščio (katedz). Rendos neša $36.00 mėnesiui 
Kaina — $3500.00.

Atsišaukit į
■■I . '

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.
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DARBININKŲ SKYRIUS 888.309 nariams, o per pas
kutinį pusmetį pereitų me
tų pašalpos nelaiminguose 
atsitikimuose išmokėta 
$102.000.

Ištikro, ar darbininkas 
gali daug prisiskaityti knin
gų? Ar jis toli gali nuženg
ti besilavinime? Ar darbąs 
jį ant tiek numaliną, kad jau 
jis turi netekti noro pasi
skaityti, pasimokinti ?

AR DARBININKAS GALI! skaityti rimtų, storų knin- 
DAUG SKAITYTI. ;8V-

i Taigi galų gale matome, 
; kad darbininkas, norėda
mas, gali toli pasivaryti 
moksle. Vienas gali dau
giau, kitas mažiau, bet be
veik kiekvienas nors po 

j truputį gali kibti prie ap- 
jšvietos. Jei kas guodžiasi 
negalįs, tai jam nieko dau-

Apie tą klausimą rašysiu igiau netrūksta, kaip tik tik- 
turėdamas omenyj savo pa-į ro noro lavinties ir švies- 
tyrimą. Šiuo kartu šių ei
lučių rašytojas nėra juoda- 
rankis darbininkas, bet to
kiu buvo ilgai ir vieninte
liai savo dėka pasiekė pro
fesijos. Nesakau, kad kiek
vienas to galėtų pasiekti, 
tik iš pat pradžios noriu 
pabrėžti, kad darbininkas, 
dirbdamas dirbtuvėj ar po 
žeme, gali gerai prasilavin
ti, įgyti daug moksliškos pa
žinties ir prisiskaityti gra
žių eilių ir apysakų.

Amerikon atvykau ne be
raštis. Buvau jau gimnazi
jos uostęs, paskaitęs giles
nių veikalų ir protas mano 
buvo užimtas gilesniais gy
venimo ir mokslo klausi
mais. Patekęs dirbtuvei!, 
teisybė, įvargdavau per 10 
valandų darbo. Vienok, tai 
buvo kūniškas darbas 
mano protiškos spėkos tik 
stiprėjo. Parėjęs iš dirbtu
vės, Imdavau kupinas dva
siškų spėkų ir su didžiu uo
lumu griebdavausi kningos. 
Pirmiausia, žinoma, tai bu
vo mokinimas! anglų kalbos. 
Atmintis būdavo aiški ir 
pats stebėjausi, kaip man 

-sekėsi atminti žodžius ir įsi
dėti sau galvon angliškus iš
sireiškimus.

Prie kūniško darbo žmo
gaus dvasia ir visos proto 
spėkos ilsisi, stiprėja ir po 
darbo jis gali porą-trejetą 
valandų labai našiai mobili
ties. Žinoma, nemaža yra 
tokių, kuriuos darbas taip 
nukankaliuoja, kad parėjus 
namo, jiems tik miego no
risi. Bet didžiuma, manau, 
nesti ant tiek nuvarginama, 
kad vieną-antrą valandėlę 
negalėtų praleisti už knin
gos. Dabar-gi žmogaus dva
sia nesuvaržyta, jo galva 
neužimta mąstymu, kaip 
čia ką padarius, daugiausia 
darbininkų darbas yra me
chaniškas, taigi tuomet ge
rai apmąstyti apie ką vaka
rykščiai buvo skaityta, mo
kintas!.

Taigi darbininkas, juoda- 
rankis darbininkas, gali la
bai daug prisiskaityti ir ge
rai prasilavinti. O kaip ma
žai terandame skaitančių, 
besilavinančių darbininkų. 
Juk tik maža dalis Ameri
kos lietuvių teskaito laik
raščius.

ties.
Komersantas.

Kiekvienas darbininkų 
algų pakėlimas, kiekvienas 
pagerinimas darbe, kiekvie
na valanda sutrumpinimo 
darbo dienos rodo vienybės 
ir organizacijos galybę.

Vokietijoj yra 74.000 
spaustuvių darbininkų. Iš 
jų 67.273 priguli prie spau- 
stuvninkų unijos.

Kruppo dirbtuvėse, Vo
kietijoj, vedę vyrai teuždir
ba tik po $15 ar $20 mėne
syj-

Hispan i jo j susiorganiza
vusių darbininkų 1913 me
tais buvo 100.000 asmenų. 
Gyventojų toj šalyj yra 19.- 
588.000. '

Vokietijoj susiorganiza
vusių darbininkų 1913 me
tais buvo 2.530.000. Gyven
tojų toj šalyj yra 70.000.000.

Iš Darbo Lauko

Pakėlė algas.
Shamokin, Pa. Carpen

ters’ Union, No. 37, parei
kalavo, kad jiems butų mo
kama po 40c. valandoj ir 
kad butų darbo diena su
mažinta iki devynių valan
dų. Susirinkus gi unionis
tams ir kontraktoriams, u- 
nionistai truputį nusileido. 
Sutiko už 37c. valandoj. 
Pirmiau tebuvo mokama 
tik po 33c. valandoj.

Cleveland, Ohio. Lieute
nant Gov. B. O’Hara su sa
vo žmona betyrinėjant dar
bo sąlygas Bridgeporte, 
Conn, pasidavę po svetimais 
vardais, pastojo į dirbtuvę. 
Po trijų dienų bosas O’Ha- 
rai pasakė, kad esąs nege
ras darbininkas ir nuo pir
mos dienos pavarė iš dar
bo. Jam buvo žadėta po $4 
savaitėje. Jo žmonai kitoj 
dirbtuvėj buvo prižadėta 
$5 savaitėje ir vėliau žadė
jo pakelti.

150 audėjų sustraikavo.
Rome, Ga. Čia susiorga

nizavo naujai audėjų unija. 
Unija nemaloniai buvo dar
bdavių sutikta. Tuomet 150 
darbininkų sustraikavo. 
Kompanija sako samdysian
ti darbininkus neunionistus 
ir pavarysianti iš darbo, 
kaip tik kuris prisirašys 
prie unijos.

Vieni mūsiškių visai ne
skaito, neprenumeruojasi 
laikraščių, kiti gi jų net 
perdaug užsiprenumeruoja. 
Teko matyt vieną darbinin
ką, kurs buvo užsiprenume
ravęs net 8 laikraščius. Tai 
jau ištikro perdaug del dar
bininko. Kiekvienas darbi
ninkas galėtų lengvai pasi
tenkinti dviem-trimis laik
raščiais, o kitus pinigus, 
vietoj kad leidus laikraš
čiams, reiktų išleisti ant 
kningų. Juk norint giliau ir 
daugiau įgyti moksliškos 
pažinties, būtinai reikia

Nauda iš unijų.
Boston, Mass. Darbinin

kai susivieniję, susirišę i 
unijas, išsikovoja sau trum
pesnes darbo valandas ir di
desnes algas. Taipgi iš uni
jų gaunama pašelpa ligoj 
ir pomirtinė. Štai sulyg iš- 
rokavimo Stationary Engi
neers’ Union No. 16, ačiū 
sutrumpinimui darbo valan
dų ir pakėlimui mokesties, 
unionistams kliūva $10.000 
viršaus kasmet.

Dailidės laimėjo.
Tamaqua, Pa. Buvo kilęs 

dailidžių straikas. Straikuo- 
jantieji ir kontraktoriai 
draugiškai rokavosi ir urnai 
susitaikė. Sutikta sukato
mis tedirbti iki pietų, algos 
pakeltos nuo 
valandoj ir 
smulkmenose 
nusileido.

33c. iki 37c. 
dar keliose 
kontra ktoriai

Geležinkelių darbininkams 
algos padidinta.

Lebanon, Pa. Ant Corn
wall ir Lebanon geležiu ke
lių linijų algos darbinin
kams padidinta ant 10%. 
Darbininkai dirbs 11 valan
dų dienoj. Už darbą virš lai
ko bus ta pati mokestis.

trumpinti. Pirmiau dirbo po 
12 valandų dienoj, dabar 
dirbs tik po astuonias. Mo
kestis palikta ta pati. Be 
abejonės, darbdaviai spyrė
si ir nenorėjo pasiduoti, bet 
iš unionistų pusės buvo di
di vienybė ir sutartis ir 
tvirtai stovėjo ant -savo. 
Todėl ir laimėjo. Kaikurie 
darbininkai
dirbs po 12 valandų. Užtat 
jų mokestis žymiai liko pa
kelta. Visi
dirba ant visokios 
aivų ir garlaivių.

jie turi uniją ir dabar stro
piai darbuojasi, kad išsiko
voti geresnes algas. Yra ke
turi lokalai ir tariasi eiti iš- 
vieno. Unija stiprinama 
naujais nariais.

po senovei

Straikuoja nuo pradžios 
metų.

Olympia, Wash. Jau nuo 
pradžios metų straikuoja 
Tacoma Smelting kompani
jos darbininkai. Sustraika
vo dėlto, kad pailgino dar
bo valandas ir numušė al
gas. Vėliau American Fe
deration of Labor pasidar
bavo ir sutvėrė uniją. Strai- 
kininkų yra 305 asmenįs. 
Straikininkai laikosi ramiai 
ir tvirtai.

Barzdaskučių algos pa
kelta.

Pittsburgh.
čiai darbdaviai 
kai turėjo 
Samdininkai
pakėlimo mokesties. Mokes
tis liko pakelta.

Barzdasku- 
ir samdinin- 
susi rink imą. 
pareikalavo

ko- 
Red- 
šalyj 
kurs

tie darbininkai 
rūšies

Pritaria ateivystės 
suvaržymui.

Boston, Mass. Čionykštis 
skyrius American Federa
tion of Labor išleido rezoliu
ciją, pritariančią Burnetto 
biliui. Rezoliucija bus pa
siųsta Massachusetts valsti
jos senatoriams. Prašoma, 
kad senatoriai palaikytų 
bilių. Bilius nesenai buvo 
perleista iš žemesniojo rū
mo į senatą.

Ką pasakė komercijos 
sekretorius.

Seattle, Wash. Savo pra
kalboj šitame mieste 
inercijos sekretorius 
field pasakė: “Šioj 
nėra vietos žmogui,
valdytų savo bendrus. Rei
kia vadovavimo, o ne valdy
mo. Žmonės, kurie nori tu
rėti pasisekimą pramonėj, 
turi tą žinoti.” Toliau sakė: 
“Mes nededame mašinų į 
dulkinas vietas, kur dulkės 
galėtų jas pagadinti. Mes 
neturime statyti nei žmonių 
į tokias vietas. Mes nededa
me mašinų į purviną vietą, 
kur purvas jas galėtų paga
dinti. Mes neturime dėti nei 
žmonių į tokias vietas. Mes 
nevarome mašinų taip grei
tai, kad jos sutruktų. Mes 
neturime nei darbininkų 
spausti, kad jie persidirbtų.

Sutrumpino keturiomis va
landomis darbo dieną.

Detroit. Darbininkų uni
jos ir Great Lakes Dredge 
and Tug Owners’ Protecti
ve Association turėjo susi
rinkimą. Buvo perstatyta

Detroit, Mich. Per vie
nus metus organizacija A- 
malgamated Association of 
Street and Electric Rail
way Employes of America darbininkų ilgos valandos 
išmokėjo pomirtinės $141.- ir darbdaviai sutiko jas su-

Rubsiuviai išsikovojo trum
pesnes darbo valandas.
Pittsburgh. Tarp rubsiu- 

vių ir darbdavių buvo at
naujinimas kontrakto. Nau
ju kontraktu pasinaudos 
1.000 rubsiuvių. Nauju kon
traktu kirpėjams sutrum
pinta darbas keturiomis va
landomis savaitėje. Dabar
tės dirbs jie tik aštuonias 
valandas dienoj. Kitų siu
vėjų darbo laikas sutrum
pinta trimis valandomis sa
vaitėje. Jie dirbs 54 valan
das savaitėje. Algos paliko 
tos pačios. Štukiniams dar
bininkams mokestis padi
dinta.

Trumpesnės valandos 
klerkoms.

Washington, D. C. Dau
giau kaip 18.000 pačtų kler
koms, kurie dirba naktimis, 
darbo valandos busiančios 
žymiai sutrumpintos. Penn- 
sylvanijos atstovas Palmer 
Įnešė tame reikale bilių ir 
kaip tik bilius pereis, tai ir 
bus valandos sutrumpintos.

Uosto darbininkai vienijasi.
Baltimore. Šio miesto 

uosto darbininkai esą pi
giau apmokami, negu bile 
kokiame kitame mieste. Čia

Aeol ian 
instrumentų 
darbininkai 

birželio mė- 
1913 metų, 
darbininku.

Pasibaigė straikas darbinin
kų laimėjimu.

Meridan, Conn, 
muzikalių 
kompanijos 
straikavo nuo 
nėšio pereitų 
Straikavo 250
Dabartės šis straikas pasi
baigė darbininkų laimėji
mu. Darbininkai turėji uni
ją, kuri buvo prijungta prie 
A. F. of L. Tos organizaci
jos generalis organizatorius 
Fraine prigelbėjo pabaigti 
straiką.

Seniau merginos, dirbu
sios po 10 valandų ir ga
vusios po $5 savaitėje, da
bar dirbs devynias valandas 
ir gaus po $1.08 dienoj. Štu-

Photo by American Press Association.

Meksiko miesto Tampico uostas.

f liuoduotojai i garlaivius.
Andai Neapolio uostau at-

Amerikos ir keliauninkai 
negalėjo laiku gauti savo

kiniams darbininkams žy
miai pakelta mokestis. Išti
kus nesusipratimams, bus 
renkama po du asmeniu iš 
abiejų pusių, o tie pasirin
kę penktą, išris nesusiprati-,bagažų. 
mus. Visi darbininkai turi _ .. y
boti priimti darban at?al. EusIJa ant vandens' T<” 

mis dienomis pastatytas ir 
' įleistas vandenin antras Ru
sijos mližiniškas karo laivas 
vardu “Imperator Alek
sandr III.”. Rusija po karui 
su Japonija būtinai nori at- 

■ sigauti.

Mirė svarbus asmuo. Ita
lijoje pasimirė kunigaikš- 
čiutė Eugenia di Litta, ku-| 
ri turėjus širdingus šauti- 
kins su buvusiu Italijos ka-1 
raliumi Humbertu, kurio 
minuose visas laikas tarna
vus kaipo freilina. Mirė su
silaukus 77 metų.

Liuoduotojų straikas. Ne- 
apolyj strai kuoja prekių

Iš Peterburgo į Pekiną. 
Paryžiaus aviatorių lyga 
su Rusijos aeronautiniu 
kliubu nusprendę sutaisyti 
aeroplanais lėkimą iš Pe
terburgo į Pekiną per Sibe- 
riją. Tolumas išnešus 5.600 
rusišku mvliu. * • *

ĮFKeyto 
Europe

NORTH GERMAN LLOYD

S. S. Kaiser Wilhelm der Grosse

išplaukiantis balandžio 28 d. 1 vai. po pietų
TIESIOG Į BREMEN

į .

Jokio perkrovimo — Jokio atidėliojimo 
del I ir II klesos paša žievių išsodinimui.

Vienintelis Greitasis Garlaivis
Pasvertas III klesos ir tarpdenio pasažieriams. Visas garlai
vis jų valiai su privatinėmis maudinėmis, salėmis, moterių mu
zika ir rukomass kambarys, pasivaikščiojimui vieta ir it.

“IDEALIS GARLAIVIS”
PER SEPTYNIAS DIENAS Į BREMEN

Per septynias dienas į Bremen. Atmink vardą ‘“Kaiser Wilhelm 
der Grosse”. Pažiūrėk“ i tikietą pirm negu mokėsi agentui.

Del žinių kreipkis.

H. CLAUSSENIUS & CO., General Western Agents
100 No. La Salle Street, CHICAGO, ILL.

arba pripažintų agentų >
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Labai Gražus Teatras.

Ct.

Chicago.

širdingai prašau atsišaukti. Adre-

Box

J.

J. Chicago.

P.
N. Chicago St.,

Conn.
rci-

St.
ANT PARDAVIMO. ui.st.

S.
St.564 Dayton

St.

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249 So. Morgan St CHICAGO, ILL

esu

In-

ir Lie-

Im
ki-

PADĖKITE STATYTI
PAIEŠKOJIMAI.

TAUTOS NAMUS VILNIUJEChicago.

J.

J.

S.

KOMITETAS.

už 614
atneša

yra 
yra

To-
ki-

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

ateities. 
6į4 mė

sų 
ge-plrmin., 

Avė., 
J.

Tėmykit Nariai!
Teat. Dr-stčs šv. Martyno, Ve- 
išpažinties Kortelės yra pas 

Rašt. Kiekvienas Draugas pri-

žio (May) 
sibuna kas 
kare Dom. 
Union St.,

viso- 
visai 
igiji’ 
nieko

visus be jo- 
atsilankyti į 
Lošimas bus

at- 
mu- 
tai-

na- 
ak-

DAI-
DR-

Buske,
3505 S. Halsted St., 

(16-7)

Ant randos Storas 3432 S. Halsted 
St., Groserio ir bučernės intaisai (Fix
tures).

gi atsilankę galėsite 
praleisti. Nepraleiskit 
gos pasilinksminti, 
kviečia

Viršulaite,
313 Quince 

Grabaliauskaitė
Pleasant

KATALIKAS
. xiyrr'Tr-i"" --------

Bus
Ba- 

kuo- 
Jau-

St.
J. Letukas, 

St. 
Auueiauskis,

Antanas Rupšys,
510 Edward St., Rockford, 111.

4544 S. Marshfield Av 
Bonevičia, Gvardijos. Mar- 

1849 W. 45th St.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ 
NOS

Paieškau Kazimiero Mesiuno, paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio pav., Ragi- 
nčnų sod. Jei kas žinotumėt, arba jis 
pats 
su:

• - ■    • .............
Narių ant pirmo morgičaius (Mort
gage) su peržiūrėjimu visų popie- 
rų.

Ant pardavimo namas (Cottage) su 
penkiais kambariais. Namas randasi 
gražioj apygardoj, tarp lietuvių ap
gyventoj 
kalauja.

Ant pardavimo Saliunas geroj vie
toj, apgyventa lietuviais; netoli šv. 
Jurgio parapijos. Priežastis pardavi
mo

iš- 
na- 

(Mort-

Beruad. M. Doczko, 
954 Spring Valley, Ill.
(16-7-8)

— savininkas išvažiuoja i Lietu- 
Adresas:

3337 Auburn Ave.
(17-8-9)

J.
1802 

Knygvedis
4524 

Ižidininkas

Liet, 
lykinės 
Dr-stės 
valo pasiimti Kortelę.

A. J. Kasparas, Rašt.
3416 Auburn Av.

1319 So.
(16-7-8)

Franciszkus Petraitis,
1330 — 49th

Juozapas Lignugaris,

L. VAILIONIS.

ofisą.
Balčaitis,
Ave., Chicago, 111.

S. Wood 
St. 

2447-49 W. 45th Pl.

Iždo už.( M.

Savininkas už namą
$2200.00. Atsišaukite:

Frank Locaitis, 
49th Avė., Cicero,

miAXTSYBB GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE. " ' ‘ ?

Jonas Klimas. Pirmsėdis.

Parsiduoda pigiai pirmos klases bu- 
černė, su namu, ar be namo.

Antou Proezky
2856 Emerald Ave., Chicago

(16-7-8-9)

Su pagarba, r
T. Lignųg*iįsv Rašt. 

455fFtĮ£ Paulina

.^Į.1. .... ■■■ M.'ĮVi; w>.,.l.l .■.TT.’g

ADMINISTRACIJA LIET. TEATRA.L 
DRAUGYSTĖ PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Nikodemas Overlingas, pirm., 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

141 Park Ave.
Aceviče, Raštin, Prot. 

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

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

Polekas, rašt.
W. 46th

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagel bininkas,
, 78 OaIukI -St.. ——------- —
J uozas Adominas, Prot. Sekr.,

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

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

‘ ‘KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMIN ISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 

MATEUŠO APAŠTALO. 
Ben. Butkus, Pirm.

840 W. — St.
Telephone Drover 3241

St. Stoneviče, Yice-Prez., 
858 — 33rd St.

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

Antanas Kasparavicz Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius

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

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

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

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

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

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

386 New Grove St.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 

JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, PA.

Laukus, Prezidentas.
404 Park Ave.

Stanciką, Vice-prezid.
57 Oak Lane.

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

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

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

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

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

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

Telephone Drover 3241
' J. Zaranka, Vice-pirmin.

834 W. 33rd St.
Bruno J. Jakaitis, Protakolų Rašt.

917 W. 33rd St.
J. P. Ewaldas/Finansų Rašt. 

3247 - Emerald Ave.
Jonas • Bijanskas, Iždininkas, 

840 — 33rd St.

1853 West 
45th St. 

Vice-Pirm. 
. Cicero, III. 
Prot. Rašt: 

4558 S. Paulina St 
Jonas Kantauskis, Fin. Sekretorius: 

4304 S. Wood St. 
Vincentas Jasulaitis, Kasierius.

4544 S. Marshfield Av. 
Kastantinas Trakšelis, Gvardijos Ge 
nerolas. 
Liudvikas, 
šalka.

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

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BABRE, 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., 

Baį. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Maut vila, Maršalka.
192 Almond lane

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

Kaz, Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N,
M. Akiai is, Iždininkas, 

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 Franklin St. 
Port Washington, Wis.

J uoz. Samalionis, raštininkas 
626 Washington St. 

Port Washington, Wis.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKI! PINIGUS!

“Keistute” Paskolijimo ir Buda- 
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja 52 Serija prasidės Ketverge 
Gegužio (May) 7ta 1914. Susirinkimas 
atsmuna kas Kecvergas 8-tą vai. va; 
kare Juozą Ridiko svetainėje 3251 
Illinois Court, kampas 33čios gatves.

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

Todėl kviečiame Lietuvius 
tuvaitės prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau
sia būdas del sučėdijimo pinigų.

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

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

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

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas 

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.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

42 Serija prasidės Utarninke Gegu-
at-5ta 1914. Susirinkimai

Utarninkas 8tą vai. va- 
Semaičio svetainėje, 8o. 
kampas 18tos gatvės.

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

Todėl kviečiame Lietuvius 
tuvaitės priirašyti.

ir Lie
tuvaites priirašyti. (

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

Skoliname pinigus ant lęngvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

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

A. Biškys, Pir. 
184 New York Av 

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

186 13th Av. 
Newark, N. J.

C. Dolinskas, Prot. Sekr. 
416 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.

IR DRAMOS “BIRUTĖS” ! 
JOS, KENOSHA, WIS.

P. Beišys, Pirm., 
173 N. Freeinont Avė., 
J. Gasiunas, Vice-pirm.,

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

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

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

152
D. Bagdonaviče

SUSIRINKIMAS.
Dr-stč Šv. Juozapo L. M. (ant Town 

of Lake) turės savo bertaininį susi
rinkimą Nedėlioj 26 d. Balandžio (A- 
pril) 1914 m. 1-ma vai. po pietų, Sve
tainėj parapijos šv. Kryžiaus ant 46- 
tos ir So. Wood St. Kviečiame visus 
Sąnarius pribūti ant šio susirinkimo, 
nes turime daug svarbijį^reikalų^^Iel- 
džianie atsivesti, naujus sąnarius pri
sirašymui. . , .

Velykinės išpažinties Kortelės ran
dasi pas Raštininką, meldžiame pasi
imti.

Su pagarba,
Rašt. J. J. Palukas.

1802 W. 46th St.

šv. Mateušo Draugija.
Nedėlioj, Balandžio 26 d. laikys 

bertaininį susirinkimą šv. Jurgio pa- 
rap. Salėje. Kiekvienas narys privalo 
pribūti užsimokėjimui pomirtinio mo- 
keščio, už mirusi dvi moteri. Už ne
atsilankymą 25c. bausmės.

Su pagarba,
Nik. Overlingas, jašt.

DIDELIS BALIUS.
Parengtas Dr-stės Saldžiausios šir

dies V. Jėzaus Ned., 26 d. Balandžio 
(April), 1914 m. Freiheit Turner Sve
tainėje, 3417-3421 So. Halsted St., Ba
lius prasidės 5-tą vai. po pietų 
žafiga 25c Porai.

Užkviečiame garbingą publiką 
šliaukyti šitan baliun, bus gera 
zika taipgi visokių pavaišinimų,

linksmai laiką 
šios geros pro- 

Širdingai už- 
KOMITETAS.

DIDELIS TEATRAS
Po vardu “PALOCIUS EŽERŲ 

DUGNUOSE” Parengtas Draugystės 
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 valandą vakare Tikietai 35c., 50c., 
75c. ir $1.00 Ypatai.

Viengenčiai! Maloniai 
kio skirtumo kviečiame 
musų nepaprastą vakarą,
geras ir iš savo pusės rūpinamės vis
ką kuogeriausiai surengti. Užkviečia
me visus. KOMITETAS.

(16-7)

DVIDE.šIMTS METŲ SUKAKTU
VĖS IR GRAŽUS VAINIKINIS 

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

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

(15-6)

DIDELIS BALIUS.
“Draugija Saldžiausios širdies V. 

Jėzaus”, Nedėlioj; Balandžio 26 d. 
1914 m., renge didelį balių, Freiheit 
Turner Svetainėje, 3417 S. Halsted St. 
Inžanga' 25ė 'pojai . ;

Užkviečia visus kuoskaitlingiausia 
atsilankyti.

Stato scenoje naują veikalą, pir
mu kart ant Bridgeport’o vardu: “Už
burti Turtai” trijų veiksmų melo
dramą, nedėlioj gegužio 3 d., 1914 m. 
Šv. Jurgio parap. Svetainėje prie 32- 
ro Place ir Auburn Ave. Perstaty
mas prasidės 7:30 v. vakare, Inžanga 
25c 35c, 50c. Po teatrui,, įvairus šo
kiai ir žaismės. Orchestra Brolių Sar
palių.

Veikalas “Užburti Turtai” yra iš 
žmonių kaimiečių gyvenimo labai u- 
žimantis ir pamokinantis, čia atsi
žymi karčiamninkas ir zakristijonas, 
kuriuodu labai ant viens kito šnairuo
ja už užslėptus turtus. Daug gaile
stingi; scenų ir sveiko juoko žiūrėto
jas pamatis, juo labiau veikalas bus 
įdomesnis, kad Dramos artistai-seenos 
mylėtojai puikiai-gyvai atvaidins. 
Kviečiame visus atsilankyti,

“Dramos Dr-jos” Komitetas.

Puikus Teatras
Surengtas Suvienytu Draugijų spė

komis: P. Liet., LDC.. LPK., SDTJK., 
LKM., SD., PP. Naudai viešojo kny
gyno, Piet. vak. dalyje Chieagos. Ne
dek, Balandžio (April), 26, Pilsen Au
ditorium Svetaine atsidarys 4 vai., 
Prasidės 5 vai. vak. 1655-7-9 Blue Is
land Av. Scenoje statoma vieno veiks
mo komedija “Medicinos Daktaras” 
Sulos Dramos Draugijos Artistai 
Koncertas, Prakalbos, Mono), ir 
]ius Dainuos 4 Chorai: LSS. 81 
pos mišrus ir vyru, ir Laisvos 
nuomonės ir Rūtos choras Bus skrajo
janti krasa su išlaimėjimu dvieju po
ni čeverykų. Vyras gavęs daugiausia 
atviručių gaus penkių Dol. vertės če- 
verykus, dovaną SAM CONRADO; 
Daugiausia gavusi atviručių iš mer
ginų gaus Trijų Dol. vertės čevery- 
kus, auka SAM SPRINGER.

Kviečiame atsilankyti kuoskaitlin- 
gai, nes vakaras bus vienas iš pui
kiausių.-; Rengiamas komitetas steng
sis kuogeriausiai kiekvieną užganė
dinti. Inžanga 25c ir augščiau. Ko
mitetas.

(17)
Q*'

Gvardija D. L. K. Vytauto. 
Ant Town of Lake.

Laikys savo bertaininį susirinkimą. 
Nedėlioj, 26 d. Balandžio (April), 
1914 m., 2-roj., valandoje po pietų. 
Šv. Kryžiaus parapijos svetainėje ant 
46 ir Wood gatvės.—J^iekvlenas na
rys privalo pribūti, į šį susirinkimą 
nes bUsf labai ’ iląiu^r hftrKų dalykų 
apsvarstymui. Vį. hep^iuvimą j šį 
mitingą, bausųiėį pagal įstatus Gvar
dijos. W '

Rengiamas žingeidus Vakaras.
Tėv. Myl. Draug. 28 kuopos stato 

scenoje: Br. Vargšo 3 aktų dramą 
“Žmones”, ir Levo N. Tolstojaus dve
jų aktų komediją “Nuo Degtinės”

Vaidins. T. M. D. 28 kp. Dramatiš- 
kasai skyrius Nedėl. 3 d. Gegužio 
(May) 1914 m. M. Meldažio svetainė
je 2242-44 W.'23rd PI. Salė atsidarys 
nuo 5:30 vai. vak. uždanga pasikels 
6:30. Tikietai po 25c, 35c, ir 50e Ypa
tai. Laike pertraukų deklamacijos ir 
prakalba P. Butkaus.

Po teatrui puikus balius ir šokiai. 
Grieš Broliu Sarpalių Orkestrą. Šir
dingai kviečia Komitetas.

17-18)

f 
“BIRUTĖS” Draugijos narių domai.

Šiuomi kviečiame višus “Birutės” 
choro dainininkus atsilankyti dainų 
repeticijon, Petnyčioj, balandžio 24 
d. Dainų repeticijos nuo šiuo laiko 
bus visuomet petnyčiomis, svetainėje 
Mark White Square (parkelėse). į 
šią repeticiją meldžiame atsilankyti 
visus kuoskaitlingiausia, ypač daini
ninkes, nes bus daug svarbių ir įdo
mių reikalų apkalbėjimui “Birutės” 
Dr-jos Valdyba.

Vietos ieško:— pirmos klesos kning- 
vedys stenografas; turi penkių metų 
patyrimą. Geriausios rekomendacijos. 
Gali vesti visą

O.
8462 Vincennes

(15-6-7)

Paieškau Marūs šlekaitės, paeinančios 
iš Naujasodės kaimo, Ramygalos pav; 
Kauno redybos. Antri metai, kaip iš 
Lietuvos. Girdėjau, buk atvažiavusi 
Chicagon. Turiu svarbų reikalą. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Ona šlekaitė,
917 Jenne St., Kenosha, Wis.

Paieškau savo tikro švogerio Vinco 
Sutkaus iš Nažviediškčs — Simokų 
kaimo, Tarno šbudžio gminos, Nau
miesčio’ pav-., Suvalkų- ifub.' Apie 10 
metų gyvena • Amerikoj. Lietuvoj turi 
2. brųlių ir . 3,’seseris, ^iflonečiau, kad 
atsišauktų, arba kasjįjsino, kad pra
neštų šiuo' adresu r ' *''

Jouas Kudzma
105 Liberty St., Xnsona, Conn.

Paieškau savo brolio, Vinco Šimkaus 
Vitsodžių Sodž., Šaukėnų par., Šiau
lių p., Kauno rėdybos. Pirmiaus gy
veno Rockforde, iš važiavo iš ten 
18 sausio 1914 m. Jis pats, ar kas 
jį žino malonėkite pranešti šiuo adre
su:

REIKALAUJAME:
5 gerų siuvėjų (kriaučių) prie mo

teriško siuvimo. Darbas ant visados 
ir geras užmokestis. Atsišaukite pas:

L. Kasper,
3131 Wenthworth Ave.,

(14-5-6-7)

Pabėgo.
šiomis dienomis, pabėgo Jeronimas 

Juška išsinešęs su savim mano pinigų 
$19.00 marškinius ir rašamąją plunk
sną. Jo plametai: po dešinei pusei 
žando yra surumbėjęs ženklas, ]yg 
kad replėms išspausta; Augščio 6 pė
dų su viršum, tamsiai geltonų plaukų, 
27 m. amžiaus. 3 savaitės atgal gy
veno Waterbury, Conn. ir dirbo 
“Spoone Shop” tame mieste jis turi 
savo brolį ir seserį.

Jeigu kas tokį vyrą patėmisite ma
lonėkite pranešti adresu:

Antanas Dzikas, 
31 Bissell St., S. Manchester,

Pardavimai.
Labai pigiai parsiduoda namas 

Karčema ant Bridgeporto, biznis 
rai išdirbtas. Labai gera proga pirk
ti, nes savininkas važiuoja į Lietuvą, 
taigi parduos pigiausia kreipkitės j 
“Kataliko” Administracija.

PARMOS! PARMOS! PARMOS!
Turim geriausių žemių su trobesiais 

ant pardavimo pietiniame Miehiga- 
ne, netoli nuo bažnyčios, geležinke
lio; sveikas, oras, žemė lygi. Turiu ir 
neišdirbtos žemės. Kreipkitės pas.

A. Sulkovski, 
Box 203, Pincouuing, Mieli.

DOLIARIŲ AUGINIMAS. 
Naujam mieste Gary, Ind.

įsodink $10.60, užaugs $100.00. J 
trumpą laiką pradėjo būdavot 2 mil
žinišku fabriku už $39.000.000. Ton 
sutilps virš 22.000 darbininkų. Dabar 
laikas pirkti lotus arti tu 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 ant šio antrašo:

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

Chicago, Illinois.

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

Adresas:
Jurgis šnekutis

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

Parsiduoda skubiai, groeerne su vi
sais patogumais ir geriausiai įtaisy
ta. Lietuvių apgyventoje vietoje, 
je apylinkėje per 5 gatves nėra 
tos grosernės. Taip-pat parsiduoda 
si prie jos prigulintie .rakandai ir
ti daiktai. Parsiduoda šeimiuiukųi 
susirgus.

Kreipkities adresu: 
1823 Canalport Ave.,

(17-8-9-20)

Gera skutykla (barberne). Parsi
duoda savininkui išvažiuojant į Euro
pi). Skutykla patogi, kaip lenkui taip 
ir lietuviui.

Malonėkite skubiai atsišaukti: 
3121 Morgan St.,

Parsiduoda: milkmonas arba pieninė, 
arklys ir 2 vežimu ir visi įtaisai rei
kalingi pienininkystėje. Biznis gerai 
išdirbtas ir stovi lietuvių apgyventoj 
vietoj. Pardavimo priežastis: Savi
ninkas urnai išvažiuoja Lietuvon ga
lima pigiai pirkti. Norintieji tuo dar
bu užsiimti atsišaukite adresu:

A. Petrošius,
935 W. 34th PL, Chicago, Ill.

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.

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.

Parsiduoda pigiai: Smuklė (saliu
nas) sų 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 į Lietuvą. 
Turi būti parduota greitu laiku.

TANANEVICZ SAVINGS BANK 
3253 So. Morgan St., Chicago, Ill.

ANT PARDAVIMO.
$2.350 nuperka 2 augštų medinį 

mą, Storinis priešakis, basement 
meninis. Tvartas užpakalyje. Raudos 
atneša $33.00 į mėnesį. Kreiptis:

P. M. Walsh, 
3437 Wallace St., Chicago, Hl.

(Užpakalyje.)
(16-7)

Kiekvienas gamtos mokslų mylėtojas būtinai privalo 
turėti šią nesenai išleista kningelę

Materijos Keitimosi 
Organizmuose.

(PASKAITA)
. ..į -h*.V’. ■■ i!.a ’£-1 -liį

šis didžiai svarbus veikalas yra iš po plunksnos vyro giliai studijavusio 
gamtos mokslus žymiausiuose Europos universitetuose. To veikalo autorius 
yra didžiausias lietuvių gamtininkas. Medegos keitimąsi organizmuose čia 
yra labai aiškini išguldyta ir parašyta labai gražioj lietuviu kalboj, šis 
veikalas yra vienas svarbiausių veikalų iš gamtos mokslų lietuvių kal
boj. čia išaiškinta, kaip medžiai ir gyvūnai muitinasi ir kaip mate
rija ir maistas keičiasi, patekęs į organizmus. Nepaprastai indomiai čia 
viskas išdėta. Gilus gamtos klausimai čia gvildenama nuodugniai.

šitokį veikalą nepakanka perskaityti vieną kartą. Reikia jį turėti 
namie studijoti, skaityti su didžiu atsidėjimu. Tik po tokio išstudijavimo 
tebus suprantami visi čia išdėti dalykai. Todėl tą veikalą kiekvienas pri
valo pirktis. Kaina 30c.

Pinigus siunčiant adresuok:

!; , AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT-^ 

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

švinakalvių daigtų ir stogo popicros 
Musų dienios yra žemiausios

Carr Bros. Wrecking Co

3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

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

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA
(Litovskoje Naučnoje Obščestvo),

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Uilaikan krautuvę vyrišką apredalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų. d£l moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDNIKAS
* ’ ’ SAVININKAS '

5252-54 So. Morgan St. Chicago, Ill
Telephone Yards 6683

Parsiduoda: Saliunas geroj lietuvių 
apgyventoj vietoj greta šv. Jurgio 
svetainės pardavimo priežastis: Savi
ninkas išvažiuoja Lietuvon.

Adresas:
3337 Auburn Ave. (33rd Pl.) 
(16-7-8)

ROCKFORDIEČIŲ ATYDAI.
Norėdami nusipirkti didžiausia lie

tuvių laikraštį “KATALIKĄ”, vi
sados gausite pas

K. Masalski,
1202 S. Main St., Rockford, in.

PARMOS.
Pranešame visiems lietuviams, jo- 

gei mes atidarėm didžiausius žemės 
plotus apgyvendinimui žmonių ant 
farmų valstijoj Arkansas, Perry ir 
Pulaski pavietuose. Puikiausios vietos 
ir sveikiausis klimatas. Žemė yra ge
riausia sodnams, fruktams ir 
kiems farmų augalams. Žiemos 
nėra. Tai yra lengviausis farmų 
mas, jei kas tiktai nori. Todėl 
nelaukdamas, rašyk tuoj ir gausite vi
sas žinias apie musu žemes. Mes tas 
žemes mainome ir ant miestų namų 
arba properčių.

ARKANSAS LANDS, 
John D. Simanovski,

239 Railway Exchange Bldg. Chicago.

Dr. Glazer sugrįžo iš kelionės va
žinėjo po įvairias valstijas. Aplankė 
įvairiose valstijose žmones įvairių 
tautų. Aplankė ir lietuvius. Buvo 
daug vietų. Aplankė California, U- 
tah, Colorado, Arizona, New Mexico, 
Kansas, Nebraska. Vermont, Nevada 
ir važinėjo po kitas valstijas. Sugrį
žęs vėl užsiims daktariška praktika.

(Adv.).

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

DARAU VISOKIUS PATAISYMUS 

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

TELEPHONE YARDS 6789
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