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Moterių nuosavis maldnamis.

GAL KARO IR NEBUS.
Iš didelio debesio mažas 

lietus! Karo tarp Suvieny
tųjų Valstijų ir Meksiko 
turbūt nebus. Abi pusi ka
dangi sutinka taikinties. 
Susitaikymui savo tarpinin
kavimą pasiulusios pietinės 
Amerikos respublikos Bra
zilija, Argentina ir Chili. 
Kuomet tų respublikų pa
siuntiniai Washingtone pa
šildė prezidentui Wilsonui 
savo tarpininkyste, kad tuo 
keliu užbėgus nereikalin
gam kraujo praliejimui, 
prezidentas Wilson net ap
sidžiaugė ir sutiko visą rei
kalą atlikti ramiuoju keliu. 
Paklaustas diktatorius Hu
erta, ar jis sutinkąs taikin
ties, atsakęs, kad taip.

Tarptautiniu teisių eks
pertai tvirtina, kad priėmiz 
mas to trijų respublikų tar
pininkavimo, Suv. Valsti
jas patiks didis nusižemi
nimas, nes tuo keliu prezi
dentas Wilson jau de facto 
turės Huertą pripažinti 
Meksiko prezidentu. Gi to 
Huerta tik ir laukia. Tada, 
žinoma, Suvienytoms Vals
tijoms prisieis nemažai nu
kentėti paniekinimų. Dėdės 
Šamo diplomatija gaus uo
siu, nes prezidentas Wilson 
buvo pakilęs kaip liūtas, gi 
nupuls lyginai musia. Taigi 
dar vienas klausimas prie 
to taikinimosi yra svarbus. 
Klausimas, ar prezidentas 
Wilson, jaigu išteisybės pri
sieis taikinties, sutiks ir to
liau palikti Meksike prezi
dentu Huertą? Kiek ligšiol 
žinoma, Wilson su tuo nesu
tinka. Jis sako, taikinties 
labai geras daiktas, tečiau 
Meksike prezidentu toliau 
negali būti nei Huertą, nei 
Carranza, nei kiti revoliuci- 
onistąi vadai. Gi Huertai 
kas link to nerupi nei klau
syti. Jis, sakosi, esąs prezi
dentu ir juo taip ilgai bu
siąs, kiek pats norėsiąs. Ma
tyt, Wilson turės nusileisti, 
nes karo bijosi kaip ugnies.

Valstybės sekretorius 
Bryan gi, sakoma, tik krik
štai! jas, kadangi jis esąs 
šiam karui labai priešingas 
ir todelei nesenai net grasi
nęs atsistatydinti.

Savo keliu ruošimasis ka
rau nei kiek nesulaikytas, 
kadangi tikrai nėra žinoma, 
ką gali kas link to taikymo

si pasakyti Meksiko revo- 
liueionistų vadai. Jie gali, 
rasi, nesutikti, kad Suv. 
Valstijos turėti! taikinties 
su Huerta. Kariuomenė, ku
ri transportiniais laivais 
pngabenta į Vera Cruz, te
nai ant laivų laikoma, kol 
bus gauta Įsakymas iš Wa- 
shingtono, ar jai lipti ant 
sausžemio, ar grišti atgal i 
Texas, i savo stovyklas.

PREZIDENTAS PATVIR
TINO KARINĮ 

EILIŲ.
Prezidentas Wilson pasi

rašė ant biliaus, kurį priė
mė kongresas ir kuriuomi 
prezidentui suteikiama pil
na teisė pašaukti karau mi
lijoną laisvanorin prisiėjus 
reikalui.

Visi! valstiją! milicija jau 
pasirengus kadir tuojaus 
stoti karau, gangreit iš Wa
shington!) z jai bus įsakyta 
tai daryfi.

Signaliniai korpusai B. ir 
II. apleido Fortą Leaven
worth, KyT ir iškeliavo į 
Vera Cruz, kur palauksią 
tolimesni!! įsakymų.

Ties Meksiko pasieniu 
miešti! majorai reikalauja 
prisiųsti ten kariuomenės, 
kadangi pasienyj gyvenanti 
meksikonai labai sujudę ir 
gali nekuriuos Suv. Valsti
jų miestus užpulti. Meksiko 
pasienyj padėjimas todėl 
baisus.

MONTEREY PAIMTAS.
Suvienytųjų Valstijų ge- 

neralis konsulis Philip Han
na mieste Monterey buvo 
patekęs kalėjimai!. Jį kalė
jimai! uždarė federalistai, 
kuomet tą miestą rcvoliuci- 
onistai buvo apgulę. Konsu
lis dvi pari išbuvo kalėjime 
ir tik paliuosuotas paėmus 
minėtą miestą revoliucionis- 
tanis. Revoliucinuistų vadas 
net jo atsiprašęs už tokį pa
žeminimą.

PREZIDENTĄ PA
REMSIĄ.

Suv. Valstiją! kongresas, 
sako, prezidentą Wilsona 
remsiąs visuose jo sumany
muose Meksiko reikale. Vi
sų partijų senatoriai ir kon
gresmenai, net tie, kurie 
tvirtina, kad prezidentas 
Wilson Meksiko politikoj 
pridirbęs daug klaidų, an

Suv. Valstijų karo tarybos nariai, kurie vesią visą karo kampaniją Meksike.

dai pasisakę, kad jį remti 
esą jąi šventa priedermė. 
Kongresas yra nuomonės, 
kad prezidentas teisingai 
reikalauja, idant Suv. Val
stiją! valdžia ir šalies rim
tumas butąi pilnai gerbiami 
ypač kaiminiškoje valstybė
je.

Senatorius Sherman pa
sakė, kad pietinės Ameri
kos respublikų tarpininka
vimas nieko gero negali nu
veikti, nes čia veikiama 
vientik Meksiko liaudini, gi 
tuo tarpu nežiūrima į Suv. 
V aisti j ii pagarbą.

VERA CRUZ’E KARO 
STOVIS.

Bal. 2G dieną vakare Ve
ra Cruz paskelbta karo sto
vis. Tuo tikslu admirolas 
Fletcher išleido proklema- 
ciją, kurioj skelbia, kad vi
sas miestas pereina į ame
rikonų rankas. Miesto gy
ventojai nuo tos dienos yra 
valdomi sulyg karinių įsta
tymų. Gyventojams už
drausta visokie susirinki
mai, demonstracijos, ypač 
ginkląi vartojimas. Prasi
žengėlius laukia aštrios bau
smės. Be to įsakyta visiems 
gyventojams sunešti viso
kius, kas kokius turi, gink
lus Suv. Valstijų konsulia- 
tan. Daugumas gyventoji! 
to paklausė ir sunešė gink
lus, gi kiti iš to nieko ne

daro. Tečiau juos laukia 
bausmės, nes’kareiviai na
muose atlikinėja kratas ir 
atrastus ginklus konfiskuo
ja, gi jąi savininkus patrau
kia atsakomybėn. Mieste vi
sas valdininkų vietas užė
mę amerikoniniai oficieriai.

Viena nelaimė, kad mieš
ti1 stokuoja valgomiijų pro
duktų. Tuo, tikslu manoma 
paleisti judėjimai! Alvaredo 
geležinkelis, kuriuomi iš 
pietinio Meksiko tikimasi 
pargabenti mėsos, daržoviąi 
ir kitko. Valgomieji pro
duktai neišpasakytai pa
brango. Gi mieste gyvento
ji! skaitlius labai padidėjęs, 
nes daug svetimžemiąi su
plaukė iš Meksiko sostinės 
ir aplinkinių miestų.

SUMIŠIMAI SOSTINĖJE.
Meksiko sostinėj tikros 

orgijos veikiasi. Meksikonai 
ir be to karingi žmonos, gi 
dabar jie tiesiog apimti ka
ro karštlige, nuo kurios mi
nias labai sunku pagydyti. 
Jie renkasi ant gatviąi ir šū
kauja: “Mirtis jankiams!” 
Tuo tarpu ten gyvenančius 
amerikonus, kurie nesuspė
jo pasprųsti, saugoja Huer- 
to kariuomenė, bet kas bus 
toliau, nežinia, juo labiau, 
kuomet neįvyks sutartis ir 
prasidės tikrasis karas. 
Suv. Valstijų vėhivos, kur 
tik nugriebiama, draskomos 

ir mindžiojamos. Svetimže- 
iniai daugiausia pasislėpę 
savo konsuliatuose. Gi jų 
ten dar daug ir yra. Huer- 
ta jąi visų, ypač amerikonų, 
nenori išleisti iš sostinės.

Tuo tarpu meksikoni- 
niams laikraščiams Huertą 
įsakęs rašyti visai neimtus 
daiktus, bi tik meksikonų 
minias palaikyti savo pu
sėje. Pav. skelbiama, kad 
Texas’e kelis Suv. Valstijų 
miestus meksikonai jau už
ėmę, kad Vera Cruz iš ame
rikonų po kruvinai kovai 
atimta, kad ties Vera Cruz 
keli amerikoniniai karo lai
vai suplaišinta, kad iš ton 
amerikonai tiesiog genami 
jūron ir kitokie nebutnie- 
kiai. Minios tuo tarpu tiki 
toms žinioms, bet kas bus, 
kuomet jos sužinos visus 
tuos Huerto skelbiamus me
lus? Be abejonės už tai jam 
ten pasidarys ankšta.

Be to Huerta įsakė pra
šalinti nuo geležinkeliąi vi
sus amerikonus darbinin
kus ir daugybę jų suėmė, 
kaltindamas šalies išdavi
me.

HUERTO ĮSAKYMAS.
Meksiko diktatorius Hu

erta įsakė generolui Maas, 
kuris iš Vera Cruz pasi
traukė išlipus amerikonams, 

(Tąsa ant 16-to pusk).

EUROPA IR KARAS 
MEKSIKE.

Europos valstybės nuspren
džia tan karan ne- 

simaišyti.
Paryžius. Francijos už

sieni!! reikalą! ministerija 
misprendžius oficialiai ne
skelbti jokios apraiškos 
Meksiko karo reikale. Tik 
privatiniai toje pat minis
terijoje apreikšta, kad 
Francija sulyg to karo už
silaikysianti neutraliai.

Madridas. Ilispanijos val
džia labai pasipiktinusi 
Meksiko revoliucionistų pa
sielgimu kurio persekioja 
hispanus ir dabartinį Suv. 
Valstijų ten įsimaišymą lai
ko palaimintu daiktu. Nu
tarta užsilaikyti neutraliai.

Londonas. Anglijos val
džia nusprendė Meksiko 
karan nesiinaišyti, nes anar
chija Meksike visiems pasi
darius karti. Liuesai lei
džiama Suv. Valstijoms 
Meksiko reikalus sutvarky
ti.

Berlynas. Vokietijos val
džios oficialis paskelbimas 
skamba:

“Suv. Valstiją! su Meksi
ku nesutikimuose Vokieti
jos valdžia paliks neutralu, 
nes Meksikai! įsimaišymas 
būtinai buvo reikalingas.”

Roma. Ir popežius karu 
Meksike labai interesuojasi. 
Pirm kelią! dieni! popežius 
buvo pasiuntęs diktatoriui 
Huertai kablegramą, ku
riam pataręs nusileisti prieš 
Suv. Valstijas ir tuo bildu 
išvengti žmonių kraujo pra
liejimo.

, Londonas. “Daily Chro
nicle” rašo, kad jukino bu
di! negalima suprasti pre
zidento Wilsono išsireiški
mo, kad Suv. Valstijos ka
rinusios tik prieš Huertą. 
Sako, čia turi būti jau kal
bama atvirai, kad šis karas 
nesąs Wilsono su Huerta, 
bet Suv. Valstijų su Meksi
ku.

Tokio. Japonijos valdžia 
valdiškai apreiškė, kad su
lyg to karo Meksike- Japo
nija paliksianti neutralu. 
Tik valdžia pasiųsianti į 
Meksiko pakraščius vieną 
savo karo laivų, kad saugo
jus savo pavaldinius nuo 
galimo skriaudimo.

VOKIEČIŲ ŽVĖRIŠKU
MAS AFRIKOJ.

Del nigerių įvedama mu
šimo bausmė.

Vokietijos va 1 d i šk am c
laikraštyj, kuris pašvęstas 
Afrikos kolionijų reikalams, 
pasirodė su ka lioviaus 
parašu įsakymas kas link 
mušimo bausmės nigeriams- 
kareiviams. Tuo įsakymu į- 
vedama nagaikomis muši
mas. Kiekvieną nigerį, ne
turintį jokio karinio paaug- 
štinimo, galima nuplaukti 
visuomet po 25 ypus ansyk.

Liberaliai laikraščiai aš
triai kritikuoja tokį val
džios parėdymą, bet kiji 
laikraščiai, buffnt, konser
vą tiniai, sako, kad tokia 
bausmė trigeriams esanti 
dar peršvelni. Prasikaltu
sius trigerius esą reikia la
biau bausti.

Tai tau Europos valsty
bių! kultūra! Matyt, euro- 
pėnai vis dar nėra pametę 
savo įgimti! žvėriškų in
stinktą! kas link Afrikos 
juodukų.

NAUJAS KARAS BAL
KANUOSE.

Graikija remia epirotų 
sukilimą.

Graikijos kariuomenei iš 
Epiro pasitraukus, tenai su
kilo prieš Albanijos dabar
tinę naują valdžią vietos 
gyventojai, epirotai, ku
liuos, sakoma, remianti pa

ltį Graikija. Mat, Graikija 
įmanė Epiro provinciją, pa
sibaigus karui Balkanuose, 
pasisavinti, bet kitos Euro- 

ipos valstybės nusprendė, 
kad Epiras turįs priklausy
ti ne jai, bet Albanijai. Ta
tai graikai iš ten su prie
varta pasitraukdami sukur
stė gyventojus ir dabar a- 
nais tame sukilimo vado
vauja. Tarp sukilėliui esa
ma daug graikąi kareivių. 
Jie turinti su savimi kanuo- 
les ii1 pakaktinai amunici
jos. Dideliais būriais trau
kianti išilgai provinciją ir 
pakeliui viską naikinanti.

Tuo tikslu Albanijos ku
nigaikštis Wied paskelbė 
visoj Albanijoj mobilizaci
ją. Sutaisoma kariuomenės 
būriai ir siunčiama į Epirą, 
kur turi kauties su sukilė
liais ir graikų kareiviais. 
Artimiausiomis dienomis 
todėl laukiama kruvinų su-

(Tąsa ant 10-to pusi.).*
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IŠ LIETUVIŲ DAILĖS 
DRAUGIJOS.

Pareigų pasiskirstymas.
Pirmajame savo posėdy

je naujos valdybos nariai 
taip pasiskirstė tarp savęs 
pareigas: pirmininku vėl iš
rinktas A. Žmuidzinavičius, 
sekretorium A. Varnas, iš- 
dininku — Z. Žemaitis. M. 
Žmuidzinavičienė Įgaliota 
atiminėti iš krasos kores
pondenciją ir pinigus.

Nariai šelpėjai.
Tame pat susirinkime pa

daryta žymus nutarimas del 
narių šelpėjų. Skirtumas 
tarp narių šelpėjų ir tikrų
jų narių yra tas, kad šelpė- 
jais gali būti ir svetimtau
čiai, kad jie neturi balso 
Dr-jos susirinkimuose ir 
kad jų metinis nario mokes
tis yra 3 rub. (ir 2 rub. įsto
jant); tikrieji gi nariai, ku
riais gali būti tiktai lietu
viai, naudojasi sprendžia
muoju balsu susirinkimuo
se, moka gi jie 2 rub. Įsto
jant ir kasmet po 6 rub. 
Tikrieji nariai kasmet gau
na artistišką premiją, daly
vauja paveikslų išlošime ir 
be užmokcsnio gali lanky
sies Draugijos taisomose 
parodose. Mokėdami tik 3 
rub. nario mokesčio nariai 
šelpėjai ligšiol tų teisių ne
turėjo. Taigi susirinkime ir 
buvo nutarta, kad nariai 
šelpėjai, Įnešdami savo na
rio mokestį, kasmet dar pri
dėti! po 3 rub., kad įgytų 

-Msę-lank-j^jįcs be užmokes
čio Dr-jos parodose, gauti 
premijas ir dalyvauti pa
veikslų išlošime. (Žinoma, 
balso susirinkimuose jie ir 
toliau neturės). Be abejo, 
tas nutarimas žymiai padi- 
dis skaičių tų svetimtaučių, 
kurie prijauzdami dr-jos 
tikslams panorės prisirašy
ti prie jos nariais.
Dailininkų paliuosavimas 

nuo nario mokesčio.
Atsižvelgiant į kitų tau

tų panašias draugijas, pa
keltas buvo susirinkime 
klausimas paliuosuoti Dr- 
jos narius dailininkus nuo 
kasmetinio narių mokesčio. 
Svarbiausi motivai buvo 
tie, kad 1) lietuviai daili
ninkai visi yra neturtingi,
2) dalyvaudami parodose 
jie moka Dr-jai 10% nuo 
savo parduotų paveikslų,
3) kuone visi aukoja savo 
darbų busimajam Draugi
jos dailės muziejui.

Susirinkimas nutarė visai 
paliuosuoti plastiškosios dai
lės dailininkus, kurie yra 
prisirašę prie Dr-jos tikrai
siais nariais nuo nario mo
kesnio.

Ateityj dailininkai bus 
valdybos priimami nariuos- 
na su ta pačia privilegija 
slapto balsavimo.

Alunta, Ukm. ap. Per šv. 
Kazimierą Aluntoje buvo 
40-ties valandų atlaidai. 
Antrą atlaidų dieną, kovo 
5 d., prieš mišparus, nukri
to atlužęs naujai pastatytu 
vargonų gzimsas. Toje vie
toje kaip tik stovėjo su var
gonininku pasiruošę mišpa
rus giedoti giesmininkai; 
gzimsas krizdamas 3 gies
mininkus užgavo gerokai,

nors gyvybei ir nepavojin
gai. Vargonai buvo statyti 
šių metų sausio mėnesį; del 
šalčio klijus, matyt, gerai 
nesutraukė kur reikia, del 
to ir atlužo.

V. Gėlė.

Vilkaviškis. Nors blaivy
bė ir gana smarkiai čia pla
tinasi, bet ir traktieriai vis 
dar tebeturi gero pelno. 
Ketvirtadienį, per šv. Juo
zapo atlaidus, kaikurie tai 
net šaligatvių grabėse gulė
jo, o kiti, baltakės prisitrau
kę, visas gatves išbėgiojo su 
peiliais rankose; du miesto 
valkatos ir vienas giesmi
ninkas A. Č. gaudė vieną 
vaikiną ir norėjo subadyti, 
tik jo laimėli pasirodė žem- 
sargis.

. G. ..bas.

Garleva, Marijanui, apsk. 
Poderiškiuose vasario 28 d. 
pasimirė jau nejauna Marė 
Sabaičiutė. Ant rytojaus 
numirė ir jos senelis tėvas. 
Abudu velioniu drauge pa
šarvota, paskui viena diena 
Digrių kapinėse palaidota.

Višakio Ruda, Mar. ap. 
Atsisakė nuo vietos klebo
nas kun. J. Štrimas. Tai se
niausias Seinų vyskupijos 
kunigas. Eina 8G metus, o 
kunigauja 61 metai. Patri- 
jarkas jau neprimato ir ne
prigirdi.

Svėdasai, Ukmergės ap. 
Kovo 11 d. Alotų valsčiaus 
raštininkas p. Juodviršis ve
žė Indrioniškio miestelin 
žemiečių viršininką. Netoli 
Indrioniškio, išsiliejęs iš 
krautų, bėga skersai kelią 
smarkus upelis; važiuojant 
tenai vargais negalais per
važiavo, bet atgal grįsda
mas be viršininko parterius 
prigirdė 3 arklius ir sudras
kė savo karietą; nuostolių 
turi apie 800 rub.

Atžala.

Kartina, Telšių ap. Čia 
buvo baisus potviniai. Mies
telis stovi ant pat sraunios 
Minijos kranto, iš abiejų 
pusių apsuptas kalnais. Gy
ventojai nemažai nusigan
do pamatę pusę miestelio 
vandenyj. Įsigalėjęs vanduo 
nunešė keliatą malūnų. Se
niausi žmonės sakosi neat
meną tokio potvinio.

Girtybės vaisiai. Vasario 
mėnesį vienas Frenkelio 
dirbtuvės, Šiauliuose, darbi
ninkas, paėmęs savaitės už
darbį, tol per naktį girta
vo, kol visus pinigus pra
gėrė. Po tam parėjęs namo, 
puolė dar savo pačią mušti. 
Pati, matydama vyro įnir
timą, pasiėmė ant . rankų 
mažą 8 mėnesiu dukrytę, 
manydama, kad vyras nors 
tos mažos mergytės pasigai
lės. Bet įnirtęs girtuoklis, 
pagriebęs puodynę, sviedė 
į moteriškę ir drauge patai
kė mažam kūdikiui galvelėm 
ir išmušė akį. Kūdikį nune
šė pas gydytoją ir gydyto
jas išbaigė akį imti, nes ki
to budo nebebuvo, taip akis 
buvo išmušta. Gydytojas

labai stebėjosi, kaip dar tas 
kūdikis gyvas išliko.

Juodvarnis.

Ęžęrėnai. Kun. Liąęaus- 
kas jau išvažiavo iš Ežerė
lių. Lenkininkų džiaugsmui 
nėra galo. Pergalėję yieiią 
kartą dvasiškąją valdžią, 
jie mano lengva jiems da
bar busią sutvarkyti Ežerė
lių bažnyčioje visa taip, 
kaip tai reikalauja “spra- 
wa narodowa”. Jau laukia
ma jų sugrįštant į Ežerėnus 
ir kun. Šumano. Nepasise
kus anąkart tame žygyje 
su prašymu į metropolitą, 
jie ruošėsi kreipties Romon, 
bet dabar sako gana busią 
ir Jo Exę. administrato
riaus pritarimo. Jau išsiųsta 
Kaunan delegacija iš dvie
jų žmonių: K. ir G., iš ku
rių vienas pusę metų, o an
tras pusantrų metų kai at
vyko į Ežerėlius ir pasiro
dė labiau uolus lenkininkai, 
negu parapijonįs. Naujojo 
klebono laukiama pasitikti 
su himnu.

J.

ti mergaitei V. P., kuriai 
pateko žemė, ant kurios so
das auga. N. už sodą reika
lavo ne brangiai, iš pradžios 
atidavinėjo už 20 rublių, 
paskiau dar nuleido, bet V. 
P. norėjo, kad N. veltui pa
liktų jaį sodą; kokią gi, sa
ko, turėsi naudą sodą iškir
tęs. Abudu užsispyrė, ir N. 
pradėjo sodą kirsti — pra
retino ir lauke, rasi, V. P. 
supras, kad jis sodą veltui 
neatiduos, bet moteriškė 
dar labiau užsispyrė ir so
das kaskart ėjo retyn. Šir
dį skauda žiūrint, kaip gra
žus sodas niekais nuėjo del 
užsispyrimo, atkaklumo ir 
neišmanymo. Moteriškės so
dų neaugina, taigi ir neiš
mano, ko jis yra vertas, V. 
P. turbut nė širdis nesopa, 
nes nesupranta, kokio tur
to nustoja per savo neišma

nymą. Tai vienas vaizdelis 
iš sodiečių gyvenimo, o to
kių atsitikimų po plačią Lie
tuvą daug.

Garleva, Marijamp. ap. 
Ligšiol net dviejų motori
nių mąlunų butą. Vienas bu
vo lietuvio Jankausko, kitas 
žydo. Jankauskas pardavė 
savo motorą į Skriaudžius. 
Žydas, netekęs konkurento, 
tuoj pakėlė ir malimo mo
kestį. Pirma vienas ir ki
tas ėmė tik po 4 k. už pūdą, 
dabar jau žydas ima po 5 
kap. ir daugiau nudulkina.

' Žv.

Utena, Ukm. ap. Bolcevi- 
čiaus dvarą žada pirkti gra
fienė Pšezdzieckienė, iš Vor- 
šavos, už 51/. šimto tūkstan
čių.

(“Vilt.”).

BIZNIERIAI

Persikraustymai iš vienos gyvenimo vietos 
kiton sutrauko dažnai daug prieteliškų ry

šių.

Prictcliškitoai aušta per ilgą nesimatymą. 
Long Distance telefonu gali pasiekti bile kur, 
bile kada. Jis visuomet yra gatavas.

Jis yra tikras prieteliškumo užlaikytojas ir 
palaikytojas.

...k.... ■' .

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building

Official 100
*

Virbališkis, Ukmergės ap. 
Kovo 5 dieną Virbališkiuo
se buvo valsčiaus teismas. 
Per dvi dieni teisėjai turė
jo peržiūrėti 50 bylų. To
kiam mažam valsčiukui, ro
dos, perdidelis skaičius. 
Tiesa, Virbališkiuose teis
mai retai tebūna, paskutinis 
prieš tai buvo net spalių 28 
d. 1913 m., bet vis dėlto ga
lima pasakyti, kad virbališ- 
kėnai baisiai myli bylinėtis. 
Jie tąsosi po teismus del 
menkiausių niekų, kuriuos 
lengviausia ir be teismo ga
lima butų patiems išrišti. 
Tai parodo kad ir tas, jog 
bent trečdalis visų bylų nu
eina tuščiomis. Laikas butu 
jau mesti tą blogąjį papro
tį — bylinėtis,

Scriptor.

Pikčiunai, Betygalos val
sčiaus. Musų sodžiuje gyve
na žydas, kuris laiko degti
nę; iš to jis turi gerą gešef- 
tą, nes apylinkės gyvento
jai jį palaiko; beveik kas 
savaitė prisirenka pilna 
žmonių. Žmoncliai tamsus, 
nes laikraščių visai mažai 
šioje apylinkėje teskaito- 
ma.

K.

Šenbergas, Kuršo gub. 
Šenbergo bažnyčioje visuo
met pusė lietuvių, tečiau lie
tuviško nieko neišgirsi, vos 
2—3 kartus per metus pa
sako lietuvišką pamokslą. 
Gretimoje Radviliškio pa
rapijoje, Lietuvoje, lat
viams sakomas pamokslas 
daug dažniau, negu Šenber- 
ge lietuviams. Bauske (Šen
bergo filija) kunigas kas 
sekmadienis sako lietuviš
kai ir latviškai ir dar len
kams evangeliją paskaito.

Maižiškių sodžius, Rasei
nių ap. Išėjus į viensėdžius 
Maižiškių sodžiui, kaikurie 
ūkininkai turi išsikelti į 
laukus. Nutarta, kad lig pa
skirto laiko butų nuneštos 
trobos, nurinkti pamatų ak
menis, o kas norėtų — ga
lįs nukirsti ir savo medžius. 
Ūkininkas N. turėjo gražu, 
dar jauną, sodą, apie 20 me
delių, obelaites pačiame ge
rume, atsiėjus jam išsikel
ti jisai pasiūlė tą sodą pirk

Sumanumas

B
eveik kiekvienas biznis šiandien 
gauna pelno iš pasiskelbimų. Ki
tas mažiau, kitas daugiau. Kiek 
kas gauna, tas priguli nuo kož- 

no sumanumo. Kitas gali ir daug pi
ningų leisti ant apgarsinimų, bet men
kų pelnų tegauti, kadangi del savo 
nesumanumo muš tik kakta j sienų. 
Kitas atras tinkamų vietų kur mušti, 
ir mušimui pasiims sumanumo kūjį į 
rankas. Tas susilauks gausios rug- 
spjutės.

Apgarsinimuose sumanus žodis reiš
kia šimtus, tūkstančius ir milijonus. 
Geras pavyzdys yra vienos didžiau
sios Amerikoje laikrodžių kompani
jos apgarsinimo žodžiai: Išviso jų 
yra anglų kalboj tik septyni (lietu
vių kalboj butų tik penki). Kiekvie
nas šitų žodžių per dešimts metų at
nešė kompanijai ne mažiaus kaip po 
$500.000 gryno pelno. Tai yra faktas, 
kurį visuomet paliudys ta pati kom
panija, apie kurių kalbame. Ne kož- 
nas kvailys gali tokius žodžius su
manyti ir ne kožnas kvailys gali iš 
protingai sumanytų žodžių biznį pa
daryti. Kų nors dauginus apie tai 
galite sužinoti pas “KATALIKO” 
apgarsinimų užveizdų.BUKITE SUMANĘS

Turi 1, 2, 3 ir 4 degtuvus, turi lentyną ir padč- 
tuvę, kur sudėti valgiai neatvėsta, turi yotjrodą 
ant žibalo indo. Del geriausią rezultatą vartok 
Perfect on Oil. Pas visus .pardavėjas.

•.r h ?

STANDARD. OIL COMPANY?
(An Indiana Corporation) "

CHICAGO, ILL

(fa ----- :----------------------- !
Praktikuoja visuose teismuose. Egzaminuoja ab
straktus ir atlieka visokius teisiškus dalykus.

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

o

Bowman Pieno Kompanija |
Pienas supilamas į butelio farmose prie 

sanitariškiausią sąlygą. ■
Pienas- Smetona - Sviestas - Pasukos.

Ar musą vežimai aptarnauja jus? Kodėl neimti to, kas geriausia?
4221-4229 STATE STREET, ' ....

Telefonai visą skyrių ofisuose.

EVANSTON — CHICAGO — OAK PARK.
WWW

LIETUVIŠKA DIRBTUVE 
kuri jau per 15 metų išdirba guodotinoins tau
tiškoms ir bažnytinėms draugystėms Karūnas, 
flmsr kūniškas vėliavas, šarpas, Įuostas, ženklelius, 
kepures ir maršalkon'S parėdus, taipgi visokius 
metalinius znokelius. Norėdamos guodotinos 
dr-tės kad jūsų darbas butų gerai atliktas, pa- 
veskit jį tikrai lietuvei. *

T. ANDRUSZEWICZ '
1421 Division Street, CHICAGO, ILL.

Netoli Milwaukee Ave.

B
ISMARCK laikė asmeninę laisve lygiai 

taip, kaip orą. — GAMTIŠKA TEISE, 
kurią reikia saugoti ir ginti kųolabiau- 
sia. Mus milijonai gerų piliečių paskai

tytų už įžeidžiančią ir priklią tironystę, jei legi- 
slatura imtų diktuoti ką negerti ir ką nevalgyti. 
Musų žmonės žino, kad nėra nieko blogo gerti 
lengvus vynus ir alų mus tėvu. PIKTAS YRA 

TIK ŽMOGUJE, KURS JĮ ANT PIKTO 
PANAUDOJA. Per 57 metus Anlieuser 
Busch teisingai darė gerą alų — tokį, 
kurs praplatino blaivybę tarp tautų. Jų 
didis dalykas — Budweiser — yra rei
kalaujamas po visą svietą. Jo daugiau 
parduodama, negu kitokios rusies alaus. 
Aišku, kad tai geriausias alus. Pilamas 
į butelius TIKTAI NAMINIAME BRA
VA RE.

ANHEUSER-BUSCH St. Louis.

2
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KATALIKAS

ft

LIETUVIAI AMERIKOJE Antru kartu atvažiuos ge
gužio 3 d.

M. Sangailo.
ATLANTIC CITY, N. J. Įlukas. Šioj parapijoj turė- 
Per darbą ir apsukrumą 

lietuvis labai pra
sigyveno.

Lietuviai yra stiprus, iš
tvermingi, daboja darbą ir 
nedykauja. Taip gyvena 
bent dauguma lietuvių. Bet 
jei pažiūrėsim į jų gyveni
mą, į tai, ką jie turi, tai 
pamatysim, kad jų triūso 
vaisių visai maža tėra pas 
juos. Dirba, kamanuojasi, 
o kaip vargsta, taip vargsta. 
Retas mūsiškių teužgyvena 
gražiai, retas tepraturtėja. 
Kas čia kaltas, ar jie pa
tįs, ar aplinkybės? Be abe
jonės mūsiškiams aplinky
bės nėra lengvos. Bot jei 
pažvelgsim į gyvenimą, tai 
pamatysim, kad tarp lygių 
aplinkybių vieni geriau gy
vena, kiti blogiau. Kaikurie 
gi visai bėdose skęsta. Tai
gi jau čia pats žmogus kal
tas, kad jam bėdas ar ne- 
dateklių reikia kentėti.

Kad aiškiai 
parodžius, kaip darbininkas 
žmogus gali pralobti, pasi
pasakosiu apie savo gyveni
mą. Šimtų šimtai lietuvių 
turi tokias pat progas, kaip 
ir aš; tuo tarpu gi, kuomet 
kiti vargo ir tebvargsta, aš 
turiu susikrovęs gerą pluoš
tą pinigų. Štai mano nusida
vimai šioj šalyj.

Atkakau į Philadelphia 
liepos 15 d. 1887 m. Turė
jau su savimi tik 40c. ir 
vieną žiponą ant pečių. Pri
stojau dirbti į cukrainių. 
Gaudavau po $8 savaitėje.

— Stingdžiau vežimėlius Su 
liodinge, kaip Sibiro kali
niai. Vargau dirbtuvėj iki 
1891 m. Tais metais mečiau 
dirbtuvę ir įgijau farmą. 
Befarmeriaudamas iki 1912 
m., susikroviau $6.000. Pas
kui pirkau namus mieste, 
kur dabar gyvenu. Iki šio 
laiko prie minėto kapitalo 
dar pridėjau $4.000. O štai 
balandžio 9 d. farmą parda
viau ir dabartės laikau val- 

•gomųjų daiktų krautuve.
Sakykit, viengenčiai, ku

riam iš jūsų nėra atdaros 
tokios pat progos? O ar jus 
iš jų naudojatės? Kaip jus 
laiką ir uždirbtus skatikus 
praleidžiate? Ką jus turite 
kaltinti, jei jus dabar var
go esate prislėgti? Ar jus 
rūpinatės savo protą ap
šviesti, pasimokinti amato?

Mane lankė ir lanko “Ka
talikas”, ‘ ‘ Draugas ’ ’, 
vyne” ir “Saulė”.

Dauguma mūsiškių 
labai apsileidę ir nei 
nesirūpina tikru apšvieti
mu. Štai kad ir šito miesto 
lietuviai. Jų yra čia 100 su 
viršum. Bet laikraščių tarp 
jų nesimato. Užtat kuomet 
susėda prie stalo alų siurb
ti arba kaziruoti, tai penki
nė ne pinigai. O miestas čia 
gražus, švarus, galima gra
žiai, blaiviai pasilinksminti, 
pasivaikščioti. Taigi kas 
kaltas, kad žmonės vargsta, 
kad, bedarbei užėjus, tuoj 
lenda į svetimus kišenius. 
Ar užgyvęs nors dauguma 
mūsiškių žmoniškai.

Farmcrys.

ir vaizdžiai

jo didžiu savo prietelių, bet 
;aipgi nemaža atkaklių prie
šų. Pirmieji lindėjų netekę 
darbštaus kunigo, antrieji- 
gi, žinoma, džiaugiasi. 
Trumpai čia parašysiu apie 
jo darbavimąsi ir kodėl jis 
įgijo sau priešų.

Kun. A. Milukas labai 
uoliai čia darbavosi. Mylėjo 
ir skleidė apšvietą, ragino 
prie skaitymo gerų raštų, 
labai daug dalinėjo kningų 
dykai. Nenuilstančiai karia
vo prieš girtuoklybę. Iškal
bingai per pamokslus išro- 
dinėjo svaigalų vartojimo 
kenksmą ir. pražūtį. O gir- 
tuoklybė čia nesvietiškai iš
siplatinusi. Nora krikštynų, 
nėra vestuvių, nėra sueigų 
be tų pragarinių gėralų. O 
kur tik pasisuksi, ten smuk
lė riogso. Taigi tamsybės ir 
svaigalų garbintojai didžiai 
neapkentė kunigo, kurs ap
švietą ir blaivybę platino.

Liga privertė kun. A. Mi
luką apleisti savo vietą. Ke
liatas gydytojų pasakė 
kad jei jis nemainys 
kasdieninio gy ven i m o, 
jo dienos nebus ilgos 
šios žemės. Taigi ir 
pasitraukti iš savo vietos. 
Gaila darbštaus kunigo. 
Ne vieną yra pastatęs ant 
teisingo kelio.

Dėkingasis.

WATERBURY, CONN. 
Geriausia šokusiai porai už

rašyta “Katalikas” ir 
“Draugas”.

Velykų antrą dieną šv. 
Jurgio dr-ja buvo surengus 
dailų balių. Rengėjai buvo 
sumanę labai pagirtiną ir 
sektiną dalyką — geriausia 
šokusiai porai pažadėta bu
vo užrašyti po vieną katali
kišką laikrašti. Del laikraš
čių šokta lietuviškas valsas. 
Buvo pripažinta, kad go
riausia šoko Antanas Rad- 
vydas su p-le Veronika Paš- 
kiute. Antanas R. pasiskyrė 
“Draugą”, o p-lė Veronika 
P. pasiskyrė “Kataliką”. 
Už tai reikia rengėjus pa
girti, kad tokiais gražiais 
budais skleidžia gerą laik
rašti.

Žmonių balinu buvo pri
sirinkę nepaprastai daug — 
pilnutė svetainė. Rengėjų 
buvo sakyta ir dabota, kad 
nebūtų
valdžios užgintų šokių. Bet 
atsirado tokių, kurie neiš
kentė ir šoko užgintus šo
kius. Tokie gavo nuo dėdės 
su lazda per galvą.

Kituose laikraščiuose bu
vo rašvta, kad čia darbai 
einą gerai. Tštikro, tai visai 
netiesa. Gal kaikuriose dir
btuvėse ir dirbama pilnas 
laikas. Bet daug dirbtuvių 
nedirba pilną laiką — po 
4—5 dienas savaitėje.

Waterburietis.

del savo nežinystės, neiš
manymo. Neišmanėlis var
go ir vargs. Bet įstabu, kad 
kooperacijai užsidėjus, neiš
manėliai, nesuprantanti da
lykų vedimo, nenori klausy
ti išmanančiųjų. Štai pas 
mus užsidėjo kooperativė 
valgomųjų daiktų krautuvė
lė. Jos vargams nematyti 
galo.

Vyručiai, jei norime, kad 
mus biznis nesugriūtų, pa- 
vcskim visą biznį varyti iš
manantiems vyrams ir pa
statytom krautuvėm vyrą, 
kurs moka savo dalyką. 
Rinkim vyrus teisingus, do
rus, apsukrius, mandagius 
ir tegu jie vadovauja. Bus 
dalininkams pelnas ir vien
genčiams naudą. Kooperaci
jos yra labai naudingas 
daiktas ir turim mokyties ir 
išmokti kooperativiai 
ti.

Musų kooperativė 
tuvė liko atidaryta 
džio 8 d. 1913 m.’

šokta nepadoriu,

“Tė-

yra 
kiek

PHILADELPHIA, PA.
Žodis apie kunigą 

A. Miluką.
Kovo 10 d. apleido

Jurgio parapiją kun. A. Mi-
šv.

veik-

krau- 
gruo-

jam, 
savo 

tai 
ant

ryžosi

MINNERSVILLE, PA. 
Girtuokliavimo vaisiai.

Nemaža čionykščiu lietu
viu yra palinkusiu prie svai
galą. O tarp pasigėrusių iš
tinka visokiu nedorybių. 
Prisigėrėdis pilnas yra viso
kiu nelaimimi.

Per Velykas kaikurie pri
sigėrė, susivaidijo ir kibo 
vienas antram už čiuprynos. 
Buvo prarakta keliatas gal
vų. Taip tai gyvena kaiku
rie mūsiškių. Praranda svei
katą, praranda pinigus. A- 
teis senatvė ir kur glausis, 
visų būdamas paniekintas. 
Kaip tai žmonės nepažiūri 
i ateiti ir nemato savo blogo 
papratimo vaisių.

Kvietinis.

WESTFIELD, MASS.
Naikinkim blogus 

papročius.
Nemaža mus tautiečių tu

ri blogų, naikintinų- papro
čių. Neminėsiu jau apie 
bjaurų paprotį pasigerti. 
Blogi papročiai labai žemi
na mus žmones ir kenkia 
nuims patiems. Blogas ’ ir 
baisiai negražus paprotys 
alasavoti, rėkauti. O tarp 
mūsiškių tai neretas atsiti
kimas. Dažnai gatvekariuo- 
se galima išgirsti lietuvius 
garsiai erzint. Tai irgi blo
gas dalykas. O štai pas mus 
viena moteris įsimanė skal
binius plauti nedėliomis. 
Nei Dievo bijosi, nei žmo
nių sarmatijasi.

“ Kataliko” skaitytojas.

DES MOINES, IOWA.
Lietuviai pakrikę. 

Darbų yra.
Lietuvių šitame mieste y- 

ra aplink 300 asmenų. Laik
raščių labai maža kas skai
to. Gyvena labai pakrikę, 
be jokių artimesnių ryšių. 
Biznį sunku čia varyti tarp 
saviškių. Vienas antram pa
vydi. Taip kad čia neper
geriausias lietuvių gaivalas 
susibėgo.

Taigi lietuvių biznierių 
nedaug čia yra. A. Simonas 
laiko saliuną, Alikonis turi 
pool room ir vienas lietuvis 
laiko valgomųjų daiktų 
krautuvę.

Yra šv. Kazimiero dr-ja 
ir L. Ukėsų kliubas. Abi or- 
ganizaciji neblogiausia gy
vuoja.

Jei tarp lietuvių sutartis 
ir gero velijimas .butų, tai 
iš kitų atžvilgių čia butų 
smagu gyventi. Miestas dai
lus, oras sveikas, darbai šiuo 
kartu čia eina gerai. Tai gi 
galima čia puikiai užgyven
ti. Ir ištikro, kaikurie mū
siškių gražiai gyvena. Lin
kėtina čionykščiams lietu
viams daugiau meilės, gero 
velijimo ir sutarimo.

Yra keliatas lietuvių na
mų savininkų. Šiuo tarini 
kaikurie namų
labai pasipelnė. Vieną vie
tą užpirko valstija ir žada 
kokį ten daržą užvesti. Tai 
visi, kurie tik ant to plotų 
turėjo namus, gerai pasi
pelnė. Štai vienas lietuvis 
du metu atgal buvo pirkęs 
namus už $1.700. Dabartės 
gavo $3.400.

Ten buvęs.

NORTHAMTON, MASS. 
Mažai teveikiama.

Šis miestas yra didokas ir 
yra čia visokių tautų. Len
kai turi savo bažnyčią. Lie
tuviai šv. Juozapo ir D. L. 
K. Mindaugio dr-jas. Jos 
retkarčiais surengia Salių. 
Yra tarp mūsiškių pasitu
rinčių namų savininkų. 
Laikraščių maža kas skaito. 
Yra palinkusių prie varto
jimo svaigalų. Antai prieš 
užgavėnias keli lietuviai i- 
sigėrę sukėlė peštynes ir 
buvo užtraukta didele by
la. Byla nebuvo dar nagri
nėta ir nežini;wkas kam 
klius.

Aš turiu gerą darbą, da
boju jį ir jau gerokai tu
riu susitaupęs. Mėgstu pa
siskaityti laikraštį ir kitų 
raštu.

Blaivininkas.

EDWARDSVILLE, PA. 
Žuvo seniausias lietuvis.

Darbai eina gerai.
Balandžio G d. žuvo ka

sykloj Jokūbas Lenkevi- 
čius, buvo tarp vagonų su
trintas. Kilęs iš Suvalkų 
gub., Kalvarijos par., Sus
iliko kaimo. Buvo tai’ se
niausias lietuvis šioj apy
linkėj. Turėjo 80 metų am
žiaus. Amerikoj išgyvenęs 
27 motus.

Darbai čia eina gerai, 
naujai pribuvusieji gauna 
darbą. Oras gražus, atšilo.

Tarnas Juras.

savininkai

EASTON, PA.
Darbai eina gerai.

Bedarbių čia nesimato, 
dirbama pilnas laikas.

Bažnyčios čia lietuviai 
neturi. Kai lietuvis kunigas 
atvažiuoja, tai pamaldos lai
koma italų bažnyčioj. Ba
landžio 5 d. čia buvo lietu
vis kunigas ir išklausė ve
lykinę. Atliko 250 asmenų.

HARVEY, ILL.
Kooperativės krautuvės 

vargai.
Labai dažnai galima ma

tyti žmones vargstant vien
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Meksiko žemlapis Juodos linijos parodo manomąjį Suv. Valstijų kariuomenes į- 
siveržimą Meksikan, kad pagaliau pasisavinus tą turtingą šalį.

farsas, yra visai mažos ver
tės, neturintis nieko pamo
kinančio. Lošikai ne visi 
vaidino gerai. Vien tik ver
tas paminėjimo p. Ks. Bar- 
kauckas, rolėje Juozienės 
sūnaus Baltraus. Pilnoje 
prasmėje to žodžio tikras 
Baltrus buvo. Vienas jo pa
sirodymas ant pagrindų su

savo “kavalkais” visą pub
liką nudžiugino.

“Abejotina ypata” 
taipgi prasto turinio, 
žos vertės komedijėlė.
riau atsižymėjo p. M. Virp
ša ir J. Nevulis.

Pasibaigus vaidinimui 
prasidėjo šokiai. Dar gerai, 
kad šį kartą nebėgiojo šin-

koriai ir nešildė gėralus.
Už vieną daiktą reikia 

pagirti Scenos Mylėtojų dr- 
ją, būtent, už tai, kad prie 
kiekvieno tikieto prilipino 
po tautos ženkleli. Tuo pri
sidėjo prie padidinimo Tau
tos Tšdo.

Vladas Lazdvnas.

~ Apsižergus
Geležinius Sįeenojus 

mosuojant plaktuku, kilnojant tonus gele
žies augalai ore, reikia ir atsidvėsti ŽMO
GUI. Ir reikia šviežios, saldžios, švelnios 
NAVY tabokos pasidirbti cigaretams, ku
riuos tie žmonės ruko visą dieną, gaudami 
sveiką užsiganedinimą.
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NEWARK, N. J. 
Lošimai.

Balandžio 13 d. vietinė 
Scenos Mylėtojų dr-ja šv. 
Jurgio svetainėje vaidino 
du veikalu: “Ekspropriato- 
rius” ir “Abejotina ypa- 
ta”.

Žmonių buvo neperdau
giausia. Taip kaip veikalai 
mažos vertės, tai ir gero į- 
spudžio nepadarė į žiūrėto
jos. Priegtam dar lošikai 
savo rolių nežinojo. Protar
piais buvo ilgi tylėjimai. 
Dar prieš Velykas tuos pa
čius veikalus norėjo pas 
mus vaidinti brooklyniečiai. 
Bet vienas narys vietinės 
dr-jos taip įbaugino brook- 
lyniečius, kad jie davė “pa- 
kajų”.

Dabar pakalbėsim apie 
patį vaidinimą kiekvieno 
veikalo skyrium. “Ekspro- 
priatorius”, dviejų veiksmų

GAIL & AX

NAVY
Long Cut Tobacco

“Geriausia taboka geriausiam pakelyje"
NAVY yra aukso spalvos gryna subrendu

si švelni Burley taboka — rūpestingai išlai
kyta per tris metus, kad atsiekus puikaus 
Burley švelnumo ir' kvepėjimo. JOKIA KI- 

rfA taboka neturi tokios stebėtinos skonies 
ir kvapsnio kaip NAVY.

Lengva yra išmokti susuki šitą 
šilkine NAVY į cigaretą — nei 

trupučio tabakos nenubar- 
staut. •

NAVY yra viskam 
tinkama taboka — 

k iš jos pasidarysi 
gerą cigaretą, ji 
kvepia ir yra ma

loni pypkėje ir ji 
gardi žėbanti.

Pabandykit šitą tabo
ką savo pypkėje, o 

žėbranti taip-gi gana 
skani.

DYKAI popierėlių kningelė 
su kiekvienu 5c pakeliu.

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY
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BALANDIS ffl., 1914 m.
30. K. Kotrinos Sienietės

GEGUŽIS m., 1914 m.
J. P. Pil. ir Jok. A.
2. S. Atanazo, Zigmunto
3. N. 3 po Vėl. šv. Kryž. atr.
4. P. Florijono ir Monikos
5. U. Pijaus V. p.
6. S. Jono Ap. aliejuje vir. *

Patemijimai.
Negražus pasielgimas.
“Tėvyne” tankiai myli 

paminėti ir Įvairiais budais 
pašiepti “Kataliko” “ne
gražius” su kitais laikraš
čiais “besikoliojimus”, kuo
met prisieina ginti nuo i- 
vairią padaužą musu visuo
menės tikybinius jausmus, 
kurie tankiai tu nenuoramą 
lyg iš patranku daužomi.

Nesenai toji pati “Tėvy
nė” tečiau savu keliu taip 
žiauriai buvo nutvėrus 
“Draugui” už kuodo delei 
palyginimo d-ro Šliupo su 
Kutra, kad net šlykštu bu
vo skaityti visus, sulyg jos, 
tuos “aistetiškus išsireiški
mus”. Tečiau “Katalikas” 
už tai “Tėvynės” nei suba
rė, nei pašiepė, tik trumpai 
paminėjo, kad “Tėvynė” 
tuoini ir tuomi esanti labai 
pasipiktinusi.

Mums indomus toksai 
vienpusis “Tėvynės” pasi
elgimas. Antai, kiti socialis
tu laikraščiai kuobjauriau- 
sia išniekina “Kataliką” už 
apginimą lietuviu visuome- 

-iiė-s -4ausiM|kw gi “Tėvynė” 
tą laikrašcni ne tik kad ne
papeikia, bet visuomet nu
tyli.

Rasi, “Tėv.” sau gražiai 
nutylės ir apie “Pirmyn’o” 
burnojimus ant “Katali
ko”. Bet tas, tai jau bus 
jos vienos dalykas. Tik 
mums pravartu atkreipti 
doraą, kad “Tėv.” perdaug 
nesirūpintą “Kataliku”. Jei 
jau jai turi, rūpėti laikrašti
nė etika, tegu pirmiau pa
varto socialistą laikraščius, 
gi ten ras sau pakaktinai 
medžiagos, kurią sunku bus 
jai ir suvirškinti.

Antai, laikraštis “Pir
myn”, tasai “Pirmyn”, ku
ris pagaliau jau tik kojom 
buria artinanties agonijai, 
.kuris vedamas be jokio iš
manymo, “Katalikui” taip 
pliekia, jogei žmogus ir iš- 
teisybės pagalvotum, kad 
tasai šlamštas tarnaująs 
darbininku luomui, bet ne 
kitokiam tikslui. Bet koks 
to šlamšto turinys? Užuot 
darbininką reikalą gvilde
nimo, užuot darbininką bū
vio pagerinimo, tenai rašo
ma tik apie kataliku Bažny
čios “puolimus”, apie pas
torių vaikymus iš maldna- 
mią ir kitus dalykus, kas tu
ri bent kokį sąryšį su tiky
bomis. Vadinasi, darbinin
kams pašvęstas laikraštis 
užsiima tik senais tikybi
niais dalykais, kitą laikraš- 
čią bjauriojimais ir savo 
Grigaičią, Perkūną et Co. 
pagyrimais.

Su “Pirmyn’o” vaikč- 
zais-nepraustburniais mes 
nesileisime į jokias polemi
kas, nes mums butą tik pa
žeminimas. Tegu jie šmei
žia sau nepatinkamus laik
raščius, tegu jie dėvi avies!

kailį. Bet tas bus tik lig 
laikui. Susipratusieji lietu
viai darbininkai pažįs kas 
jie do vieni ir kas tais kai
liais pridengta, gi tuomet 
juos sava metodą pakrikš
tys.

Tai nupasakojamo “Tėvy
nei”, kuri apie tokiu laik- 
raštpalaikią “etiką” visuo
met nutyli, bet visuomet 
kabinasi prie katalikiškąją, 
kuriuose daugiausia darbi
ninką reikalai užtariami, 
gvildenami.

Gi tai patėmijame todėl, 
kad “Tėvynė” (No. 14) bu
vo pasipiktinus “Kataliko” 
pasakymu, kad... “Laisvė” 
kai kad durnaropių primau
ni© jus sketeriojasi.”

Toks pasakymas “Tėvy
nę” užgauna, bet socialistą 
laikraščiu plūdimai, asmenų 
bjauriausi iškoliojimai — 
jai tikras širdžiai... balsa- 
mas.

Taip bent mes manome.

ir ne vienam valdininkui te
ko už tai medalius.

Jau kad kankinti, tai reik 
ir badumi numarinti arba 
sušaldyti, arba ligomis už
krėsti.

Rūpinasi “kantiškomis”.
Dienraštyj “Viltyj” daug 

rašoma apie “kantičką” 
musą liaudžiai reikalingu
mą. Pirmiausia pasiskelbė 
ponas Žalvarnis, jogei jis 
rašąs “kantičkoms” gies
mes. Žinoma, tai darąs iš 
lenką ir seną lietuviu 
“kantičką”, būtent, senas 
giesmes pertaisąs nauja 
“mada”, tik, deja, jis neži
nąs, kaip sudėsčius visas 
“kantičką” turinys, ypa
tingai neišmanąs, katrame 
“kantičką” galo tiktu “že
latiną pietą” giesmės... Į 
tą jo pasiskelbimą per tą 
pačią “Viltį” atsiliepia ke
li “kantičką” žinovai, ku
rie kituomet vartoję senas, 
keturkampes apdriskusias 
“kantičkas” ir mokėję pa
giedoti net iš... “Aukso al
torių”. Jie tatai ir suteikia 
p. Žalvarniui savo nuoširdus 
patarimus.

Ne “kantičkos” ir ne ko
kie ten patarimai mums ru
pi. Mums labai indomu, 
kad tokiais tuščiais dalykais 
užsiimdinėja musu patrio
tu i-poetai. Jiems parupo 
‘4 kantičkos ’ ’, j ą formatą s, 
aptaisymas, giesmių sudės
tymas ir “žėlaunuju pietą” 
giesmes. Gi “Viltis” tą vi
sa be jokio skrupulo spauz- 
dina, tarytum, nebūtą svar
besniu Lietuvai dalyką ap
tarti. Ir dar sako, kad tuo 
budu liaudis kultūrinama.

Apsaugok mus, Dieve, 
nuo tokio “kantičkinio” 
kultūrinimo!

Rusijos ištremtieji pasi
džiaugsią.

Rusą laikra štiš “ Rieč ’ ’ 
rašo, kad Rusijos policijos 
departamentas parūpinęs 
naują vietą ištremtiesiems, 
politikos prasižengėliams. 
Esanti tai apylinke, vardu 
“Ruskoje Ustje”, beveik 
ant paties Ledą jurią kran
to, už 3 mėnesiu kelio į 
šiaurę nuo Jakucko, dyko
je, grynoje, be mišką ir gy
ventoją tundroje; artimiau
sias kaimelis už 900 verstą 
— Ust-Janskas. Krasa ten 
gaunama sykį metais. Žie
ma trukstanti 9 mėnesius; 
visą tą laiką žmonės visai 
atplėšti nuo saulės, kuri pa
sirodanti tik 1—2 vai. per 
dieną. Visas žmonią mais
tas — žuvis ir žvėriena; 
duonos visai nesą.

Be abejonės Romanovas 
tuo “išradimu” 'džiaugiasi

Nusižudymai Kauno gub.
N usiž udymą skaitlius,

kaip visur Rusijoje, taip ir 
Kauno gubernijoje smarkiai 
auga. 1912 m. oficialė sta
tistika pažymėjo 157 nusi
žudymus (112 vyriškiu ir 45 
moterių). Dešimtis gi metą 
atgal, ty. 1902 m., tokią nu
sižudymą buvo 86. Tokiuo 
budu nusižudymai, sulygi
nus su 1902 m., 82 nuoš. pa
didėjo.

Daugiausia žmonių nusi
žudė Šiauliuose: ten vienas 
žmogus iš 4.654 nusižudė, 
Panevėžyje — vienas iš 9.- 
445, Kaune — vienas iš 11,- 
471.

Laimingiausias miestas 
— tai Raseiniai, ten nei vie
nas žmogus nenusižudė.

Žmonės daugiausiai žudo
si delei nesveiko proto.

Ir vėl lietuviai skundžiami.
“V. L.” rašo, kad So. O- 

inaha, Neb. lietuviu parapi
jos klebonas vietos anglą 
laikraštyj “The Daily 
News” nusiskundęs ameri
konams ant lietuviu ir juos 
išniekinęs lygiai kaip Bago- 
čius. Tą klebono nusiskun
dimą tame pat laikraštyj 
atitaisąs ir lietuvius patei
sinąs nekoks Juozas Uvick, 
lietuvis.

Netikėtinas daiktas. Mes 
pažįstame asmeniškai So. 
Omahos lietuviu parapijos 
kleboną, kun. J. Jonaiti, ir, 
tikrai manome, kad jis taip 
negali elgties. Greičiausia 
bus tai kokie asmeniški ki
virčai klebono su savo prie
šininkais, kokiu jis ten ne
mažai turis. *•

Rašąs dr. Kudirkos 
biografiją.

“L. Žiniose” rašoma, kad 
nekoks ten Vincas Mickevi
čius, gyvenąs Tolimuose Ry
tuose, renkąs medžiagą dr. 
Vinco Kudirkos biografi
jai. Jis tą biografiją prieš 10 
metą buvęs pradėjęs rašy
ti ir jau vieną skyrių iš- 
spauzdinęs, bet gimus Ru
sijoje ir Lietuvoje anais 
metais judėjimams, visas 
darbas mesta šalin. Dabar 
tasai darbas atnaujinamas. 
P-nas J. Gabrys yra para
šęs J. Kudirkos biografiją, 
bet toji esanti toli nepilna.

- Nori pirkti Duonelaičio 
raštus.

Kituomet T. M. D. buvus 
ketinus išleisti Duonelaičio 
raštus, bet ilgai apie tai be
svarstant, ėmė tuos raštus 
ir išleido Piaseckaitės-Šla- 
pelienės kningynas, Vilniu
je. Kadangi taip atsitiko, tai 
dabar sumanoma, idant T. 
M. Dr-ja iš minėto kningy- 
no nupirktu kelis tūkstan
čius egzempliorių tą raštą 
ir savo nariams padalintu. 
Taip pasielgiant esą butu 
praktiškiau, negu savomis 
lėšomis bent kokius raštus 
išleidinėti.

Antras redaktorius 
kalėjime.

Social istu laikraščiui
“Vilnis” Rygoje nesiseka. 
Tai nė Ahierika, kur viso
kiems padaužoms galima

užsiiminėti plunksnos ban
ditizmu. Nesenai “Vilnies” 
vienas redaktorius uždary
ta kalėjimai!, gi dabar jau 
kitas į ten pat pasiusta ne
užsimokėjus uždėtos 500 
rub. pabaudos už negeisti
nus carberniams straips
nius.

Negreit ten socialistai su
silauks sau laisvojo žodžio.

“Kova” traukiama 
teisman.

Mums pranešama, kad ži
nomas Amerikos lietuviu 
visuomenei dr. Ig. Stankus, 
Philadelphia, Pa., patrau
kęs teisman laikraštį “Ko
vą” ir areštavęs “Kovos” 
redaktorią K. Vidiką, kuris 
tečiau paliuosuotasužstačius 
kauciją. Dr. Stankus “Ko
vą” traukiąs teisman už pa
minėjimą, kad L. D. D. A. 
“Drauge” sukritikavusi jo 
išleistą kningelę vardu 
“Džiova”.

T. M. D. turtas.
T. M. D. išdininkas A. J. 

Povilaika per “V. Liet.”, 
kaipo organą, paskelbia 
smulkmeniškai visą Dr-jos 
piniginį stovį lig balandžio 
1 d. 1914 m. Mes paminėsi
me tik tai, kad dr-ja turi 
$2.422.38 kapitalo. Iš tu pi
nigą geležiniame kapitale 
randasi $1.075.81, likusieji 
gi randasi pas išdininką ir 
skiriami įvairiems bėgan
tiems Dr-jos reikalams.

Išvažiuoja užsienin.
“Viltis” rašo, kad iš Lie

tuvos išvažiuoją užsienin 
nuolat teijBkventi Žemaičiu 
vyskupijos ^Kunigu: buvusis 
antrasis “Vilties” redakto
rius, Joniškio kamendorius,. 
kun. Juozas Dobužinskas, 
— Amerikon ir Kauno šv. 
Kryžiaus bažnyčios kamen- 
dorius Antanas Šveistrys — 
Scotland! j on, Glasgovo
miestan.

Raidžiu rinkėju straikas.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad prieš Velykas bu
vęs gimęs Vilniuje raidžią 
rinkėju (zecerią) straikas, 
todėl per kelias dienas nei 
lietuviu dienraščiai neišėję. 
Straikas pirmiausia gimė 
Zavadskio spaustuvėje, kur 
sumanyta sumažinti darbi
ninkams mokestį. Ne visa
me kame darbininkai laimė
je-

S. L. A. turtingumas.
Iš “Tėvynės” sužinome 

S. L. A. turtą stovį. Sulyg 
sąskaitą tas taip persistato:

Lig balandžio 1 d. 1914 
metą pas išdininką pinigu 
buvo $29.466.36.

S. L. A. namą vertė $33;- 
959.23.

Spaustuvė, administr., li
teral. etc. $4.794.39.

Pas administratorių 
$500.00.

Svarbiausias šių 
dienų klausimas.
Gilaus mokslo ir gero no

ro žmonės per amžius dar
bavosi, triūsė žmonių gyve
nimo pagerinimui. Džiovino 
savo smegenis del įvairią 
išradimą. Žodžiu sakant, 
žengė civilizacijos linkon. 
Pasidėkojant Gutenbergui, 
šiandie jau nebereikia per
rašinėti kningą, bet jas 
spauzdintas aiškiomis raidė
mis apturime iš po ištobu
lintą spaustuvės mašiną. A- 
čiu Kolumbui, šios laisvės 
šalies atradėjui, šiandie čia 
liuesai galime užsidirbti 
kąsnį duonos ir naudoties 
tokiomis teisėmis, kokiu to
li gražu nerasime kitose val
stybėse. Bet atsižvelgus ir 
į šį bėgantį laiką, pamaty
sime daugelį žmonią, kurie 
dirba ir kruta del labo žmo
nijos, nežiūrint ar jie už tai 
bus pagirti, ar papeikti. To
kie tai žmonės taigi ir va
dinasi žmonėmis idealistais. 
Jie stato žmonijai tvirtes
nius pamatus, ant kurią pa- 
budavoti namai neturėtą 
būti sugriauti, ty. sykį at
gaivinta žmonija jau nega
lėtą žengti atgal, bet eitą 
pirmyn prisilaikant nurody
to kelio, vedančio geresnėn 
ateitim Turime pagirti ir 
džiaugties tokiais žmonė
mis, kurie darbuojasi del 
žmonijos labo, nes ją kaip 
tik labai mažai mes ir tu
rime. Tiesa, tveriasi įvairios 
draugijos, atsiranda vienas- 
antras agitatorius, kuris va
rosi, kad tik tokia ir tokia 
draugija turėtą būti uždė
ta, nes iš jos aiškiai, lyginai 
ant delno, pamatoma šiokia- 
tokia nauda — ar ligoje pa- 
šelpa, arba mirus pomirti
nė mokestis. Tatai gi nors 
tos draugijos ir gimtą vie
na po kitos, nors ją kieky
bė pasirodytą jau ir per
daug didelė, visgi jos visos 
turės sau nariu nors neper- 
daug, tečiau pakaktinai, 
kas užtikrina joms pilną gy
vavimą ir brendimą. Bet to
lydžio pažvelgus į tas drau
gijas, kurios tveriamos ne 
del materijalio pelno, bet 
del ideos, kaip štai pav. 
blaivybės kuopos, nors per 
didelį vargą vienur-kitur ir 
užsimezga, bet labai palen
gva auga ir plėtojasi, ir jai- 
gu nėra kam nuolatos agi
tuoti už blaivybę susirinki
muose ir šiaip jau kur tik 
galima, tai tos kuopos no-

Moksleiviu statistika.
“Jaunimo Sapnuose” 

(No. 2) skaitome, kad L. M. 
A. Sus-mas šiemet sumanęs 
surinkti visą lietuviu mok
sleiviu Amerikoje statisti
ką. Tam tikslui parengtos 
anketos, kurios jau ir iš
siuntinėtos žinomiems mok
sleiviams.

Kunigą permainos.
Iš “Žvaigždės” supple

ment© (N©. 16) sužinome 
štai ką:

Į šv. Jurgio parapiją 
Philadelphijoj, Pa., kur bu
vo kun. A. Milukas, naujai 
skiriamas klebonu kun. M. 
Šcdvydis iš Bayonne, N. J. 
Pastaroji parapija kol kas 
pavesta prižiūrėti kun. Kas
pučiui, šv. Onos parapijos 
klebonui iš Jersey City.

Spaudos atgavimo 
sukaktuvės.

10 motą spaudos atgavi
mo sukaktuves rengiamasi 
ir Vilniuje apvaikščioti. Tuo 
dalyku užsiėmusi L. M. D. 
ir, abclnai, visa vietos lietu
viu inteligentija.

Naujas laikraštis.
Juoką ir satyros laikraš

tį “Botagą” netrukus žada 
išleisti p. L. Jakavičius Ry
goje. '

romis-nenoromis laikui bė
gant visai išnyksta.

Štai gražu ir sektiną vi
siems pavyzdį turime iš 
laiku a. a. Žemaičiu vys
kupo Valančiaus. Tas, tik
rai pasakius, žemaičiu apaš
talas, matydamas tarp savo 
vientaučią baisius vargus ir 
nelaimes, paeinančius iš gir
tybės, ėmėsi uoliai darbuo- 
ties ir naikinti svaiginamuo- 
jus gėralus. Tai veikė žodžiu, 
raštu ir pavyzdžiu. Visus 
traukė į blaivybės eiles. Jo 
balso didžiuma paklausė ir 
štai kaip grybai po lietui 
visur užsimezgė blaivybės 
draugijėlės ir labai gerai 
gyvavo, gerai joms klojosi. 
Žemaičiuose girtybė - suma
žėjo, podraug retėjo tarp 
žmonių vargas ir visokios 
nelaimės.

Bet, nelaimė! Štai miršta 
didis blaivybės mylėtojas ir 
jos platintojas, gi sykiu su 
j įlomi ima tarp žmonių nyk
ti ir pagirtoji blaivybė. 
Vienur-kitur blaivybės kuo
pelės visai išira ir išnyksta 
ir pagaliau prisiartina lai
kas, kad užimant Žemaičiu 
vyskupijos sostą a. a. vys
kupui Cirtautui, blaivybės 
kuopelių surandama jau tik 
kelios, bet ir tos be jokio gy
vumo. Kadangi a. a. vysku
pas Girtautas taippat giliai 
atjautė girtybės pragaištin
gumą, kokį ji neša lietu
viams, išnaujo uoliai stojo 
kovon prieš girtybę ir tuo 
tikslu 1907 metais išleido 
ganytojišką laišką, kurį į- 
sakė savo vyskupijos kuni
gams per tris nedėldie- 
nius iš pamokslinyčią per
skaityti žmonėms. Jo tasai 
laiškas nepaliko be vaisiu. 
Tuoj aus vienur-kitur ėmė 
megsties blaivininką drau- 
gijos-kuopos ir laikui bė
gant ėmė sparčiai jos savo 
narią skaitliumi augti. Šian
die tos kuopos išaugo į di
delę blaivybės organizaciją, 
turinčią jau kelis desėtkus 
tukstančią narią.

Taip tai maž-daug dėjosi 
ir dedasi Lietuvoje.

Turime pripažinti, kad ir 
šioj šalyj, Amerikoj, jau y- 
ra nemažai nuveikta blai
vybės dirvoje tarp lietuviu. 
Bet tasai veikimas-darbas 
čia, galima sakyti, yra daug 
sunkesnis, kadangi mieste 
gyvenimas tą visą pasišven- 
čiusiu žmonių veikimą truk
do. Juk čia miestuose smuk
lė šalę smuklės, kur nepa
žvelgsi, visur pamatysi iš
kabą su “šaltu alumi ir ska
nia degtine”. Apart tu vi
są priežasčių, tai vėl didis 
musu žmonią nesusiprati
mas blaivybės klausime. 
Daugelis lietuviu tiesiog ne
mato naudos iš blaivybės, 
tatai ir kuopos taip palengva 
auga. Pagaliau tam tikslui 
mes čia permažai turimi' 
darbininką-agitatoriu. Iš
skyrus keliatą kunigą ir ke- 
liatą pasauliniu inteligentą 
— visi kiti, ty. didelė di
džiuma, nežinia ko laukia ir 
tuo budu po senovei palie
ka artimais svaigalą sėb
rais. Tiesa, ir toj didžiumoj 
yra žmonią su gerais norais, 
kurie rūpinasi įvykdinti ką 
nors gero, kaip tai kurti 
naudingas draugijas varg
šą ir neturtėliu šelpimui. 
Tai pagirtinas daiktas. Bet 
pasiklauskime iš kokios 
priežasties mes turime tiek 
daug vargšu ir nelaimingė- 
lią(? Ar tik tas viskas Bepa

eina iš girtybės? Ir tikrai, 
kad visos ant lietuviu ne
laimės plusta iš tu svaiga
lą. Apsižvelgę ir gerai išty
rę vieno-kito vargšo gyveni
mą pamatysime, kad pirmu
tinė priežastis, kuri intrau- 
kia žmogų vargau ir skur
dai!, yra svaiginamieji gė
ralai. Tat jei taip išteisybės 
yra, visupirmu privaloma 
užtvenkti tą alkoholio upę, 
kuri yra viso blogo motina. 
Pirmiau reik rupinties nai
kinti tarp žmonių girtybę, 
tverti visur blaivybės kuo
pas, gi paskui galvoti apie 
visokios rūšies labdaringas 
draugijas.

Kun. A. Briška.

Karas su Meksiku.
Karo debesis, kokie nuo 

nekuriu laiko rinkosi ant 
Meksiko ir S. Valstiją taip 
smarkiai patvino, kad ant 
galo iš ją ėmė kristi švinas 
ir abiejose valstybėse pra- 
plito smarkus karinis gais
ras. Meksiko pasieniais 
šiandie girdžiamas tik bai
sus kanuolią baubimas, ma
tomi vieni tik iš ją nasrų 
žaibai.

Neužilgo nuo tu kanuo
lią sunkią šoviniu ims griū
ti milžiniški bustai ir nepri
einamos tvirtovės. Žydinti 
ir linksmybės pilni Meksi
ko miestai ir miesteliai bus 
paversti į degėsius ir griu
vėsius, ant kurią ir po ku
riais voliosis kruvini, sumal
ti ir sudraskyti žmonių la
vonai.

Karas — tai baisus, per
imantis daiktas, ypač šią 
gadynę. Bet mirtis, ft-giš, 
reikalauja sau daugiau žmo
nių auką.

Perilgai buvo ramu Suv. 
Valstijose ir perilgai krau
jas liejosi betvarkioj Mek
siko respublikoj, tatai turė
jo būtinai plyšti kruvinas 
vulkanas, kuris ilgai buša- 
vo ir ošė, idant gausiuose 
kraujo upeliuose paskandy- 
ti revoliuciją ir pastatyti 
lygsvaroje taip smarkiai į- 
sikariavusį Meksiką, kur 
kelinti metai siautė bandi
tizmas ir didžiausioji be
tvarkė, suirutė.

Suv. Valstiją valdžią ir 
tautą galėjo mažai apeiti re
voliucija Meksike, kur niek- 
sikonai vieni kitus skerdė 
kaip kokius avinus, patįs 
nežinodami už ką ir delko; 
tas amerikonus juo labiau 
galėjo dar džiuginti, kad toji 
šalis savaimi naikinasi, puo
la žemyn ir per tai laikui 
bėgant lengvai gali patekti 
amerikoną valdžion. Bet 
Meksike revoliucija ir be
tvarkė daug daugiau rūpė
jo Suv. Valstiją kapitalis
tams, kurie tenai į įvairius 
reikalus yra sukišę milijo
nus ir delei revoliucijos iš 
tą milijoną negalėjo turėti 
sau pelno. Tai svarbiausioji 
priežastis, kodėl paskelbta 
Meksikai karas. Kapitalas 
kadangi Suv. Valstijose y- 
ra stipresnis už tautą ir jos 
pažiūras; ranka rankon su 
kapitalu žengia ir valdžia, 
kadangi toje valdžioje yra 
didžiuma kapitalistą, kurią 
ne vienas ir ne keli yra su
kišę dideles pinigą sumas 
į įvairias išdirbystes Meksi
ke.

Giliau apmąsčius visas 
priežastis to kilusio karo,

(Seka ant 7-to pusi.).
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Slovakai kįla ir 
vienijasi.

Labai mažai lietuviams 
tėra žinoma ta sena, bet 
garbingu .slovaku tauta, 
kuri tankiai yra priskaito- 
ma pagal jos senumą, jau
nesne sesute mūsiškės. Kaip 
lietuviai, taip ir slovakai 
nuo amžių nešė nepakelia
mų svetimtaučiu priespau
dos jungą ir tik pastarai
siais metais pradėjo po tru
putį atbusti ir rodyti pa
sauliui savo gyvybės ženk
lus. . Be abejo, atgimimas 
jiems, kaip ir mums, tokiuo
se laikuose kainuoja tūks
tančius brangiausių tautos 
gyvybių ir neapskaitomą 
daugybę tautos energijos; 
vienok, nėra nei mažiausios 
abejonės, kad tiedvi seniau
si tauti kuomet nors nepū
stos ant savų kojų.

Žiūrint iš šalies į šių dvie
jų tautų kovą su jų pri
spaudėjais matosi, kad lie
tuviai jau toliau yra nužen
gę už savo draugus slova
kus ir, rodosi, kad jie grei
čiau galės pamatyti laisvės 
saulutę Įsavoje padangėje; 
vienok, slovakai irgi ne
snaudžia. Pastaraisiais lai
kais jie pradėjo labai gyvai 
krutėti, ir . matyt, kad žen
gia pirmyn daug-didesniais 
žingsniais, negu lietuviai. 
Tas gal atsitinka del to, kad 
jie dar neturi taip daug iš
sigimėlių tarpe savųjų, kaip 
kad mes čia, Amerikoje. Jie 
jau nuo seiliaus turėjo A- 
merikoje savo dienraštį; 
dabartės-gi nuo Naujų Alė
tų.pasirodė ir kitas. Mes dar 
neturime nei vieno dien
raščio. Čia taipgi reikėtų 
atminti, kad slovakų Ameri
koje, jaigu nėra lygiai, tai 
bent nedaug kiek daugiau, 
kaip lietuvių.

Balandžio 4 d. š. m. slo
vakai moksleiviai Ohio val
stijos buvo suvažiavę Cle- 
vclande tikslu sutverti sa-

* vo tautišką moksleivių su
sivienijimą, panašų musų 
moksleivių susivienijimam. 
Tas jų suvažiavimas atsižy

Kapitonas.

“Titanico” nuskendimas.
(Tąsa).

Yorke, po įvairius viešna
mius, nugabenta ant Ellis 
salos į ateivių namus. Apie 
200 pasažierių trečiosios 
klesos pasiliko ant “Carpa- 
thios” iki ryto.

Pulk. Archibald Grade 
buvo įkritęs vandenin, bet 
tuoj liko ištrauktas. Jį pa
sitiko duktė, kuri pribuvo 
iš Washingtono.

Ateivių ant Ellis salos 
apžiūrėjimo jokio nebuvo. 
Liepta su visais apsieiti 
kuošvelniausiai. Ateiviai 
buvo pasitikti ne kaipo sve
timi, bet kaipo artimiausi 
gimines. Suteikta jiems ir 
dvasinė, ir piniginė pašel- 
pa.

Andrew Carnegie aukojo 
nelaimingiesiems $5.000.

Tą pat dieną ir tą pat 
valandą, kuomet atplaukė 
“Carpathia” į New Yorką, 
atvyko taipgi senatorius 
William Alden Smith, Mi
chigan valstijos, ir senato
rius Newlands, Neva dos 
valstijos. Jie buvo įgalioti

mėjo labai puikia, prakilnia 
tautiška dvasia, kur, rodos, 
tiesiog sakė, kad slovakai 
nežus. Prie tos naujos or
ganizacijos iš karto prisira- 
rašė apie 40 moksleivių, 
tarp kurių kuone pusė bu
vo merginų. Matyti, kad 
slovakas mokslą labiau pa
mėgo už lietuvaites, kurių 
kaipir negirdėti.

Suvažiavimai! buvo už
kviestas ir vienas lietuvis 
moksleivis ir mokytojas ma
tematikos Baldwin-Walla
ce kolegijoje slaviškame 
skyriuje. Jis taipgi pagel
bėjo sutvarkyti nekurtuos 
reikalus naujo susivieniji
mo ir davė keliatą naudingų 
jam patarimų.

Matant tokį spartų slova
kų kilimą, lietuviai turėtų 
pasižvelgti į save ir atmin
ti, kad jaigu jie ir toliau 
nestos vienybėje prie dar
bo, tad su gėda greitai pa
sijus aplenktais savo silp
nesniu kaimynu.

P. T.

Buk malonus su visais.
Ant vieno šeimininio ka

po paminklo Kentucky val
stijoj stovi šitoks parašas: 
“Jane Lalor; mirė rugpjū
čio m., 1849 m. Ji buvo su 
visais maloni.”

Ar gali būti geresnė epi
tafija?

Labiausia didiname savo 
laimę, keliame pažangą vi
sos žmonijos, kuomet sten
giamės būti malonus, man
dagus su visais, kuomet 
švelniname savo būdą, atsi
mename apie kitus, būname 
švelnus su kitais ir didina
me jų gerą vardą. Kur nėra 
žmogaus pagodoj imo, ten 
nejauku ir jautiesi nesavy- 
je.

Jei nori būti popui erių ir 
pritraukti žmones, tai turi 
išvystyti savyje prakilnu
mą širdies, linksmumo jaus
mą ir gero velijimą visiems. 
Ir turi rupinties kitų gero
ve ištikro, o ne nuduotai.

Gero velijimas visiems 
suteikia daug malonumo ir 

ištirti visą “Titanic’o” ka
tastrofą.

Ant stoties jiems pasaky
ta, kad “Carpathia” jau 
prieplaukoj. Išgirdę tai, sė
do karieton ir pribuvo prie 
prieplaukos.

Priešingi tvirtinimai.
Verta paminėti keliatą 

faktų, sulyg kuriu išlikusių
jų nuomonės nesutinka.

1. Ar buvo katilų eksplio
zija?

Tame dalyke Archibald 
Grade sako: “Alano žvilg
sniu nebuvo, nes aš tai bu
čiau jautęs. Būdamas ant 
garlaivio, aš bučiau girdė
jęs ir jautęs, bet aš nei gir
dėjau, nei jaučiau. Visais 
jautimais buvau budrus ir 
tėmijau, iš kur pavojus gra
sia. Negaliu daleisti, kad 
ekspliozija butų galėjus iš
tikti be mano jos patčiniji- 
1110”.

Lawrence Beesley tame 
atvejyje rašo: “Ales buvo
me už mylios ar dviejų nuo- 
“Titanic’o”, kuomet apsi
stota irkluoti. Valtis plūdu

prašalina daug nemalonu
mu.4.

Jei įgysi paprotį gražiai 
kalbėti apie kitus ir žiū
rėti tik į jo gerąsias puses, 
tai įgysi sau prietelius ir 
geriausių žmonių ir susigi
miniuosi su visu kuo, kas 
yra prakilnu, gražu, miela.

Jei mes auklėsime savyje 
švelnumą, malonumą, gero 
velijimą, tai galų gale pa
naikinsime iš savo širdies 
visokius pavydumus, rūs
tumą, pyktį, liūdnumą ir 
savimeilę, viską, kas taip 
teršia mus gyvenimą.

Nei jokie pasistengimai 
negali suteikti mums tiek 
laimės ir gerovės, kaip pa
sistengimas barstyti gėles, 
sodinti rožes vietoj usnių, 
kur tik mes pasisukame. 
Jei mes auklėsime ir laiky
sime šviesą, linksmą išvaiz
dą, busime mandagus su vi
sais, tai lengviau susidrau
gausime su geriausiais žmo
nėmis.

Aš pažįstu New Yorke 
moterį, kuri yra raiša ir 
neužauga, bet kuri turi tokį 
švelnų, mandagų, malonų 
pobūdį, kad ją myli kiek
vienas. Ji maloniai visur 
priimama, bet ji myli kiek
vieną ir indomauja kiek
vienu. Ji yra bėdina, bet ji 
in eina į kitų padėjimą su 
širdingumu ir be savimeilės.

Žmonės, kurie jai pavydi 
jos populeriškumo, jos pui
kaus pobūdžio, netėmija, 
kad jų pletkos, jų pamėgi
mas ieškoti ydų kituose, 
žiūrėjimas į kitų silpnąsias 
puses, jų nedateklius, atve
ria jie tuomi savo puikiąsias 
puses ir todėl tokie pletki- 
ninkai nėra populeriai.

Savimeilė yra viena bjau
riausių žmogaus prigimties 
ydų ir ji visų nekenčiama. 
Tas paslaptingas rišantis 
žmones magnetizmas, kurį 
negalima aprašyti, bet kurį 
kiekvienas jaučia, yra ne 
kas kitas, kaip gero veli
jimas kitiems ir nesaviinei- 
lė.

Todėl, jei nori pakilti 
augščiau, tai turi pašalinti 
iš savo kelio savo priešą.

riavo be jokio judėjimo. Ty
liai mes žiūrėjome į garlai
vį; tik kaikurie rymojo užsi
dengę akis delnais. Alums 
nuliudusiems bežiūrint gar
laivio pasturgalis ėmė kil
ti augštyn, atsistojo verti
kaliai ir taip stovėjo be jo
kio judėjimo. Žiburiai tuo 
tarpu, kurie visą laiką kuo- 
ajškiausiai žibėjo, užgęso 
netikėtai, dar kartą žybte
lėjo ir tuomet ant visados 
užgęso. Po to pasigirdo bil- 
dėsis, kurį žmonės neteisin
gai palaikė už katilų eks- 
plioziją. Alau išveizi, kad 
ne kas kitas buvo, kaip tik 
mašinų ir kitų sunkių daiktų 
kritimas žemyn. Krito lau
žydami ir traškindami vis
ką savo kelyj. Buvo iš da
lies dundėjimas, iš dalies 
vaitojimas, iš dalies barškė
jimas ir tai nebuvo įtinus 
dundėjimas, kaip tai prie 
ekspliozijos esti; dundėji
mas tęsėsi keliatą sekundų, 
gal 15 ar 20, kuomet atsi- 
liuosavusios sunkios maši
nos krito žemyn. Aš manau, 
jos pramušė sieną ir nu
grimzdo pirmiau, negu gar
laivis. Bet tai buvo dundė
jimas, kokio niekas dar ne- 
Ibuvo girdėjęs ir kokio nie

Išrauk iš savęs savimeilę ir 
velyk gero kiekvienam. At
mink, ką išleisi iš savęs, tas 
atsispindės atgal.

Orison Swett Marden.

Negalima tylėti.
Iš tikrų šaltinių tenka 

mums sužinoti štai kas:
Wilkes-Barre, Pa. balan

džio 19 d. š. 111. buvo atlai
kytais S. L. R. K. A. 17-tos 
kuopos susirinkimas, kuria
me buvo labai daug trukš- 
nio. Keliatas narių, užsimo
kėjusių už “Draugą”, susi
rinkimui pranešė, kad jie 
negaunanti to savo organo. 
Pirmiausia užsipulta ant 
kuopos išdiniiiko, kad gal 
šis nepasiuntęs į “Draugą” 
tų narių pinigų. Bet kuopos 
išdininkas parodė čia pat 
kvitas apie pinigų pasiunti
mą. Tada atsistojo vietos 
kunigas ir visiems susirin- 
kusiems pranešė, kad už ne- 
regulerį “Draugo” siunti
nėjimą yra kaltas p-nas Ta- 
nanevičia (“Kataliko” lei
dėjas), kuris “Draugo” dar
bininkams prišnekąs, juos 
gal paperkąs ir todėl “Drau
go” siuntinėjimas sulaiko
mas. Girdi, tai p-110 Tana- 
nevičio kaltė, kad kuopos 
nariai “Draugo” neaplaiko.

Tiek mums pranešta.
Nedaug įstabu butų, kad 

tokius niekus, tuščius daik
tus viešajame susirinkime 
pasakytų koks prastas žmo
gelis, bet jei tai daro kuni
gas — tai jau daug tas vi
suomenėje reiškia, nes šian
die lietuviai savo klebonus 
laiko autoritetu ifĮ visoj to 
žodžio prasmėjF Taigi juo 
labiau ir pikta, kad tokie 
žmones nesusivaldo, neišma
no, kaip reik apsaugoti tas 
savo autoritetas nuo supur
vinimo ir visiško pažemini
mo. Tokius nebūtus daik
tus (gi jie miniai ytin yra 
labai svarbus) gali tauzyti 
arba tuščiagalviai, arba per- 
dideli gudruoliai, norinti 
šiokiuo ar tokiuo bildu pa
kenkti savo artimui, kad iš
kabto užbėgus už akių ir 

kas nenorėtų .išgirsti. Buvo 
tai milžiniškas, apkvaiti
nantis dundėjimas”.

Tų, kurie tvirtina, kad 
buvus ekspliozija, yra ne
mažai. Bet artimesni ištyri
nėjimai rodo, kad to nega
lėjo atsitikti. Ugnįs buvo 
tuoj po kolizijos užgesintos 
11* garai išleisti. Todėl ne
buvo ekspliozijos.

2. Ar lūžo garlaivis per
pus?

Keliatas pasažierių tvir
tino, kad “Titanic” lūžęs 
perpus arba net, kad jis į 
skeveldus sulakstęs. Ištiri- 
inai parodė, kad nieko pa
našaus neatsitiko. “Tita
nic” absoliutiškai čielas nu
garmėjo. Beesley rašo: 
“Kuomet dundėjimai apsis
tojo, “Titanic” dar stovėjo 
it kokia kolona. Ales matė
me jį kyšo j ant apie 150 pė
dų- iš vandens, neaiškiai 
stuksant tamsumoj, nusis- 
tiepus į žvaigždėtą dangų. 
Taip stovėjo jis, manau, a- 
pie penkias miliutas. Pas
kui grimstant, truputį pa
krypo ir truputį įžambiai 
panėrė.”

3. Ar kapitonas ir pirmas 
oficierius nusišovė ?

Po laikraščius buvo pa
sklydus! žinia, tad kapito

paniekinus sau priešingus 
asmenis.

Kas indomiau, kad tame 
pačiame 17 kuopos susirin
kime, kaip rašo mums ko
respondentas (tos kores
pondencijos laikraštin ne
dedame), buvo svarstoma ir 
apie organo pasirinkimą a- 
teinantiėms metams. Susi
rinkusieji buvę pasidalinę į 
dvi dali: vieni stoję “Kata
liko”, antri “Draugo” pu
sėn. Tas taigi ir pagundė 
vietos kunigą-kleboną “Ka
taliko” leidėją pašmeižti, 
gi “Draugą” pateisinti. Bet 
toksai kvailas pateisinimas- 
šmeižimas gali kartais at
vilkti liūdnas pasekmes 
šmeižikui, kuris neįstengia 
savęs suvaldyti. Juk ir žo
džio laisvė turi savo ribas. 
Ir tų ribų negalima peržen- 
o’ti

Nesusivaldusiems yra ge
ras vaistas. Tokius gali su
valdyti šalies įstatymai. Ir 
todėl lauksime iš to kunigo 
tuos šmeižimus viešai at
šaukti.

ALUS, VYNAS IR
DEGTINĖ.

I.
Alus, vynas ir degtinė — 
Priešai mus didžiausi. 
Vargiu’ jie mus ir tėvynę; 
Vaisiai jų baisiausi.

II.
Traukia jie mus prie girty

bės,
Ved’ iš tikro kelio;
Paskui visas nedorybes 
Atved’ prie stiklelio.

III.
Barniai, vaidai ir muštynės, 
Baisios žmogžudystės
Vis prasided’ nuo degti

nės —
Iš mus girtuoklystes.

IV.
Kiek uždirbam pinigėlių — 
Smuklės sunaudoja, 
Namie pati girtuoklėlių 
Su vaikais dejuoja.

V.
Laik’s jau, broliai, seserėles, 
Laik’s mums susiprasti;
Rudžio, vyno, arielkėlės 
G erini ą pamesti!

M. J. Urbonas.

nas Smith ir pirmas oficie
rius Alurdock nusišovę. Po 
išsamaus ištyrimo paaiškė
ja, kad nieko panašaus ne
atsitikę. Telegrafistas Ha
rold S. Bride matė kapito
ną ant tilto iki paskutinės 
valandėlės ir paskui matė 
jį kaujanties vandenyj. O 
Alurdock’ą Lightholler ma
tė, kaip jį prarijo vanduo. 
Prieš tą gi jiedu netoliese 
vienas kito radosi.

4. Ar buvo grota “Nearer 
my God to The”?

Kaip tik imta leisti val
tis žemyn, užgrojo kapelija 
ir visą laiką linksmos me- 
liodijos kėlė pasažierių dva
sią. Pulkininkas A. Grade 
rašo apie tai: “Ales laikome 
tą už protingą sumanymą. 
Aluzika nutildo sujudimą. 
Nei vieno tono nepažinau, 
bet žinau, kad tai buvo link
smos meliodijos ir ne gies
mės. Jei, kaip pranešama, 
“Nearer my God to Thee” 
(arčiau mano Dieve prie 
Tavęs') butų buvę grota, tai 
ištikro aš bučiau tai patč- 
mijęs ir bučiau skaitęs už 
netikusį mums priminimą 
apie artimą mirtį. Ta gies
mė butų sukėlusi nuliūdimą 
ir paniką, o mus visų pa

PARYŽIAUS KATEDRA NOTRE DAME.
Kuomet 40 su viršum me

tų prieš Kristaus gimimą 
Julius Ccasar vedė Romos 
kariuomenę užkariauti da
bartinę Franciją, tai jis ra
do gentį, kuri vadinosi Pa
risiu Tos genties svarbiau
sioji sėdyba buvo ant ma
žos Seihos upės salos, da
bar vadinamos La Cite. Vė
liau ta vieta išaugo, plėto
josi didis miestas ir stojo 
krašto sostine, o ant minė
tos salutės buvo pastatyta 
katedra Notre Daine, viena 
didžiausių ir puošniausių 
šventyklų pasaulyj.

Katedra buvo uždėta 1163 
m. ant vietos bažnytėlės, 
stovėjusios nuo ketvirto 
šimtmečio. Kampinį kated
rai akmenį padėjo popežius 
Aleksandras II. Tryliktame 
šimtmety j buvo pabaigta 
statyti, bet visokiais dailės 
papildymais buvo puošia
ma per visus sekančius am
žius.

Puošni katedra nukentė
jo, kuomet 1793 m. ištiko 
Francijoj revoliucija. Revo- 
liueionistai gavę viršų ir 
paskui sucicilikėję, buvo iš
davę dekretą sugriauti šlo
vingą šventyklą. Ant laimės 
dekretas liko atmainytas.

Į juokdaringus cicilikinių 
laikraščių plūdimus geriau 
nutylėti, nes ir taip iš tų 
miltų nebus duonos.

Kuomi yra Huerta? Ar 
jis yra antruoju Napoleonu, 
ar gal tik... ananasu?

stangos buvo daromos, idant 
tai išvengti, kas kuogo- 
riausiai pasisekė atlikti. Aš 
tik du žinau, kurių vardus 
cituoja laikraščiai, kaipo 
autoritetus, kad ši giesmė 
buvo grota. Iš kitos pusės 
visi, su kuriais aš tik šne
kėjau arba susirašinėjau, 
griežtai užginčija tą faktą.”

5. Ar buvo kilęs sumiši
mas ant garlaivio?

Nekuriu buvo tvirtinama, 
kad po kolizijos kilęs sumi
šimas. A. Butt gėdinęs bai
liuosius sakydamas: “Buki
te anglais”. Sulyg gi ge
riausiųjų. autoritetų to vi
sai nebuvę. Veik visą laiką 
viešėjus ramybė ir susival
dymas. Tik kuomet rake
tos ėmė zvembti į padanges, 
kilęs buvo sujudimas, bet 
ūmai vėl visi aprimo. Y- 
pač tai dėjosi del to, kad 
pasažieriai ir jurininkai 
tvirtai tikėjo, kad “Tita
nic” nenuskandinamas. Tai
gi pavojus artinosi labai pa
lengva. Galingas laivas 
skendo colis po colio. Žmo
nės tą matė ir turėjo laiko 
apgalvoti ir susivaldyti. 
Priegtani neišpasakytas ra
mumas jūrės, skaistus dan
gus, oro tykumas, viskas tai 
prigelbejo nuslopinti bai

Vietoj kad šventyklą sude
ginti, ją pavertė į “Proto 
Žinyčių”. Vieton šv. Pane
lės stovylos buvo pastatyta 
laisvės stovyla. Daug kitų 
stovylų ir paveikslų buvo 
sunaikinta. Graikų filosofi
jos žinyčia buvo viduj pa
statyta ir ant sosto buvo so
dinama baleto šokėja ir gar
binama. Pasibaisėtini, pasi
bjaurėtini dalykai dėjosi 
katedroje. Taip tai buvo 
b j auriausiai paniekinta
puošni šventykla.

Prie Napoleono katedra 
vėl buvo atnaujinta ir po 
senovei joje buvo garbina
mas Augščiausis.

Didi katedra dar kartą 
buvo nelabos govėdos pa
niekinta. Buvo tai 1871 m., 
kuomet Francija įsipainio
jo nelaimingai! karau su 
Vokietija. Almėtais metais 
anų laikų cicilikai (tuųmet 
vadinami komunistai) dū
ko Paryžiuj ir puošnioj ka
tedroj buvo pasidarę sau 
buveinę. Kuomet jiems im
ta pliekti kailį; tai, apleis
dami bažnyčią, jie padegė 
ją. Bet gaisras tuoj buvo 
užslopintas ir be didelių pa- 
gadinimų katedra išliko.

Karas nekuomet nepada
ro pažangumo ir visuomet 
tik... žudo žmones.

Linksma gyventi pasau
lyj, kuomet nieko, o nieko 
negirdima apie cicilikinių 
laikraščių tauzijimus.

mę. Kiekvienas mąstė apie 
išsigelbėjimą, o ne apie pa
vojų.

Kapitono Rostrono 
stropumas.

G a rl a i vio ‘ ‘ Ca rpath i a ” 
kapitonas Rostron parodė 
didį sumanumą. Kaip tik 
gavo žinią apie nelaimę, 
tuoj liepė garlaivį pasukti 
katastrofos link ir liepė leis
ti visu garlaivio greitumu. 
Po to padarė sekančius pa- 
davadijimus:

Žinodamas, kad aplinkui 
plaukinėja ledynai, sustip
rino sargybą.

Liepė pirmam of įderini 
prirengti visas valtis, kad 
jas butų galima nuleisti 
kiekvienoj valandėlėj. Po to 
sušaukė visus, kokie tik ant 
garlaivio buvo, viršininkus 
ir kiekvienam liepė prisi
ruošti savo skyrių prie ne
laimingųjų priėmimo, bu- 
teilt:

Daktarui, angliškai kal
bančiam, su visais savo pa
galbininkais liepė lauki i 
valgomojoj salėj pirmosios 
klesos.

Daktarui, kalbančiam ita
liškai, su visais savo pagal
bininkais liepė laukti valgo
mojoj salėj antrosios klesos. 

(Dar bus).
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KATALIKAS ..

Materijalizmas.
Kaip Tomas apaštalas tik 

po apčiuopiamų prirodymų 
panorėjo intikėti apie Kris
taus prisikėlimą, taip ran
dasi daug žmonių, kurie ti
ki tik tam, ką gali paliesti’ 
savo pajautimais. Tokie yra 
vadinami niaterijalistais, 
kadangi jie pripažįsta tik 
materiją ir užginčija visa, 
kas yra dvasiška. Jie są- 
protauja: “del manęs gy
vuoja tik tas, ką aš regiu”, 
bet nenumano, kad tuo jie 
išreiškia nesąmonę. Yra juk 
daug dalykų, kurių aklieji 
iš prigimimo nėra nekados 
regėję, bet tų dalykų esybę 
užginčyti negalima. Yra to
kių esybių, kurių sveika a- 
kis neišgali pamatyti, pa
vyzdžiui, gyvenimą, kito 
žmogaus mintijimą, Įvairių 
menkų esybių, kurias mes 
galime užmatyt tik su pa- 
gelba padidinamųjų stiklų 
ir tt. Irgi laukiniai žmonės 
tiki dvasioms, bijo jų ir 
saugojusi jas Įžeisti.

Materijalistai neišgali iš
aiškinti pasaulio prasidėji
mą. Jie visados remiasi ant 
atomų, ty. mažutyčių, neuž- 
regiamų materijos dalelių, 
bet neišgali prirodyti, kad 
tokių ištikro esama. Jos esą 
amžinos, visur esančios ir 
nematuojamos, bet tat yra 
tokios esybės, kurios pride
ra vieninteliai Sutvėrėjui. 
Jos susiskirsto (grupuoja
si) paskirtoje tvarkoje ir 
taip sudaro daiktus. Bet 
kaip gi gali būti, kad jos 
viename atsitikime sudaro 
medį, o kitame — akmenį? 

■Jos esančios negyvos ir ne- 
liuosos, bot kaipgi jos išga
li daugeliems sutvėrimams 
Įkvėpti gyvybę ir judėjimą? 
Jos esančios be sąmonės,

bet kaipgi žmoguje pavirsta 
į sąmonę!

Materijalistai neišgali iš
aiškinti gyvybės esybės, ty. 
tai, kas auga iš vidaus i 
orą ir veikia. Gyvybė nega
li rustics iš negyvų atomų 
susijungimo todėl, kad su- 
Įvg abclno supratimo, iš ne
gyvo nekados negali įras- 
ties gyvas. Gyvas išsivysto 
tik iš gyvo daikto ir prie 
to visados tiktai žinomame 
pavidale, savo veislės ru- 
bežiuose. Taip, iš rožės dai
go išauga tik rožė, bet ne
kados svogūnas (cibulis) ir 
jaunos rožės dažas yra tok
sai pat, kaip ir senos. Dar 
sakoma, kad gyvybė veisiasi 
materijoje, kaipo ypatybė. 
Jaigu tai butų tiesa, tai ir 
akmenims reikėtų būti gy
viems ir nereikėtų dribsėti 
lavonams. Arba kiti dar sa
ko: gyvybė yra materijos 
žinomo mišinio pasekmės. 
Jaigu tai ištikro taip butų, 
tada, pavyzdžiui, chemikas 
galėtų pa gaminti dygstantį 
žirnį, nes jis juk aiškiai ži
no iš kokių dalių žirnis su
sideda, bet vis-gi to jis ne
išgali. Dar kiti sako: žiloje 
senovėje materijon įkvėpė 
gyvybes išgalę chemiškų 
spėkų priaugimas. Bet tat 
visai neišgalima, nes dide
lis šilumos, šviesos ar elek
tros susikrovimas, kaip tik 
i š n a i k i i ia gyvybę.

Sulyg materijalistų pa
žiūrų mintijimas išreiškia
mas tuomi, kad tai esą tik 
smegenų virpėjimas ir jų 
spindėjimas.

Jaigu tai butų ištikro 
taip, tada jaunikaitis nega
lėtų tą patį matyti, ką šir- 
magalvis, nes senatve per
keičia smegenis. Be to, ne
būtų galima žodžiais ir raš
tu Įkvėpti žmonėms tas pa
čias mintis, nes smegenų

daugumas ir išvaizda yra 
nevienodi. Mintijimas ir no
ras esą tik jausmų sužadin
tas smegenų judėjimas. To 
sąprotavimą vienas rašy
tojas apšviečia sekančiu pa
vyzdžiu. Ant kariuomenės 
mankštinimo pleciaus stovi 
.1.000 kareivių ir artumoje 
būrys mokiniu. Kaip tik o- 
ficierius sukomanduoja: 
stovėti ramiai, šautuvai ant 
pečių! Kareiviai tuojaus ap
sistoja kaip mūras ir išsyk 
sujuda 2.000 rankų, kad iš
pildžius paliepimą. Bet mo
kiniai nusižiūri ir šneku
čiuojas toliau. Jaigu mate
rijalistų aiškinimas butų ti
kęs, tada ir mokiniams rei
kėtų pasekti komandą, nes 
jo žodžiai ore sukelia ban
gas, kurios per ausis įsi
skverbia smegenysna visų 
tų, kurie randas ant mankš
tinimo pleciaus, ir smegenų 
medžiaga sukelia muskulų 
judėjimą. Bet kodėl tat ne
daro tokios pat in tėkmės 
ant mokinių? Tat yra gal
vosūkis, kurio materijai is- 
tai negali atspėti. Toliaus 
mintijimo išgalė, girdi, pri
dera nuo smegenų svarumo 
ir fosforo sąturos; bet tuo
kart užvis gudriausiomis 
turėtų būti avis ir žąsis, nes 
ją smegenyse fosforo ran
dasi užvis daugiausia.

Kaip nuo nenustatytos 
smuikos kįla n (‘tikri balsai, 
taip ir liguistos smegenis 
trukdo mintijimą, vienok, 
mintijimo priežastis nesi
randa smegenyse, bet tik 
dvasioje. Kūniškas nekados 
neišgali sutverti dvasiško. 
Mes taipgi žinome, kad mu
sų “aš” stovi atskirai nuo 
musų smegenų ir nesakome: 
man smegenis mintija, bet 
aš mintiju: tasai “aš” yra 
musų dvasia ir pasilieka tas
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pat, kada smegenis persi
keičia.

Apie materijalįstus pope- 
žius Pius IX 1862 m. šitaip 
pasakė: “Visas jų doros 
mokslas ir visa jų savimei- 

1 lė atkreipta tik turtams Įgy- 
Iti ir tarnauti kiekvienam 
geiduliui. Blogais principais 
jie išteisina visus kimo gei
dulius, neatkreipdami 'do
tuos Į apaštalų žodžius: 
“Jaigu gyvensite del kūno, 

Į tada mirsite”. Materijalis
tų protas yra perdaug at
kreiptas svietiškiems reika
lams ir kūnui, todėl jie ne
išgali apimti to, kas yra 
dvasiško. “Širdis susargina 
protą” — pasakė viena gar

gsi moteris visai teisingai. 
Dievas tiesą yra paslėpęs 
gelmėse ir leidžia ją suprast 
tik tiems, kurie turi teisin
gą ir tyrą širdį. Geriaus mes 
pamatom e m ateri j alizmo 
nenaudingumą, kada prade
dame jį logiškai svarstyti. 
Jaigu nėra Dievo, tada nėra 
ir jokių doros įstatymų,’nė
ra jokios atsakomybės už 
žmogaus darbus. Jaigu žmo
gui nėra dusios, tada jis pa
gal savo esybės stovi ne 
augščiau gyvulio, drįsta gy
venti kaip gyvulys ir dar 
blogiau jo. Neapribotas gei
dulių troškimas, kurį skel
bia materijalistai, yra tuo
kart vienintelė gyvenimo 
gudrybė. Apiplėšimai, nužu
dymai ir kitokie prasikalti- 

■mai gali tuokart pasilikti su 
pilna teise.

Anaiptol, kokį gi nurami
nimą ir palaimą duoda krik
ščionybė su savo augštu ir 
prakilniu mokslu! Jaigu jis 
visur būti gerbiamas ir jo 
visur prisMfikoma, tada nei 
vienam nereikėtų drebėti 
del savo gyvybės ir turto, 
bijoties užpuolimų dorai ir 
garbei, nereikėtų jokios ap
saugos nuo įžeidimų prasi
kaltėlių, kuriuos matome 
toje visuomenes dalyje, kur 
randas žmonės atsitolinę 
nuo Dievo. Kur gyvuoja 
tikra ir gyva tikyba Į Die
vą, ten gyvuoja rami sąži
nė ir linksma, rami viltis 
likti amžinai palaimintu. 

Į Todėl: “Palaiminti yra tie, 
; kurie neregi,, bet visgi tiki, 
ir palaiminti tie, kurie girdi 
Dievo žodžius ir daro pagal 
jų”.

guli nuo jaunimo. Visus ma
loniai prašome dalyvauti 
šiame kongrese, nes prisi
eis išrišti daug svarbių 
klausinių jaunimo reikaluo
se. Taippat kviečiame visus 
gerbiamus tautos veikėjus 
padėti platinti “Lietuvos 
Vyčių” organizaciją, bū
tent tverti naujus skyrius, 
jei kur tokių dar nesiran
da.

Taippat pranešama vi
siems gyvuojantiems sky
riams siųsti prigulinčius 
mokesnius centro išdan išdi- 
ninko vardu ir apie tai pra
nešti centro raštininkui.

Su augšta pagarba
S. Bugnavičius,

“L. V.” Raštininkas.

“LIETUVOS VYČIŲ” 
CENTRO VALDYBOS 

ADRESAI:
M. A. Norkūnas, pirm.,

166 Alei rose st., 
Montello, Mass.

A. Jankauskas, vice-pirra., 
131 E. Mervimack st., 

Lowell, Alass.
S. Bugnavičius, rast., 

Box 251, 
Lewiston, Me.

Ch. Urbonas, išdininkas,
261 AV. Broadway st., 

So. Boston, Alass.
Išdo glob.:
Stanislovas Mačiulskis ir
Agota Simonaniutė,

185 Chesnut st., 
Lawrence, Alass.

Kun. Jusaitis, dvas. vad., 
Lawrence, Alass.

Priėmė stačiatikybę. Len
kijos marijavitu vyskupas 
Kovalskis priėmęs stačiati
kiu tikėjimą ir tuojaus i- 
švęstas popu. Rasi, taip bus 
ir su lietuviais kunigais ma
rijavitais — Tulaba ir Gri
nevičium.

Įsikando.
Alotina: — Kaziuk, kur 

tu nusimušei kaktą?
Vaikas: — Įsikandau, bet 

nesusimušiau.
Motina: — Tai kaip gi tu 

pasiekei ?
Vaikas: — Užsilipau ant 

suolelio ir pasiekiau.

DU-KART NEDELTNIS LAIKRAŠTIS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petnijCia.
- ----------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA: -----------------

AMERIKOJ [ ”e‘a™ J2.5O(pusei matų $1.25
PTTPOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-JLUMVrUJ [joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

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

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

dais ir budinkais su prastais ir labai gerais budinkais turiu mažu ir di
deliu farmu ant pardavimo žemes ligios su moliu su jodzemo ir su smielio 
maišytos, žemės ne išdirbtos turiu visokio gatunko ligios vienas su kel- 
nais kitos su medeis trecios pliki laukai kur gali eiti ir arti be valinio jų 
parduodu visokio didumo plotais arti Miestuku ir priepat gelszkoliu 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 manio j 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, : 1 MICHIGAN

“Ant 
baro 

geriausia^ 
Žmonės supran
tanti vertę geros 
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- X’jA, 
ganėdina kiekvieną žmogų. Nyy
Nusipirk bonką savo šeimynai. \ 

i Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtinė iš i 
nepaprastai puikaus mišinio. 

l Per daugeli metų sendinta 
•X balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai 
miniai švelnios 

K prieprovos daro 
AS?LO degtin? 
? £eru va*stu 
OwVx šeiinyniJ

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago. ’
216 W. Madison Sb A. Chaposke ir T. Podlaskis, Lietu v. Agentai,

“LIETUVOS VYČIŲ” 
KONGRESAS.
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Teisme.
Teisėjas: — Kaip matau, 

tu tik žiemą vagi.
Kaltininkas: — Taip, o 

kas gi daryti tokiais ilgais 
vakarais.

WoilUman 4 SlehM

Didelis tiltas ant meksikoninio geležinkelio, einančio iš Vera Cruz į sostinę Mexi
co City. Tą tiltą amerikonai nori kuogreičiaus paimti į savo rankas, nes jei jis 
liktų suplaišintas — ėjimas į sostinę amerikonams butų labai apsunkintas.

Liepos 7—8 d., 1914 m., 
Brockton’e, Mass, bus at
laikytas Lietuvių Katalikų 
Jaunimo Federacijos vardu 
“Lietuvos Vyčiai” kongre
sas. Sulyg “L. Vyčių” kon
stitucijos kiekvienas sky
rius ar kuopa galės siųsti 
savo atstovą minėtai! kon
gresam Atstovai privalo tu
rėti savo skyrių valdybų 
paliudijimus su vietos kle
bono ar šiaip arčiau gyve
nančio kunigo parašu. Bet 
jaigu toj apylinkėj, kur 
skyrius gyvuoja, nėra jo
kio kunigo, pakanka sky
riaus valdybos paliudijimo. 
Šiaip svočiai, atsilankę kon
gresai], bus priimami kai
po patarėjai. Todėl tau 
kongresai! širdingai kvie
čiam visus, kaip kunigus, 
taip ir pasaulinius inteli
gentus, kuriems rupi švie
sesne mus tautos ateitis, jos 
kultūra, neš tas viskas pri-

Vaikų tarpe.
Jonukas: — Maryte, 

žvaigždelės — tai dangaus 
skylutės.

Marytė: — Netiesa, Jone
li, kad tiek butų skylučių, 
tai visi aniolėliai iškristų iš 
dangaus.

KATALIKO” 
Agentai.

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

Ignacas Sandargas,
Yra musų keliaujantis agentas, Pas 

jį galima užsimokėti "Kataliko” pre
numeratą, pajieškojimis, apgarsinimus 
ir t. t.

J. M. Tananevičia, "Kataliko” 
Leidėjas.

1859 W. Chicago Ave, 
6235 So. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS

Telephonas Seeley 3029
Teleplionas Normal 2G17

Naujas Sąvaitis Laikraštis

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

"ATEITIS” bus bepartyviskas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tar
naus kultūriškiems jaunimo reikalams.

"ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
"ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apie musų jaunimo judėjimų ir 

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

"ATEITI” išlcidinės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovė "A- 
TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti
jos tiesų reikalavimų.

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

"ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:

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

RĖJIMUI DYKAI).
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KATALIKAS

Radvilų Historija.
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KAS SVARBIAUSIAŽMOGAUS GYVENIME?
Be abejo kiekvienas atsakys, 

jog SVEIKATA.
Kad supažindinti kiekvieną darbininką žmogų 

su higijena ir sveikatos užlaikymu, mes 
išleidėme kningą vardu:

SVEIKATA
ARBA n \

j.
TIESUS IR TRUMPAS KELIAS Į) 

SVEIKATĄ.

PAMATINES ŽINIOS IS ANATOMIJOS, F1Z1JOLOGIJOS 
Hl IIYGIJENOS.

11ANKVEDIS PRADINĖMS MOKYKLOMS IR 
PLAČIAJAI LIAUDŽIAI ŽINYNAS.

-r -,<x- A

Ši kuinga sutaisyta pagal plačiai žinomų Amerikos 
ir Europos visuomenėj profesorių veikalus, kaip tai: 
prof. Dr. 1’almer; prof. C. Hagar., prof. II. Connir ki
tus. Joj plačiai aiškinama ligos, jų priežastis ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Kas nori susipažinti su Anatomija, 
fizioliogija ir higiena, ta igyjes šia kningą, lengvai su
sipažins su to mokslo šakomis. KNINGĄ PUOŠIA 
DAUGYBE PUIKIŲ PAVEIKSLŲ PARODANČIŲ 
ŽMOGAUS KŪNO SUDĖJIMĄ.

Išėjus šiai kningai iš spaudos, musų kritikai bei 
medicinos žinovai vienbalsiai pripažino “SVEIKATĄ” 
populeriškiausiu rankvedžiu higijenos bei medicinos 
srityje. Čia paduosime tik trumpute ištrauką iš rim
čiausio ir moksliškiausio laikraščio “Draugija”, einan
čio Kaune”. Drąsiai rekomenduojame šį veikalą, kaip 
mokiniams, taip ir šiaip jau skaitytojams, kurie norė
tų arčiau pažinti, kas yra musų kūnas ir kaip reikia jį 
laikyti, kad butų sveikas” Kiti laikraščiai irgi, visi, 
panašiai apie ją rašė, kai kurie dagi stačiai sakė, jog 
“SVEIKATA” verta aukso tiek, kiek pati sveria.

Taigi patariame, kad ši kningą rastųsi kiekvieno 
lietuvio namuose, ypač jaunimas turi ją perskaityti, 
kad susipažinus su savo kūno sudėjimu ir išvengus li
gų. Kiekvienoje skaitykloje ir kningyne ji turėtų užim
ti pirmąją vietą, tarpe kitų raštų.

Pasiskubinkite užsisakyti, nes veikiai galime jos 
pritrukti, kadangi kas diena išparduodame ddeli skat
ini.

k<-

Kaina tik $2.00
Siunčiant pinigus ar laiškus reikia padėti šitos a- 

dresas: ... r.

“Kataliko” Kningyiias
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

PADĖKITE STATYTI
TAUTOS NAMUS VILNIUJE

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

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA
(Litovskoje Naučnoje Obščestvo), i

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.

■ i Ne visados veidas padailina 
'S žmogų, bet gerai pritaikintas ir 
| pasiutas siutas. Jei nori turėti ge- 
G ra. drabužį tai nejieškck svetimų 
akreueių, ateik pas mane, aš gva- 
1 rantuoj padirbt jums toki drabu- 
Ižį kokio norisito. Prekes žemiau-6 
Isios, didelis pasirinkimas materi-B 

H jų. Daugybė žmonių džiaugiasi ina-S 
ano darbu — busi linksmas ir ta-B 
Smista jei paklausiai mano rodos, n 
| DARAU VISOKIUS PATAISYMUS I

i A. ŽUKAUSKAS
ii Kriaušius Vyrišku Drabužių.
į 3312 S. HALSTED ST.

TELEPHONE YARDS 6789

Kiekvienam apsišvietu
siam lietuviui privalu žino
ti Lietuvos didžiavyrius, ku
rie jos labui darbavosi; ne
gana žinoti tik didžiuosius 
jos kunigaikščius, bet ir 
šiaip jau garsius senovės 
Lietuvos vyrus. Tarpe to
kių vyrų daug kas atsižymė
jo iš Radvilų giminės, kuri 
politikiniame Lietuvos gy
venime, ypač po Liublino 
unijos, svarbią atlošė rolę. 
Kaikuric klaidingai manė, 
buk Radvilų protoplastas 
(protėvis) paeinąs nuo di
džiųjų Lietuvos kunigaikš
čių; tai ne tiesa, lygiai kaip 
ir tas spėjimas, kad jųjų 
prabočių esąs pastarasis 
Lietuvos didis kunigas, va
dinamas Kriyė Krivaitis 
Lizdeika. Radvilų vardo se
nose kronikose nėra, tik 
penkioliktame šimtmetyj 
pirmą kartą yra paminėtas 
Mikalojus Lietuvos, “pod- 
čašas”, vadinamas “Amor 
Poloniac”, didis Lietuvos 
su Lenkija unijos šalininkas 
ir Jurgis, didis Lietuvos ct- 
inanas, žymės (gerbo) 
“Trąba”. Radvilų l'amilija 
urnai išsiplatino, savo veik
lumu ir apsukrumu greitai 
pralobo; buvo laikomi galin
giausiais Lietuvos didžiū
nais pirmoje pradžioje še
šiolikto šimtmečio. Ilgainiui 
susigiminiavo su lenkų ka
raliumi ir Lietuvos kuni
gaikščiu Zigmantu II Au
gustu per moterystę su Bar
bora Radvilaite. Tuoj įgijo 
didelę intaką į karalių ir 
Lietuvos politiką. Tuomet, 
tarpininkaujant Zigmantui 
karaliui, nuo Romo-Germa- 
nijos Imperijos liko papuoš
ti kunigaikščio “Principis” 
garbe. Nuo to laiko intekmė 
į karalių ir Lietuv. politiką 
padidėjo; karalius be Rad
vilų patarnavimo svarbes
nių reikalų nedarydavo. 
Augščiausios ir intekmin- 
giausios vietos buvo Radvi
lų rankose. Besant lenkų 
respublikai, buvo dvylika 
Radvilų senatoriais, ty. va
dais ir kaštelionais, penki 
maršalkais, keturi kanclie- 
riais ir 7 etmonais. Jų rezi
dencija Niesviežo (Minsko 
gub.) išrodė lyg karališka 
sostinė.- Niesvicžo ordinate 
ineigos buvo tokios, kai}) 
visos respublikos; patsai 
karalius tame dalyke nega
lėjo lyginties su Radvilu. 
Niesviežo ordinatai statėsi, 
kad ir neaiškiai, kaipo vieš
pataujantieji kunigaikščiai. 
Jie savo vardams papras
tai prisegdavo kokį priedą, 
kaip antai: piorun, czarny, 
rudy, rybenko, panic ko- 
chanku. Tą pat reiškia pa
rašas ant Niesviežo rūmų: 
‘ ‘ Restauratum regnante 
principe Carolo II” (At
naujinta viešpataujant Ka
roliui II).

Radvilai nemaža nuopel
nų turi Lietuvoje, bet ne- 
mažiaus ir nuostolių jai pa
darė, priėmę Liuterio ir 
Kalvino tikybą. Ją plati
no tarpe savo pavaldinių, 
ypatingai Mikalojus Radvi
las, vadinamas Juoduoju. 
Jis buvo Liublino unijos 
priešas ne del meilės savo 
tėvynės, nes jau nuo senai 
buvo ištautėjęs, bet del po- 
litikinio tikslo.

Radvilų giminę plačiai iš
kerojusi į keturias pasidali-

no linijas: pirma Radvilų 
šaka rašėsi “ant Goniondzo 
ir Medelus”. Ta šaka neil
gai gyvavo, tik iki 1600 m. 
Antra šaka rašėsi “ant Bir
žų, Dubinki), Slucko ir Ko
py liaus”. Paskutinis vyriš
kos lyties tos šakos buvo 
Boguslavas Radvilas, apra
šytas Sienkevičiaus apysa
koje “Potop”. Jis pasimirė 
1667 m., palikęs vieną duk
terį Karoliną globoje Bran- 
denburgijos elektoriaus mo
tinos broliui. Ji ištekėjo už 
Liudviko Margrat'o Bran- 
denburgijos, o jos duktė iš
tekėjo už Ncuburgo kuni
gaikščio. Ji savo turtus už
rašė savo vyrui. Lenkijos 
didžiūnai nemaloniai į tą 
aktą žiurėjo ir nenorėjo da- 
leisti, kad svetimtautis lik
tų savininku tų turtų. Kilo 
iš to byla, kuri tęsėsi ilgai. 
Po bylai daugiau tų turtų 
teko trečiai ir galingiausiai 
šakai Niesviežo Radvilų, 
kurie rašėsi “ant Niesviežo 
ir Olykos”. Garsaus Nie- 
šviežo savininko Mikalojaus 
Juodojo keturi sūnus, kun. 
Petro Skargos atversti į ka
talikų tikybą. Vienas iš jų, 
Mikalojus, vadinamas naš
laitis (sierotka), įsteigė 
Niesviežo ordinaciją arba 
majoratą. Mikalojaus įpė
diniai padidino turtus, ku
rie buvo vadinami aliodoli- 
niais turtais. Paskutinis Di
dintas Dominikas Radvilas 
sužeistas mūšy j, kariauda
mas Napoleono I armijoje; 
jis paliko vieną dukterį 
vardu Stefaniją. Niesviežo 
ordinacijos ordinatu liko 
Antanas Radvilas, artimas 
giminė viešpataujančios 
Prusnose dinastijos. Jo įpė
diniai, gyveną Bbrlyne ir 
šiandie valdo tą ordinaciją. 
Aliodaliniai turtai, kokių 
nemaža butą (400 kvadr. 
mylių) pateko Dominiko 
Radvilos dukteriai. Ji ište
kėjo už kunigaikščio Vit- 
genšteino, Rusijos feld
maršalo. Stefanija jauna 
pasimirė, palikusi dukterį, 
kuri ištekėjo už kunigaikš
čio llolienlohe, susigiminia
vusio su Italijos dinastija 
Carignan. Tie turtai buvo 
rankose kunigaikščių IIo- 
henlohjų iki 1887 m., nes 
tais metais Aleksandras III 
uždraudė svetimtaučiams, 
tai yra ne pavaldiniams Ru
sijos, turėti arba nuomoti 
nejudinamus turtus. Tekino 
budu tie turtai liko parduo
ti rusams. Be Niesviežo or
dinate dar yra Radvilų Len
kijoje, iš kurių nepersenai 
du mirė — Mykolas ir Mo
tiejus.

Iš to trumpo Radvilų his- 
torijos aprašymo matome, 
kad Radvilai buvo veiklus 
vyrai su žymiais nuopelnais 
visuomenės gyvenime. Iš 
dvasiškių tiktai tris jų pa
sižymėjo.

Motiejus, Kievo vysku
pas, bet nieko apie jį neži
noma. Antras Vaitiekus 
Radvil., Vilniaus vyskupas, 
atsižymėjo didžiu dievobai
mingumu ir mielaširdystę, 
jogei liko pramintas “Al- 
mužiiinku” (Elemosinari- 
us). Pažymėta jo gyvenime, 
kad stengėsi Vilniaus die
cezijoje išnaikinti stabmel
dį jos liekanas.

Trečias vyskupas buvo 
Jurgis Radvilas, Juodojo 
Mikalojaus suims. Jis, atsi
vertęs jaunas į katalikų ti
kybą, įžengė į dosinį luo

mą. .Vilniaus vyskupas Va
lerijonas Pro.tasevičius Suš- 
kovskis paskyrė savo koad
jutorium, o jam pasimirus 
liko jo įpėdiniu ir ilgainiui 
kardinolu. Steponas Bato- 
ris, lenkų karalius, užkaria
vęs Inflantus, Jurgį Radvi
lą paskyrė tos šalies vieti
ninku, kame atsižymėjo kai
po geras administratorius. 
Zigmantas III, lenkų kara
lius, paskyrė Krakovo vys
kupu. Jurgis Radvilas Kra- 
kove neilgai viešėjo, nes li
ko pašauktas Romon ir čio
nai trijose konklavose daly
vavo; butą paskalo, kad ant 
jo puolę keli balsai, renkant 
per dvi ęlekciji po Innocen- 
to IX ir Klemenso VIII. 
Jis mirė sukakęs tik 43 .me
tus. J. R. daug prisidėjo 
prie pastatymo Romoj šv. 
Stanislovo bažnyčios.

Baigdamas šitą apie Rad
vilas straipsnį, pridursiu, 
kad Radvilos Biržų šakos 
apdovanojo Seirijų katalikų 
bažnyčią ir kleboną. Kadan
gi jie sekė Kalvino mokslą, 
tai platino jį musų Lietuvo
je ir globė.

“Žib.”

jumi. Karams, ąbelnai i- 
mant, reikia priešinties, bet 
kuomet karas delei nelai
mingųjų aplinkybių susibė
gimo užgema, tuomet musų 
priedermė stoti už tą šalį, 
kurioj gyvenam, kur turi
me laisvą sau prieglaudą, 
už kurią privalome 
mot būti dėkingi.

visuo-

Įsimaišymas Albanijon. 
Kadangi Albanijos provin
cijos Epiro gyventojai su
kilo prieš Wied’o valdžią, 
Italija su Austrija į Spirą 
pasiunčiusios karinę ekspe
diciją gyventojų numalšini
mui.

Kardinolas Australijai. 
Romoj pasklydo gandas, 
kad Australija apturėsian
ti kardinolą. Juo patiksiąs 
Melbourne ’o arcivyskupas 
Carr. Montrealiaus, Kana
doj, arcivyskupas Brucliesi, 
sakoma, taippat busiąs ap
dovanotas kardinolo skry
bėle.

KARAS SU MEKSIKU.

(Pabaiga nuo 4-to pusi.), 
kuris gali praryti milijar
dus dolerių ir šimtus tūks
tančių žmonių, sutinkame 
išvadą, kad persilpna buvo 
priežastis pagimdyti tą ka
rą. Vienas kadangi kelių 
Suv. Valstijų jurininkų a- 
reštavimas m. Tampico, ku
rie greitai paliuosuota ir 
net valdiškai amerikoninio 
admirolo atsiprašyta už tą 
paklaidą, negalėjo pagimdy
ti tokio baisaus trukšmo. 
Atsiprašė ir valdžia visuo
met galėjo tuo pasitenkinti.

Bet sukurstyta per kapi
talistų laikraščius viešoji 
opinija tą kelių jurininkų 
areštavimą pripažino bai
siausiuoju tautos įžeidimu 
ir pareikalavo pas meksiko- 
nus užgana padarymo, Vė
luvos salintavimo; gi kad 
diktatorius Huerta jau ir 
tai]) ten nieko neturintis, 
neišpildė to reikalavimo, 
tatai nepaliko daugiau nie
ko, kaip tik mušties, žudy- 
tios be jokio atsižvelgimo, 
kol viena pusė kitai paga
liau turės nusileisti.

Diktatorius Huerta, ma
tyt, už savo nugaros turi 
gerus parėmė jus, jei jis drį
so suignoruoti Suv. Valsti
jų galingą valstybę. Mato
mai jis tikisi iš kur nors 
gauti sau šiokią ar tokią pa
ramą, jei jis taip atkakliai 
pasistatė prieš Dėdę Šamą. 
Be to viso jis butų nusiže
minęs, prieš galingesnį bu
tų nusilenkęs.

Rasi, kam nors gali ir ne
patikti Suv. Valstijų val
džios pasielgimas; kad pa
skelbė Meksiku! karą ir da
bartinis jos veikimas, tai, 
vienok, kuomet dabar ima 
kanuolės baubti ir žmonių 
kraujas latakais lieties, ir 
kuomet ši šalis, kurioj mes 
radome prieglaudą ir duo
ną, susilaukė sau nesmagu
mų, ir musų lietuvių šven
ta pareiga stoti žvaigždėtos 
Vėluvos apginiman, nes toji 
Vėluva yra laisvės simbolas, 
gi lasvę kiekvięnas musų 
privalo ginti, kuomet jai 
grasiama bent kokiuo pavo-

PAVASARIO 
VAISTAI

Kaip namai reikalauja puo- 
dugnaus apvalymo pavasaryj, 
taip pat ir kraujas to reikalauja. 
Uždarytas gyvenimas, kurį ve
dame žiemos laiku, noroms-nc- 
noroms užpildo kraujų nevalu
mais, o juos privalome išvyt 
lauk taip pat, kaip kad nevalu
mus prašalinam iš namų.

Severos
Kraujo Valytojas

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

Kaina $1.00.

odą
no-

Odos
Išbėrimai

paprastai pasirodo, jeigu 
užleidžiame ir jos tinkamai
apvalome. Kad jų gerinus išplo
vus ir skylutes, arba poras lai
kyti atdarais, — vartokite prau- 
simuisi

Severos 
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.

Parduodama visose aptiekose.
Neimkite kitokių. Reikalaukit 
tikrų Severos Gyduolių.

W.F.SeveraCo.
Ų*ę.£.DAR RAPIpSh IOWA į

Gyduoles iš Lietuvos.
Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 

gyduolėmis (liekarstomis) geriausiu 
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 adresų ir vienų do

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

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

Ar mulei kada-nors laikraštį 

“TOAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-nių puslapių j 
didžiausio formato, vedamas gc- i 
riaušių redaktorių. Rasi jame į 
geriausių raštininkų raštų ir vi- Į| 
šokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atritina reatams S2, puse! m. $1 
Užsienlaose metams $3, pusei mėty $i.S0 

Rašydami laiškus adresuokite
DRAUGAS PUB. CO.
2654 W. 67th St. Chicago, Ill.

elepbone Yards 2750
Pirmos klesos karčema.

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

joms, susirinkimams. Čia panodė- 
iais, utarninkais ir kotvergaie mo
koma šokti, šokiai prasideda 8:00 
v. v.

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

Rittenhouse and
Embree Co.
LENTOS 

visokios rnšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. R0Z1I05 pard.

Tel. Drover 1924

ONA JONIKIENE
AKUŠERKA 

Midwife
3364 S. Halsted st., Chicago

J. W. ZACIIAREVVICZ 
N O T ARAS

Ištiria abstraktus perkanfHms na
mus ir padirba-visus'kl^Kius' 16-’ 
gališkus dokumentus: Amerikoniš
kus ir o Europiškus. Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono ir 
skolina pinigus ant pirmo morgi- 
čio.

Kreipkitės prie tautiečio, kurs 
yra atsakantis, o visados gausite 
teisingų patarnavimų. Prios šv. 
Jurgio bažnyčių.
903 W. 33rd St., Tel. Yards 5428

2 KATALIOGAI DYKAI!
U j abi lietuviškų KNYGŲ nuo 
• seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLETQJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogų, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klarnetų ir 1.1.

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

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

Pirtįs
VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas 

scrcda nuo 8 ryto iki 0 v. vak.
Y A F F E 

908-10 W. 14th St., Chicago,Ill
2 blokui nuo Iliilsted St.

M. A. Norkūnas
Vienatinis 

Lietuvis
IšdlrbSjas.

Visokiu 
ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
rucliotu ir 
padengtu ce- 
lluloid'u.šar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

MoSkM* B.U r.uaow
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Tris kliūtis.pas

kas

ino-
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street,

senąjį svio-taip

ma

li o-

tainstaI

— Kad jau nelenda.

čia

to at
idėjo

nuo to 
mylėjo.

ma-
kai-

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

Sllti-
savo
nors

diena, 
svečiu, 
svečiai

— Gi tu ar ką geresnio 
darai?

— Ne, bet juk reikia, kad 
nors vienas asmuo namuose 
butu blaivus.

never
tą Re-i

Akis — besotės.
— Ko verki, Jonuk?
— Valgyt noriu.

BYLA ŠUNIES SU 
VILKU. 

'(Pasaka-Humo'ras).

matydamas, kad

DR. PETRAITIS, Dentistas 
10756 Michigan Ave., Roseland, 11).

KAMPAS 10S G AT.
Ligonius priimu nuo 9 ryto iki 9 

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

Tokie laikai.
Žmona: — Ir tu vėl pasi

lakei, kad net ant kojų ne
gali pastovėti, eidamas tik

plaukinėjimai tarp
Hamburg

apsakė 
ir,

Mokykloje.
— Pasakyk man, Simnk, 

koks medis geriausia dega?
— Brėžnkas, ponas 

kytojau.
kiekvienas ėjo 
išreikšdami savo 
kiaulė kriuksė,

Nauja Lietuviška Aptieką.
Gaunama visokios gyduoles ir žo

les, neišskirent ir importuot. Duodam 
patarimus ypatiškai arba per laiškus, 

I visiems ligoniams apsaugas, vedusioms 
■ ir nevėdusies.

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

Tikra priežastis.
— Kodėl, tamsta, per

siskirt su savo žmona?

L®

¥

' ■ • v

>401 “
McAvoy’s Malt Marrow yra geras sustiprinto jas. Senstantiems po drugio 
yra ideališkas vaistas. Gang savo aptiek oj.

Humoras = Juokai. -

Neilgai trukus po 
siti kimo pas Sabai i 
vilkas reikalaudamas atlygi
nimo už suteiktą labdary
bę.

— Dabar dar neturiu ga
nėtinai kuo tau atlyginti, — 
atsakė Sabalis vilkui, neil
gai trukus bus šeimininko 
sesers vestuvės, tada ateisi

Senai, labai senai, 
ūkininką tarnavo šuo 
balis. Jisai buvo labai senas 
ir visi jo nebeužkentė, o už
vis didžiau šeimininkė, ku
ri jau senai varė savo vyrą 
padaryti Sabaliui galą, bet 
tasai vis diena nuo dienos 
tęsė, ir Sabalis vis dar tebe
gyveno, nors visų neužken- 
čiamas ir nešeriamas, bu-jr tau duosiu, ką tik iš 
damas vien tik šunies pa
veikslu, o šiaip tebuvo vien 
kailis bei kaulai.

Įgriso ir Sabaliui toksai) 
kartus gyvenimas pas ne
gailestingą šeimininką ir ji
sai sumanė nuo jo išeiti ir 
pasiieškoti geresnę vietą ar
ba ir mirtį sulaukti, kad 
greičiau patrumpinus var
gingas gyvenimo dienas.

Eina jisai per girią ir pa
sitinka ateinanti vilką.

— Kur tu eini? — pa
klausė jo vilkas.

— Mirties ieškoti, — dra- z c

šiai atsakė jam Sabalis.
‘ — Kaip tai! — nusistebė

jo vilkas iš tokio jo atsaky
mo.

Sabalis trumpai 
vilkui savo gyvenimą 
baigdamas, pridėjo:

— Geriau man mirti, 
gu taip vargingai gyventi.

Vilkas, išklausęs jo kal
bos, ir 
menkas grobis iš jo tebus, 
tarė:

— Aš galiu padaryti taip, 
__ kad Mvę visi, mylės, bet tu 

už tai paskui man turėsi 
atlyginti.

Sabalis ant visa-ko 
ko, norėdamas įgyti 
šeimininkų meilę ir, 
jau labai buvo įgrisęs var
gingas gyvenimas, bet dar 
malonu buvo pagyventi ir 
dėlto, vilko pamokytas, ką 
turi daryti, atgal sugrįžo 
pas savo šeimininką ir pa
siliko.

Praėjo kiek laiko beken- 
čiant Sabaliui įvairias nuo
skaudas nuo savo šeiminin
kų ir, diena-dienon stumda
mas, sulaukė rudens, kada 
pradėjo žmonės vasarojų 
valyti. Tada ir jo šeiminin
kė, vaiku nešina, išėjo į pa
miškį linų rauti. Sabalis ne
atsiliko ir bėgo paskui. Šei
mininkė pyko ant neapken
čiamojo šunies už ėjimą, 
varė namo ir kuo nutverda
ma svaidė į jį, bet Sabalis 
neklausė jos varymo, o vis 
paskui ėjo.

Atėjus pas linus, šeimi
ninkė pasodino savo vaiką 
pas lazdyną, padavė jam 
žaislus, o pati pradėjo linus 
rauti. Sabalis atstu atsigu
lė ir laukė atbėgant vilko.

Neilgai trukus, iš miško 
išpuolė vilkas ir, nutvėręs 
vaiką, pradėjo nešti į miš
ką. Sabalis puolė jo gelbė
ti ir lodamas vijosi vilką. 
Šeimininkė persigando ir 
ėmė vyties vilką, o paskui 
bėgdama vis siundė. Smar
kiai puolė Sabalis ant vil
ko ir po kelių užpuolimų 
atėmė vaiką, o vilką nuvijo 
į girią. Šeimininkė nebeį
manė nei kaip bedėkoti Sa
baliui už vaiko išgelbėjimą: 
ir glostė ir bučiavo, ir tuo
jau, parsivedusi namo, pri
šers kilo beįmanydama. Ii-

kur gausiu.
Vilkas sutiko laukti.
Atėjo vestuvių 

Prisirinko daug 
Muzikantai griežė, 
šoko, dainavo. Atėjo ir vil
kas, ir, palindęs po kaka
liu, ėdė visa, ką tiktai jam 
Sabalis iš kur gavęs atnešė.

Pakampėj stovėjo degti
nės boselis: kaž-kaip neat
sargiai kas paliejo degtinę. 
Šuo, savo prietelių mylėda
mas, ir to gėralo jam užda
vė. Vilkui patiko, nes gar
dus buvo. Nuo svaigaus 
skystimėlio vilkas pasigėrė. 
O kas girtas gi tyli: grei
čiausia dainuoja. Girdint, 
kaip vestuvninkai linksmi- 
nasi-dainuoja, ir vilkui už
sinorėjo. Nebeiškęzdamas, 
tarė Sabaliui:

— Ir aš dainuosiu.
— Nedainuok, svečiai ta

ve muš, — draudė Sabalis.
Vilkas susilaikė. Po va

landos vėl atkartojo savo. 
Šuo vis draudė. Už trečio 
karto nebcpaklausė šunies 
ir ėmė dainuoti-staugt. Sve
čiai, išgirdę vilko staugimą 
ir pastebėję kame jis yra, 
užpuolė ji mušti, ir vilkas 
vos gyvas miškan bepas- 
prnko.

Po vestuvių atėjo vilkas

— Daliar aš tave pjausiu.
— Už ką? — paklausė 

nusistebėjęs Sabalis, kuris 
dabar jau nebenorėjo mirti.

— O kam tu neišpildei 
savo prižadų, — atsakė vil
kas.

— Aš nekaltas, — teisino
si Sabalis, — aš tave 
iriau, bet tu nepaklausei 
nęs per tai ir indavei

— Alan nerupi, kas 
kaltas, — atsakė vilkas, — 
bet aš tave apkaltinau ir 
nutaisiau papjauti.

— Toksai teismas nėra 
geras — sakė Sabalis — nes 
be teisėjų vienas negali bū
ti teisingai nuteistas; ir mes 
dabar nežinome, kuris esam 
kaltu. Dabar negerai nei 
man mirti, nei tau mane 
pjauti, nes paskui tau są
žinė išmetinės, kam nekaltą 
papjovei. Geriau išsirinkim 
teisėjus ir, kaip jie nuteis, 
taip ir pasielgsimo.

Vilkas sutiko. Jiedu pa
siskyrė dieną ir vietą,- ka
me turės sueiti su savo iš
rinktaisiais teisėjais, ir per
siskyrė.

Atėjo paskirtoji diena. 
Vilkas, pasiėmęs teisėjais 
lokį, lapę ir kiškį, atėjo į 
pamiškį ir laukė šunies. 
Laukdamas labai nerimavo 
ir dažnai norėjo sužinoti, 
ką tokius atsiveš šuo. Ko
kis apsiėmė būti žvalgu ir, 
įsilipęs į eglę, žiurėjo į tą 
pusę, iš kur turėjo ateiti 
šuo. Valandą praleizdamas,

£
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kas vis lokio klausė, ar 
ateina šuo. Taip praėjo 

gera valanda. Ant galo In
kis ir neklausiamas pranešė, 
kad jau ateina šuo.

— Ką su savimi atsiveda? 
— užklausė vilkas.

— Atsiveda tris labai in- 
doniiiis teisėjus, — atsakė 
lokis: — vienas, eina galvą 
nuleidęs, botagą judinda
mas ir vis kalba: “kur kriu
kis, kur kriukis”. Antras 
labai gražus, malonus, kuo
lą užsivertęs ir vis šaukia: 
“kur maišas, kur maišas”. 
Trečias, tai įstabiausias; 
patsai nedidis, galva ugni
nė, eina akmenis rinkdamas 
ir vis šaukia: “kad tu su
degtum, kad tu sudegtum”.

❖ *
*

Pasiėmęs su sąvimi kiau
lę, katiną ir gaidį, nusiminęs 
šuo ėjo į paskirtąją vietą, 
galvodamas, kaip čia pasi
baigs jo byla. Jo teisėjai 
visai užjautė jo rūpesčiui ir 

savotiškai 
jausmus: 

katinas 
kniaukė, o gaidys katėjo.

Prisiartinus jiems prie 
paskirtosios vietos,, kame 
jau stovėjo vilkas su savo 
teisėjais, kiškis, pamatęs 
šunį, pabėgo į girią, o gai
dys, kad lapė jo nenutver
tų, šoko į medį ir pataikė į 
tą pačią eglę, kame lokys' 
sėdėjo. Lokys persigando ir, 
manydamas, kad puola jo 
uždegt, iškrito iš eglės lauk 
ir palindo po laužu, tik uo
dega lauke beliko. Lapė ir
gi paliego ir pasiliko vienas 
vilkas, kuris taippat nusi- 
uešino į girią. .

Lokys, būdamas po lau
žu, krutino uodegą, kuri pa
sirodė katinui už pelę ir 
dėlto griebė nagais, o lokys 
pamanė, kad nori jį į mai
šą įkišti ir kuogreičiausiai 
nurūko tolyn i girią.

Linksmas Sabalis sugrį
žo namo bylą laimėjęs. Po 
ko dar ilgai ir laimingai gy
veno visų mylimas ir vai
ko išgelbėtoju vadinamas.

Teisme.
— Apskųstasis, ar tams

ta buvai kuomet nors nu
baustas?

— Taip, ponas teisly, bet 
daug sykių aš Imdavau nuo 
bausmės ir palmosuojamas.

Mašininė meilė.
Motina labai imsi minus, 

nes Miagė nori pasimesti 
su savo jaunikiu, gi kuris 
motinai labai patinka.

— Ką gi turi prieš ji, juk 
jis tave myli — sako moti
na.

Miagė: — Et, kas man 
per nauda iš tos mašininės 
meilės!

— Kaip tai?
— Nagi aš sužinojau, kad 

jis siunčiamus man laiškus 
visuomet mašinėle rašo.

ir svyruoji!
Vyras: — Kvaila 

ba!... juk dabar tokie lai
kai, kad net didžiausios fir
mos svyruoja.

— Kodėl?
— Deloi trijų klinčių: 

pirma — daktaras man už
draudė gerti; antra — ne
senai tik šešis stiklelius iš
verčiau; gi trečia — duok 
tai išsigersiu.

Du bankieriu.
— Ar tamsta žinai, 

yra tetinkąs?
— Žinau, tai yra kupo

nas.
— Nuo ko?
— Nuo... karvės!

Redakcijoje.
— Ką, tamsta, ;
— Ei... eiles...
— Kodėl tamsta 

persigandęs?
— Gurbą pamačiau! 

stumk jį šalin iš savo 
lonės, pons redaktoriau!

Pas altorių.
Kabinas i jaunikį: — Pa

sakyk man, mielas 
ar tu turi liuesą ir 
čiamą norą imti štai 
beką sau už žmoną?

Irša: — Ny, kam 
manęs dar klausi? J
pasakė, kad ima, tai ima.

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. Not Inc.

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

Tel. Yards 1658

442 garlaiviu 1.417.710 tonų.
HAMBURG AMERICAN LINE

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

950 pėdu ilgas gi. Vaterland 58.000 
toną.

919 pėdu ilgas gi. Imperator 52.000 
tonų.

Tiesioginiai

atnešei ?

New York ir
Philadelphia ir
Boston ir
Baltimore ir
Halifax ir

Pigiausios kainos iš ir į 
tų.

Ypatinga domą kreipiama { lietuvių
Puikus išrengimai tarpdčvyj ir tro- 

čiojo.j klesoj, Kajutos su 2, 4 ir G lo- 
I vomis, valgomaisiais kambarinis, mau- 
i dynėmis, skalbyklomis ir t. t.

Del smulkmenų rašyk
HAMBURG AMERICAN LINE 

45 BROADWAY NEW YORK.
Arba prie vietos agentų.

Mokesniai nereikalingi.
— Aš gėdinčiaus, jei tu-' 

rėčiau tokią ilgą uosi kaip i 
tu!

— Žmogau! Už nosis mo
kesniai nemokama, tatai ko
dėl aš turėčiau gėdinties?

Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?” 
Gal nežinai kur jų gauti?

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

Ra šyk adresu:

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

It-Gr AC»EC«C

Tananevicz Savings

BANK
CHICAGO, ILL.

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 namu ir lotu Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda nanus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

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

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

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

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

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

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

Nekėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Biznieriai garsinkites “Katalike”

Iki Pat Jo Dugno
Su pobudingii pilnumu vokiško universiteto studentas su pasiganėdmimu ištustina iki dug
no stiklą, kuriame buvo jo tėvynės gyvastį teikiantis gėralas taip jo viejamas

ALMA ’ MATER
Sis pasekamas alus yra vainikas pusės šimtmečio praktikavimo “Beer-Knowledge”, pritai
kinto prie moksliškiausių būdų išdirbinio, žinomų alaus diivymo menui. Pašauk CALUMET

tuo j aus ir pareikalauk be atidėliojimo alaus dėžę.

McAVOY BREWING COMPANY, Chicago, III
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CHICAGOS ŽINIOS.
GĖLIŲ DIENA.

Chicagiečiu domai.
Nesenai buvo “Drauge” 

paskelbta šv. Kazimiero 
vienuolyno ineigą ir išlaidu 
pilna apyskaita. Iš apyskai
tos pasirodė, jogei nors vie
nuolyno savasties vertė 
($120.000.00) dvigubai per- 
augština jo skolą ($63.500.- 
00), ttfi bet gi nemaža kas 
ten lieka padaryti: reikalin
ga tinkama, didesnė koply
čia; pats vienuolynas dar 
pilnai nepabaigtas; galą-ga- 
le reik mažinti ir išmokėti 
skolas. Vienas tik nuošim
tis už skolas painia $3.285.- 
00. Kaip tai butu malonu 
tuos pinigus sunaudoti naš
laičiu užlaikymui ir lietu
vaičiu švietimui! Dabar gi 
juos reik svetimtaučiams a- 
tiduoti, be jokios mums 
naudos.

Toks vienuolyno reikalu 
padėjimas verčia kreipties 
i Chicagos lietuviu duosnu- 
mą, ir prašyti jąją pagel- 
bos. Liko sumanyta pada
ryti visose lietuviškose Chi
cagos parapijose viešą šv. 
Kazimiero Scserią naudai 
rinkliavą. Tam tikslui pa
rūpintas leidimas Jo Mal. 
Chicagos arcivyskupo ir 
miesto majoro. Jo Malony
bė kreipėsi net laišku i vi
sus lietuviškus klebonus, 
ragindamas juos prisidėti 
prie pasekmingos vienuoly
no naudai rinkliavos. Chi
cagos gi miesto majoras da
vė Įsakymus visuose miesto 
distriktuose, kuriuose lietu
viai turi savo parapijas, kad 
policija ten viešai rinklia
vai nedarytu klinčių.

Viešam auką rinkimui 
paskirta 10 d. geguž. mėne
sio, nedėliojo. Toks viešas 
auką rinkimas pas ameri
kiečius yra vadinamas “Tag 
Day Collection”, arba tie
siog “Tag Day”. Amerikie
čiu papročiu pasinaudoję ir 
mes padarysime viešą rink
liavą savo naudai. Auką 
rinkimas yra šitaip daro
mas: rinkėja (aukas pap
rastai renka moteris arba 
panelės) su Įgaliojimo žen
klu ant krutinės (musą rin
kėjos turės lietuvišką šv. 
Kazimiero vienuolyno me
dalį su kokarda ir ant jos 
parašu “Tag Day for the 
benefit of St. Casimir’s 
Convent) atsistoja prie baž
nyčios, viešos kokios įstai
gos ar gatvių kertėje, turi 
rankoje dėžutę aukoms rin
kti ir ženklelius, ar tai iš 
po’peros padirbtus, su tin
kamu užrašu, kam aukos y- 
ra renkamos, arba gėleles. 
Musu rinkėjos turės dalini
mui gėleles. Rinkėja, viešo
je vietoje stovėdama, sten
giasi nuo praeivią gauti au
ką: siūlo ženklelius, gėleles, 
dėžutę rodo. Kas iš praeiviu 
kokią norint auką įmeta, 
gauna ženklelį: užneria jam 
rinkėja ant gUziko poperi- 
ni ženkleli, ar prisega prie 
krutinės gėlelę. Kas nors 
gauna ženklelį, itešioja jį 

viešai, taip kad kitos rinkė
jos, matydamos žmogą su 
ženkleliu, tv. davusį auka, 
nuo jo naujos aukos nerei
kalauja. Rinkėjoms rupi 
kuodaugiaus surinkti auką 
ir jos turi leidimą ir tiesą 
kreipties į kiekvieną pra
eivį, neturintį ženklelio ir 
prašyti pas jį aukos.

Tokio darbo atlikimui 
reikalingas yra didelis rin
kėją būrys. Juo ją savo dar
bui tinkamą daugiau, tuo 
daugiau surenka auką. 
Kiekvienoje iš devynią lie
tuvišką parapiją Chicagoje 
liks surastos organizatorės 
su įgaliojimu sudaryti rei
kalaujamą vietoje pagelbi- 
ninkią skaičių, susitarti su 
jomis, paskirstyti rinkėjoms 
vietas, pranešti šv. Kazi
miero vienuolyno Seserims, 
kiek reikės dėžukią ir ženk- 
lelią, užrašyti rinkėją var
dus, išdalyti joms dėžukes 
ir ženklelius ir, pabaigoje 
rinkimo, suskaityti prie 
kiekvienos, kiek ji pinigu 
surinko ir užrašyti. Rinki
mas ryte prasidės sykiu su 
judėjimu žmonių gatvėse, 
daug-maž tarp šešių ir sep
tynių iki trijų po pietą. 
Rinkėją vardai ir ją surin
ktos aukos bus pagarsintos 
laikraščiuose.

Pilnai pasitikima Chica
gos lietuviais, jog kaip ki
tuose musą visuomenės rei
kaluose jie savo duosnumu 
žymią ir net pirmą užėmė 
vietą, taip ir dabar, prie 
šios progos, musą Ameri
kos lietuviu švietimo reika
le, jie tikrai šv. Kazimiero 
Seselių mokytoją įstaigą 
visomis pajėgomis parems. 
Kiekvienas Chicagos lietu
vis suteiks, pagal išsigalėji- 
mą, savo auką tautos labui, 
savo jaunuomenės globai ir 
švietimui. Viešai parodys, 
jogei sugeba savo reikalus 
aprūpinti, o savo pavyzdžiu 
dar patrauks ir svetimtau
čius dėti aukas prakilniam 
tikslui.

Taip 10 gegužės diena 
liks Chicagos lietuviams 
linksma gėlių diena.

Kun. A. Staniukynas.

Kudikią savaitė.
Pereita savaitė, nuo 19 

iki 25 d. balandžio, vadino
si Chicagoj kūdikio savai
tė (Baby Week). Per tą lai
kotarpį buvo renkama mez
liava Kūdikio Gerovės dr- 
jai. Aplink 2.500 asmenų iš 
liuoso noro, be atlyginimo, 
lankėsi po namus, aiškino 
apie dr-jos veikimą, apie 
kudikią i stotis ir rinko dr- 
jos reikalams mezliavą.

Bridgeporto lietuvės ge
rokai prisidėjo prie to vei
kimo. Fellowship House 
moterią kliubo lietuvės na
rės, kuriu yra devynios, ap
siėmė pasidarbuoti, vaikšti
nėjo iš namą į namus, aiški
no dalykus ir dr-jos tikslą. 
Darbas tai nėra lengvas ir 
malonus. Reikėjo susitikti 
su neprielankiais, šiurkš
čiais žmonėmis. Susitikome 

ir tiesiog grubijoną., Daug 
ko pamatėme, daug prisi
žiūrėjome į mūsiškiu gyve
nimą ir daug patyrėme. Ra
dome labai gailestingu 
žmonelią, kurie maloniai 
priėmė, išklausė aiškinimą 
ir sulyg išgalės aukojo nau
dingam dalykui. Buvome 
pas gerai pasiturinčius lie
tuvius, bet nedaug tarp ją 
užėjome, kurie butą buvę 
mums prielankus. Tikrai 
stebėjomės, kad kaikurie 
pasiturinti tėvai ir motinos 
taip neprijaučia geram da
lykui. Užėjome vietą, kur 
buvo labai nešvaru, langai 
uždaryti, o oras nesvietiš
kai suterštas, taip kad tuoj 
negera ant širdies darėsi. 
Rodos ir menko išmanymo 
moteris turi suprasti, kad 
kambarius reikia vėdinti, o 
taip mažai mūsiškiu tą da
ro. Juk suterštas oras, tai 
patogiausia dirva visokioms 
ligoms. Dabartės, pavasa
riui atėjus, jau visai nerei
kia bijoti langus atidaryti. 
Kaip gali žmogus tikėtis 
būti geroj sveikatoj arba, 
kad kūdikiai sveiki butą, 
jei langai dieną-naktį užda
ryti. Bevaikščiodamos rado
me daug bedarbią. Kaiku- 
riose šeimynose radome net 
po keturis, penkis bedar
bius.

Grįštant prie anos dr-jos 
reikia pasakyti, kad jos į- 
steigtos stotis bus labai 
naudingos ypač vasaros me
tu. Kūdikiai labai kenčia 
nuo vasaros kaitru. Tuomet 
daugybė kudikią serga ir 
miršta, ypač pirmu metą 
amžiaus. Reikia užsiregis
truoti vaikus tose stotyse, 
o gabios, savo dalyką ži
nančios auklės, lankys kūdi
kį ir už tai nei cento ne
reikės mokėti.

Bridgeport! etė.

Iš Sveikatos Departamento 
pranešimu.

Chicagos Sveikatos de
partamentas paskelbia, kad 
per pereitus tris mėnesius 
šią metij — sausį, vasarį ir 
kovą, Chicagoj mirę 9.756 
asmenis. Tai yra 277 asme
nimis mažiau, negu pernai 
per tą patį laikotarpį, 5% 
sumažėjo mirtingumas.

Nors, kaip matoma, mir
tingumas mažinasi, bet dau
gybė miršta pirm laiko. Y- 
pač kudikią pirm laiko daug 
išmiršta. Pernai kudikią, 
dvieju metą jaunesnią, iš
mirė 7.694.

Sveikatos Departamentas 
sako, kad 80% mirė nuo li
gą, kurioms galima užkirsti 
kelią. Tai reiškia, kad per
nai be reikalo mirė 6.155 
kūdikiai. O toks skaičius 
padaro 'jau didoką mieste
lį. Žmonės nusistebi, kuo
met koks tūkstantis žmo- 
nią pinu laiko0žuvo su ko
kiu nors “Titanic’u” arba 
ugniakalniui išsiveržus, bet 
veik netėmija, neatkreipia 
domos, kad čia pat, be jo
kio reikalo, žūva daugiau 
gyvybių, negu tornadui ar 

potviniams ištikus. Kitoms 
didžioms nelaimėms ištikus 
žmonės gausiai aukoja nu
kentėjusioms, o atsiginimui 
nuo didesnio pavojaus labai 
šykščiai aukos teplaukia.

Ant 1.000 kudikią Chica
goj miršta 117, Št. Louise 
97, New Yorke 105, Wa
shingtone 128, Amsterda
me, Holandijoj, 64, Londo
ne 90, Berlyne 142.

Sveikatos departamentas 
praneša kad žmonės vis la
biau ir labiau imą naudotis 
viešomis, nemokamomis 
maudynėmis. Per pereitus 
tris mėnesius maudynėmis 
pasinaudojo 118.910 asme- 
nįs. Pernai gi per tą patį lai
kotarpį — 106.998. Pažymė
tina, kad moterią skaičius, 
besiu audo j ančių ma udynė- 
mis, sumažėjo ant 520.

Kudikią Gerovės dr-jos 
veikimas.

Kudikią Gerovės dr-ja 
(Infant Welfare Society) 
gyvuoja Chicagoj jau nuo 
1910 m. Jos tikslu yra bėdi
ną žmonių apgyventose 
miesto dalyse steigti stotis, 
jose užlaikyti gydytoją ir 
auklę, kad teikti daktariš
ką pagelbą kūdikiams ir pa
tarimus moterims. Visokie 
patarnavimai stotyse teikia
ma visai dykai. Dabartės ta 
dr-ja jau užlaiko 13 stočių. 
Pernai jose slauguota 3.678 
kūdikiai. Auklės taipgi lan
ko namus ir duoda įvairius 
pamokinimus ir patarimus. 
Pernai buvo auklią aplan
kyta 41.647 namai.

Dr-ja nori turėti išviso 
50 stočių, 50 gydytoją ir 65 
aukles. To užlaikymui rei
kėtų kasmet $110.000. Dr- 
ja, iš savo patyrimo pama
čius, sako, kad turint 50 
stočių išgelbėtą nuo mirties 
2.200 kudikią kasmet. Ir tą 
atliktu už $110.000. Tai yra 
kūdikio išgelbėjimas nuo 
mirties atsieitii $50. Taigi 
kas aukoja tai dr-jai $50, 
išgelbsti vieną kūdikį nuo 
mirties.

Kaikurios stotis yra lie
tuviams prieinamos. Štai 
kokios arčiausios lietuviams 
stotįs: ant North Side ran
dasi stotis vardu Armi
tage, po num. 1945 W. Ar- 
titage avė.; į tą vietą reikia 
atsilankyti utarninkais ir 
pėtnyčiomis 2:30 vai. po 
pietą. Northsidiečiai dar tu
ri ir kitą stotį — St. Eliza
beth, po num. 1360 N. Ash
land avė.; į tą vietą reikia 
eiti seredomis ir pėtnyčio
mis 1:00 vai. po pietą. Ar
čiausia lietuviams stotis ant 
Town of Lake yra vardu 
Davis Square, 44 g. ir 
Marshfield avė.; į ją reikia 
eiti utarninkais ir pėtny
čiomis 1:00 vai. po pietą. 
Lietuviams Apveizdos Die
vo parapijos yra prieinama 
stotis vardu Helen Day, po 
No. 702 Barber st.; į ją rei
kia eiti utarninkais ir ket- 
vergais 2:00 vai. po pietą. 
Bridgeportiečiamd arčiau
sia stotis yra vjfydu Bon
field, po num. 3052 Gratten 
avė.; į ją reikia kf|?ipties u- 
tarninkais ir pėlnyčiomis 
10:00 vai. prieš pietus.

Stotyse rengiama aiškini
mai motinoms apie kudikią 
užlaikymą ir atneštieji kū
dikiai yra rūpestingai ap
žiūrimi ir pasveriami. Ser
gančiu kudikią motinoms 
duodama įsakymai, kaip 
laikyti kūdikį. Visi kūdi
kiai, užregistruoti stotyse, 
esti auklią lankomi namuo
se ir jos žiuri, ar daktaru 
paliepimai pildomi, ar šva
riai kūdikis užlaikoma, ar 
kambariai vėdinama ir tt. 
Tai labai naudingos įstai
gos ir labai lietuviams pa
tartina kreipties į tokias 
stotis.

Mokyklą cenzus.
Gegužio 4 d. mieste Chi

cagoj prasidės mokyklas 
lankančiu vaiką surašinėji
mas, kitaip vadinamas cen
zus. Mokyklą departamen
tas kas metai atlieka tą su
rašinėjimą ir surašo ne tik 
mokyklas lankančius vai
kus, bet visus, kiek tik ją 
yra. Kiekvieno vaiko ir jo 
gimdytoją pažymima ir 
tautinis paėjimas. Todėl lie
tuviu pareiga atsilankiu
siems surašinėtojams pasi
sakyti, kad jie yra lietu
viai, bet ne kitokie. Jei visi 
lietuviai to patarimo šven
tai prisilaikys, tada suži
nosime, kiek musą pačią ir 
musu vaiką randasi Chica
goje. Todėl lietuviai turi 
būtinai pasisakyti esą lie
tuviais.

Dr-jos privalo žiūrėti, ką 
renka įvaldybą.

Kilimas ir bujojimas dr- 
jos labai priklauso nuo ge
ros, veiklios valdybos. Su
mani valdyba dau gero dr- 
jai padaro. Iš kitos pusės 
bloga valdyba daug blogo 
padaro. Štai kaip buvo mu
są Liet. Taut. K. Algirdo 
dr-joj Melrose Parke.

Buvo kilęs dr-joj sumany
mas pasiskirti sau organą. 
Kur kas didesnė nariu dau
guma yra geri katalikai ir 
mylinti tautą. Bet atsirado 
tarp ją ir sucicilikėjusią na- 
rią. Iš pastarosios rūšies y- 
ra keli valdyboj. Kuomet ėjo 
svarstymai pasiskirti orga
ną, tai cicilikai, žinoma, 
piršo savo laikraščius. Ki
ti gi stojo už “Kataliką”. 
Buvo nutarta, kad kiekvie
nas narys atneštu apt kor
čiukės parašęs, kokį laik
raštį renka už organą. Pas- 
tarajin dr-jos susirinkiman, 
buvo suneštos korčiukės. 
Pirm, pamatęs, kad kur kas 
didesnė dauguma balsavo 
už “Kataliką”, tuoj ėmė 
ieškoti priekabią, paskui 
kilo ergelis ir imta varyties 
ant to, kad nerinkti jokio 
organo. Ir liko nutarta, kad 
visai nerinkti sau organo. 
O viršininkai neprivalo žiū
rėti kas jam patinka, ar 
nepatinka, bet turi vykdin- 
ti tai, kas narią yra nuta
riama. Svarbiausia, vienok, 
yra tai, kad tautinės dr-jos 
nerinktą sau ciciliką laik- 
raščią organu ir kad ne
rinktą ciciliką viršininkais.

“Kataliko” skaitytojas.

Kensingtone du lietuviu 
persiskyrė su šiuo 

svietu.
Staigi mirtis užklupo Ku- 

činskį. Buvo tai balandžio 
21 d. anksti iš. ryto. Truko 
galvoj votis; Buvo pašauk
tas kunigas, bet kunigui a- 
tėjus nabagas jau buvo be 
žado. Palaidota šv. Kazi
miero kapinėse.

Balandžio 22 d. ant C. E. 
E. geležinkelio ties 46 g. 
liko suvažinėtas K. Urbo
nas. Buvo nevedęs.

V. G.

Mirė lietuvis.
Pereitą nedėlią mirė Au

gustas Veisas. Dirbo prie 
taisymo vagoną. Kilęs iš 
Kauno g., Kelmės par. Bu
vo kalvinas. Paliko Lietu
voj du sunu. Prigulėjo prie 
Voluntary Relief Depart
ment ir jo posmertinė yra 
$500. Prie kompanijos dar 
buvo padėta aplink $100. 
Turėjo dusulį ir ilgai sir
guliavo.

Girtuoklystės vaisiai.
Visur matosi blogi gir

tuoklystės vaisiai. Štai pas 
mus, Melrose Parke, nedė- 
lioj, balandžio 12 d., vienas 
vyras, kuriam nerupi geri 
laikraščiai ir apšvieta, pri- 
siputęs įkliuvo bėdon ir ne
maža nukentėjo, o gal dar 
bus ir blogiau. Už neman
dagu pasielgimą su mote
rim buvo gerai apdaužytas 
ir buvo patekęs šaltojon. 
Nors liko išbyluotas, bet be
ne tik tuomi nesibaigs. Bu
sią jam dar blogiau.

Tai vienas iš daugelio pa
našią atsitikimą. Vis tai 
darbeliai, kurie atliekami 
svaigalu įkaušus.

“K-ko” skaitytojas.

Apvogė lietuvį ant Town 
of Lake.

Al. Stirbis, gyvenąs po 
No. 4503 So. Pauluina st., 
liko apvogtas balandžio 23 
d. aplink 1:00 vai. po pietą.

Pavogta $50 grynais pi
nigais, moteriškas auksinis 
laikrodėlis ir vyriškas laik
rodis. Išviso pavogta už 
,$170.

Vagiliai sprauniai apsi
suko. Niekas ją nepamatė.

Tegu kitiems buna pamo
ka, kad pinigus nelaikytą 
namuose ir brangmeną ne
įsitaisytą arba bent nelaiky
tu bile kaip pamestas.

J. J. S.

Demokratą kliubo vakaras.
Pereitą subatą, balandžio 

25 d., šv. Jurgio salėj minė
tas kliubas buvo surengęs 
gan dailią pramogą. Buvo 
šokiai, Grand March, pra
kalbos ir gera muzika.

Pažymėtinai gražiai atsi
liko Grand March. Jį su
maniai vedė Juozas Sobol ir 
p. A. Mažeikienė. Paminėti
na, kad p. Juozas Sobol y- 
ra šiemet pabaigęs John 
Marshall Law School. J. 
Sobol yra žentas p. Rokošo, 
vieno seniausią Chicagos 
lietuvią veikėju.

Po didžio Grand March 
prasidėjo programas, kurį 
vedė p. P. Mažeika. Kalbė

tojai aiškino demokratą 
partijos platformą.. Muzi- 
kalė programo dalis ypač 
šauniai pasižymėjo. Ta pro
gramo dalis buvo išpildyta 
“Mylėtoju styginės muzi
kos” dr-jos. Dr-jos pirmi
ninku yra žinomas Chica
gos lietuvjiu veikėjas, ge
ras tėvinainis, birutninkas 
p. Vaclavas Vitkevičia. Prie 
d--jos priguli 12 asmenų. 
Šitame vakare visi nariai 
su gitaromis mandolinomis, 
balalaikomis pasirodė prieš 
publiką. Didžiai džiugino 
susirinkusius savo gabiu 
džiržginimu. Dr-ja žada pil
si jungti prie “Birutės” dr- 
jos ir plačiai veikti lietuvią 
vakaruose. Linkėtina jiems 
geros kloties.

Ten buvęs.

Paskutinė virimo pamoka.
Tarp naudingu moterią 

“Apšvietos” dr-jos veiki
mą yra jos rengiamos viri
mo pamokos. Šiemet tos 
pamokos atsibūdavo Fel
lowship House kas ketver- 
gas. Šiuometinės pamokos 
buvo labai lankomos, negu 
kad pereitais metais. Ima
ma, mat, suprasti naudą ge
rą veikimą.

Pereitą nedėlią buvo pas
kutinė virimo pamoka. Bu
vo išrengti dailąs pietąs. 
Atsilankė ir dr-jos yiršiniii; 
kės. Iš valgią paminėtina 
“chop sooy”. Ištikro vargu 
bau ilgakasis geriau butą 
pagaminęs. Pietąs praėjo 
labai linksmai. P. J. Bu- 
činskis nuėmė paveikslus.

Šv. Petronėlės dr-jos 
vakaras.

Pereitą nedėlią šv. Jur
gio salėj atsibuvo minėtos 
dr-jos vakaras su lošimu 
veikalo “Palocius ežero 
•dugnuose”. Dailus veikalas 
buvo gerai atloštas. Žmo
nių buvo gerokas būrelis. 
Vakaras pasibaigė šokiais.

Rep.

“Užburti turtai” scenoj.
Ateinančią nedėlią šv. 

Jurgio salėj Dramos dr-ja 
stato scenoj dailią melodra
mą “Užburti turtai”. Dra
mos dr-ja turi gabius lošė
jus ir jos rengiamieji va
karai yra aplankytum

Išėjo iš spaudos “Musu 
Dainiai”.

Geras veikalas žinomo ra
šytojo K. Puidos “Musą 
Dainiai” jau išėjo iš spau
dos ir galima gauti “Kata
liko” kningyne. Svarbus ir 
indomus veikalas.

Atėjo “Vairo” No. 5.
Tik ką atėjo “Vairo” No. 

5. Galima gauti “Kataliko” 
kningyne. Pilnas gražiii pa
veikslą, indomią straipsniu, 
gerą žinią apie Lietuvos 
dr-ją stovį. Visi straipsniai 
neilgi ir baigiasi tame pat 
numery j.

“Kataliko” kningyne pa
didinta ir paįvairinta atvi
ručiu pasirinkimas. Yra 
dabartės įvairią įvairiausią, 
gražią gražiausią aitviru- 
čią.
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10 KATALIKAS

POLITIKA.

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.), 
sirėmimų. Ties Korica jau 
buvęs vienas kruvinas mu
šis, kur žuvę daug sukilėliu, 
tarp kurių surasta ir grai
kų kareivių.

Taippat kruvini susirė
mimai atsibuua Makedoni
joj, dalyj, priklausančioj 
serbams. Tenai gyventojus 
prieš Serbiją kiršina bulga
rai.

Neramu Balkanuose.

UŽPULTA AMERIKONI- 
NĖS MOKYTOJOS.

Turkai žmogžudžiai begink
les moteris apiplėšė.

Amerikoninės kolegijos 
Beirute mokytojas andai 
užpuolę turkai žmogžudžiai 
ir apiplėšę. Viena mokyto
ja pašauta. Tas atsitiko ant 
ežero, kuomet mokytojos 
valtimis buvo pasileidžiu- 
sios del prasimankštymo.

Tuo dalyku kreiptasi į 
Turkijos valdžią. Ši pažadė
jus žmogžudžius sugaudyti 
ir prigulinčiai nubausti

Bet ieškok vėjo laukuose.NAUJAS ALZACIJOS 
GUBERNATORIUS.

Vis tai pasekmes gyven
tojų sumišimų.

Vokietijos provincijų Al- 
zacijos ir Lotaringijos gu
bernatorius, grafas Karolis 
von Wedel, padavė savo re
zignaciją ir kaizeris Wil- 
belmas ją priėmė, podraug 
suteikdamas Wedel’iui ku
nigaikščio titulą. Wedel pa
sitraukė po garsiam skan
dalui miestelyj Saverne, 
kur vokiečiai kareiviai tero
rizavo gyventojus.

Į Wedel’io vietą nuskirta 
karo ministeris Dahvitz, gi 
pastarojo vietą užėmė Frid. 
Loebėll, kaizerio civilės 
kanceliarijos viršininkas.

VERA CRUZ SUBOM
BARDUOTAS IR 

PAIMTAS.

BYLA UŽ ĮŽEIDIMĄ.
Už rekrutų kankinimą pa

teko kalėjimam
Vokietijoje pasibaigus 

byla vieno laikraščio dviejų 
redaktorių, kurie teismo 
nusprendimu uždaryti tvir
tovei!, kiekvienas pusei me
tų, už sukritikavimą išleis- 

-Ho Vokietijos sosto Įpėdinio 
įsakymo savo pulkui Dan
cige. Sosto Įpėdinis tuomi 
esąs labai užganėdintas. 
Bet kuomet jis kitų pasiel
gimus kritikuoja, tai teis
mas jo nebaudžia. Mat, jis 
turi ncpaliečiamybės privi
legiją.

Berlyne grenadierių pul
ko 9 paoficieriai uždaryta 
kalėjiman trumpesniam ir 
ilgesniam laikui už rekrutų 
kankinimą. Matyt, gerai re
krutus kankinę, jei patiko 
juos tokia bausmė. Tas Vo
kietijoj nepirmiena.

MOTERIŲ MALDNAMIS.
Prie jo negalės prigulėti 

vyriškiai.
Andai Londone atidaryta 

naujas maldnamis vardu 
“Naujas Idealas”, prie ku
rio galės prigulėti tik vie
nos moterįs, kur jos laisvai 
galėsiančios politikuoti už 
moterių lygiateisę. Inaugu- 
racijinį pamokslą pasakius 
pastorius sijone, “reve
rend” Hatty Baker.

Baker savo pamoksle pa
žymėjus, kad tarp naujos 
gadynės moterių platinąsis 
savarankumo jausmas ir 
pasaulis vis arčiau žengia 
link idealo, leizdamas mo
terims visur įgyti lygiatei
sę. Sulaikymas moteries nuo 
lygiateises — yra lygus pa
žangos sulaikymui.

Toliau kalbėdama apie 
moteries vertę “reverend” 
Baker priminė, jogei Abra
omas tankiai darydavęs 
klaidas, taip, kad Dievas 
jam porą sykių pasakęs pa
klausyti savo žmonos pata
rimo. Jaigu Pilotas butų 
paklausęs savo žmonos, tai 
pasaulis butų išvengęs di
džiausios tragedijos — 
Kristaus nukryžiavimo.

Po poros dienų šaudymų, 
amerikonai pagaliau užėmę 
visą miestą Vera Cruz. Mek
siko komendantas Maas su 
savo neskaitlinga kariuo
mene pasprūdo linkon Mek
siko sostinės ir laukiąs sau 
pagelbon kariuomenės. Ma
nąs Vera Cruz iš ameriko
nų atimti. Bet tas jam ne
pasiseks, nes aplinkui mies
tą per kelias mylias ameri
konai jau nutaisė savo nuo 
laivų nuimtas kanuoles ir 
tik laukia priešininko pasi
rodymo. Be to, šį utarninką 
į Vora Cruz pagaliau atga
benta 5.000 reguliarūs ame
rikonų kariuomenės iš Te
xas. Ši kariuomenė pradės 
skinti pirmutinį kelią į 
Mexico City, kur vadovau
ja Huerta.

Vera Cruz apylinkėse gir
dimi vis dar šaudymai, nes 
meksikonų būriai pabėgę iš 
miesto pasislėpė ant kalvų. 
Nepabėgusie  j i meksikonai 
kareiviai arba liko pirmąją 
susirėmimo dieną užmušti, 
arba sužeisti, kitus ameri
konai paėmė nelaisvėn.

Visas miestas imta valy
ti. Daugiau kaip 150 meksi
konų lavonų palaidota. Su
žeistai sius amerikonai gy
do kaip saviškius. Ligšiol 
žuvo keliolika amerikonų 
jurininkų. Jų lavonai par
gabenami į Suv. Valstijas. 
Sužeistųjų esą keli desėtkai, 
kurių daug turėsią mirti.

Miestas randasi admirolo 
Fletcher rankose. Jis išlei
do į vietos gyventojus mek- 
sikonus atsiliepimą, idant 
jie užsilaikytų ramiai, pra
dėtų išnaujo mieste visokią 
savo paprastą prekybą, ati
darytų sankrovas, nes vi
siems užtikrinama laisvė. 
Liepta miesto valdybai už
imti savo paprastąsias vie
tas, bet pastaroji atsisakius 
taip elgties. Tatai admiro
las Fletcher padalinęs mies
tą į distriktus ir kiekviena
me distrikte nuskyręs po 
vieną oficierą viršininką, 
kuris turįs prižiūrėti tvar
kos.

Gyventojams aštriai už
drausta su savimi nešioti 
ginklus. Nepaklusnieji tuo- 
jaus areštuojami ir uždaro
mi į kalėjimą. Be to ameri
konai nusprendę del visako 
visuose namuose padaryti 
kratą, ir visus atrastus gin
klus sunaikinti.

Į Vera Cruz laimingai at
keliavęs iš Meksiko sosti
nės Suv. Valstijų ambasa
dorius. Iš ten jis keliausiąs 
į Suv. Valstijas.

Jis pasakoja, kad Mexi
co City gimęs baisiausias

trukšmas išgirdus apie Ve
ra Cruz užėmimą. Tečiau 
Huerta įsakęs policijai ir 
kariuomenei neleisti daryti 
jokių sumišimų priešai ten 
gyvenančius svetimžemius. 
Visame mieste demonstra
cijos dienomis ir naktimis 
atsibuna. Bet Huerta daug 
turįs ir priešininkų. Jo ša
lininkai Suv. Valstijų vėlu- 
vas draską ir mindą. Bet 
tuo viskas ir baigiasi. Žino
ma, Huerto valdžia be to 
dar rūpestingai ginkluojasi.

Dabar prie Vera Cruz ir 
Tampico suplaukęs visas 
Suv. Valstijų Atlantiko lai
vynas, kuris saugoja pak
raščius nuo ginklų ir karo 
amunicijos įvežimo Meksi- 
kan. Ir Pacifiko pusės taip
pat visi Meksiko uostai už
blokuoti. Meksikas dabar iš 
užsienių jokių ginklų nei a- 
municijos negali gauti. 
Taippat ir revoliucionis- 
tams neleidžiama gabenties 
ginklus iš Suv. Valstijų ir 
kitur. Atvežami į pakraš
čius ginklai ir amunicija 
tuojau konfiskuojama.

VISOKIOS ŽINIOS.
Kurdai sukilo. Turkijos 

Armėnijoje sukilo kurdai, 
kurie ėmė terorizuoti vietos 
gyventojus. Armėnijos pat- 
riarkas tvirtina, kad kurdai 
sukilę ne prieš armėnus, bet 
prieš dabartinę jaunatur- 
kių valdžią, nes taip tvirti
nąs kurdų vyriausiasis va
das, šeikas Mollah Selim. 
Turkijos valdžia priešai su
kilėlius pasiunčius kariuo
menę.

Grafas vagilius. Andai 
Paryžiuje suareštuotas Ba
varijos aristokratas, grafas 
Maksiifiilijanas von Mont- 
gelas, kuris pavogęs pas 
vieną jubilicrių . įvairių 
brangakmenų vertės $125 - 
000 ir tai su tais norėjęs pa- 
sprųsti į užsienį. Su juo 
suimta keturi jo draugai ri
jo žmona. Jo namuose be 
to atrasta daug brangių pa
vogtų daiktų. Sakoma, jis 
priklausąs tarptautinių va
gių organizacijai.

Draugijoms Pranešimas
Daugumui Chicagos lietuvių yra žinomas puikus daržas pik- 
ninkams Reisig’s Grove, Riverside. Dabar ta vieta vadinsis 
Tautiškas Daržas arba “National Grove”. Šitas daržas 
bus patogiausia vieta lietuvių pikninkams. Gerbiamos drau
gijos teturį tą vietą savo domoj. Daržan pasiekiama La 
Grange gatvekariais važiuojant Desplaines Av.

Sulyg daržo išrandavojimo ir visas informacijas suteikiama:

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

arba Darže pas Marozą, daržo užveizetoją.

Puikus 3 klasos ir tarpdėnio išrea- 
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.

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 St, Chicago, Ill.

Nauji Raštai.
“Vairas” — literatūros, 

dailės, mokslo, visuomenės 
ir politikos laikraštis. Va
sario 20 d., 1914. No. 4.

Laikraščio turinys:
1. Poetas ir kultūra. — 

Vydūnas.
2. Dešimts metų lietuvių 

draugijos gyvenimo — L. 
Noreika.

3. Valgykloj — Pr. P.
4. Rygos lietuviai — Ry

giškis.
5. Pasakėlė. — S. Č. K.
6. Pats su savimi. — S. 

Čiurlionienė.
7. Prie smuklės. — Pr. P.
8. Prie karsto. — Pr. P.
9. Eksperimentalinė psi

chologija. — kun. Dr. J. 
Steponavičius.

10. Lietuvos girių gabeni
mas — P. M.

11. Teatras. — L. N.
12. Musų kultūros gyve

nimas.
13. Lietuvių-lenkų santy

kiai Prūsų seime.
14. Šis-tas.

Caras ir durna. Durna at
metus šalin valdžios įneši
mą paskirti subvenciją ko
kiai tai Andrejevo orkes
trai, kurią remias pats ca
ras. Kairioji atstovai pažy
mėjo, kad Rusija turinti 
daug svarbesnių reikalų už 
kokią ten orkestrą. Caras 
norėjo, kad tam tikslui du
rna nuskirtų $12 500. Na, jei 
taip, tai valdžia nuskirs ir 
be durnos.

Nauji vaistai. Paryžiuje 
dr. Barthe išrado vaistus 
nuo reumatizmo. Be to tais 
vaistais busią galima pasek
mingai gydyti ir įvairias 
ant žmogaus kūno žaizdas.

Tol. Yards 2716
Seniausia Lietuvių užeiga pas

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

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

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

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

Del MOTERŲ

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

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

Valandos: 10 iki 12 ryte Valandos: 8:30 iki 9:30 y o
7 iki 8:30 vak. Nedalioms 10 iki 12 pietų 3 iki 4 po piet Ir po 9 vakare

“Jaunimo Sapnai” — Li
teratūros ir mokslo dvimė- 
nesinis žurnalas — organas 
Lietuvių Moksleivių Susiv. 
Amerikoje. No. 2. Už kovą 
ir balandį 1914 m.

Turinys:
1. Auklėkim musų sceną.
2. Apleistas.
3. Protas ir kaip jį var

toti (tąsa).
4. Pavasaris.
5. Viltis.
6. Literatas.,
7. Atsakymas “Lietuvai” 

ir “Vilčiai”.
8. Centrelines valdybos 

svarbesnieji nutarimai.
9. Visų moksleivių domai.

L. Vailionis. Materijos 
keitimosi organizmuose 
(Paskaita). 1914 m. Spauda 
ir lėšomis “Kataliko”, Chi
cago, Ill. Pp. 56.

Ignas Šeinius. Kuprelis. 
Apysaka. “Vienybės Lie
tuvninkų” spauda ir lėšos. 
Brooklyn, N. Y. 1914 m. 
Pp. 258. Kaina 75c.

Didžiausias pilių statyto
jas ant ledo yra... viltis.

i . ......

Vokietija toliau ginkluo
jasi. Vokietijos karinės ly
gos prezidentas, generolas 
majoras Keim, pradėjęs agi
tacijas, idant parlamentas 
be atidėliojimo paskirtų dar 
$250.000.000 Vokietijos ar
mijos reikalams, kadangi 
šalis būtinai turinti tvirtai 
stovėti prieš Rusijos ir 
Franci jos pasikėsinimus. 
Keim važinėja po visą Vo
kietiją su paskaitomis.

Po apsilankymui Angli
jos karalius su karaliene 
jau apleido Paryžių, kur 
pas Francijos prezidentą 
Poincare viešėjo tris dienas. 
Laikraščiai rašo, kad kara
lius turėjęs tikrai aukso lai
kus būdamas Paryžiuje. 
Juk Franci ja karaliaus pri
ėmimui paskyrusi arti šim
to tūkstančių dolerių. Vis 
tai nelemtoji politika!

Imperatorius sveikesnis. 
Tomis dienomis plaučių už
degimu buvęs susirgęs seny
vas Austrijos imperatorius 
Franz Joseph, bet šiomis 
dienomis, kaip pranešama, 
jau pasveikęs. Turįs 84 me
tus.

Naujas Lenkijoje satra
pas. Balandžio 21 d. Varša- 
voj iškilmingai sutiktas ir 
kazokų lydimas naujas ge- 
neral-gub^rnatorius Žilins- 
kis. Pirmau jis aplankęs 
soborą, kur atlaikyta speci- 
alės pamjildos už Romanovo 
sveikatą! paskui nusidavęs 
Į savo rūmas.

ofisas

8'alandos: nuo 3 iki 
kare. Ncdeldienj nuo 10 

iki 11 ryto.

Gyvenimo vieta:
4105 N. Avers Ave.

Tel. Irving 21563.

Dr. SIEMINOWICZ
kur gydo speci

aliai moterių
ligas be o-

pcracijų.
1515 W.
Division g.
Kertė Milwaukee
Tel. Mouroo 2731. Taippat pri- 

nius -atva 
žiavųsius 

iš ki
tur.

Geltona išvaizda.
Tie, kurių išvaizda pasi

daro geltona, yra ištiktųjų 
nelaimingi; jie yra papras
tai geltligės aukomis. Šioji 
liga turi įvairias priežastis, 
bet, kaipo taisyklė, jąją ly
di užkietėjimas. Ligonis 
paprastai yra labai silpnas 
ir paniuręs. Labai geru vai
stu yra Triner’s American 
Elixir of Bitter Wine, nes 
jisai veikiai išvalo kūną ir 
išvaro nesuvirintąsias mais
to daleles. Jisai sustiprina 
susilpnėjusias dalis ir pa
daro jas galinčiomis atlikti 
savo darbą. Skilvio, kepenų 
ir vidurių ligose jisai daž
nai suteikia greitą paleng
vinimą. Jisai sutveria na
tural išką apetitą ir palen
gvina užkietėjimą, kad ir 
net užsisenėjusį. Vartokite 
tą vaistą apetito netekime, 
kūno nusilpnėjime, užkie
tėjime. Aptiekose. Jos. Tri- 
ner, Manufacturer, 1333-39 
So. Ashland avė., Chicago, 
III. Jaigu jus jaučiate skau
dėjimą savo gerklėje, kru
tinėję, nugaroje ar sąna
riuose, atsiminkite Tririe- 
rio Linimeritą. Jaigu jus to
kie skaudėjimai dažnai kan
kina, turėkite visuomet 
boiiką Linimento prie ran
kų. (Advt.).

“JAUNOJI LIETUVA"
ILIUSTRUOTAS LITERATŪROS, MOKSLO, 
VISUOMENES MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

Išėjo iš spaudos, jau antrasai numeris. _
“Jaunoji Lietuva” laikosi bopartyvos pažangiosios pakraipos. 

“Jaunajai Lietuvai” sandarbininkauja, prižadėjo ir pakviesta sau- 
darbininkauti beveik visi pirmaeiliai musų poetai, beletristai, moksli
ninkai, publicistai ir t. t.

“Jaunąjų Lietuvų” leidžia bendrovė inkorporuota pagal Illinois 
Valstijos tiesas.

Kiekvienas kuris užrašys nemažinus kaip tris metinius prenumera
torius “Jaunojai Lietuvai”, gaus dovanų 6 tomus V. KUDIRKOS 
raštų.

“Jaunoji Lietuva” kainuoja metams $3.00, pusei metų $1.50 at
skiras numeris 25 ceiitai.

Visų ką siųskite antrašu.

Adresuokite:

“JAUNOJI LIETUVA”
4611 S. PAULINA ST., CHICAGO, ILL.

Pavieniais numeriais “Jaunųjų Lietuvų” galima gauti pirkti 
“KATALIKO” Kningyne.

-.......... ~ -------------- --------.....................

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PRAMONES ĮSTAIGA

“VILIJOS” Bendrovė i 
turi Vilniuje ūkio mašinų fabriką ir sandėlius, Ž 
apdovanota už savo dirbinius 1 aukso ir 4 sida- ę 
bro medaliais, norėdama padidinti fabrikaciją, x 
kviečia Amer. lietuvius prisidėti šeriais (pajais). | 

kreipties: I
“VILIJOS” Bendrovė, j 

POLTAVOS GAT. SS, VILNIUS. J

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

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

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

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

NEUŽMIRŠK!
Kad mes laikome puikiausių ir geriausių gvarantuotų tik

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

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

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

Šautuvas su žiūronais.
Vienas Ohio valstijos me

dėjas išrado naują šautuvą 
su žiūronais. Juomi šaujant 
atremiama ne Į petį, bet į 
kaktą ir i tarpakį. Prie šau
tuvo vamzdžio galo yra pri
taikyti žiūronai ir, prisidė
jus šautuvą prie tarpakio, 
galima matyti labai toli ir 
nutaikyti šūvį iš tolumos. 
Šaujant tuo šautuvu nerei
kia primerkti akies ir per
sikreipti.

Šiuo nauju šautuvu išra
dėjas sauja, iš 1.500 vardu 
tolumos ir kulipka perve
ria tris aštuntdalius colio 
plieno. Šautuvo galas taip 
ištaisytas, kad šaujant ne
sutrenkia nei kiek galvos, 
žiūronai yra pastumdomi ir 
pritaikyti kiekvienam var
totojui. Juomi lengvh nutai
kyti šūvį iš didelės tolumos.

Per Afriką automobiliu.
Du bclgieriai pasiryžo 

automobiliu pervažiuoti per 
Afriką iš pietų i šiaure. Iš
važiuos iš pietų nuo Gero
sios Vilties galūnės ir va
žiuos i Cairo, Egipto sosti
nę.

Tokios kelionės atlikimui 
reikės daug gazolino, o sto
tis ir miestai yra gan toli 
vienas nuo kito. Todėl iš 

jmitomobilio. šalin pritaisy
ta po gerą indą su gazolinu. 
Kiekvienai! indan telpa po 
80 galionu gazolino.

Tramvajus iš Jeruzalės Į 
Betlejų.

Vienai francuzu firmai 
turku valdžia leido suvieny
ti Jeruzalę su Betleju tram
vajų.

Taipgi Jeruzalėje bus į- 
vesta elektros šviesa.

Gali vaikščioti vandeniu.
Vokietijoj daroma indo- 

mus bandymai — bandoma 
vaikščioti vandeniu. Ban
dymus daro kariuomenės 
viršininkai. Prie batu padu 
prisitaiso cigaro pavidalo 
čiužynos ir eina per vande
nį net su dideliais nešuliais. 
Čiužynės padarytos iš gu
mos ir yra šešių pėdų ilgos. 
Einant vandeniu nežings

niuojama, bet čiuožiama, 
kai]) ant ledo su čiužynė- 
mis. Todėl naujas dalykas 
vadinama guminėmis arba 
vandeni)lėmis činžynėmis.

Kareivis, užsidėjęs čiužy- 
nes, gali eiti per upe su naš
ta ir šaudyti lygiai apsuk
riai, kai]> ant sausumos.

Sujungus kelintą tokių 
čiužynių galima padaryti 
gerą plaustą. Taipgi galima, 
jų pasijaunant, pastatyti 
pontominį tiltą.

Valtis, panaši į avilį.
Nesenai vienas anglų iš

radėjas darė bandymus 
Temzos upėj su valtim. Iš
radėjas sako, kad tai nenu- 
skandinaina valtis.

Ta valtis panaši yra į rau
diną avilį, vartojamą Lie
tuvoj, tik ji yra daug kartų 
didesnė ir jos galai smaili. 
Valties duris aklinai gali 
būti uždaromos ir kai]* 
koks didžiulis rąstgalis ga
li būti mėtoma juroj į visas 
šalis. Jon gali sutilpti 80 
asmenų. Vėdinimui yra tam 
tikra pompa. Ji labai gerai 
pluduriuoja ant vandens ir 
su dideliu kroviniu gali plū
duriuoti ant jūrės. Nelaimei 
ištikus ant jūrės, tokios val
tis gali būti parankios ir 
] )a t ogi os gelbė j i muisi.

Pavers tyryną į derlingus 
laukus.

Pagal padavimus tarp 
Eufrato ir Tigro upių radę
sis Rojus, apie kurį rašoma. 
Šventraštyj. Du tūkstančiu 
metų atgal ta vieta buvo 
tai]) derlinga, kad ji buvo 
inėjus į priežodį. Tas tarp
upis vadinasi Mesopotami
ja. Anuomet Mesopotamija 
buvo derlinga vien del to, 
kad ant Tigro upės buvo 
didis tvenkinys. Ačiū tam 
tvenkiniui vanduo buvo pa
skleidžiamas i kanalus ir 
juomi buvo drėgninama lan
kai. To didelio kanalo pėd
sakai dar dabar matomi. 
Bet tie visi padarymai žu
vo ir derlinga žemė virto 
tyrynu ir per daug šimtme
čių buvo tokiu.

Dabartės turkų valdžia, 
pasamdžius gabų anglų in
žinierių, pastatydino ant

Eufrato upės didžiulį tven
kinį, 815 pėdų ilgą. Tvenki
nys išsklaidys vandenį po 
kanalus, iš kurių vanduo 
bus naudojamas sudrėgni- 
nimui didžio žemės ploto. 
O žemė čia didžiai derlinga.

Dar daugiau bus daroma 
visokių papildymų ir antras 
didžiulis tvenkinys pakin
kis Tigro upę. Dar praeis 
kelintas metų, kol viskas 
bus pabaigta. Lėšuos visi 
tie padarai arti $75.000.000.

Dabartinis tvenkinys pa
daro galimu apdrėgninti 
pusę milijono akrų žemės. 
Šis tvenkinys stovi 14 my
lių augščiau, kur stovėjo se
novės garsus miestas Babi
lonas.

Panašus tvenkinys, tik 
kur kas didesnis, yra ant 
Vilniaus upės,

Vaikščiojanti kalviai.
Paryžiaus gatvėmis mato

si vaikščiojančių- kalvių. Y- 
pač vieną jie daro gerą biz
nį. Kalvis pasiima savo į- 
rankius ir vaikščioja gatvė
mis. Dažnai pasitaiko, kad 
vežėjų arklys pameta pa
sagą, arba pasaga atsiliuo- 
suoja. Tuomet pasišaukia 
vežėjas einantį kalvį ir tas 
pakausto arklį. Žinoma, 
kartais ir vežimui prisiei
na ką nors padaryti.

Pradžioj šių metų Suv. 
Valstijose pinigų buvo $3.- 
447.355.

Mašinos ir kitokie įran
kiai, naudoti Panamos ka
nalui prakasti, bus nuga
benti Alaskon ir panaudoti 
geležinkelio statymui^ir an
glių kasimo darbams.

Labai brangiai atsieina.
Užmušti žmogų kare la

bai brangiai atsieina. Vidu
tiniškai imant, atsieina $15.- 
000. Pietinėj Afrikoj būrų 
kare užmušti vieną žmogų 
atsiėjo net $40.000. Pasta
rame kare ant Balkanų 
Turkijos valdžiai vieno 
žmogaus nužudymas atsiė
jo tik $10.000.

Išgelbėti žmogų nuo mir
ties be galo pigiau atsieina. 
Kai]) žinoma, prie Panamos 
kanalo begalinis buvo mir
tingumas. Del mirtingumo 
Prancūzai mete kasimo dar
bą. O apsveikinti tą vietą 
išleista tik po $2.43 ant 
žmogaus.

Tasai tiktai pasieks pasi
sekimą savo darbe, kas dar
bą myli.
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Szokiai Namie Prie Puikiausios Muzikos
Galite pasišokti pirmajam kambaryj, o vasarą kieme, jaigu turitenamie muzika. 0 gali pagrot jums viso svieto geriausi muzikantai, kada nusipirksite naujausio išradimo “COLUMBIA” betriubį grafofoną.

i

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.

$35. 
laip-

“JEWEL” ................................................
Naujai išrastas ir iki geriausiam 

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% coliu kvadratas. Labai 

dailiai iš ąžuolo arba raudonmedžio pada- 
naturališki.rytas. Balsai aiškus tnalonys, 

Ilgai laikys.

“FAVORITE” .
šis instrumentas yra labai gražiai ir 

gerai padarytas. Balsai nuostabiai geri -j— 

stiprus, malonus ir naturališki. Daroma iš 
ąžuolo arba raudonmedžio. ■

. $50.

“LEADER” ................     $75.
Puikus papuošalas kambaryj ir nuostabus muzikalia 

instrumentas. Yra 41%c augštas, 18e. ir 21c. gilus. Garsai 
yra malonus ir labai naturališki. Galima labai lengvai pa
daryti garsesniais ir silpnesniais. Viskas rūpestingai at
likta.

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

tus ir 21c. gilus. Tai iš visą atžvilgią 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.
3249 Sou

Kataliko" Kningynas
CHICAGO, ILLh Morgan Street
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| MOTERIŲ SKYRIUS. |

JAPONIŲ ETIKA.

Pastorius Chigan Taliaha- 
shi, metodistas misiouorius, 
paviete Yubori, apskrity j 
Hokkaide, šiaurinėj Japoni
joj, viename New Yorko sa
vaitraščiu aprašo vietos gy
ventoju japonių badą, po
draug pažymi gražu bėdinos 
japonės budo ruožą. Štai 
kaip autorius apie tai rašo:

Apskritys Hokkaide ran
dasi šiaurinėj Japonijoj ir 
užima daugiau milijono ak
ru žemės. Toji žemė priguli 
žemdirbiams, kur sėjami be
veik vieni ryžiai, kuriuomi 
maitinasi 66.000 gyventoją 
minėtame apskrityj. Šalčiai 
ir neužderėjimai per pasta
ruosius trejis metus pagim
dė visame apskrityj badą, 
kuriam panašaus net se
niausi vietos žmonės neat
mena. Gyventojai maitinasi 
šiaudais, medžių žieve, gi
lėmis ir kitokiais daiktais, 
kas malūnuose sumalama i 
smulkius miltelius ir iš aną 
kepama pyragėliai ir duona. 
Moterįs, maitindamosi to
kiu valgiu, neturi pakakti
nai krūtyse pieno, kuriuomi 
reikia penėti kūdikiai, tatai 
jos pasidaro dirbtino pieno, 
būtent, ryžius smulkiai su
mala, juos užpila verdančiu 
vandeniu ir iš to išspaudžia 
baltą skystimą, kuriuomi ir 
penimi kūdikiai. Jaunimas 
apleido, tas apylinkes ir pa
sileido pasaulin ieškotų sau 
duonos, gi senieji ir vaikai 
pasmerkti baduini išmirti.

Kokie drama tai atlošiami 
ant to žmonių skurdo dug
no, tegu paliudys toksai 
tikras atsitikimas:

Netoli musų misijos sto 
ties ties Yubari gyveno be 
dinas sodietis, kuris beveik 
stebuklingu bildu laikėsi 
prie gyvasties. Pirm savai
tės iš bado susirgo jo žmona 
ir rodėsi, kad nepermaldau
jamoji mirtis tuč-tuojaus 
aplankys jo grinčią. Varg
šas, matydamas savo žmo
nos kentėjimą, nakčia nuvy
ko pas vieną turtingesni sa
vo kaimyną ir ten pavogė 
kelis desėtkus bulvių. Žmo
na buvo labai dėkinga savo 
vyrui už tą jo gerumą, bet. 
nežiūrint to, atsiliepė i jį 
sekančiais žodžiais:

“Aš nenoriu ilgiau gyven
ti, jei privalau savo gyvas
tį palaikyti vogtais valgiais. 
Nunešk tą visa atgal, iš kur 
neteisotu keliu paėmei.”

Vyras, kuriame atsiliepė 
sąžinė, pasiėmė bulves ir ė- 
jo su anomis, kad padėjus 
atgal ten, iš kur jas paėmė, 
bet pakeliui sutiko tų bulvių 
savininką. Šiam prisipažino 
vagystėje, papasakojo visą 
savo nelaimę su žmona ii’ 
maldavo dovanojimo už tą 
prasižengimą. Turčius su
jaudintas tojo vargšo liūdna 
historija ir jo teisingumu, 
ne tik atleido jam tą vagys
tę, bet dar duosniai jį apdo
vanojo. Laimingas sodietis 
bėgo namo, kad kuogrei- 
čiausia pasidalinus ta link
sma naujiena su savo žmo
na. Atidarė duris, inėjo pir
kioti ir pamatė savo žmoną 
jau sustingusią, kabančią, 
ant virvės. Tatai iš nusimi
nimo ir gailesčio ir jis pats 
tuoj pasikorė.

Panašus atsitikimai Japo
nijoje nėra nepaprasti, ka
dangi doros jausmas japo
nų širdyse — yra galinges
nis už bada, gi net ir už 4. 7 o 

pačią mirtį.

MOTERIES VEIKIMAS 
PANAMOJE.

pagarsėjo ne tiktai kanalo 
apirubėj, bet ir visoj Pana
mos respublikoj, gi tų šalių 
gyventojai su didele pagar
ba mini merginos Beecks 
vardą.

Indianapolyj leidžiamas 
dienraštis “Star” pagerbia 
ir visuomenei primena mer
ginos G. Boecks veikimą 
Panamoj, į kur ją Suv. Val
stijų valdžia yra pasiun- 
čius.

1907 metais, kuomet dar
bininkai, dirbanti prie Pa
namos kanalo, ėmė būriais 
mesti ten užsiėmimus delei 
apverktinų sanitarinių ten 
santikių, tuometinis karo 
sekretorius Taft pasiuntė į 
Panamą “National Civic 
Federation” sekretorę, mer
giną Beecks, kad smulkme- 
ningai ištyrus tenaitiuius 
santikius ir paskui iš to 
perstačius valdžiai savo ra
portą.

Užduotis buvo didelė ir 
sunki, jei pastebėsime, kad 
vienų darbininkui tuomet 
ten dirbo 35.000 apart 1.200 
moterių ir vaikų. Po šešių 
mėnesiui tečiau delegatė per
statė federalei valdžiai sa
vo raportą podraug su įvai
riais pasiulijimais, kur butą 
28 tūkstančių žodžių. Mer
ginos Beecks pasiulijimus 
valdžia pripažino gerais ir 
reikalingais ir sulyg jos nu
rodymų ir jai prižiūrint ap
link Panamos kanalą įvesti 
sekanti naudingi pagerini 
mai:

Pastatyta specialiai na
mai, kad darbininkai galėtą 
juose džiovinti ir pakeisti 
drabužius, persisunkusius 
drėgnumu arba permirku
sius vandeniu; pastatyta 
prieglaudos darbininkų ap/ 
saugojimui nuo lietaus, į- 
vesta kontrolė visų valgo
mųjų produktų ir vaistu, 
atgabenamų iš Suv. Valsti
jų, pataisyta turgums salė; 
nupirkta lovos ir matracai 
darbininkams; išleidinėta 
specialis kasdieninis laik
raštis — žodžiu sakant, į- 
vesta labai daug žymių ir 
naudingų atmainų.

Tų pagerinimų pasekmės 
pasirodė labai daug kiltos, 
kadangi praėjus keliems 
mėnesiams ligos ir mirtis 
tarp darbininkų susimaži
nusios 50%. Mergina Beeck 
tečiaus tuo viskuo nepasi- 
ganėdino ir nuolat darbavo
si, kad išlavinus darbinin
kams ir jų šeimynoms pro
tus, kad praplatinus tarp 
jų apšvietimą. Tuo tikslu 
organizavo kliubus, rengė 
paskaitas, draugijinius pa
silinksminimus, lavino jau
nimą. Darbininkams jos di
dis pasišventimas ir veiklu
mas taip patiko, kad ją pa
galiau praminė angclu-glo- 
bčju.

Suv. Valstijų valdžia iš 
to taippat daug sau laimė
jo, kadangi išlaidos del val
gių sumažėjo. Pirmiau be- 
sąžiniai agentai pinigus su
vogdavo ir darbininkams 
pateikdavo prasčiausius val
gomuosius produktus.

Ačiū merginai Beecks, a- 
merikones moteries vardas

MOTERĮS IR VY
RIŠKIAI.

Paryžiaus savaitraštis 
“Semaine Litteraire” žy
mesniems moterims ir pa
garsėjusiems vyriškiams iš
siuntinėjo klausimų lapelį.

Moterįs atsakinėjo į. klau
simą: Kokią ydą mato pas 
vyriškius? Vyriškiams pa
statyta klausimas: Kokia 
geriausioji pas moteris y- 
patybe labiaus kainuojama?

Iš tarpo moterių literatė 
Jullieta Adam antmeta vy
riškiams puikybę, išdidumą, 
palinkimą prie pasilinksmi
nimų ir žaislų.

Kita autorė, ponia de 
Bratelles, tvirtina, kad šių 
dienų vyriškiai turį perma- 
žai širdies.

Našlė po Alfonsui Ban
dėt rašo: “Šių laikų karto
je mane labiausia užgauna 
skubinumas, su kokiuo vy
riškiai skubinasi link pozi
tyvių pasekmių: pinigų, vie
tų, pasižymėjimų ir tt.”

Iš tarpo vyriškių:
Filosofas Emit Bontrone 

atsako:
‘ ‘ Atvirumui ’ ’. Dramat inis 
autorius Brieux: “Sveikatą, 
nes yra visų dorybių moti
na”,

Kompozitorius Debussy 
sako: “Didžiausia ypatybė 
moteries (ar tai bus mote
ris vakarykščia, šiandienė, 
arba net — rytdienė) yra, 
idant mokėtų pasilikti mo
terimi.”

Rašė jas Gide pripažįsta, 
kad už geriausią pas mote
rį ypatybę jis laikąs “tylė
jimą”.

Paulius Marųueritte te
čiau visus perviršija rašy
damas: “moters meilės ga
lybę ir moterišką rūpestin
gumą.”

Perdėjimas,
— Mano tėtušis mirė su

laukęs šimto šešių metų.
— G i mano močiutė išgy

veno šimtą devyneris me
tus. ..

— Et, ką man čia tamstos 
pasakojate! Aš turiu gimi
nių, kurie ir ligšiolei dar te
gyvena !

Nepagydoma liga.
Pakviestas paga rsėjęs 

daktaras į pseudo-aristokra- 
tę.

— Ko poniai trūksta? — 
klausia daktaras.

— Nesikreipiama į mane 
“ponia”,, bet “šviesiausioji 
ponia” — atsako įsižeidžiu- 

‘si.
— O! Iš tokios ligos po

nios negaliu pagydyti! Tai 
nepagydoma liga! Gudbai!...

Turi, tai turi!
Maža Alcnytė: — Žinau 

žmogų, kuris nekuomet mel- 
zdarnasis neprašo kasdieni
nės duonos, gi jos visuomet 
turi.

— Gi kas toksai butų?
— Musų... duonkepis.

Kiekvienas gamtos mokslų mylėtojas būtinai privalo 
turėti šią nesenai išleista kningelę

L. VAILIONIS.

Materijos Keitimosi 
Organizmuose.

(PASKAITA)
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 aiškiai išguldyta ir parašyta labai gražioj lietuvių kalboj. Šis 
veikalas yra vienas svarbiausių veikalų iš gamtos mokslų lietuvių kal
boj. Čia išaiškinta, kaip medžiai ir gyvūnai maitinasi ir kaip mate
rija ir maistas keičiasi, patekęs į organizmus. Nepaprastai indomiai čia 
viskas išdėta. Gilus gamtos klausiniai 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:

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką apredalų, skrybėlių, čevsrykų ir 
batų, del moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

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

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.

Gvaran - 
tuo ja
ma 20 
metą

® Musų Bernaičiams ir

VANAGO” NELAIMĖ.

nes delei konkurencijos
7 daiktai veries $30.00 už $g,95

MUM ^.NUOSTOLI S — UŽ TAI JUS NAUDOKITĖS PROGA.
Dėlei kilusios smarkios konkurencijos sumažinome kainas ant visų musų pre- 

reikalauJailt iš siunčiame net 7 daiktus vertės $30.00 už $5.25, būtent: 
$lo.00 ertes 20 metų gvaranuotą Vyrišką kišeninį laikrodėlį, vidutinio didumo, 
uždaromą trims viršeliais,_ puikiai išdailintą, teisingai einanti; $8.00 vertės revolverį 
a** kolibriaus arba _ 32, 5 šūviais, visuomet gvarantuojams iš juodo nikelinio me
talo; $3.00 dolerinė skustuvą, $2.00 vertės pustą del skustuvo; vertės galąstuvą; 
$1.00 baltą aliumimjaus puodelį ir šepetuką barzdai muilyti. Be tų 7 daiktu, dar 
pridedame dovanų puikų laikrodžiui retežėlį su gražia juostele.

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

išsiusime 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 šovimais.

Adresuokite:

Universal Company, 162 N. Dearborn St., Dept. 138, CHICAGO, ILL.

f®'AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKTAI)

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

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

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

Ar.mohi8 Anglišką kalbą?
■ t „ "į- .......

Vienatis Savo Rūšies LietuviškaLAngliskos Kalbos Ilankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiu. Ę Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius., <J Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietojo telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilejo teisingas ištarimus. „ CJ Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pagalios tal
pinusi trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. Ę O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtiniu Amerikos Valstybių Piliečiais. Cj Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą šalį privalo nors siek-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.

Už dainavimą. Peterbur
go miesto viršininkas nu
baudė po mėnesį kalėjimai! 
32 darbininku už dainavimą 
revoliucijinių dainų gatvė
je. Tauį^mbaustų esančios 
ir 5 m^B'įs

Karna popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

Užsisukant “Rankvedj”, reikia drauge ir pinigus siusti per pačto Mo
ney Orderį arba registruotam laiško adresuojant šitaip:

4 Jonas M.'Tananevičia,
3249J-53 S. Morgan St., Chicago, III.

t

Ištvirkėlis Kaziukas tik
ras buvo paukščių vanagas. 
Net ir išvaizda panešėjo į 
skernagį: apdriskęs, purvi
nas; jo rudos akįs smalsiai 
apžvalgydavo visus užkam
pius, visas kerteles, visus 
medžių tankumynus, o plo
nos sudžiovusios rankos, 
ginkluotos ilgais įienupjau- 
stytais nagais, visur jam pa
dėdavo įlįsti, įlipti. Kai]> 
paprastai, visus vanagus pa
matę paukščiai rėkia, peša, 
veja, panašiai būdavo ir su 
Kaziu. Pamatys kregždės 
einantį per kiemą Kazį, tai 
kepure ko nenuneša, suka 
apie galvą, rėkia; žvirbliai, 
tupėdami ant tvoros, piktai 
čiauška. Kazys tik skubina
si lįsti kur į pašiurę. Na, bet 
todėl Kazys, atradęs progą, 
dvigubai atsimokėdavo sa
vo priešams. Kregždėms liz
dų pastogėse neduodavo nei 
pradėti lipdyti, kasdieną su 
lazda apeidavo visas pasto
ges. Žvirblys, kadir seniau
sias ir išmintingiausias, ne
įstengdavo paslėpti savo liz
dą nuo Kazio-vanago akiu. 
Nors susukdavo augščiau- 
sioje medžio viršūnėje, ar 
sukraudavo augštoje pa
kraigėje, visur užtikdavo 
“vanagas”, visur prilipda
vo. Ir jau, pasiekęs kartą, 
niekam gyvasties nedovano
davo.

Kartą taip jam bemedžio
jant, pamatė jis, kad žvirb
liai* lenda į seną išpuvusią 
sode augančią kriaušę. Tuo
jaus suprato “vanagas”, 
kad tai ten turįs būti žvirb
lių lizdas. Nieko nelaukda
mas Kazys pasispaudę ran
kas ir kaip katė ėmė lipti 
į medį. Žvirbliai pamatę, šo
kinėdami šakomis, ėmė rėk
ti. Tas jų riksmas dar tik 
labiau kiršino “vanago” 
piktumą ir kėlė drąsą. 
Kriaušė buvo augštą. Sto
ros šakos vienos buvo, nu
džiūvusios, aut kitų dar ža
liavo nuskurdę lapai. Vie
toje nulužusių storų šaką, 
žiopsojo didelės išpuvusios 
skylės. Palipęs vieną tokių 
skylių, paukščių “vanagas” 
įkišęs nosį pažiurėjo į sky
lę — tamsu, nieko nematyti, 
prikišo ausį — niekas nerė
kia. Tada viena ranka drū
čiai nusitvėrė už šakos; 
ta sekė į vidų. Sučiupo 
tai minkštą, bet nespėjo 
rai nei suprasti kas tai
tų, kaip nežinia kas skau- 
džiai-skaudžiai dūrė “vana
gui” į pirštą. Kaip iš ugnies 
traukė Kazys ranką. Bet 
dar Kaziui nespėjus nulip
ti, iš kitų skylių kaip iš avi
lio ėmė versties pulkais pik
tosios širšės ir kibo “vana
gui” į nugarą, į. rankas, Į 
veidą, į kaklą, kur tik ku
riai papuolė. Ne laikas jau 
buvo Kaziui lipti iš kriau
šės, jis tik pasileido ranko
mis ir krito žemyn. Bet, ma
tyti, nelemta jam buvo tai]) 
greitai ištrukti iš piktųjų 
širšių, nes jam bekrintant 
užsikabino marškiniai už 
storos šakos ir Kazys pasili
ko bekybąs, nesiekdamas 
kojomis žemės. Įširdusios 
širšes pėrė “vanagui” kailį 

' kaip įmanydamos. Kazys,

matydamas nieko gero neiš
eisią, ėmė rėkti. Išgirdę 
riksmą, subėgo žmonės ir, 
pamatę verksmingą “vana
go” padėjimą, atsinešę ko
pėčias, nukabino nuo šakos 
širšių sugiltą pusgyvį Kazį. 
Žinotina, kad širšės labai 
skaudžiai gelia, su jomis bi
tės nesusilygįs. Taigi ir Ka
zys atsiėmė nuo jų kiek rei
kėjo, tuo labiau, kad negalė
jo nuo jų atsiginti. Ilgai mi
nėjo Kaziukas nelaimingą
ją medžioklę ir daugiau bi
jojo lipti į medžius draskyti 
paukšti']ių lizdų.

Kas kitą skaudžia, 
ir Dievas baudžia,

Vytas.
Ta

RŪKORIUS.

ki

bu-

Pranukas, beganydamas 
galvijus, priprato rūkyti. 
Kai tik sugriebs būdavo ke
lias kapeikas, tai ir dulkina 
į artimą miestelį tabako 
pirkti. Nei tėvo draudimai, 
nei brolių ir draugų pasity
čiojimai neįstengė vaikėzo 
atpratinti nuo negražaus ir 
sveikatai kenksmingo įpro
čio.

Kartą Pranukas vidurdie
nyj parginęs, papusryčiavo 
ir nuėjo į daržinę ant šieno 
gultų. “Užrūkius nebloga 
butų” — pamanė jis, besi
taisydamas guolį. Sumany
ta — padaryta. Ir kaip be
regint susisuko piršto sto
rumo paperosą, užshTFg?*ir 
atsigulė; iš burnos, kaip iš 
kamino, durnus leizdamas. 
Taip berūkydamas vargšas 
nei nepasijuto, kaip užmi
go, o paperosas su ugnimi iš 
nagų tiesiog į šieną įkrito. 
Kadangi šienas buvo sausas, 
kaip parakas, tai tik kelių 
minučių tereikėjo, kad iš 
mažos paperoso kibirkštė
lės išaugtų dideliausi ugni
niai liežuviai. Be abejo, ir 
neatsargusis rūkorius butų 
pabaigęs savo dar trumpą 
amžį viską naikinančioje 
liepsnoje, kad ne tūlas kai
mynas, kuris, pamatęs de
besiais iš daržinės besiver
čiant dilinus, atbėgo ir išgel
bėjo nelaimingąjį vaikiną.

Pranuką išgelbėjo, bet 
daržinė tai suliepsnojo. Lai
mė, kad nebuvo vėjo, nes 
vėjui pasišvaisčius, visas 
kaimas butų nuodėgulių 
krūva pavirtęs.

Po šio atsitikimo Pranu
kas jau nekuomet nebeėmė 
paperoso į burną. Gera, kad 
jis pametė blogą įprotį, bet 
butų geriau, kad jis butų 
visai paperosų nepažinęs, 
nes nebūtų užtraukęs savo 
tėvams tokios nelaimės.

J Karklas.

VE VEKSELIS. /
Tik aušrelė sužibėjo 
Skaisčiai rytuose, 
Spindulėliai suspindėjo * 
Ryto dausose, —
Ir pakilo veversėlis
Ten augštai, augštai,
Jo ramus, švelnus balselis 
Skrenda maloniai.
Sukrutėjo ir žmonelės,
Iš trobų išej’
Ir žagre jie jau dirvelę i 
Purint, art pradėj’.
Veversėlis gi čirena,
Kįla vis augštyn
Ir dainelę savo leidžia 
Artojo širdin, , jį
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Kiek Katalikų S.V
Bažnyčios perdetiniai Romon

Vagilių drąsa
Caruso traukiamas tieson

Katalikų augimas Suvieny
tose Valstijose.

New York. Tik ką išėjo 
kasmet išleidžiamas “The 
Official Catholic Directo
ry”. Iš “Directory” sužino
me apie katalikų augimą 
Suv. Valstijose per pereitus 
1913 metus.

Per pereitus 1913 m. ka
talikų skaičius šioj šalyj 
padidėjo veik čielu milijo
nu, būtent 913.827 asmeni
mis. Tame skaičiuj yra ir 
taip vadinamieji unijotai, 
ty. tie, kurie turi apeigas 
tokias, kaip ir graikų baž
nyčia, bet pripažįsta pope- 
žių už bažnyčios galvą.

Iš “Directory” toliau su
žinome, kad Suv. Valstijo
se yra 18.568 kunigai. Per 
pereitus 1913 m. įšventinta 
kunigais 623. Tarp minėto 
kunigų skaičiaus yra 4.864 
kunigai įvairių brolijų ir 
orderių.

Directory toliau sako, 
kad pereitais 1913 m. liko 
bažnyčių pastatyta 339. Iš
viso katalikų bažnyčių Suv. 
Valstijose yra 14.651. Iš tų 
9.740 bažnyčios turi nuola
tinius kunigus, o 4.911 baž
nyčios yra laiks nuo laiko 

. kiuiigų-aplankomos.
Išviso katalikų po Suv. 

Valstijų Vėluva yra 24.224.- 
609. Išviso gyventojų Suv. 
Valstijose yra aplink 
000.000.

Katalikų daugiausia 
sekančiose valstijose:

New York .... 2.884.723 
Pennsylvania .. 1.461.634 
Illinois.............  1.461.634
Massachusetts .. 1.395.892 
Ohio ................... 781.179
Louisiana .......... 585.000
Michigan .......... 582.500
Wisconsin .......... 578.195
New Jersev ....
Missouri...........
Minnesota ....
Connecticut ....
California ..........
Texas .................
Iowa .................
Rhode Island .. 
Maryland ...... 
Indiana .............
Kentucky ..........
New Mexico .... 
Kansas .............
New Hampshire 
Maine............... .
Nebraska ..........
Colorado............

kartu stos prieš Apaštališką 
Sostą.

Keturi drąsus vagis.
Philipsburg, Mo. Keturi 

vagiliai nupjaustė telegra
fų vielas aplinkui miestą ir 
įsibriovė į Farmers’ State 
banką. Išlaužė spintą ir, pa
griebę arti $3.000 leidosi 
laukan. 15 detektivų leidosi 
paskui juos su šunimis. Va
giliai atbėgo Į geležinkelio 
stotį apie vidurnakti. Suri
šo nakties darbininką ofise 
ir nutraukė telegrafo vie
las. Apvogė pačtą ir vieną 
krautuvę. Kuomet sukilo 
žmonės juos Vyti, tai vagi
liai ■ šaudydami apleido 
miesteli.

Drąsumas vagių yra di
dis. Vis tai del to, kad šioj 
šalyj vagiliai labai lengvai 
išsisuka iš teismo rankų. 
Čia teismai peršvelniai ap
sieina su vagiliais ir žmog
žudžiais.

90.-

yra

, 565.000
. 470.000
461. 950

438.483
. 410.000
. 313.000

277.095
270.000
261.000

. 239.238
166.070

. 140.573
130.700 
130.081

. 124.400
115.959

. 109.182

Į Romą.
New York. Pereitą suba- 

tą, balandžio 25 d., garlai
viu “Berlin” išplaukė daug 
Amerikos kardinolų, vys
kupų ir kitokių bažnytinių 
perdėtinių ir nešinasi Nea
poliu, iš kur paskui važiuos 
Romon. Kiti kardinolai, 
vyskupai išplauks truputį 
vėliau. Visi šie bažnytiniai 
perdetiniai bus popežiaus 
priimti krūvoj ir kiekvienas 
išduos atskaitą apie savo di
ecezijos stovį. Amerikos 
vyskupai ir pirmiau važiuo
davo su tokiais pat reika
lais, bet dabar sumanyta, 
kab busią geriau, jaigu visi

lių dirbtuvėj, prigulinčioj
Fordui, negavęs po $5 ai- tas savo susirinkimuose iš- 
gos dienoj, kaip yra garsi
nama, patraukė Fordą tie
som Fordo advokatas paaiš
kino teisėjui, kad firma te
moka po tiek tik taupiems 
darbininkams. Tas darbi
ninkas tuomi nepasižymėjęs 
ir todėl negalėjęs gauti ap- 
didintos algos. Teismas at
metė darbininko skundą.

4. Salės statymo komite-

Kunigas miršta bžnyčios 
tarpdury j.

Pittsburg. Kunigas D. F. 
Best iš Englewood, N. J., 
ineidamas į šv. Trejybes 
bažnyčių pereitą nedėlią, 
puolė bažnyčios tarpduryj 
ir mirė. Jis buvo perdėtinis 
visų karmelitų Suv. Valsti
jose ir Kanadoj. Pereitą ne- 
dėlią jis buvo pasirengęs 
laikyti savo įšventimo ku
nigu sidabrinį jubiliejų,

’ Chicagos Draugijų Są
jungos atstovų su

sirinkimas.

dirbo projektus, kokiuo bu- 
“du šis darbas greičiau įvyk- 
dinti, taip senai reikalingą 
salę pastatyti. K. Gugis sa
kė, jisai kalbėjęs su archi- 
tektoriumi ir šisai žadėjęs 
svetainei projektą del lie
tuvių padaryti veltui. Nori
ma pastatyti ne vien svetai
nę, bet didžiulį namą, ku
riame galėtų rastis vieta: 
skaityklai, kningynui, teat
rui, atletikai, mokyklai, po
rai krautuvių. Tokis namas, 
2 augščių, maž-daug apsiei
siąs be lotų $40.000, 3 augš
čių $55.000. Dabar lieka 
klausimas, kaip surinkti tą 
didelę krūvą pinigų. Apie 
tą svetainės komitetas ir 
nutarė rupinties. Po komi
tetų raportų susirinkime iš
tiko mažas incidentas, dė
lei kurio atsisakė nuo gene- 
ralio sekretoriaus pareigų p. 
Pr. Kibartas. Taippat, atsi
sakius vienam iš vice-prezi- 
dentų, p. Morkūnui, į jo 
vietą išrinkta p. M. Šilkai- 
tis.

surašą visų, po kelerius me
tus 'įieužsimokėjusiu, narių 
ir pasiuntė jiems sąskaitą; 
kitiems išpuolė mokėti net 
po $5.50—$6.50. Dėdei Šer
nui taipgi buvo priminta, 
jog jis “Aušrai” skolingas 
$6.50, jis gi atsakė, jog: 
“Aušra” jau senai mirusi, 
ši dr-ja, tai ne “Aušra”, 
tik neteisingai “Aušros” 
vardą prisisavinusi”.

Dar vienas keistas valdy
bos pasielgimas: nuo finan
sų sekretoriaus pareigų at
sisakė p. M. Jurgcdionienė 
ir kadangi ji buvo “Auš
ros” atstovu Chicagos Dr- 
jų Sąjungoj, tai susirinki
mas atėmė jai atstovavimo 
teises, išrinkdamas į jos vie
tą p. Strimaitį.

Dirbs lakstytuvus. Rusi
jos karo ministerija nu
sprendė pasidirbdinti 326 
paprastuosius lakstytuvus 
ir 10 didžiųjų Sikorskio lak- 
stytuvų.

Mergina patraukė Caruso 
tieson.

New York, žinomas gar
sus tenoras Caruso patrauk
tas tieson už sulaužymą pri
žado vesti Miss. M. Meffert. 
Tai jau ne pirma mergina 
jį traukia tieson už prižado 
laužymą. Dabar nuo jo rei
kalaujama $100.000 atlygi
nimo už prižado sulaužymą.

Per keliatą metų Caruso 
vis atidėliojo apsivedimą ir 
ant galo pasakė nevešias 
minėtos merginos. Taigi da
bar ir liko patrauktas tie
som

3.000.000 kūdikių miršta 
kasmet.

Washington, D. C. Na
than Strauss kongrese dele
gatų nuo organizacijų, ku
rios rūpinasi vaikų gerove, 
pasakė, kad Suv. Valstijose 
miršta 3.000.000 kūdikių ne
sulaukus pirmų savo gim
tuvių.

Bizniai nedėliomis turi būti 
uždaryti.

Columbus, Ohio. Valgo
mųjų daiktų krautuvės į- 
statymų yra verčiamos lai
kyti tas krautuves nedėlio- 
mis uždarytas. Kaikurie 
laužo įstatymą ir laiko at
daras. Minėtų krautuvių 
draugija užprotestavo prieš 
tokius prasižengėlius ir jei 
toliau taip bus elgiamasi, 
tai pasirupįs, kad valdžia 
priverstų juos pildyti įsta
tymą. Minėta dr-ja taipgi 
stengiasi, kad prieiti prie 
sutarimo uždaryti krautu
ves ir scrcdos popiečiais.

Siautė ciklonas.
Bloomington, Ill.

Lean apskrityj siautė 
smarkus ciklonas,
šimtų namų liko išgriauta. 
Buvo kelintas sužeista, bet 
užmuštų nebuvo.

Me
gan 

Daug

Patraukė tieson Fordą.
Detroit, Mich. Barno A- 

ilexandru, dirbęs automobi-

Balandžio 24 d. “Aušros” 
salėje įvyko Sąjungos atsto
vų susirinkimas.

Pirmininkavo dr. A. Zy- 
montas. Atidarius susirin
kimą Sąjungos pirmsėdis 
K. Gugis skaitė direktorių 
susirinkimų raportą. Toliau 
sekė visa eilė raportų nuo 
atskirų komitetų iš kurių 
paaiškėjo Sąjungos veiki
mas ir jos stovis.

1. Agitacijos komiteto 
pirm. p. Mickevičius paaiš
kino, jog šisai komitetas 
turėjęs 4 savo posėdžius ir 
dėjęs visas pastangas, kad 
išaiškinus visuomenei Są
jungos svarbumą. Išleidi
mui šviturėlio bei kningu- 
tės, kurioje atspindėtų Są
jungos ir visų Chicago j o 
liet, draugijų reikalai, rei
kia pinigų, išdas gi kol-kas 
apituštis, tam reikalui su
rinkta apgarsinimų apie 
$150.00 ir šviturėlis, plačiai 
išguldantis Sąjungos reika
lus, neužilgo bus atspaus
tas.

2. Globos komiteto pirm, 
p. M. Jurgelionienė aiškino, 
jog nežiūrint į gana tan
kius šio komiteto susirinki
mus, su nuveiktais darbais 
mažai tegalį pasigirti, in- 
formacijiniui biurui butas 
dar 
kas

nenusamdytas, nes vis- 
remiasi ant finansų — 
išde mažai 
ir geriausi norai
norais — sunku

Draugmylis.

“Aušra” išsirinko naują 
valdybą.

Subatoj, balandžio 25 d., 
“Aušros” 1-nioji kuopa sa
vo bute laikė susirinkimą. 
Susirinkimas indomus 
tuom, jog vos tik keli mė
nesiai atgal išrinktoji val
dyba pakeista nauja. P-no 
A. Dovidonio vieton, kuris 
šiuo trumpu laikotarpiu ne
mažai prisidėjo prie “Auš
ros” .reikalų sutvarkymo, 
išrinkta p. Jančeyskis. In
domus išsitarimas p. Šerno, 
buvusio, tame susirinkime. 
“Aušros” valdyba, mat, bu
vo išradusi naują būdą pa
didinimui savo išdo, kurio, 
žinoma, jokios kitos drau
gijos nevartoja. Ji padarė

PASISKOLINK PINIGU, 
PIRK NAMUS, 
APSAUGOK NUOSAVYBE 

uuo ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 1868 m.

H. G. Zultermelster & Co,
2101 S. II al st ed St., Chicago. 

Tel. Canal 26. Money orderiai.

Dr. Charles Segal
Dr. Charles Segal, kurs buvo su

rištas su ligoninėmis per septynis me
tus, specializuojasi krutinės ligose ir 
tuberkuliozo.

Valandos: 10 — 12 A. M.
2—5 P. M.
7 — 8:30 P. M.

Ncdėliomis 10 — 12:30 A. M.

Ofisas

1153 E. 63rd Street
Kaini>as University Ave. Chicago, 111.

Galima atsilankyti bile kada

Parsiduoda Namai!
Labai Pigiai

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 augšeią 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 kambariu Įnešti reikia $300.00, 
likusie 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 šeimyną 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 
$1000.00, likusi suma pagal pirkėjo išgalės.

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

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

Parsiduoda labai pigiai mūrinis namas ant Auburn Ave. 
Geriausioj vietoj. Atsišaukit kuogreičiausiai 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.

EXTRA! Parsiduoda pigiai: medinis namas 6 kambliu ‘‘Cot
tage” lotas 26% pėdą platumo ir 125 ilgio. Priežastis pardavimo 
savininkas išvažiuoja į Lietuvą. Labai gera proga šį namą nu
pirkti. Atsišaukti į J. M. Tananevičiaus Banką, laišku ar asme
niškai.

Parsiduoda karčema: Su namu ir laisniais, geroje vietoje. 
Savininkas laikė biznį per 10 metą. Biznis gerai išdirbtas. Lie
tuviu apgyventoj kolionijoj. Parduodama dėlei nesveikatos. Kai
na — $12000.00. Atsišaukit į J. M. Tananevičiaus Banką.

Parsiduoda: medinis 1 augščio (Cottage) nanias 3204 S. Ash
land Avė., ir lotas 30 pėdą pločio ir 154 ilgio. Kaina — 2500.00.

Parsiduoda: lotai ant 33 gatvės arti Ashland Avė. Kaina — 
$650.00.

Parsiduoda: 2 augščią mūrinis biznio namas 3200 S. Ashland 
Avė. Dėl 2 šeimyną, krautuvė ir lotas 30 pėdą pločio ir 154 ilgio 
Kaina — $8000.00.

Parsiduoda: 2 augščią medinis namas ir krautuvė, yra du 
butu (pagyvenimu). Labai geroj tvarkoj. Lotas 30 pėdą pločio 
ir 154 ilgio. Kaina — $5000.00.

Parsiduoda: Lotas River Side. Kertė Pine ir West Ave; 50 
pėdu pločio ir 132% ilgio. Puiki vieta del biznio, bei rezidenci
jai. Kaina — $1200.00.

Parsiduoda: duonos kepykla su namais, arkliais, vežimais ir 
kitokiais įrankiais. Parsiduoda pigiai, Savininkui prasidėjus ki
tą biznį.

Parsiduoda: 2 augščią medinis namas ant mūriniu pamatu 1 
fundamento). Beismantas cimentuotas. Pryšakis tinkamas biz
niui, geriausioj tvarkoj. Rendos neša $50.00 mėnesiui. Kaina — 
$5000.00. Ant Auburn Ave.

Parsiduoda: 2 augščią medinis namas 4-ms šeimynoms, kiek
vienas butas po 6 kambarius. Maudyklės, dujos (gasas) ir kiti 
šios gadynės įtaisai. Rendos neša: $50.00 mėnesiui. Kaina — $35- 
00.00.

Parsiduoda pigiai farma: Raylander, Wis. 40 akerią. Be bu- 
dinku. Kaina — $600.00.

Parsiduoda pigiai: 2 augščią medinis namas 19 kambarią. 
Rendos neša $40.00 mėnesiui. Kaina — $3000.00. Ant Emerald 
Avenue.

Parsiduoda namas: 2 augščią. Pusiau mūrinis, pusiau medi
nis. Del 5 šeimyną. Geroj tvarkoj. Ant Emerald Ave. Rendos 
neša. $42.00 mėnesiui Kaina — $3600.00.

Parsiduoda: 2 lotu Ant Morgan St. Kaina $1800.00
Parsiduoda: naujas mūrinis namas. Ant Union Avė. Įtaisy

tas sulyg šios gadynės reikalavimą: maudyklės, elektra ir puikus 
pavietis (garadžas) del Automobiliaus. 2-nis šeimynoms po 6 
kambarius. Laundry ir baismonte. Kaina — $7000.00.

Parsiduoda: 2 augščią medinis namas. Ant Union Avė. Ge
roj tvarkoj 7 pėdą. Bassemontas. 4 butai, 4-rioms šeimynoms. 
Rendos neša: $32.00 mėnesiui. Kaina — $2500.00.

Parsiduoda: 2 augščią medinis namas, labai geroj tvarkoj, 
dėl 3 šeimyną iš užpakalio dideli tvartai. Ant Emerald Ave. Ren
dos neša: — $35.00 mėnesiui Kaina — $2600.00.

Parsiduoda: medinis 1 augščio namas (Cottage) Ant Emerald 
Ave. 2 butai po 6 kambariams. Rendos neša: $18.00 į mėnesį. Kai
na. — $1600.00.

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

Parsiduoda pigiai: 2 mūriniu namu su 2 gyvenimas, po 4 
patogus bizniui, rendos mėnesiui duoda $36.00. Ant 35th PI. Kai
na _ $3.000.00.

Parsiduoda: Mūrinis nanias 8 kambariu (ruimą.) Kaina — 
$2500.00. Ant Union Avė Kaina — $2500.00.

Parsiduoda: 2 augšeią 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 dują (gaso) šviesa ir maudy
klėmis. Rendos moka į mėnesį $146. Kaina ....................... $21000

Parsiduoda: Medinis namas. 10 kambarią Union Avė. ir Kai- 
................................................................................................ $2000. 
Parsiduoda pigiai: puiki farma Mizurio 40 akerią. Kai- 
................................................................................................ $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. Ant Union Avė.

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

Ant Archer Avė. — Kaina — $5,200.00.
Parsiduoda: 3 nauji mūriniai namai, 2 augščią, su augštais 

rūsiais (basmentais). Rendos neša po $24.00. per mėnesį. Kaina
— $3000.00. Ant Racine Ave.

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

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

Parsiduoda:'lotas antAuburn Avė. netoli>35
— $1100. į Į

teskamba, 
lieka 

kas
tol 
tik 
nors gera Įkūnyti.

Prieina kaleina prie 
biausįo komiteto — finan
sų.

3. Finansų komiteto ra
portą išdėstė Pr. Kibartas. 
Ikišiol buvo surasta du ke
liu padidinimui Sąjungos 
išdo: a) Įsteigimas tam tik
rų ženklelių (štampų), pa
našių, kaip kad vartoja R. 
K. Federacija, bet paaiškė
jo, jog tokių ženklelių lipi- 
nimas atsieina gana bran
giai, o pelno jie suvisai ma
ža teduotų, b) ir rinkimas 
aukų pardavinėjant tam 
tikrus diplomus; paskutiny
sis yra praktiškesniu, nes 
atspauzdinus diplomus iš- 
kaščiai jau sugrįžo ir Sąjun
gai Įplaukė apie $50 aukų. 
Tikriausias gi išdui padi
dinti kelias butų tas, kad 
alei viena Chicagos dr-ja 
ineitų i Sąjungą ir remtų 
ją savo centais.

svar

ba

na

.vės. Kaiua

Atsišaukit į

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

DARBININKŲ SKYRIUS.
i spjaudalus. Vyrai, ar taip 
šviečiama žmonės?

Dar negeras pas mus ap
sireiškimas, kad kaikurių 
nenorima skelbti mus dva
siški jos peiktinų darbų. Juk 
jei kas negerai elgiasi, tai 
tas negerumas yra peikti
nas kas ten jį nepapildytų.

Taigi, sakau, pas mus vie
ši didis partiviškumas. Par
tijų šalininkai nieko gera 
pas kitus nemato. Todėl pas 
mus, lietuvius, Amerikoj 
toks nuskuręs, menkas gy
venimas. Tik vieni su kitais 
tuščius ginčus varinėja, že
mina vieni kitus ir taip į- 
veda suirutę mus gyveni
mai), mus draugi j osna.

Žmogus, užsidaręs į savo 
siaurą partiviškumą tik sau 
skriaudą daro, susiaurina 
savo plėtojimosi sritį, užda
ro sau kelią prie kitų kiltų 
dalykų. Jis viską, mat, pa
smerkia, kas kitų yra rašo
ma, daroma, veikiama, ne
kenčia kitų veikėjų ne savo 
šalininkų. Toks tai tik plė
šikų, vagilių yra gyvenimas. 
Juk vagis, plėšikai, kaip sie
na stovi už savuosius, o kas 
ne jų pusėj, tai tuos plėšk, 
degink, jų turtą sau imk. 
Tai į ką virto mus viešasis 
gyvenimas. Todėl ir didina
si skurdas tarp mus. Nusto
jome gelbėti savuosius. Nu
stojome pagodoti vienas 
antrą, nustojome mylėti ar
timą. Netekome daug dory
bių ir gerų ypatybių. Tas 
dedasi pas vadovus, tai ir 
liaudyj. Vienas antrą aki
na — tu bedievis, aš socia
listas, tu laisvamanis, aš in- 
dustrialistas.

Sakau tad, pas mus įsigy
veno labai siauras, aklas 
partiviškumas ir pjovimas! 
vienų su kitais.

Norint įgyti žmonėse pla
čią simpatiją, reikia stoti 
augščiau visų partijų ir 
drąsiai žengti pirmyn, ne
žiūrint ai* kam tas patiks, 
ar ne, visvien lygiai tar
nauti, neskiriant luomų, ti
kybų, pažvalgų. O mus laik
raščiai vieni nuo antrų at- 
sidalinę didžiulėmis sieno
mis ir tokiuo bud)) mažina 
savo intekmę ir vertę. Jų 
šukavimai juk nepamokys, 
nepakels žemesniųjų.

Taigi, mano nuomone, 
mažiau aklo partiviškumo, 
daugiau pamokinančių, šva
rių žinių laikraščiuose, dau
giau vienybės ir pagodonės 
viešame gyvenime. Tuomet 
mus santikiai ims gerėti, 
mus organizacijos stiprėti, 
žmonės griebsis prie tikro 
apšvietimo ir ims mesti gir
tuoklystę. Tada tai ims ma
žėti skurdas mus tarpe ir 
tuomet prisidėsim prie su
rėdyti i o pageri) ii ino.

Bepartiviškas.

ANTRAS KARAS.
Suvienytos Valstijos įvel

tos į du nemenku karu. Vie
nas su Meksiku, antras su 
Colorado straikininkais. 
Nors straikas Coloradoj jau 
trečias mėnuo kai prasidė
jo, bet aršiausi susirėmimai 
straikininkų su milicija tik 
pradžioj pereitos savaitės 
teprasidėjo, ty. veik abu ka
ru kartu prasidėjo.

Per visą straiko laiką, ne
kurtais laikotarpiais vis kil
davo susirėmimai ir žūdavo 
žmonių. Taip kad per tą lai

IŠ KUR KĮLA SKUR
DAS?

Į tą klausimą galima at
sakyti, kad šalies gyvento
jai kalti su savo surėdymu. 
Juk kur tamsesni, blogesni 
gyventojai, ten ir surėdy
mas niekesnis. Todėl, idant 
surėdymas pagerėtą, pirma 
turi žmonės pagerėti. Kitaip 
būti negali. Žmonyse turi 
kilti dora, teisingumas, gai
lestingumas, blaivumas ir 
kitos dorybės ir geros ypa
tybės.

Taip mus yra daug veikė
jų, skelbiančiu visokius pa
gerinimus, svajojančių apie 
dangiškus migdolus, kem
šančių i neapšviestų žmonių 
galvas visokius sumanymus 
pagerinti darbininkų būvį, 
bet galų gale pasimato, kad 
visas jų veikimo tikslas yra 
patraukti savo pusėn liau
dį ir paskui žvejoti iš jų 
kruvinai uždirbtus centus. 
Mano nuomone, tokie apaš
talai daug blogo neša pas
kui save, daug visako pri
plepa pilnas galvas neišsi
lavinusių darbininkų ir, su
sirinkę keliatą dolerių, du
mia sau po šimts paralių.

Tai matydami ir supraz- 
dami, privalome 'nesiduoti 
tokiems suvedžiojimams ir 
išnaudojimams. Juk jų tau
zų paklausę, nebūsim moky
tesni, nepasimokysim vie
nybės, solidariškumo, nes iš 
jų burnų eina plūdimai, 
pravųidšioimai, tikybos ir 
tautos niekinimai.

Tie apsireiškimai gyveni
me matosi ir laikraštijoj. 
Čia irgi tie patįs riebumai. 
Koktu darosi beskaitant.

Viršuj buvo sakyta, jog 
žmonėms reikia tobulinties, 
kilti, dorintis, kad surėdy
mą pagerinus. O juk vado
vų ir laikraščių priderystė. 
yra tą atlikinėti. Jei-gi to 
daugelio mus vadovų ir 
laikraščių nedaroma, tai tų 
vadovų pasekėjai ir anų 
laikraščių skaitytojai nepa- 
Jdls, nesitobulįs. Tas gi pa
rodo, kad tie žmonės nepri
sidės prie patobulinimo, pa
gerinimo, surėdymo. Nepri
sidės prie pamasinimo, pa
šalinimo skurdo iš šio svie
to.

Ūmu laiku nepataisysi 
sugedusių žmonių. Ūmu lai
ku mes nesumažinsim, ne
prašai įsim įsigalėjusių blogų 
laikraščių ir netikusių vado
vų. Vienok, privalome dary
ti savo, prisidėti prie pa
mažinimo, sulaužymo pikto 
galybės. Mūsiškiai jau per
daug yra suvedžiojami, iš
naudojami ir klaidinami ap
simetusių geradėjų. Per tai 
tikras apšvietimas ir kili
mas mus tautiečių labai su
tramdomas.

Suprantu gerai, kad žmo
nės negali būti vienodos 
nuomonės. Bet taipgi ži
nau, kad del nuomonių nė
ra reikalo neapkęsti vienas 
antro, kad galima apsieiti 
be kelionių, spjaudymo vie
no ant antro. Taipgi įvairių 
nuomonių žmonės gali dirbti 
kulturinius darbus išvieno. 
Pas mus gi to nėra. Įvairių 
nuomonių žmonės pas mus 
per laikraščius pravardžiuo- 
jasi, net savo asmeninę pa
giežą lieja, na, o tu, darbi
ninke, laižyk paskui tuos jų 

ką žuvo jau aplink 300 as
menų.

Apie susirėmimus strai
kininkų su milicija jau buvo 
minėta pereitame “Katali
ko” numeryj. Dabar pažiū
rėsim, kaip ten dėjosi to
liau.

Kuomet balandžio 21 d. 
milicija didžiu šaudymu iš
blaškė straikininkus iš jų 
stovyklų, kur paliko aplink 
25 negyvų, daugiausia mote
rių ir vaikų, tai straikinin- 
kai, skaičiuj aplink 400, nu
sidangino į kalnus ir rengėsi 
atsispirti prieš miliciantus. 
Ginklavosi ir didino savo 
skaičių.

Ant rytojaus intužę dar
bininkai už išžudymą jų pa
čių ir vaikų ėmė keršyti. 
Jų skaičius jau siekė 700. 
Išviso žuvusių buvo iki 39. 
Didelė daugybė gėrybių bu
vo sunaikinta. Kelios ka
syklos liko sunaikintos. 
Straikininkai tvirtina, kad 
žuvusių darbininkų lavonai 
miliciantų buvo sudeginti 
arba dinamitu sudraskyti.

Balandžio 23 d. ginkluo
tų straikininkų būrys jau 
siekė 1.000. Prieš juos pa
šaukta buvo 350 miliciantų 
iš Denver. Tuo tarpu buvo 
padegama kasyklos ir jos 
virto į pelenus. Sekančios 
kasyklos liko sunaikintos: 
Primerose, Mino No. 4, Em- 
pill ir Southwestern, Green 
Canon ir Rugby. Augščiau 
jau gulėjo pelenuose Royal 
ir Broadhead kasyklos. 
Nuostolių per tai padaryta 
už $1.000.000 su virš)))n.

Subatoj, balandžio 25 d., 
buvo padaryta sutartis tarp 
abiejų pusių nešaudyti. Ant 
rytojaus, vienok, prasidėjo 
didis susirėmimas. Straiki
ninkų eilėse buvo unionis- 
tai ir neunionistai. Ištisą 
dieną tęsėsi šaudymai. Ga
lop straikininkai išmušė iš 
vietos miliciantus ir užėmė 
miestuką. Pranešama, kad 
tą dieną užmuštų išviso bu
vę aplink 30. Straikininkai 
turėjo užėmę augštesnes 
vietas ir jiems labiau sekė
si. Miliciantai nešinas! lin
kui Canon City ir straiki
ninkai paskui juos seka. 
Reikėtų eiti per Arksas u- 
pę, kur yra tiltas. Skubiai 
renkama spėkos, kad neleis
ti straikininkų per tiltą.

Tuo tarp))u telegrafų vie
los buvo nupjaustytos ir ne
buvo galima susinešti su ki
tais miestais.

Didis trukšmas kįla Suv. 
Valstijose del skerdynių 
Coloradoj. Ypač valstijoj 
Colorado kįla didis pasi
bjaurėjimas valdžia, kad 
leidžia tokias žudynes. Den- 
veryj buvo susirinkus didi 
minia žmonių ties Capitol 
ir pasmerkė gub. Ammons 
ir išnešė rezoliuciją, kad le- 
gislatura išneštų impeach
ment ’ą prieš gubernatorių.

Cigar Makers’ unija Den- 
veryj nubalsavo duoti iš- 
kaščius ir pasiųsti streiki
ninkams pagclbon 500 gink
luotų vyrų. Denver Federa
tion of Labor, kuri turi arti 
2.000.000 nariu, nutarė, kad 
kas mėnuo narys mokėtų 
po 5c. straikininkų reika
lams. Taigi į mėnesį sudėtų 
sumą $100.000.

Mieste Colorado Springs 
teatro salėj pastoriai buvo 
sušaukę mass-mitingą, kur 
susirinko minios žmonių. 
Nutarė mušti telegramą 
prezidentAhd<ad tuoj su

stabdytų skerdynes. Tele
gramoj sakyta, kad vardan 
tikybos h- žmoniškumo rei
kią kuogreičiausia sustab
dyti tą baisų veikimą tarp 
kalnakasių.

Panedėlyj, balandžio 27 
d., vėl buvo smarkus susi
rėmimas. Du straikininkų 
krito ir kelintas liko sužeis
ta. Sujudimas apėmė veik 
visą valstiją. Prasidėjo pie
tinėj valstijos dalyj, bet jau 
juda ir šiaurinė dalis. Wa
shingtone buvo rimtai svar
stoma straiko dalykai. Bet 
Washington© valdžia tik di
deliuose sujudimuose tegali 
kištis į kitos valstijos daly
kus ir tai tik kuomet legis- 
1 a turą šaukia pagelbos.

Iš Darbo Lauko.
Darbai smarkiai eina.

Calumet, Mich. Po nuož
maus straiko, kurs tęsėsi a

Vienas mus kos

Kampas Milwaukee ir Ashland Avė

“Jų siutai yra gerai suprosyti ir pataiso 
DYKAI ir automobiliu pristatys jums į 
jūsų namus siutą gražiai suprosytą ir dai
liai sulankstytą. Ir tas patarnavimas jums 
nekainuoja nei cento’’.

Augščiau paduotas laiškas yra vienas iš 
šimtų laiškų, gautų nuo musų patenkintų 
kostomerių, kurie pasakė panašiai apie 
musų nesulyginamos vertės tavoms ir pui
kų patarnavimą savo kostumeriams.

MES GVARATUOJAME jums vertės di
dumą, užganėdinimą ir ant kiek galima' 
geriausią, greičiausią ir mandagiausią pa
tarnavimą

tumerių pasakė:
eliais atžvilgiais yra gerai pirkti 

drabužius Continental krautuvėj, 
kuri yra didelė ir stovi ant Mil

waukee avenue.

“Apsieinima ten, kaip su karalaičiu, f? už** 
jūsų pinigus duoda taip gi labai gerą tavo- 
rą. Ji prigelbsti padidinti kainą jūsų sun
kiai uždirbto dolerio, ant kiek tas jiems 
galima. Aš su savo vaikais sėdu karau ir 
važiuoju ten kas kartas, kuomet tik man 
ar vaikams prireikia aprėdai© ar avalo. 
Krautuvė yra didelė, šviesi ir pilna viso
kių tavorų už jūsų pinigus.

Didžiausias Chicagoj pasiūlymas “
Šie puikus pavasariniai siutai, visokiausių madų, modelių, spalvų ir 
rantuojame jums gerą pritaikymą. Be jokios abejonės sutaupysi nuo 
tų siutų Kitos didelės vertybės — $10 iki $35.

— vėliausios mados viršutiniai kotai. Visur nešiojami geriausia pasirėdžiusių žmo
nių. JUS turit jį turėti. Mes turime jų iš geriausių gelumbių ir dailiausių spalvų. 
Kainos nuo $10 iki $20.00.

Dviratis Dovanai! langus kasIink mųs speciaBo dvirači0 pasi"’
DIDŽIAUSIAS CHICAGOS PRIEMIESTINE ATDARA UTARNINKO, KETVERGO

DRABUŽIŲ KRAUTUVE. IR SUBATOS VAK., NED. RYTE.

■. ; e T H f -
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pie aštuonis mėnesius, čia 
ėmė smarkiai eiti darbai. 
Dirba aplink 15.000 darbi
ninkų. Daugiau, negu pirm 
straiko kad buvo. Sako, kad 
dar priimsiu aplink 2.000 
darbininkų. Aplink 1.500 
straikininkų sugrįžo iš kitų 
vietų ir visi buvo priimti 
darban. Iš vienuolikos ma
žesnių kasyklų per vieną 
savaitę iškasta 80.000 tonų 
vario rudos.

Tariasi apie algų pa
didinimą.

Oswego, N. Y. Po trum
pų streikų darbi))inkai prie 
namų statymo veda derybas 
apie algas. Streikavo keli 
šimtai darbininkų. Dailidės 
ir geleži)iių darbų darbinin
kai jau pabaigė derybas, tik 
liko dar plumberiai ir kiti 
darbininkai prie namų sta
tymo. Plumberiai reikalau
ja $4 dienoj už 8 valandų 
darbo dieną. Šiaip darbinin-

kai prie namų statymo gau-'terių. Biuras atidaryta šau
davo po $1.80 dienoj, dabai- šio 2 d. š. m. Per tą laiką 
nori gauti po $2.20 dienoj.

Reikalauja pakėlimo.
Utica, N. Y. Keturi šimtai 

vežėjų sustreikavo ir reika
lauja algų pakėlimo. Strei
kuoja visi vežėjai, samdomi 
anglių, rąstų, pardavėjų ir 
k raut)) vni n kų. R ei kai au j a 
mažiausia (minimum) $13 
savaitėje. Gabesnieji, žino
ma, reikalauja daugiau.

Darbo biuras gerai 
tarnauja.

Los Angeles. Darbo biu
ras šio miesto labai patar
navo darbininkams. Per tris 
mėnesius jis daugiau sutei
kė darbų darbininkams, ne
gu penki Wisconsin valsti
jos biurai per ištisus metus. 
Biuro užlaikymui reikia 
$625 per mėnesį. Per kovo 
mėnesį š. m. biuras suteikė 
vietas 3.218 vyrų ir 361 mo-

per biurą gavo darbą 9.000 
asmenų. Už darbo paieško
jimą biurui mokama tik po 
18c.

Be straiko pakėlė algą.
Troy, N. Y. Coal Hand

lers’ unija reikalavo nuo 
darbdavių algos pakėlimo. 
Santikiai buvo inteinpti. Bet 
tuo taipu darbdaviai nusi
leido ir straikas išvengt;). 
Dabar unionist;)) gaus $15 
savaitėje už 59 valandą (lai
bo diena.

Lentų pjovykloj straikas.
Grays Harbor, Wash, še

ši šimtai darbininkų, dirbu
sių lentų pjovyklose, su
straikavo del to, kad ją al
gos buvo numuštos. Jos 
jiems jau pereitą rudenį 
buvo numuštos. Bet tuomet

(Seka ant 15-to pusi.).
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katalikas
administracija LIETUVIŠKOS 

teatrališkos DR-TĖS. 
ŠV. MARTYNO.

Nikodemas Overlingas, pirm., 
3245 S. Morgan St. 

Vincas Armonas, vice-prez.
941 W; 33rd St.

Ant. Kasparas, Prot. Eaitin. 
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-STES ŠV. 
STANISLOVO V. ir K. 

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

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

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

J. Kantauckas, Finansų rast.
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. ■
J. Laukis, Pirmininkas, 

425 S. Grant St.
J. Ažis Pageibininkas, 

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

141 Park Ave.
P. Ace vice, Bastin, 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-STES ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

Knygvedis J. Letukas,
4524 S. Wood St.

Ižidininkas St. Auučiauskis,
2447-49 W. 45th Pi.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

— '78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pageibininkas, 

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

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

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

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMIN ISTR ACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.
ADMINISTRACIJA DR-STES ŠV. 

MATEUŠO APAŠTALO.
Ben. Butkus, Pirm.

840 W. — St.
Telephone Drover 3241 

St. Stoneviče, Viee-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 Brazaaskis, Knygius

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE.

Jonas Klimas. Pirmsėdis. 1853 West 
45th St. 

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

Juozapas Lignugaris, 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. 4544 S. Marshfield Av

Liudvikas. Boncvičia, Gvardijos. Mar
šalka. 1849 W. 45th St.

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

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

VYRIAUSYBE SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ. 
J. M. Tanaueviče, Pirmininkas, 

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA. 

Jurgis Ažis, Pirmininkas. 
13 Collins Str. 

Vaclovas Kasparaviče. 
273 Stanton Str.

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

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

Petras Acevičę. 11 Finansų Rašt. 
60 Sheridan Str.

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane • 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvila, Maršalka. 
192 Almond lane

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

Kaz, Vaškevičius, plrmin., 
184 Now York Avė., 

Newark, N. J.
M. Akiai is, Išdininkas,

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

DRAUGYSTES PATALPOS ŠVENTO 
LAURINO. 

Port Washington, Wis.
Juoz. Urbonas, pirmininkas 

216 Franklin St.
Port Washington, Wis.

Juoz. Samaliouis, raštininkas 
626 Washington St, 

Port Washington, Wis.

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

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

A. Biškys, Pir.
184 New York Av 

Newark, N. J.
M. Skeberdis, Viee-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.

Nuoširdžiai kviečiamo visuomenę at
silankyti į musų prakilnų vakarą, kur 
galėsime visi drauge Gegužio links
mą vakarą praleisti, nes šitas vaka
ras bus pritaikintas, kaip del jaunų, 
taip-pat ir del senesnių. Prie to bus 
puiki Lietuvių Beno muzika, kuri ge
ros visokius šokius pagal publikos no
ro.

Meldžiame nepamiršti gražaus Ge
gužio vakaro, atsilankykite kuoskait
lingiausiai, o busite maloniai priimti 
ir pilnai užganėdinti.

Nuoširdžiai kviečia Baliaus Reli
gijai.

(18)

Labai Gražus Teatras.

su 
ge-

ANT PARDAVIMO.
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 į 
“Kataliko” Administracija.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTES” DR- 

JOS, KENOSHA, WIS.
P. Beišys, Pirm.,

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

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

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

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

f A. Viršulaite,
313 Quince St.

Iždo už.^ M. Grabaliauskaitė

152 Pleasant St.
D. Bagdonavičo

564 Dayton St.

Stato scenoje naują veikalą, pir
mu kart ant Bridgeport’o vardu: “Už
burti Turtai” trijų veiksmų melo
dramą, nedalioj 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 žaismes. Orchestra Brolių Sar- 
paiių.

Veikalas “Užburti Turtai” yra iš 
žmonių kaimiečių gyvenimo labai u- 
žiinantis ir pamokinantis. Čia atsi
žymi karčiamninkas ir zakristijonas, 
kuriuodu labai ant viens kito šnairuo
ja už užslėptus turtus. Daug gaile
stingų scenų ir sveiko juoko žiūrėto
jas pamatis, juo labiau veikalas bus 
Įdomesnis, kad Dramos artistai-scenos 
mylėtojai puikiai-gyvai atvaidins. 
Kviečiame visus atsilankyti,

“Dramos Dr-jos” Komitetas.

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

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

A. J. Kasparas, Rašt.
3416 Auburn Av.

Tėmykit Nariai!
Pašalpos Draugystes šv. Laurino 

Port Washington, Wis. Turės savo 
pusmetinį susirinkimų, nedčlioj, Ge
gužes 2 d. 1914 m., 12 vai. po piritų, 
bažnytynėj Svet. Milwaukee St. Mel
džiu kiekvieną narį pribūti’ į sį su
sirinkimą, nes bus daug svarbių da
lykų apsvarstymui, Už nepribuvimą 
susirinkimą bausmė sulig įstatų.

Su pagarba
J. Samaliouis, rašt.

626 Washington St. Port Washington

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

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

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

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

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

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

386 New Grove St.
ADMINISTRACIJA DR-STES ŠV. 

JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, PA.

J. Laukus, Prezidentas. 
404 Park Ave.

J. Staneika, Vico-prezid. 
57 Oak Lane.

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

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

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

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

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

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

Telephone Drovųr, 3241
J. Zaranka, Vicc-pirmin.

834 W. ,33rd St. •
Bruno J. Jakaitis, Protokolų Rašt. 

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

3247 Emerald Ave.
Jonas Bijanskas, Iždininkas, 

840 — 33rd St.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI,
TAUPYKI! PINIGUS!

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

Nauja 52 Serija prasidės Ketverge 
Gegužio (May) 7ta 1914. Susirinkimas 
atsiuuua kas Ketvcrgas 8-tų vai. va
kare Juozą Ridiko svetainėje 3251 
Illinois Court, kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą 
akcijų. Akcijos užsibaigia už 6į4 
metų ir kiekviena akcija atneša 
$100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau
sia būdas del suėėdijimo pinigų.

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

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

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

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas 

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
žio (May) 5ta 1914. Susirinkimai at- 
sibuna kas Utarninkas 8tą vai. va
kare Dom. Semaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kėlius cen
tus arba dolerius į savaitę, gauna 
suččdyti pinigus del savo ateities. 
Kožuas akcija užsibaigia už 6’4 me
tų ir atneša $100.00.

Todol kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės priirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš- 
del pirkimo arba budavojimo

Teatras ir gražus balius.
Rengiamas 9 Draugijų Suvienyto

mis jėgomis. West Side’jo, Lietuvių 
Viešojo kningyno naudai. Nedčlioj 
Gegužės (May), 10 <1. 1914 m., M. 
Meldažio svetainėje 2242-44 W. 23rd. 
IT. Pradžia 5:30 v. vakare.

Kviečiame atsilankyti kuoskaitlin- 
giausia, nes vakaras bus vienas iš 
puikiausių, bilietų kainos: 25, 35 ir 
50c. Su pagarba,

KOMITETAS.
(18-9)

G. D. L. K. VYTAUTO. 
Ant Town of Lake.

Rengia puikų didelį balių, Nedč
lioj 10 d. Gegužes (May), 1914 m. 
P. A. Cesnos svet.: 4509 So. Paulina 
St., Chicago, III. Pradžia 5-tą vai. po 
pietų. Inžanga 15c porai.

Visi yra kviečiami be skirtumo. 
Bus skanių gėrimų, kvepiančių cigarų, 
gerų užkandžių ir smagių žaislų, prie 
puikios muzikos.

Su pagarba, KOMITETAS.
(18-9)

Rengiamas žingeidus Vakaras.
Tėv. Myl. Draug. 28 kuopos stato 

scenoje: Br. Vargšo 3 aktų dramą 
“Žmonės”, 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 Brolių Sarpalių Orkestrą, šir
dingai kviečia Komitetas.

17-18)

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingas ‘ ‘Kataliko ’ ’ 

spaustuvėj sumanus ir ge
rai žinantis savo amatą rai
džiu statytojas (jober’is). 
Atsakančiam žmogui pasto
vi ir pelninga vieta.

Atsišaukit i> “Kataliko” 
administraciją. |

REIKALINGAS: — Šumanus, tei
singas, paslaugus ir supBatlyvas žmo
gus del klerko vietos banke. Turi su
prasti kningvedystę ir būti akuraf- 
nas. Turi mokėti skaityti, rašyti ir 
kalbėti lietuviškai, lenkiškai ir an
gliškai.

Geriausios rekomendacijos yra rei
kalingos. Atsakyti reikia ranka ra
šytu laišku ir paduoti amžių, patyri
mą ir kiek algos tikimasi.
Adresas Manager e-o “KATALIKAS” 
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

17-TAS IŠKILMINGAS GEGUŽINIS 
PASILINKSMINIMAS.

PARENGTAS REGAL LIETUVIŲ 
KLIUBO Nedėlios va,kare, Gegužio 
(May), 3 d., 1914 m. UNITY CLUB 
HOUSE SVET., 3140 INDIANA AV., 
(Tarpe 31-mos ir 32-ros gat., Indiana 
Avė.) Pradžia 5-tą vai. po pictij Mu- 
zykė SARPALIAUS. Tikietai 25c.

(18)

Blaivus lietuvis, ieškau vietos už 
kalbų aiškintoją, bei kokiam nors 
biznieriškon įstaigon. Tarnystę da
boju ir pildau atsakančiai. Kalbu: lie
tuviškai, latviškai, lenkiškai ir ru
siškai. Biznieriai, kuriems aš bučiau 
reikalingas atsišaukite:

Juozas Deitzkov
330 Kensington Av., Chicago, III.

(18)

Paieškau Kazimiero Mesiuno, paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio pav., Ragi- 
nėnų sod. Jei kas žinotumėt, arba jis 
pats širdingai prašau atsišaukti. Adre
su:

Bernad. M. Doczko, 
Box 954 Spring Valley, Ill.

(16-7-8)

DRAUGIJA “VYTIS”.
Rengia Antrą Metinį Balių Su iš- 

laimejimu auksinio laikrodėlio vertes 
$25.00 Ned., Gegužio (May;. 10 d., 
1914 m. šv. Jurgio Par. Svetainėje 
Prie 32ro Place ir Auburn Ave. Ba
lius prasidės 5 vai. vakare Inžanga 
25c porai.

Širdingai kviečiam visus lietuvius 
ir lietuvaitės kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti, nes tai bus labai iškilmingas 
balius kuriame griež puikiausia lie
tuviška orkestrą visokius lietuviškus 
ir angliškus šokius, kur jaunuomene 
galės linksmai laiką praleisti ir sma
giai pasišokti, o katras turės geriau
sią laimę tas ’ galės išlaimėt! viršini- 
rietą laikrodėlį.

Su pagarba, Komitetas.
(18-9) ’

Paieškau savo draugo Boguslovo Kuz-1 
mos, paeina Kauno gub. Panevėžio 
par. Pinavo . vai., sodz. Plukių. 
Apie 20 metų kaip Amerikoje. Jis 
pats ar kas žino apie jį malonėsite 
pranešti ant šio antrašo:

Povilas Kairys,
4533 S. Wood St., Chicago, Ill.

(18)

Balius, Gegužinis Balnis!
Parengtas Jaunų Lietuvių Lavini

mosi Kliubo Nedėlioję, Gegužio (May) 
3 d. 1914 m. Freiheit Turner Svetai
nėje 3421 S.- Halsted St. Pradžia 5 
vai. vak. Drabužiai pasidėti dykai In- 
žanga 25c. Ypatai.

Paieškau pusbrolio Justino Junušonio, 
Kauno gub. Panevėžio par. 'Pinavo 
vol. Vciicloviškių sodžiaus, 20 metų 
kaip Amerikoje. Jis pats ar kas ki
tas apie jį žino, teiksitės pranešti 
ant šio antrašo:

Povilas Kairys,
4533 So. Wood St., Chicago, Ill.

(18)
Paieškau Paipolo Stasio, paeina iš 

Kauno gub., Panevėžio pav., 9 me
tai atgal gyveno Brooklyn, N. Y. Tu
riu gana svarbų reikalą. Labai šir
dingai meldžiu jį patį, arba kas jį pa
žįsta duoti mau žinę. Busiu dėkingas 
adresas: į

Boleslovas Katkevičius,
22 Wright Ave., North^pipton, Mass, 

(18-9) ■ /-J :

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, Pincouning, Mich.

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

Anton Proczky
2856 Emerald Ave., Chicago

(16-7-8-9)

Parsiduoda skubiai, groeerne su vi
sais patogumais ir geriausiai įtaisy
ta. Lietuvių apgyventoje vietoje. To
je apylinkėje per 5 gatves nėra ki
tos grosernes. Taip-pat parsiduoda vi
si prie jos prigulintie rakandai ir ki
ti daiktai. Parsiduoda šeimininkui 
susirgus.

Krcipkitics adresu:
1823 Canalport Ave., Chicago.

(17-8-9-20)

Ant pardavimo Saliunas geroj vie
toj, apgyventa lietuviais; netoli šv. 
Jurgio parapijos. Priežastis pardavi
mo — savininkas išvažiuoja į Lietu
vą. Adresas:

3337 Auburn Ave.
(17-8-9)

Parsiduoda: milkmonas arba pieninė, 
arklys ir 2 vežimu ir visi įtaisai rei
kalingi pienininkystėje. Biznis gerai 
išdirbtas ir stovi lietuvių apgyvento,] 
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 bučerno ir groserne dide
lė puiki. Gieroje vietoje adresas: 
3244 S, Morgan St., Kertė 33 gatvės.

Ant pardavimo visi kepyklos įran
kiai taipgi krautuvės visas įtaisymas. 
Noriu labai greitai parduoti. Reika
laujantieji meldžiu atsišaukti ' į

‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Redakcij ą.
(18)

Parsiduoda barberne ir Pool Room’is. 
Lietuvių apgyventoje vietoj per pen
kiolika metų ir reikalingos barebris 
gerai apsipažinęs su tuo darbu.

Adresas:
B. Sadauskas,

611 E. Main St., DeKalb, III.

Parsiduoda rakandai už labai pigią 
prekę, nes savininkas apleidžia mies
tą. Norintieji pirkti galit išto pasi
naudoti dėlei aiškesnių žinių kreipk- 
kities Adresu:

Povilas Stogis.
2131 W. 243th St., Chicago, Ill.

Nuo 6 vai. iki 9 vai. Vakare.
(18)

'Ant pardavimo, namas (Cottage) su 
penkiais kambariais. Namas randasi 
gražioj apygardoj, tarp lietuvių ap- 
gyventoj Savininkas ‘už namą rei
kalauja. $2200.00. Atsišaukite:

Frank Locaitis,
1319 So. 49th Avė., Cicero, III.

(16-7-8)

Parsiduoda pigiai: Smuklė (saliu
nas) su namu ir laisniais. Namas mū
rinis 84 pėdų ilgio. Gerai einąs biz
nis ir geroj lietuvių apgyvento,] 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.

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) 84 piedos ilgio. Geras*biznis, ge
roj lietuvių apgyventoj vietoj. Greta 
šv. Jurgio bažnyčios. Priežastis sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon. Turi bu- 
Fi parduota greitu laiku.

TANANEVICZ SAVINGS BANK 
3253 So. Morgan St., Chicago, Ill.

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

Buske,
3505 S. Halsted St., Chicago

(16-7)

Dr. Glaser sugrįžo iš ke
lionės; važinėjo po įvairias 
valstijas. Aplankė įvairio
se valstijose žmones įvairiu 
tautų. Buvo daugelyje vie
tų. Aplankė Calif ornią, U- 
tah, Colorado, Arizoną, 
New Mexico, Kansas, Neb
raska, Vermont, Nevada it 
važinėjo po kitas valstijas. 
Sugrįžęs vėl užsiims dakta
riška praktika. Ofisas 3149 
So. Morgan st. (Advt.).

IŠ DARBO LAUKO.
(Pabaiga nuo 14-to pusi.).

darbai jau baigėsi ir nebu
vo reikalo straikuoti. Pra
sidėjus naujam sezonui, 
darbininkai pareikalavo se
nos moke,sties ir kadangi 
jiems buvo atsakyta, tai 
sustraikavo. Jiems buvo nu
mušta po 50c. dienoj.

ROCKFORDIEčIŲ ATYDAI.
Norėdami nusipirkti dii 

tuvių laikraštį “ETATAI 
sados gausite pas

K. Masalski,
1202 S. Main St.,

Pasirodė “Jaunosios Lietu
vos” No. 2.

Jau išėjo “Jaunosios Lie
tuvos” No. 2, už balandžio 
mėnesį. Turi nemažai gerų 
paveikslų ir indomių mok
sliškų straipsnių. Galima 
gauti “Kataliko” kningy- 
ne.

Pasididino unija.

Montreal. Bartenders’ li
nija buvo pavarius pasta
ruoju laiku smarkią agita
ciją. (Imu laiku gavo 200 
nariu. Tą atliko per kelintą 
savaičių, t. •

Rubsiuviai laimėjo.

Philadelphia. Tris šimtai 
Journeymen Tailors’ unijos 
narių sugrįžo darban, išsiko
voję 15% algos padidinimo.

Pradedantieji rubsiuviai 
straikuoja ir juosius palai
ko kitos unijos. Reikalauja 
algų pakėlimo ir sutrumpi
nimo darbo valandų. Nori 
lankyti vakarines mokyklas, 
bet ilgos darbo valandos ne
leidžiančios to daryti.

REGULERISjlO DIENU
Patar navim as.

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

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

37 Broadway, New York, N. Y.

• Pakelė algas.
Cedar Rapids, Iowa. 

Journeymen Tailors’ unija 
laikė konferenciją su savo 
darbdaviais. Darbdaviai su
tiko pakelti rubsiuvin algas. 
Vieniems pakelta 10%, o 
kitiems 15%.

iausia lie-
KĄ”, vi-

Isitemyk šį

Kartais gali gauti 
garsaus pain ex
poller pamčgzdžio- 
jimus be jokios 
vertės, jei nebusi 
atsagus. žiuržk į 
įkąrą ir atmink 
Richtero vardą 
25c. ir 50c. pas 
visus pasitikėtiuus 
aptiekininkus.

F.A.Richter&Co. 
74-80 Washinton St., 

New York, N. Y.
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Tel. Canal 2118

Dr. A. L JUŠKA
Lietuvis Gydytojas.

1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Kampas 18-<>s gtv.

Telefonas: Canal 3263

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

rųšis užsisenčjusių lig-ų, vyrų ir moterų 

Patarimas Dykai.
VALANDOS: 10 iki 12 ryto, 3 iki 4 po 

piet., nuo 6 iki 8 vai. vakare ir 
Ncdčld. nuo 10 iki 1 vai.

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

Kampas Wood St.v viršuj batų krautuvės.

Dr. G. M. Glaser

ofisą

PO

:ford, IU.

Išpardavimas!
Mes parduodame kotus siutąu ir • 

• t A •»I . .vestuvių aprėdalus 50<|UJ>igiau negu 
kitur. Mes patįs išdirbamo' prekes ir’* 
kostumeris gauna pelną. Tuo ateik 
pasižiūrėti.

F. BUFFENSTHN
3447 S. Halsted St., arti 35tos

Become A Lawyer
Thoro aro thousands of capable men in small position! 

with small salaries and no future who need only our train
ing to become successful Lawyers. The demand forl.aw- 
Jrers is increasing daily—Law is becoming a vital factor 
n every business—large firms ure seeking competent 

Lawyers with our training for their regular staff, and aro 
willing to pay big salaries.
YOU Can Be a Lawyer NOW
It is no longer complex—no education required beyond 

the ability to read and write. Our instruction is written 
in plain language- it is the combined knowledge of tho 
world’s famous legal experts—1’rofessors 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 tho 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 liko having great Professors in your home.

Learning Law by ourmethod is fascinating—interesting 
—you will never give it up until you have completed it.
We Train You At Home Rv IVSa.il’ 
in spare time. You don’t give up J **
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. Tho cost is 
small—wo mako payments easy. Somo of America*! 
greatest Lawyers learned at homo in spare time.

WoenroUmoro 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 cart]). Our grad
uates hold highest records everywhere, and pass bar «x- 
amlnations in any Stato. Wo guarantee to coach 
you FREE until successful. This is tho school that 
shows actual results—makes no statements it can’t prove. 
Our Diploma gives you a recognized standingany where, 

Law Library” ” send our complete,
standard, authoritative Law Library—14 volumes of Amer
ican Law and Procedūrą, completely covering every 
branch of Law—a mnssivo handsome set; over 6,000 pages, 
15,000 illustrative cases; a (SO,C00 work.
Two Great Books FREE^yWJiinbJ'rSS 
Guide”—a book that shows you how to start1 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, EVt 
DENCE”—evidence of the success of our students nn<l 
the superiority of our method of home-training. Botu 
of these books arc FREE.

šiuomi apreiškiu paguodotai vi- 
suoinoniai, jog esu seniausias gydy
tojas ant Bridgeporto, praktikuojant 
per 23 metus, perkėliau savo
ir gyvenimą į savo locną namą 
numeriu

3149 So. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol, 
Pasitikėdama, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų 
Darau visokią

Liekuosi su

ir užsendintose 
operaciją, 
pagarba,

Dr. G. M. Glaser
3149 So. Morgan St.

Kertės 32-ros gatvės.

ligose,

Write at onco and learn how, for a very limited time, 
you can actually secure a $100.00 Tuition Credit Free.

K I R Tho Stato of Illinois nuthor- 
UcCOlUC AU LL. D. izes us to confer on our grad
uates tho Degree of Bachelor of Laws (LL. B.). Every 
successful man had to make hisstart sometime •omc- 
tiowl This is your opportunity to enter a dignified, lucra
tive profession. Mail the coupon atonco for convincing 
facts—don’t put it olf any longer.
LaSalle Extension University, Dept. %1 ChlcatoJU. 
m ■■■ Ma *** anoB ■■■ naa MB MBS ■■■Į U Salle Eitennon University, Dept 961 Chicairo, III. | 
’ Please send me FREE -copy of your two hooks. a 
|1 "EVIDENCE” hi......VALUABLE LAW GUIDE”, at |
j once. Also explain how 1 can secure a $100 Tuition ■ 
■ Credit FREE. “
’ NAME...........

I ADDRESS...
^CtTY. STATE

Skaitykit
“Kataliką”
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