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kiai greitai ir pigiai. 
Užsirašant “Katali
ką "siųskit prenum. 
arba laiškus sekan
čiu antrašu.

"Kataliko” spaust, 
spaudinasi visokios 
knygos konstituci 
jos ir 1.1. Darbas 
atliekam, labai pui-

Armija didinama.
Kad pati Washingtono 

valdžia nelabai nori tikėti, 
jog tos derybos su Meksi
ku pasiseksiančios, tai liu
dija tas, kad Suv. .Valstiją 
karo sekretorius Garrison 
sumanęs i Vera Cruz pa
siusti daugiau kariuomenės. 
Transportiniai laivai: Mea
de, Sumner ir McClellan -su
grįžo i Vera Cruz ir tuo- 
jaus pasiųsti į Galveston, 
Tex., kas reiškia, kad Suv. 
Valstiją valdžia neturi nei 
minties apleisti Vera Cruz, 
nei sustoti siusti į ten ka
riuomenę ir todėl tais lai
vais iš Galveston bus miga-

JONAS M TANANEVIC 
3249-53 S. Morgan St., Chict

Huerta ir svetimų valstybių reprezentantai. (2). S. V. adm. Winslow. (3). S. V. 
lauko artilerija.

Meksike padėjimas šiek- 
tiek atsimainęs, bet tik
rai nėra žinoma, ar bus 
karas, ar ne. Atrodo, 
kad bus. Suvienytos Val
stijos nori taikinties su 
diktatoriumi Huerta, bet 
tokiomis išlygomis, kad 
jis tuoj aus pasitrauktų iš 
prezidentystės. Bet šis a 
pie tai nenori nei klausy
ti. Podraug Suv. Valsti
jos reikalauja, kad dery
bų metu revoliucionistai 
sustotų kariavę, bet šie 
sako, kad jie prieš Huertą 
kariausią, kol šis savin- 
sis prezidento vietą. Ir 
galų gale nieko iš tų de- 

neišeina. Suv. Val
stijos vis daugiau kariuo
menės siunčia i Vera 
Cruz ir apylinkėse dirba
ma fortifikacijos, kadan
gi amerikonai su aeropla
nų pagelba sužinojo, jog 
meksikonai už keliolikos 
mylių nuo Vera Cruz 
taippat dirbanti fortifika
cijas ir dedanti minas po 
geležinkeliu, einančiu iš 
Vera Cruz i sostinę Mexi
co City. Todėl pasirodo, 
kad jei diktatorius Huer
ta neatsistatys, ty. nepa
sitrauks, su juo taikin
ties negalima ir turi kilti 
karas.

Karo judėjimas sulaikytas.
Suv. Valstiją valstybės 

sekretorius Bryan gavęs ži
nią, kad Meksiko diktato
rius Huerta sutinkąs vesti 
derybas ir nusprendęs tuo 
metu sulaikyti visokį kari
nį judėjimą, jei taippat pa
darysiančios ii- Suv. Valsti-

TATIVE5

benta daugiau kariuomenės 
į Vera Cruz. Turbūt norima 
pasirengti keliauti Į Meksi
ko sostinę, nes nujaučiama, 
kad su tomis derybomis nie
ko gero nebus,
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Ambasadorių susirinkimas.
Pereitą ištisą penktadie

nį tarėsi susirinkę Washin
gtone Argentinos, Brazili
jos ir Chile ambasadoriai, 
kaip čia sutaikius Suv. Val
stijas su Meksiku. Užduo
tis nėra lengva, nes jie pir
miausia turi susinešti su 
Meksiko revoliucionistų vy
riausiuoju vadu Carranza ir 
kitais jo pavaldiniais. Minė
tiems ambasadoriams yra 
lengva sutaikinti Wilsona 
su Huerta, bet sunku kas

tik vienas 
dukterimi 
džius.

Ir carui 
dukterimis

Tas tečiau nepalyti revo- 
liucionistu, kuriuos mažai 
apeina derybos, kadangi jie 
nusprendę kariauti, kol ne
paimsiu į savo rankas IIii- 
erto, arba neprašalįsią jo iš 
prezidento vietos.
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karo departamentas 
viską, kas tik bnti- 

ikalinga karui, idant 
turėjus

Į) mano u 
Huerta. Non 

jis sutinka vesti derybas, 
bet traukia kariuomenę Ve
ra Cruz apylinkėse. Po
draug jis stengiasi suerzin
ti revoliucionistus su Wa
shingtono valdžia.

DOVANA UŽ HUERTO 
GALVĄ.

Kas ji nndėsiąs, busią iš
mokėta $75.000.

Tą dieną, kurioj Meksiko 
diktatorius Victoriano Hu
erta žus staiga mirtimi, nu
žudyto prezidento Francis
co Madero šeimyna išmokės 
generolui Villa $75.000 auk
su. Tokią, dekleraciją pa
skelbė žymus pirklys, gen. 
Villo bičiuolis, gyvenan
tis šiais laikais mieste San 
Antonio, Texas. Tai skelb
damas minimas pirklys pa
brėžė, jogei jis tame reika
le neturįs jokios sutarties 
nei su Vilią, nei su nužudy
to Madero šeimyna, bet Vil
la yra vienas tą, kuris Hu
ertą prašalįs iš preziden
tystės ir pagriebs jį į savo 
rankas, ir tada, žinoma, su 
juo pasirokuos. Todėl grei
čiausia esą bus, kad Villa 
už tai laimes didelę dovaną.

padaryti su įsikariavusiais 
revoliucionistais, kurie bū
tinai reikalauja Huertą pra
šalinti. Carranza sutinka, 
kad Suv. Valstijos su Hu
erta taikintus!, bet nesutin
ka pertraukti priešai jį ko
vą, kolei jo nepergalėsian
tis. Užvis labiaus. jis neno
ri, kad tarpininkai maišy
tus! į revoliucionistų reika
lus, kurie senoviškai turi 
būti vedami. Todėl į tą 
skrupulą gali atsidaužti vi
sos derybos ir prasidėti tik
ras karas'.

RUSIJOS GINKLĄ
VIMOSI.

Gubernatorius prašalintas.
Kuomet amerikonai užė

mė Vera, Cruz, admirolas 
Fletcher miesto civiliu gu
bernatoriumi nuskyrė dr. 
Keru iš Chicago ir tasai tuo- 
jaus užėmė savo vietą. Pas
kiau tečiau paaiškėjo, kad 
dr. Kcrr esąs prezidento 
Wilsono politikinis prieši
ninkas. Žinoma, Wilson iš
reiškė norą dr. Kcrr paša
linti, kas tuojaus ir išpildy
ta. Jo vieton nuskirta kari
nis gubernatorius ir ten vi
sas valdymas turės būti ne 
civilis, bet kalifais.

Revoliucionistai kont-ro 
liuoja sieną.

R e vol iucionistan is 
mils Nuevo Laredo ir 
ras Negras, jie paliko savi
ninkais viso šiaurinio Mek
siko pasienio, 8(H) mylią il
gio. Ant tos linijos randasi 
keturios strateginės vietos, 
kurią užėmimas revoliucio- 
nistams suteikia absoliuti
nę kontrolę šiauriniame 
Meksike.

Ties Mazaltan ir Acapul
co eina smarkus susirėmi
mas revoliucionistų su fede- 
ralistais. Kovos pasekmės 
dar nėra žinomos.

persekiojanti ir visokie 
tvirtinimai, kad amerikonai 
ten skriaudžiami yra 
nas išmislas.

KARIUOMENĖS MAIŠ-
' TAS.

Anglijos kariuomenė Irlan- 
dijoj atsako paklus

numą.
Anglijos valdžia išnaujo 

turi daug nesmagumą su 
savo kariuomene, kuri nori 
maišyties šalies politikom 
Pulkai, stovinti Dubline ir 
Curraghe, Irlandijoj, pasi
priešino valdžiai, kuomet 
panorėta juos pasiąsti į UJ- 
sterio provinciją prieš no
rinčius sukilti gyventojus.

Septyni tūkstančiai pėsti
ninką, kuriems andai įsa
kyta keliauti i Ulsterį, pa
sipriešino ir nei iš vietos 
nenori judinties. Oficieriai 
apreiškė, kad jei jie ir nu
keliautą į Ulsterį, tas vis- 
vien nelieptų šaudyti į su
kilusius ulstcriečius. Jie 
apsiima ginti tik valdžios 
nuosavybes.

Tai kokia betvarkė Įsi- 
čiulpė . Anglijos armijos 
tarpam Manoma, kad ne
paklusnieji oficieri ii iš tar
nybos bus painiosi i, gi ją 
vieton nuskirti lojaliai vy
rai.GYDYTOJAI PASIREN

GI EITI KARO 
LAUKAN. 

Medičiais korpusas mo
bilizuojama.

Visai nepriklausomai nuo 
vedamų -derybų ir įvairią 
diplomatinių ' pastangą

Chicago, III., 7 d. Gegužio (May), 1914 m.
ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER, JAN. 25, 1899, AT THE POST OFFICE AT CHICAGO, ILL., UNDER ACT OF MARCH 3, 1879

Meksiko reikale 
st i ją 
ruošia 
na i rt 
prisiėjus reikalui 
viską po ranka.

Tatai siunčiama 
giau kariuomenės 
Cruz ir Texas, gabenama į 
Meksiko pasienius amuni
cija ir taip iš laiko ruošia
masi.

Tomis dienomis karo de
partamentas pradėjo orga
nizuoti medicinį korpusą. 
Tūkstančiams -gydytojų iš- 
simitiųėta, pąkjaiism 
jie apsiimtų tarnauti ka
riuomenės stovyklose, lau
ko ligoninėse ir kitur kilus 
karui su Meksiku. Daug g; 
dytojų mielai apsiėmė tai 
nauti. Tik iš vieno Chicago 
154 daktarai pasisiūlė eiti 
karo laukan.

Aišku, kad Dėdės Šamo 
armijai nepritruktą dakta-

Po visiškam Rusijos ka
ro laivyno sunaikinimui bu
vusiame kare su japonais, 
Rusija pasiliko be laivyno. 
Todėl tuojau imta galvoti 
apie naują karo laivyną. 
Kadangi už laivyno sunai
kinimą pirmiausia kaltinta 
laivyno oficierią didis apsi
leidimas, nežinojimas savo 
pareigų, tątai nuspręsta 
reorganizuoti laivyno ofi
cierią štabą. Valdžia išnai
kinus įsiskverbusį laivynai! 
rcvoliucijinį judėjimą, ka
ro laivyno žinybą pavedė 
gabiam admirolui Grigoro- 
vičiui, kuris palengva da
bar ii- įvedąs žymias refor
mas sulyg dūmos 1912 me
tais užgirto programo. Tais 
metais durna užgyrė net 542 
milijoną rubliu naujam lai
vynui. Taigi dabar karo lai
vai statomi ir po kelią me
tą Rusija susilauksianti 
naujo laivyno, kurį vėl ga
lės kam nors atiduoti.^

Amerikonai bėga.
Iš visit Meksiko provin

ciją Washingtonan prane
šama, kad ten gyvenanti a- 
merikonai kuogreičiausia 
apleidžiant! Meksiką. Mek
siko valdžia tečiau ją ne-

Calderon prezidentu?
Vera Cruz’e Suv. Valsti

ją admirolas Fletcher pa- 
liuosavo iš kalėjimo Fer
nandą Iglesias Calderon, se
natorių iš Diazo, Madero ir 
Huerto valdymo laiką. Cal
deron yra garsus historikas 
ir žymus Meksiko vyras. 
Jis .uždarytas baisiau San 
Juan de Uola kalėjimai! 
už tai, kad kaudidavęs prieš 
Huertą į prezidentus. Huer
ta jo pasibijojęs ir todėl už
daręs kalėjimam Dabar kal
bama, kad jis bus išrinktas 
Meksiko prezidentu praša
linus Huertą. Jis esąs pa
žangus vyras ir visoms par
tijoms patinkąs.

INDOMI SENSACIJA.
Caro duktė Olga nenorinti 

ištekėti.
Peterburge pagimdžius 

nemažą sensaciją caro duk
tė, princesė Gigą, kuri bu
vo sužadėta su Rumunijos 
įpėdinio snnuini, princu Ka
roliu. Nesenai Rumunijos 
sosto įpėdinis aplankė carą 
ir norėta pasikalbėti apie 
vestuvių dieną, kad tuo tal
pu princesė Olga neatmai
nomai apreiškęs, kad ji 
žadėj imą pertraukianti 
nenorinti išeiti už sau 

įmylimo žirniaus; -C&i-as, 
koma, palaikęs dukters pu
sę, bet carienė tuomi labai 
buvus įžeista.

Žinoma, nepadarius jokio 
“gešefto” Rumunijos įpėdi
nis su snniimi labai greitai 
ir be jokią ceremonijų ap
leidęs Peterburgą. Juos pa
lydėjęs ligi geležinkeliui 

carienė su 
nepa siro-

Revoliucionistų karo pienai.
Kuom c t Wa sh i 11 g t on e

.lipiu.hiatai džiovina- sau. 
smegenis, kokiuo bildu bu
tą galima panaikinti tas ka
ras, vyriausioj revoliucio- 
nistą stovykloj jau padary
ti pienai — nieko nelau
kiant žengti pirmyn ir pa
imti sostinę, pa skili pasiro- 
kuoti su savo priešininku 
Huerta, kurį laukia liūd
nas likimas, jei išanksto jis 
nepasitrauks kur užsienin.

Kuomet Suv. Valstijos ir 
Huertą nusprendė derybų 
metu sudėti ginklus, revo
liucionistai tuo tarpu nu
sprendę toliau kovoti. Jie 
bendromis jėgomis maną 
paimti Tampico, paskui 
miestą Saltillo ir iš ten ke
liauti link sostinės, kur Hu
erta nedaug turi kariuome
nės.

Carranza sako, kad Wil
son su Huerta galinti tai
kinties, bet jis si/ nieku ne
silaikąs, ypač su tais, ku
rie kiša savo nosį Meksi
kai!. Revoliucionistai per
daug kraujo išlieję, kad da
bar negalėtą savo pergalė
jimo vaisiais naudoties ir 
leisti ir toliau diktatoriui 
I Įnertai šeimininkauti.

IMPERATORIUS SVEI
KESNIS.

Liga nykstanti ir manąs 
pasveikti.

Nesenai nuo peršalimo 
susirgęs Austrijos hnpcra- 

(Seka ant 10-to pusk).

' si.
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| Žinios iš Lietuvos. |

Kermušinė, Marijampolės j 
ap. Musu žmonės kad ir iš 
palengvo, vis gi gudrėja. 
Štai vienas šito kaimo ūki
ninkas Įsitaisė prie maniežo 
arkliais varomą malūną. Ji
sai apskaitė, kad už tą, kiek 
nudulka Smitų, duodant ap
linkui iams malūnininkams 
malti, beveik vienais me
tais intaisymas apsimokės. 
Ir kiti kaimynai žada su
maningą draugą sekti.

J. Lėtis.

vaites ties Beržininkais, ne
toli Tilžės, rado Nemuno ly
čių ant kranto išmestą la
voną. Prūsijos vyresnybei 
apie tai pranešus paaiškė
jo, kad tai butą Naumiestyj 
dingusio žmogaus lavono. 
Parvežę šion pusėn jį palai- 
jo kopuose ir pradėjo tardy
mą. Intariamus piktadarys
tėje buvo areštavę, bet ir 
vėl paliuosavo. Tikrųjų kal
tininkų nesusekta.

Jonas Poetas.

ir vakare ant reištukės, lyg 
telį, atvežė Nedzingės šal- 
tojon, pasilsėti. Paklaustas: 
kas tave išmokė taip daryti, 
drąsiai atsakė: aš pats. Ot 
tai tau ir “varšaviokas”.

Nedzingietis.

Alvitas, Vilkaviškio ap. 
Naktį, balandžio 9 d., du 
plėšiku norėjo išvogti mo
nopolį, bet nepavyko; tąsyk 
per langą įlindo į karčemą 
ir išnešė už kokius 20 rub
lių gėrimų. Vieną iš plėši
kų buvo sugavę, bet, vedant 
į valsčiaus raštinę — pabė
go ir taip kol-kas abudu ne
sugautu.

N.

Šakiai, Naum. ap. Ati
duodama nuomon dvarinin
ko Komaro 8 dvarai Šakių 
apylinkėje.

Kitur dvarai yra pavyz
džiu apylinkės ūkininkams, 
pas mus atbulai. Komaro 
dvaruose, ypač arčiau Ša
kių, del darbininkų stokos, 
žemė laiku neišdirbama, i a- 
vai dažnai laukuose supųva, 
arba pelės stirtose suėda, 
nes dar ligšiol ne visur iš
kulta. Darbininkai menkai 
apmokami, jų ir jų sveikata 
ir dora nesirūpinama. Del 
tų, tur-but, priežasčių, ir 
negaunama kiek reikia dar
bininkų. Pernai Komaras 
buvo sau parsitraukęs iš 
Rusijos darbininkų, bet jie 
pasirodė esą visai menki.

A. Juvenis.

Žiežmariai, Trakų apskr. 
Nuo gruodžio 8 d. praėjusių 
metų, lig pusei sausio mė
nesio šių metų, Žiežmarių 
mtPRi'člio k-iikininkai vis 
stengiasi suardyti tvarką 
bažnyčioje, demonstrati via i 
giedodami “lenkišką” ka
imuką, kuri būdavo visados 
lietuviškai giedama. Bet sa
vo tikslo visgi nepasiekė ir 
dabar jau liovėsi daro baž
nyčioje netvarką.

N. Kat.

Bieliuniškiai. Marijampo
lės apskr. Šito kaimo visi 
šunes pasiuto. Tris spėta 
nušauti, kiti išbėgiojo dirb
dami jeibių.

Jurbarkas, Rasap. apskr. 
Kovo 21 d. klebonijoje, vie
tinio kamcndoriaus kini. P. 
Stakausko bute policija da
rė kratą, ieškodama brošiū
rėlių “O malženstvacli mic- 
szanych, napisal katolik dla 
swoicli wspolbraci”. Visa
me kame buvo uoliai baldi- 
nėta ir žiūrinėta, bet virš- 
ininčtų brošiūrėlių, vienok, 
nerasta, nes kum Stakaus- 
kas visai jų neturėjo.

Nedzingė, Tr. ap. Kovo 9 
d. policija suėmė Nedzingės 
viršaitį ir nuvežė Varėnon, 
o iš ten Trakuosna. Su juo 
kartu dar šešetą žmonių, 
tarp jų keturis žydus. Da
lykas toksai: prieš dvi sa
vaites parėjo iš Amerikos 
berniokas, kuriam reikėjo 
stoti karcivijon. Bet už jį 
Trakuose stojo kitas, kaž
koksai raišas. Tuo laiku bu
vo duota žinia Trakuosna, 
kad stoja ne tas, 'kuriam 
reikia; naujokas gi slaps
tosi viršaičio namuose, už 
ką viršaitis paėmęs keturis 
šimtus rublių ir padėjęs 
Nedzingėj pas vieną žydą. 
Amerikiečio naujoko brolis 
nuvažiavo tuo tarpu Tra
kuosna pažiūrėti, kaip pasi
seks stojančiam už jo brolį 
pasiliuosuoti nuo kariuo
menės. Važiuodamas Tra
kuosna jisai paėmė paliudi
jimą kas esąs, bet nežinia 
del ko viršaitis išdavė jam 
paliudijimą kita pavarde. 
Policijai jo paklausus, kaip 
jisai vadinasi, jisai pasakė 
tikrąją savo pavardę; pa
matę paliudijime kitą pa
vardę policijoj paklausė, 
kas jam tokį paliudijimą 
davė; viršaitis — atsakė. 
Tuojaus policija atvyko 
Nedzigesna pas žydą ir sa
ko jam: pas tave sudėti pi
nigai, duok juos”, — tasai 
tuojaus atnešė ir atidavė. 
Kas tau davė? — klausia. 
Viršaitis — tai antra kalty
bė. Kalbama, kad prie to 
paliuosavimo iš karcivijos 
priderėjo viršaitis ir tris, ar 
keturi, žydai iš Merkinės ir 
Trakų; kas toliau bus pa
matysime.

Nedzingietis.

Kūdikis gimė be rankų, 
Palukščių sodžiuj, Betyga
los parapijoje (Ras. apskr.) 
pas ūkininką N. gimė kū
dikis be rankų. Vietoj pe
čių nuolaidi lygi vieta. Kad 
kūdikio motina nenusigąs
tų negreitai jai kūdikį pa
rodė. Motina, vienok, jį my
li ir peni. Kūdikis auga.

P.

Vilniaus gubernatorius p. 
Veriovkinas išsiuntinėjo 
apskričių policijos viršinin
kams slaptąjį aplinkraštį, 
kuriuo primena įstatymus 
iš geg. 3 d. 1882 m. ir gruo
džio 29 d. 1887 m. apie ne
leidimą žydams gyventi so
džiuose. P. .Gubernatorius 
atkreipia policijos domų į 
tai, kad daugelis žydų ap
lenkia tuos įstatymus pasi
duodami esą kokiais nors 
amatninkais, nors jie tų a- 
matų nei nežiną, ir, užuot 
užsiiminėję amatais, varą 
prekybą. Taigi policija tu
rėtų budriau ir rūpestin
giau, nei ligšiol, sekti ir pa
tikrinti ar gyveną sodžiuo
se žydai turį teises gyventi, 
ar jie tikrai užsiimą tuo. 
kuo yra pasidavę ir ar to
kie amatninkai yra tose a- 
pylinkėse reikalingi. Toms

žinioms patikrinti policija 
turinti kreiptis į ištikimus 
žmones: kunigus, popus, 
viršaičius, seniūnus ir tt.

Alvitas, Vilkaviškio ap. 
Šio valsčiaus dvarininkai 
parsigabenę iš Lenkijos 
darbininkų, gerai jiems ap
moka. Vasaros, metu vyrai 
gauna po 14 rub., o moteris 
po 10 rub. per mėnesį ir vi
są užlaikymą. O kas link 
darbo, tai musų žmonės sa
ko, kad mūsiškių vienas 
tiek nudirbtų, kiek jų trįs. 
Pradžioje mūsiškiai šiaip 
bei taip su jais dar su
gyveno, bet, matydami, kad 
toliau-daugiau čia jų gabe
nama ir kad jie čia dirba 
ne vien vasaros metu, bet 
ir žiemai čia pradeda pasi
likti, pradėjo jų nekęsti.

Lietuviai, Alvito dvaro dar
bininkai, vieną naktį net 
apvanojo nelietuvius, saky
dami: “važiuokite, iš kur 
atsibaldinote”. Žinoma, tai 
jau peiktinas lietuvių dar
bininkų žygis. Tuo ir patįs 
sau prisidirbo nesmagumų, 
nes prasidėjo tardymas, ma
tyt, kaikuriems teks šalto
joj patupėti, kiti del to jau 
ir užsienin rengiasi dumti.

Neptūnas.

“bros- 
atsisakė 
Tas ne
kilo del

iešką “advokato”, o gal jau 
ir parašė, kad jį iš Pandė
lio iškeltų.

Kaip matyt, vis dėlto čia 
ne klebono kaltė ir labai 
liūdna, kad musų brostvi
ninkai taip didžiai įsikarš
čiavo.

Scriptor.

Garleva, MaiCap. Vely
koms “Gyv. Raž.” šiemet 
intaisė bažnyčioje 4 gražias 
vėluvas: dvi balti ir dvi 
raudoni. Kiekviena Vėluva 
atsiėjo po 100 rub. Vėluvas 
dirbo viena lietuvių firma 
Kaune.

Versme grinčioj. Rudiš
kių sodžiuje, Aleksoto vals
čiaus, Suvalkų gub., ūki
ninko V. Poderio grinčioj 
kaip rašo “S. Z. T.”, stai
ga atsiradusi versmė, duo
danti dienoje ligi 50 kibirų 
tyriausiojo šaltinio van
dens.

Utena, Ukm. ap. Į tur
gų važiuojant, pristovo į- 
sakymu, policiantai nuo 
kiekvieno įvažiuojančio rei
kalauja bent po kapeiką 
pinkai nuvalyti ir bruką tai
syti. Seiliaus tai buvo prie
dermė miestelėnų — mies
telį tvarkyti. Utenos pris- 
tovą del kitų priežasčių ke
lia kiton vieton.

Šilavotas, Mar. ap. Su- 
grįžusis iš Amerikos p. 
Martus, kad negaišinus lai
ko, kol bus atlikti visi for
mališkumai, stvėrėsi su
tverti chorą. Ir mokėjo pra
bilti į jaunuomenę: daug, at
sirado norinčių pramokti 
giedoti ir dainuoti. Graži 
pradžia.

Labai naudinga kninga
M. BernatowlGZ.

Pajauta, Lizdeikų Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ. 

tilstorlžkas romanas
Sulietuvino Jonas Montvila.

Puslapiu 46$

*KAJNA POPERO3 APDARAIS $1.00
„ AUDEKLO „ $1.23

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

Perkupčfams duodame gerą nuošimti.

Siunčiant pinigus adresuokite!

J. M. Tananevičia,
3249-58 So. Morgan St, CHICAGO, ILL.

Bandelis, Zarasų ap. Pan
dėlio bažnyčioje prasidėjo 
straikas. Straikuoja brost
vininkai nebeidami 
tvon”, nei stacijų, 
taippat ir giedoti, 
paprastas straikas
šitokios priežasties. Seniau 
klebonas iš surenkamųjų 
apvaikščiojant stacijas pi
nigų apmokėdavęs bažnyti
nių drabužių skalbėjas, o 
kas likdavo, išleizdavęs ki
tiems smulkiems bažnyčios 
reikalams. Bet brostvinin- 
kams toks klebono pinigų 
sunaudoj imas pasirodė 
gausus ir jie sumanė 
renkamuosius pinigus 
kyti pas save, ir patįs 

reikalams

per 
su- 
lai- 
mi- 

nėtiems reikalams skirti. 
Klebonas noriai sutiko. Bet 
brostvininkai iš surenkamų
jų pinigų nenorėjo niekam 
mokėti, norėdami gal, kad 
klebonas iš savo kišeniaus 
visus tuos reikalus aprūpin
tų. Todėl klebonas vėl pra
dėjo pats imties sau tuos 
pinigus, pasiųzdamas rink
tų per stacijas zakristijoną. 
Brostvininkai del to ir pa
kėlė straiką, ne tik atsisakė 
pildyti visas savo prieder
mes, bet ir kitus prięš tai 
agituoja ir draudžia. Ne ga
na to, kaip girdėjau, dar

Bell

Pampėnai, Panevėžio ap. 
Kovo 20 d. Pumpėnų kapi
nėse palaidojo bernaitį Tr., 
kurį sutrynė.kuliamoji ma
šina Podžiunuose javus be
kabant.

Karšinaukos kaimo ūki
ninkas Juozėnas kovo 21 d. 
atvažiavo Panevėžio mies
tan savais reikalais. Grįsda
mas namo užėjo aludėn ir 
tiek gėrė, kad pats nebega
lėjo išeiti; draugai turėjo 
išvesti ir, ant ratų paguldę, 
patįs nuėjo savais keliais. 
Taip ratuose jis ir mirė be 
jokios pagelbos. Pati, nesu
laukus vyro, atbėgus rado 
baigiant mirti nuo degtinės. 
Subruzdo gelbėti, bet jau 
buvo pervėlu.

M. E.
“Viltis”.

Iškeikė vienuoli. Rusijos 
stačiatikių sinodas iškeikė 
pagarsėjusi vienuolį 
dorą ir išskyrė iš stačiati
kių bažnyčios.

System

Naumiestis, Suv. g. Per
eitą rudenį dingo Naumies- 
tyj žmogus. Atvežęs mies
tan parduoti sėmenis pra
nyko ir niekur jo nesurado. 
Ir policija nieko nesusekė. 
Mat, piktadariai, nugalabi
jusieji tą žmogų, jo lavoną 
užkasė smėlyne, miesto lau
ke. Miesto moteriškės, atė
jusios smėlio, lavoną užtiko 
ir pranešė policijai. Polici
ja, apžiūrėjusi lavoną, su
statė protokolą ir pranešė 
ant rytojaus busiant tardy
mui. Patyrę apie tai pikta
dariai naktį iškasę lavoną ir 
įmetę jį Šešupėn. Atėjus 
ton policija nieko nerado. 
Lavonas išbuvo vandenyj 
per visą žiemą. Prieš dvi sa

Nedzingė, Trakų ap. Jau 
ne vien dvarininkai kviečia 
iš Lenkijos darbininkus, su
manė taip daryti ir kaikurie 
valstiečiai. Taip antai Ne
dzingės parapijos valstietis 
Šib. prieš Kalėdas parsive
žė iš Varšuvos bernioką 
(Varšuvon jisai vežioja 
grybus). Dabar, kovo 2 d., 
šeimininkas, parėjęs iš baž
nyčios su savo svainiam, 
paklausė tarnaitės, kur iš
ėjo “varsaviokas”; sako, iš
ėjo ąodžiun, betgi jau senai. 
Tuo laiku incina šeimininkė 
ir klausia: kur berniokas ir 
kodėl seklyčioj išplėštos 
spintos duris. Pasirodo, kad 
spintos duris išplėštos ir 
paimta vienuolika šimtų 
pinigų. Tuojau išėjo kelin
tas žmonių ieškoti; vienas 
žmogus su Nedzingės sar
gybiniu surado bernioką 
Pataronių stotyje bevalgant 
riestainį. Pamatęs sargybi-

Saločiai, Panev. aps. Sa
ločių miestelyj kovo 11 d. 
du vaikinu kėlė per upe 
grįžtantį iš miestelio namo 
kalvį. Atėmę iš žmogaus pi
nigus ir primušę, paliko jį 
vos gyvą. Piktadariu suim
tu. .

Kaz. Gabr.

Kupiškis, Ukm. ap. Mirė 
pradinės mokyklos mokinė 
Stefanija Liličia. Tai buvo 
nepaprasto dorumo kūdi
kis. Lekcijų permainų me
tu nebėgiodavo, bet tuojau 
imdavo rankų darbą — 
mezgimą arba išsiuvinėji- 
mą. Pamačius, kad vienas 
vaikas skriaudžia antrą, 
tuojau užstodavo, padaryda
vo santaiką. Vieną sykį se
nutei elgetai einant gatve, 
įlindo stiklas kojon ir senu
tė nebegalėjo paeiti. Tuo-

nį, norėjo išbėgti, liet sargy
binis sulaikė už ąpikaklės

mot ji pribėgus ištraukė ne
bodama susikruvinimo. Dėl
to ją visi mokiniai ir moky
tojai mylėjo. Tebūna jai 
lengva žemelė.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką apredalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batą, dėl moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morgan St. Chicago. Ill.
Telephone Ynrds 6685

■■■KBavMHmvKnratMiziaaKKsaBniKmaKUMnanMMnKaMrJriasnAiuiiv.-i-Hnivsuwrrttcrancoi: M—— ----------- 1
Puikiai Iškepa Duoną

©ii Cwk-siwe
i Švariau negu anglįs, arba malkos, 

Pigiau negu gazas.
Del geriausių pasekmių vartok Perfection Oil 

pas pardavėjus visur.
STANDARD OIL COMPANY(An Indiana Corporation}

CHICAGO, ILL.

TIKRAS
** mo yra 

parduodant savo javus.

ŽINOJIMAS rinkos padėji- 
didis patogumas farmeriui

Sūnaus farmerys sužino nuo dagiliai 
apie stovi tolimų rinkų dažhai pasitaran- 
damas apie tai per Long Distance tele- 
poną.

Todėl jis žino, kuomet yra geriausias 
jam laikas parduoti ir tokiuo bildu jis ga
li gauti už savo produktus augščiausias 
kainas.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

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

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

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

■„ .. , ..m.,.,- -.....,,,,. ................ .  ............... „„
j | Praktikuoja visuose teismuose. Egzaminuoja ab- 

į straktus ir atlieka visokius teisiškus dalykus.

| • PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

1622 - 1624 Unity Building, 127 North Dearborn Street 
Tel. Central 2362 Chicago, 111.

2
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I CAMBRIDGE, MASS, i 
Prakalbos. I

Balandžio 19 d. š. m. mo- 
• teriii N. P. P. šv. dr-ja pa

rengė prakalbas. Kalbėto
jais buvo: vietinis klebonas 
kun. J. Krasiliekas, Nor- 
woodo klebonas kun. Dau
gis, šv. Jono seminarijos 
auklėtinis kl. F. J. Juškai
tis ir Bostono kolegijos 
moksleivis K. Ščesuulcvi- 
čius. Tarpais prakalbą buvo 
dainuota dainos ir dekle- 
muota eiles.

V i supi rmu pi rm iniiikč 
minėtos dr-jos, p-lė Ona Ba- 
laičiukė, perstatė vakaro 
vedėją kun. Krasnieką. Jis, 
užimdamas vieta, kalbėio 
aiškiai ir kiekvienam su
prantamai apie reikalą mo
terims organizuoties ir ant 
galo ragino rašyties į drau
giją visoms neprigulinčioms 
prie N. P. P. šv. moterių 
dr-jos. Pabaigus jam kal
bą, vaiką ir mergaičių cho
ras dainavo “Lietuva tėvy
nė”, ir taippat iš tą pačią 
vaiką vienas deklemavo ei
lutes “Išeivio balsas”, o ki
tas — “Yienybė”. Tolinus 
kalbėjo kun. A. Daugis.

b

dė, kokią vietą moteris se
nuose laikuose užimdavo: 
kokią vietą ji šiandien uži
ma ir kokią vietą maž-daug 
ji turės užimti ateityje. Jo 
kalba iš dalies buvo saty
riška, pilna juokingu išsita
rimu, iš ko moterėlės bei 
mergaitės turėjo progos la
bai gardžiai pasijuokti. Po

lgeliai ir mergaitės dainavo 
t “Mes visi amatninkai”, —

Grigonio, ir viena maža 
mergaitė deklemavo eilu
tes “Našlaitė” iš “Draugi
jos”. Po tam kalbėjo kl. F. 
J. Juškaitis apie dr-ją tik
slus; gvildeno moterių dr- 
ją tikslą. Aiškiai ir supran
tamai prirodė svarbą drau
gijinio gyvenimo, ragino 
moterėles bei mergeles

ties ne vien tik aprūpinti 
materijalius savo reika
lus, kurie be abejo neturi 
būti apleisti, bet ir dvasi
nius, kai]) tai lavinti protą 
ir tt. Faktiškai prirodė. 

A|kad moterių yra taip lygiai 
gabiu moksle, kaip ir vyrą. 
Ragino skaityti gerus laik
raščius. Tame laike vaikai 
deklemavo eiles: “Eina gar
sas nuo rubežiaus” ir “Vil
kas ir ėriukas”. Paskiausiai 
kalbėjo K. Ščesnulevičius. 
Jis kalbėjo taippat 
draugijas ir žmogaus 
duotis. Nurodė, kad
gaus yra užduotis jungties 
į draugijas. Ant galo ragino 
rašyties į dr-ja. Po jo kalbai

apie‘ 
už-

“Noriu miego” ir “Lai gy- 
vuoj’ mus tauta”. Tuo. va
karo programas ir užsibai
gė. Prie minėtos dr-jos pri
sirašė suvirsimi 25 naujos 
narės.

Abelnai imant, vakaras 
gana puikiai nuvyko. Kal
bėtojai atliko savo užduo
tis geriausiai ir padarė di- 

* dį įspūdį į klausytojus. Vai
kai ir mergaitės gerai išmo
kinti. Tštikro, reikia tiktai 
stebėties žiūrint į tokius 
mažus vaikelius bei mergai
tes,, taip puikiai ir drąsiai 
rėžiant dainas, neklemaci- 
jas lyginai seniai

L.___
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Jaunutis.

Kar-s.

tiktai 
mergi- 
vienos

HARTFORD, CONN. 
Balius.

Balandžio 18 d. š. m. at
sibuvo balius šv. Juozapo

h* iš 
ypač 

kad jauni
mas pasirėmęs augštais ide
alais, nori pakilti augštyn. 

Linkėtina, kad prie musu 
Ratelio susispiestą diduma 
musą jaunimo.

-■v

j

jie yra tikri, kad jie turės šviežius hngirus ir 
kvepiančius cigarėtus. .!norius jie 
visa dieną ir turės didi malonumą 
nim

i Prakalbose buvo 
'vienos moteris bei 
nos, vienok ir jos 
pripildė visą svetainę, taip 
kad nekurioms pritruko sė
dynių. Iš to matyti, kad 
Cambridge’o moterėlės bei 
mergelės pradeda suprasti 
prakalbi! ir dr-ją svarbu
mą. Žino, kad kur vienybė, 
ten ir galybė.

Siratėlis.

botas, kurs yra labai darb
štus ir pasišventęs darbavi- 
muisi; nes kur tik kokios 
prakalbos, jei tik jo papra
šo, visur atsilanko ir pada
ro į visus gilu įspūdį, nes 
iš jo kalbos tik reikia gėrė
tis. Kalbėjo apie rašliavą, 
primine nekuriuos musą 
garsius rašytojus ir ragino, 
kad skaityti! kuodaugiausia' 
ją raštus. Taipgi dar dekle
mavo p-lė Uršulė Gurki in
to, kuri yra viena iš darbš
čiausią merginą. Ji pridarė 
juoku. Vieną punktą pasa
kius vis turėjo sustoti, nes 
prasidėdavo ranką ploji
mai. Musą cicilikučiams tai 
tankiai tenka išgirsti j ar
čius žodžius nuo jos. Taipgi

HARTFORD, CONN. 
Gražus vakaras su pra

kalbomis, deklemaci- 
jomis, muzika.

Balandžio 19 d. š. m. šv. 
Kazimiero Jaunikaičiu Ap
švietus dr-ja surengė pra
kalbas. Kalbėtojas buvo 
pa į kviestas iš > Brockton, 
Mass. p. M. A. Norkūnas, 
“Lietuvos Vyčiu” pirmi
ninkas. Atvažiavo sukatos 
vakare, tai yra 18 d. balan
džio ir ant rytojaus viršini- 
nėtoji dr-ja turėjo mėnesi
nį susirinkimą. Tame susi
rinkime dalyvavo ir p. M. 
A. Norkūnas, kaipo jaunuo
menės pirmininkas, nes to
ji dr-ja susideda vientik iš 
j a u m i oi n< m ės] į uorga n i zuo- 
tos.vietinio klebono J. Am- 
boto. P-nas A. Norkūnas pa
darė gilu įspūdį į visus na
rius, nes patarė, kaip gali
ma, padidinti nariu skaičių 
ir kaip galima platinti ap
švietę tarp žmonių. Taigi 
geistina visada turėti tokiu 
darbščią vyru kaip p. M. 
A. Norkūnas.

Tą pačią dieną buvo ir šv. 
Elzbietos dr-jos susirinki
mas ir ten p. M. A. Norkū
nas pratarė keliatą žodžiu. 
Už tai jam tariame ačiū už 
jo darbštumą ir pasišventi
mą del lietuviu labo.

Dabar eisime prie prakal
bą, kurios prasidėjo 7:30 
vai. vakare; programas su
sidėjo iš 20 ]muktą; čia 
kiekvieno punkto atskirai 
nei neminėsiu, tik paminė
siu kelis svarbesnius. Pir
miausia paskambino pianu 
vaikučiai 11 ir 13 metą am
žiaus — Justinas ir Frau-, 
aiškus Plikimiukai; nors 
dar kurnu, Lot gabiu. Vi- 
suse pertraukose deklema
vo 7 metą mergelė Kon
stancija Simanavičiūtė. Ji 
labai daug juoką pridaro 
deklamuodama, nes tokia 
maža, bet turi aiškią kalbą. 
Tokiu mažai tegalima ras-

ATHOL, MASS.
Susitvėrė labai naudinga 

draugija.
Musą miestelyj jaunimo 

yra nemažai, atsiranda jau 
iš tarpo jaunąją gerai pra
silavinusią, kurie stengiasi 
judinti savo brolius ir se

gyvumo žada įnešti atholiė- 
čią tarpan nesenai susitve
rusio “Lietu. Jaunimo Ra
telio”, kurs stengiasi, kiek 
i šga 1 ė d amas, p r i p ra t i n t i
musą jaunimą prie savęs 
lavinimo. Įstatus L. J. R. 
pasirūpino išdirbti patįs na
riai, kuriuose pirmutinę 
vietą užima: apsišvietimas, 
gra ž ii s pa sil i uksm i nim a i, 
kningynas, bendras visą 
veikimas. Pamatas Jauni
mo Ratelio bepartiviškas, 
pažymėta tiktai, kad gir
tuokliai, paleistuviai, suse
nėją dvasioje nebus priima
mi į L. J. R. narius.

Balandžio 20 d. L. J. R. 
buvo parengęs šokius; link
smintasi labai padoriai. 2 d. 
gegužio žadama parengti 
šeiminiais vakarėlis. Toliau 
manoma pastatyti scenoj 
kokį veikalą. Artistą musą 
tarpe yra neblogą, m* gėda 
Ims pasirodyti prieš publi-

Norkūnas apie jaunuome
nę. Išradinėjo iš visą mi
šią, kaip turine išauklėti 
musą jaunuomenę ir saugo
ti ją, kad nepakliūtą Į eici- 
liką arba bedieviu žaban
gus, kuriuos jie stato žmo
nėms, ir išrodinė’jo ją blo
gus pasielgimus. Savo kal
boje ’paklausė, ar galite pri
rodyti, ką jie yra nuveikę, 
ar turi jie kokią, mokyklą 
ar salę Įsteigę; i tai nei 
vienas neatsiliepė, tai]) kai]) 
ir ją nebūtą buvę, bet aš 
mačiau ją kokius penkis, 
kurie man pažįstami; jie 
sėdėjo nosis nuleidę žemyn, 
nes jiems buvo pasidarę 
bloga ant širdies tokius 
klausimus išgirdus. Taipgi 
dar vietinis bažnytinis cho
ras dideliu ir mažą, vado
vaujant p. V. Kancleriui, 
puikiai padainavo keliatą 
dainelią. Dar kalbėjo vie
tinis klebonas kun. J. Am- 

Atsiranda Athol’yj jauni
mo, kuris dar gaudo žvirb
lius ant stogą arba prie 
bačkučių prisiglaudęs gar
bina dievaitį “byro” ir 
“snapso”, bet tokią skai
čius gal žymiai sumažės 
pradėjus gyvuoti L. J. R.

L. J. R. įsikūrimas kaiku- 
riems atholiečiams pasirodė 
labai pavojingas ir geradė- 
jai šnairuoja i mus, bet, tu
rime vilties, su laiku pri
pras visi prie niusu 
priešu virs d 
kada pamatys

kitos dr-jos, bet tik viena 
šv. Kazimiero Jaunikaičiu 
Apšvietus dr-ja tedalyvavo 
tame baliuje. 9 vai. vakare, 
pašokus, prasidėjo marša- 
vhnas (ap vaikščiojimas), 
nes dar pirmą pasilinksmi
nimą surengė toji šv. Juo
zapo dr-ja. Balius, taip sa
kant, buvo puikus, bet kal
kinio šokiai, kuriuos dabar 
pradeda šokti, tai šlykštus.

Bešokant vienai merginai 
net drabužiai plyšo. Mat, 
sako, dabar tokie šokiai ma
doj. Tą pat vakarą ir mu
su cicilikėliai, nenorėdami 
apsileisti, surengė balių, bet 
ją baliuje tai tik grynieji 
pelai tebuvo, bet ir tie apie 
kokią dešimtą valandą atė
jo čia pažiūrėti. Nežinia, 
gal ten šaltakoše (ice 
cream) buvo netikusi, kad 
atėję čia valgė. Dar turiu 
priminti, kad scieialistu de
javimas ir aimanavimas 
buvo didelis, nes katalikams 
visur sekasi — ir prakalbo
se, ir teatruose, ir baliuose.

Genią Dėdė.

MINERS MILLS, PA.
Darbai eina gerai. Pa

rapijos stovis.
Šiame miestelyj darbai 

pradėjo eiti beveik visai ge
rai. Žmonės darbštus ir ne
daug girtuokliauja, todėl 
nesimato čionai nei nuskur
dėliu, nei valkatą. Nuo per
nykščiu metu susitvėrė čio
nai nauja lietuviška Rymo- 
Kat. parapiją, prie kurios 
priklauso net iš 8 artimiau
sią miesteliu susipratę lie
tuviai. Lietuvią šioje apy
linkėje gana tirštai esama, 
tik, aut nelaimės, atsiranda 
tokiu tamsuoliu, kurie nusi
rašo prie šv. Pranciškaus 
parapijos, bet glaudžiasi 
prie svetimtaučiu, ir vieni 
baigia lenkėti, kiti — airi-

NEW CANAAN, CONN. 
Darbai pusėtinai eina.

Mažas priepuolis.
Lenk.o.Ma( 

bumas, '
Darbai šitame mieste pa

gerėjo, nors dar vis matosi 
šen ir ten bedarbiu. Lietu
viai ne visi dirba.

Buvo čia šitoks nuotikis. 
Du lietuviu dirbo prie di
džturčio vasarnamio. Rei
kėjo žemės nukasti. Kadan
gi žolė buvo didelė, tai kad 
palengvinus sau darna, jie 
sumanė uždegti ir nudegin
ti žoles. Buvo smarkokas 
vėjas if pagavo blaškyti 
liepsną. Liepsna jau artino
si prie puošnaus vasarna
mio. Abu lietuviu, kaip į- 
manydamu, gesino liepsną. 
Tuo tarpu pasitaikė prava
žiuoti plumb’eriams. Tie šo
ko pagalbon ir vasarnamis 
liko išgelbėtas. Jame niekas 
negyveno. Didžturčiai teb- 
gyvena dar New Arorke. 
Liepsna išgadino daug iš
sprogusiu medeliu. Lietu
viams nieko savininkai ne
primetė už ją neatsargumą.

2

jo su savo foremanu. Len
kas pasitraukė iš darbo ir 
pasakė, kad jis foremanui 
“pafiksysiąs”. Po kelią die
ną foremanas rado iš nak
ties, kad jo karvių ausys 
nupjaustytos. Nuožiūra kri
to ant lenko. Detcktivai ir 
policija stengiasi susekti, 
kas ištikro kaltas tame da

E. YOUNGSTOWN, OHIO. 
Nusižudė lietuvis.

Balandžio 16 d. čia papil
dė patžudystę Antanas Bra- 
zauckas. Paleido kulipką 
sau galvon. Buvo vedęs, bet 
per teisihą atsiskyręs nuo 
žmonos. Žmona su vaikučiais 
gyvena Glevelande. Be ap- 

(Tąsa ant 6--pusi.).

i
i

Jis

pažadins

KATALIKO" 
DOVANA

nusivilsi!
Jis

visuomet

parodys

tau tikrą

laiką.

KIEK VIENAS gaus šitą puikų žadinamąjį laikrodėlį (budilniką) do
vanų, kas užsisakys “KATALIKĄ” ant metų ir puses, prisiųsdamas 
$3.00 prenumeratos adresu:

„KATALIKO” Leidėjas.

statydami ką nors sudeda kruoon, tai tas daly
kas vra priderančiai pastatytas.

Jie daro pats eiga retus iš Gail ir

Lcmg C&rŽ Tobacco
«Geriausia taboka geriausiame pakelyje’

JĮAVY yra lengvi Burley taboka su snuox- 
tabiai priimniu skoi'iu, kokio nerasi kitos su
sies tabokoj.

Pribrendusi ir prinokusi iki didelio švelmi-

k

I

1 
S

teris apvmiojimus, kurie 
i la iko taboką svarume, 

grynume, priminame 
ir skanume.

NAVY ilgais kaspini- 
liais supjaustyta yra

rututiudjaiua. labai pa
togiai i eiga retus, dega 

išpalengva ir lygiai. Tabo
ka nebįrą ir tokiuo badu

DYKAI poperelių kningele 
sii kiekviena 5c pakeliu.

THE AMERICAN TOBACCO COMPANV
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KATALIKAS

GEGUŽIS, m., 1914 m.
7. K. Domicėlės panos.
8. P. Stanislovo vyskupo.
i). S. Grigaliaus Nazian.
10. N. 4 po Vėl. Antonino
11. P. Mamerto, Maksimo.
12. U. Germano vyskupo.
13. S. Servacijaus vyskupo.

Apie lietuvių spaudos 
plėtojimąsi.

“Lietuvių Žiu.” skaito
me, kad kovo 27 d. (sen. 
kai.) Peterburgo Mokslo 
Akademijos salėje buvo 
“Rusijos Bibliologijos Dr- 
jos” susirinkimas, kuriame 
prof. Volteris perskaitė re
feratą: “Pirmutinė dekada 
1904—1914) lietuvių spau
dos atgijimo statistikos ir 
biblit I ogi jos ž vilgsniu ’ ’.

R ef orentas pirm iausi a
nušvietė musų spaudos ir 
literatūros stovi prieš už
gynimą spaudos, toliau nu
rodė, kokiame apverktina
me padėjime buvo musų 
spauda Muravjovo laikais 
ir iki 1904 m., pagaliau pla
čiai nušvietė lietuvių spau
dą ir bibliologiją nuo atga
vimo spaudos iki šio laiko, 
ir, galų-gale, sulyginęs skai
čių išspauzdintų ir išleistų 
kningų nuo XVI amžiaus 
iki 1904 m., parodė, kad 
per paskutinius 10 metu 
kaip antrašų (antgalvių), 
taip ir egzempliorių knin
gų išėjo keleriopai daugiau, 
-nežiūrint to, kad reformaci- 7 ’■'’5
ja, kontra-reformacija ir 
kiti lietuvių historijoje ap
sireiškimai pagimdė nema
žą literatūrą.

Statistika parodo, kad 
nuo XVI amžiaus iki 1901 
m. išėjo Rusijos Lietuvoje 
2208 kningų antrašų (pava
dinimų), o 1904—1914- m. 

•— apie 2550 (kurių 1412 
atgabenta iš Prūsijos ir ap
skritai iš užsienio) pavadi
nimų ir 5.015.830 egzemplio
rių.

Apie spaudos užgynimo 
periodą referentas kalbėjo 
kaipo apie dideli lietu
viams smūgi bibliologijos 
žvilgsniu, nes per tą laiką 
išėjo tiktai kelios kningos, 
parašytos latinų raidėmis. 
Kad draugijos nariai ir sve
čiai aiškiau suprastų tą lie
tuviams nelaimingų perio
dą, kada lietuviai neturėjo 
nei kningų, nei mokyklų, 
kame butų išguldinėjama 
lietuvių kalba; kad lietu
viai iš vienos pusės poloni- 
zavosi, iš kitos — rusifika
vusi, prof. Volteris parodė 
musų dailininko Petro Rim
šos veikalo “Lietuvos Mo
kyklos 1864—1904” foto
grafiją. P. Rimšos veikalas 
verčia ieškoti užlaikymo 
grynesnės kalbos ir tauti
nio susipratimo priežasties 
pas tas bobutes, kurios, be
mokydamas vaikučius iš 
maldakningės skaityti ir 
bepasakodamos jiems pil
nų fantazijos pasakų, tuo 
pačiu budu padėdavo užlai
kyti lietuvių kalbą nuo bar
barizmų ir skleizdavo vai
ko sieloje tautiškumą.

Kalbant apie paskutinių 
10 metų spaudą, referentas 
nurodė, kad 1905 m., suly
ginus, išspauzdinta gana 
daug kningų (314 pavadini

mų), bet nuo to laiko iki 
1908 m. skaičius pakįla (180 
pav.) ir vėl eina mažyn. 
1913 m. galima pavadinti 
derlingais išspauzdintomis 
kningomis (182 pavad. ir 
650240 egzempliorių); y- 
pač 1913 m. išėjo daug 
kningų tikybinės pakrai
pos. Prof. Volteris taippat 
nurodė, kad paskutiniuose 
laikuose platinosi literatū
ra, neturinti jokios idėjinės 
vertės, gešefto tikslui. Kai
po pavyzdžiui panašios rū
šies literatūros prof. V. nu
rodė “Rygos Naujienas” ir, 
ypač Rygoj, leidžiamus ka
lendorius ir kningas.

Salėje, kame buvo susi
rinkimas, eilėmis ant atski
ro stalo buvo sudėtos pagal 
išleidimo metų žymesnės 
kningos ir laikraščiai. Kiek 
teko girdėti, Bibliologijos 
Draugijos nariams ir šiaip
jau svečiams patiko gražus 
“Dailės Draugijos” išleis
tas “Kryžių Albumas” ir 
dailus Smetonos leidžiamas 
“Vairas”.

L. D. IC. Vytauto karūna.
Vilniuje lenkų leidžia

mas dienraštis “Kurjer Li
te wski” štai ką praneša:

‘ ‘ Žinomas lietuvių mokslo 
vyras daktaras Basanavičius, 
išgirdęs iš Donato Malinovs- 
kio apie praloto kun. Kurčevs- 
kio ir gydytojo Vladislavo Za- 
gorskio pasisavinimą karūnos, 
jųjų rastos Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Vytauto kape, 
esančiame Vilniaus katedros 
bažnyčioje — paskubėjo apie 
tai pranešti prokurorui, kurs 
jau yra pradėjęs oficiali tar
dymą ’ ’.

Toliau “Kur. Lit.”, kaip 
visuomet, tvirtina, kad I). 
K. Vytautas jokios karūnos 
negalėjęs turėti, nes esą ži
noma, kad lenkai vis kliu- 
dę jam vainikuoties ir dar
gi vokiečių ciesoriaus Si
gizmundo pasiuntinius už
puolę ir paglemžė jųjų ve
žamą Vytautui karūną.

“Vilenski Viestnik”, ru
sų dienraštis, tečiau kitaip 
žiuri į tą dalyką ir sako, 
kad d-ras Basanavičius vi
sai nesiskubino su praneši
mu prokurorui apie šios ka
rūnos iš Vytauto kapų pa
glemžimą, nes turėjo būti, 
svarbios priežastis, priver- 
tusios ji daugiau kaip tre
jus metus tylėti. Bet kad 
kunigui Kurčevskiui, lygiai 
ir daktarui Zagorskiui yra 
užmetama visai nepasisavi- 
nimas jųjų “užtiktos” ka
rūnos, bet Įsilaužimas į gra
bą, ir tuomet galimas ne 
vien tik karūnos pagrobi
mas.

Taigi palengva paaiški, 
kas per karūna, kurią len
kai buk suradę šalę Krako- 
vo po... išgriuvusiu . me
džiu. Pasirodo, kad lenkai 
Įsilaužė musų didvyrio Vy
tauto graban ir iš ten pa
grobė karimą.

Jei tiesa, tai profanai- 
plėšikai sau gerą mokesti 
apturės iš Rusijos teismo.

Parupo mažinti gir
tuokliavimas.

Rusijos vidurinių reika
lų ministerija išsiuntinėjus 
visiems gubernatoriams ap
linkraščius, kuriais įsako
ma daryti kas tik esą gali
ma, idant girtuokliavimą 
sumažinus. Kaikurie guber
natoriai jau pradėję tuos 
reikalavimus pildyti. Taip,, 

vienas gubernatorių skel
biąs, kad jis visiems savo 
policmeisteriams ir apskri
čių viršininkams išsiuntinė
jęs jau Įsakymus rupinties 
girtuokliavimo sumažink 
mu liaudyje ir prižiūrėti, 
kad visi valdininkai vestų 
kovą su girtuokliavimu.

Nors pervėlai, bet ir tas 
yra geriau kaip nieko. Te
čiau valdžia ne iš to galo 
pradeda kovoti su girtuok- 
lybc. Jaigu nori girtuoklia
vimą sumažinti, visupirmu 
turi apribuoti svaiginamųjų 
gėralų išdirbimą ir parda
vinėjimą. Bet, deja, apie 
tai visai nei nepagalvoja
ma. Tatai kokiuo kitokiuo 
budu manoma girtuokliavi
mo epidemiją sumažinti1? 
Juk gerų norų nepakanka, 
tam tikslui reikalingas rea- 
lis darbas.

Bet, mat, caras noris ma
žinti girtuokliavimą, tatai 
gubernatoriai ir “mažinan
ti”, visur veizdami dar 
daugiau degtinės monopo
lių.

Negreit Rusija atsižadės 
to savo patriotinio gėralo.

Lietuvių raštų paroda 
Vilniuj ė.

Kovo 26 d. (sen. kai.) L. 
M. D. komitetas Vilniuje 
turėjo savo susirinkimą, 
kuriame tarp kitko buvo 
svarstoma ir nutarta štai 
kas:

Nutarta padaryti birže
lio 11 dieną (s. k.) apvaik- 
štinėjimas dešimties metų 
sukaktuvių nuo laiko išga
vimo teisės spauzdinti lie
tuvių raštų ir spauzdinių 
nuo laiko spaudos leidimo 
Rusijoje iki paskutinių lai
kų, paskui suruošti keliato 
žmonių paskaitas, gi vaka
re viešą spektaklį. Spauzdi
nių, laikraščių ir kningų pa
rodai suruošti nuuskirta 
tam tikroji komisija.

Yčas važinėjęs su pa
skaitomis.

“Viltis” rašo, kad Rusi
jos durnos atstovas, žino 
mas lietuviams amerikie
čiams p. M. Yčas, nesenai 
per Paryžių iškeliavęs Lon
donan laikyti paskaitų. Jis 
išvažiavęs drauge su kitu 
durnos atstovu Velichovu, 
su kuriuo laikysiąs paskai
tas vietinėje rusų kolionijo- 
je rusiškai ir pamosiąs at
skirą paskaitą lietuvių ko- 
lionijai. Rusų kolionijoje 
p. M. Yčas skaitysiąs apie 
tautų klausimą durnoje, lie
tuviškai gi pasakosiąs abel- 
nai apie durnos veikimą.

Kas link “Draugo” 
redaktoriaus.

Nekurie lietuvių laikraš
čiai savu laiku paskelbė, 
kad “Draugo” redaktorius, 
kun. F. Kemėšis, pasitrau
kiąs iš užimamos vietos, gi 
jo vieton atkeliaująs p. J. 
Kubilius iš Vilniaus. Te
čiau “Viltis” rašo, kad p. 
J. Kubilius neapsiėmęs A- 
merikon važiuoti ir todėl 
nežinia kas turės užimti 
‘ ‘ Draugo ’ ’ redaktoriaus
vietą.

300 metų jubiliejus.
Tytavėnų parapijonįs 

(Žemaičių vysk.) — skaito
me Lietuvos laikraščiuose 
— ruošiasi minėti žiemotai 
300 metų jubiliejų, kaip 
parapijoje esanti pastaty
ta bažnyčia. Ją pastatė 1614 

metais bernardinai vienuo
liai ir nuo to laiko bažny
čioje nebūta beveik jokių 
didesnių pertaisymų. Baž
nyčia apkainuojama dau
giau 250.000 rub.

Vėluva — tai “skepeta”.
Nežinia jau Į ką pavirs 

musų pseudo-socialistai. 
Antai ‘ ‘ Dil gėlės ’ ’, paminė- 
damos Suv. Valstijų su 
Meksiku kivirčus, Suv. Val
stijų vėluvą pavadina ame
rikonų tautos “skepeta”. 
Išmintingi žmonės taip ne
daro. Jie nepajuokia nei 
svetimų jausmų ir persitik
rinimu, nei išlaukiniu ženk
lų.

Atėmė bažnyčių.
“Draugas” iš Scranton, 

Pa. gavęs žinią, kad Lack- 
awannos viršiausias teis
mas galutinai įsakęs ati
duoti katalikams šv. Juoza
po lietuvių parapijos baž- 
liyčią, kurią neteisingai bu
vo pasisavinę atskalūnai. 
Tokie teismų nusprendi
mai ne sykį buvo skelbiami 
laikraščiuose, tečiau lig- 
šiol vis buvo neteisingi. Ir 
galas žino, kokia čia teis
muose tvarka, jei kiti ki
tiems nusprendimai yra 
priešingi.

“Saulės” Dr-ja įgijo 
žemę.

“L. Žinios” rašo, kad 
“Saulės” Dr-ja Kaimo po 
didelių sunkenybių paga
liau įgijus nusavybėn že
mę, ant kurios pastatyta 
Dr-jos namai. Kauno mies
to durna , sutikus pagaliau 
žemę Dr-jai parduoti ir mi
nisterija su tuo pilnai suti
kus. Žemė Dr-jai labai pi
giai atsiėjus, bet už tai ne
mažai “Saulės” valdybos 
ir prisikamuota.

Naujas laikraštis.
“V. Liet.” girdėjus iš 

“pusoficialių” šaltinių, kad 
už mėnesio-kito Brooklyne 
pasirodysiąs naujas mėnesi
nis laikraštis (Žurnalas) 
“Žemė”. Laikrašti leisianti 
tam tikslui susidariusi ben
drovė.

Fordo “geradarybes”.
Dabart iniuose draugi j i- 

niuosc santikiuose, kaip ten 
nebūtų, indomiu pasirodė 
automobilių fabrikanto For- 
d’o, Detroite, Mieli, pienas 
kas link kompanijos dalies 
pelno padalinimo savo dar
bininkams.

Paskutinis tečiau tos 
kompanijos išleistas aplink
raštis ir visa eilė parėdy
mų — verčia mus manyti, 
kad Ford’as nėra jau toks 
didis geradaris, kokiuo jis 
buvo pirmiau pramintas.

Ford’o automobilių fir
ma, būtent, šiais laikais už
laiko 45 tyrinėtojus santi- 
kių tarp darbininkų. Tie 
žmonės turi su savimi popc- 
ros lapus, ant kurių pažymi 
kadir mažiausias smulkme
nas iš firmos darbininkų 
gyvenimo. Taigi jie tyrinė
ja darbininkų tautinį paė
jimą, kokią katras darbi
ninkas išpažįsta religiją, 
kiek turi bankuose pinigų, 
ar turi pirkę kokią nors 
nuosavybę, kiek turi vai
kų, kaip maitinasi, kaip 
linksminasi, kur praleidžia 
liuesą laiką ir tt.

Be to visiems firmos dar
bininkams priminta, idant 
jie vestų hygienišką gyve
nimą, nes priešingai busią 
pavaryti iš darbo.

Ir kad darbininkams aiš
kiau perstačius, kaip jie a- 
teityj turi užsilaikyti, jei 
nenori persiskirti su pen
kių dolerių dienos uždar
biu, firma jiems išleido pla
tų pranešimą, kuris apima 
kelioliką parėdymų.

Tuo pranešimu darbinin
kams įsakoma gyventi ge
resnėse gyvenimo sąlygose, 
negu kad ligšiol butą. Kom
panija visiems savo darbi
ninkams prisako, prisiėjus 
reikalui, visuomet kreipties 
į jos (kompanijos) advoka
tą ir tuč-tuojaus pažymi, 
jogei jai rupi tuo keliu sa
vo darbininkus apsaugoti 
nuo išnaudojimų.

Kompanija reikalauja, 
kad jos darbininkai gyven
tų švariuose ir ištaiginguo
se namuose, būtent tik to
kiuose, kurie yra švariai už
laikomi, kuriuose yra pa
kaktinai tyro oro ir šviesos. 
Kiekvienam vedusiam dar
bininkui draudžiama laiky
ti “burdingierius”.

Pagaliau pinigus pataria 
dėti į nurodomus bankus ir 
savinties anglišką kalbą, 
nepamirštant tečiau ir sa
vosios kalbos.

Ford sako, kad jo darbi
ninkai tų visų parėdymų 
turi laikyties, nes kitaip jo 
fabrike jiems nebusią dar
bo.

Ford’o nuomone, tos vi
sos inkvizicijinės procedū
ros tikslas — pagerinti dar
bininkams būvį ir padaryti 
juos gerais piliečiais ir tik
rais vyrais.

Negalima nepagirti For- 
d’o pastangų ir rūpesčių 
kas link naikinimo apsilei
dimo ir girtybės tarp dar
bininkų. Galima pilnai jį 
pagirti už norą panaikinti 
nešvarius butus, taippat 
4 4 burdingierių ’ ’ užlaikymą. 
Taippat jo gerais norais pa
laikome įkūrimą mokyklų 
darbininkams, kuriose, ži
noma, bus pasistengta sve- 
timžemis suamerikietinti.

Negalima tečiau absoliu
tiškai sutikti su inkviziciji- 
ne metodą ir prievarta. 
Ford, pav., grasia prašalin
ti nuo darbo tuos, kurie ne
norės sulyg jo sutaisyto re
cepto gyventi. Ales netiki
me į piliečių produkavimą 
sulyg to recepto ir galima 
drąsiai Ford’ą pertikrinti, 
kad jo toji metodą tegali 
tik išdirbti jam lojalius tar- 
nus-prisilaižytojus, automa
tines lėles, bet nekuomet 
neišdirbs savistovių pilie
čių ir drąsių vyrų, kokie tu
rėtų labiausiai Ford’ui rū
pėti.

Prievarta ir kumšties į- 
statyiųas, jei, abelnai i- 
mant, galėtų būti geru daik
tu, tai tik ligi nekuriu ri
bų. Paskui žmogui reikia 
leisti būti savistoviu ir pa
mokinti jį pasitikėti savo 
lomiomis jėgomis, jei nori
ma iš jo padaryti naudin
gą visuomenei vienatą. Jei 
nuolatos stengsimės žmogų 
laikyti vaikiščių, reikalau
jančiu globos ir valdžios, 
tai iš jo padarysime arba 
manekiną arba galvijį, kurį 
visuomet privalome junge 
laikyti, nes kuomet jis pa- 
siliuosuos iš to jungo — be 
abejonės jame pikti instink

tai ims viršų ant žmogišku
mo. Gi mums reikia savisto
vių žmonių, gerbiančių sa
vo vertybę ir pildančių sa
vo pareigas visuomenės aki- 
veizdoje iš meilės link pa
reigų ir persitikrinimų, bet 
ne iš kokios ton nebūk bai
mės, ypač kas link pelno 
netekimo.

Vienoj to Ford’o aplink
raščio vietoj skaitome, jog 
“išlaidos darbininkams su
mažinta lig tokiam laips
niui, kad už tuo budu su
taupytus pinigus galima už
laikyti žymų skaitlių inves- 
tigatorių (ištyrinėto  jų) ”, 
o toliau vėl, jog “darbinin
kų našumas stebuklingai 
padidėjo”.

Todėl čia ir pasitikrina 
nekuriu žmonių, gi net ir 
socialistų, spėjimai. Dir
banti Ford’o firmoje darbi
ninkai laikosi dantimis ir 
kojomis savo pelningo dar
bo ir atlieka dusyk darbo 
daugiau, negu kuomet nors 
pirmiau. Juk Ford savo ap
linkraščiu net pasigiria, 
kad ligšiol nepriimta dau
giau darbininkų, gi su tais 
pačiais darbininkais padir
bama daugiau automobilių, 
negu seniau.

Aišku tatai, kad Ford sa
vo tais pienais tik pats sau 
taiso geradarybę, nes argi 
girdėtas daiktas, kad fab
rikantas arba ten kokia 
firma turėtų maišyties ir 
kontroliuoti privatinį savo 
darbininkų gyvenimą!

Be abejones, tuo budu 
norima išdirbti gerai apmo
kamų vergų luomą, daugiau 
nieko.

Ak—tas.

Patriotizmo inkvizicija.
Nesenai vienas anglų 

laikraštis atspauzdino ilius
traciją, perstatančią “Civi
lizacijos” erelį, perjuostą 
amerikonine žvaigždėta Vė
luva ir kįlantį ant Aleksiko 
kalnų, iš kurių, pamačius 
erelį, nešinasi persigandęs 
žaltys su parašu “Barba
rizmas”.

Mintis labai graži — o 
tečiau kaip tai toli nesutin
kanti su teisybe, ko suilius- 
travimui užtenka fakto, ap
rašyto to paties laikraščio 
telegramose.

Universiteto Notre Dame, 
Tnd., studentai suvertė u- 
pėn savo 11 kolegų už tai, 
kad tie drįso užgimti... 
meksikonais ir būti savo 
tėvynės patriotais.

Tai liūdnas ir pažymėti
nas faktas, nes kiek sykių 
pasitaiko, kad koks svetim- 
žemis nenori perdaug prieš 
Amerika nusilenkti, tuo- 
jaus prieš ji sukįla šovinis
tų minios, pasirengusios 
kiekvienoj valandoj tokį 
ant vietos nudėti.

Notre Dame jaunimo o- 
žiavhną galima aiškinti jau
nuolių neapmąstymu, jei 
tam jaunimui nebūtų čiepi- 
jama inkvizicijos patriotiz
mas, arba panašių atsitiki
mų pertankųs pavyzdžiai.

•Akademikai, taip žiauriai 
apsieinanti su savo kolego
mis už tai, kad tie drįso at
siminti savo tėvynę ir ne
nori suamerikonėti, savo 
tuo pasielgimu panėši į tuos 
pačius meksikonus, į ku
riuos dabar eina išvyti 
“barbarizmo žaltį”.

Tokiems apsireiškimams 
visupirmu yra kalta ameri- 
koninio auklėjimo sistema, 
kuri, užuot patriotizmo, į 
jaunimo sielas bruka šovi
nizmą ir stabmeldinį pasi
gėrėjimą visakuom, kas tik 
yra amerikoninio, nežiūrint 
to, ar toji brukama “die
vystė” yra gera, ar gal nei 
supuvusio cento neverta.

Tuo budu didinama šovi
nistų eilės ir mindžiojama 
šios laisvos šalies konstitu
cija.

Tasai prakeiktas šoviniz
mas nuvaiko nuo Suv. Val
stijų sienų ateivius, perse
kioja spalvinių rasių žmo
nes, terorizuoja nigerius, gi 
pastaraisiais laikais studen
tų bjauriais darbais sutepa
ma žvaigždėta Vėluva.

Netoli nukeliaus ameriko
nai su tuo savo šovinizmu.

ŠISTAS.
Sekant Suv. Valstijas, 

Kanadoj įvesta krasa įvai
rių siuntinių siuntinėjimas. 
Tas įvesta vasario 1 d. š. 
m. Tos šalies ekspresinėms 
kompanijoms daroma tik
ras smūgis, panašiai kai 
kad ir Suv. Valstijose. Kas 
kompanijoms aršiausia, kad 
krasiniai siuntiniai siunčia
mi net į tokias apylinkes, 
kur ekspresų kompanijos 
negali siuntinių pristatyti. 
Kanada turi 14.475 krasos 
biurų, kurių daugiau 9 tūk
stančių randasi toli nuo ge
ležinkelių. Ekspreso kom
panijos visoj šalyj turi 5.- 
500 filijų ir jos palengva 
ima nykti.

Šveicarijoj šiuo laiku at- 
sibuna visuotinoji šalies 
paroda mieste Beme. Spau
da parodą labai išgiria. Iš 
užsienių svečiai labai skait
lingai lanką tą parodą.

Kaip žinoma, daktilis 
yra labai sveikas ir mais
tingas vaisius. Rytuose jis 
yra vienas paprasčiausių ir 
plačiai naudojamų valgo
mųjų produktų. Amerikoj 
daktilinės palmos vaisius 
ligšiol žinomas tik kaipo 
skupus importas. Todėl ne
senai Suv. Valstijų valdžia 
nusprendė tą medį prapia- 
tinti Kalifornijoje. Valdžia 
užvedė daug daržų su dak
tilinėmis painiomis. Po ko
kių 10 metų tikima sulauk
ti vaisių. Kuomet tų me
džių paskui bus visur pa
kaktinai priveista, daktiliai 
visiems bus prieinami, nes 
bus pigesni.

Salų Filipinų sostinė Ma
nila gyventojų skaitliumi 
labai žymiai auga. 1910 m. 
mieste butą 234.409 gyven
tojų, gi šiais metais sulyg 
valdiškos statistikos jų esa
ma jau 266.943. Visų tautą 
gyventojų skaitlius didėja. 
Pirm 3 metų hispanų butą 
2.264, gi dabar jų esama 
4.406; amerikonų 1910 m. 
buvo 4.194, gi šiemet — 
5.474. Chiniečių skaitlius 
pasidaugino 2.000, japonų 
dar daugiau. Alieste preky
ba iš dienos dienon didina
si, gyventojai kulturinasi ir 
po kiek metų miestas pa
virs europiniu uostu.

Chicagoj nuolat gyvena 
aplink 400) japonų, iš kurių 
su viršumu šimtas lanko 
augštesnesĮ mokyklas.
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Jaunuomenss 
h siekiai.
I

A Kiekvienas žmogus šiek- tiek sąprotaujantis, manantis, apart kasdieniniu gyvenimo reikalu aprūpinimo, turi dar augštesnius siekius, kurie, taip sakant, suteikia jam, jojo 'gyvenimo sunkiose sąlygose, spėkų, pajėgų ir pakelia ji nuo žemės augštyn ir nors vieną- antrą valandą suteikia jam daug neišpasakyto malonumo.Svajoja politikas, svajoja publicistas, svajoja valdininkas, svajoja visa žmonija. Svajodami skraido pa- dangėsna, vaiko idealus, ir jųjų visu pastangos nukreiptos, kad kaip galima 
14. greičiau suraclus savo kelionės galą ir jau ramiai skynus tuos savo vaisius. Atsiranda ir jųjų tarpe žmonių, kurie, neužsiganėdindami vienu-antru savo svajonių išsipildymu, keliasi ir ieško išnaujo ko-nors nepaprasto-augšto. Tokių nedaug ir jie tankiai liekasi nesuprasti ir atskirti nuo visuomenės kelio vėžių.Niekas gal tiek nesvajoja, kaip musų ant visako jautri jaunuomenė. Pažvelgiame atskirai jaunuolio sielon; kokių ten nerasime gražumynų, kokių puikių sumanymų, kokių nepaprastų kiltų ideų. Viskas jaunai sielai atrodo lengva, ge

ra, sunkiausi sumanymai 
B^5di^.-i^w;j|jį^,iais daiktais, negalimi (dalykai papras- ttais. Eina jaunuoliai galvas augštai pakėlę, su smarkiai plakančiomis krūtinėse širdimis, su žodžiais meilės, teisybės, brolybės; skleidžia tarp žmonių savo idealus, neša suvargusiems 7 Obroliams žydinčias gėles: jaunystės džiaugsmą, grožę. Puošia, vainikuoja savo nuvargintų brolių galvas žaliais lapais.Kur tik pasimato jaunuo

lių veidai: nuliūdimas dingsta, ašaros džiūsta, vargas nyksta — užviešpatauja ramybė.Skrieja jaunieji — tankiai maino savo takus, bet nesimaino jųjų siekiai. Pasuko ton ar kiton pusėn, visados mato priešakyj savęs kiltume, nckados nupuolimą.Jaunuolio dvasios negali paglemžti nei jokios galybės, nėra tokių spėkų, kurios galėtų ant visados pasukti jaunimo mintis vienon pusėn.Sulaikoma liglaikiniai jaunuolių dvasios plėtojimasis, susiaurinama jųjų pažvalgos, sutrukdoma jųjų ideų išsiplėtojimas, bet jo- kiuo budu negalima užgesinti juose tos kibirkštėlės, kuri nuolat šviečia, nuolat ragina juos prie manymo- svajonių.Karšta jaunuolio širdis; dauguma, tai matydama, stengiasi jaunos širdies jautrumus sunaudoti savo siekių įvykdinimui. Gražiais žodžiais viliojamas jaunimas prie tokių sumanymų, kurie nieko bendro neturi su jaunuolio dvasia, kurie nesykį atsiduoda net vo broliųpelėsiais, bet kad pelėsiai puikiai pridengiami dailiai išmarginta paklode, jaunuolis, visur ir visame matydamas grožę, prisiartina ir, pamatęs prieš save margumyną, susilaiko ir net pradeda džiaugties ir kitiems savo džiaugsmą rodyti. “Sugautas, šypsosi paveldėjęs pelėsių. Ant mano dūdeles šoks, mano daineles dainuos”. “Palauk!” Gražumynai nyksta, kyšo iš apačios pelėsiai, jaunuolis, pajutęs jų kvapą,' bėga tolyn, kad suradus sau tikrą dailę, kuri keltų ji augštyn.Tankiai stengiamasi jaunimą prislėgti nepaprastumu, slegiama jis augštais, nesuprantamais įžodžiais, vartojama budai, kurie jaunimo siėlas spaudžia kaip replėmis ir karpo jo 

sparnus, tiktai neilgam: plunksnos ataugo ir vėl regi jaunuolį skrendantį augštai ir ve j anties paskui šviesų idealą. Jaunimo siekiai taip skirtini nuo siekių visų kitų, kad sunku ir manyti sutvarkius juos pagal savo noro. Jaunimo siekiuose atsispindi viskas, kas gražu, prakilnu. Jaunuolis — tai gyvenimas, šviesa, džiaugsmas. Atimk nuo jaunimo jo svajones, perkeisk jo siekius savais, ir vietoje prakilnumo sulauksime automatų, kurie patįs nesupranta, kur eina, nesupranta, koks tikslas jųjų gyvenimo. Atimk nuo jaunimo jo jautrumą, linksmumą — paregėsi prieš save šimtametį senį su jauna išvaizda, kuris nieko savyje neturi pritraukiamo, vien tiktai senas dvasios slgutis.Jaunimas savo siekiais, svajonėmis, įneša musų gyvenimai! nepaprastą jėgą, kuri net apmirusį žmogų prikeltų, kad dar sykį pasidžiaugus saulutės skaisčiu spinduliu.Jaunimas savo žodžiais, savo dainomis, žaidimais puošia savo tautą, kelia sa- širdvse tėvynėsmeilės jausmus, žadina žmones prie darbo, augšto darbo. Kas nesigėri klausant skambių jaunimo dainų, kas nejaučia savo širdyje nepaprasto kokio tai ilgėjimosi žiūrint į pulkelį žaidžiančio jaunimo, negu tiktai tas, kurio jausmai atbuko, kurio protas neveikia, kurio širdis nejaučia.Visos pastangos dedamos jaunimo suvaržymui arba, taip sakant, įvedimo jo į vėžes paprasto, nieku neat- sižyminčio, gyvenimo, nueis ant niekų ir tūli pasidarbavimai toje srityje, suteiks tiktai negeistinus jiems patiems iš jaunimo pusės jausmus.Jaigu norima, kad jaunimas augtų, jaigu norima, kad iš jo sulaukus naudingų tautos visuomenės veikėjų, nekliudykite jojo sva

jonėse, nekergkite jam savo sunkių sumanymų, nevaržykite jo, nes jaunimas varžomas, dar aršiau priešinasi jums, nes prityrimas moko mus, kad užgintas vaisius, ypač jauniems, daug skanesnis, nors butų ir abejotinos vertes. Leiskite jam bujoti ant savo dirvos, o pamatysite, kad išaugęs iš savo jaunų svajonių, siekių, paliks taipgi jautriu visuomet visuomenes reikalams. Tuščias nekuriu abejojimas, kad jaunimas, paliktas sau, liks juoda dėme, kurios nebeiš- plausi. Argi dar mažai pavyzdžių, kurie nurodo, kad ir sutvarkytas jaunimas po tokia ar kitokia Vėluva, kaip-kada nustoja savo skaistumo.Antra, mažai ką. * gelbės visi šauksmai jaunimo link, jaigu tie šauksmai bus pritaikomi ne jaunimui, bet kokiems tai skirtingiems sumanymams įvykdinti. Neturės tie šauksmai aido iš jaunimo pusės ir dings kaipo balsas šaukiančio tyry- nuose.Pasileidimas, bedievybe grasia jaunimui — skelbia nekurie, ištvirkimas viešpatauja jaunimo tarpe — vaitoja kiti. Tuo tarpu patįs nemato, kad patįs padeda ištvirkimui plėtoties, patįs, sėja jaunimo tarpai! neapykantą, ardo meile tarp jų, neva, sulyg jųjų nuomonės, ir su gerais tikslais. Padėkime, vienur jaunimas pakilęs augštyn veikia, dirba ir kaip kada jo veikimas nesutinka su tokias ar kitokios pakraipos žmonių nuomone, betgi tas veikimas ideališkas, negalima tokio jaunimo paminti, kaip kada nekurie daro. Idea graži, darbas geras — lai gyvuoja. Ateis laikas — patįs persikeis, tuo tarpu galės daug ko naudingo nuveikti.Pastaruoju laiku pas mus ypač daug kalbama apie jaunimą. Nespėjo dar prabilti paskutiniai žodžiai, 

kaip jau matome, kaip jaunimas susiskaldę į dvi, gal ir tris, sroves, ir viena kitą pradėjo spausti.Pasigirdo šnekos apie “Jaunimo ratelius”. “Vyčiai” sviedė obalsį ir tuč- tuojaus vieni kitiems liežuvius rodo. Mes geri, jus niekis — šaukia “Vyčiai”. Musų ateitis — tarė “Jaunimo Rateliai” ir jau, apsirinkus sau taką, žengs kiekvienas savo keliu nesy- kį vieni kitiems kenkdami. Ar negeriau butų buvę kiekvienai iš jaunų organizacijų pradėjus darbuoties ant ideališkumo pamato? “Jaunimo .Rateliai”, kiek aš patyriau, to ir žada lai- kyties ir dirbti vien tiktai jaunimo pakėlimui. “Vyčiai” jau, rodosi, turi išsidirbę savo konstituciją ir žada įvesti jaunimo tarpai! daugiau sporto-mankštymo- si. Puikiai, bet kam reikėjo prie jaunųjų organizacijos duoti vietą net seneliams? Gal buvo manyta geriau sutvarkyti jaunimą su vyresniųjų pagelba? Nežinau kaip ateitis ’ parodys, bet jau dabar jaunimo tarpe girdžiusi balsai, kurie nieko gero nežada.Nekalbėsiu čionai apie tas organizacijas daugiau, tiktai norėjau pažymėti, kad jaunimas, turėdamas visai atskirus siekius, tvarkosi pats savimi ir jokio pavojaus nesimato iš to. Visi tie suvaržymai jaunimo, ištikimųjų, galima pasakyti, nepasieks galutinai savo tikslo.Jaunimo dvasia — žiedas, kurs žydi, kol randa sau gaivinimus iš saulutės spindulių. Kar-s.Budo linksmumas.Viena moteris Californi- joj, kuri del didelės širdgėlos buvo įpuolus dideliu nusiminiman, nemigon ir ki- tokiosna negalėsim, nusprendė galop atstumti nuo 

savęs visus dvasios liūdnumus, kurie kaip sunki našta slėgė ją ir darė jos gyvenimą nelaimingu. Ji pasiryžo nusijuokti mažiausia tris kartus dienoj visvien ar pasitaikys proga, ar ne. Todėl ji ėmė lavinties širdingai juoktis prie kiekvienos juokingos progos. Nueidavo savo kambarin ir stengdavosi sukelti savyje linksmumą ir džiaugsmą. Urnai ji pajuto esanti geroj sveikatoj ir gerame dvasios sto- vyj, ir jos namai buvo pilni linksmybės ir džiaugsmo.Žmonėms, kurie atprato juokties, štai ką aš patarčiau: Užsidaryk kambaryj ir praktikuokis šypsotis. Šypsokis vartodamas savo paveikslus, žiūrėdamas į veidrodį, perskaitinėdamas senus laiškus, šypsokis pažvelgęs į bile ką, bi tik sustingę veido raumenis butų veikmėj.Idant pastoti normaliu, natūralia juokingumo mėginius turi būti sužadintas. Juokas paliuosuoja žmogų nuo liūdnumų ir susigraužimų.Teko skaityti, nepamenu kur, kad vieno žmogaus juokimosi raumenis buvo taip suparaližuoti, kad jam juokianties balsas iš jo ėjo, kaip iš kapo. Amerikos gyvenimas taip surimtėjo, kad daugelis neteko galės juoktis. Nekurie gali išduoti tik požeminį nusijuokimą, bet tikras, sujudinantis juokas yra jiems svetimas. Gaudagrašiai taip įsi- tižę ganiojasi paskui dolerį, kad tikram nusijuokimui jie neturi laiko. Jie nežino, kad juokimosi turi radikalę vertę, kad jis išvalo vortinklius iš smegenų, prašalina širdperšos skausmus, atima rūpesčius, susikrimtimus ir padaro gyvenimą vertu gyventi.Jums gal nepasiseks išsidirbti optimistišką temperamentą, jei jums jo trūksta, bet linksmumą galima savyj išsilavinti. Mes gerai žinome, kad, jei mes mąsto

me apie savo nepalaimas graudinamės, tai mus kūno spėkos silpnėja, ir mažinusi.Viena moteris, kuri nukentėjo didžią nepalaimą, pasakė: “Aš nieko netekau, bet pasiryžau nekuo- niet ncliudinti nieko, pasakojant apie savo bedas. Aš juokiausi ir pasakojau juokingus dalykus, kuomet aš galėjau graudžiai verkti. Aš šypsojausi prie kiekvienos nepalaimos. Aš stengiausi, kad kiekvienas nuo manęs einantis, eitų išgirdęs linksmą žodį ir šviesią mintį. Palaima daro palaimą, ir aš pati esu laimingesnė, negu kaip kad aš bučiau, jei aš sėdėčiau ir liu- dėčiau del savo nepalaimos.”“Akstink savo kūdikį būti linksmu ir juokis garsiai”, sako didis franeuzų chirurgas. “Geras, širdingas juokas išplečia krutinę ir verčia kraują guviai gyslose tekėti.”Linksmumas yra vienas stebuklų darytojų pasaulyj. Jis sustiprina visą žmogų, padvigubina ir patrigubina jo galę ir suteikia naują prasmę jo gy venimui.Orison Swett Marden.Pietų Amerikos respublika Bolivia antsy k tiesia net keturias geležinkelio linijas, kurios neužilgo bus pabaigtos. Pietų Amerikos valstybes tarp savęs lenkti- niauja pažangume. Ir tas, žinoma, eina gyventojų naudon.Suėmė telegrafistą. Žme- rinkoje, Rusijoje,.suėmė tenykštės geležinkelio stoties telegrafistą Žitkovskį, kuris turėjęs intaisęs savo namų kieme bevielio telegrafo stotį. Jis susižinodavo su užsienių stotimis ir kaltinamas, kad perbūdavęs karo ministerio telegramas ir siuntinėjęs jas Berlynan, Vienon ir Paryžiun. Žukovskis — labai gabus mechanikas.Kapitonas.“Titanico” nuskendimas.-% — (Tąsa).Daktarui-vengrui liepė su visais savo pagelbininkais laukti valgomojoj salėj trečiosios klesos.Daktarams liepta būti apsirūpinusiems vaistais ir visokiais instrumentais prie operacijų.Visus praėjimus apstatė tarnais, kurie užlaikytų praėjimus nuo užkimšimo, vestų išgelbėtus pasažierius į paskirtas vietas ir ant kiek galima užrašinėti vardus, i- dant butų galima telegra- • fuoti tuoj į miestus apie jų išgelbėjimą.Inspektoriui ir kitiems viršininkams liepta užlaikyti tvarką tarp “Carpathios” pasažierių, idant nedarytų sutrukdymų ir sumišimų.Vyriausiam virėjui liepė > sukelti visus savo tarnus ir pagaminti išgelbėtiesiems šiltų valgių.Visos neužimtos kajutes ir salės liepta prirengti nelaimingiesiems.Liepta leisti ugnis į pa

danges, kad suteikti žinią apie savo skubinimąsi pa- gelbon.Liepta priruošti keltuvų tiems, kurie neturės spėkų lipti kopėčiomis.Liepta, kad, pribuvus katastrofos vieton, visi butų pasirengę savo užduotis pildyti.Šituos ir kitus su visokiomis smulkmenomis padava- dijimus padarė kapitonas RostromPulkininko A. Gracie pasakojimai.Suvienytų. Valstijų armijos pulkininkas A. Gracie laikėsi ant garlaivio iki paskutinės valandėlės. Kuomet “Titanic” atsistojo pasturgaliu į viršų, tai jis šoko jurėn ir įsikibo į garlaivio geležinius grotus. “Titanic” ėmė grimsti ir kartu leidosi gilumon pulkininkas. Galop, pabūgęs, kaip sako, kad sprogus katilams nepapultų į verdantį vandenį, paleido grotus ir ačiū plūdei ir daugybei 

oro, kurį garlaivis nešėsi su savim, greitai iškilo į pavirau.“Kuomet aš iškišau galvą iš po vandens, pamačiau medinį skcvcldą, į kurį tuoj įsikibau, manydamas sugraibyti daugiau skevel- dų ir pasidaryti plaustą. Apsižvalgęs jau nemačiau “Titanic’o”. Jisai visai dingo po ramiu vandenyno paviršiu, nesukėlęs bangos. Jūrė prarijo “Titanic’ą” ir tik pasigirdo nedidis pliaukštelėjimas, kuomet, jam dingstant nuo paviršio, vanduo ūžtelėjo viršum jo.“Kas mane ypač nustebino, buvo tai pilki rukai, kurie kabojo keliatą pėdų nuo vandens it kokia didžiulė grabdengtė. Kad tai apčiuopiami rukai, o ne vaidentuvės vaisiai, aš esu tikras. Turbūt tai buvo kįlan- ti garai į paviršių, kur garlaivis nugrimzdo. Kaip ten nebūtų, bet jie pagimdė viršgamtišką įspūdį. Ūmai tuomet man prisiminė Dantės ir Virgiliaus požeminio pasaulio aprašymai. Aiškiai stovėjo prieš akis Charon ir Lethe. Priegtam platumoj, ant kiek tik akįs už

mato, pasigirdo baisingiau- si kliksmai, kokius tik žmogus ant šios žemės gali išgirsti. Iš virš tukstan- ties gerklių kilo augštyn baisus kovojančių su mirtim šauksmai, dejavimai ir stenėjimai, klykimai nusiminusiųjų, nesvitiški gargaliavimai skęstančių. Nė vienas mus, išsigelbėjusių jų, nepaz mirs to pergyvenimo iki grablentės. “Gelbėkit! Gelbėkit! Ei, valtį! Ei, valtį! Dieve mano! Dieve mano!” buvo širdį ir ausis verianti riksmai ir šauksmai žmonių, kurie plūduriavo ant tamsaus paviršio be paliovos per ištisą valandą. Bet pamažėl šauksmai silpnėjo, kol galop visai nutilo.”Apsižvalgęs pulkininkas pamatė apverstą valtį. Nuplaukė linkui jos ir užsikabino. Ant tos pat apverstos valties išsigelbėjo 30 asmenų. žuvimo tyrinėjimai.Pasklydus žiniai apie “Titanic’o” žuvimą, tuoj iš visų pusių imta reikalauti nuodugnaus katastrofos ištyrimo ir kaltininkų patraukimo atsakomybėn. Tyrinėjimai veik kartu prasi

dėjo Amerikoj ir Anglijoj.‘ ‘ Carpathiai ’ ’ pribuvus New Yorkan, prasidėjo žuvimo priežasčių tyrinėjimai Amerikoj. Buvo sudaryta tam tikra komisija. Jon pakliuvo sekanti senatoriai: Smith -iš Michigan, Petkins iš Californios, Bourne iš Oregon, Burton iš Ohio, Fletcher iš Floridos, Simmons iš N. Carolines ir Neland iš Nevados. Komisi j os pareikal auta,kad ji surinktų visokius galimus faktus kas link ‘ ‘ Titanic ’o ’ ’ katastrofos.Kelintas dienų po to Anglijos valdžia taipgi paskyrė tyrinėjimui to nuotikio komisiją. Jon pateko lordas Mersey, kurs yra vienas žymiausių Anglijos juristų, Sir Rufus Isaacs, general is prokuratorius, ir dar keliątas dalyko žinovų. Ši komisija veikė po priežiūra Anglijos vaizbos ministerijos.Amerikos tyrinėjimo komisijos prezidentu buvo senatorius Smith ir asmeniškai vedė visus dalykus.-Išklausinėjo White Star kompanijos viršininkų, išsigelbėjusių pasažierių ir juri

ninkų, ir oficierių, ir jurininkų kitų garlaivių, kurie radosi netoliese katastrofos. Tyrinėjimai prasidėjo balandžio 18 d. New Yorke. Po kelių dienų tyrinėjimai buvo perkelti į Washingto- ną. J. Bruce Ismay, direktorius White Star kompanijos, kuris išsigelbėjo “Titanic’ui” skęstant, buvo klausinėjamas Amerikoj ir Anglijoj.Abi komisiji — Anglijos ir Amerikos, išskiriant mažas smulkmenas, priėjo prie vienodo išvedimo.“Titanic” buvo aprūpintas valtimis, kurios galėjo vos trečią dalį pasažierių sutalpinti. Garlaivis ėjo pilnu greitumu per ledynų vietą, nežiūrint į tris aiškius persergėjimus, kad netoliese plaukinėja ledynai. Taipgi patvirtinta, kad jurininkai nebuvo kaip reikiant išmokyti; telegrafas nebuvo prideramo j tvarkoj, telegrafistai nelabai gerai pildė savo pareigas; nebuvo gerų žiūronų ant garlaivio: kaip pasažieriai, tai}) ir jurininkai perdaug aklai buvo įsikalę sau į galvą, kad “Titanic” yra nenuskandi

namas.Toliau paaiškėjo, kad “Titanic” pertoli buvo nusukęs į šiaurę nuo garlaivių linijos. Ir tokiuo budu rizikavo susitikti ledynus, norėdamas turėti trumpesnę, bet užtat pavojingesnę kelionę per Atlantiką. Sulyg jūrės inžinierių ir, apskritai, dalyko žinovų nuomonės ir sulyg išsigelbėjusių- jų liudijimo, garlaivis smogė visu smarkumu šonu į kyšančią ledyno lentyną. Spėka susitrenkimo buvus 1.100.000 tonų. Tokią spėką pagimdytų visos kanuo- lės dviejų karo garlaivių “Delaware” ir “North Dakota”, j(*i šautų kartu vienai! punktai!.“Titanic’o” žuvimas padarė nuostolių aplink $15.- 000.000, yra tai kartu garlaivio, prekių ir pasažierių daiktų vertė. Giminės žuvusiųjų pareikalavo kompanijos atlyginimo už nuostolius. Kompanija griežtai protestavo prieš reikalavimus. Teismas, vienok, pripažino, kad korilpanija turi atlvginti.v O(Pabaiga sekai.
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KATALIKAS

LIETUVIAI AMERIKOJ, kad kas susimylėtu ir duo- buvo “kvoderninkas” soci-

(Pabaiga nuo 2 pusk), 
driskusiu drapanų rasta 
prie jo dar degtinės bute
lis. Pirm nusižudysiant ka- 
ziriavęs. Buvo nabagas la
bai nervingas ir palinkęs 
prie svaigalų. Prigulėjo 
prie kelių dr-jų, bet visos 
atsisakė ji aprūpinti.

Per pastarąsias keturias 
savaites jau penki žmonės 
čia nusižudė.

V iengenč i ai, gyvenkim 
blaivai, dorai, kad nebūtų 
tokių baisenybių tarp mus.

Pa girinis.

WESTFIELD, MASS.
Dr-j a gerai gyvuoja.

Čia yra šv. Kazimiero dr- 
ja. Jai gerai sekasi. Nariu 
turi 200 su viršum, o pini
gų išde $1.800. Turi salę su
sirinkimams ir pasilinksmi
nimams. Jon ateina šeši 
laikraščiai. Bet žmonės ne
labai tekimba prie laikraš
čių. Maukia labai daug svai
galų. Ir dr-jos kaikurie na
riai be saiko vartoja svai
galus. Kartais i susirinkimą 
ateina jau su apkvaišinto
mis makaulėmis ir, žinoma, 
kelia lenną ir netvarką su
sirinkime. Pridaro ir viso
kiu nelaimimi girtais Imda
mi.

K. S.

tų nors dešimtuką ant “bin- 
sų”. Kol žmonės girtuok
liaus, tol vargą vargs.

Blaivininkas.

CLEVELAND, OHIO. 
Lošimas.

Balandžio 1!) d. šio mies
to teatrale lietuvių dr-ja 
buvo surengus vakarą su 
lošimu. Vaidinta veikalas 
“Rutvilė”. Vakaras atsibu
vo salėj po num. 2416 E. 
9 gat. Vakaras buvo paren
gtas parapijos naudai. Žmo
nių buvo prisirinkę labai 
daug ir vedėsi pavyzdingai. 
Muzika buvo teatralės dr- 
jos Lenas,

Lošimas nusisekė pagir
tinai. Gabiai vadovaujant p. 
J. Klimaičiui viskas puikiai 
nusisekė. Gerai lošė kryžei
vių rolėj J. Misevičia. Taip
gi pasižymėjo p. Mišinskas 
ir P. Kariackas. Bet la
biausia pasižymėjo p-lė B. 
Skripkauskiutė Butvilus ro
lėj. Gaila, kad gabus lošė
jas p. Trainaitis sunegalė- 
jo ir nelošė. Po lošimo buvo 
šokiai. .Jokių svaigalų ne
buvo vartota. Teatrajis cho
ras padainavo tautos him
ną, “Piemenėlį” ir “Ne
daugei musų”. Laitai links
mai praėjo vakaras.

J. M. K.

alistas, ar paprastas socia- 
listėlis, ty. man neapeina ar 
jis prigulėjo prie kuopos, 
ar ne. Tik žinau, kad jis vi
sokių gudrybių prisirinko 
beskaitydamas cicilikų laik
raščius ir bedraugaudamas 
su jais.

Toliau anos koresponden
cijos rašytojas vardu soci
alistų kuopos siūlo man at
lyginimą, jei prirodysiu a- 
ną žmogų esant socialistu. 
Į tą atsakau: tuos skiria
mus man pinigus paskirkit 
verčiau anam biznieriui, iš 
kurio cicilikų laikraščio ko
respondentas paėmė du 
laikrodėliu ir, davęs jam do
lerį, prižadėjo išmokėti, mo
kant po $1 savaitėje. Jau 
devyni mėnesiai, o anas ko
respondentas dar nei do
lerio nemokėjo. Taigi sakau, 
togu vietos cicilikai pamo
ka anam biznieriui ir apva
lo korespondento vardą.

Antanas K.

pavyzdingai gyvena. Kaip 
tai daug vargo pasaulyj 
susimažintų, jei žmonės ap- 
siblaivintų. Tad, blaivinin
kai, imkim uoliai darbuo
tis, o mus darbų vaisiai bus 
gausus.

Išmislinčius.

jos siekimai ir apetitai. Su
menkėjų ir nuplikę dvari
ninkai, nustodami geresniu 
savo spėkų, tikisi šiuo bu
du pasilaikyti, atitolinti sa
vo merdėjimą, kuriam tiks
lui jie širdį sopina ir atsi
sako nuo savo senobinės 
grynai luomų pozicijos.

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI.

Stepužiui, Baltimore, Md. 
— Tamstos eiles peržiūrė
jome, bet dėti laikraštin ne
galima. Nors mintis gera, 
bet ritmas ir rimas perdaug 
šlubuoja. Prašome parašyti 
mums žinučių iš lietuvių 
gyvenimo.

L. P., Corebrid’e (Škoti
joje). — Tamsta rašydamas 
mums laišką nesuteikėte 
adreso. V<ikiškai-lietuviško 
vadovėlio neturime. Už li
kusius 47c. malonėkite pa
sirinkti ką. nors kitą.

1915 m. San Francisco 
parodoj busią reprezentuo
jama abelnai 29 valdžios, 
tautos ir savitos valstybės 
iš visų pasaulio dalių. Nuo 
tos parodos atsisakiusios 
Anglija ir Vokietija. Jos 
atsiusiančios privatinius iš 
savo šalių paruduotojus.

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petniifia, 
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-------------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:--------------

AMERIKOJ ę pusei matų

BAY, ME.
Bedarbių daug. Skur

das didelis.
Šis miestukas yra nema

žas. Yra keturios lietuviš
kos šeimynos ir aplink 100 
pavienių. Yra čia 5 lentų 
pjovvklos, garbarnė, popo
ms dirbtuvė ir kitokių dir
btuvių. Bet bedarbių gana 
daug yra. Jų padėjimas la
bai blogas.

SCHENECTADY, N. Y. 
Atsakymas cicilikams.

Žinoma, aš jokių cicilikiš- 
kų laikraščių neskaitau. Bet 
štai vienas sucicilikėjęs lie
tuvis man pakiša vieną ci- 
eilikišką laikraštį num. 16 
ir sako, girdi, žiūrėk, kas 
iš mus miesto rašoma. Žiū
riu ir nusistebėjau, kad ten 
atsakoma į mano korespon
denciją., kuri buvo indėta

MINERSVILLE, PA.
Nepadoriai gyvena.

Apskritai imant, čionykš
čiai lietuviai nekaip gyve
na. O nemažai yra tokių, 
kurie labai nepadorų veda 
gyvenimą. Ypač daug yra 
palinkusių prie svaigalų. O 
girtuoklybę seka daug ki
tų nedorybių. Kaip tik al
gos išmokamos, tai pikto 
urvai tik ūžia. Dabartės 
nors tiek pagerėjo, kad ne- 
dėliomis smuklės bus užda
rytos. Taigi nors truputį 
piktas liko pažabotas. Daug 
tarp mūsiškių čia nepalai
mų, vaidų, peštynių darosi 
del girtuoklybės. Neretai 
policianto kočėlai švaistosi 
apie lietuvio sprandą.

Blaivininkas.

RUSIJOS ŽEMES SAVI
NINKŲ SĄJUNGA.

Nesama anarchijos. Iš 
Durazzo Vienon pranešta, 
kad žinios apie kilusią a- 
narchiją Albanijoje esan
čios neteisingos. Naujas Al
banijos valdovas su savo 
valdininkais esą labai sutin
kąs. Tik pietinėj Albanijoj, 
būtent Epire, sukilimai atsi
kartojanti, kur truksimą ke
lianti persirėdę graikai ol'i- 
cieriai.

ETTPOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- U U llvl. UJ |joj jr §jęOtjjoj |5 § prūsuose 15 m.
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Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai.

W. D. Boczkauskas & Go.
520-522 W. South AIL, - Kahanoy Oity, Pa.

SHJBS—————.——.
Farmos! Parmos!

Lietuviai labai blogai čia 
gyvena. Nėra čia dr-jų, pra
kilnesnių žmonių. Nėra 
žmonių, duodančių pavyzdi 
gero, blaivaus gyvenimo. 
Todėl tunoja čia mūsiškiai 
smuklėse ir kietėja nelaba
me. Kol dirba, tai viską 
prageria. Netekę darbo 
vaikštinėja kaip žąsyčiai 
galvas nuleidę ir prašinėja,

“Katalikai!”.'. Ten sakoma, 
kad anas žmogus, kurs pa
bėgo suglemžęs socialistų ir 
laisvamanių pinigus, nesąs 
socialistas, o katalikas. Aš 
jį pažinojau jau nuo senai ir 
žinau, kas jis yra. Jau pen
ki metai atgal jis ėmė su
sidėti, su kliubininkais ir 
socialistais ir nustojo būti 
kataliku. Man nerupi, ar jis

Photoa copyright, 1914, by American Press Association.

Viršuj matosi S. V. artilerija pasirengus keliauti į 
Meksiką. Apačioj yra Huerto kariuomenės subrendę 

veteranai.

STEVENSTON, AY- 
SHIRE.

Korespondencija, kuri 
sukėlė daug pa

šnekų.
“Kataliko” No. 14 buvo 

indeta korespondenei ja a- 
įpie čionykščių lietuvių gy
venimą. ir apie blaivybės 
stovį. Kadangi girtuokliai 
buvo nupeikti, tai jie labai 
murmėjo ir nebuvo paten
kinti iš mano koresponden
cijos. Sako, kad, girdi, blai
vininkai, kiek pramokę va
džioti plunksna, ir tuoj i- 
masi peikti neblaivininkus: 
Navatna, kad jie, perskai
tę aną mano rašteli, neim
tus daiktus ėmė šnekėti, sa
kė, jog parašyta esą, kad čia 
neblaivininkai vien žydų 
silkėmis temintą, o to visai 
nebuvau rašęs.

Reikia pasakyti, kad 
svaigalai daug pragaišties 
čia daro. Nusigėrę, žinoma, 

i nebrangina doros, netenka 
gorų ypatybių, atbunka ir 
pamėgsta laikraščius, kur 
niekinama Bažnyčia, tiky
ba, kunigai. Žinoma, per tai 
nustoja tikybos, patiki į di
dį melą, kad Dievo nėra, 
kad anapus grabo nebus 
gyvenimo ir kad nebus bau
džiami už blogus darbus. O 
to juk palinkusioms ant 
blogo to ir tereikia. Tuomet 
labiau ima pulti ir dorą 
minti po kojų.

Nors nedaug čia blaivi
ninkų yra, liet jie tvirti y- 
ra, gražiame sutikime gy-
vena ir rūpinasi apšvieta. 
Skaito gerus laikraščius ir 
geras kningas. Turi salę ir 
laiko susirinkimus. Taigi

Jau senai Rusijos dvari
ninkai raudoja ir skundžia
si, kad galingas kadaisia 
dvarininku luomas kuo to
liau, tuo labiau slenka že
myn, kad pačių bajorų 
skaičius vis mažinusi ir kad 
pamatinis jų gyvenimo ir 
intakes ramstis-žemė be pa
liovos plaukia į valstiečių 
rankas. Nieko negelbsti nei 
gausios subsidijos iš valsty
bės išdo, nei įvairios privi
legijos ir jokiuo budu nesu
turėti šio neišvengiamo his- 
torinio dyarįųinkų ir jų pri
vilegijų žlugimo proceso! 
Permatydamas tą savo ne
lemtąją. ateitį ir norėdamas 
dar kiek pasilaikyti, dvari
ninkų susivienijimas nuta
rė savo ekonominius reika
lus ginti nebe luomų, bet 
klosiu organizacija. Susi
vienijusių dvarininkų var
du. grafas Orlov-Denisov, 
kamergeris Butovič, garsu
sis bajoras Pavlov, valsty
bės tarybos narys Anosov ir 
kiti iuteikė vyriausybei pa
tvirtinti žemės savininkų 
sąjungos įstatų sumany
mą. Ši sąjunga turi savo 
tikslą suvienyti savo narių 
interesus, pagerinti jų že
mes ūkį ir pramonę, gva- 
rantuoti jiems pelningą u- 
kio produktų pardavimą ir 
tt. Sąjungos nariais gali 
būti ne vien tik dvarinin
kai, bet ir žemės savininkai 
ir kitų luomų, taigi ir val
stiečiai ūkininkai.

Kaip matyti iš tų įstatų, 
sąjunga stengsis organizuo
ti savo nariams kreditą ir, 
apskritai, visokią valdžios 
pagelbą sąjungos narių u- 
kio pakėlimui ir plėtojimui. 
Sąjunga nori išgauti tei
ses svarstyti sumanymus 
apie žemės nuosavybę ir a- 
pie savo narių žemės reika
lus. Sąjunga mano steigti 
prekybos skyrius ir sande
lius, įvairios rūšies koopera- 
tivus, leisti savo laikraštį ir 
platinti liaudyje “naudin
gas žinias”. Sąjunga nori 
išgauti iš valdžios įvairių 
savo nariams privilegijų, 
kaip ve: kad sąjungos na
riai atsakytų kredito įstai
goms ir valdžiai tik savo 
pajais, bot ne savo žeme ir 
tt.

Tokios tai naujosios že
mės savininkų organizaci

“Negaliu tylėti”. Tuo 
vardu Rusijoje iškasta ži
nomo rašėjo-f'ilosofo L. Tol
stojaus veikalėlis. Dabar 
Peterburgo teismo rūmai 
nusprendė tą veikalėlį su
naikinti.

Liūtai sudraskė. Egipte 
prezbiterijonų pastorių Fid- 
ricką, jam einant iš vieno 
sodžiaus į kitą, užpuolę liū
tai ir sudraskę. Po kelių va
landų atrasta suplėšytas. 
Paėjęs iš Chicago.

Didelis gaisras Kanados 
mieste Londone gaisras su
naikinęs didelį, kelių augštų 
bustą, kuris priklausęs Do
minion Savings bankui. 
Buste buvę užlaikomi įvairi 
biurai. Nuostoliai siekianti 
500.000 dol.

Pabėgo. Rygoje Richard 
Pole fabriko kontoros tar
nautojas Circ(*n,. gavęs iš 
banko 101.000 rub. fabriko 
pinigų, kuriuos turėjo nu
nešti kontoron, pabėgo ir 
policija nesuranda

Del tabako monopolijos. 
Del pasklydusių visuomenė
je gandų apie įvedimą taba
ko monopolio Rusijoje, fi
nansų ministerija pranešė 
nutarusi ištirti tabako pra
monės dalykus ir tą iš
tyrimą baigsianti pabaigo
je 1915 metų ir tik tuomet 
nutarsianti kas daryti, dai
gu’ busiąs įvestas tabako 
monopolis, tai tas anksčiau 
neįvyksiąs, kaip 1918 me
tais.

Statistika liudija, kad 
1913 metais Suv. Valstijose 
katalikų gyventojų skait
lius pasididinus 913.827 as
menimis. Dabar Suv. Valsti
jose suskaitoma 16.067.985 
katalikai.

Prezid. Wilson “smul
kioms” karinėms išlaidoms 
tuo tarpu gavo $50.000.000. 
bet specialių karinių mokes
čių dar ilgai nebusią, nes 
Suv. Valstijos pinigų turi 
pakaktinai

Turiu ant pardavimo visokiu farmu gatavu su raemais lankais, su So
dais ir budintais su prastais ir labai gerais budintais turiu mažu ir di
deliu farmu ant pardavimo žemės ligios su moliu su jodzemė ir su smielio 
maišytos, žemės ne išdirbtos turiu visokio gatunko ligios vienas su kal
nais kitos su medeis trecios pliki laukai kur gali eiti ir arti be valimo jtj 
parduodu visokio didumo plotais arti Miestuku ir priepat gelszkeliu di
džiausioj Lietuviu kolonijo Michigan Valstijo kur yra 215 Lietuvių far- 
meriu tarpte tu lietuvišku farmu ir tos žemės randase prekės žemiu nog 

8 $900 akeris ir brangiaus parduodu ant lengviausiu išmokėjimu atvažiokit 
B toj ir kaipos priebusi Į Peacock toj Tilifonuok manio Į farmą o aš gavęs 
t žinie kad priebuti vietoj toj priebusiu su automobiliu ir jus apvažnosiu 

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
PEA&OGK, LAKE GOUHTY, : MICHIGAN

Į STRAUS BROS CO. Distillers-Chicago. w
216 W. Madison St. A. Chaposke ir T. Podlaskis, Lietuv. Agentą'.

“Ant 
baro 

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

i Reikalauk S-O-L-

Teisingai padaryta degtine iš I 
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metqjpndjflfe., 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai, 
miniai švelnios . 

prieprovos daro 
SOLO degtinę 

geru vaistu 
še i mynę

■MCk'..1.

Rills l SlelM
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave,
6235 So. Halsted St.

Tdephonas Seeley 3029
Tclephonas Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS 
"UffllllimiiH it pniwii iis iiijii‘XjnnrTgmT»TT-'^~fl^rrnrrgjT,^i’^^r,wiwnnrrirTTrTii>ricw)guihWT-«ffnfMAMi,w|iw'

jas SąvaiLšs Laikraštis

■). Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni-
S J08 geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo
(■ rūpintis jaunimo apšvietimu. •
įj; “ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tar- 
.9 naus kultūriškiems jaunimo reikalams.

“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.

{
“ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apio musų jaunimo judėjimą ir 

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

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

j; “ATEITIS” bus 8 puslapių didumo ir prekines 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”
1 366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS.
< (KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIU- 

REJIMUI DYKAI).

6
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KATALIKAIS
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ŽMOGAUS GYVENIME?
Be abejo Kiekvienas atsakys 

jog SVEIKATA.
Kad supažindinti kiekvieną darbminką žmogų 

• su higijena ir sveikatos užlaikymu, mes 
išleidome įmingą vardu:

SVEIKATA
ARBA

TIESUS IR TRUMPAS KELIAS Į ' 
SVEIKATĄ.

PAMATINES ŽINIOS IS ANATOMIJOS,’ FIZ1JOLOUIJOS 
IK HYGIJEKOS.

RANKVEDIS 1’RADlNEffiS MOKYKLt'MfJ Iii 
PLAČIAJAI LIAUDŽIAI ŽINYNAS. •

Si Įminga sutaisyta pagal plačiai žinomų Amerikos 
ir Europos visuomenėj profesorių veikalus, kaip tai: 
prof. Dr. Palmer; 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 įgijęs šią kningą, lengvai su
sipažins su to mokslo šakomis. KNINGĄ PUOŠIA 
DAUGYBE PUIKIŲ PAVEIKSLU PARODANČIŲ 
ŽMOGAUS KŪNO SUDĖJIMĄ.

Išėjus šiai kningai iš spaudos, musų kritikai bei 
medicinos žinovai vienbalsiai pripažino “SVEIKATĄ” 
popųleriškiausiu 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 Įminga 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 dilelį skat- 
liii.

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

dresas:

U

3249 S. Morgan St.,

PADĖKITE STATYTI

TAUTOS KABUS VILNIUJE
Aukas priima musų redak

cija, arba galite siųsti tiesiog 
į Vilnių šiuo adresu:

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA 
(Litovskoje Naučnoje Obščestvo),

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.

Ar matei laikraštį

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, ------
riaušių red aktorių 
geriausių i: Šii link 
šokių žini’ų iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pc.sai.iio. 
gvildena svarb iau! _

lietuvių reikalus.
“3HAUGAS” lisiiins raitos $2, puse! m. 51 
Užsiaisžss račiais 53, pusei rastij 5J.50 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PU B. CO. 
2634 W. 67ih St. Chicago, Iii.

Rasi jam 
raštų ir vi

'DRAUGAS“

j nesu vertas. Mesk mane, at
leisk paskutinį kartą, aš vi
sai išeisiu, dingsiu, visai 
pranyksiu. Katre! Aš ne
galėjau, negalėjau. Aš bu
vau lyg sapne, išnetyčių, — 
jis susiraukė, — na, ką gi 
bedarysi? Vistick, jau žu
vęs. Bet tu atleisk!

Jis vėl norėjo ją apka
binti, bet ji šiurkščiai pasi
traukė.

— E, tie pasigailėjimo 
verti vyrai! Kol dar viskas 
gerai, tai ir jie drąsus, bet 
kaip tik blogesni popeliai, 
tai tuoj — aimanavimas ir 
“niekam tikę”.

Ji persėdo prie kito to 
paties toalcto stalelio šono.

— Papasakok žmoniškai.
Ir jis papasakojo viską. 

—- Pasakojo, kaip veždamas 
pinigus bankan, sutikęs Ne- 
kraskovą. Pastarasis pa
kvietęs jį užvažiuoti pas jį 
pasiloštų. Jiedviem belo
šiant, jis pralošęs viską; ir 
todėl dabar manęs nusižu
dyti.

Bet žmona aiškiai matė, 
kad jis nieko nemano, tik 
gerokai buvo nusiminęs ir ’ 
todėl iš jo puses buvo gali
ma visako laukti.

Išklausiusi jo pasakoji
mo, ji prašneko:

— Visas šis atsitikimas J 
kvailas, šlykštus. “Iš nety
čių” pinigų negalima pra
lošti. Tai jau visai bepro- ; 
tystė.J i

— Bark! ką nori daryk 
su manim...

— Bet juk ne barti aš ta
ve noriu, o tik 
kaip visuomet, taip ir 
bar aš tave išgelbėsiu, 
žiūrint tavo kvailumo, 
j jaunimo.

— Muš, mušk! Jau nebe
ilgai kentėti.

— Betgi klausyklos. Ma
no nuomone, kaip ten ne
būtų, begailestinga, nepado
ru kankinti mane... aš ser
gu, dar nesenai gėriau vais
tų. .. ir štai. šits nelauktas 
atsitikimas... ir tas dvasios 
nupuolimas... tu klausi: 
“kas daryti?” Pataisyti 
viską labai lengva. Tuoj, 
dabar šešios, nuvažiuok pas 
Primą ir papasakok jam.

— Argi Primas pasigai
lės!? Ne, jam negalima pa
sakoti.

— Vienok, koks tu kvai
lutis! Nejaugi manai, aš tau 
patarsiu išpasakoti banko 
direktoriui, kaip tu, užtikė- 
tus tau pinigus, kortomis 
pralošti... Papasakok jam, 
kaip tu važiavai į Mikalo
jaus stoti. Ne, tuoj va
žiuok į policiją. Ne, ne da
bar, bet rytą, dešimtai mu
šant. Atsimink: tau Neča- 
jevo skersgatviu beeinant, 
tave užpuolė du: vienas, 
gi kitas visai dar bernas su 
brauningu ir atėmė pinigus. 
Ir tuoj pas Primą. Tą pa
tį ir jam.

— Taip, bet... — jis vė 
užsidegė papirosą, bet juk 
jie galės sužinoti iš Nekras- 
kovo.

— Aš nueisiu pas Ne- 
kraskovą ir pasakysiu jam. 
Aš padarysiu...

Mikas ėmė išlėto rimti ir 
astuoniomis užmigo, lyg ne
gyvas. Dešimtą ji pažadino 
ji-

Tas ištiko anksti rytą vir
šutiniame augšte, gi žemu
tiniame, Ostrovskių šeimy
noj, šeštą valandą vakaro, 

nonia, aš niekšas. Aš tavęs štai kas buvo:

Netyčia.

(L. Tolstojaus apysaka).

Jis grįžo šeštą valandą 
ryto. Iš papratimo inėjo nu- 
sirėdomajin; tik vietoj to, 
kad nusirėdžius, jis atsisė
do, geriau pasakius — griū
te i kėdę įgriuvo, nuleido 
rankas ant kelių ir taip, ne
pasijudinęs, išsėdėjo pen
kias ar dešimts minučių; 
gal ir valandą... Jis nebe
atsimena. ..

— Čirvų septynukė... 
Paimta!

Ir jo akyse radosi baisus, 
nepermaldau j amas anoj o 
veidas; bet kartu tame vei
de spindėte spindėjo ir kaž
koks pasiganėdinimas.

— Ak, velnias! — garsiai 
sušuko jis.

Už durių subruzdėjo. įli

ejo jo žmona nakties liep
telyje ir nakties išsiuvinė
tuose marškiniuose; ji bu
vo ne iš augštųjų, bet gra
ži moteriškė, pilnoka, švie
sių plaukų, meili, maloniom 
melsvom akim.

— Kas Jau atsitiko? — 
paklausė ji ramiai, bet, žvil
gterėjusi jam akysna, net 
šūkterėjo — kas gi tau at
sitikti?!!... Mikai, kas 
tau?.,.

— Man ištiko tai, kad aš 
žuvau...

— Lošei?
— Taip.
— Na, ir kaip?
— Kaip? — keistai links

mai atkartojo jis. — Juk aš 
žuvau! — ir jis ėmė verkš
lenti, sulaikydamas ašaras.

— Ir kiek kartų jau pra
šinėdavau, maldaudavau!

Jai buvo gaila jo, bet dar 
labiau ji gailėjosi savęs: ir 
iš baimės besiartinančios 
nelaimės ir delei visos nak
ties neramumo, kankinimo
si, nemigos — ir vis jo be
laukiant.

— Jau penkios, — pama
nė ji, žvilgterėjusi į laikro
dėlį, begulintį ant staliuko. 
— O, kaip jis mane kanki
na!

Jis pakėlė abi ranki 
ausų, bet vėl nuleido.

— Viską! Ne viską, 
daugiau, negu viską;

iki

bet 
viską 

savo, viską išdo! Muškit 
mane. Darykit su manim 
ką norite! Aš jau žuvau! — 
Jis užsidengė veidą ran
kom. — Nieko jau aš ne
bežinau.

— Mikai, Mikai! pasi
klausyk, pasigailėk manęs! 
Juk ir aš žmogus, juk aš 
visą naktį nemiegojusi. Vis 
tavęs laukiau, ir štai dabar 
—. atlyginimas! Pasakyk 
bent kas atsitiko, kas? 
kiek?

— Tiek, kiek nei aš, nei 
kas kitas negalės užmokė
ti! Visus 16 tūkstančių!

bet kaip?
Jis žvilgterėjo į ją ir — 

jis to jokiuo budu nelaukė 
— ji priglaudė jį prie sa
vęs.

— Kokia ji graži! — atė
jo jo galvon mintis ir kar
tu su tuomi jis jau buvo be
paeinąs jos ranką, bet ji 
atstūmė jį.

žmoniškai, kas tau atsitiko?
— Vyliausi belošdamas 

susigrąžįsiu pinigus, — jis 
išsitraukė portsigarą ir gaš- 
niai ėmė rūkyti. — Taip, ži-

išgelbėti;
da
ne
li ei

Ką-tik baigė pietus; ir 
jauna motina, kunigaikštie
nė Ostrovskienė, pasišaukė 
tarną, kuris jau visus buvo 
apdalinęs pyragaičiais ir 
pamerančių džėle, ir, palie
pusi atnešti švarią lėkštę, 
kreipėsi ji į savo vaikus.

Jų butą dvejeto: vyres
nysis berniukas Voką, še
šių metų, mergytė Tane, 
puspenktų metų. Abudu bu
vo labai gražiu vaiku. Vo
ką — rimtas, sveikas, ra
mus berniukas, kuris gra
žiai šypsodamas, rodyda
mas retus besimainančius 
dantis; ir juodakė Tane, 
skubi, smarki ir kalbi mer
gytė, juokų ir kvatojimo 
kupina, visuomet linksma 
ir su visais meili.

— Vaikai, kuris nuliesi
te auklei gardumynų?

— Aš, — ištarė Voką.
— Aš, aš, aš, aš, aš! — 

sukliko Tane ir jau buvo 
benušokanti nuo kėdės.

— Ne, kas pirmas pasa
kė. Voką imk, — pasakė 
tėvas, visuomet lepindavęs 1 
Tane ir todėl visuomet ’ 
stengdavęsis pats sau savo ' 
bešališkumą parodyt. — Gi 
tu, Tane, užleisi broliui, — 
pasakė jis savo mylimajai 
dukterei.

— Vokai užleisti aš vi- 1 
suomet sutiksiu. Voką, imk ' 
ir tik. Vokai man nieko ne- ! 
gaila.

Paprastai, vaikai 
davo už pietus 
vai gėrė kavą, 
laukdami!. Bet 
ilgai negrįžo.

— Tanyt, nubėgk vaiki} 
kambarin; kodėl Voką taip 
ilgai negrįsta?

Tane, bešokdama nuo kė
dės, užkliudė šaukštelį. Jis 
nukrito. Ji pakėlė ir padė
jo ant stalo 
šaukštelis vėl 
nė dar kart.} 
besijuokdama, 
kų kambarin, už kurio buvo 
auklės kambarys.

Jau ji buvo kuone perbė
gusi kambarį, tik staiga už 
nugaros išgirdo verkšleni
mą. Atsigrįžusi pastebėjo 
Voką, greta savo lovos be
stovintį. Jis, bežiūrėdamas 
į medinį arklį ir rankoj 
lėkštę belaikydamas, grau
džiai verkė. Ant lėkštės 
nieko nebebuvo.

Voką, kas tau? Voką, gi 
saldumynai kame?

— Aš-aš-aš beeidamas ne
tyčia suvalgiau. Aš niekur 
nebeeisiu... Tane, aš... aš 
ištiesi} netyčia... aš viską 
suvalgiau... pirm truputė
lį, tik nugnybau, gi paskui 
vis:} suvalgiau.
-, Na, bet kas dabar dary
ti?

— Aš netyčia...
Tane užsimąstė.
Voką verkė apsiašarojęs. 

Staiga Tane, lyg šviste nu
švitusi, sušuko:

— Voką! štai kas: tu ne
verk, tik eik ir pasakyk 
auklei, kad tas ištiko nety- 

. čia ir paprašyk atleisti, gi 
rytoj mudu jai savo atiduo- 
siva. Ji gera.

Voką liovėsi verkęs, — 
jis tik ašaras šluostė delnu 
ir kita rankelės puse.

Bet kaip aš pasaky-
— tarė virpančiu bal-

pasakojus auklei apie šit:} 
atsitikimą. Senelė papasa
kojo juokdamos ir gėrėda- 
mos.

MOTERIŲ TEISIŲ PRA
PLATINIMAS.

siu?
su.

budu lėšas užlaikymui lai
mėti, vaikus pasilaikyti ir

BBI

dėko- 
ir todėl tė- 
Vokos be- 
anas kaž-ko

krašto; bet 
nukrito. Tą
jį pakėlė ir, 
nubėgo vai-

Nors sykį ir Rusijos įsta
tymai pradeda atsižvelgti 
i moterių padėjimą savo 
valstybėje. Iki pripažinimo 
lygių teisių su vyriškiais 
dar visoms Rusijos mote
rims toli gražu, bet galio ■ 
tuo tarpu nors ir mažu lai 
me j im u pasidžiaugti.

Naujas įstatymas, prapla
tinąs išėjusių už vyro mo
terių teises, kovo 25 dieną 
buvo caro patvirtintas ir 
nuo to laiko Įneštas į “tei
sių rinkinį” kaipo įstaty
mas. Šis įstatymas štai kaip 
išrodo:

Išėjusios už vyro moterįs 
ir gyvenančios skyrium nuo 
vyrų, kad ir nepilnametės, 
gali apsiimti koki panorės 
darbą dirbti, taippat gali 
apsiimti ir privatinę tarny
bą pildyti be savo vyrų su
tikimo.

1. Išėjusios už vyrų ’mo
terįs, vištide, kiek jos metę 
turėtų, turi teisę gauti at
skirus pasportus taippat be 
savo vyrų sutikimo.

2. Išėjusioms už vyrų 
moterims, gyvenančioms 
skyrium, gali Imti paspir
tai išdundami skyrium m 
tik tų valdininkų, kurie pas 
portą įstatų 41 ir 15 straip
snių nurodomi, bet ir tos 
vietos policijos, kame 
terįs laikinai gyvena 
pristatymo bendro paspor- 
to. Pasportų įstatų 41 strai
psnis aiškina, kad valdinin
kų, kariuomenes tarnauto 
jų, dvarininkų, pirklių i* 
dvasininkų žmonoms gali 
išdavinėti valstybės ir luo
mų įstaigos, gi 45 straipsnis 
aiškina, kad kitų kategori 
jų gyventojų žmonoms 
Įima gauti pasportus iš 
matininkų, miestiečių 
valstiečiu valdvbu.

Toliau, tas liaujas įstaty
mas leidžia už vyro išėju
siai moterei pasitraukti 
nuo vyro, jei negali drauge 
gyventi ir tuo tikslu įveda 
i civilius istatvnms 4. *■ K
straipsnį, kuris leidžia 
mains persiskyrimus 
tvirtinti.

Straipsnis 103. Su 
arba žmonos reikalu 
bendro gyvenimo turi teisę 
nesutikti vyro žmona, arba 
žmonos vyras, jei jiems gy
venimas pasidarė drauge 
negalimas. (lyvenimas
drauge gali būti pripažin
tas negalimu, jei vyras arba 
žmona 
vienas kitam arba jųjų vai
kams, 
.ja

Na, eisiva kartu!
juodu nuėjo. Prie tė

vu sugrįžo linksniu ir lai
mingu. Taippat ir tėvai bu
vo linksmi ir laimingi, ph-

Ir

nio
be

a-
ir

naują
teis-

2 KATALI8GAI PYKAI! (SBunanmHHNHaHBraKMnBBnMBMi |/j»|i lietuviški! KNYGŲ nuo 
• seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogų, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

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

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

iydnfe iš Lietam
Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 

gyduolėmis (llokarstomis) geriausias 
išsigydo.

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

(1)

(2)
(3)

W
(6)

(7)

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

tizmo.
Nuo viduriavimo.
Nuo kosulio sauso ir su atsiko

sėjimu.
Nuo Širdies drebėjimo-nervų li

gų, priepuolio.
Prisiųsk savo adresų ir vienų do

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

’rieni, Suvalkų gub. Russia.

elcphone Yards 2750
Pirmos klesos karčema.

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

joms,
iais,

koma

936

daro nesmagumu

jei sunkiai užgaulio- 
arba nepildo savo prie

dermiu, arba aiškiai tyčio
jasi iš tų priedermių, arba 
bjauriai ir begėdiškai elgia
si, arba jei vienas — vyras 
arba žmona — serga sunkia 
proto liga, arba bent ko
kia užsikrečiamąja, bjau-

ginančia užkrėsti, ir kuri

Salė veseli-
Čia panedė- 

mo- 
8:00

susirinkimams.
utarninkais ir ketvergais
Šokti. Šokiai prasideda

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

J. W. ZACHAREWICZ
N 0 T A R A S

Ištiria abstraktus perkantiems na
mus ir padirba visus kitokius le- 
gališkus dokumentus: Amerikoniš
kus ir 
namus 
skolina 
čio.

Kreipkitės prie tautiečio, kurs 
yra atsakantis, o visados gausite 
teisingų patarnavimų. Pries šv. 
Jurgio bažnyčių.

90S W. 33rd St., Tel. Yards 5423

o Europiškus. Asekuruoja 
nuo ugnies ir ciklono ir 
pinigus ant pirmo morgi-

iiittsnhoiiss and 
Imte Co.
LENTOS

visokios rūšies del statymo namo taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tol. Yards 502 JOS. J. KOZHON pard.

Pirtis
VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas 

soreda nuo 8 ryto iki 0 v. vak.

908-10 W. 14th St.. Chicago,Ill
2 blokai nuo Hoisted St.

M. A. Norkūnas

čiami. Be to žųiona gali pa
sitraukti, jei gyvenimas su 
vyru yra pavojingas jos gy
venimui ir sveikatai. Toliau 
tas naujas įstatymas dar ir 
duoda nurodymus, 
keliais reikalinga 
prie persiskyrimo,

*■’ Vienatinis
Lietuvis

Išdirbėjęs.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
natingai: ko
kardų guzi- 
kucių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
pad ngtucc- 
lluloid'u.tar
pu, vėliavų 
ir kariniu

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

kokiais 
žengti 

kokiuo Memo r in: Bdb Hpecluhy.
Xgkut Sėli reuA0>« B<*Wjao:e,M4^XJ44t
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Humoras = Juokai.

■

DVIKOVA SU...
TOMIS.

ŠLUO-

metij 
sodžiuje

aukuras, 
eiti Dievo 
procesija, 
dumblais.

Pirm keliolikos 
viename Franci jos 
gyveno dimisijuotas gene
rolas, kuris podraug buvo 
valsčiaus perdetiniu arba 
meru, kaip Francijoje va
dinama bulmistras. Genero
lo žmona buvo labai dievo
ta moteris, bet užtaigi jis 
pats karštas religijos prie
šininkas ir todėl valsčių 
valde kariškai, taip kad 
valstiečiai visuomet iš bai
mės drebėjo.

Buvo tai birželyj, trečia- 
dienyj prieš Devintini. 
Prieš pietus siautė vėtra, 
gi piečius, ant kurio turėjo 
Imti pataisytas 
pro kur turėjo 
Kūno šventėje 
buvo suterštas
Klebonas tatai kreipėsi į 
parapijoms, idant jie nuva
lytą purvus nuo taku, bet 
kadangi niekas nedrįso pur
vus sušluoti išilgai mero na
mu, tatai klebonas nuspren
dė pats nueiti pas merą ir 
paprašyti jo, idant jis liep
tą savo tarnams taką nu
valyti. Bet prastai pataikė 
klebonas, nes meras tą die
ną kaip sykis buvo kuoar- 
šiausiame upe. Nieko negel
bėjo kunigo prašymai, pa
remti mero dievotos žmo
nos. Generolas įsakė, kad 
niekas jo namiškiu nei val
stiečiu nedrįstą nei palytė
ti purvyno ties jo namais.

— Ar tai paskutinis zo- 
pa-

isa- 
\it-

klausė klebonas.
— Paskutinis! Savo 

kymu neatmainau! — 
sakė generolas piktai.

Klebonas linkterėjo gal
vą ir tylėdamas išėjo. Gene
rolas, matomai, piktas ant 
savęs, nuėjo anksčiau gul
ti. Neužilgo jo visus namus 
apsiautė tyla, bet meras ne
žinia kodėl negalėjo ilgai 
užmigti. Vartėsi nuo šono 
ant šono, o jei ir susnaudė 
nekurį laiką, tai staiga ir 
vėl išbuzdavo. Taip praėjo 
pusiaunaktis, gi jis vis dar 
nemiegojo. Staiga išgirdo 
lauke kokį tai šlamėjimą.

— Kas čia gali būti? — 
pasakė pats į save ir sėdo
si ant lovos prisiklausyda
mas. Šlamėjimas ir skuti
mas nenustojo.

— Tai ištikro kas toksai 
šluoja prieš mano namus — 
sušuko. — Po šimts bom
bą! Tasai drąsuolis turės 
man už tai skaudžiai atsa
kyti. Be abejonės bus kas 
toksai prikalbintas ir pa- 

nige klebone, tasai pasuki
mas nepasiseks ir šlavikas 
gaus, oi, gaus lazdą!

Taip murmėdamas grei
tai apsitaisė, užsimetė pap
rastą šlafroką, užsimovė ant 
koją pantap]ius ir, pasiė
męs rimbą, išėjo laukan. 
Tuo tarpu šluota — buvo 
kadangi tuo naminiu Įran
kiu — darbavosi toliau nie
ko nepaisydama,

— Po šimts statiniu, ve
žimu, batalijom]! — suri
ko — tu drįsti!

Bet toj valandoj nutilo ir 
rimbas iškrito jam iš ran
kos.

— Kaip tai, kunige kle
bone — atsiliepė didžiai nu

stebintas — tai klebonas 
pats tokiame laike valai 
purvyną priešai mano na
mus?

— Aš pats, pone genero
le. Tamsta pažadėjai aštrią 
bausmę tam, kas drįs išpil
dyti tą meilės aktą link 
Dievo, tatai bus daug tei
singiau, jei aš tą bausmę 
ant savęs pasiimsiu. Tegu 
tamsta nesigėdi na, togu pa
ima rimbą ir už tai'inane 
nubaudžia. Busiu laimingas, 
jei del Kristaus nors kiek 
nukentėsiu, nes Kristus už 
visus žmones ne tiek ken
tėjo.

— Tai taip! — prabilo 
generolas. — Tas gerai, tai 
atliksime kitaip.

Ir, atsisukęs į kiemą, su
riko :

— Ei! Petrai, Pranai, Mi
kai! Jus tinginiai; eikit 
šen tuojaus! Atneškite man 
gerą šluotą!

Pa šaukti k uogrei č i au si ai 
atbėgo, manydami, kad me
ro namai užsidegė.

— Kur šluota? — paklau
sė generolas.

Petras, nieko nesupraz- 
damas, atnešė šluotą, kurią 
jam generolas išlupo iš ran
ką ir pradėjo šluoti taką.

— Betgi, pone generole 
— kalbėjo klebonas — tas 
juk tamstai gali pakenkti. 
Tamsta nepratęs prie to
kios rūšies darbo.

— Po šimts! Tegu man 
kunigas klebonas duoda ra
mybę. Tegu geradėjas šluo
ja savo pusę, o aš savo. Bus 
tai tikra dvikova su... šluo
tomis.

Bet praėjus kelioms nu
imtoms generolui nuo kak
tos riedėjo prakaitas kaip 
žirniai, gi jis pats alsavo, 
tarytum, lenktynių arklys.

— Pasiimk tai! — atsilie
pė pagaliau į Petrą, atiduo
damas jam šluotą — ir 
šluok toliau. Tuodu kitu 
tinginiu, kuriuodu žiopso, 
tegu tau prigelbsti. O kuni
gas klebonas tegu padaro 
man tą malonę ir eina at
silsėti. Aš pasielgsiu taip- 
pat ir, jei Dievas leis, pa
sitikiu rytoj kunigui klebo
nui prirodyti, kad šią naktį 
jis pasakė gražiausią savo 
gyvenime pamokslą.

Ant rytojaus, auštant, me
ro namuose ištiko 
rastas judėjimas, 
las, apsiginklavęs 

šaukč
nes

nepap- 
Genero-

dli dėlė
mis sodno žirklėmis, darba
vosi su tarnais savo sodne.

— Ei, vaikinai! —
— turime paskubėti,
jau ant Aniolas Dievo baž
nyčioje skambinta.

Ir jo tris tarnai be pasi
gailėjimo raiškė gražiau
sius tulipanus, baltas it 
sniegas lelijas ir kitus pui
kius žolynus. Gi generolas 
žirklėmis karpė parinkti- 
niausias rožes.

Pagaliau darbas pabaig
ta; visas sodnas buvo api
plėštas ir apnuogintas.

— Po šimts! — atsiliepė 
generolas, žiūrėdamas į tą 
savo sunaikinimo darbą. — 
Jei klebonas ir dabar bus 
neužganėdintas, tai bus 
aišku, kad sunku jam intik- 
ti.

— Dabar, vaikinai, to
liau prie darbo. Suimkite 
visus žolynus ir neškite šęu.

Jo įsakymas tuojau iš
pildyta, nušluotas takas iš
barstyta gėlėmis, gi auku
ras ant pleciaus dar nekuo- 
met taip nebuvo papuoštas 
gyvais žolynais.

Dievota generole į tą visr 
ką žiūrėjosi per langą ir ne
norėjo tikėti savo locnoms 
akims. Bet jos nuosteba 
dar labiau padidėjo, kuomet 
generolas pusryčiaujant ap
reiškė, kad jis jai draugau
siąs į bažnyčią ir procesijo
je. Tos laimės negalėjo vi
sai suprasti ir nežinojo nei 
kas manyti, ar ji sapnuojan
ti, ar kas tokio. Bet gene
rolas savo pasižadėjimą iš
laikė: išklausė Mišių ir da
lyvavo procesijoje.

Praėjus kelioms dienoms 
klebonas pakviesta pas ge
nerolą pietautą, kurio žmo
na, negalėdama susilaikyti 
nuo žingeidumo, šypsoda
mosi tarė:

— Kunigas klebonas — 
didis burtininkas.

— Aš nieko apie tai ne
žinau!

— Kokį gi būdą klebonas 
panaudojo mano vyro at
vertimui?

— Ak, mano Dieve, pap
rastą: šluotą!

Generolas širdingai juok
damasis papasakojo savo 
žmonai, kas atsitiko nakčia 
prieš Dievo Kūno šventę ir 
ir ką padarė dvikova su... 
šluotomis.

Sodžiuje.
— Tėvelis namie? — 

klausia kaimynas kelią me
tą vaikiuko, žaidžiančio ties 
pirkia.

— Namie — atsako šal
tai vaikiukas.

— Eik ir pašauk jį.
— Tai kad jis dabar ne

turi laiko.
— Tai ką jis veikia?
— Mamą muša.

Pavojingas ginklas.
— Mano ponai — tarė su

sirinkime kalbėtojas, — ne
sigiriant, savo liežiuvyj tu
riu tokią jėgą, kad juo ga
liu užmušti ne vieną kvai- 
lioką, kuris man priešinasi.

— Atimkime iš jo tą jo 
ginklą — atsiliepė vienas 
susirinkusiąja, — nes jis 
dar pats tuo savo ginklu 
gali nusižudyti.

Nesusipratimas.
— Tamsta! tamstos šuo 

du sykiu apkramtė mano 
uošvę!

.— Ak, kaip tai man ne
smagu! Tegu tamsta man 
už tai dovanoja!

— Juk aš už tai visai nei 
nesirustinu.

— Taip, ir tamsta nerei
kalauji už tai jokio atlygini
mo?

— Kur ten atlyginimas! 
Aš noriu, tą šunį iš tamstos 
nupirkti.

Idealistas.
— Taigi klausyk, Albinai, 

kuomet aš už tavęs ištekė
siu, gausiu apart kraičio 
vasarnamį, automobiliu, 
blizgalus ir dailės vestu
ves. .. k

— Ak!... Kalbėk, kalbėk 
dar daugiau, mano ange
le!.. . Tokios tavo kalbos aš 
pasirengęs klausyti net ligi 
rytmečiui.

KATALIKAS

Gražybe.
Žmona (nakčia į vyrą): 

— Kelkis tuojaus! Vagiliai 
į namus įsikraustė!

Vyras (ramiai nusijuok
damas į sieną): — Na, tai 
ir kas? Pasirodyk tik jiems 
savo naktiniuose rūbuose, 
o jie tuojaus išdums.

Viename biure.
Viename biure susivaidi

jo du valdininku.
— Tamsta esi asilas!
— Parodyk man didesnį 

asilą už save!
—Tamstos turbūt pamiršo

te, jogei aš čion esu — per
traukė ineidamas viršinin
kas.

Mokykloje.
— Aš norėčiau būti žu

vis. ..
— Kodėl?
— Nes žuvis neturi aust], 

kurias mokytojas tampo.

Šliubo metu.
— Tokia jauna, patogi, 

inteligentė mergina, gi ište
ka už. tokio susisukusio se
nio. ..

— Na!... juk ji neišva
žiuoja kur į neapgyventą 
žmonėmis salą...

Valgykloj.
— O ar yra pas jumis in

dą plovėja pons virė ji?
— Kam reik panašią iš

laidu, šeimininkas tam tiks
lui štai užlaiko šunį.

Respublika Argentina la
bai rūpestingai ir dideliu 
užsimojimu ruošiasi San 
Francisco parodon 1915 me
tais. Argentinos valdžia tuo 
tikslu suorganizavo visus 
savo šalies žemdirbius, pir
klius ir pramonininkus ir 
rengiasi pastatyti puiki] 
pavilijoną parodoje. Reikia 
pažymėtu kad Argentina y- 
ra turtinga valstybė ir ji 
tuo labai didžiuojasi, tik 
gaila, kad tenai darbininką 
luomas laikomas viduram- 
žinėj verguvėj. O gal šalis 
nuo to ir praturtėjo ir tuo- 
mi didžiuojasi.

DILCiį

GUDRUS STUDENTAS

Alma Mater

McAvoy’s Malt Marrow yra ypatingas padarymas iš selyklos ir apyniu del sustiprinimo 
ir taisymo sveikatos. Geras sustiprinto j as sergančiam ir susenusiam. Gauk nuo savo ap- 
tiekorio.

Šis, kitus pereinąs, puikus alus, viršijąs kitus savo kvapsniu, 
lengvumu ir čystumu, yra tai vaisius praktikavimo per pusę šimt
mečio, praktikavimo “Beer Knowledge’’, sujungiant vėliausius pa
tobulinimus mokslo alaus dirbimo. “Tuoj, negaišuodamas’’, pa
šauk Calumet 5401 ir “tuoj be atidėliojimo’’ užsakyk dėžę sau.

viename didžiųjų , 
Vokietijos uni- 
versitetu — ku- J&
rie yra pagarsėję 
giliausiu ir nau- 
dingiausiu mo- 
dernišku mokslu \
— nekuomet ne-
mano sėsti už kningos, neturėdamas čia pat 
gyvybę teikiaifčio* tėvynės gėralo iš selyklos 
ir apyniu — gėralo panašaus i

McAVOY BREWING CO., CHICAGO

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. Not Inc.

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

Tel. Yards 1658

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

442 garlaiviu 1.417.710 tonų.

Hamburg American Line
Didžiausia garlaivių kompanija svie

te, užlaikant 74 įvairius patarnavi
mus.

950 pėdų ilgas gi. Vaterland 58.000 
tonų.

919 pėdų ilgas gi. Imperator 52.000 
tonų.

Tiesioginiai plaukinėj imai tarp
New York ir Hamburg
Philadelphia ir ...........
Boston ir ...........
Baltimore ir
Halifax ir ........

Pigiausios kainos iš ir j senąjį svie
tą.

Ypatinga domą kreipiama į lietuvių 
Puikus išrengimai tarpdėvyj ir tre

čiojo] klesoj, Kajutes su 2, 4 ir 6 lo
vomis, valgomaisiais kambariais, mau
dynėmis, skalbyklomis ir t. t.

Del smulkmenų rašyk

Hamburg American Line
New York, Philadelphia. Boston 
Baltimore, Pittsburg, Chicago, 

St. Louis, Minneapolis, New Orleans, 
San Francisco.

Arba pas vi'tinius Agentus.

JONAS M. TAHANEViČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street,

Tananevicz Savings

Ar S krite i Kada Laikraštį “LIETUVA?” 
Gal nežinai kur ją gauti?

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

Rašyk adresu:

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

DUODA čekiu knygeles, sūkuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, biias ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čeldij šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namu ir lotu Chicagcs miesto. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Cliicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

parduoda šiikortos ant visti linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos ken- 
sulį ypač pašportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon. 

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

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

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

PERKA, ir PARDUODA mergičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

liauja Lietuviška Aptiekę
Gaunamu visokios gyduoles ir žo

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

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

CHICAGO, ILL.
SĖJI

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

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietą.

Biznieriai garsinkites “Katalike”.
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KATALIKAS Section Two.Antroji Dalis.

Metai XVINo. 19 Chicago, Ill. 7 d. Gegužes (May), 1914 m.

D.
Extra.

di-

Menulis.

3

vra.
V. G.

save
Tai-

- , . - ; -- --------—---

Dr-ja našlaičiams šelpti.
Gegužio 3 d. liko sutver

ta kuopa Lietuviu R. K.

Side.
Dra-

NEPAMIRŠKITE “GĖ
LIŲ DIENOS”.

savo 
žmo- 
visu 

pasi-

dalykas, kaip blaivybė, 
čia taip apleista. Kuo- 
pirmininkas gana šal- 
tesidarbuoja. Atlieka

Chicagos lietuviai judamuo
se paveiksluose.

S. L. A. II kuopų apskri
tys. nutarė surengti dideli

— Šlubas vyras, einąs 
pasiramstydamas ant re-

trobesiu ir dvi pašiūri. Iš
rodo. kad tai kerštas

pasisekimo jos 
Tegu ši organi-

menčių, rado ant gatvės 
auksinį laikrodi. Jis atnešė 
į Shakespeare avė. policijos 
nuovadą savo radinį ir pra
šė surasti savininką.

CHICAGOS ŽINIOS
Keliatas patėmijimų.

Prisižiūrėdamas į Chica
gos lietuvius patėpiijau tarp 
jų gerų dalykų, bet nemaža 
labai peiktinų ir naikintinų 
dalykų, papročių ir madų.

Pirmiausia reikia tik 
bjaurėties kaikurių musų 
moterėlių bezdžioniavimais. 
Mat, jos seka madą; daro 
kaip kitos. O tai reikia pa
vadinti bezdžioniavimu. A- 
pie tai butų galima nutylė
ti, bet kaikurių pertoli nu
einama ir todėl reikia per
sergėti. Žinoma, merginos 
ir moteris seka madą del to, 
kad būti gražiomis; tai ge
ras noras, bet kaikurių el
giamasi taip neišmaningai, 
kad vietoj pasipuošus, tik 
susidarko.

Labai susidarko ir susi- 
teršia moterįs veidus, var
todamos' visokius tepalus ir 
miltelius. Gatve einant ap
sčiai matai mėlinsnapių, 
raudonsnapių ir kitokių ne
natūralių snapų. Paskui be- 
vartodamos tepalus taip su
darko veido odą, kad, nori- 
nenori, turi tepti veidus. 
Del moterių kvailumo tų te
palų ir miltelių išdirbėjai 
be abejonės susideda 
džius pinigus.
** Toliau moterįs darko 
netikusiais drabužiais, 
sosi uodeguotus, perskeltus 
sijonus, nei šiokios, nei to
kios išvaizdos siautalus. 
Afadniniai gi drabužiai kur 
kas brangesni. Ne už drabu
žį imama, bet už madą. 
Pluškauti, laikyties mados 
yra tuštybė. Mūsiškes turė
tų būti išmaningesnės ir 
paprastai rėdytis.

Antras peiktinas ir nai- 
kintinas paprotys pas lietu
vius yra tai svaigalų varto
jimas. Pasibaisėtinai yra 
lietuviai įpratę vartoti svai
galus. Mat, motinos vaike
lius nuodija ta bjaurybe. 
Pats mačiau, kaip motina 
davė kūdikiui gėralo įpylus 
jin degtinės. Į ką toks kū
dikis gali išaugti. Privalo
me pagalvoti apie mažini
mą to pikto. Dr-jos privalo 
rengti savo programas be 
svaigalų. O Chicagoj ne
daug terasim dr-jų, kurios 
savo vakaruose, vakarėliuo
se apsięitų be svaigalų. Yra 
keista, kad susirinkę žmo
nės negali praleisti linksmai 
laiko neapsvaiginę 
makaulių. Juk ištikro 
gus tik blaivas gali 
širdingumu atsiduoti 
linksminimui. Dabartės a- 
teina pikninkų sezonas. Ar 
bus mus dr-jų pikninkai 
kuomi nors geresni už pik- 
ninkus pereitų metų? La
bai geistina butų, kad nors 
kiek jie pagerėtų. Kaip tai 
galima smagiai pasilinks
minti pikninkuose, jei jie 
butų be svaigalų. Neišma
ningai dr-jos elgiasi, kad, 
norėdamos užsidirbti kelia- 
tą dolerių, verčia savo na
rius vartoti svaigalus.

Dar apie vieną dalyką 
noriu paminėti. Taip, Pa

čiuno paveikslai. Aš juo
sius mačiau ir, sakau, butų 
gerai, kad kiekvienas Ame
rikos lietuvis juos gautų 
pamatyti. Iš Chicagos p. 
Račiūnas jau išvažiavo, bet 
reikia pasakyti, kad tik ma
ža chicagiečių dalelė tepa
mato tuos paveikslus. Tie
sa, buvo garsinta laikraš
čiuose apie’ paveikslų rody
mą. Bet kodėl p; Račiūnas 
nesirūpino, kad bažnyčiose 
apie tai but pagarsinta. 
Juk daug mūsiškių neskai
to laikraščių, o išgirdęs 
žmogus paraginimą iš sa
kyklos, visuomet pasirupįs 
atsilankyti i ta vieta, kur 
buvo minėta. Taigi butų p. 
Račiūnui pelningiau ir lie
tuviams naudingiau, jei jis 
eitų su dvasiškija.

10-metinis spaudos atgavi
mo sukaktuvių ap- 

vaikščiojimas.
Kiekviena tauta svarbes

nius savo historijoj atsitiki
mus pamini su mažesniu ar 
didesniu iškilmingumu. Mu
sų tautos historijoj didžiai 
garbingų atsitikimų kaip ir 
nėra. Tečiau ir musų tauta 
yra pergyvenusi laikus, ku
rie jos kultūriniame gyve
nime paliko sunkiai išdildo- 
mą vergiškumo pėdsaką ir 
nemažai sustabdė musų pir- 
mynėigą.

50 metų atgal rusų biuro
kratija, degdama pageida
vimu sustiprinti savo valsti
jos pozicijas, sumanė suru
sinti savo pavaldines tau
tas — lietuvius ir gudus 
(baltgudžius), uždrauzda- 
ma jiems spauzdinimą raštų 
prigimtoje kalboje. Ir tik 
po 40 metų, ty. gegužės 7 
d., 1904 m., buvo leista 
spauda, arba, teisingiau sa
kant, atgauta per skausmą 
ir kovą.

Kad paminėti šį svarbų 
musų laimėjimą — atgavi
mą spaudos, T. M. D. kuo
pos su nekuriomis kito
mis draugijomis bendrai 
sekmadienyj, gegužės 10 d., 
Mark White Square salėje, 
29 g. ir Ilalsted st. (parke
lyje), rengia didelę iškilmę 
su prakalbomis ir koncer
tu. Programe dalyvaus žy
mesni Chicagos lietuvių kal
bėtojai ir dainininkai: p-ni 
AL Janušauskiene, p-lė Ho- 
rodeckaitė, p-nai Sarpaliai, 
Pr. Jakutis, p-lės Rudauc- 
kaitės ir skaitlingas “Biru
tės” choras, vedamas p-no 
A. Pociaus.

Visus, kurie indomauja 
savo tautos praeitimi ir no
ri plačiai išgirsti spaudos 
uždraudimo ir atgavimo 
priežastis, maloniai kvie
čiame dalyvauti šių svarbių 
sukaktuvių apvaikščiojime.

Įžanga visiems liuosa.
Komitetų nariai-rengėjai.

Labdaringos dr-jos prie pa
rapijos Apveizdos Dievo. 
Prie kuopos prisirašė 51 na
rys, iš kurių tris stojo gar
bės nariais ir penki nariais 
labdariais.

Dr-jos tikslas yra šelpti 
našles ir našlaičius. Vienok, 
tikram reikalui esant, bus 
šelpiama kiekviena lietuvė 
ar lietuvis.

Tokia kuopa jau truputį 
pirmiau susitvėrė prie šv. 
Kryžiaus parapijos. Pana
šios kuopos turbūt bus su
tvertos prie kiekvienos lie
tuvių parapijos Chicagoj.

Be abejonės tai naudinga 
organizacija ir ne vieną 
našlę ar našlaitį sušelps. 
Tegu butų prie kiekvienos 
lietuvių parapijos Ameri
koj tokios organizacijos. 
Skurstančiu moterių su ma
žais vaikeliais yra daug. 
Linkėtina naujai organiza
cijai gero 
darbuose.
zacija ras sau gerą lietuvių 
prijautimą.

Jndkių Jonas.

žinių pluoštelis iš W. Pull- 
mano ir Roselando.

Darbai šioje apylinkėje 
silpnai eina. Daug yra be 
darbo. Nemaža yra tokių, 
kurie jau kelintas mėnuo 
kaip bedarbiauja.

Roselando blaivininkų 
kuopa silpnai gyvuoja. Per
nai kuopoj buvo arti 60 na
rių. Bet, prireikus mokėti 
po 10c. centralin išdan, dau
gelis nepanorėjo tai daryti 
ir atsiskyrė nuo kuopos. 
Labai gaila, kad toks svar
bus 
yra 
pos 
tai 
savo pareigas tik formaliai. 
Reikėtų daugiau gyvybės, 
veikimo. Supraskim, kad 
blaivybė yra didis daiktas 
ir ją reikia platinti tarp 
saviškių. Reikia veiklumo, 
kad pritraukti plačią minią 
prie gero darbo.

Kartą, užėjęs vienon šei- 
mynon, radau pedliorių. Gy
rėsi esąs apšviestas, daug 
gudrybių žinąs ir dar esąs 
cicilikas. Jau buvo įsikau- 
šęs, bet žvangtelėjo dolerį 
ant stalo ir įsakė eiti rudžio 
parnešti. Alan užsiminus a- 
pie blaivybę, tas jo įneši
mas liko atmestas. Paskui 
gudragalvis ėmė mano kata
likiškus laikraščius pajuok
ti. Tuomet jau matėme, kad 
čia su juo rodos nebus ir 
šeimininkas parodė ciciliku- 
čiui duris.

Nelabai senai netoli nuo 
čia, ant farmos, įsilaužė 
septyni plėšikai į vieno vo
kiečio farmerio namus. Ra
do tik dvi suaugusias mer
ginas ir du vaikiuku. Kaip 
merginas, taip ir vaikiukus 
nelabi žmonės baisiai surai
žė. Keturi galvažudžiai liko 
suimti. Sužeistieji nuga
benta ligoninėn. Tą pat die
ną sudeginta ten pat du

Vakaras ant North
Liet. Giesmininkų 

matiška dr-ja po priegloba 
šv. Cecilijos nedėlioję, ba
landžio 26 d., statė scenoje 
dviveiksmę komediją “Pir
šliai”.

Vaidinimas, galima saky
ti, pilnai pavyko. Ypač at
sižymėjo p. V. Jucaitis ro
lėje kapitono, Bombilo 
draugo. Po vaidinimo buvo 
duetas ant mandolinų; grie
žė vidutiniškai, tik mando
linų balsai buvo silpnoki. 
Paskui sekė deklemacija 
“Upeli tėvynės”; eilės dek- 
lemacijai netinka; dekle- 
mavo irgi silpnai. Monolo
gą “Ūkininko vargai” p. J. 
Sloksnaitis pasakė gana ge
rai.

Ant galo buvo neilga pra
kalba.

Kepurių balius.
Balandžio 26 d. Jukniaus 

salėj, Cicero, atsibuvo kepu
rių balins. Jį buvo suren
gus Motinos Dievo Sop. dr- 
ja. Balinu buvo prisirinkę 
labai daug žmonių, bet 
svarbiausia ko truko, tai 
navatnų kepurių, skrybėlių 
ir kitokių galvos parėdų. 
Už keisčiausia.-; - ir gražiau
sias skrybėles ir kepures 
buvo skiriamos dovanos. 
Tik viena pora su gan gra
žiais galvos parodais buvo 
atėjusi. Buvo tai p. B. Jo
naitienė ir p. J. Bastis. 
Kaip juodu inėjo, tai visi 
plojo rankomis ir stebėjo
si. Visi manė, kad jiedviem 
klius pirmos dovanos. Bet 
kuomet buvo imta dovanos 
dalyti, tai visi nusistebėjo. 
Alano supratimu, visai ne
teisingai dovanos buvo pa
dalintos. Ar kasžin dalinto
jos mažai teišmano, ar da
vė tiems, kuriems jos yra 
prielankios.

Alinėta dr-ja gyvuoja jau 
antri metai.

Moksleiviai surengė dailų 
vakarą.

Pereitą subatą, gegužio 
2 d., “Aušros” salėj L. AI. 
S. A. 1-moji kuopa buvo 
surengus šeimininį pasi
linksminimą. Susirinko ge
rokas gražaus jaunimo bū
relis. Linksmintasi buvo 
nuo širdies. Buvo aplink 40 
asmenų. Buvo šokiai, žais
mės, ir trumpas programė- 
lis. Gražiai pagriežė trio iš 
gitaros, mandolinos ir bala
laikos. Duota ir užkandis. 
Buvo imta paveikslai.

Dramos dr-jos vakaras.
Pereitą nedėlią, balandžio 
d., šv. Jurgio salėj vaidi

no veikalą “Užburti tur
tai”. Nors veikalo turinys 
nekokios svarbos, bet, jei 
lošiama gerai, tai įspūdis 
gaunama geras. Dramos dr- 
jos nariai, apskritai imant, 
gan gerai atvaidino. Abel- 
nas įspūdis buvo geras. Y- 
pač gerai nudavė ir pajuo-

“Birutės” dr-jos susi
rinkimas.

Seredoj, balandžio 29 d,.! 
“Aušros” salėj “Birutės” 
dr-ja laikė savo visuotiną 
susirinkimą. Nutarta turėti 
ateinančią subatą, gegužio 
9 d., “Aušros” salėj šeimi
ninį vakarėlį. Nutarta prisi
dėti prie Chicagos Chorų 
Sus-mo. Buvo kalbama apie 
statymą pradžioj ateinančio 
sezono “Kornevilio varpų”. 
Del salės negavimo šį sezo
ną jau nieko “Birutė” ne
statysianti.

kino susirinkusiuosius ga
bus lošėjas p. J. Briedis 
Pranio, smuklininko sūnaus 
rolėj. Pagirtinai lošė p-lės 
AI. Alontviliutė Lydijos ro
lėj ir Cecilija Žilvičiutė Ele
nos rolėje. Gerai nudavė 
smuklininką p. B. Vaitie
kūnas. Pasižymėjo taipgi p. 
Pr. Širvinskas AI. Šugaro 
rolėj, p. J. Šaukimas Vladi- 
slavo rolėj ir p. J. Buragas 
vargonininko rolėj.

Blaivininkai rengia 
pramogą.

Blaivininkų 21 kuopa ant 
Town of Lake rengia atei
nančią nedėlią didžią pra
mogą. Bažnyčioj bus pa
mokslas apie blaivybę, o va
kare Alijošiaus salėje bus 
puikus vakaras. Bus lošta 
veikalas “Ant bedugnės 
krašto”. Veikalas perstatų 
girtuoklio nelemtą gyveni
mą ir jo nelaimingą galą. 
Dar bus prakalbos, dekle- 
macijos, dainos ir kitokie 
pasilinksminimai. Žinoma, 
tame vakare nebus vartoja
ma jokių svaigalų.

Didžiai patartina kiekvie
nam atsilankyti tą dieną 
bažnyčion ir vakare pramo
gom Juk kaip daug netei
singai mano, kad be svai
galų negalima surengti va
karų, negalima esą gerai 
pasilinksminti neapsvaigi
nus galvą. Ateikit ir pama
nykit, kaip dailiai linksmi
nasi blaivininkai. Tegu pa
simokina ir kitos dr-jos 
kaip rengti blaivias pramo
gas.

Delegato lėšos naudingoms 
organizacijoms ir 

reikalams.
Pereitą nedėlią, gegužio 

3 d., So. Chicagoj S. L. A. 
74 kuopa turėjo savo mėne
sinį susirinkimą. Buvo svar
stoma apie delegato siunti
mą į seimą. Kadangi išrink
tasis delegatas nepanorėjo 
važiuoti, tai kuopa nutarė 
visai nesiųsti delegato, o jo 
lėšas $50 paskirstyti po $5 
įvairioms geroms dr-joms, 
įstaigoms, sumanymams. Po 
$5 teko Tautos Namams 
Vilniuje, “Saulės” namams 
Kaune, Vilniaus dviklesei 
Alokyklai, “Rytui”, Duo
nelaičio paminklui, Prie
glaudos Namams ir kitiems 
reikalams ir dr-joms.

Pagirtinas nutarimas.

Chicagos lietuviu išvažiavi
mą rugsėjo 6 d. š. m. į Lea
fy Grove. Tą dieną bus po
nas Račiūnas su savo apa
ratais ir ims chicagiečius 
ant judamųjų paveikslu. 
Todėl visoms gerbiamoms 
dr-joms žinotina ta diena ir 
geistina, kad nedarytų tą 
dieną jokių pramogų ir pa
sirūpintų atvykti i abelną 
išvažiavimą, kad butų minių 
minios lietuvių.

S. L. A. II apskr. valdyba.

Raupuotas švedas išgaben
ta tėviškėn.

Šios savaitės pradžioj iš 
Chicagos išgabenta piktųjų 
rauplių apsėstas švedas 
Chas. Wolgren. Per du me
tu jis buvo county ligoni
nėj. Jo važiavimas buvo lai
komas didžiausioj paslap
ty j. Buvo gabenamas i New 
York atskirame vagone. Ta 
kelionė atsiėjo valdžiai 
$461. Traukinio darbininkai 
žinojo, kokį pavojingą žmo
gų veža, bet buvo kuoaš- 
triausia uždrausta bent kam 
prasitarti apie nelaimingą
jį. Visų šešių gubernatorių, 
per kurių valstijas važiuo
ta, buvo prašyta paveliji
mo ir taipgi prašyta tą da
lyką užlaikyti didžiausioje 
paslaptyje. Ant garlaivio 
jam paskirta atskira kaju- 
ta.

Nelaimingasis yra 37 me
tų amžiaus, nevedęs. Dirbo 
liejykloj So. Chicagoj. Gy
veno vargingai, kambaryj, 
ant smuklės viršaus. Kam
barys buvo veik be rakan
dų. Taip bevargdamas ir 
sučiupo baisiausią ligą — 
piktąsias rauples.

Trumpesnės žinios.
— AVhite City atsidaro 

gegužio 16 d.
— Gub. Dunne paskyrė 

K. Jareckį teisėju į muni- 
cipalį teismą. Naujas teisė
jas yra lenkas.

— Smuklėj po num. 64 
W. Van Buren g. du tar
nautoju liko sunkiai sužeis
tu pelių. Sužeidė pabalda, 
kurį jiedu išmetė iš smuk
lės.

— Aštuoni Chicagos mo
kyklų komisionieriai (school 
trustees) gavo kalėjimo po 
30 dienų.
..— Šią savaitę valoma 
miestas. Policijos viršinin
kas įsakęs savo pavaldi
niams prižiūrėti, idant visi 
užkaboriai ir kiemai butų 
apšvarinti.

— Teatrėliai Chicagoje 
skaitliuje 282 turės įvesti 
reikalingą venti lociją įsa
kius sveikatos komisoriui 
Young.

— Nuo Loomis gat. tilto 
vyras šoko upėn ir norėjo 
musiskandy ti. Pol iciantas 
W. Liller puolė jį gelbėti. 
Anas žmogus priešinosi po- 
liciantui ir norėjo mirti. 
Suspėjo tuo tarpu antras 
policiantas paduoti virvę ir 
abu buvo ištrauktu iš van
dens. Žmogus buvęs maši
nistas ir norėjęs nusiskan- 
dyti, nes darbo negalėjęs

Pereitam “Kataliko” nu- 
meryj buvo plačiai rašyta 
apie rengimą visoj Chicagoj 
ir apylinkėse lietuvių para
pijose “Gėlių dieną” arba 
“Tag Day”. Tą dieną viso
se parapijose bus renkama 
aukos šv. Kazimiero Sese- 
rių vienuolyno naudai. 
“Tag Day” atsibus ši ne- 
dėldieni, gegužio 10 dieną.

Chicagos lietuviams ver
ta tos dienos nepamiršti ir 
tam tikslui aukoti kiek iš
galima. Aukas rinks lietu
vės mergelės ties bažnyčio
mis, ant gatvių kerčių ir ki
tur.

Vakaras Kenoshoj.
Ateinančią nedėlią, gegu

žio 10 d., bažnytinėj salėj 
vietos “Birutės” dr-ja sta
to scenoj dailų veikalą 
“Dumblynė”. Vaidinimas 
prasidės 2:00 vai. po pietų. 
Roles pasiėmė atlikti ga
biausieji Kenoshos vaidin
tojai. Taipgi bus deklema- 
cijos. Tą atliks gabiausios 
birutninkės. Po lošimo, ir 
deklemacijų bus įvairių 
smagių, gražių pasilinksmi
nimų. ‘Birutės” dr-ja susi
deda iš gražaus jaunimo ir 
moka surengti dailius vaka
rus. Todėl • visiems patarti
na šin vakaran atsilankyti.

Kcnoshietis.

Atėjo “Vairo” No. 6.
Jau galima gauti “Kata

liko” kningyne “Vairo” 
No. 6. Yra daug paveikslų, 
vėliausiai pieštų lietuvių ar
tistų.

Dvi gyduoli.
P. Thomas Konopka iš 

Middletown, Conn, pasiju
to labai blogame padėjime, 
kuomet abi jo pati ir duktė 
sunegalėjo kartu. Jis sako: 
“Alano žmona ir duktė abi 
labai kentėjo nuo skilvio li
gos ir jokie gydymai negel
bėjo. Galop aš daviau jie 
dviem T. A. E. of Bitter 
Wine ir man ant džiaugsmo 
abi urnai visai pasveiko. 
Noriu parekomenduoti šitą 
kartų vyną kiekvienam ken
čiančiam nuo skilvio ligos, 
kaip tikrą vaistą ir esu su 
godone, Thomas Konopka, 
10 Union st., Middletown, 
Conn.”. Triner’s American 
Elixir of Bitter Wine gauna 
tokių laiškų nuolatai iš vi
sų šalių, nes jo veikmė į 
skilvį ir vidurius yra stebė
tina, ypač kuomet sukietė
jimas yra sujungtas su ta 
liga. Aptiekose. Jos. Triner, 
išdirbėjus, 1333-39 So. Ash
land avė., Chicago, Ill. Vi
durinėse ligose kartais rei
kia tik paakstinti kraują te
kėti t viršutines dalis. Ban
dyk trinti Triner’s Linimen- 
tu. (Advt.).

9
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POLITIKA.
(Pabaiga nuo 1 pusi.).

torius Franz Joseph. Prisi- 
painiojęs plaučiu uždegimas 
ir buvo jau manoma, kad 
jam baigiasi dienos, nes y- 
ra senas, turi 84 metus. Te
einu po kiek laiko pasirodė, 
kad jis turįs tvirtą organiz
mą ir liga pradėjo žymiai 
mažinties. Pranešama, kad 
jis pasveiksiąs, nors turis 
nuolatinį baisu kosulį. Jo 
liga labai užimti visi Euro
pos valdovai.

tus skirti valdininkus. Tai 
darysiąs patvaldis preziden
tas.

Parlamentas susidėsiąs 
tik iš vieno buto, kuris bu
siąs pavadintas “Sufai- 
nan”. ty. įstatiindavis kū
nas.

MEKSIKO IŠGANY
TOJE.

Kolumbijos exprezidentas 
giria Meksiko ex- 

prezidentą.
Buvęs Kolumbijos res

publikos prezidentas, gene
rolas Rafael Reyez, andai 
iš Paryžiaus pasiuntęs kab- 
logramus į prezidentą Wil- 
Soną, Huerta, Carranza ir 
Vilią.

VDabartinis liūdnas Mek
siko padėjimas verčia ma
ne atkreipti domą į didžio
jo Porfirio Diazo asmenį, 
kuris įvedė pažangą šeimi
ninkavimą Meksike ir kuris 
vienatiniai vienas gali išris- 
ti dabartinį krizį. Genero
las Diaz yra ir fiziškai ir 
intelektualiai gabus perga
lėti visokias sunkenybes.”

Generolas Reyez tankiai 
susirašinėjąs su buvusiu 
Meksiko autokratu Diazu, 
todėl jį tiek daug ir išaugš- 
tina.

YUAN-SHI KAI PAT- 
VALDIS.

Bus Chinijos ciesoriumi 
__ be titulo.
Chinijos konstitucijos re

vizijos komisija — rašoma 
iš Pekino — pabaigusi sa
vo darbus. Sulyg naujai 
pertaisytos konstitucijos, 
Yuan-Shi-Kai busiąs Chini
jos patvaldžiu su senovės 
ciesorių kompetenci jomis, 
bet be ciesoriaus titulo.

Kabineto nariai neturė
sią minister iu vardo, bet 
busią tik departamentu vir
šininkais. Tie viršininkai 
negalėsią sau į departamen

TURGIJA GAVO 
PINIGŲ.

Francijoje pasiskolino 500 
milijonu franką.

Turkijos pinigyno ininis.- 
teris apleido Paryžių atli
kęs pilnai ir pasekmingai 
savo užduotį. Su savimi 
Turk i j on išsivežė vieną eg
zempliorių sutarties, sulyg 
kurios Francija Turkijai 
skolina 500 milijoną fran
ką ir už tai apturi svarbias 
Turkijoje koncesijas gele
žinkeliu ir uoste. Francija 
pati savais pinigais nutie
sianti sau reikalaujamus 
geležinkelius, Ir tai turė
sianti atlikti bėgyj 10 me
tą.

Turkija paskolintais pi
nigais turi apmokėti bė
gančias skolas, likusius gi 
pinigus sunaudoti algoms 
valdininkams, bet nei vie
no cento negali išleisti bile 
kokiam ginklavimuisi.

Gi Francija iš savo pu
sės ims šeimininkauti ne- 
kuriuose Turkijos uostuo
se, kur užtikrinta jai dide
lis pelnas.

Paskolino 500 milijonu 
franku, gi pelną turės šim
teriopą.

RINKIMAI FRAN
CIJOJE.

Išrinkta 352 atstovai par
lamentam

Balandžio 26 d. Francijo
je atsibuvo parlamento at
stovą rinkimai. Išrinkta 352 
atstovai; 21 kandidatas ge
gužio 10 d. stos išnaujo rin- 
kimuosna. Ir tik paskui bus 
galima tikrai sužinoti, ar 
valdžia tais rinkimais bus 
laimėjus, ar ne.

Calliaux išnaujo išrink
tas atstovu parlamentam

UĮ.STĘRYJ NERA
MYBES.

Unionistai ginkluojasi 
prieš Anglijos 

valdžią.
Anglijos valdžia, nežiū

rint dalies armijos nepa
klusnumo, labai aštriai sta
tosi prieš ulsteriečius, ku
rie mano sukelti naminį ka
rą Irlandijoj, įvedus ten 
autonomiją. Valdžios pasi
statymas ulsteriečius labai 
neramina, bet vis vien jie 
ginkluojasi ir nusprendę 
valdžiai priešinties. Slapta 
jie sau iš visą pusiu gabe
nasi ginklus.

Penki Anglijos skraiduo
liai (karo laiviai) stovi ties 
Larne ir tyrinėja ulster iečių 
laisvanorią judėjimus; ties 
Lamlash šarvuočių visa es
kadra laukianti įsakymu. 
Uoste Ayerharbor šarvuo- į 
čiai sulaikė garlaivį “Ho
ma”, kuris, sakoma, gabe
nęs ulsteriečiams ginklus ir 
amuniciją. Ulsterio provin
cijos policijos viršininku 
nuskirtas generolas Mc
Cready, kuris uždraustas 
ulsteriečiams karinius man- 
kštimosi.

Ir taip palengva, bet tak
tingai Ulsterio provincija 
pagriebiama į valdžios aš
trius nagus.

RUMUNIJOS KARA
LIAUS PAŽIŪ

ROS.
Jis pastato tikroj švie

soj buvusius Balka
nuose karus.

Rumunijos karalius Ka- į 
rolis Paryžiaus laikraščio! 
“Matin” redaktoriui sekau-; 
čiai išdėstė savo pažiūras į 
politikos stovį Balkanuose:

“Romybė Balkanuose tu
ri būti palaikoma. Naujas 
karas butą baisus daiktas. 
Jo labiausia reikia saugo- 
ties. Nereikia tečiau užmir
šti, kad šiandie ne valdovai, 
kaip seniau butą, gimdo ka
rus, bet tautos. Yra neku
rtos sriovės, kurioms valdo
vai negali pasipriešinti.”

Karalius taippat išreiškė 
užsiganėdinimą delei pasta
rosios Rumunijoje mobili
zacijos, kurią laiko geru pa
mokinimu. Tuo bildu gali
ma ne vieną klaidą atitai
syti.

Pagaliau karalius apkal
bėjo buvusias taikos dery
bas Bukarešte ir tvirtina, 
kad tose derybose Rumuni
ja pasirodė kiltadvasė del 
Bulgarijos.

— Nepriklausė nuo ma
nęs — pasakė karalius — 
kad Bulgarija (pasilaikytą 
Adrianopolį, atimtą iš tur
ką su tokiais dideliais nuo
stoliais. Taippat Ka valia 
butą tekus Bulgarijai, jei 
ne kaizerio Wilhelmo įsi
maišymas, kuris uoliai vei
kė Graikijos naudom Tatai 
sunku buvo kas tame reika
le atlikti. Bulgarija, vie
nok, tiktai Rumunijai dė
kinga, kad apturėjo uostus 
Lagos ir Xanti. Stebėtinas 
man slavių karingumas. 
Kuomet generolas Tičev a- 
tėjo pas mane, jam pasa
kiau:

“Esu kareivis ir stebiuo
si tuo, ką bulgarai nuvei
kė. Bet taippat esu politi
kas ir negaliu atsistebėti, 
ką yra padarę Bulgarijos

piloto Copyright by American Press Association. ' tu l Ul’ėjsi politikus, IlCblltU

Viršuj parodoma sostines Mexico City pienas. Apa-| apturėjusi tokius skaudžius 
čioj matosi priešakis preai.dento rūmą. j smūgius’.

TEISĖJĄ NUTEISĖ.

Varšavos teismo rūmai 
Petrakove nuteisė dviem 
mėnesiais tvirtovės Brze- 
zino taikos teisėją Archi- 
movičįą už tai, kad jisai 
prie dokumentu lipdydavo 
netikras, jau pakasuotas, 
markes ir tuomi padaręs 
valstybės išdui aplink 4.500 
rubliu nuostolio.

Tai tas pats Archimovi- 
čius, kuris kitkart buvo 
teisėju Marijampolėje, Su
valkų gub., ir yra uošvis 
labai žinomo Suvalkų gub. 
lietuviams Samochodskio. 
Šis, būdamas 1886—90 me
tais Marijampolėje vice- 
prokuroru, sykiu su žanda
rą viršininku Vonsiackiu 
buvo sudarę pirmutinę di
delę lietuviu politikos bylą 
už prigulėjimą prie slapto
sios “Sietyno” draugijos. 
Nukentėjo per 20 žmonių. 
Taigi matyt, kad žentas vi
sokiu šunybių išmoko nuo 
sukčiaus uošvio. Rusijos 
biurokratams tokie valdi
ninkėliai tinka ir už di
džiausius prasižengimus jie 
kuošvclniausia baudžiami.

Bažnyčioje išbarta tauti
ninkus. Kauno kat. bažnyčio
je kum Kristijonas sakyda
mas lenkišką pamokslą ko
vo 23 d. apie Viešpaties 
kančias palietė tautinį klau
simą. Pačiame savo įsikarš
čiavime sakytojas tautinin
kus prilygino žydams, ku
rie dėlto yra dabar išsiblaš
kę po visą pasaulį ir nete
kę savo tėvynės, kad rūpi
nosi tik savo tautystę palai
kyti. Čia bene perliuosas 
sakytojaus aiškinimas. Ka
taliką Bažnyčia mokina, 
kad žydai netekę savo tė
vynės del Kristaus nužudy
mo.

Tamsią žmonių tas pa
mokslas apie “Viešpaties 
kančią” suprasta kaipo pa
smerkimas lietuviu. Bido
nui žinoti, kdkią tautą tu
rėjo omenyje pats kun. 
Krišti jonas. Kad lenkus 
tautininkus butu bares, tai «- *.7
netikėtinas daiktas.

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.

BŪSI.ŠKAI EUROPIšKAS DAKTA
RAS MEDICINOS IR 

CHIRURGIJOS.

Dr. H. M. Herzman
Gydo įvvairias Ligas Vyrų Moterų 

ir Vaikų.

Ofisas 971 W. 18tli St kamp Morgan St 
Canal 3110, Gyv. 3412 S. Halsted St.
Valandos: 10 iki 12 ryto 7 iki 8:30 

vai. nedalioms 10 iki 12 po piet:
Valandos: 8:30 iki 9:30 ryte 3 iki 

4 po pietų ir po 9 vakare.

ofisas

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

'alandos: nuo 3 iki 
kare. Nedeldienį nuo 

iki 11 ryto.

Gyvenimo vieta:
4105 N. Avers Ave.

Tel. Irving 21563.

pri- 
atva

iš ki
tur.

Telephone Yards 6870

K. J. FILLIPOVIČIUS

Dr, SIEMINOWICZ
kur gydo speci

aliai moterių
ligas be o- 

peraciją.
Taippat 

nius 
žiavusius

Parduoda už labui že
mas kainas (prekes) 
namus, lotus ir far
inas, kurių turi di
džiausi pasirinkimų. Ap
saugoja nuog ugnies 
namus, biznius ir fur- 
ničius geriausiose kom
panijose. Perkantiems 
propertę dirbu visokias 
reikalingas popieras ir 
parūpina paskolas mort- 
gėrius. Parduoda lo
tus visose Chicagos 
miesto dalyse nuog $5- 
OO ir aukščiau*. Taip

gi turi ant pardavimo biznių ir biznierių 
namų su bizniais, arba be jų. Apsaugoja 
žmonių gyvastis pa.šelpa ligos ir nelaimės 
atsitikimuose. Reikalaujantieji, atsišaukite 
sekančių antrašu:

838 W. 33rd St., Chicago, Ill. Telefonas 
Drover 2250. arba Tananevicz Savings 
Bank.

Pranešimas Lietuviams!
M. J. Tananeviczio Banka

Nuo Gegužio (May) pradžios bus uždaroma Nedėliotus 
nuo 1 valandos po pietų,

Valandos batikos:
Panedėlyj, Serėdoj, Ketverge ir Subaloj 
nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro. 
Utarninke ir Pėtnyeioj nuo 8 valandos ryto 
iki (i valandai vakaro. Nedėlioje-gi nuo 
8 valandos ryto iki 1 valandai po pietų.

Jums viso gero velijantis,
M. J. TANANEVICZE

670 West 18th St, kampas Union Avė.

KIEKVIENAS GALI BŪTI FARMERIU.
Šiaurinėje Lousianoje, vietoje, kurią gamta turtingai ap

dovanojo, atsidaro nauja lietuviška kolionija. Vaisinga že
mė yra prie geležinkelio ir prie miestų. Vieta labai puiki. 
Klimatas sveikas ir malonus. Prekės labai mažos ir išlygos 
mokėjime prieinamos ir biedniausiain žmogui. Nepraleisk 
progos tapti neprigulmingu ir tuojaus kreipkis artimesnėms 
žinioms pas: t

A. VISBARAS & CO.
DEPT. K.

3112 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.
TELEPHONE YARDS 3159

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT-^

Naujo ir Antrų Rankų Medžio.
Durą, lentų, leutelių, renių, 

šviuakalvių daigių ir stogo popicros. 
Musų č'onios yra žemiausios.

Carr Bros. Wrecking Co.
3003-30& S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL
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Atpiginti Vyrų Drabužiai.
Naujos mados siutai, kur buvo parduodami po $35.00, $45 ir 

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

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, 1413 S. Halsted St., Chicago, Ill.

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

GYDO ĮVAIRIAS LIGAS VYRU MORERU ir VAIKU
Ofisas 971 W. 18th St., kamp. Morgan St., Phone Canal 3119, Gyv. 3412 S. Halsted St.

Valandos: 10 iki 12 ryte Valandos: 8:30 iki 9:30 «y o
7iki8:30vak. Nedelioms 10 iki 12 pietų 3 iki 4 po piet ir po 9 vakaro

[“JAUNOJI LIETUVA”
ILIUSTRUOTAS LITERATŪROS, MOKSLO, 
VISUOMENES MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

Išėjo iš spaudos jau antrasai numeris.
“Jaunoji Lietuva’’ laikosi bepartyvos pažangiosios pakraipos. 

“Jaunajai Lietuvai’’ sandarbininkauja, prižadėjo ir pakviesta san- 
darbininkauti beveik visi pirmaeiliai musų poetai, beletristai, moksli
ninkai, publicistai ir t. t.

“Jaunųjų Lietuvą” 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 centai.

Visų ką siųskite antrašu.

Adresuokite:

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

Pavieniais numeriais “Jaunąją Lietuvą” galima gauti pirkti 
“KATALIKO” Kningvne. 

---------------- --------------------------------

^DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PRAMONES ĮSTAIGA

| “VILIJOS” Bendrovė

S
 turi Vilniuje ūkio mašiną fabriką ir sandėlius, 

apdovanota už savo dirbinius 1 aukso ir 4 sida
bro medaliais, norėdama padidinti fabrikaciją, 
kviečia Amer. lietuvius prisidėti šeriais (pajais).

5 kreipties :

į “VILIJOS” Bendrovė,
1 POLTAVOS GAT. SS, VILNIUS.

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

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

< gu jums slenka plaukai, jaigu niežti galvų, jeigu turite plaiskai- 
nų galvoj, tai vartokite šitas gyduoles, o 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, HL
Reikalaudami pasiųsti vaistų, visados ir pinigus prisiųskite.

NEUŽMIRŠK!
Kad mes laikome puikiausių ir geriausių gvarantuotų tik

ro aukso laikrodžių, žiedų, jubilierijosir muzikos prekių.
Parduodame tavoms daug pigiaus, kaip jus mokate kur kitur už pra

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

H. JOFFEY, Jubilierius.
4625 Ashland Ave. Chicago. Ill.
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Naujanybes. <1 ĮH 

Naudingi pramanymai, įvairiausių visokių 
daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, 
nių sumanymo prajovei ir

A??’

visokie žmo- 
taip toliaus

Labai ypatingas instru
mentas.

Pastaruoju laiku vienas 
anglas išrado labai navatną 
instrumentą. Jis suside
dąs iš daug dalių ir yra len
gvai išardomas. Įvairiai da
lis sudedant galima padary
ti iš jo instrumentas įvai
riems panaudojimams. Gali
ma tą instrumentą išnarsty
ti ir panaudoti, kaipo pjūk
lą, kirvi, špatą, pielyčią, 
plaktuką, apmigus ir tt. Į- 
vairiai suvarstant, galima 
padaryti 22 įvairius instru
mentus. Sveria tik aplink 
5 svarus. Padarytas iš plie
no ir alumino. Jis yra ge
ras kareiviui, ūkininkui, 
kalnakasiui, dailidei ir k. 
Labai lengvai išnarstomas 
ir vėl sunarstomas.

1.800 pėdų 
lyg taškas 
įžiūrėti, jei jis nejuda arba 
jei jo drabužiai nesiskiria 
spalva nuo spalvos apylin-j 
kės. Jurininkai, medėjai ir' 
ūkininkai paprastai gali iš
matyt! du kartu geriau, ne
gu iš minėtų tolumų.

žmogus išrodo 
ir jo negalima

ir jūrių druskos. Ta koše
le aptepa jie kiaušinį. Ta 
pluta ant kiaušinio esti iki 
vieno ketvirtdalio colio sto
rumo. Košelė sudžiūsta ir 
kiaušiniai pakuojama. Taip 
jie gali būti toli gabenami 
ir nesigadina greitai. Kuo
met reikia naudoti tokį 
kiaušinį, tai indedi vande
nin, sudžiuvusi košelė atsi
leidžia ir lengvai nusiplau- 

i ja. Per kevalą, vienok, pra- 
įsisunkia druska ir, valgant 
kiaušinį, nereikia sūdyti.

Šimtmetinės sukaktuvės. 
Šiais metais visa Norvegija 
iškilmingai apvaikščioja 
šimtmetines sukaktuves sa
vo atsidalinimo nuo Dani
jos ir jos valdžios. To pami
nėjimui sostinėje Christia
nia ruošiama visuotina ša
lies paroda, kurią atidary
siąs karalius Haakon šio ge
gužio 15 d. Ruošiama daug 
apvaikščiojimų. Iš įvairių 
šalių norvegai suplaukia 
savo tėvynėn.

Grafofonas ir 30 abipusių
lietuviškų rekordų už $35.

TRUPINIAI.

Gatvekariai be bėgių.
Nutiesti linijas gatveka- 

riams yra brangu ir nevi- 
sur patogu. Imta pienuoti, 
kaip čia tą dalyką pageri
nus ir suprastinus. Sumany
ta padaryti didelį elektriki- 
nį automobilių, visai pana
šų į gatvekarį. Tas sumany
mas kilo New Yorke ir ke
tinama įvesti tokius auto- 
mobilius-gatvekarius tose 
gatvėse, kur regul oriai gat
vekariai neina.

Aut< (mobiliai - gatvekariai 
turės elektrikos batarėjas, 
kurios suteiks spėką maši
noms ir taipgi teiks šviesą 
ir šilumą. Bus imama po 
5c. už važiavimą. Konduk
toriais juose bus merginos 
dailiose uniformose.

Telefonai gatvekariuose.
Vokietijoj, mieste Frank- 

forte-ant-Main, gatveka
riuose vežiojamas! telefo
nai. Jų pasigaunama tik iš
tikus nelaimei. Telefono a- 
paratas toks pat, kaip ir 
paprasto telefono, bet su
jungimas yra ypatingas. 
(latvekaryj turima ilgos 
kartįs su vąšu. Prireikus 
telefonuoti, kartis kabina
ma ant telefono vielos, prie 
antro karties galo prijun
giama telefono aparatas ir 
prisišaukiama ko reikia.

Konfiskuoti ginklai sume
tama jurėn.

New Yorko valstijos įsta
tymais uždrausta turėti 
šautuvus ir kitokius gink
lus be tam tikro daleidimo. 
Policija konfiskuoja gink
lus tų, kurie laiko juos be 
daleidimo. Policija taipgi 
konfiskuoja visokius vagi
lių įrankius, mušeikų pei
lius, skustuvus ir tt. Tokius 
daiktus paskui policija su
meta užlajom Pastaruoju 
laiku policija sumetė van
denin konfiskuotų revolve
rių, šautuvų, peilių ir tt. 
už nemažiau, kaip $5.000.

Mėsos

1900
gaus
1909
1914
po 160.3

vis mažiau imama 
Suvien. Valstijose 
mėsos antm.

atsiėjo 2134 
m. — po 198.4 
m. rokuojama 

svarų.

zino- 
svarų; 
svarų; 
atsieis

Sir Ernest Shackleton, 
kurs rengiasi antron kelio
nėn prie pietinio žemės aši
galio, apreiškė, kad kelio
nėj nebus vartojama svai
galų. Kūno šilumos padidi
nimui bus vartojama aps
čiai cukraus.

Dvi moteli, Anna Zerbe 
ir Walter Schute, iš Spo
kane, Wash., yra taip už
arta vojtįsios savo kūną, kad 
pereitą žiemą 15 miliutų 
plaukė per leduotą ežerą. 
Per tą laikotarpį jodvi nu
plaukė 350 jardų.

atlikoAnglijos atletas
156 mylių kelionę be atsil
siu per 44 vai. ir 41 sekun
dą. Ta kelionė.,..buvo tarp
Londono ir Brightono. Ėjo 
tris kartus — iš Brightono 
į Londoną, atgal į Brighto- 
ną ir vėl į Londoną.

Suimtas šnipas. Švedijos 
sostinėje Stokholme suimta 
studentas Melmbrog, kuris 
ūžsiimdinėjęs šnipyste Ru
sijos naudai. Mehnborg sa
vame laike prigulėjo prie 
suokalbio nužudyti Rusijos 
carą, kuomet šis viešėjo 
Švedijoj. Suokalbininkai 
paskirtu laiku kėsinosi ant 
caro, bet užuot caro jie nu
žudė švedų generolą Beck
mann.

Nauja valstybėlė Albani
joje. Londono “Times” pra
neša, kad šiaurvakarinėj 
Albanijoj kalnų gyventojai 
savarankiai susitaisę vals
tybėlę, kurios sostine 
miestas Rechaue. Tos 
stybėlės prezidentu
nekoksai Arif Bei, kuris tu
rįs 200 ginkluotų kareivių.

yra
val-
esąs

Kabineto krizis. Iš Alba
nijos sostinės Durazzo ra
šoma, kad vienas kabineto 
narys krikščionis Adama- 
zis sumanęs atsistatydinti. 
Todėl Albanijos krikščio
nis gyventojai labai nusimi
nę, nes jam atsistatydinus 
Albanijos kabinetas turė
siąs mahometami didžiumą.

BE VAMZDYS GRAFOFONAS “HARMONY”.

Įgyję «i bedemzdj grafofoną, jus galite savo namie klausyties: operų, 
dramų, taippat puikiai dainuojamą ir giedamų, kaip garsiuose teatruose 
Jus galite,klausyties visokių pasakų, monoliogų, dainų, taipgi įvairių šokių, 
grojimų ir įvairių-Įvairiausių maršų. Jums turint šį grafofoną nereikės sam
dyti muzikos, galėsite čia pat namie klausyties visokių valeų, polkų ir t. t. 
“HARMONY” grafofonas yra naujausiai ištobulintas.

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

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

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

Šokiai, Dainos, Orkestrą, Deklamacijos, Juokai.

Didžiausias gumo medis.
Bolivijoj, vienoj pietinės 

Amerikos respublikų, yra 
nepaprasto didumo gumo 
medis. Yra tai augalas, iš 
kurio teka guma it sula iš 
beržo ar klevo. Iš to milži
niškojo medžio išteka gu
mos po 22 svaru kasdien. O 
teka per 120 dienų metuo
se. Tai reiškia, kad iš to 
medžio gaunama gumos už 
$2.160 kasmet.

To medžio drūtgalio sto
rumas siekia 27 pėdas ir 
labai plačiai iškerojęs. Pap
rastai gumos medžių storu
mas buna nuo 10 iki 15 pė
dų. Taigi minėtas Bolivi
jos gumo medis yra labai 
nepaprastas.

Savininkas miško, kur 
tas didis medis stovi, ėmė 
tyrinėti dirvą aplinkui tą 
medį. Gal suras nepaprasto 
užaugimo priežastį ir gal 
bus galima užauginti ir ki
tus gumo medžius iki tokio 
didumo.

vokiečių firma
milžiniška, di-

Didžiausias orlaivis del Pa
nama Pacific parodos.

Viena 
dirbdina
džiausią orlaivį del Pana
ma-Pacific parodos. Orlai
vis busiąs vienas svarbes
niųjų parodos indomybių. 
Orlaivis turės 480 pėdų il
gio ir 80 pėdų diametre. Lė- 
šuos $250.000 su viršum. 
Valdys jį astuoni gabus 
orlaivininkai. Jame bus pa
sižvalgymo kambariai, mau
dynė, virtuvė, valgomoji 
salė, miegkambariai ir rū
kymo kambariai. Tai bus 
nuostabus lėkio j auti -padan
gėse rūmai. Orlaivis atliki
nės keliones ir norintieji 
galės jame paplaujoti pade
besiais. Už 50 mylių kelio
nę reikės mokėti $25.

Kiek žuvo orlaivininkų.
Nelaimių su orlaivinin- 

kais kasmet darosi dau
giau. Daugiau buvo lekio- 
jimų ir daugiau turėjo bū
ti nelaimių.

1908 m. orlaivininkų žuvo 
1, 1909 m. — 4, 1910 m. — 
32, 1911 m. — 77, 1912 m. 
— 140, 1913 m. — 192.

Iš pereitųjų 1913 m. ne
laimingųjų atsitikimų 26 iš
tiko Suv. Valstijose, 18 An
glijoj, 61 Vokietijoj, 51 
Franci jo j, 36 kitose šalyse. 
12 orlaivininkų nukrito van
denin ir nuskendo, 157 tie
siog krito žemėn, 9 sudegė, 
14 žuvo kitais budais, 9 iš 
tų buvo užmušti bežiūrint 
į orlaivininkus. 146 žuvusių
jų buvo styrininkai, 15 me
chanikų ir 22 pasažieriai.

Suv. Valstijas karan dau
giausia kurstė laikraščių 
leidėjas p. Hearst, bet lig- 
šiol nieko negirdima, kad 
jis pasiduotų laisvanoriu ir 
eitų karan. Mat, minias kur
styti, tai bile vienas gali.

Kilus karui su Meksiku 
musų socialistų laikraščiai, 
kaip ir tikėtasi, kaltina de
mokratus ir paniekina pre
zidentą Wilsona. Ar kartais 
už tai Dėdė Samas nepasiųs 
jų į pakvaišėlių namus.

Amerikoninio taupumo 
statistika parodo, kad 1912 
metais visuose Suv. Valsti
jų bankuose buvę sutaupy
ta $6.496.192.707; 1913 tau
pumo suma jau pasididinus 
net 7%, nes bankuose, bu
tą $6.972.096.227.

Ar toli žmogus aiškiai 
mato.

Indomių bandymų buvo 
padaryta vokiečių armijoj. 
Buvo tyrinėjama, ar toli 
žmogus gali matyti. Pasiro-. 
dė, kad gerų akių kareiviai 
kartą matytą žmogų galėjo 
pažinti už 80 pėdų, gerai 
pažįstamą galėjo pažinti už 
300 pėdų, o draugą, ar gimi
nę galėjo pažinti už 500 pė
dų. Įvairias kūno dalis ir 
judėjimus kareiviai galėjo 
nužiūrėti už 300 pėdų. Už

Norintiems pasižvalgyti.
Ypatinga barža del Pana

mos kanalo yra daroma 
tiems, kuurie norės pasi
žvalgyti plaukiant tuo įsta
biu kanalu. Barža turės 
augštai ant piliorių iškeltas 
lubas ir nuo jų gerai bus 
matomos visos apylinkės. 
Ant baržos sutilps 300 as
menų. Pravažiavimas kai
nuoja $1.50. Palei kanalą 
eina geležinkelis. Važiuo
jant geležinkeliu tiek pat 
reikia mokėti.

šiuomi pranešame gerb., draugijoms, kliubams ir pavienėms 
ypatoms, kad “KATALIKO” Kningyne įvestas naujas skyrius gu
miniu ir metaliniu antspaudą. Turėdami kokius nors darbus pa
veskite mums, o mes tai atliksime pigiausia ir geriausia, čionai 
parodome keletą antspaudu pavyzdžių, kas yra reikalingiausia 
draugijoms bei kliubams.

Šitokios ir kitokios į tą pana
šios antspaudos reikalingos ir la
bai tinkamos draugijoms, korpo
racijoms ir kitokioms įvairioms 
Įstaigoms.

Kaina ... ..................... $4.00

Su visokiais reikalais kreipkitės:
“KATALIKO” Kningynas.

3249 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

Kišeninė antspauda, puikiai pa

dirbta iš alumininio metalo, leng

vutė ir geriausia iš visą.

Kaina ..........................  $4.50

Kaip chiniečiai užlaiko . 
kiaušinius nuo 

gedimo.
Chiniečiai beturį ypatin

gą būdą, kaip užlaikyti nuo 
sugedimo kiaušinius. Pada
ro košelę iš augalų pelenų

ABIPUSIAI LIETUVIŠKI REKORDAI

E1245 Batu čistytojas. Maršas. Švilpimo Solo. •
Rutu darželis. Solo M. Bradunene.

E1246 Gesme i Panelę švenčiause. Solo, smuikai’ ir pijanas. M. Bradunene. 
Avė Maria. Bažnitine Solo.

E1247 O kur Buvai dėduk mano. Duetas M. Bradunene ir Vaškevičius.
Hungaru šokis. Nugraino čigonu orkestrą.

’ Ems' Velnias ne Boba. Dialogas. M. Bradunene ir A. Radzevičius.
Velnias ne Boba. Monologas J. Papartis.

E1249 Mano Palvys. Monologas. J. Papartis.
Velnias ne Boba. Monologas. J. Papartis.

E1250 Saldžios Lupos. Polka. Nugraino Varšavos miesto muzikantai.
Vijo Vilkas Voveraitę. Plauke žąsele per nemuneli. Šv. Cicilijos Choras

E1161 Tekėjo Sualele ir Kad aš jojau, Šv. Cicilijos Chorus.
Stumbriškiu Polka, Solo Harmonika.

E1162 Jieva, Šv. Cicilijos Chorus.
Polka nuo Rudos, Solo Harmonika. «

E1163 Teklyte ir Pranulis, Duettas, M. Bradunene ir A. Verba.
Gudiška Polka, Solo Harmonika.

E1164 Grožybe Lietuvos, Vyriškas Kvartetas, šv. Cicilijos Chorus.
Jurgiuko Kazokas, Solo Harmonika.

E1165 Tėvynė, Mišras Kvartetas, Šv. Cicilijos Chorus.
Amerikoniškas Nacionalnas Maršas, Princeska Banda.

E1166 Kur bakūžė Samanota. Duettas, M. Bradunene ir S. Norvaišaite.
Sukruskime broliai, šv. Cicilijos Chorus.

E1167 Kur bėga Šešupe, Šv. Cicilijos Chorus.
Kur namas mus, šv. Cicilijos Chorus.

E1168 šaltyšius, Mišras Kvartetas, šv. Cicilijos Chorus.
Žvirblelis, Solo, V. Vaškevičius.

E1169 Siuntė mane motinėlė, Solo, M. Bradunene.
Eina garsas nuo rubežiaus, Šv. Cicilijos Chorus.

E1170 Kur bakūže Samanota, Solo, M. Bradunene.
Velnias ne Boba dealogas, Monologas, A. Radzevičius ir Jonas Papertis

ANGLIŠKAI REKORDAI.
A1155 America—“My Country ‘Tis of Thee” Battle Hymn of the Republic 
A1123 Everybody’s Doing It Now The Young Guard March Quartette Band 
A 255 Ave Maria Lead, Kindly Light Soprano Solo Chimes
A1000 I’m Looking For A Nice Young Fellow Who is Looking For A Nice
Young Girl Alamo Rag Soprano Solo Quartotie
A1421 Somebody Loves You Underneath the Tango Moon Soprano Solo Duet.
A282 Waiting at The Church Calm As The Night Tenor Solo Soprano Solo 

Duet.
A1057 Let Me Call You Sweetheart A Country Girl Quartette Duet.

A371 My Old Kentucky Home Uncle Josh At A Meeting of the School 
House Directors Quartette.

A183 Bugle Calls Of U. S. ARMY Du Du Bugle Calls Cornet Solo
A1113 It’s Great When You Marry For Love 1 Live Up Town Tenor Solo 
Duet.

A336 Sweetest Girl In Dixie America (Patriotic) Tenor Solo Baritone Solo 
A1189 The Girl I’ll Call My Sweetheart Must Look Like You Shamrock 
Belles Tenor Solo Duet
A1174 As Long as the Shamrock Grows Green The Song that Reaches Irish 
Hearts — “The Wearing of the Green” Baritone Solo

A498 Because I’m Married Now Mandy Lee Tenor Solo Quartette.
A1056 Can’t You Take It Back and Change It For A Boy? They Always
Pick On Me. Tenor Solo Soprano Solo

A792 I’d Like To Be A Soldier Boy In Blue Daises Won’t Tell. Tenor Solo.
Tenor Solo.
A463 I’m Wearing My Heart Away For You Won’t You be My Honey 

Tenor Solo. . Duet.
Šitas Grafofonas su lietuviškais rekordais galima gauti.

‘KATALIKO’ KNINGYNE
3249 South Morgan St., Chicago, III.
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| MOTERIŲ SKYRIUS, f

MOTERIES PAŠAUKI
MAS.

sieki- 
siela 
lošia

kas nepa- 
idant ir 

turi tokį 
ir tokius

tai uie- 
neatlygi-

Gyvename amžiuje padvi
gubinto darbo, amžiuje sa
varankumo ir individualiz
mo. Jau labai anksti mu
sų jaunimas, o net vaikai 
ima svajoti apie liuosybe, 
apie gimdytojų lizdo aplei
dimą, apie savo jėgų išmė
ginimą. Daug kalbama a- 
pie paaugančią mergelę, a- 
pie jos užsiėmimą, vietą, 
karijerą, nes kitaip išrodo 
šis pasaulis nuo mokyklos 
suolo — gi kitaip, kuomet 
gyvenimas pašaukia į sa
vo ribas. Delei to, pridera 
gerai išlaiko suprasti, kad 
pirmąją kiekvieno sveiko 
žmogaus priederme yra dar
bas ir tik darbas, kad kiek
vienas visuomenės narys 
privalo užimti kokį nors 
darbo skyrių, kad tuo bu
du prisidėjus prie abelno 
gerbūvio, tvarkos, ramybės 
ir pasiganėdinimo.

Žmogus, neturintis 
niu, neatsidaves visa 
savo pašaukimui —
parazito rolę žmonijoje, ku
rioj gyvena, čiulpia sultis, 
naikina jos darbininkiškas 
jėgas — ir už 
ku neatsimoka, 
na skriaudos.

Visuomenė, ypatingai mu
sų visuomenė, reikalauja 
vienatų sveikų, tvirtų dva
sia ir kurni, kad žengus 
nuolat sparčiau -pažaitgn-. 
mo keliu. Visuomenė turi 
teise žiūrėti į jaunimą su 
viltimi, jogei jis tai, pa
remtas vyresniųjų persitik
rinimais, išmaningai nusi
skintame pašaukime, gyvuos 
del tėvynės ir savo tėvinai
nių.

Taigi lenda galvon klau
simas, koks yra tikrai ge
riausias moteries pašauki
mas?

Atsakymas sunkus, nes 
nušviestas bus paprastai 
iš tos pusės, iš kurios išeis 
atsakymas. Yra du atsa
kymų skyrių, kuriuos tan
kiai galima sutikti — vie
nas perdaug liūdnas, sus
paudžiantis sielą, antrasis
— ramus, laimingas.

Jei kas su gailesčiu ir 
nesmagumais kalba apie sa
vo gyvenimą, skųzdamos 
tvirtina, kad netrokštų to
kio likimo dukteriai arba 
sunui — galime būti užti
krinti, kad bile kokioj sto
vėtų vietoj, savo pareigas 
pildo be pašaukimo. Mato
me savo gyvenimu užganė
dintas : Motinas, mokvto- 
jas, gydytojas, išdininkes
— net paprastas darbinin
kes : skalbėjas, virėjas, 
kambarininkes...

Kiekvienai! darban, pa
imtai! iš pašaukimo, arba 
iš vidurinio balso, kuris 
mums liepia pasirinkti tą 
arba aną kelią — įnešamo 
visa musu siela, visa širdi, c V V Z v C7

geriausius siekinius. Su 
prisirišimu dirbant, ant 
kiekvieno -žingsnio tobuli
name savo išinan ingunią, 
lengviau prieiname prie 
gerų pasekmių, kas musų 
energiją padidina, ir paga
liau pasiekiame augščiau- 
sią pasisekimo laipsnį. Vis 
viena, koks bus tas laips-

snis: universiteto diplomas,
— gerai pasiūta jupa, — 
geri ir išmintingi vaikai,
— gerai mokinantiesi mo
kiniai, ūkis, suteikiąs šei
mynai užlaikymą.

Nes nėra augštų, nei že
mų vietų, yra tik ge
rai arba • prastai pildo- 
domos pareigos. Blogai, nes 
nenoriai — nes neišmanin- 
gai, neišmaningai — nes 
žmogus nepildo savo pa
šaukimo, bet dirba prie
varta del duonos, dėlto, 
kad blic dirbti. Džiaugsmo, 
nu veikimo, pasiganėdinimo, 
nei pasisekimo tuo badu at
siekti negalima.

Šiandie, kuomet visos mo
kyklos atidarė savo duris 
moterims, šios stoja šalę 
vyriškių ir darbuojasi mok
slo, visuomenės ir tautos 
srityse.

Daleidžiama, kad per 
šimtus metų vyriškiai pa
siliks daktarais, advoka
tais, biuralistais, teisėjais 
ir pirkliais — 
kenkia pagaliau, 
moteris, jei tik 
pat apšvietimą
pat gabumus — pildytų tas 
pačias pareigas; bet yra 
pašaukimai, kurie būtinai 
reikalauja moteries rankos, 
yra pareigos išimtinai mo
teriškosios, pav. motinystė.

Bet ne visos moteris pa
lieka motinomis; ne visos 
motinos paliko tokiomis iš 
pašaukimo. Seniau buvo 
manoma, kad moteris sut
verta išimtinai motinystei 
ir todėl labai klysta. Ma
nyta, kad kiekviena mote
ris mokės savo vaiką išau
klėti, jei tik tokį turės — 
ir tame dalyke tas many
mas buvo klaidingas. Sta
tistika mums liudija, kad 
tūkstančiai mažų vaikų 
miršta kas metai delei glo
bos stokos, delei nemokėji
mo jų penėti delei neprižiu- 
rėjimo ir nešvarumo-gi net 
delei perdidžio glamon'ėji- 
mo, šilumos, pervalgydini- 
mo.

Tai geriausias prirody
mas, kad motina būti rei
kia mokėti ir kad prie tos 
gražiausios pasaulyj rolės 
reikia taippat turėti pašau
kimas.

O tečiau jauna mergelė, 
nepažįstanti pasaulio, nei 
gyvenimo, nei pareigų taip 
šventų ir svarbių taip, kad 
vostik per ilgus metus pa
tyrimai tegali valioti tai 
atlikti iš pat savo jaunų 
dienų svajoja apie anksty- 
besnį ištekėjimą. Skaityda
ma kunigas ieško pabaigos, 
kad persitikrinus “ar nu
mylėta aprašomoji kokia 
nors didvyrė ištekės”. Kal
bėdama su draugėmis — 
mielai kalbasi apie ištekė
jimą. Kur tik esti, kur tik 
žengia jauna mergelė, jai 
akyse nuolat baltas nuota
kos šydas persistato bran
giausiu idealu. Kuomet ko
kioje kningoje nuskaito lig 
tai vietai, kur jaunoji po
ra po įvairių nepalaimų 
pagaliau apsiveda, jauna 
mergelė nenori tolinus skai
tyti ir kningą užskleidžia, 
nes 
sios 
nėra 
dus.

tų didelė nauda, jei ir to
liau skaitytų kningą — a- 
pysaką, nes toliau kaip 
ant delno rastų išklotą sa
vo tikros motinos gyveni
mą. Ten aiškiai pamatytų 
motinos neišmiegotas nak
tis, išlietas ašaras ant ser
gančio vaikelio lopšio, pa
matytų motinos džiaugs
mus ir nuliūdimas...

Sužinotų, kaip ta motina 
prilaiko mažulyčio žings
nius, moko jį žiūrėti, su
prasti ir matyti, ir sužino
tų tą visą sunkenybe, var
gus, apie kuriuos nebuvo 
girdėjus.

Tai perskaičiusios supra
stų, kad motina galima bū
ti tik iš pašaukimo, kad 
nepakanka ja likti turint 
dailų veidą, gražų kūno 
sudėjimą, jei prisieitų pa
čiai iš -pašaukimo palikti 
motina, iškalno žinotų sa
vo pareigas ir visas sun
kenybes, kokios motinas 
patinka. Visupirniu supra
stų, kad svarbiausiąja mo
tinų pareiga — auklėti 
sveiką visuomenę.

Vaikas, tai busimas vi
suomenės narys, juo svei
kesnis, tuo tvirtesnė visuo
menė, juo daugiau gabių 
ir tvirtų žmonių — tuo ge
riau ir plačiau tauta vys
tosi.

Tai iš seno suprato an
glai ir todėl pas jų mote
ris vaikų auklėjimas užima 
pirmąją vietą.

Nuo pirmos savo gyveni
mo dienos vaikas reika
lauja moteries rankos ir 
todėl moteries pirmiausias 
pašaukimas — vaikui tar
nauti.

Bet vaikų auklėjimui rei
kalingas švelnus būdas, mi
kli ranka, reikalingas ap
švietimas. Be to sunku iš
auklėti visuomenei naudin
gą narį, sveiką žmogų. To
dėl prie vaikų auklėjimo 
darbuojasi milijonai mote
rių. Motina vaikui turi bū
ti: auklėtoja, gydytoja, vai
stininkė, mokytoja, teisėja 
ir apginėja.

Tai toks moteries pašau
kimas !

turės 40 fenigų per mėne
sį. Už tai jos apturėsian
čios pašnekesius, 
liūs vakarėlius ir 
pasilinksminimus.

muzika- 
kitokius

Kad Turkijos 
patraukus visuomeninian 
gyvenimai! ir jas prigulin
čiai apšvietus, Konstanti
nopolio universitetan įves
ta specialės pamokos mote
rims.

moteris

Iš Madrido pranešama, 
kad vienuolijoj Santa Jo-

IŠ

B—kus.

MOTERIŲ GYVE
NIMO.

moterių 
suorga- 

Tasai 
Finlan-

Dvasiškąją del 
akademiją manoma 
nizuoti Peterburge, 
projektas gimė iš 
dijos archiepiskopo
jaus iniciatyvos. Kol durna 
ir valstybės taryba patvir- 
tįs tos akademijos pieną — 
nutarta 
kuosius 
goniniu 
čių.

Įsteigti “dvasiš- 
kursus” prie peda- 
kursų del mergai-

Gelsiilgforso, Finlandijoj, 
universitete išlaikė galuti
nus egzaminus teologijos 
fakultete pirmutinė mote
ris Beudla Ivaška. Kadan
gi šalies įstatymai jai ne
leidžia būti pastoriumi, ta
tai Ivaška nusprendžius 
kur nors kokioj mokykloj 
užimti mokytojos vietą.

tolimesnis tos vedu- 
poros gyvenimas jai 
užimantis, nei žiugei- 

O tečiau mergelei bu-

. Vroclave vietinė “Žydžių 
Moterių Sąjungos” kuopa 
atidarius kliubą rankpel- 
nėms mergaitėms. Tasai 
kliubas joms turėsiąs bū
ti apsišvietimo ir pasilsio 
židiniu. Kiekviena mergai
tė, prigulinti prie kliubo,

sepha de Cluny, Vigg’e, vie
nuolė Emerika, persipjovus 
peiliu sau gerkle. Paskui, 
dar turėdama jėgų, priš- 
liaužus prie lango ir per a- 
ną iškritus kieman nuo an
trojo aUgšto. Ant vietos už- 
simušus. Saužudystės 
žastis nežinoma.

prie-

savoMotinos! Mokykite 
vaikelius lietuvių kalbos!

Sopulius pakęsti gamta 
suteikė vyriškiui jėgas, mo- 
terei kantrybe.

OBHnSBR

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 veikalų nepakanka perskaityti vienų kartų. Reikia jį turėti 
namie studijoti, skaityti su didžiu atsidėjimu. Tik po tokio išstudijavimo 
tebus suprantami visi čia išdėti dalykai. Todėl tų veikalų kiekvienas pri
valo pirktis. Kaina 30c.

Pinigus siunčiant adresuok:

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

Szita krautuve yra svarbi 
del lietuvių.

Sztai keli iš musų lietuviškų klerkų
STELLA KATAUSKA, No. 15 

NETTA PADGORSKA No. 118 
JULIA SLANKUS No. 41

Mes duodame $2.50 pini
gais ar $3 tavoru už pil
ną KLEIN BROS. Štampų 

kningutę.

Klein Bros didžiausias Rakandų 
Išpardavimas

Galima pirkti dabar. Padarytas tikslu sumušti visus 
rekordus rakandų pardavime. Vertybos nesuly

ginamas. Pinigais arba ant išmokesčio.
$18 kieto medžio kolo- 
nialės šėpos .... $12.50 
$18. gero ąžuolo spin
tos po ............. $10.97
$20 ąžuoliniai sustumia- 
mieji stalai .... $12.75 
$8. Sudedamieji vežimė
liai du pieniniais rė
mais .................. $5.75

a

$2. Kieto medžio supi
mosi kėdės .......... $1.
$18. gero ąžuolo china 
klozetai............. $13.95
$3. tikros lendrinės su
pimosi kėdės .... $1.59 
$35 ąžuoliniai Pullmano 
lovos davenportai $22.90

Parlorio setai. Artistiško 
padarymo geriausio apdir
bimo, ranka nutrinti ir 
nupaliruoti, apmušti geriau
sia, tikra oda .... $49.50

$18 misinginė lova $11.97 <)x j2 kambario didumo ak-
2 colių nuolatiniai sominiai divonai .. $13.69 

virbilai, gerai padary- 9x12 kambario didumo 
tos visos dals, šviesios Wilton aksominiai divo- 
arba satino spalvos, nu-nai ........................ $22.50 Komodos. Su dailiais iš-
lekiruotas taip, kad ne-9x12 kambario durno Ax- raižymais ir veidrožiu. 
bijo jokių rūpesčių, minster divonai .. $17-95 $5.75.

Vyrų Siuvėjų Skyrius atsidaro 
Subatoje.

Mes atidarysime pilną vyrų siuvėjų sky
rių subatoj, bus gabiausi siuvėjai. Mes 
turėsime geriausių gelumbių ir materi- 
jų, iš kuriu galėsi išsirinkti ir pasisiū
dinti siutą pagal savo mietą. Kad pri
deramai atidaryti .tą skyrių, subatoj mes 
padarysime jums siutą už speciale kainą.

(Kiti $20 ir $35) Tik $17.50

® Musų Bernaičiams ir Mergaitėms. ®

SENELIS.

Buvo tai vasaros vidur
dienis. Saulutė, augštai pa
kilus, šildė savo karštais 
spinduliais visą gamtą. Vė
jo nė mažiausio, todėl ir 
karštis buvo neapsakomas.

Nuo taip didelės kaitros, 
javai pagelto, susilenkė ir 
tartum prie žemės glaudė
si, manydami, kad ji juos 
apgis, paslėps nuo baisaus 
karščio. Gėlės nors ir lieja
mos buvo, tečiau ir jų la
pai suvyto, nulinko.

Žmonės vaikščiojo, nusi
minė ir sakė:

— Jei dar nors kelias 
dienas toks karštis bus. tai 
visi augalai išdegs ir reiks 
kitais metais badą kęsti.

Tuo laiku ėjo per sodžių, 
lazda pasiremdamas, <80 
metų senelis. Jo drabužiai 
buvo seni, apdulkėję; vei
das išblyškęs, sudžiūvęs; 
lupos pamėlynavusios. Iš 
visa-ko galima buvo matyti, 
kad vargšas, daug nelaimių 
iškentėjo. Jam beeinant 
prisiartino prie jo mergaitė 
ir paklausė:

— Kur eini, seneli?
Šis jai norėjo pasakyti, 

kai einąs į sūnų, kuris, pa
ėmęs jo visą turtą, apleido 
jį, apsigyvendamas kitame 
sodžiuje. Bet vos trk ištarė: 
“einu į sun... ” ir, nepabai
gęs žodžio, apsipylė ašaro
mis. Pagalios, apsišluostęs, 
nutilo. Ji, matydama tokį 
jo širdies skausmą, negalė
jo susilaikyti nuo ašarų ir 
nedrįso daugiau jo klausti. 
Bet kad kiek suraminus 
senelį, paprašė jo užeiti pas 
save į namus. Senelis ne
turėjo laiko, tai, padėkojęs 
už pakvietimą, ir nuėjo sa
vais keliais.

Mergaitė pasiliko viena, 
Jos krūtinė mušė, ■ iš akių 
ašaros bįrėjo, o galvoje ki
lo viens po kito klausimai, 
kodėl senelis toks suvar
gęs, išblyškęs, jo rankos 
dreba jo rankos nuo sau
gas.

Čia jai lyg koks balsas 
atsakė.

— Išblyškęs, suvargęs ji
sai nuo nelaimių, rūpesčių; 
drebo jo rankos nuo sun
kių darbų, kuriuos dirbo iš 
jaunĄ dienų. Nelaimingas 
gi dėlto, kad paniekintas. 
Jo suims jį užmiršo senat
vėje, neatmindamas, kad jį 
mažą taip labai mylėjo, au
gino ir jo labui savo svei
katą padėjo. Jam užaugus 
visą turtą atidavė — jis jį 
užmiršo. Negeras sūnūs, 
turbūt, nemano, kad ir jis 
gali pasenti ir visų gali bū
ti užmirštas, apleistas. Bet 
nors senelius ir labai my
lėtų, gerbtų, tai vis jiems 
nebūtų taip gera, kaip jau
niems, nes jų taip nelinks* 
mina pasaulio gražybės, 
jiems ateitis taip nešvie
čia šviesiai, kaip švietė pir
miau; jiems nebemiela gy
venti. Na, o jei dar panie
kina, tai baisu ir pamany
ti, kas darosi krutinėję se
nelių.

Graudu buvo mergaitei 
mąstyti apie senelių būvį, 
todėl ji apsišluosčius aša
rėles, nusiskubino namo. 
Bet ir ten nerado sau vie
tos, vis jai, rodos, stovėjo

prieš akis nuvargęs, išblyš
kęs, panašus į numirėlį se
nelis.

Mokinė O. P—tė.

KAS IŠMOKINO PAUKŠ
ČIUS GIEDOTI?

Vieną gražų pavasario 
rytą ėjau užsimąsčiusi per 
mišką. Tyras kvepiantis o- 
ras lengvai liejosi krūti
nėn, o įvairių paukščių gie
dojimas, rodos, niekad ne
buvo toks gražus, toks ma
lonus, kaip šį rytą.

— Kas išmokino tave, 
paukšteli, taip puikiai gie
doti? — paklausiau aš vie
no ant artimiausios šakos 
tupinčio mažučio paukštelio.

— Mano mamytė, — atsi
liepė plonu balseliu paukš
telis. j

— Ir mane mano mamy
tė.

— Ir aš — ir aš nuo savo 
mamytės išmokau taip gra
žiai dainuoti — sušuko iš 
visų pusių ploni paukštelių 
balseliai.

— E, jus, jaunieji, nieko 
nežinote, jaigu norite, tai 
aš jums visiems papasako
siu, kas išmokino visus 
paukščius giedoti — tarė 
vienas senas rimtas paukš
tis. — Senai, senai, kai 
tik Viešpats Dievas sutvė
rė paukščius, ėmė visi 
paukščiai džiaugtis gyve
niniu ir visi čirškėjo, čiul
bėjo, kaip kuris išmanė,--be- 
jokios tvarkos, net ausyse 
ūžė bjaurus spiegimas. Tik 
štai vieną rytą, kada dau
gumas miško paukščių su
sirinko ant 
džio kartu 
giesme savo 
bei, išgirdo
malonią giesme — net jiems 
visiems širdelės sutirpo 
nuo malonumo; vis tuoj pa
kėlė galveles į viršų ir pa
matė prie medžio viršūnės 
sėdinčius tris baltus gra
žius Dievo anioJėlius.

— Kokie jus gražus ir 
kaip puikiai giedate, kad ir 
mes taip mokėtume — su
šuko paukščiukai.

— Taigi mes esame Die
vo pasiųsti jus pamokyti 
dailiau giedoti Jo garbei, 
išsiskirstykite tik visi dai
liai ant šakelių paeiliui — 
mažyčiai pirmiau, o didieji 
paskui ir tuoj prasidės pir
moji pamoka.

— Ot, kvailiai, tegu sau 
mokinasi — tarė erelis.

— O aš taipgi neturiu 
laiko tokiais menkniekiais 
užsiimti — tarė vanagas ir 
nulėkė sau šalin.

— Ir aš nekvaila — ta
rė šarka.

—Ir aš — tarė varna.
— O aš, ar mano plunks

nos ne puikesnės už šituos 
netikusius plonučius drabu
žėlius tų aniolėlių, neklau
sysiu aš jų — tarė povas ir 
visi jie nulėkė, sau 
nuo aniolų.

Pasiliko tik pilkoji 
tingalėlė, geltonasis
narkutis, dėvinliežuvis, vė- 
versėlis ir kiti mus mieli 
miškų giedotojai, o visi ki
ti, kurie iš puikybės tada 
nenorėjo mokytis, tai ir da
bar rėkia taip bjauriai, 
kaili ir tuomet.

didžiausio me- 
atgiedoti ryto 
Sutvėrėjo gar- 
jie visi puikią

šalin

lakš-
ka-
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Labai daug yra nedirba
mos žemes.Nelaimė kasykloj.

Vėžys naikina žmones.
Bene tik neteisingai intaria lietuvį.Dovanos didvyriams.

$1.300.000; Massachusetts 
— $2.447.315; Michigan — 
$4.183.972; Minnesota — 
$5.672.254; Mississippi — 
$1.720.000; New Jersey — 
$750.000; New Mexico — 
$387.194; New York — $6.- 
000.000; N. Carolina — $5.- 
000.000; N. Dakota — $2.- 
365.000; Ohio — $3.500.000; 
Oregon — $3.288.000; Penn
sylvania—$3.500.000; S. Ca
rolina — $1.000.000; Virgi
nia — $2.000.000; W. Virgi
nia — $2.286.557; Wiscon
sin $1.230.000.

Gražus Teatras, Lietuvių Jaunimo Ratelis
Stato scenoje labai gražu veikalą, vardu “Du Broliai” keturiu veik- 

smiu dramą, nedelioj, Gegužio 24-tą d., 1914 m. Šv. Jurgio Parapijos Svet., 
prie 3210 place ir Auburn avenue, perstatymas prasidės 7:30 vai. vakare,

Veikalas “DU BROLIAI” yra paimtas iš Lietuviu Amerikiečiu gy
venimo, čia pamatysite kokį skirtumą gali padaryti tarpe dveją brolių, 
išaugintą po vienu stogu, išauklėtą vieną tėvą, liet išvažiavus Į Ameri
ką, vienas brolis papuola į blogą draugystę, pradeda gerti, ir kaip bai
siai užsibaigia jojo aukštai išsvajota ateitis, antras gi brolis isirenka sau 
siaurą takelį, visomis pastangomis pastoviai kariauja su tamsumu ir deg
tine užsitikrina sau aukštesnio laipsnio. Čia turėsite progą išgirsti sudar
kytą Lietuvišką kalbą, kurią, Lietuviai greitai paseka atvažiavę į Ame
riką. Užtikriname jogei, jau visiems gerai žinomi Artistai scenos mylė
tojai LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIO, pridės visas pastangas, kad pa
daryti šitą vakarą, dailią, žymiu ir pamokinančiu. Dar turime priminti, 
jog Lietuvių Jaunimo Ratelis, prirengė visas naujas sc.enerijas, kurios 
labai pagražins lošimą, darys sceną reališka ir Įspūdinga.

Kviečiame atsilankyti kuoskaitlingiausia.
LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIS.

(19-20)

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

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

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

Parsiduoda: medinis namas 5 kambarių Įnešti reikia $300.00, 
likusie lengvam išsimokėjimui. Ant Parnell Ave. Kaina — $1600.00

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

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

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

Maža žemės dalis tėra 
ariama.

Washington, D. C. Agri
kultūros Departamentas iš- 
skaitliavo kiek Suv. Valsti
jose yra ariamos žemės. Sa
vo apskaitliavimą darė, 
remdamasi pranešimais 35.- 
000 korespondentų.

Suv. Valstijos išviso turi 
žemės 1.900.000.000 aku. Iš 
to skaičiaus 1.140.000.000 
akru netinka apdirbimui, 
bet tinka ganykloms. Ir tik 
399.000.000 akrų netinka 
ukiui.

Suv. Valstijose yra ap
dirbama 311.000.000 akrų. 
Yra tai tik 27% žemės, kuri 
tinka ukiui. Tai reiškia, kad 
nei trečia dalis derlingos 
žemės nėra šioj šalyj dar 
apdirbama. Kitaip sakant, 
prie kiekvieno 100 akrų jau 
apdirbamos žemės dar gali
ma apdirbti ir pridėti po 
375 akrus.

Taigi begalės šioj šalyj 
dar yra geros nedirbamos 
žemės. Žmonės grudžiasi, 
Xergsasi.i miestus ir skurs
ta, o kiti bedarbiauja, net 
badmiriauja, o derlinga že
mė neapdirbta tunoja.

pereitais 1913 m. 86, o per 
pastaruosius penkis metus 
po 81.

Kadangi baisi liga vis 
platinasi, tai dr-ja pienuo
ja, kaip čia užbėgus piktui 
už akių. Sumanyta staty
dinti didžiulę ligoninę. Ją 
manoma apsčiai aprūpinti 
radiumu, kuriuo pastaruo
ju laiku daroma bandymai 
gydyti vėžį. Ligoninėj busią 
daroma gilus tos ligos tyri
nėjimai. Ligoninės reika
lams jau esą suaukota $1.- 
000.000. Milijonierius Dr. 
James Douglas yra tam da
lykui aukojęs pusę pelno 
nuo savo radiumo kasyklų 
Colorado j.

Lietuvis, intartas žmog
žudystėj.

Danville, Ill. Čia esąs už
darytas kalėjime Antanas 
Blugas. Jis buvo suareštuo
tas Westvillej. Jis intaria- 
mas, kad dalyvavęs nužudy
me pastoriaus Louis R. Pat- 
mont. Bet nėra tikrų priro
dymų ir, manoma, ūmai bus 
paliuosuotas.

Kasykloj žuvo 172.
Eccles, W. Va. Jau perei

tame numeryj buvo trum
pai paminėta apie baisią 
eksplioziją kasykloj šioj a- 
pylinkėj. Eksplioziją buvo 
taip smarki, kad išsigelbėti 
maža kam pasisekė. Kasyk
loj buvo 200 su viršum dar
bininkų. Iš jų tik nedauge
liui tepasisekė išsigelbėti. 
Ačių vieno vaikinuko ap
sukrumui ir sumanumui bu
vo išgelbėta 37 darbininkai. 
Kaip tik šis vaikinukas, 
dirbęs kasykloj No. 6, išgir
do eksplioziją kasykloj No. 
5, tai jis, supratęs pavojų, 
bėgo prie kiekvieno kamba
rio ir šaukė, kad gelbėtus. 
Darbininkai paskubo prie 
didžiojo išėjimo. Paskui 
gaisrininkų viršininkas iš
dalino jiems taip vadinamą 
Brattice audeklą, paskubo 
su jais prie angos kasyk
los No. 5 ir parodė, kaip už
daryti angą, kad nuodingi 
gazai nesiveržtų į antrąją 
kasyklą. Po kelių valandų 
gyvasties gelbėtojai pasie
kė juos ir išgelbėjo. Kiti 172 
darbininku yra žuvę.

Vėžys platinasi.
New York. Dr-ja kovoji

mui su vėžiu išrado, kad ta 
liga vis platinasi, o tikro 
vaisto vis dar nesą. New 
Yorke 1913 m. ant kiekvie
no 100.000 gyventojų mirš
ta nuo vėžio 82. O per pas
taruosius penkis metus, vi
dutiniškai, imant, mirdavo 
po 79. Bostone nuo vėžio 
miršta 118, o per pastaruo
sius penkis metus — po 79. 
Chicago j nuo vėžio mirė

Pripažino 32 didvyriškumo 
darbu.

Pittsburg, Pa. Carnegie 
Hero Fund komisija turė
jo savo pavasarinį susirin
kimą. Pripažino 32 didvy
riškumo darbu, už kuriuos 
verta duoti dovanos. Tris 
didvyriai neteko gyvybės, 
ir asmenims, kuriems žuvu
sieji duoną pelnė, pripažin
ta išduoti $2.225. Paskui 11 
asmenų bus išdalinta įvai
riais budais $21.000 del ėji
mo mokslan. Aštuoniolikoj 
atsitikimų pripažinta $17.- 
000 nupirkimui namų ir ki
tokių naudingų nuosavybių.

Penki asmenįs pagerbta 
suteikiant po bronzinį me
dalį.

Smūgis Rockefelleriui.
Washington, D. C. Jau 

1903 m. Rockefelleris yra 
paskyręs $42.000.000 įkūri
mui ūkio mokslo įstaigų. Iš 
tos sumos $2.000.000 yra 
nuo Colorado Fuel ir Iron 
kompanijos, kuri dabar yra 
įsivėlusi į baisų straiką, kad 
net federates kariuomenės 
prireikė. Dabartės senato
rius Kenyon įnešė bilių, ku
riuo norima atmesti inkor
poravimo anų įstaigų aktą.

Patvinusi upė nuskan
dino tris.

Bridgeport, Okla. Labai 
patvino Canadian upė. Tris 
žmonės prigėrė. Geležinke
lio tiltas liko nuneštas. Til
tas lėšavęs $125.000. Pau
piais taipgi daug blėdies 
pridaryta.

Prekių garlaiviai Panamos 
kanalu.

Washington. Pirmu kar
tu prekių garlaiviai Pana
mos kanalu plauks gegužio 
10 d. Pirmas garlaivis 
plauks “Columbian” su 
cukrum. Priguli Hawaiian- 
American linijai.

Užsimušė keturi.
Jersey City, N. J. Auto

mobilius nukrito nuo 14 pė
dų augšto pylimo. Tris už
simušė ir tris susižeidė. Tą 
pat dieną gaisrininkas, be
skubėdamas automobiliu 
prie gaisro, buvo užmuštas.

Apsirūpino alum.
Kewanee, Ill.. Šis mieste

lis yra nubalsavęs panaikin
ti smukles. Nuo pirmos g'e- 
žės d- čia uždaryta 30 smuk
lių. Vienas gi žmogus buvo 
ant tiek sumanus, kad pri
sipirko 60 tuzinų butelių a- 
laus. Jis geriąs po vieną 
butelį kasdien. Taigi jam 
užteks veik dviem metam.

Milijonai dolerių kelių 
pataisymui.

Washington, D. C. Pagal 
Official Good Roads YeaP 
Book, kuri nesenai liko iš
leista, šiais 1914 m. bus iš
leidžiama pataisymui kelių 
sekančiai. Alabama — 
$700.000; Arizona — $535.- 
724; Colorado — $375.000; 
Delaware — $110.000; Ida
ho — $275.000; Illinois —

Smuklės uždaryta.
Galesburg, Ill. Balandžio 

30 d. 10 vai. vak. užsidarė 
čia smuklės. Jų čia buvo 20. 
Prieš du metu čia buvo bu
vus blaivybė.

Pasmaugė angis.
Muskogee, Okla. Čia gau

ta telegrama, kad šio mies
telio jaunas vyrukas Homer 
Vivian, pietinėj Amerikoj, 
bejodamas ant mulo, pateko 
auka baisios angies boa- 
troškintojos. Jis jojo su sa
vo draugu per raistus ir ne
tikėtai pasipainiojo didžiu
lė angis, kuri vaikiną ir mu
lą pasmaugė. Draugas jo 
užmušė angį ir sako, kad 
ji svertų arti 1.000 svarų.

Manė nužudyti Carnegie.
New York. Pabludėlis, 

kurs kėsinosi balandžio 17
J

d. nudėti majorą Mitchell, 
ligonines psychopatui prisi
pažino, kad jis dar tris as
menis turėjęs omenyj nužu
dyti. Tarp jų buvęs ir A. 
Carnegie. Kitu dviejų nepa
sakė vardų. Psychopatas 
tyrinėja jo beprotystę.

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

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

Spalio 18 d. 1913 m. buvo atidarytas 
didžiausias sviete paminklas

Leipzig’o Paminklas 
Paminėjimui “Tautų Mūšio” 
metų atgal susitelkusi Europą sudaužė 
Didžiojo Napoleno. Yra tai Asmeninės 

__ monumentas Didžios Tautos. Ameriko
nams Suv. Valstijų Konstitucija ant visados 
gvarantuoja asmeninę Laisvę. Po priegloba Su
vienytų Valstijų konstitucijos Auheuser—Busch, 
Budveiserio, bravarninkai, 57 metai atgal Įstei
gė savo įstaigą. Šiandie alus supilstytas į bute
lius išgabenamas į visas valstijas ir kur tik ci
vilizuotas žmogus keliauja, ten Budweiser yra 
reikalaujamas.. Jo gerumas, čystumas, švelnu
mas, ir ypatingas Saazer apynių skonis padarė 
jį natūraliu tautos išrinktuoju.’?'^

ANHEUSER-BUSCH St. Louis

kur 100 
armijas 
Laisvės

SpellsTemperance

Parsiduoda Namai!Labai Pigiai
Parsiduoda pigiai: 2 mūriniu narnamu su 2 gyveniniais, 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 namas 8 kambarių (ruimų.) Kaina — 
$2500.00. Ant Union Avė Kaina — $2500.00.

Parsiduoda: 2 augščių 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.

00.
Parsiduoda puiki farma 4629 Albany Ave. in Michigan Calf 

Country, 71 akeris puikios žemės ir 16 akerių viduje ežeras. labai 
puiki vieta del gero žmogaus. Galima užsiimti paukščių auginimu. 
Labai patogi vieta ir ją galima pigiai įgyti.

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

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

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

Parsiduoda: 2 augščių 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 didi j į 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
ščių ir mūrinis 1 augščio (katedz). Rendos neša $36.00 mėnesiui 
Kaina — $3500.00.

EXTRA! Parsiduoda pigiai: medinis namas 6 kambarių “Cot
tage” lotas 26V-> pėdų 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 metų. Biznis gerai išdirbtas. Lie
tuvių apgyventoj kolionijoj. Parduodama dėlei nesveikatos. Kai
na — $12000.00. Atsišaukit į J. M. Tananevičiaus Banką.

Parsiduoda: medinis 1 augščio (Cottage) namas 3204 S. Ash- 
and Avė., ir lotas 30 pėdų pločio ir 154 ilgio. Kaina — 2500.00.

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

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

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

Parsiduoda: Lotas River Side. Kertė Pine ir West Ave; 50 
pėdų pločio ir 132’4 ilgio. Puiki vieta del biznio, bei rezidenci
jai. Kaina — $1200.00.

Parsiduoda: duonos kepykla su namais, arkliais, vežimais ir 
atokiais įrankiais. Parsiduoda pigiai, Savininkui prasidėjus ki- 
;ą biznį..

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

Parsiduoda: 2 augščių 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 akerių. Be bu
dinki). Kaina — $600.00.

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

Parsiduoda lotas: 33 piedos pločio ir 125 ilgio Ant Union Av. 
ir ,33 gatv. Kaina ...........................     $1200.

Parsiduoda biznio namas, 3 augščių, mūrinis. Įtaisytas pa
gal, naujos gadynės. Su elektros ir dujų (gaso) šviesa ir maudy*- 
ilėmis. Rendos moka į mėnesį $146. Kaina ....................... $21000

Parsiduoda: Medinis namas. 10 kambarių Union Avė. ir Kai
na ............................................................................................... $2000.

Parsiduoda pigiai: puiki farma Misūrio 40 akerių. Kai
na ....................................................................    $600.

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

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

Parsiduoda pigiai: Kampas — 3 lotai su namais, 4 krautuvės 
ir 2 mūriniai, po 1 pagyvenimą namai. Rendos duoda $88.00 per 
mėnesį. Kaina $6500. Ant Union Avė.

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

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

Parsiduoda: 2 augščių mūrinis namas po 6 kambarius. Viduje 
įtaisytos maudyklės ir gasai. Iš užpakalio medinis namas. Rendos 
neša $40.00 mėnesiui. Aut S. Parnell Av. Kaina — $$800.00.

Parsiduoda: 3 augščių mūrinis namas, gera vieta dėl saliu no. 
Pryšakis (front) $50.00 Rendos neša $129 mėn. Ant — Emeralc 
Avė. Kaina — $14000.00.

Parsiduoda: litas ant Auburn Ave. netoli 35 gatvės. Kaina — $1100. ■ sr'

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

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

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

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

Parsiduoda: 2 augščių medinis namas, labai geroj tvarkoj, 
dėl 3 šeimynų 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: ant Union Avė., 3 augščių •mūrinis namas. 3 butai 
po 6 kambarius, gasai, maudyklės, geriausiai įtaisyti. Laundry 
del plovinio drapanų. Kaina — $7500.00.

Parsiduoda: ant Lowe Ave., 3 augščių, mūrinis namas, 6 bu
tai po 4 kambarius gasai ir tailetas. Tas namas negalima pastaty
ti be $12000.00. Jo kaina — $7200.00. Turi but parduotas į trum
pą laiką, nes savininkas turi farmą ir išvažiuoja ant jos gyventų.

Atsišaukit į

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

13



■< r ■. ■!

14 KATALIKAS

DARBININKŲ SKYRIUS.
GYVENIMAS ANT 

FARMŲ.
Dabartės Suv. Valstijose 

pergyvenama nemenkas 
pramoninis ir vaizbinis kiu
žis. Tas labai atsiliepė į 
darbininkus miestuose. 
Daug tūkstančių jų neteko 
darbo. Iš mūsiškių bedarbių 
vieni keliauja Lietuvon, ki
ti važiuoja ant farmų, tre
ti tuno j a miestuose ir baigia 
leisti savo uždirbtus pini-1 
gus. Blogiausia, žinoma, da
ro tie, kurie bedarbiauja ir 
gyvena miestuose. Jie lin
dėja, graužia save, rūpinasi 
ir kenčia dvasiškai ir kūniš
kai. Jie turėtų ieškoti išėji
mo iš savo padėjimo, o ne 
laukti, kol ant vietos dar
bai pasitaisys.

Gal mano patarimai pa
skalys vieną, antrą prie pa
galvojimo apie savo būvio 
pagerinimą.

Gyvenau Chicagoj ir ge
rai uždirbdavau pianų dirb
tuvėj, nes atsakančiai mo
kėjau savo darbą. Darbams 
mažinanties po mažiau tega
lėjau uždirbti. Tas nei kiek 
manęs nenugązdino ir ė- 
miau galvoti apie važiavi
mą ant fannų. Visvien, an
ksčiau ar vėliau bučiau iš
važiavęs ant farmų, nes 
darbas dirbtuvėj ir nemalo
nus didmiesčio gyvenimas 
labai ikirėjo, atsipriklino ir 
pakarto.

Balandžio mėnesio pabai
goj trise apleidome Chica- 
gą ir pasileidome į N. Da
kota. Kelione buvo tolima, 
varginanti, bet indomi, pil
na visokių įspūdžių. Vie
tą gavau pas gerą, turtingą 
farmerį. Farma yra už ketu
rių mylių nuo Sarles mies
telio. Farmerys, pas kurį 
apsistojau, yra apšviestas 
vyras ir yra pastatęs savo 
didžią farmą ant moksliškų 
pamatų. Jo žmona yra taip
gi apšviesta moteris ir bu
vus mokintoja. Labai man
dagiai apsieina su manim 
ir kitais samdininkais, ku
rių yra tris. Viskas čia klo
jasi geriau, negu sau įsivaiz
dinau.

Mažas patekau Ameri
kon ir jokių ūkio darbų ne
buvau dirbęs. Bet kalbą ge
rai žinodamas ir būdamas 
nesugriuvęs vaikinas, visai 
lengvai po kelių nurodymų 
atlieku visokius darbus. Už 
savaitės jau atlikinėjau vi- 
visus darbus ne blogiau už 
kitus, senus samdininkus.

Šiose apylinkėse gyvena 
vis turtingi farmeriai. Turi 
po 1.000 akrų žemės ir dau
giau. Turi visokių ūkio ma
šinų ir laiko daug arklių. 
Darbiniai arkliai labai pri
pratinti prie darbo. Lengva 
su jais dirbti. Tik reikia jų 
kalbą išmokti, o paskui bė
dos su jais nematysi. Pir
ma aš variau sėjamąją ma
šiną su dviem arkliais. Da
bar gavome naują mašiną, 
kurią varau šešiais arkliais. 
Jau apsėjau 200 akrų že
mės ir dar liko 1.300 akrų 
apsėjimui. Smagu yra čia 
dirbti. Leidies sau su šeše
tą puikių, didelių arklių per 
neapmatomus laukus ir 
džiaugsmas ima. Prisimena 
dulkinas, prirūkęs, suskre
tęs miestas, dvokiančios 
dirbtuvės, smirdančios sker
dyklos ir suspaustas gyveni-

mas. Čia gi jautiesi laisvas, 
kaip paukštis ore.

Ores čia puikus, sveikas, 
kontinentalis. Vanduo ge
ras. Žemė derlinga ir gau
siai čia viskas auga be jo
kio intręšimo. Auga čia a- 
vižos, miežiai, linai, rugiai, 
kviečiai. Ypač kviečių daug 
sėjama ir puikiai deri.

Jaučiuosi čia puikiai. A- 
Į petitą turiu didį. Rodos su
valgau trissyk daugiau, ne
gu Chicagoj. Valgį duoda 
labai gerą, įvairų. Daug vi
sokių, daržovių ir vaisių 
duoda. Stalas esti apdėtas 
visokiais gardžiais valgiais 
kasdien.

Labai gerai galima susi
pažinti si! ūkio vedimu, dir
bant pas tokį farmerį. Čia 
greičiau pramoksi ūkio ve
dimo, negu einant ūkio 
mokslus. Kaikurie pataria 
jauniems vyrukams stoti į 
ūkio mokyklas. Mano gi 
žvilgsniu reikėtų jiems sto
ti pas gerą farmerį ir prak
tišku budu išmokti ūkio ve
dimo ir taisyties sau farmą. 
Tai lengvesnis ir greičiau 
vedantis prie tikslo būdas. 
Aš labai patariu jauniems 
vyrukams parsisamdyti ne
kuriam laikui pas gerą far
merį, susipažinti su ūkio ve
dimu ir, susitaupius pini
gų, kibti į farmą. Ypač tai 
darytina dabar, kuomet tiek 
bedarbių yra. Neleiskit lai
ko dykai. Nesakau, kad bū
tinai' lietuviai turi dangin- 
ties į šią ar kitą valstiją. 
Stokim prie farmerių bile 
kokioj valstijoj.

Stasys Draugelis.

Be daugybės gyvasčių tas 
straikas, kaip ap roku o ja
ma, pridaręs nuostolių 
$25.000.000.

arti

Statistika parodo, 
kningvedžių ir klerkų 
miršta prieš 65 metus am
žiaus; kalnakasių 86% mir
šta prieš tą amžių; papras
tų miesto darbininkų 79%; 
ūkininkų 59%, o dailidžių 
58%.

kad
91%

Calumeto vario kasėjų 
straikas atsiėjo Amerikos 
Darbo Federacijai $1.000.- 
000.

Sustraikavo elevatorių 
statytojai.

Springfield, Mass. Eleva
torių statytojai po keliūtą 
kartų reikalavo algų pakė
limo. Nieko neišreikalavę 
sustraikavo. Reikalauja 8 
valandų darbo dienos, pus
antros mokesties už darbą 
virš laiko, dvigubos mokes
ties už nedėlios ir šventa
dienių darbus ir liuoso su- 
batos popiečio. Išsilavinu
siems darbiu inkams alga 
turinti būti $4. o jų pagalbi
ninkams $2.75. Dar yra ki
tokių smulkesnių reikalavi
mų.

to iki 10 vai. vak. be jokios 
pertraukos pietums. Buvo 
reikalauta sutrumpinti dar
bo valandas ir kompanija 
atsisakė išpildyti. Tuomet 
sekė straikas.

Iš Darbo Lauko
Hancock, Mich. Brewery 

Workers’ unija buvo pada
vus savo reikalavimus Park 
Brewery kompanijai. Iš 
pradžios kompanija griežtai 
atsisakė tarties su unijos į- 
galiotiniais. Tuomet darbi
ninkai išėjo straikan. Kom
panija graibė streiklaužių 
ir stengėsi streikui ir uni
jai pakenkti. Bet pamatė 
kompanija nieko nepešian- 
ti ir pastaruoju laiku nusi
leido ir išpildė reikalavi
mus. Išpildė unionistų rei
kalavimus ir padarė kon
traktą. Išsikovojo 9 valan
dų darbo dieną, pusantros 
mokesties už darbą virš lai
ko ir minimum (mažiausia) 
alga bus $15 savaitėje. 
Streiklaužiai išlakstė.

15 valandų darbo diena.
Atlanta, Ga. Sustraikavo 

Atlanta Steel kompanijos 
darbininkai. Sustraikavo 
vien del pasibaisėtinai ilgų 
valandų. Dirbę po 15 valan
dų dienoj — nuo 7 vai. ry-

Skalbyklų darbininkai 
organizuojasi.

Toledo. International 
Laundry Workers’ unijos 
prezidentas Brock ėmė or
ganizuoti vietos skalbyklų 
darbininkus. Mass-mitingai 
laikoma ir pasirodo, kad 
šimtai skalbėjų tegauna 
mažiau, kaip po $6 savaitė
je. Skalbyklos unija teturi 
čia tik 250 narių. Tikimasi, 
kad umu laiku jų skaičius 
pasididįs iki 1.000. Žinoma, 
tuomet jau bus didelė 
ka ir galima drąsiau 
būties su darbdaviais 
algų pakėlimą.

Suprato reikalą or
ganizuotis.

Buffalo. Čia buvo sustrai- 
kavę nesusiorganizavę tit
naginio stiklo darbininkai. 
Po dviejų dienų straikavi- 
mo pamatė unijos reikalin
gumą ir tuoj prisidėjo prie 
Flint Glass Workers’ uni
jos. Šios unijos viršininkai 
ir naujai susitvėrusios ša
kos Įgaliotiniai atsilankė Į 
kompaniją,
uniją, sutiko priimti 
ban visus streikininkus, 
išlošė straiką.

Pakėlė algas.
Cleveland, O. Dirbantieji 

prie ledo ir jo išvežiotojai 
padarė naują sutartį su 
darbdaviais. Ją algos pa
kelta. Vežėjai gaus po $18 
ar po $20 savaitėje, o fore- 
inanai po $22 ar po $24.

spe- 
kal- 
apie

kuri pripažino 
dar- 

ir

Laimėjo straiką.
Newburgh, N. Y. Buvo 

ištikęs arklių kaustytoji! 
straikas. Iš abiejų pusiu 
buvo nusileidimai ir strai
kas gerai pasibaigė. Darbi
ninkai labai reikalavo, kad 
nedėliomis ir šventėmis ne
būt dirbama. Darbdaviai 
sutiko.

Sustraikavo del svarbios 
priežasties.

Centralia, Ill. Sustraika
vo Centralia Traction kom
panijos darbininkai. Gatve- 
kariai sustojo. Sustraikavo 
del to, kad algos buvo nu
muštoj ir valandos pailgin
tos. Nuo 20c. numažinta iki 
17ĮZ>c. valandoj ir vietoj 10 
valandų padaryta 14 vai. 
dienoj.

Tris sunkiausi daiktai gy
venime, tai tie: paslapties 
užlaikymas, už padarytas 
nuoskaudas atleidimas ir 
liuoso laiko geram panaudo
jimas.

C0L0RAD0S STRAIKAS.
Kuomet straiko laukan 

pribuvo federates valdžios 
pasiųsta kavalerija, tai 
riaušės ten urnai apsistojo. 
Straikininkų vadovai pasa
kė, kad nei kiek nesipriešy- 
sią federalei kavalerijai. 
Komendantu kavalerijos y- 
ra majoras Holbrook. Jis 
tuoj ėmė daryti tvarką ir 
raminti straiko apimtą .ša
lį. Pirmiausia aštriai už
draudė įgabenimą į Colora- 
dos valstiją ginklų ir amu
nicijos. Straiko apimtoj 
vietoj liepė uždaryti smuk
les.

Keli straikininkų vado
vai jau laikė pasikalbėjimus 
su federates kavalerijos ko
mendantu. Kol kas nebuvo 
kalbėta apie straikininkų 
nuginklavimą.

Unijų vadovai aplankė 
išdegintas straikininkų so
dybas ir pienavo apie sta
tymą naujų buveinių. Ma
nyta buvo naujas buveines 
statyti šalę išgriautųjų ir 
išdegintųjų.

Colorados gub. Ammons 
sušaukė legislaturą del ap
svarstymo didžio straiko 
dalykų. Senatas ir žemesny
sis rūmas buvo susirinkę 
abelnan posėdin gegužio 4 
d. Gubernatorius aiškino le- 
gislaturai dalykų stovį.

Buvo kaikurių stengiama
si, kad legislature išneštų 
impeachmentą prieš gub. 
Ammons, bet vargu tai į- 
vyks.

Šiuo tarpu, anksčiau, ar 
truputį vėliau, turės strai
kas pasibaigti. Jau prieita 
prie dalyko branduolio.

Uosto darbininkai išlošė 
straiką.

Port Arthur, Tex. Devy
nias savaites streikavo šio 
miesto uosto darbininkai. 
Galop algos buvo pakeltos 
ir straikas pasibaigė. Dabar 
darbininkai gaus po 40c. 
valandoje. Darbai dokuose 
bus atliekama pusiau nige- 
rių ir baltveidžių. Abi ra
sės dirbs skyrium. Tarp 
darbininkų ir darbdavių 
tarpininkavo Suv. Valstijų 
Darbo Departamento įgalio
tinis.

Straikas W. Virginijoj.
Charleston, W. Va. 10.000 

anglekasių miestelio Ka
nawha sustraikavo gegužio 
1 d. Sustraikavo nežiūrint 
ir į tai, kad John P. White, 
prez. United Mine Workers 
of America liepė dar lauk
ti. Dar liko darbe 3.000 dar
bininkų, bet ir tie išeisią 
straikan.

Ėjo derybos vienos pusės 
su kita, bet nebuvo pabaig
tos, kuomet darbininkai 
metė darbą. Buvo bandyta 
darbdavių ir darbininkų de
legatus išrinkti dalyko ap
svarstymui, bet tame nebu
vo pasisekimo.

Darbininkai buvo pastatę 
24 reikalavimus. Paskui nu
sileido iki septynių, dar vė
liau nuėjo iki trijų reikala
vimų. Bet ir tiek darbda
viai nenorėjo nusileisti. 
Tuomet darbininkai ryžosi 
be tolimesnių derybų mes
ti darbą.

Vežėjai grįžta darban.
Utica, N. Y. Buvo sustrai- 

kavę keliatas šimtų vežėjų. 
Reikalavo geresnių
sąlygų. Abi pusi sutiko 
kinties ir darbininkai 
grįžo darban.

darbo 
tai- 
su-

Kampas Milwaukee ir

CLOTHING H O U SE

Ashland Avenue

Continental Siutai del 
Tėvo ir Vaiko

idutinio amžiaus žmogus su savo trimis Simais a- 
tėjo kartą prie Continental krautuvės. Kuomet 
susitarė sueiti visi prie piestinio išėjimo po ap

sipirkimų, jie išsisklaidė po įvairius krautuvės skyrius.

Vyriausias sūnūs sugrįžo pirmiausia ir belaukiant 
kitų stovėjo ties durimis ir kalbėjo su draugu. Taip ki
to, štai ką jis pasakė:

Taip tėvas, visuomet ima “mus vaikus” į Continen
tal, kuomet tik ko nors mums prireikia. Jis pirkinėjo 
sau dalykus nuo kelių metų ir neina kitur. Bet mes e- 
same patenkinti. Kuomet mes sulyginame kainas ir 
tavoms su kitų krautuvių, tai mes esame, labai paten
kinti, kad einame į Continental. Mes gyvename South 
Sidėj, bet mums ima tik 15 miliutą ateiti čia iš “loop. 
Mes daug kartų sučėlynome kelionės išlaidų ir laiko ei
dami čia.

Šį popietį mes pirkome tris siutus. Mes elevatoriu
mi nusidaugime ant autrėjų lubų ir ten siuvėjas mus 
pamelavo. Mums pasakė, kad jie turi tokius siutus, kad 
mums gerai tiks. Jų $15 siutai negali but “subytyti”. 
Mes mažiausia ant kiekvieno sutaupinome po $5.

$15
leriausi drabužiai 

kių vėliausių dažų ir 
jums gerą pritikimą ir pilniausią užgauėdinimą.

pasiūti geriausių siuvėjų. Viso- 
gelunibių. Mes gvarantuojame

Balmacaans
Yra vėliausi ir geriausi overkotai. Gauk jų sau 

čia, kur gali sau gauti vėliausių stylų ir gelumbių ir 
perkant daug sutaupysi.

Pasižiūrėk į mus langus kaslink mus specialiu [[dviračio pasiū
lymą Vaikams.Dviratis Dovanai!

DIDŽIAUSIAS CHICAGOS PRIEMIESTINE ATDARA UTARNINKO, KETVERGO
DRABUŽIŲ KRAUTUVE. IR SUBATOS VAK., NED. RYTE.

i Kampas Milwaukee ir Ashland Avė.
ĮĮBTFP!
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ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TEATRALIŠKOS DR-TĖS. 

šV. MARTYNO.
Nikodemas Overlingas, pirm., 

3245 S. Morgan St. 
Juoz. Mickeliunas, Vice-prez.

839 W. 34th St.
Ant. Kasparas, Prot. Raitin. 

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.

SV,ADMNISTBACIJA DR-STĖS i 
STANISLOVO V. ir K.

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

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

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

J. Kautauckas, Finansų rast.
4304 S Wood St,

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

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

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OP 
LAKE.

Jonas Klimas. Pirmsėdis. 1853 jVest 
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. Bonevieia, Gvardijos. Mar
šalka. 1849 W. 45th St.

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

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

Narių 
gage) 
rų.

ant pirmo morgičaius (Mort- 
au peržiūrėjimu visų popie-

Su
Kaz. Katutis, Prezidentu, 

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

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2716 — Wabash

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

godone,

200.

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

A. Biškys, Pir.
184 New York Av 

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

186 13th Av. 
Newark, N. J.

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

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

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Av. 

Newark, N. J.

St. 
J. 
Sekr.

St.
J.

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

WILKE-BARBE, 
J.

PA.
Laukis, Pirmininkas, 
425 S. Grant St.
Ažis Pagelbininkas, 
130 Stanton St.
Kučinskas, Fin. Bašt.,

141 Park Ave.
Aceviče, Bastin, Prot.

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

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Teehery St.

J.

p.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

Polekas, rašt.
W. 46th

J.
. 1802

Knygvedis 
4524

Ižidininkas
S. Wood 

St. 
2447-49 W. 45tll Pl.

St.
J. Letukas, 

St.
Anučiauskis,

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

Lee Park Ave.
Zatautis, Kasierius, 
D. No. 1 Box 171.

78 
Frank 
B. F.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMIN ISTR ACU A.

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARBE, PA. 

Jurgis Ažis, Pirmininkas. 
13 Collins Str. 

Vaclovas Kasparaviče. 
273 Stanton Str.

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

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

Petras Aceviče. 11 Finansų Bašt. 
60 Sheridan Str.

Jurgis Bekus, 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. CENTBO VAL
DYBA

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

Newark, N. J.
M. Akialis, Iždininkas, 

146 Adams Str., 
Newark, N. J. 

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

DRAUGYSTĖS PATALPOS ŠVENTO 
LAURINO. 

Port Washington, Wis. 
Juoz. Urbonas, pirmininkas 

216 Franklin St. 
Port Washington, Wis.

. Juoz. Samalionis, raštininkas 
626 Washington St. 

Port Washington, Wis.

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

DAI-ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ 
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. Rast., 

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

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

Iždo už..

A, Viršulaite,
313 Quince

M. Grabaliauskaitė

152 Pleasant
D. Bagdonaviče

564 Dayton

St.

St.

St.

SUSIVIENIJIMAS LIET. DR-JU 
ADMINITRACIJU PRIE ŠV. 

JURGIO PARAPIJOS.
B. M. Butkus, President 

840 — W. 33rd St.
J. P. Ewaldas, Sekretoris 

3247 Emerald Ave. 
Juoz. Ridikas, Kasierius.

3251 Lime St. ,
Aut. Kasparas, Gen. Maršalka, 

3416 Auburn Ave.

Draugija Šv. Stanislovo V. ir K.
Gegužio 10 d., 1914 m., Nedė

lioj, laikys savo susirinkimą, šv. 
Kryžiaus par. svet. 4(L, 
Str., 1-mą. vai. po pietų.

Nariai malonėkite atsilankyti.
Dr-jos Valdyba.

šią laimę tas galės išlaimėt! viršmi- 
nėtą laikrodėlį.

Su- pagarba,
(18-9)

Komitetas.

Pirmas didelis Pikninkas.
Rengiamas “Lietuvos Kareivių 

Draugijos” Nedėlioj, Gegužio 24 d., 
J. Černauskio darže, Lyons, Ill., su 
išlaimėjimu puikaus laikrodėlio. Vi
sus maloniai užkviečiame dalivauti, 
kur turėsite pirmąją progą pakvėpuo
ti tyru pavasario oru ir gražiai pasi
linksminti. Komitetas.

(19-21)

kur jis yra gyvas, ar miręs gaus $5.- 
00 dovanų.

Adresas:
Dominikas žiogas,

917 W. 33rd St., Chicago, Ill.
(19-20)

ROCKFORDIEČIŲ ATYDAI.
Norėdami nusipirkti didžiausia 

tuvių laikraštį “KATALIKĄ”, 
sados gausite pas

K. Masalski,
1202 S. Main St., Rockford,

lie- 
vi-

IU.

Telephon? Drover 1924

Geriausia Akušerka

ADMINISTRACIJA DB-STĖS SV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

858 — 33rd St.
Nikodemas Overlingas, Rašt. Prot., 

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

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

918 — 33rd St.
Ignacas Brazaaskis, Knygiui

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

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

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

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

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

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

386 New Grove St.

Im

ADMINISTRACIJA DB-STĖS ŠV.
JURGIO

J.

S.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKI! PINIGUS!

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

Nauja 52 Serija prasidėjo Ketverge 
Gegužio (May) 7ta 1914. Susirinkimas 
atsrbuna kas Ketvergas 8-tą vai. va
kare Juozą Ridiko svetainėje 3251 
Illinois Court, kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą 
akcijų. Akcijos užsibaigia už 6(4 
metų ir kiekviena akcija atneša 
$109.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau
sia būdas del suččdijimo 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. 38rd St.
Telephone Drover 3241

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

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

TĖMYKITE TAUTIEČIAI!
Liet. Dainos ir Dramos “BIRU

TĖS” Dr-ja KENOSHA, WIS. Sta
tys scenoj Nedėlioj, Gegužio (May) 
10 d. 1914 m. 2-rą valandą po pietų 
šv. Petro Parapijos Bažn. Svetainėje 
Penkių aktų dramą “DUMBLYNE” 
Po perstatymui šokiai trauksis iki 
vėlyvos nakties šeštoj valandoj bus 
pardavojimas 
rienė Įžanga 
25c Ypatai.

Nuoširdžiai 
ginusiai 
miausio,
šio vakaro. Dar pirmas yra toks į- 
domus parengtas vakaras Kenoshoj, 
prie to dar grieš puikus lietuviškas be- 
nas visokius lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. ..Kviečia

KOMITETAS.
P. S. Merginos ir moterys ma

lonėkite ateidamos atsinešt su 
savim pritaisiusios vakarienę, o 
gausite pirmos klesos tikietą do
vanai.

ant takso skani vaka- 
į salę tiktai

kviečiame 
atsilankyti ant 
naudingiausio ir

50c, 35c ir

kuoskaitlin- 
šio links- 

juokingiau-

Teatras ir gražus balius.
Rengiamas 9 Draugijų Suvienyto

mis jėgomis. West Side’je, Lietuvių 
Viešojo kningyno naudai. Nedėlioj 
Gegužės (May), 10 d. 1914 m., M. 
Meldažio svetainėje 2242-44 W. 23rd. 
1’1. 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)

Sus. Liet. R.—K-kų; pilnųjų blaivi
ninkų Amerikoj 25 kp., stato scenoje 
3 veiksnių komediją: “Ant Bedug
nės krašto”. Nedėlioj Gegužio 10 d., 
(May), 1914 m. J.' J. Elio (Elijošiaus) 
svetainėje, aut 46tos ir So. Wood g. 
Svetainė atsidarys 6-ta vai. vak. Te
atras prasidės 7-tą vak. Pertraukose, 
bus prakalbų apie blaivybę ir dekle- 
inaeijų. Vėliau bus šokiai 
be svaiginančių gėrimų 
na 25—35—50c.

Kviečiame visus, kaip 
ir senus atsilankyti į ši 
rą, nes lošėjai yra gerai 
tikimasi kiekvieną 

Su pagarba,
Rengimo KOMITETAS.

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 man žinę. Busiu dėkingas 
adresas:

Boleslovas Kotkevičius, 
Wright Ave., Northampton, Mass.
(18-9)

0. Jonikiene
3364 S. Halsted St.

Chicago, III

ir balius
Bilietų kai-

jaunus, taip 
puikų vaka- 
išsilavinę ir 

užganėdinti.

PIKNINKAS parengtas Suvienytų 
Pašelpinių Draugijų nuo Town Of La
ke. Nedėlioj 17 d., Gegužio (May), 
1914 m. Leafy Grove Darže, Willow 
Spring, 111., Įžanga 25c porai. Pra
džia 9 vai. ryt.

Kviečiame Chicagos i
miestelių visuomenę atsilankyti 
šio milžiniško pikniko, nes bus 
nas iš didžiausių suėjimų tarpe 
cagiečių.

Apylinkės 
ant 
vic-

Kviečia KOMITETAS.
(19-20)

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingas ‘ ‘ Kataliko ’ ’ 

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

Atsišaukit i “Kataliko” 
administraciją. -

REIKALINGAS: — Sumanus, tei
singas, paslaugus ir supratlyvas žmo
gus del klerko vietos banke. Turi su
prasti kningvedystę ir lipti akurat- 

Turi mokėti skaityti, rašyti ir 
......  ‘ ‘ an-

nas.
kalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 
gliškai.

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

rei-
ra-

REIKALINGAS sumanus lietuvis 
duonkepys, pirmų rankų, kaip prie 
baltos, taip ir prie juodos duonos. 
Atsišaukite po šiuomi adresu:
11749 Michigan Av., W. Pullman, Ill.

Telephone West Pullman 717
(19)

Jieškau darbo vaistinyčioj (Aptie- 
koj). Nesenai atvažiavęs iš Lietuvos 
esu baigęs 6 gimnazijos klases ir ap- 
tiekoriaus mokslą. Turiu 5 metų prak
tiką. Kalbu lietuviškai, lenkiškai, ir 
rusiškai.

Jeigu kam reiktų pagalbininko mel
džiu kreipties adresu:

M. Miehnevičius
10824 Michigan Ave., Cicago, III.

Reikalinga lietuvaitė mokanti An
gliškai darbas Subatvakariais ir ne
dėliomis prie “Rose City Ice Cream 
Parlor”.

Atsišaukite adresu:
3322 S. Morgan St., Chicago,

(prie “Nickel Show”.)
(19)

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

širdingai prašau atsišaukti. Adre-

siu- 
kai- 
siu- 
par-

SU 
ge-

NAUJA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVĖ.

Dirba vyriškus ir moteriškus 
tus už sumažintas kainas. Siutai 
nuojantis $30.00 dabar už $20.00 
tai $25.00 dabar už $17.00, taipgi
duodame visokius aprėdahis: skrybė
lės, marškinius ir t. t., taipgi papi
gintomis kainomis. Sumažintos kai
nos bus tiktai iki Birželio 15tai dienai.

Pasinaudokite gera proga.

JUŠKA IR ADOMYTĖ. 
1824 So. Halsted St., Chicago, Ill.

(W)

■ ’ L ■

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

rištas su ligoninėmis per septynis me
tus, specializuojasi krutinės ligose ir 
tuberkulioze.ANT PARDAVIMO.

Pardavimai.
Labai pigiai parsiduoda namas 

Karčema ant Bridgeport©, biznis
rai išdirbtas. Labai gera proga pirk
ti, nes savininkas važiuoja į Lietuvą, 
taigi parduos pigiausia kreipkitės į 
“Kataliko” Administracija.

“KATALIKO” AGENTAS.

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

Nedėliomis 10 — 12:30 A. M.

FARMOS! FARMOS! FARMOS!
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.

A. J. Kasparas
3416 Auburn Av.

Chicago, 111.

Ziginont J. Tananevicz 
3249 So. Morgan St.

Chicago, 111.

Ofisas

1153 E. 63rd Street
Kampas University Ave. Chicago, III. 

Tel. Hyde Park 1319.

Galima atsilankyti bile kada

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

Anton Proczky
2856 Emerald Ave., Chicago

(16-7-8-9)

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

Kreipkities adresu: 
1823 Canalport Ave..

(17-8-9-20)

To- 
ki- 
vi- 
ki-

Chicago.

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 apgyventoj 
vietoj. Pardavimo priežastis: Savi
ninkas ūmai išvažiuoja Lietuvon ga
lima pigiai pirkti. Norintieji tuo dar
bu užsiimti atsišaukite adresu:

A. Petrošius,
935 W. 34th Pl., Chicago, Ill.

Parsiduoda pigiai: Smuklė (saliu
nas) su namu ir laisniais. Namas mū
rinis 84 pėdų ilgio. Gerai einąs biz
nis ir geroj lietuvių apgyventoj vietoj. 
Greta šv. Jurgio bažnyčios. Priežas
tis savininkas išvažiuoja 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 bū
ti parduota greitu laiku.

TANANEVICZ SAVINGS BANK 
3253 So. Morgan St., Chicago, Ill.

REGULERIS 10 DIENŪ
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,

TANKUS PLAUKINĖJ IMAI.
Puikus 3 klasos ir tarpdėnio išre«- 

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.

Įsitėmyk šį

Kartais gali gauti 
garsaus pain ex- 
peller pamėgzdžio- 
jimus be jokios 
vertes, jei nebusi 
atsagus. žiuržk į 
įkąrą ir atmink 
Richtero vardą 
25c. ir 50c. pas 
visus pasitikčtinus 
aptiekininkus.

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

Dr. A. L. JUŠKA
Lietuvis Gydytojas.

Telefonas: Canal 3763

2118

PASISKOLINK PINIGU,
PIRK NAKUS,
APSAUGOK NUOSAVYBE

nuo ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 1868 m.

H. G. Zuitermeister & Go.
2101 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Canal 26. Money orderiai.

Išpardavimas!
Mes parduodame kotus siutsu ir 

vestuvių aprėdalus 50% piginu negu 
kitur. Mes patįs išdirbamo prekes ir 
kostumeris gauna pelną. Tuo ateik 
pasižiūrėti.

F. BUFFENSTHN
3447 S. Halsted St., arti 35tos

KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, PA.

Laukus, Prezidentas. 
404 Park Ave.

Staneika, Vice-prezid. 
57 Oak Lane.

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

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

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

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

ADMINISTRACIJA-SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

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

'Telephone Drover 3241
J. Zarauka, Vice-pirnųn.

834 W. 33rd St.
Bruno J. Jakaitis, Protokolų Rast.

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

3247 Emerald Ave.
Jonas Bijanskas, Iždininkas, 

840 — 33rd 8t.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

42 Serija prasidėjo 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 j mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6(4 me
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės priirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo

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

Rengia puikų didelį balių, Nedė
lioj 10 d. Gegužės (May), 1914 m. 
P. A. Cesnos svet.: 4509 So. Paulina 
St., Chicago, 111. Pradžia 5-tą vai. po 
pietų. Inžanga 15c porai.

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

Su pagarba, KOMITETAS.
(18-9)

Su iš
vertės 
10 d.,

DRAUGIJA “VYTIS’.’.
Rengia Antrą Metinį Balių 

laimėjimu auksinio laikrodėlio 
$25.00 Ned., Gegužio (May;,
1914 m. šv. Jurgio Par. Svetainėje 
Prie 32ro Place ir Auburn Avė. Ba
lius prasidės 5 vai. vakare lužanga 
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 jaunuomenė 
galės linksmai laiką praleisti ir sma
giai pasišokti, o katras turės. geriau-

Box
Bernad. M. Doczko, 

954 Spring Valley, 111.
(16-7-8)

GERA ŽEMĖ—TAI TURTAS.
Didžiausioj lietuviškoj kolionijoj, 

Wisconsin, žemė labai gera, netoli 
nuo miestelių ir geležinkelių, parduo
dam išdirbtas farmas, su budinkais 
ir neišdirbtą žemę, pigiai ir ant leng- 
vių išlygų. Perkantiems žemę duo
dam darbo, kurie reikalauja. Taip- 
pat visuomet vasarą ir žemą nereikia 
daug pinigų turėt važiuojantiems ant 
farmos gyvent, atsišaukit tuojaus. 
Mapos žemės dovanai. Perkautiems 
kolionės kaštus apmokame.

CHAS. ZEKAS & CO. 
Room 214,

186 N. LaSalle St., Chicago, Ill.

D-RAS W1SSIG
IŠ SENOJO KRAŠTO.
Labai pasekmingai gydo visokias 

rųšis užsisenejusių ligų, vyrų ir moterų

Patarimas Dykai.
VALANDOS: 10 iki 12 ryto, 3 iki 4 po 

piet., nuo 6 iki 8 vai. vakare ir 
Nedčld. nuo 10 iki 1 vai.

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

Kampas Wood Si., viršuj batų krautuvės.

Dr. G. M. Glaser
šiuoini apreiškiu paguodotai vi- 

suemeniai, jog esu seniausias gydy
tojas ant Bridgeporto, praktikuojant 
per 23 metus, perkėliau savo ofisą 
ir gyvenimą į savo loeuą namą 
numeriu

1>O

Paieškau savo brolio Petro žiogo, 
paeina iš Pocių sod., švėkšhos parap. 
Reseinių pav., Kauno gub,L 9 metai 
atgal -gyveno -Chicagoje. _praueš

Kalbėkime visi Angliškai.
Tiktai prie musų gali kiekvienas 

išmokti Angliškai, nes musų metodą 
yra tikrai tam sutverta, del lengvo 
išmokimo Angliškai.

Mes gvarantuojame išmokinti la
bai trumpame laike, arba sugrąžinsi
me jums visus pinigus be jokios rū
stybės. Taigi nepraleiskite šiuos nau
dingos progos, bet užsirašykite tuo- 
jaus, o trumpame laike šnekėsite 
gliškai. Užsirašyti galima tiktai 
Gegužio 11 d. (May) ofiso va!., 
8 ryto iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 3 po pietų.
Kreipkitės pas:

Waitches Bros.
1741 W. 47th St., Chicago, 111.

An
ikė 

nuo

3149 So. Morgan St.
Kertė 32-ros gatves. 
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, 
terų ir vyrų 
Darau visokią

Liekuosi su

Become A Lawyer
There aro thousands of capable men in smnllposit ions 

with small salaries and no future who need on lyotw train
ing to become succcsflful Lawyers. The demand for Law- 
frers i« increasing daily—Law is becoming a vital factor 
n every business- largo firms are seeking competent 

Lawyers with our training for their regular staff, and oro 
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 instruct ion is written 
in plain language-it is the combined knowledge of tho 
world’s famous legal experts—Professorfl of Law in such 
big resident colleges as Univ, of Win.. Univ, of Chicano. 
Harvard, Univ, of Mich., N. Western Univ., and Univ. <>C 
Nebraska. It is recognized as tho foremost homo-study 
Law method by America’s greatest legal and educational 
authorities -it is the only method used in colleges. Ad
vanced-simplified -different absolutely from all others— 
completely covering every branch of American Laws. It 
is like having great Professors in your home.

learning Law by our method is fascinating—interesting 
—you will never give it up until you have completed it.
We Train You At Home ]V|aill
in spare time. You don’t give up AvMCtMlo
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 ia 
small—we make payments easy. Some of America's 
greatest Lawyers learned at homo in spare time.

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

Law Library
standard, authoritative Law Library- 14 volumes of Amer
ican Law and iTocedure. completely covering every 
branch of Izxw -a massive nnndsomeset;over 6,000pages, 
15,000 illustrative cases; a $50,(00 work.
Two Great Books FREE copy of’“ Valuable Law 
Guide”—a book that shows you how to start right how 
some of America’s most successful Lawyers succeeded 
—a book overybcxly should have.

We will also acn.4 a copy of our famous book, EVL 
DENGE”—evidence of tho success of our students ark 
the superiority of our method of home-training. Bot*, 
of these books are FREE.

$ 1 OOTuition 
Crėdit-FREE

mo- 
ir užsendintose ligose, 
ope raciją.
pagarba,

Dr. G. M. Glaser
3149 So. Morgan St.

Kertės 32-ros gatvės.

Write at once nnd learn how. for n very limited time, 
you can actually sccuro a $100.80 Tuition Credit. rYoo.

IT P The State nf Illinois author- oecome ah ll. d. izes tin to confer on our urad- 
uatds the Degree of Bachelor of Lawn (LL. B.). Every 
diiceesnfnt man had to make hisstart sometime--•ome- 
liow! This is your opportunity to enter a dignified, lucra
tive profession. Mini 1 ho coupon at once lor convincing 
facts—don’t put it off any longer.
La Salla Extension Uaivenity, Dept 961 Chicago. HI- 
IwmnMvmMamMwwMpHMMVV 

La Salle Extension University. Dept 961 Chicaxo. III. | 
Please send me FREE-copy of your two hookfl. - 1 •‘EVIDENCE” and “VALUABLE LAW GinnE at | 

I once. Also explain irow I cun secure a $100 Tuition ■ 
-Credit FREE.

J NAME........... . ........................................... -
J ADDRESS

I CITY. STATE
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