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Bet prez. Wilson priešinasi

50.000 DARBININKŲ SU- 
STRAIKAVO.

Kazokai nagaikomis daug 
žmonių sužeidė.

Peterburgas, gegužio 7 d. 
Šiandie 50.000 darbininkų 
čionai sustraikavo, kad tuo 
keliu užprotestavus prieš 
dalios atstovų išskyrimo iš 
dūmos posėdžių.

Vakarykštis durnos posė
dis, kuriame buvo apkalba
ma valdžios perstatytas 
biudžetas, buvo labai trukš- 
iidngas, kadangi kairiųjų 
atstovų kuopa pradėjo aš
triai protestuoti prieš val
džios įnešimą. Jiems balsiai 
protestuojant, dešinieji at
stovai puolėsi ant protes
tuojančių ir grasino kumš
timis, taip kad tuojaus per
traukta posėdis.

Paskui išnaujo 
tidarius, dūmos 
kas pranešė, kad 
testuojantieji atstovai yra 
išskiriami iš durnos ir jie 
neturinti teisės jokių kal
bų užimti apkalbant biud
žeto reikalus.

Toksai sauvalis ir bjau
rus pirmininko pasielgimas 
visame Peterburge 
didį trukšmą, 
nusprendė 
straiką.

Šiandie 
darbininkų 
vos prospekto ir taja gatve 
leidosi linkon durnos busto. 
Taip darbininkus ramiai ei
nančius užpuolė kazokai ir 
pradėjo terioti nagaikomis. 
Bang žmonių primušta.

Darbininkai todėl tuomi 
labai pasipiktinę. Kalbama, 
kad riaušės atsikartosian
čios. Ir nežinia kuomi

posėdį a- 
pirminin- 
visi pro

)

sukėlė 
darbininkai 

sukelti generali

ryte susirinko
minios ant Ne-

tas

IŠ ROOSEVELTO 
KELIONĖS.

Londono geografai abejoja 
į jo atidengimus.

Pulkininkas Roosevelt, 
apkeliavęs nekurtas Brazi
lijoje ligšiol neprieinamas 
vietas, sugrįžęs pagaliau į 
miestą Para, Brazilijoje, ir 
iš ten, atsilsėjęs, keliausiąs 
namo. Pulkininkas esąs la
bai suvargęs, nes toje ke
lionėje netekęs 55 svarų 
svarumo. Tečiau jis nesi- 
gailįs tų sunkenybių, nes 
savo kelionėje sutikęs lig
šiol nematytus ir negirdė-
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Sumišimai Peterburge
Anglijos sufragistės pralaimėjo

250 albanų nukryžiuota

JONAS M TANANEVIČtA 
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

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

Meldžiasi už... oro laivyną
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Nori užimti Mexico

kiai greitai ir pigiai. 
Užsirašant “Katali
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arba laiškus sekan
čiu antrašu.
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tus tose tyrumose daiktus.
Iš Para jis keliausiąs 

Londonan ir vietos geogra
finėj draugijoj skaitysiąs 
referatą apie savo ekspedi-

Tečiau Londono geogra
fai nelabai nori tikėti jo a- 
tidengiinams. Geografinės 
dr-jos pirmininkas tvirtina, 
kad pulkininkas Roosevelt 
atidengęs Brazilijoje tas li
pęs ir vietoves, kurios pa
sauliui jau senai esą žino
mos.

Apatinis paveikslas perstato Colorados anglekasių sodybą prieš užpuolimą milici- 
antų. o viršutinis paveikslas rodo tą pat sodybą po užpuolimo ir išdeginimo. Vi

durinis (3) paveikslas rodo saugojamus Rockefellerio namus New Yorke.

SUFRAGISTES PRA
LAIMĖJO.

Lordų rūmai atmeta mo
terių bilių.

Anglijos sufragistės par
lamentai! -buvo įnešusios 
lygiateisės politikoje bilių 
ir štai andai lordų rūmai 
didžiuma balsų atmetė mo
terių reikalavimus. .Mote
ris gynė keli lordai ir keli 
anglikonai vyskupai. Ta
čiau tas nieko negelbėjo. 
Priešingosios pusės argu
mentai persvėrė visą reika
lą. Pa v. lordas Aidwin, kal
bėdamas prieš moterių ly
giateisės projektą, paminė
jo Suv. Valstijas, kur mo
terims suteikiama lygiatei
ses be nuoskaudos šaliai, 
kadangi ten, esą, vyriškių 
daugiau, negu moterių. Gi 
Anglijoje moteris savo 
skaitlį m n i žymiai pervirši- 
nančios vyriškius gyvento
jus ir todėl jos galėtų paim
ti į savo rankas visą šalies 
valdžią. Tai butų pavojin
gas šaliai likimas, prigulin
tis nuo atmainingo moterių 
humoro. Išklausius tuos ar
gumentus, lordai didžiuma 
balsų moterių bilių atmetė. 
Todėl sufragistės išnaujo 
ėmė kelti maišatis visoj ša-

ANGLIJA REIKALAUJA 
ATLYGINIMO.

Haiti neturi pinigų ir ne
žino kas veikti.

Haiti respublikos valdžia 
tomis dienomis atsiradus 
labai nesmagiam padėjime, 
kuomet Anglijos pasiunti
nys jai suteikęs notą, rei
kalaudamas tuojaus išmo
kėti $62.000 atlyginimo An
glijos pavaldiniui Petersui 
už lentų pjovyklą, kuri su
deginta revoliucijos metu. 
Valdžia, gavus notą, tuo- 

jaus sušaukė savo parla
mentą, tcčiau šis nieko ne
galėjo nutarti, kadangi iš- 
dp ministeris pranešė, jo- 
gei išde nesama pinigų. 
Washingtono valdžia, prisi
bijodama, idant Anglija to 
reikalavimo neparemtų 
bombardavimu miesto Port 
a u Prince, arba neužimtų 
dalies teritorija, kreipėsi i 
Anglijos valdžią, idant pas
taroji su savo ultimatumu 
kiek palauktų. Ir turbūt 
Anglija sutiks palaukti.

Tuo tarpu amerikoniniuo- 
se bankuose ruošiama Hai
ti respublikai paskola, i- 
dant ji, gavus pinigų, kuo- 
greičiausia atsikratytų ne
geistinus svečius.

250 NUKRYŽIUOTA.
Stačiatikių krikščionių 

pasielgimas.
. Epiro gyventojai stačia
tikiai, vadinamieji papras
tai epirotais arba epiric- 
čiais, kurie atsisako prigu
lėti prie naujai sutvertos 
Albanijos valstybės ii’ ku
rie nuolat graikų kurstomi 
prie revoliucijos — nesenai 
papildę baisiausią, ligšiol 
pasaulyj negirdėtą barbari- 
nį' darbą.

Sulyg valdiškų praneši
mų epirotai nutvėrę 250 al
banų maltom etanų ir visus 
nukryžiavę stačiatikių cer
kvėj Kodra. Paskui tuos 
nelaiminguosius kankinius 
pusgyvius sudeginę.

Toksai pasielgimas visa
me pasaulyj pagimdęs kuo- 
didži ausį pasi b j aure j imą.
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FRANZ JOSEPH 
MIRŠTĄS.

Gyventojai gailisi savo 
biamojo valdovo.

Iš Vienos pareina žinia, 
kad Austrijos imperatorius 
Franz Joseph nepagydo
mai sergąs ir visos valsty
bės gyventojai laukią neiš
vengiamos katastrofos.

Pirmiau senelis impera
torius šiek-tiek buvęs pa
sveikęs, bet staigi oro per
maina išnaujo jam paaršino 
ligą ir vargiai jau iš tos sa
vo ligos išliksiąs.

Kas aršiausia, imperato
rių labai kankinąs sausas 
kosulis, kuris mažina jėgas. 
Gydytojai nuo paciento ne
pasitraukianti ir veikianti 
kaip tik išmanoma, bi 
prailginus gerbiamam 
uolini gyvastį.

Ligos bėgis laikoma 
džiausioj paslapty j. L 
raščiai pagauna tik mažą 
ligos dalelę, kuri ir tai su
kelia didžiausias neramy
bes. Juo labiau visi bijosi, 
kad jam mirus. Austrija bu
sianti įvelta kokian nors 
karau, kadangi sosto įpėdi
nis labai karingas žmogus. 
Jam mirus — gims nauja 
politikoje srove ir nuo to 
laiko, žinoma, pirasidės nau
ji vargai Austrijos gyvento
jams.

fit 
se
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TRŪKSTA PINIGŲ.
Anglijos sąmale susekama 

deficitas.
kanclieriusAnglijos

Lloyd George perstatė par
lamento žemesamm rimini (Pabaiga ant 10 pusi.).

sąskaitą, iš kurios pasirodo, 
kad sąmatoje del 1914—15 
metu pasirodo deficitas 27 
milijonai dolerių. Apart to 
jis pranešė, kad valdžia pri
valės pinigiškai gelbėti ne-

Apie sostinės užėmimą.
Washingtone didi atmai

na įvyko Meksiko politikoj. 
Iluerto sostinė, Mexico Ci
ty, randasi dideliame pavo
juje. Pranešama kadangi, 
jog tasai miestas tomis die
nomis pateksiąs revoliucio- 
nistų rankosna. Tą miestą 
mano bendromis jėgomis 
užimti Zapata ir Villa, prie 
kurių prisidedą ir žymus 
skaitlius paties Iluerto ka
reivių su generolu Velasco 
iš po Torreon. Revoliucio- 
liistains užėmus tą miestą, 
be abejonės prasidėtų ten 
baisiausi plėšimai ir antsyk 
visas gražus miestas butų 
paverstas į griuvėsius, tatai 
Suv. Valstijų karo depar
tamentas išanksto sugalvo
jo, kaip tą miestą apsaugo
jus nuo pražūties ir visą 
pieną perstatė prezidentui 
Wilson. Šis su tuo plonu su
tikęs ir pasakęs, kad į Ve
ra Cruz pridera siųsti dau
giau kariuomenės ir visą 
reikalą pavesti generolui 
Wood, kuris taippat turė-

kurias municipales valdy- siąs į ten keliauti.
has. Kad padengus defici
tą, kanclierius pataria pa- torius 
didinti mokesti nuo įplau
kų ir paveldėjimų, kas su
teiktų išdui metais $50.000.- 
000 pelno. Ir sulyg tojo pro
jekto turės atsibūti tų įsta
tymų pe ržiurė j imas.

SUSIRĖMIMAS SU 
MAURAIS.

Prancūzai panaudoja 
durtuvus.

Morokke ant apšarvuotos 
maurų stovyklos, kurioje 
stovėjo sosto pretendento 
Raisuli šalininkai, francu- 
zai kareiviai surengė ant
puolį. Maurai netikėtai! 
tvirtai pasistatę, taip kad 
franeuzams prisiėjo panau
doti durtuvus, kad juos iš 
ten pašalinus. Gimė baisus 
kruvinas susirėmimas. Iš 
franeuzų pusės žuvo 9 ir 25 
sužeista, Maurai turėję la
bai didelius nuosto.l’”". 
Francuzai visgi viršų gavę 
ir stovyklą sunaikinę.

Tikruoju Morokko sulta- 
nu skaitosi Mulai Jusuf, bet 
visą šalį sulyg sutarties val
do francuzai ir liispanai. 
Tuo tarpu tečiau buvęs 
banditas Raisuli surinko 
maurų būrius ir paskelbė 
šventąjį karą prieš svetim-

Nežiurint to, karo sekre-
Garrison pereito j 

pėtnyčioj paskelbė, kad 
daugiau kariuomenės į Ve
ra Cruz tik tuomet pasiu
siąs, kuomet būtinai jos 
ten prireiksią. Jis pasakė, 
kad transportiniai laivai 
jau esą parengti, bet karau 
perdaug nesiruošiama. Ka
riuomenės nuvežimui iš 
Galveston į Vera Cruz pri
ruošta 10 garlaivių.

Tuo tarpu generolas Fun
ston Vera Cruz’e nekan
triai laukiąs prisiuntimo 
daugiau kariuomenės. Pa
siųstoj karo depešoj jis pra
šo, kad jurininkai savo ran
kose laikytų miestą Vera 
Cruz, gi jis pats su sava j a 
kariuomene norįs leisties 
link Meksiko sostinės. Jis 
pasakęs, kad lengvai galįs 
užimti sostinę.

Funston pasakęs, kad su
rengęs puikų ploną ir len
gvai galįs traukti link sos
tinės. Jis turįs parengęs 
traukinius, vagonuose jau 
sudėjęs reikalingas kanuo- 
les ir amuniciją.

Bet prezidentas Wilson 
priešinasi tokiam Funstono 
veikimui. Jis nenorįs, kad 
sostinė butų, užimta, jei tą 
dalyką galiiha kitokiuo bil
du užglostyti.
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Prezidentas mano su 
traukti kur nors arti Mek
siko sostinės didelę armiją 
ir ten laukti, geriau pasa
kius, pridaboti, idant revo- 
liucionistai, užėmę sostinę, 
miesto neplūstu ir nenaikin- 
tu.

Tečiau karo departamen
to viršininkai su prezidento 
nuomone nesutinka. Jie 
Tvirtina, kad iš šalies sto
vint bus sunku miestas ap
saugoti nuo plėšimo.

Amunicija Huertai.
Pereitą subatą pranešta, 

kad vienas vokiečiu garlai-

Mexico ir atgabenęs daug 
karo amunicijos del limito. 
Jis daug amunicijos aptu
rėjęs iš Japonijos ir per 
uostą Salina Cruz.

Vokiečių kitas garlaivis 
plaukiąs su amunicija į Pu- 
erta Mexico, bet šis garlai
vis dar negreitai pasieksiąs 
Meksiko pakraščius. Mano
ma, kad Suv. Valstijos tą 
garlaivį sulaikys.

Minėtu du uostu Suvien. 
Valstijos nėra užėmusios. 
Prezidentui Wilsonui todėl 
patarta ir tuodu uostu tuo
jaus užimti, bet jis atsakęs, 
kad jų užėmimas sukeltų 
nesutikimus su revoliucio- 
nistais.

Kalba apie karą.
Andai Suv. Valstijų kabi

netas atlaikė savo speciali 
susirinkimą, kuriame apkal
bėta miesto Tampico užė
mimas.

Valstybės sekretorius
Bfyan susirėmęs su karo 
sekretoriumi Garrisonu.
Pastarasis reikalauja tuo
jau pasiųsti daugiau ka 
riuoinenės į Vora Cr. z <n 
ncrolui Funston, bet 6 cy
an esąs tam priešingas. Gar
rison tvirtinęs, kad dabarti
nę kariuomenę Vera Cruz’e 
gali patikti nelaimė užpuo
lus ant jos liuertistams, bet 
Bryan atsako, kad kariuo
menės siuntimas galįs su
kelti visus revoliucionistus 
prieš amerikonus. Kas ga
lutinai tame posėdyj nutar
ta, nieko nežinoma.

Aršus padėjimas.
Meksike reikalai aršėja, 

kaip rašoma iš Mexico City. 
Huerta visai nemanąs pasi
traukti iš užimamos vietos 
ir sakąs, kad jei jam galu- 

(Tąsa ant 16 pusi,).
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žežmariai, Trakų apskr. 
Kovo 25 d., per šv Panelės 
apreiškimo šventę Žežma- 
riuosc buvo šioks atsitiki
mas. Pamaldos bažnyčioje 
lenkiškos, išskyrus rąžančių 
ir karunką, kaip ir visados. 
Pasibaigus pamaldoms lie
tuvės giedorkos pradėjo 
giedoti “karunką”. Atgie
dojus joms vienam punktui, 
lenkai ėmė giedoti litaniją; 
giedorkos išgirdusios, jog 
lenkai pradėjo giedoti, nu
stojo giedojusios karunką, 
nenorėdamos kelti netvar
kos. Taip lenkai atgiedojo 
visą litaniją; giedorkos vėl 
pradėjo giedoti karunką, 
manydamos, jog visa pasi
baigs ramiai. Bet veltui bu
vo jų pasitikėjimas, kaip ir 
visuomet “po visam” lietu
vės suėjo vietinėn “Blaivy
bės” skiriaus arbatinei!, nei 
iš to, nei iš šio, ineina vie
nas iš sulenkėjusių lietuvių 
(Z. P.) ir, nutvėręs už pe
čių vieną iš giedorkų, Mari
joną Jonaičiukę, suriko: 
“stoi”. Visi nusigando, ži
noma, arbatinė buvo pilna 
žmonių. Tik štai atėjo dar 
vienas lenkas V. P., atsive
dęs sargybinį, lyg žvėris 
stvėręs už rankos tą giedor- 
ką stūmė ją prie lovos ker
čiom Sargybinis gi suriko: 
“ja tebia areštuju” ir pra
dėjo tyrinėti vardą ir pa
vardę. Visos giedorkos la
bai nusigando, ypač nu- 

TVFrtoji,* nežinodaiha'už ką 
į ją kimba. Tos giedorkos 
brolis padavė tyrinėjimui 
visus tris. Bus teismas. Tai 
mat, prie ko priėjo žežma- 
riečiai, jog jau baugu ir baž
nyčion eiti!

trįs Suvalkų gub. gyvento
jai: P. Galinis, S. Omšejus 
ir J. Aketinus.

Vilniaus gubernatorius, 
kaip rašo “B. V.”, pašaukė 
tieson nesenai atstatytąjį 
Vilniaus šnipu skyriaus vir
šininką Fedotovą, perkeltą 
šiomis dienomis Ekaterino- 
slavan jo padėjėją Golovi- 
ną ir agentą Poliakovą, kal
tindamas juos del ištisos 
prasikaltimų eilės. Per pas
taruosius 4 metus tai jau 
trečias Vilniaus šnipu sky
riaus viršininkas tokiuo bu- 
du atstatytas.

Kretinga. Kovo 28 d. pri
ėmė vienuolio rūbus kun. 
Vincas Juozapaitis. Naujas 
vienuolis, dabar tėvas Juve
nalis, gimė 1879 m. lapkri-. 
čio 22 d. Pušaloto parapijo
je. Mokslus ėjo Mintaujos 
gimnazijoje ir Žemaičių se
minarijoje kunigu įšvęstas 
1903 m. kamendoriavo Rau
dondvaryje ir Ziobiškyje. 
Yra tai žmogus didžiai ma
lonus ir karštas tėvynės my
lėtojas. Musų bernardinų 
skaičius platinasi; kelias 
jau nurodytas ir jauniems 
kunigams. Veikimo dirva 
plati. Te Dievas duoda da- 
bartiniems musų tėvams 
spėkų ir gerų norų ir tene- 
žlunga Lietuvos bernardi
nų provincija.

Pr. Drakšas.

Žmonės gyvena skurdu, 
prekiauja žuvimis, uogomis, 
grybais ir k.

Ūkininkai žemę apdirba 
senobiniu budu; čia papras
tai ariama žagrėmis; net 
rugius nesenai tepradėjo 
kirsti dalgiais, šiaip jau dar 
ir šiandien dauguma vargs
ta pjautuvais.

Pažymėsiu dar, kad mer
ginos mėgsta čia puikiai 
“poniškai” rėdyties. Žiū
rėk, paprasta tarnaitė, o dė
vi šiokią-tokią skrybėlę: 
jau apie tėvunaites, ką 
bekalbėti. O juk butų 
Dievui ir svietui, kartu 
pačiai, naudingiau
tis švietimosi; na, dar apie 
tai smalvietės ir vaikinai 
net ir nesapnuoją. Juk tai 
juokai mainyti skrybėlę 
ant laikraščių, ar kningų! 
Žodžiu sakant, Smalvos pa
rapija yra geriausiu pavyz
džiu, jog kur ištautėjinias, 
ten ir didžiausias tamsu
mas. Svetimoji kalba kad ir 
prigįja lietuviams, bet kul
tūra tegali plėtoties tik sa
va ir savo kalboje.

Vargo bitelė.

o 
ir 
ir 
ir

grieb-

Nemakščiai, Ras. ap. Per 
šv. Juozapą, kada visi žmo
nės buvo bažnyčioje, žino
mas valkata K., inėjęs į naš
lės K—nes namus ir radęs 
ją vieną, sudavė kirviu ke- 
liatą kartu per galvą ir, ma
nydamas, kad jau užmušta, 
išvogė 60 rub. ir geresnes 
drapanas. Policija jį buvo 
suėmusi, beteis kaž-kokiuo 
budu ištruko, sako, kad pa
leidęs sargas. Piktadarys 
kaž-kur dingo. Našlės svei
kata pavojinga, vargu beiš- 
gis.

Šiauliuose susitvėrė nau
ja bendrovė kningoms ir ki
tiems spauzdiniams leisti. 
Bendrovė vardu “Siety
nas”. Bendrovės reikalais 
vyriausiai rūpinasi adv. P. 
Bugailiškis.
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Zanavykuose (taip vadi
nama visas Naumiesčio ap.) 
auginama geru veislių ark
lių. Štai nesenai ūkininkas 
Marsvitis Lukšiuose už vie
ną savo trijų metų eržilą 
gavo pusantro tūkstančio 
rub. Kitas ūkininkas gavo 
už eržilą 700 rub. Greta di
delio pelno bųva ir didelių 
nuostolių. Antai nesenai 
Švediškių kaimo uk. Valai
čio, auginančio geras veis
lines kumeles, krito viena 
kumelė 1.000 rub. vertės.

Zanavykas.

Bell H System

Keturvalakiai, Vilkaviš
kio ap. Keturvalakių baž- 
nytkiemis neperdidelis; tu
ri bene tris krautuves, trak
tierių ir dvi alini.

Skaitytojas gal nusiste
bės išgirdęs, kad mažas 
bažnytinėmis išlaiko trak
tierių ir dvi alini. Į tai pa
sakysiu, kad dar prieš du 
metu čia išsilaikydavo 3 ar 
4 alinės, traktierius ir mo
nopolius. Gėrimo įstaigoms 
taip, ačiū Dievui benyks- 
tant, susitvėrė kelios nau
dingos draugijos, kaip an
tai: “Žiburys”, “Blaivybė” 
ir skolinamoji-taupomoji 
kasa. Visos turi nemažą na
rių skaičių. Daugiausia tni- 
so padėjo vietinis kamen- 
dorius kun. Švedas, kuris 
per didelį vargą baigė “Ži
burio” namus.

Vienas iš storžievių.

Subatas, Kuršo gub. Pir
madienį, kovo 31 d., vienas 
Subato sargybinis ėjo anks
ti rytą į krautuvę nusipirk
ti reikalingų daiktų. Eida
mas per ežero tiltą, norėjo 
pažiūrėti į vandenį, ar ne
matyt žuvų. Pažvelgus į 
vandenį, jis pamatė vande
nyje plūduriuojant mažą 
vaiką su užrišta gerkle. 
Tuojau davė žinią vietiniam 
urėdninkui p. Drazdauskui, 
kuris tuoj du prisakė lavo
nėlį ištraukti iš vandens ir 
pradėjo ieškoti kūdikio nu
žudytojo.

Po kelių valandų buvo su
sekta iš Subato viena mer
gaitė K., tarnavusi Subato 
latvių “Grūdo” draugijos 
krautuvėje. Ji tai buvo in- 

, tariama savo kūdikio nužu
dyme. Pradėjus tyrinėti ir 
klausinėti K. prie visko pri
sipažino.
protokolas ir duota 
tardytojui, kuriųdviejų 
dabar laukiama.

Buvo sustatytas 
žinia 

čia

Varnių dekonijoje 1913 
m. mirė 6 žmonės ilgokai 
pagyvenę. N.-Varnių parap. 
Ignatas Švalkiuias 102 m.: 
S,-Varnių parap. Antanas 
Lukšas 117 m.; Tverų par. 
Aleksandra Daukšas 105 m.; 
lipiuos fil. Jonas Kadis 100 
įn.; Užventės par. Simanas 
Gajauskas 102 m. ir -Jana
polės par. Tomas Barauskas 
112 m.

Už slaptą išeiviu gabeni
mą per sieną vidaus reika
lą ministerio Įsakymu ištre
miami 5 metams i viduri- 
niąsias Rusijos gubernijas

Seirijai. Naktį į balandžio 
14 d. netikėtas trukšmas su
judino visą miestelį. Apie 
12 vai. nakties sugrįžusis 
“Žagrės” krautuvės vedė
jas pamatė atdarą langą ir 
pamanė, kad viduje plėšikų 
esama. Paleidus kelis šū
vius atbėgo policija ir vagį 
suėmė. Krautuvėje buvo 
viskas išvartyta, ieškota pi
nigų, bet nerasta.

Tuo pat laiku kitam mies
telio krašte kilo gaisras — 
užsidegė bėdinos našlės tro
belė. Spėjama, kad tai tų 
pačių plėšikų darbas. Kilus 
gaisrui jie turėjo manyt, 
kad visi subėgs pas ugnį, o 
jie. galės kitam krašte be 
baimės darbuoties. Bet, ma
tyt, krautuvės plėšikai pa
skubino darbą. Ieškoma ir 
daugiau tųjų piktadarių.

Svečias.

Smalava, Zarasų ap. Ma
žas miestelis su sena me
džio bažnyčia. Jos koliato- 
riumi skaitosi grafas Jur
gis Podberezkis. Pamaldos 
atliekamos vien lenkiškai; 
lietuviškai skaitoma tik kas 
šventadienis evangelija ir 
per didžiuosius atlaidus sa
komi pamokslai. Kitąsyk 
buvo rašomi lietuviai ir bu
vo norima įvesti bent šį tą 
bažnyčioj lietuviškai, bet, 
pasak vietos klebono, lietu
vių susirašę vos 120 ir tai 
didi ir maži. Šiandien, kiek 
žinau, rastųsi 3 arba 4 syk 
daugiau — taigi apie 400 — 
500 žm. Bet kas gali drįsti 
kelti del to balsą, žinant iš 
prityrimo, kas dėjosi Zara
suose, į kuriuos tik 2 myli. 
Taigi dėlto ir tyli lietuviai, 
laukdami geresnių laikų.

Zarasų apskritys vienas 
iš tamsiausių Kauno gub. 
apskričių. Smalva gi, man 
rodos, bene tik bus tam
siausias Zarasų apskričio 
kampelis. Ant 4500 žmonių 
katalikų vos 2 mokykit 
Viena Smalvoje, antroji 
Turmantuose. Direkcija bu
vo padariusi ankietą, kurios 
tautos esą tų mokyklų mo
kiniai. Pirmoj mokytojas 
(rusas) atsako: “lietuvių 
tautos — lenkų kalbos”, an
troj pats inspektorius klau
sinėjo vaikų, jie pasisakė 
“polaki”, tečiau inspekto
rius užrašė juos gudais. Ne
trukus pasirodė ir tos au
klėtos pasekmės. Pirmoj li
ko senobiniai, o antroj — 
Turmantuose direkcija pa
tarė Smalvos klebonui tiky
bą aiškinti rusų kalba. Kle
bonas atsisakė, remdamasis 
valsčiaus paliudijimu, kad 
visi Smalvos valsčiaus gy
ventojai esą lietuviai, tik 
kalbą lenkiškai. Kuo baig
sis, matysime, o kol kas gi 
metai jau baigiasi, o vaikai 
neturi tikybos pamokų.

Laikraščių, išskyrus var
gonininko skaitomus “Vil
tį”, “Draugiją1 
tį”, ir klebono
ir “Przyjacielą”, 
nepareina.
slaptomis 
smalviečių 
užlaikomos

Išeivybė čia plačiai bujo
ja, tik ne Amerikon, kaip 
kitur, bet į didesnius Rusi
jos miestus.

Nemakščiai, Rasein. ap. 
Labai nemalonų įspūdį da
ro musų inteligentai-bajo- 
rai. Dalykas šitoks: atva
žiuoja jie bažnyčion pasi
melstų. Ir štai, prasidėjus 
sufnai, pabuvę valandėlę, 
jau traukia laukan. Ir ne 
tiktai vyrai-bajorai, bet ir 
ponelės-bajorės. 
jiems vieną, antrą
landi “pakęsti”, o žmonėms 
iš to didžiausias papiktini
mas. •

AUGUMA žmonių vartoja telefoną Ja- 
L=sZ'bai daug. Nedaugelės žmonių težino 
kapi ir kodėl imama laipsniai, kad pilnai 
sujungti reikalingą vietą.

Kiekvienas nori, kad telefonas but pa
vartotas su matiniam greitumo ir mini
mum apsirikimo.

Trijų žmonių reikia, kad atlikti da
lyką per telefoną — reikia reikalautojo, 
operatoriaus ir reikalaujamo asmens.

Mes galime suteikti greitumą ir aku- 
ratnumą, jei reikalautojai suveiks su mu
sų operatoriais.

Sunku 
pusva- Chicago Telephone Company 

Bell Telephone Building 
Official 100

B' 3WrT

ftiĮH ii
i8y

ir “Atei- 
“ Vienybę” 

daugiau 
Monopolis su 

smuklėmis tai 
rūpestingiausiai 
draugijos.

Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.
SURINKO

JUOKU MYLĖTOJAS.
Puslapių 169.

Ne -žmogui tinka būti susiraukusiam, kaip kad netinka be
paliovos '‘pardavinėti” dantis. Tečiau linksmas upas žmogui sutei
kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turėti 
esant linksmojo draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiėjimuo
se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius susirinki
mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai vienas 
sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių.

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą vardu

kurią beskaitydami atras tiek daug užimančių juokų, kad su ta knin- 
ga nekuomet nenorės skirties. Toje kningoje surinkti Juokingiausi 
aprašymai, aforizmai ir visokie anekdotai apie moteris. Taippat ir 
garsingųjų pasaulio vyrų juokingi pasielgimai. Daug prirašyta humo
ro ir iš vaikų gyvenimo.

Kningą turi daugiau pusantro šimto puslapių. Spauda aiški ir Tį
sioms suprantamai parašyta. Ir visai pigi, nes tik 60 centų. Ta pati 
audeklo apdaruose 75c.

Kas tą taringą HUMORAS IR SATYRA nusipirks, tikrai nesigai
lės išleistų pinigų. Rašykite tuojaus. Užsisakant taringą ir siunčiant 
pinigus padėkite visuomet tokį adresą:

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

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

HISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
SULIETUVINO JONAS MONTVILA, 

Puslapių 472

Kaina poperos apdaruose $1.25 
audeklo „ 1.50

Bl taringa yra ii po plunksnos vieno gabiau
sių anglų rašytojų. Šis veikalas yra vienas 
tų, kurie per amžius nenustos savo vertės. 
Jis užima skaitytoją visokių tautų, žmones 
visokių tikybų. Šios taringos rašytojas yra 
ilgus metus tyrinėjąs Žemą Šventąją, daug 
metų giliai ir nuodugniai studijavęs Jėzaus 
Kristaus laikų atsitikimus ir kuogražiau- 
*ioj skaistybėj nupiešia mums savo kningoj 
anų laikų gyvenimą su didžiausiomis smulk
menomis. Kiekvienas skaitęs šią kningą, 
gėrisi ja. Tal-gi kurie tik neturi dar jos, 
tuoj turi gaut.

Siunčiant pinigus adresuokite:

J. M. TANANEV1CZIA 
8249-53 S. Morgan St. CHICAGO, ILL.

t

Kožna Moteris Privalo Turėti.

Mill II I I IJJ Iii I I I ■■ 
OiLCoek-stov©

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

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation) 

CHICAGO, ILL.

GARIBALDI-ITALIA'S GREAT.PATRIOT

U
ž asmeninę ir tautinę laisvę Caribaldi noriai but 
paaukavęs' savo gyvastį. Jis nenorėtu įstatymų, 
varžančių jo privatinį gyvenimą lygiai, kaip mili
jonai laisvės mylėtojai italai. Garibaldi paprikriktų įsta

tymu, kuris uždraustų visiems, del to, kad vienas žmogus 
iš tūkstančio geria per daug.’

Spells Ttemperance

57 metai atgal Anheuser-Busch, Budweiser 
išdirbėjai, įsteigė savo bravarą kas dieną per 57 
metus pasišventė darymui tikro miežinės sely- 
klos ir Saazer apyniu alaus — blaivystės gėra
lo. Budweiser pardavimas pereina pardavimą 
milijonais buteliu kitokio alaus.

ANHEUESR-BUSCH
Pilstomas į butelius tiktai namie. ST. LOUIS
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KATALIKAS

Nckurias redakcijas ir

savo tau-

Taras Šavčenko.

Am. Liet. Daktarų žodis

pradžia, 
lig'šiol jį

Ne- 
nu- 
kad 
na

šavo

“Draugo” redakcija, p

regali būti panaudotos, bet 
kurios čiulpia mus spėkas, 
alsina mus, vargina ir gaiši
na mus darbe. Jei tik mes 
išmoktumėm laikyti mums 
reikalingus daiktus ir at
mesti šiukšles — pamesti 
viską, kas nenaudinga, be
reikalinga, kvaila, kas 
tramdo mus — tai mes ne 
vien žengtumėm pirmyn, 
bet taipgi būtumėm paten
kinti ir laimingi.

Viena didžiausių paslap
tybių tikro gvvenimo yra 
atmesti tą, kas čiulpia mus 
energijų ir trukdo mus pa
žangą. Mes turime apie sa
vo nepalaimas užmiršti. Mes 
neturime nekuomet prisi
minti sau paklaidas, apsiri
kimus, nelaimingus atsitiki
mus, nebent tas sustiprin
tų ir persergėtų nuo ipuoli- 
mo vėl į paklaidas. -Jei pra
eitis kankina ir neduoda 
jums ramybes, tai ištašyk 
tų iš savo gaivos, kaip su 
kirviu. Tegu praeities šešė
liai netemdo jus dabarties ir 
tegu netrukdo jums veikti. 
Tik imk pamokas iš perei
tų nepasisekimų ir paklai-

., bet nesigraužk savęs
1 jų-
Nekybok ant dalykų, ku

to laiko tave užpakalyj ir 
niro tave nelaimingu. At- 
tunik nuo savęs susikriin- 
hnus, atstumi: rupesnius, 
ramiršk apie barnius, pa
juokimus, neatbok kritikos, 
pergalėk baimę, nckankyk 
savęs rūpestingu, perdidžiai 
eikliu gyvenimu, nevesk 

laūmeiliško gyvenimo; nu-

neleisk persekioti sa
lotinėms, baidyklėms, 

nelaikyk savo galvoj tam
sių minčių. Pasistengk ap
valyti savo širdį nuo viso
kių nesmagumų, nesandorą.1 
Kaip jie baisus ir skaudus 
nebūtų, išmesk juos iš savo 
atminties. Užmiršk apie vis
ką, kas kankina tavo sielą. 
Atsikratyk nuo visako, kas 
niaukia ir temdo tavo pa
laimų. Neįsileisk į savo šir
dį ir protų tokių mažų ne
prietelių — susikrimtimo 
ir baimės, nerimasties ir ap- 
gailavimo, kad sekintų ta
vo energijų, kuri turi būti 
sunaudota kitiems tikslams.

Kas tik daro nemalonu
mų, kas tik erzina, prikli- 
na, trukdo protų, pamiršk 
apie tai — išmesk iš savo 
galvos. Juk laikas ir energi
ja turi būti sunaudoti dar
bui, veikimui, o ne apgaila- 
viniui, rupinimuisi, grauži- 
muisi. Kariauk su nusimini
mu, jei jis apėmė tave, 
buk apsiniaukęs. Gink 
siminimų iš savęs, kaip 
gintum vagilių iš savo 
mų. Uždaryk duris i 
priešams ir laikyk jas už
darytas.

Pradėk tyrą, švarų gyve
nimų ir leisk visų energijų 
užlaikymui vidinio tyrumo 
ir stebėsies, pamatęs didelę 
savyje permainą ir gausius 
vaisius savo pastangų.

Orison Swett Maiden.

skaitytojus. “Draugo” re
dakcija tikrai pasielgė at
sakančiai.

Tūluose lietuvių laikraš
čiuose jau buvo toji “Džio
va” paminėta naujų raštų 
apžvalgose. “Lietuva” pa
darė savo pastabų apie li- 
teratinį tos “Džiovos”.ban
krotų. “Vien. Liet.” pami
nėjo tą džiova bibliografi
jos skyriuje ir, be jokių pa
stabų, paskleido ją “žmo
nėms ant naudos, o Stan
kui ant garbės”. Tečiau ne 
litera finis šios “Džiovos” 
bankrotas taip gyvai palie
čia skaitytojaus siela, kaip, 
priešingai, neteisingi ir 
klaidingi faktai bei prive- 
džiojimai. Musų redakto-

tautos atgimimo 
atima pamatu, šaltiniu, 

tebgaivinančiu.
Jis yra ne vien

Išmaningi tos didvyris, bet ir jos ku- 
taippat nesigiria rėjas. Jo vardas žiba išra

šytas ant tautos Vėluvos, 
jo dailės tvariniai yra iš
spaudę neišdildomą žymę 
visai tautos dvasiai, paga
minę jos gyvenamų jausmų 
visuma ir davęs spalvos vi
sai tautos ideologijai. Be 
Ševčenkos nesuprasi nei vi
so ukrainų atgimimo ap
skritai, nei jų dabartinio 
tautos judėjimo.

i Prieš pasirodant Ševčen
kai, Ukraina buvo baisiau
siai apleista. Apšviestieji 

Šiemet, vasario 25 diena, luomai pasimetę su liaudi-

daktorius išgėdina, ; 
joms ir jiems visokį rimtu
mų. Panašiai apšviesti vy
rai nesielgia.
žmones
savo “gilu” mokslu ir ne
gali bile vienam redakto
riui berti tiesiog į akis, kad 
jie daugiau nieko nežinan
ti, kai]) tik tai, kas rišasi 
su... literatūra. Perdrasus 
intarimas. Panašiais raš
tais tik patįs save žemina 
visuomenės akyse. Bet a])ie 
tai bus kuomet nors pas
kiau.

riai tik su literatūra tesiriš- [ sukako lygiai 100 metų nuo mi ir tauta. Vienoje Dniep- 
ti gali, nesą tai jų gyveni-[į0 ]ai]<0, kuomet baltajai ro pusėje — dešinioje — jie 
mo speciališkumas, bet kad Ukrainai gimė garbingiau- sulenkėjo, o kitoje — kai- 
suteikti raštelį savo skaity- sjas jos Sunų, didžiausias į riojoje — kuone visi suru- 

vertės ukrainų vadas ir žadintojas, sėjo. Vis dėlto kairiojoje 
i- jų laisvės kovotojas ir p ra- pusėje atsirado inteligentų

tojams tikroje jo * 
šviesoje, kodėl nepasitei 
rauti žmonių ir patį brau- : liašas. tėvynės ir tautos [ kuopelė, kurioje tautybes 
duolį žinančių? “Draugas”[skausmų įr vilties vaidelo- jausmas dar nebuvo užgy
tai padarė. tas — Taras Ševčenka. sęs. Jie ieškojo liaudininkų

Gi Amerikos Liet. Dak-j Taras baudžiauninkų su- obalsių ir stengėsi rasti bu- 
tarų Dr-jai išeiti į polemi- 11US, ]Jef j0 pranokėjai bu- dų kovoti su didžiausia 
ką su musų redakcijomis i vo ]inosi kazokai. Tėvui liaudies gyvenimo blogybe 
už tokių be moksliškos ver- baudžiauninku likus, lais- — baudžiava. Iš kuopelės 
tos kningelę išrodė bergž-[V(-s troškinio kibirkštis ne 
džiu darbu. Buvo manoma nžgęso giminėje, bet, pienė 
ignoravimu palikti ją už
miršimo likimui. Ant ne-: 
laimės pakilo nesusiprati
mai... Kadangi “Draugas” 
su “Tėvyne” nuo senai ve
dė tuščius ginčus, tai “Tė
vynei” 
organu, 
Dr-jos

“Titanico” nuskendimas.

*
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(Pabaiga).
Koki Įspūdi katastrofa pa

darė i žmones.
Jokia kita nelaimė pasau

lyj nepadarė tokio gilaus į- 
spudžio i žmones, kaip “Ti
tanic’o” žuvimas. Nors mo
terių ir vaiku gelbėjimas 
pirmiausiai apreiškia didį 
žmoniškumą, bet iš kitos 
pusės turi savo liūdnas pa
sekmes. Moteris su vaikais 
netekusi vyro, duonos pel
nytojo, papuola didin skur
dai!. Atjautė žmonija nelai
mingųjų padėjimą. Gausiai 
pasipylė aukos iš visų mies
tu ir iš visu kraštu.

Vincent Astor, sunns nu
skendusio John Jacob Asto- 
ro, aukojo $10.000.

George' M. Cohan, teatro 
direktorius, aukojo $5.000 
ir nuo aktorių ir draugų su
rinko dar $4.000. Šisai pat 
vyras surengė teatrą ir pel
nų paskyrė nelaimingie
siems. Pelno buvo $2.500.

New Yorko vertelgos su
dėjo $20.000. Daug buvo 
smulkesnių aukų New Yor
ke ir kituose miestuose.

Nepaprastą duosnumą. pa
rodė anglai. Per penkias 
dienas po katastrofos’Lon
done surinkta $425.000^k

yra kvaila, paika, m-ivika- 
inga, kas yra netikra, lin
iuotą, niadna, paviršutiniš
ka; išnaikink iš savęs pap- 
•očius, kurie žemina tave; 
įeisi leisk min čių, kurios 

teršia tave ir pats stebėsįes, 
kaip lengviau, laisviau bus 
eiti gyvenimo vieškeliu ir 
kaip tikriau sieksi prie tik
slo.

Pasiryžk nesigraužti sa-

Amerikos Lietuviu Dakta
rę! Draugijon prašydama 
jos išreikšti savo nuomonę 
apie d-ro Ig. Stankaus 
“Džiovos” neva mokslišką
ją vertę. Ši redakcija, ma
tomai, nenorėjo panaudoti 
savo autoritetą, kad spren
džiant apie medikalio turi
nio kningelę, kaip jiems 
mažai arba visai nežinomą 
mokslą, nesuvedžiojus savo

' paskiau išaugo visa slapta 
Kirilo ir Metodijo draugija, 

mis prisidengusi, nesiliovė kurios programoje buvo su- 
■ rusėjusi, kol Tarase vėl vienyti visas slavių tautos 
skaisčia, didele, neužslopi- federacijos, lygybės, ir kaip 
narna liepsna sutvaksėjo. atskirų žmonių, taip ir tau- 

Taras, tai žmogumi apsi- tų liuosybės pamatais, gi 
gimę ukrainų tautos idea- pirmų-pirmiausia panaikin- 

, sielvartai ir ti Rusijoje baudžiavą. De
šiniojoje Dniepro pusėje 

<mai, tai gyva tautos šamo- žmonės buvo palikti vieni 
. kuri amžiais gaivino ir patįs, be inteligentijos. Čia 

liaudis turėjo pati savimi 
inanyties Pirmiau čia 
vais Imdavo haidamakai, 
ponų naikintojai-baudėjai, 
o žmonių gynėjai. Pirmoje 
19 amžiaus pusėje atsiranda 
naujos rūšies liaudies vado
vas raštininkas-publicistas 
Oleiničuk, kuriam amžius 
baigti tenka Šlisselburgo

esant A. L. D. D. ]aį? troškimai, 
ir, patėmijus iš po, skausmai, viltis ir džiaut 
plunksnos raštelį, 
savo priešininko :
imt tų pėdų užsi-^gap-įs ją ir baltose valstie- 

.. • trobose, iv dvaro ru- 
muosc, sodžiuose ir mies
tuose, išmėtytuose po der
lingas Ukrainos lygumas, iš 
Juodjurio išplaukusias, ne- 
apregi amomis platybėmis
išsitiesusias abipus skaist- 
veidžio Dniepro, galvų atrė
musias į Karpatų atkalnes,

staigoj, vadinamoj Mansion 
House, surinkta $325.000. 
Geakwar surinko $2.500. Li
nijos kunigaikštis $1.250.

Mieste Southampton su
rinkta $50.000,

Per dvi dieni po katastro
fos Anglijoj ir Amerikoj 
surinkta pusantro milijono 
doleriu.

Aukų rinkimu atsižymėjo 
anglu 
Mail”. ‘ 
surinko 
majoras 
Londono 
$120.000.

New Yorko moteris su
darė komitetą aprūpinimui q

Kapitonas. Įnių ir darbas buvo varomas 
guviai. Scenų buvo pilnų 
tragizmo. Viena moteris a- 
tėjo su dukterimi drabužių. 
Ką tik turėjo su savim, tas 
žuvę su garlaiviu. Simus

laikraštis “Daily 
‘Daily Telegraph” 
$87.775. 
surinko 

moteris

juodi drabužiai. Nenorėjo 
priimti, nes tikinti, kad jos 
sunūs kokiuo nors būdu iš- 
sigelbėsias.

Iš 106 pasažierių, pateku
siu šv. Vincento ligoninėn, 
40 pasiųsta atgal. Viena 
suomalietė, netekusi brolio, 
dėdės ir numylėtinio, buvo 
nesvietiškame nuliudime ir 

I kuogreičiausia geidė grišti
Londono |liam(K 
$545.000. i 

sumetė

nelaimingųjų. Ofisus atida
rė Metropolitan Life na
muose. Viename ofise išda
vinėta aprėdalai, kitame už
siimta adresų suieškojimu ir 
išdavinėjimu tikietų į kitus 
miestus, trečiame darbo pa
rūpimam etc. Tie ofisai bu
vo susinešime su ligoninė
mis ir kitomis vietomis, kur 
radosi “Titanic’o” pasažie- 
rių. Ačių tokiam tvarkiam 
dalykų vediniui, žinoma bu
vo, kam ir kokia pagelba 
reikalinga, kiek ir kam rei
kia pinigų etc. jį

Tie ofisai javo pilni žmo-

Anglijos karalius Jurgis 
ir karalienė Marija atsiun
tė prezidentui Taftui są
jausmo telegramą. Taipgi 
„Jgijos karalius Albert at
siuntė telegramų.

Karai. Jurgio telegrama 
sekančiai skamba: “Kara
lienė ir aš skubiname iš
reikšti Tamstai ir Amerikos 
tautai savo didį sajausmų 
del žuvimo “Titanic’o”, su 
kuriuo nuskendo tiek Ame
rikos piliečių. Abu mus 
kraštu yra artimai ir broliš
kai sujungtu, taip kad ne
laimė, kuri patinka viena, 
paliečia lygiai ir kitą. Šia
me miotikyj abu kraštu yra 
baisios nelaihiės patiktu.

Jurgis V. ir M.”

Franci jos prezidentas
Fallieres ir popežius taipgi 
atsiuntė sąjausmo telegra
mas prezidentui Taftui.

Visoms telegramoms pre
zidentas Taft atsakė padė
kojimu.

Popežius Pius X, suži
nojęs apie “Titanic’o” žu
vimą, baisiai, nuliūdo. Labai 
gailėjosi A. Butt’o. Arch. 
Butt, važiuodamas Euro
pon, nuvežė prezidento Taf- 
to popežiui laišką. Popežius 
priėmė Butt’ą audiencijon 
ir gavo popežiaus atsakymą 
prezidentui.

Buvo ir daugiau sąjaus
mo telegramų iš įvairių 
kraštų.

Iš’įvairių Amerikos mies
tų buvo surinkta daug vai
nikų ir gvvu gėlių. Tie vai
nikai ir gėlės nuvežta ir iš
mesta jurėn, kur didvyriš
kai žuvo tiek žmonių, gel
bėdami moteris ir vaikus.

Paskui atlikta tikybinės 
apeigos už žuvusius.

Gal didžiausią įspūdį ir 
paniką “Titanic’o” žuvi
mas padarė Paryžiuj ir 
Londone. Iš Paryžiaus “Ti
tanic” vežė daugybes viso
kių brangenybių — aukso 
ir šilko prekių. Vienas kak
lo-parodas buvo $600.000 
vertės.

Ant “Titanic’o^ buvo 3.- 
438 maišai su laiškais.

(Gajas jį.

skiltvsc, a
j rūstino ir, nei nepamegnm- 
si sužinoti, kodėl tai]) A. 
L. D. D. pasielgė, galop ap
taškė savo apžvalgos skil
tis tulžimi.

Jei “Katalikui” reikalin
ga su “Draugu” pasipešti 
(? Red.), A. L. D. D. tame 
nieko neturi, tečiau supras
ti negalime, kam jis naudo- o kojas atmetusias lig Dono tvirtumoje. Jį pakeičia tos 
ja šią Draugijų, kaipo įnagį ir Volgos plačiosios.
tos užduoties atsiekiami?; Ševčenkos gyvenimas, tai 
“Kat.” šių metų 17 mime-■ ukrainų tautos historija. 
ryj rašo apie pasklydus] Ukraina, kai]) ir Ševčenkos 
nepatvirtintų gandų, kad pranokėjai, buvo buvusi 
lietuviai daktarai susispie- ]aįsva, bet tuomet jai, kad- 
tę aplink “Draugų”. “l\a- įr hiisvai esant, nebuvo to- 

paleido “nepatvirtin- kios savybės sąmonės. Lais- 
gi musų “mok- vas kazokas-haidamakas 

tiems gandams i buvo tik rykštė skriaudėjų 
ir pagieža skriaudžiamųjų. 
Nelaisvė prislėgė Ukraina, 
prislėgė ir laisvąjį kazokų, 
paverzdama jį baudžiaunin-

pat rūšies vadovas Taras 
Ševčenka, daug už ji genia
lesnis. Taras susiduria su 
Kirilo ir Metodijo draugi
ja, susipažįsta su jos prog
rama, tikslu ir idealais. To
kios socialės tvarkos ide
alas, kur visi butų liuosi, 
kur nebūtų nei mužikų, nei 

'ponų, jam buvo labai įkri
tęs širdin. Kliudė tam ide
alui baudžiava, tad visas 
savo jėgas, visų poeto ga
bumą jis suvartojo kovai su 
ja už žmonių laisvę.

Pats ilgus metus kentęs 
sybės taško pasiekti liesis- jorai-dvarininkai, nuhižinė- baudžiavos sunkybę, gcn*ai 
tengiama. Vien dėlei sto- jo, vieni virzdami lenkais, suprato visų tautiečių pa-
kos rimtumo nekuriuose kiti rusais. Bet paliko tau- dėjimų, dėlto jo gyvenimas,
musų laikraščių redakcijų- ęos kamienas — liaudis, jo poezija ir jo tauta tai])
se gema netvarka bei nesu-:vergijos slegiamas, bet svei- kitu su kita susirišo, kad
sipratimas ir musų viešuo- ]5as, įaįp sveikas, kad gale- niekaip jų neatskirsi, 
se reikaluose. Redaktorių _ 
užduotis teisybę žarijomis į [žalų, kaip Ševčenka. Ben- 
akis berti, bet ne platinti Mra šalies ir tautos nelais- 
nepa tvirtintus gandus 
kelti nesutikimus.

A. K. Rutkauskas. ALDD.

Red. prierašas: Ir 
geri), daktarams 
rustatuti ir šūkauti jei ki-i ninku, 
tuomet buvo 
paminėta gandas, buk D- visus tautii'čių

tai.
tą gandų’ 
slavyriai” 
intikeję, galop neriasi iš 
kailių...

Gėda ir vieniems ir ki
tiems, o labiausia tiems, 
kurie panašus gandus ]>la- ]<a. Nustojus šaliai savaran- 
tina. Stoka rimtumo. Tei-.kumo, tautos viršūnės, ba-

Jis 
jo išleisti tokių skaisčią at-1 savo talentu mokėjo gra

žia, jausminga rašomosios 
poezijos forma apgobti sa
vo tautos politikos ir socia
lius troškimus, pats neiš
šokdamas iš tų žmonių tar
po, nesišalindamas nuo jų. 

Ukrainą tauta neužmirš- 
akimis ta savo baudžiauninko-val- 

gerbia ir

ir vė pagamino tautos 
nes žadintojų ir jos troški
mų skelbėją.

Ševčenka 24 metus savo 
amžiaus išbuvo baudžiau- 

pats savo
Katalike” matė ir savo kailiu patyrė stiečio genijaus, 

ir garbina jį, maitinasi ir gai- 
rų Dr-ja krypstanti “Drau- sielvartus. Turėdamas dide- viliasi jo 
go” globon, jei jau ir šituo Jį ir 
pačiu straipsniu tiesiog ke- la ir 
liama į padebesius “Drau-ivaną, tiesiog sakant, būda- draugijas 
go” rimtumas 
gražiausias 
Toliau turime gerb. dakta- sintezę ir sugebėjo ją išlie- tas visoj Ukrainoj 
rams pasakyti, kad jie. to- ti daina, tai]) visiems su-.sant caro valdžios trukdy- 
kiais savo raštais pasirodo prantama, taip artima liau- mų, nes 
tiesiog arogantais, gi tas džiai, tai]) jautria, gilia ir daiktajJ 
liudija nepilną subrendimą.. aiškia, kad ji liko tikra at^mO

pirm.
Kazys Draugelis, ALDD. rast.

ko 
perdaug

sąmo

• jautria dvasia, 
;ilų protą, jautrią sic-•siekdama jo idealų, steigia 
gražiausią žodžio do- jo vardo mokslo ir švietimo 

ir įstaigas. Jo 
ir gražus- inas poetas-genijus, jis su- šiemetinis jubiliejus knoiš- 

pasielgimas. ėmė savyje tautos dvasios kilmingiausiai apvaikščio- 
nepai-

valdžiai nesmagus
nkraiinj tautinis
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KATALIKAS

Trobos ant svajų 
Lietuvoje.

Žmogus sau trobas ; 
svajų (šulų) kainc-nors, 
žere, ar viduryj balos, pra
dėjo statyti Į galą dalytojo 
akmens gadynės. Žmogus 
tuomet visokius įrankius iš 
akmens jau mokėjo pada
ryti dailiai ir sugebėjo juos 
nutekinti ir nušlifuoti. Pas 
jį susitveria tuomet šeimy
na, nes jis lieka jau dau
giau pririštas prie vienos 
vietos. Žmonės pirmiausia 
pradėjo statyti trobas ant 
svajų ir tik žalvario gady
nėj išsikėlė į sausumą.

Sulyg Kollerio tyrinėjimų, 
kuris pirmas Šveicarijoj ra
do liekanų trobų ant sva
jų, žmogus tuomet išmoko 
austi storą drobę rūbams; 
moka apginti save nuo šal
čio. Sėja laukus, paruošia 
dirvą javams. Augina sodą. 
Jis pripratino prie savęs 
karvę. Kitus gyvulius ank
sčiau buvo prisipratinęs. 
Neturėjo dar tik vieno ark
lio.

Kuomet žmogus perėjo į 
sausumą, pradėjo statydin- 
ties sau trobas iš rąstų. Bet 
iš Įpročio daugelis žmonių 
gyvendinus prie vienos vie
tos. Mat, paprastai ant eže
ro ant vienų didelių grindą 
statė sau trobas bent kelia- 
tas šeimynų. Tik ne dau
giau dešimties. Tokiu bildu 
atsirado sodžius. Ir sodžius 
tas iš baimės kasė aplinkui 
dideli griovį ir pylė pylimą.

Lietuvoj gi dar neužtik- 
|įįįligšiol nei žymią, kad čia 
butą trobų ant svajų. Yra 
liekanų iš tos gadynės, be
galė randamų Lietuvos lau
kuose kirvelių, ir neapdirb
tų ir labai dailiai nušlifuo
tų, bet pačią svają neras
ta. Todėl manoma, kad ją 
šitame krašte niekas 
statė, o gal net toji1 gady
nėje niekieno čia ir negy
venta. Ir visa ta praeitis, 
surišta su vėliausiąja ak
mens gadyne, mums neaiš
ki ir visai tamsi.

O vienus tuos kirvelius 
galima visai]) suprasti. Jie 
galėjo būti dar dirbami ir 
žalvario, ir geležies gady
nėj, kadangi šitame krašte 
tų metalų lyg ir nesą.

ant
, c-

dynių daug randama viso
kių liekanų musų pilekal- 

Ten pasitaiko ' ir 
ir Įvairių moteriškų

niuose 
kirvių, 
papuošalų.

Iš to sprendžiama, 
tik žalvario gadynėj 
viai galėję ateiti šin 
tan, į Pabaltmarį.

Bet kodėl jie čia ėmė gy
venti iš karto sodžiais? Iš 
kur pas juos atsirado tas 
įgautasa i instinktas ?

Tečiau tas jausmas ir iš 
kitur galėjo būti atneštas, 
iš kitų kraštų, kame dar 
lietuvis slapstėsi tarp balų

lietu-

Bet Vilniaus apskrityj 
pasitaiko vietą, kurios ver
ste verčia galvoti, kad čia 
statyta kadai trobos ant 
svają, kad čia butą jųjų ir 
kad čia gyventa žmonių ak
mens gadynėj.

Aprašysiu vieną, man nuo 
mažens labai gerai žinomą

kaladę. Nuvežęs ją Vilniun 
ir pardavęs už 30 rub.

Toje vietoje irgi buvo vi
siems žinoma kaladė (rąs
tas). Bet jos niekas negalė
jo ištraukti, kadangi ji sta
čia stovėjo dumble ir labai 
stipriai. Buvo ji nuo seno 
krašto apie 10 sieksnių. (E- 
žeras dabar daug nusekęs). 
Viršus jos visai arti buvo 
prie paviršiaus vandens. Ji 
buvo apvalaina ir gana sto
roka.

Berniokai ir vyrai, susiė
ję čia maudyties, būdavo, 
traukia ją susikabinę po de
šimtį, bet nieko nepadary
davo. Tik paskui vienas il
ki įlinkas su savo sūnumi ir 
bernu kaž-kokiuo stebuklu 
ją išplėšė.

Ąžuolas buvo juodas, net 
blizgąs ir kietas, kaip tit-

Buvo manoma, kad tik 
apie pirtį galima rasti juo
dojo ąžuolo. Išplaukdavo, 
tiesa, ir kitur, bet kad tai 
krašte rasti, tai ne.

1911 m. ežeras buvo bai
siai nusekęs. Tiesiog lig pu
sei. Karta, besiinaudvda- 
mas pakriaušyj, apie 200 
sieksnių nuo pirties į r.-pie- 
tus, užtikau visai arti į pa
viršių pusiaustatį rąstą. Kai 
vilnįs banguoja, tai jo vir
šūnė net išsikišdavo. Ko 
nedariau, niekaip negalima 
buvo pajudinti iš vietos. 
Taip ir pa likau. Kiek ga
lėjau Įsitikinti, tai irgi bu
vo juodasai ąžuolas, 
krašto buvo tolokai, 
pen k iol i kos si eksn i ų.

Pakriaušyj, tuoj
krašto, prasideda gilu, to
dėl jo niekas ligšiolei nei 
neužtiko.

Dar labiau stebėtina, kad 
Šeiniumi Juodajam 
randama juodojo 
plauskų ir rąstų.

Iš ežero per liūną link 
raisto išeina didelis ir pla
tus griovis. Iš pradžių ei
na paraisčių vakarų pusėj 
ir tik paskui skersai Įsuka 
pačiai! raistan. Po tuo visu 
Hunu visur vanduo. Ir tas 
griovis, kaip jį šeiniunie- 
čiai vadina “ravus Juoda 
raista”, žinoma, niekieno 
nukastas. Jis ant liūno slap
stos, prasimuša vietomis di
delėmis aketimis ir tik 
raiste laisvas, nieku neuž
augęs. Žiemą moterįs velė
ja ant jo laibus, o pavasarį 
vyrai stato bučius lydekoms 
gaudyti. Tuomet tai bekirz-

Bet iš kur tuomet ąžnol

ir ne-

Prie Šeiminių sodžiaus, 
apie Bagaslaviškį, yra tuo- 
pat vardu ežeras. Vadina 
dar jį ir “Švintus”. Ilgio 
jis turi daugiau versto, plo
čio per vidurį apie pusę 
versto. Galuose,. į pietus ir 
į v.-žieinius, visai susisiau
rina ir susiduria su liūnais. 
Iš abiejų šonu turi nedide
lius pakriaušius, kitur pri
eina nedidelės lygios pie
vos, ir įbrendamas. Už ka
pų galime nubristi lig 20 
sieksnių. Pakraščiai žvirg- 
žduoti. Bot apie lininis 
dumblas. Žemė aplinkui 
daugiausia prie molio ir a- 
pie kapus prie smėlio.

Ant Stavarigalos liūno 
auga nedideli menki berže
liai. Šeiniumi gi liūnas, i v.- 
žiemius, prasideda nuo eže
ro berželiais, o toliau užau
gęs dideliais gražiais juod
alksniais. Juodalksnynas 
tas labai tankus. Vasarą Į 
ji, kol nebuvo perkasta per 
pievą griovio, beveik negali
ma buvo ineiti.

Ties Šeiniumi pirtimi jau 
senai buvo žinoma, kad ten 
galima rasti juodojo ąžuolo, 
ūkininkai vis išsitraukda
vę iš dumblo po koki galą. 
Pasakojama, kad dar bau
džiavoje Gelsvankų dvaro 
dieninis, iš anos pusės eže
ro, radęs ties šita vieta visą

aptrunėjęs ir išgraužiotas 
kirmėlių. Bet už šitos eilės 
eina eilė lyg į anglį virtusi, 

’suaižėjusi. Ir paskui tik 
prasideda gražus, lygus ą- 
žuolas. Iš viso ko buvo ma
tyt, kad jis yra baisiai se
nas.

nors pakliuvo? Bet kam jis 
tuomet butu stačias dumb
lai! atsistojęs? Ir dar taip 
giliai. Šakų, nei šakini ne
buvo jo jokiu žymiu. Matyt, 
kad jis pirm, negu Įvaryti 
vandenin, buvo gražiai nu
genėtas ir jo atpjauta tiek,

mai.
Dar ir dabar apie tą vie

tą randama dumble ąžuolo. 
Ir aš, pamenu, dar radau ir 
išsitraukiau dvejetą, plaus- 
kų. Kitą kartą ir bangos per 
didelę audrą išrita kokį ga
lą nuo dugno Man rodos, 
kad vis liekanos buvusių 
grindą. Pliauskos tos ilgo
kos, viena puse apvalainos. 
Matyt, kad nestori ąžuoliu
kai buvo skeliami pusiau ir

mi ant balkiu
Žmonės ir <’

tą buvo dideliu ąžuolyną, 
parodo dar ir dabar ją lie
kanos. Ąžuolinės grindis ne-

11111110 ir galėjo puikiai lai
kyti. Vanduo gi po grindi
mis būdavo netoli, už kokios 
pusės aršiuos.

1- GENERAL FUNSTON, SNĄPPEO AT VERACRUZ Zr ARRIVAL QF 
J-S.TROOPS AT VERA Cf?UZ> photo @1914 by amgchcah press association

. Funston ir pėstininkai, išsėdusiej^ Vera Cruz mieste.

Nuo 
kokiu

nno

raiste 
.ąžuolo,

du ąžuolo., Piešne užtinka, 
ar tiesiog skaidriam vande
nyj pamato.

Žiu o n ėse pa sako j ai na,
kad tanu1 rave senovėje sto
vėjęs raganų vandeninis 
“palocius”. Pasakojama ir-

daise buvusi “ulyčia” 
džius).

bu-
ti be pamato. Bet kad at
mintu žmonės ką-nors iš to
kios tolimos senovės, daly
kas labiau, negu netikėti-

Liekanos pakraštyj ežew 
visokių suakmenėjusią g| 
vilnelių (aš esu radęs pel 
kis, lyg kokius grybeliui 
gražiai kits į kitą suaugi 
sius ir suakmenėjusius), rl 
do, jog tas ežeras senas, j*I 
užsilikęs jis gal dar ml 
Baltijos marių. Jame, tail 
sakant, gal dar buvusių č| 
tą marių vanduo.

Vėl gi matyt, kad Šeiniil 
nu ežeras seniau buvęs kini 
kas didesnis, kad jis išvie 
no buvo susiliejęs su Prie 
nų ežeru. Dabar juodu ski 
ria pusversčio ilgio liūną 
(už Stavarigalos). Ir žino 
nės pasakoja, kad tuodu 
žerti, tai buvęs senovėj viii 
nas ežeras. Juodu... dabai 
jungia nedidelis griovelis.!

Kad tas ežeras eina m:i 
žyn ir i Šeiniumi galą, irti 
aišku. Dar ir dabar. Mal 
mažam esant, jo galan leil 
gva Imdavę įvažiuoti. Pal 
kui ten ėmė maurai želti 
Dabar jie taip tankiai snail 
gę, taip susivėlę, kad žoll 
ant jų ima augti, ir šuo p;l 
viršiu liuosai perbėga. I

Tų niaurų augimas spal 
čiai plečiasi ir jie neužibl 
užims visa ežerą. <• *-

Taigi matyt, kad ir 
dasai raistas užaugo t<l 
kame buvo seniau ežeras I 
kame akmens gadynės žinf 
i lės 
vo 
tik 
ro.

ti:
Disforija pasakoja, ’kad 

lietuviai gyvenę prie upių 
ir ežerą. Karo laike slėpda
vo savo šeimynas ir turtą 
kokion-nors neprieinamo!, 
vieton. Tai galėjo Imti, kad 
lietuviai dabartinės šeimy
nų apylinkės Įvažiuodavo iš 
ežero tuo ravu į šitą liūną, 
kame buvę pastatytos ko- 
kios-nors trobos laikinam 
gyvenimui. Iš viso matyt, 
kad tas ravas buvo kadai 
visai liuesas ir tik paskui, 
praskynus apie tą vietą 
šeininiečiams berželius ir 
juodalksnius, daiktais užžė
lę. Iš ežero pusės to tavo 
pastebėti negalima dar ir 
dabar. Kame jis prasideda 
tarp nendrių ir pakraščio 
krūmų, sunku rasti. Lin
iniu, kaip sakiau, vasaros 
laike, kol nebuvo nusausin
ta aplinkinė pieva, vargu 
galima būdavo ineiti. O se
niau, kaip buvo didesni 
vandenis, jau, žinoma, ir vi
sai nebuvo galima ineiti.

Taigi čia vietos laike pa
vojaus pasislėpti ar paslėp
ti ką-nors nerasi geresnės. 
. Jau čia^nepariktų nei pats 
aitvaras, pasak šeiniunie- 
čių. _

svajas. Tas ravas, tfl 
liekana buvusiojo ežS 
Jis liko kaipo vidury® 

kuris paskiausiai užžėlę, 
ir dabar vietomis miosas || 
nespėjo din- visai pridengB 
nugriuvusių jų svajų. H 

Šita mano nuomonė, rB 
dos, bus teisingiausia. Ui® 
ta gi svają Kurše, apie p® 
kraštį Baltijos marių, \S 
tebsko gub. ir kitur I?usW 
joj ’į

Žinoma, gilesnis tyrinėja 
inas galėtų ir kita ką-nor« 
parodyti. Tyrinėti gi čii’ 
daug ko yra, ir pasekmės 
gali Imti labai geros.

Šitoj apylinkėj Vilniaus 
apskr. yra daug ežerą iv. 
manau, kiekvienas ją šį bei 
tą pasakytų archeologui. 
Taij) ’lobelių ežerėlis, Gol- 
vanų valse., pilnas visako, 
kad jau nei su tinklu įva
žiuoti negalima. Eišiškių, 
valsčiaus, irgi. Netoli Šir
vintų taippat yra vienas 
toks. Aš jų gerai nepažįstu, 
todėl ii- neaprašinėsiu.

OT V ”

J. W. ZACIIAKEWICZ 
N 0 T A II A S

Ištiria abstraktus perkantiems na
mus ir padirba visus kitokius le- 
gališkus dokumentus: Amerikoniš
kus ir o Europiškus. Aseknruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono ir 
skolina pinigus ant pirmo morgi- 
čio.

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

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

Rittenhouse and 
Embree Co.
LENTOS

visokios nišies del statymo namų taip 
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
Tol. Yards 502 JOS. J. K0ZH0N pa rd.

igbPirtįs
VYRAMS kasdien: MOTERIMS kas

908-10 W. 14th St. Chicago,!!!
2 blokai nuo Hals tf d St.

WlHnan i litai 
ARCHITEKTAI I
1859 W. Chicago Ave.
6235 Jo. Halsted St.

CHICAGO,
Tcleplionas Normal 2G17
ILLINOIS

I “ATEITIS
d Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni- 
•0 J09 goresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo
f; rūpintis jaunimo apšvietimu.

•‘ATEITIS” bus bopartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tar- 
nitus kultūriškiems jaunimo reikalams.

I
'" “ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.

“ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinią apie musu jaunimo judėjimą ir 
veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokią žinią ir žinelią iš lietu- 
vos ir iš viso pasaulio.“ATEITĮ” išleidinės nuo Naują Metą kooperatyviška bendrovė “A- 
TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti
jos tiesą reikalavimą.

: “ATEITIS” bus 8 puslapią didumo ir prekines tiktai $1.50 metams ir 
85c. pusei metą. [ Lietuvą ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00 
metams ir $1.25 pusei metą.

t1 “ATĖJUS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:

į “ATEITIS”
f 368 W. BROADWAY, S. BOSTON,
{ (KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIŪ- 

> RĖJIMUI DYKAI).

U
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(“Aušrinė”).ŽMOGAUS GYVENIME?

Be abejo kiekvienas atsakys,
jog SVEIKATA.

Kad supažindinti kiekvieną darbininką žmogų 
su higijeua ir sveikatos užlaikymu, mes 

išleidome kningą vardu:

(Tąsa).
ganų regeneracijos galę, gimimo plazmos 
esama dar iš dalies ir kituose kūno audinių 
narveliuose.

Gimimo plazma atiduodama iš organiz
mo į organizmą. Potencijoje ji yra nemirš
tama. Jos esama ne tik rųšies, bet ir indi
vidualių organizmo ypatybių buveine. Per 
ją tėvai apsireiškia savo vaikuose ir gyve
na juose, vaikai nepuočiuose. Kiek tėvai 
atspindi savo vaikuose, tiek jie yra ne
mirštami.

SVEIKATA
ARBA

TIESUS IR TRUMPAS KELIAS Į i 
SVEIKATĄ.

PAMATINĖS ŽINIOS IS ANATOMIJOS, FIZIJOLOUIJOS 
IK HYGIJEN0S.

BANKVEDIS PRADINĖMS MOKYKLOMS Iii 
PLAČIAJAI LIAUDŽIAI ŽINYNAS.

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

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

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

Pas5skubinkite užsisakyti, nes veikiai galime jos 
pritrukti, kadangi kas diena išparduodame ddeli skat- 
lių.

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

dresas:

^Kataliko" laingpas
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

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

Franklin 3972 116-118 N. L^SaHe St., Phone: Aut. 34041 
l’RIESZAI MIESTO SALE

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

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

III.
Organizmas miršta, jei iš jo atimama 

vienas ar keli iš svarbiausiųjų jo organų, 
be kurių jis gyventi negali. Pavyzdžiui, jei 
žarnos pasidaro nepraeinamomis, sakysi
me, del vėžio auginio, žmogus nebegali val
gyti ir turi jau vien iš bado mirti. Taip 
jau esti pagedus kepenoms, inkstams, šir
džiai, kraujui, kaikuriems smegenims ir tt. 
Bet reikia viena patėmyti. Daugelis žmo
nių skaito didžiuosius galvos smegenis bū
tinu gyvybei daiktu. Bet yra žinoma, kad 
šuo su išpjautais didžiaisiais smegenimis 
gali gana gerai gyventi; jis tik yra be jo
kios sąmonės ir nuovokos: pastatytas sto
vi, paguldytas guli, nemoka nei eiti, nei 
lakti, nei loti.

Vis viena, kodėl genda svarbus gyvy
bei organai: ar tai nuo fiziškąjį! prigim
ties jėgų veikimo, ar nuo chemiškųjų, pav. 
nusinuodijimas, ar nuo kenksmingo mik
robų veikimo ir tt. Čia ne svarbu taip jau, 
kas yra mirties kaltininkas: ar pats žmo
gus, kurs tyčia ir netyčia ar per nežinoji
mą sau galą daro, ar kiti žmonės, ar sąly
gos, ar pagalios pats organizmas sęsta.

Pati artimiausia mirties priežastis es
ti visuomet ar plaučių, ar širdies sustoji
mas. Kitos mirties priežastis susiveda prie 
tųdviejų ir tik per jas numarina organiz
mą. Taip nuo plaučių atstojimo miršta 
skęstąs ar plaučių uždegimu sergąs žino- 
gus, kadangi vanduo arba skrepliai išvaro 
orą iš plaučių; pakaruoklis arba sinaugo- 
mis sergąs žmogus — nebeineinama ir ne
beišeinama oro iš plaučių. Nuo uždusimo 
miršta ir alkoholiu nusinuodijęs, nes al
koholis nuodija ir pailguosius smegenis, 
kur yra valdąs alsavimą centras. Apoplek- 
tikai taip-jau miršta nuo tos pačios prie
žasties, nes išsiliejęs iš gyslų ir smegenų 
kraujas spaudžia ir paraližuoja alsavimo 
centrą.

Nuo širdies atstojimo miršta žmonės, 
kurie serga širdies arba plėvės uždegimu, 
kurie nusinuodija tabaku, apsivalgo mus- 
miriais ir tt. Labai dažnai atsitinka, kad 
atstoja pamažu arba ir staiga plaučiai ir 
širdis.

Kolei žmogus alsuoja, kolei jo širdis 
plaka, jis gyvuoja, nors .kiti organai ir 
butų jau atstoję. Žmogus skaitosi miręs 
tik tuomet, kuomet jis nebealsuoja ir jo 
širdis visai nebeplaka. Del to, rodos, ne
sunku pasakyti tikrasis mirties momentas. 
Taip, tiesa, dažniausia ir esti, ypač jei li
gonis ilgai ir sunkiai sirgo. Bet esama ir 
tokių atsitikimų, kur mirtis pažinti arba 
tikrasis jos momentas pasakyti gana yra 
sunkus daiktas, kaip tai bus matyti to
liau.

Žmonės, kurie bent kiek ilgiau ir sun
kiau serga, taip-jau senai, paprastai ne
beturi apetito, suliesėja, išdžiūva, nubąla, 
jų rankos, kojos ir visas kūnas ima šalti; 
jie pasidaro silpni, nebekelia iš lovos, ne
bejuda, maža lėtai ir tyliai bešneka; jų 
sąmonė vysta, nebesupranta atkreiptų į 
juos klausinių, seniai lieka indiferentus 
prie gyvenimo; kūno pajautimai taippat 
eina silpnyn ir nyksta: pamažu ligonis pra
deda nebejausti skausmo, prapuola užuo- 
dimas ir skonis, paskui gęsta akys, nors 
ligonis dar girdi; vėliausia išnyksta girdė
jimas.

Merdėjimu mes vadiname tą valan
dą, kuomet centralės nervų sistemos funk
cijos jau beveik visai apsistojo, kuomet 
smegenų žievė jau mirė, bet plaučiai su 
širdimi dar nepasiduoda. Galų gale juodu 
silpnėja, alsavimas baigiasi, širdis pasku
tinį kartą tvaktelėja — ir ligonis miršta.

Miręs kūnas paprastai atšąla per 1— 
2 valandi. Oda išdžiųsta, nustoja savu elas
tiškumo, sutraukta į gvaldąs nebei&item-

pia, kaip gyvo žmogaus; lygiai nustoja sa
vo elastiškumo ir akies obuolys, nebesi
priešina spaudžiamas. Po 2—4 valandų 
ant nugaros ir kitų žemesniųjų kūno da
lių atsiranda plėtmos, išpradžių rausvos, 
paskui lieka melsvai rausvomis (livores 
mortis). Plėtmos paeina nuo to, kad rau
donųjų kraujo žirnukų dažas-liaemoglobi- 
nas ištirpsta audinių sunkose ir nusileidžia 
žemyn. Jie vra tikras mirties ženklas. Pra- 
ėjus 2—6 valandoms po mirties ima steng
ti kūnas: pradedant nuo palūpio per 6—8 
valandas sustengsta visas kūnas iki kojų. 
Sustingimas tęsiasi apie 3—9 dienas, o 
paskui praeina. Jis paeina nuo raumenų 
susitraukimo, panašiai kaip gyvo žmogaus. 
Galop iš burnos ir nosies numirėliui pra
deda eiti smirdančios materijos.

Ne visus tuos ženklus visuomet tu
rime prieš akis. Paprastai numirėlis nebe
kruta, bet miręs nuo choleros gali dar kru
tėti, pav. po karstų vartyties. Vietoj at
šalimo temperatūra mirusiam tetanusu pa- 
kila per kelias valandas kartais ligi 45%, 
taigi išeina, kad kūno audiniai dar gy
vuoja organizmui mirus, nes išdirba šilu
mą. Priešingai, ir gyvam žmogui tempera
tūra gali kartais labai žemai nukristi, pav. 
skenduoliui, letarge esančiam. Saulės nu
trenktas žmogus visai nesustingsta. Šir
dies tvaksėjimas taip-jau gali paretėti: 
vietoj 72 kartų į miliutą širdis gali bemušti 
vieną kartą į dvi minuti, pavyzdžiui, pas 
žmonos, gulinčius 40 dienų po sniegu; pas 
užšaldytą triušių širdis bemuša viena kar- 
tą, ir silpnai, i 3—4 miliutas.

Kartais organizmo funkcijos taip su
simažina, kad jis išveizi kaip negyvas, nors 
ir nėra toks. Garsingi yra indų fakirai. Jie 
moka mažinti palengva visas savo kūno 
funkcijas ir pripranta tenkintis mažiau
siomis oro ir kitų gyvybei palaikyti reika
lingų elementų dozomis. Jie prieina prie 
to, kad kurį laiką visai nevalgo, nejuda, 
yra be sąmonės, alsavimo ir širdies tvak
sėjimo’ nežymu. Yra gerai patikrintų atsi
tikimų, kuomet juos, eksperimento delei, 
užkazdavo kelioms ar keliolikai dienų že
meli,"'d paskui jie atkasti vėl atsigaudavo. 
Vadinas, per visą užkasimo laiką jiems 
užtekdavo to oro, kurs karste yra.

Beveik taip-jau yra ir su kaikuriais 
gyvuliais, žiemą miegančiais (iniga), k. a. 
— meška, ežiu, šikšnosparniais ir k. Jie 
praleidžia kelis mėnesius letargo stovyje 
prie labai žemos temperatūros, nieko ne- 
valgydami, prie labai sumažinto kūno me
džiagos apsikeitimo, labai suretinto šir
dies plakimo. Būva atsitikimų, kad ir žmo
gui ta pati miga užeina (letargas), ir at
sitikdavo, kad tokiame stovyje juos palai
dodavo. Baimė palaidoti gyvą žmogų ka
me-ne-kame (Vokietijoje) privezdavo žmo
nes prie to, kad laidodavo numirėlius su 
skambaliukais rankoje. Tai parodo, kaip 
sunku atskirti kartais numirėlis nuo gyvo 
žmogaus.

IV.
Bent kiek tobulesnio organizmo gy

vavimas susideda iš atskirų jį sudarančių 
narvelių gyvavimo. Organizmas, ty. ben
dras visu narvelių gyvavimas, gali sugriū
ti, bet atskirų narvelių gyvybė gali pasi
likti dar ilgam laikui. Dėlto sako, kad mir
tis yra tai toks kūno medžiagos keitimosi 
apsistojimas, kuomet atsimaino organų są
statą ir sugriųva ryšys tarp jų, kurs pri- 
duodavo organizmui sveikumo charakterį 
(Skoričenka).

Organizmui mirus, atskiros ligos ne- 
apsilpnintos jo dalys gyvuoja dar nema
ža laiko. Kraujas gana greit nustoja savo 
sąryšio su organizmu. Bet išleistas tinka
mu bud u iš kūno jis ne tuojau miršta. Pa
vyzdžiui, viena svarbiausiųjų jo dalių — 
baltieji žirnukai gyvuoja dar 12—24 va
landas ir po tiek laiko gali dar veikti.

Jau augščiau buvo minėta, kad miru
siam tetanusu žmogui temperatūra pasi
kelia per kelias valandas kartais ligi 45%; 
ten pat buvo nurodyta, kad šitas šilumos 
po mirties gaminimas jau liudija, kad or
ganizmui mirus, atskiri jo audiniai dar gy
vuoja. Tą patį rodo ir kitas minėtasis fak
tas, kad miręs cholera žmogus gali dar var
tyties po karstą. Yra jau ištirta, kad rau
menų susitraukimo ir susijudinimo gale 
ne tuojau išnyksta po mirties. Ant elek
tros skersai-dryži raumenis nebereaguoja 
tik 3—8 valandoms praslinkus po mirties, 
šaltakraujai gyvuliai dar vėliau.

‘ j (Pabaiga seka).

Kokia buvo Lietuvos 
Vėluva.

Šito klausinio gvildenimu 
užsiiminėja pastaruoju lai
ku Amerikos lietuvių laik
raščiai, ypač delei V. Struo- 
gio aplinkraščio su išreikš
tu jo Vėluvos paveikslu, su 
kuriuo jis “kreipiasi į mu
sų plačią visuomenę, o ypa
tingai į apšviestuniją, klau- 
zdamas patarimo, kokiose 
spalvose turi būti daroma 
musų tautinė Vėluva”.

Amerikoje apsilankant 
jau man nekartą teko dau
geliui klausinėjančių apie 
Vėluvą, kaip atskiriems 
žmonėms, taip ir susirinki
muose šitą dalyką aiškinti, 
bet kadangi p. Struogio pa
veikslėlis toli gražu nesu
tinka su mano paaiškini
mais, tai, aš manau, reika
linga dar kartą viešai žodi 
tarti šitame klausime.

Apie Lietuvos Vėluvos 
spalvą turime gana gausią 
literatūrą, nuo kurios aš ii 
pradėsiu.

Kiek žinau, pirmą kart 
mini Vėluvos spalvą lenkų 
historikas J. Dhigosz’as sa
vo historijoje “Historia Po- 
lonicae” liber NI, pag. 243, 
kur jisai aprašydamas len
kų ir lietuvių vėluvas, daly
vavusias 1410 metais; ko
voje pas Žalgirį, aprašo pir
mučiausiai Lietuvos kuni
gaikščio Sigismunto Kori- 
buto Vėluvą, kuri turėjusi 
kareivį (vytį) ant raudono 
lauko (dugno) (in campo ru- 
beo). Toliaus priduria, kad 
kunigaikščio Vytauto ka
riuomenėje buvę 40 vėluvų, 
prie kurių tarnavę lietu
viai, gudai, žemaičiai ir to
toriai. Didesnė jų dauguma 
turėjusi vytį ant širvo žir
go, kaikurios ant juodo’ar
ba gelsvo, visos jos buvu
sios ant raudono lauko, o 
10 vėluvų turėjusios ant 
raudono lauko senovės her
bą — stiebą (koliumną). 
Toliau turime herbo apra
šymą Bartoš’o Paprockio 
kningoje “Herby rycers- 
twa polskiego” Krakow, 
1584 m. Kojalavičiaus 
“Hcrbarz rycerstwa W. X. 
Litewskiego, Krakow 1897. 
Aleksandro Guagninio raš
te “Provinciarum sen pala- 
tinatuuin Lituaniae civita- 
tumque praecipuarum de- 
scriptio” (Job. Pistorii Ni- 
dani, Poloniae historiae 
corpus Basilea 1582 t. I. p. 
40). Iš visų tų aprašymų 
patiriame, kad Lietuvos Vė
luva buvus raudona. “Pri
mo itaque vexillum Magni 
Ducatus Lituaniae — rašo 
Guagnini — peculiare et 
quadringulare, ad differen- 
tiam caeterorum, sexagin- 
ta ulna s sericae telae ru- 
beae continent, in medio in
signe proprium hominem 
videlicet armatum, equo al- 
bo velociter currenti, iusi- 
denteni, gladiumque super 
caput manu extensa tenen- 
tem gestat, desuper stem- 
matis pileus Ducalis: ex al
tera vero parte vexilli pro 
insigni, imaginėm Divae 
virginis Mariae in sole cum 
puero. abet”. Iš šito apra
šymo matome, kad Lietuvos 
kunigaikštystės Vėluva bu
vus iš raudono audeklo (se- 
licae telae rubeae), 60 mąs- 
tų ilgio, keturkampė, vie
noje pusėje turėjusi išreik
šti vytį, ties kuriuo buvo

kunigaikščio kepurė, kito
je — Panos Marijos su kū
dikėliu paveikslą.

Niesiecki savo veikale 
“Korona Polska” L wow 
1728 p. 7—9, šitaip Lietu
vos Vėluvą aprašo: “Mąž 
zbroyny w szyszaku na bia- 
lym koniu, do biegu niby 
czaprak czerwony, až do ko- 
pyt konskich rozlekly, z 
trojaką zlotą frendzla w po
lu takže czerwonym; w pra- 
wey ręce miecz goly wynie- 
siony w gorų, jakoby do 
cięcia trzyma; w lewey zas, 
czyli raczey na barku jego 
tareza z 2 krzyžami zlotcmi 
w jeden spojonemi”.

Ir Žemaitijos kunigaikš
tystės Vėluva, anot Guagni
nio (in Kespublica sive šta
tus regni poloniae Litua
niae etc. p. 279), turėjus 
kaipo herbą mešką ant rau
dono lauko.

Lietuvos etmonų Vėluvos 
buvusios mėlinos; ant vie
nos pusės turėjusios vytį 
raudoname lauke, ant kitos 
šv. Stanislovo paveikslą.

Vaivadysčių herbas, pa
veikslai! Vilniaus, buvo tas 
pats, kaip ir kunigaikštys
tės: ant vienos pusės ant 
raudonos Vėluvos vytis, ant 
kitos — stiebas. Trakų vai
vadystės herbas buvo vytis 
aut raudono lauko. Taip ly
giai ir kitų vaivadysčių, 
pav. Polocko, Naugarduko, 
Brastos, Mscislavo, Minsko, 
anot Glogerio surinktų ži
nių (Geografių history cz- 
na dawnej Polski p. 274, 
276, 284, 286, 293, 301, 309, 
315,318) vytis buvęs ant 
raudoųo lauko.

Augščiaus" paduot Tįsios* ži
nios aiškiai liudija, kad 
Lietuvos Vėluva buvus rau
donos spalvos, del kurios 
ginčus kelti galima tik his- 
torijos versmių nepažįstant. 
Tauta, kuri gerbia savo 
praeitį, turi laikytis tradi
cijos ir klausime apie Vė
luvos spalvą ir nesiduoti 
klaidinti p. V. Struogiui ir 
kitiems, pavedant šitą klau
simą “balsavimui” žmonių, 
neturinčių kompetencijos. 
Nors ir yra “aišku”, kad 
visi lietuviai privalėtų tu
rėti vienodą savo tautos 
“žymę-vėluvą”, bet p. 
Struogio išrinktasis kelias, 
kuris turėtų vesti į klausi
mą: “kokios spalvos turi 
ineiti į musų Vėluvą ir ko
kioje tvarkoje jos turi but 
suderintos” yra netikęs. 
Augščiau parodyta, kad 
Lietuvos Vėluva buvo rau
dona, todėl apie suderinimą 
jos su kitomis spalvomis 
negali būti kalbama. Ypač 
negali būti priimta trispal
vė vėluva, nes tai butų 
priešinga tradicijai, kurią, 
turime apie Lietuvos Vėlu
vą. Ant raudono dugno tu
rėtų būti piešiama vytis be 
jokių rėmelių, rankoje ties 
galva laikąs tiesų kardą, iie 
kreivą šoblę; gūnia (čap- 
rak) ant žirgo turi būti 
tamsiai raudona.

D-ras J. Basanavičius.
“Tėv.”

eiepbone Yards 2750
Pirmos klesos karčema.

Turiu geriausiij gfrimy, o cigarai, 
ai net iš pat Kauno. Salė veseli- 

joms, 
iais, 
omą

čia panedS- 
mo- 

8:00

susirinkimams.
utarninkais Ir ketvergais 
šokti, fidkiai prasideda

/ T. Radavičia,
936 W. 33 St., Chicago, Ill.
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Humoras = Juokai
Vaistai

tik

vie-
Vėl

BANKkuni-
an-

kaip
JONAS M. TANANEViČIA, Sav-

nusi-

pa- Aš

jau

tik 
jo

ir
ir

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

tu-
su-
pa-

reikia 
dvasi-

' f

rūkymas 
senai

plaukinėjimai tarp 
ir Hamburg 
ir ......

atsakė
Kožuchin, susilaikydamas 
nuo piktumo.*

Vyrai kvailesni.
Mare: — Nors vyrai

““Mm

M

McAVOY BREWING COMPANY CHICAGO

A L MA MA T E R

KATALIKAS

Su doma ir labai užiman
čiai tėmijosi Natalija Kožu
chin į savo vyrą pusryčių 
metu. Pravedė ranka per jo 
plaukus ir paklausė:

— Delko tai]) sugeltai, 
mano prieteliau?

Kožuchin dirstelėjo į sa
vo žmoną nuostabiai ir tarė:

— Sugeltau? Tikrai sa
kant, delko gi aš turėčiau 
sugelsti?

— Aš taippat nežinau del
ko, bet esi sugeltęs ir tas 
man nepatinka.

— Na, tai turiu pasisten
gti, kad tas dalykas persi
keistų.

Kožuchin pakilo ir išėjo 
biuram

Dviem dienom vėliau, 
ksti rytmetį, žmona ir 
rupestingai atsiliepė:

— Ar žinai, kad tu esi ir 
vėl geltonas?... Tavo veido
spalva net mėlina, gi kakta Gydytojas, 
pasidarius kiek pilka.

Kožuchin baimingai su
šuko:

— Ką tu kalbi? Kad tai 
velniai paimtų... kasžin kas 
dar iš to gali išeiti!...

— Be abejonės tau ken
kia gėrimas. Turi pasitarti 
su gydytoj ūmi.

— Et, tie gydytojai... vi
si tokie.. .

— Na, negali Imti visi. Tr 
tarp jų yra sąžiningų žmo
nių. Jei nori, pakviesiu sa
vo gydytoją, tą, katras ma
ne gydė žiemą. Labai geras 

~"žanogTiš.' Parašysiu "jam ke
lis žodžius, be abejonės jis 
šiandie po pietų ateis.

— Ar aš išteisybės taip 
sugeltau ir pamėlinavau?

— Labai, baisiai. Jau net 
daraisi žalias mano akyse.

— O juk aš žiurėjausi 
veidrodin ir to viso nepatė- 
inijau.

— Tai pasaka... žmona, 
mat, apsigauna, gi veidrodis 
ne.

— Togu jau tasai gydyto
jas ateina.

Tuč-tuojaus po pietų atė
jo gydytojas.

— Laba diena, Natalija 
Pavlovna. Apturėjau tams
tos biletą ir norėčiau išeg
zaminuoti tamstos vyrą.

Egzaminavimas tęsėsi 
trumpai, (.lydytojas išklau
sinėjo pacientą, liepė paro
dyti liežiuvį ir tarė.

— Tamsta neturi gerti. 
Tamstai gėrimai yra nuo
dai.

— Ką tamsta sakai? Tai 
• ką aš turiu daryti?

— Ką tamsta geri papras
tai?

— Truputį degtinės, 
šampano, likerių...

— Degtinės tamsta nepri
valai visai gerti, bet ir šam
panas ir likeriai tamstai 
kenkia.

— Tatai ar verta jau gy
venti?

— Visuomet, tik 
daugiau užsiiminėti 
niais klausimais.

— Norėčiau —

— Bet gi kosėjai, tai ge
rai girdėjau, nes nemiego
jau.

— Tai kode] gi aš to ne
jaučiau?

— Nes miegojai papras
tai, kad tau ir
daug kenkia... jau 
negaliu žiūrėti į tavo dide
lius cigarpalaikius. 
šiandie pakviesime gydyto
ją, išnaujo jis tave* turi per
žiūrėti.

— Daugiau kaip juokin
ga. . . vakar kadangi štai 
kas man biure buvo pasa
kyta: Kaip tamsta dabar 
gerai iš rodą i!

— Na, taip, bet tau ten 
tyčiomis tai]) sakoma, gi aš 
žiuriu giliau, žiūriu į tave 
meilinga akim.

Tegu jau tasai gydytojas 
ateis.

Atėjo ir vėl išegzamina- 
vo Kožuchiną. Žmona, žino
ma, turėjo teisybę ir dabar.

savo
darbą, tarė:

— O rūkymą tamsta 
ri . visai mesti, nes gali 
laukti iš to sau liūdnų 
sėkmių.

Sukandęs lupas Kožuchin 
nuėjo kaipo koks kankinys 
biurkan, nutvėrė dėžę su ci
garais ir viską įmetė kaka
liu. ‘ ‘

— Labai gerai. Piktą dan
tį reikia vienu patraukimu 
išlupti.

Savaitei praėjus išnaujo 
Natalija Pavlovna kviečia 
gydytoją, kuris tuojaus ir 
ateina.

— Girdėjau, tamsta nak
timis klejoji? .

— Del Dievo! Aš nieko 
apie tai nežinau. Delko aš

— Prašau nusirengti, pa
žiūrėsime... Na, na... pras
tai su tamstos nervais.

— Ką gi aš turiu daryti, 
del Dievo meilės!

— Ar tamsta vėlai eini 
gulti ?

— Tai]), aplink trečią, 
ketvirtą, tas priguli nuo to, 
kada šugrįštu iš kliubo.

— Mano vyras lošia ka
zyrėmis — priduria Nata-

t“ *

— Kosėjai miegodamas. 
Ar tai žinai? — tarė Natali
ja savo vyrui.

Atsakymas trumpas: 
aš miegojau.

— Ką ponia sakai? Juk 
tai saužudystė! Ar tamsta 
nori pasilaikyti nors lieka
nas sveikatos?

— Suprantama.
— Tai tamsta pamesk 

kliubą su kazyrėmis po vel
nių. Vėliausia 12 tamsta jau 
turi būti lovoje, pirm to iš
trynęs savo šaltu vande
niu.

— Tegu bus taip... trink- 
siuos — atsako liūdnai Ko- 
žuchin.

Gydytojas paliko tankiu 
svečiu Kožuchino namuose. 
Jam daug reikėjo mąstyti 
apie sugadintus namų šei
mininko nervus.

— Gal gera muzika tam
sta suramisi savo nervus, 
netrukus bus statomos 
Wagnero operos...

— O, taigi man viena 
mano pažįstama nori ati
duoti savo du biletus... Ei
kim Wagnero operos pa
klausyti! — pertraukė link
smai Natalija, plodama del
nais.

— Gal užteks kokios len
gvesnės muzikos, juk aš ir 

 

taip nedaug sių^antu Wag-

nero ’operas — įsimaišė Ko- 
žucliin.

— Tuo geriau, eisi tamsta 
Wagnero perstatymai! — 
nusprendė gydytojas, kuris 
jau paliko Kožuchino nami
niu gydytoju.

Praėjo keli mėnesiai ir 
štai išnaujo Kožuchin pra
dėjo sirguliuoti. Naminis 
gydytojas išegzaminavo 
pulsą ir širdį, ir pagaliau 
tarė:

— Tamsta turi įgyti auto
mobilių. Paprastuoju veži
mu važinėjimas tamstai 
daug kenkia.

— Dar apie ką tokio pa
našaus nesu girdėjęs. Ži
nau, kad sergantiems užra
šo piliules, bet kad žmogus 
su receptu turėtum kreip
ties automobilių fabrikai), 
to nesu girdėjęs!

— Tamsta pamiršti apie 
fizišką, gydymo metodą, a- 
pie mechanoterapiją...

— Jei ponas gydytojas 
butų man receptu užrašęs 
kokį dviratį, bet dabar tuo- 
jans automobilių...

Gydytojas suraukė 
tą ir atsakė:

— Tai tegu tamsta 
duoda pas homeopatą.

Tas buvo rudens laiku: 
Kožuchin po pietų atsigulė 
prasnausti. Tečiau negalėjo 
užmigti, nes įvairių ligų bai
mė nedavė jam •ramybės. 
Pasikėlė ir norėjo nusiduo
ti į žmonos kambarį.

Iš kambario jis išgirdo 
kalbą. Nenoromis pradėjo 
tos kalbos klausyties. 
štai ką jis išgirdo:

— Privalai tai tamsta 
daryti del manęs, pone 
dy tojau!

— Nekuomet, ponia
perdidelius statai reikalavi
mus. h

j — Kokie čia dideli reika
lavimai. Juk žalias saliomis 
mums būtinai reikalingas, 
gi to seno raudono neapken
čiu.

— Ir kas man tas gali rū
pėti? Juk tai sienų lipyto
jo darbas.

— Tegu ponas gydytojas 
pagaliau sutinka, tegu ma
no vyrui pasako, kad žalia 
spalva yra tinkamesnė 
kraujo tekėjimui už raudo
ną ...

— Jau beveik į kilpas bu
vau patekęs su automobiliu- 
ini... Alano pirmieji mėgi
nimai nors tikrai buvo pa
remti ant nikotino ir alko
holio kenksmingo veikimo, 
bet dabar ponia reikalauji 
daikto, kas paliudija stoką 
logikos pas ponią.

— Tatai gerai, tegu ponas 
gydytojas pasistengia, kad 
aš gaučiau žalią salioną, 
daugiau nieko nereikalau
ju, gi kai]) tą atliksi, tai po
no dalykas...

Natalija su gydytoju nu
sidavė į miego kambarį, ieš
kodama Kožuchino. Bet te
nai jo nebuvo. Tik paskui jį 
atrado raudonam salione. 
Sėdėjo minkštasuolyj rūky
damas cigarą. Ant staliuko 
stovėjo koniako butelis.

— O, gerą dieną, daktare 
— atsiliepė jis. — Ar tam
sta kartais nepastebi, kad 
raudona spalva kenkia ma
no nervams? Deja, turiu 
tuoj aus išvažiuoti ir par
duoti savo automobilių; to
dėl pasilikite sveiki ir tai 
ant visados. Pasidžiaugki- 
te, kad sergantį Kožuchiną 
visai išgydėte... -

A. Averčenko.

Gatvėje.
— Girdėjai ką apie jau

ną d-rą K?
— E, nedaug; ligšiol 

vienas pacientas ant 
skundėsi.

— Na, tai turbūt jam 
bai puikiai sekasi, jei
vienas pacientas juo neuž
ganėdintas !

— Tai vėl čia nieko nėra 
stebėtino, nes jis iki šiam 
laikui... turėjo tik tą 
na pacientą.

Duonos musų.
Vaikas paklausė kunigo:
— Kodėl, teveli, mes pra

šome, kad Dievas mums 
duotų duonos šiandiena, u- 
žuot kad prašius visai sa
vaitei, mėnesiui, arba me
tams?

— E, tu, mažas žąsiuk, 
del to, kad ji visuomet bu
tų šviežia — atsakė 
gas.

Kodėl nedirba.
— Aš nesuprantu, 

tu gali nemėgti darbo; jis 
man yra tikru prasismagi- 
nimu — tarė vienas tėvas 
savo sunui tinginiui.

— Taip, tėve — atsakė 
vaikas — bet aš nenoriu 
pilnai atsiduoti pasismagi
nimams.

Sustabdys kvėpavimą.
Daktaras: — Ar jus jau

tėte kokius skausmus ir 
sunkumą šįryt?

Ligonis: — Taip, dakta
re. Man skauda krutinę. 
Vienintelis nesmagumas, 
kad aš* šankiai kvėpuoju.

Daktaras: — Gerai, 
duosiu _ ijuns ka-nors,

■ I l~ ■ ■ ■ ’ I ■ J '

tai sustabdvti.
•> . *

vi
sados giriasi savo gudrumu, 
bot daugelyje atsitikimu el
giasi kvailiau už moteris.

Antanas: — Iš kur tu tą 
matai ?

Marė: — Nagi kadir iš 
plauku: vyrai praleidžia de- 
sėtkus doleriu vaistams del 
plauku atauginiino, gi mo
teris už porą dolerių ima 
ir nusiperka gatavus plau-

The BRIDGEPORT 
ELECTRIC Co. Not Inc.

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

Tel. Yards 1658

442 garlaiviu 1.417.710 tonų.

Hamburg American Line
Didžiausia garlaivių kompanija svie

te, užlaikant 74 įvairius patarnavi
mus.

950 pėdų ilgas gi. Vaterland 58.000 
tonų.

919 pėdų ilgas gi. Imperator 52.000 
tonų.

Tiesioginiai 
Npw York 
Philadelphia 
Boston 
Baltimore 
Halifax

Pigiausios kainos iš ir J senąjį svie
tą.

Ypatinga domą kreipiama 1 lietuvių
Puikus išrengimai tarpdėvyj ir tre

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

Del smulkmenų rašyk

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

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

Arba pas vi'tinius Agentus.

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

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčl i tr paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svi ih.o prenumerata kaštuoja me
tui tik $21.00, pusei metų $1.00.

Raityk adresu:

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

Nauja Lietuviška Aptiek?.
Gaunama visokios gyduoles ir žo

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

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

Tananevigz Savings

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

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

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos miesto. 
PERKA ir parduoda narius ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus lutose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

FABSxVII]O Bankines Slcyneles (Boxes) saugiausiai t* 
rengtoje Rankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, Įsteigta 1398, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalu vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti Kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šilą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

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

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Biznieriai garsinkites “Katalike

Geriausi Kareiviai Tėvynės
gauna išsilavinimą vokiečių universitetuose, Čia 
jie lavina lygiai savo kūną ir protą. Tarp geru
daiktų, kuriuos jam rekomenduoja jų protingi
profesoriai yra neperdidelis vartojimas gėralo iš
selyklos apyniu kaip va

Šitas nesulyginamas alus yra 50 metų vaisins da
rymo alaus su pagelba 20-to amžiaus dirbtuvės
Yra tai geriausias produktas iš geriausių mie
lių ir apynių visame sviete. Užsakyk dėže tuoj.

Telefonuok Calumet 5401 tuoj.

McAvoy s Malt Marrow yra ypatingas pagami
nimas iš selyklos ir apynių del atnaujinimo ir
sustiprinimo kūno. Geras rustiprintojas senų ir
sergančių. Gauk pas savo aptiekorių.
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CHICAGOS ŽINIOS.
10-metinių spaudos atgavi

mo sukaktuvių pa
minėjimas.

• Spaudos uždraudimai ir 
atgavimas musu tautos his- 
torijoj pasiliko Įrašytu di
delėmis (stambiomis raidė
mis.

Uždraudimas spaudos, tai 
buvo nuožmus rusų biuro
kratijos pasikėsinimas ant 
musų tautos gyvybės. Kada 
šiaurės dvigalvis aras išskė
tęs stiprius sparnus jau-jau 
kėsinosi Įleisti savo aštrius 
nagus musų tautos širdin, 
kad išplėšąs iš jos paskuti-, 
nę lietuviškos dvasios kibir
kštėlę, staiga blikstelėjo be- 
rosianti kibirkštėlė, sudre
bėjo lietuvio krūtinė ir šir
dis, pajutus! pavojų, karš
čiau ėmė plakti, gamindama 
naują gyvybės srovę. Pa
budo . vaidylos, pažvelgė 
šmėklai-arui į akis ir susi
tvėrė ranka į ranką, petys 
į petį, puolė kurstyti gęs
tančią gyvybės ugnelę. Už
žiebė “Aušrą”, suskambino 
“Varpą” ir pastatė prie 
apsiblaususiu tautos auku
ro “Tėvynės Sargą”.

Sušvito “Aušros” spin
duliai ir nušvietė mingan
čią- Lietuvą. Užgaudė skar- 
du^“Viį-po” balsas: “Kel
kite!... kelkite!... kelkite!...” 
ir nugirdę jo aidą Lietuvos 
sūnus kėlėsi kovon prieš 
šmėkią-arą. Tie vaidylos ne 
kas kitas, kai]): Basanavi
čiai, Kudirkos, Tumai, Pie
tariu i, Šliupai, Šernai ir ki
ti, kurių nekurie pailsę ko
voj su aru krito kovos lauke.

Dabartės, praslinkus 10 
metų nuo to laiko, kuomet 
musų pirmtakunai laimėjo 
kovą ir nubaidė nuo musų 
galvų dvasios priešą, baisų
jį šmėklą-arą, ištikro džiau
gsmingai galime minėti a- 
nuos kovos laimėjimo lai
kus. Iš daugelio didesnių 
Amerikos lietuvių kolioni- 
jų praskamba žinios apie 
iškilmes paminėjimui to 
svarbaus laimėjimo — at
gavimo spaudos. Iš Lietu
vos miestų (Vilniaus, Kau
no, Šiaulių) taippat girdisi 
tų sukaktuvių apvaikščioji
mo atbalsis.

Chicagos lietuviai šią gar
bingą šventę apvaikščiojo 
su dideliu prakilnumu, pa
likusiu ilgam laikui • daug 
šviesių Įspūdžių. Pirmasai 
sumanymas švęsti 10-meti- 
nes spaudos atgavimo su
kaktuves kilo tarpe T. M. 
D. 22 kuopos narių. Prie 22 
kp. buvo prisidėjusi Chica- 
gos Dr-jų Sąjunga ir kelin
tas kitų dr-jų, bet kilus ne- 
sątarvei delei kalbėtojų, ki
tos dr-jos atsimetė ir T. M. 
D. 22 kuopai vienai buvo 
lemta tas sukaktuves su
rengti. Apvaikščiojimas į- 
vyko sekmadieny j, gegužio 
10 d., nemažoje Mark Whi
te Square salėje, kuri buvo 
pilnutėlė publikos. Virš es
trados ant spalvuotos dro
bulės skambėjo parašas: 
“10-metinių spaudos atga
vimo sukaktuvių paminėji

mas T. M. D. — Didžiuoki- 
mės laimėjimu, Įgytu per 
skausmą ir kovą!” Matyt, 
visiems tie žodžiai ką tai 
skaudaus ir nepaprasto pri
minė, nes publika su di
džiausia durna ir romybe se- 

Įkė atsiliekančią programą, 
jei butų musia skridusi per 

įšalę, tai jos sparnų dūzgė
simas butu buvęs girdimas 
;— tai]) buvo tylu.

Programas susidėjo iš 
(prakalbų ir koncerto sky
riaus. Pirmasai kalbėjo d- 
! ras A. K. Rutkauskas. Jis 
j trumpoje kalboje išdėstė 
I spaudos svarbą žmonijos 
[gyvenime. Toliau sudainavo 
i porą dainelių: “Jojau die
nią, jojau naktį” ir “Kur 
į bakūžė samanota” Pr. Ja
ukutis ir p-lės E. ir O. Ru- 
dauckaitės, ją sesutei pui
kiai akompanuojant, sudai
navo L. Eremino komp.:į 

i “Atsisveikinimas su Al- 
pais” ir “Tėvynė”. Po jų 
kalbėjo kun. Fab. Kemėšis. 
Jisai gyvais faktais ir pa-į 
vyzdžiais perbėgo laikotar
pį nuo pat užsimezgimo 
musų literatūros, aiškiai iš
dėstydamas nuopelnus pir
mųjų musų rašliavos žvaig
ždžių: Mažvydžio, Bretkū
ną, Daukšos, vysk. M. flięd-; 
raičio, Valanč. ir k. Išdėstė 
Muravjovo troškimus suru
sinti Lietuvą. Labai akylai 
atvaizdino lietuvės moteries 
nuopelnus apginime savo 
bočių kalbos, jisai sakė: 
“Garbė, jog mes išliko: <ę 
gyvi savo dvasioj priguli 
lietuvei moterei”, jis čia! 
privedė pavyzdžiu p. Rim
šos veikalą “Lietuvos mo
kykla”, atvaizdinantį, jog 
tuose laikuose neturint savo 
rašto vienu iš garbingiausių 
mokytojų ir lietuvio dvasios 
stiprintojų nuo 1864 iki 
1904 m. buvo lietuvė mote
ris; ji, sėdėdama prie rate
lio, viena ranka laikydama 
siūlą, antraja rodė savo 
vaikui raidos iš lietuviškojo 
elementoriaus. Jisai sakė: 
“Už spaudos atgavimą ko
vojo visi luomai ir sluogs- 
niai, pradedant nuo berno- 

įsamdininko.” Daug pavyz
džių privedė iš savo atsimi
nimų, iš sulenkėjusių kuni
gų gyvenimo. Buvę tokių, 

j kurie stačiai sakydavę, jog 
maskolių valdžia butų kvai
la leizdama lietuviams 
spaudą ir ji to nekuomet 
nepadarysianti. “Rusų val
džia, uždrauzdama spaudą, 
manė lietuvius atitraukti 
nuo sulenkėjimo, tečiau ne- 

I permatė vieno dalyko, jog 
'jiems, neturint savo spau
dos ir nesuprantant rusiško 
rašto, nieko kito nelieka, 
kaip tik imties lenkystės ir 
tukino budu iš spaudos už
draudimo nauda buvo ne 
Rusijai, bet Lenkijai, nes 
dauguma lietuvių sulenkė
jo” — sakė jisai.

Po jo kalbai labai gra
žiai ir maloniai pakuteno

Moniuškos “Laivinę dai
ną” ir dar kitą neužvardin
tą dainelę.

Po jos kalbėjo B. K. Ba
lutis. Jis apibendrino kal
bas pirmutinių kalbėtojų. 
Savo ypatinga iškalba darė 
nepaprastai gilų Įspūdi. Ro
dos visus klausytojus per
nešė per platųjį vandenyną 
ir gyvenome visi nebe šių, 
bet anų laikų gyveniniu.
Lietuvos kovą su Rusija už 
spaudos laisvę prilygino 
labai vykusiai prie meškos 
ir vienuolio. “Ėjo pakelei
vingas vienuolis per girią 
ir apilsęs sumanė pasilsėti, 
tuom tarpu šiaurės meška, 
pajutusi beginklį vienuolį, 
išplėtusi savo plėšrius nas
rus jau, jau ketino pakaušį 
pamėginti, bet pajutęs vie
nuolis žiebė tabokos ragą, 
kurį jau išanksto turėjo pa
gaminęs, jai į nasrus ir meš
ka išsigandusi staugdama 
pabėgo atgal į girią. — Rei
kia pasakyti, jog tos 
tabokos išdirbėjais buvo 
Prūsų ir Amerikos lietu
viai” — kalbėjo jisai — “jų 
Mažojoj Lietuvoj ir Ameri
koj buvo spauzdinama pir
mieji lietuviški raštai, o iš 
ten skleidėsi po plačiąją 
Lietuvą.”

Pabaigoje didžiulis “Bi
rutės” choras, p. A. Pociaus 
vedamas, sudainavo: “Jau 
slavai sukilo”, “Kur bėga 
Šešupė” ir “Lietuva tėvynė 
musų” publikai pritariant. 
Reikia pridėti, jog “Biru
tės” choras šiandien Chica- 
goje drąsiai galima pasta
tyti priešakyje visų Chica- 
gos chorų, bent šį sykį vi
si tą pripažino. Gaila tik, 
kad jis taip retai publikai 
girdžiamas, Po programai 
visus svečius ir programe 
dalyvavusius nufotografa
vo p. Stankūnas.

Spaudos sukaktuvių pa
minėjimo rengėjai ir suma
nytojai yra: d-ras K. Drau
gelis, P. Baltutis, P. Kur- 
kulis, S. P. Tananevičius, 
J. Jakaitis ir P. Mulevičius.

Draugmylis.

“Vyčiai” surengė 
paskaitą.

Gegužio 7 d. Apveizdos 
Dievo salėj vietos “Vyčių” 
kuopa buvo surengus pas
kaitą. Dr. A. K. Rutkaus
kas skaitė apie svaiginamų
jų gėrimų kenksmingumą 
žmogaus kunui ir dvasiai. 
Priegtam buvo rodomi pa
veikslai, kurie vaizdingai 
liudijo, kaip svaigalai trum
pina žmogaus gyvenimą, į- 
varo įvairias ligas ir pripil
do žmogaus gyvenimą viso
kiomis nelaimėmis.

Žmonių buvo prisirinkę 
pilna salė. Ineinant salėn, 
kiekvienas turėjo nusipirk
ti už penkis centus tautinių 
ženklelių.

Susirinkusieji visi ati
džiai klausėsi išrodinėjimų

klausytojų ausis savo švel- baisių vaisių vartojimo 
niu soprano p-ni M. Janu- svaigalų. Teko kaikitrių nu- 
sauskienė, sudainuodama girsti nuomones apie pas-

10-METINIŲ SPAUDOS ATGAVIMO SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMAS, ATSIBUVUS CHICAGOJ, ILL. Geg. 10 d. 1914 m. (Darbas W. .T. Stankūno)

kaitą. Vieni, matyt, pasi
naudos; sakė: ’‘Jei jau svai
galai taip kenkia žmogui, 
tai aš jų daugiau nevarto
siu.” Dieve padėk taip sa
kiusiems ištesėti. Kiti-gi ki
tos buvo nuomonės. Girdi, 
svaigalų kenksmas, tai esąs 
tik daktarų gązdinimas ir 
prasimanymas. Jei tokie tik 
atsimerktų ir pažvelgtų į 
gyvenimą, tai be daktarų iš
rodinėjimų patįs pamatytų 
svaigalų vartojimo pragaiš
tis. Juk kur tik svaigalai 
vartojama, ten skurdas, ne
galės, ligos, '

Judkm Jonas.

“Birutes” šeimininis 
vakaras.

Pereitą subatą,. gegužio 9 
d., “Birutės” df-ja “Auš
ros” salėj buvo surengus 
pasilinksminimo šeimininį 
vakarėlį. Kaip paprastai, 
“Birutės” dr-jos vakarė- 
liuosna susirenka gražus 
jaunimas, taip ir šiuo kartu 
buvo susirinkęs labai dide
lis gražaus jaunimo būrelis. 
Nedidelėj salėj net perankŠ- 
ta buvo. Programėlis susi
dėjo iš deklemacijų ir trum
pų prakalbų. Ant programų 
buvo taipgi dvi mergytės 
Micevičiutės — Julytė ir 
Vandytė, juodvi dainavo, 
paskui šoko kokietką. 
Trumpai, bet gerai kalbėjo 
p. P. Kurkulis. Vakarie
niaujant kalbėjo p. P. But
kus, dr. A. K. Rutkauskas 
ir'p. Glebaitis.
Rašinskis paminės 12-kos 

metų savo veikimo 
sukaktuves.

Gerai žinomas lietuvis fo- 
tografistas, p. J. Rašinskis, 
kuris turi ofisą ant Bridge- 
porto po num. 3213 So. Mor
gan g. ir Apveizdos Dievo 
parapijoj po num. 665 W. 
18 g., ateinančią subatą iš
kilmingai paminės 12-kos 
metų savo veikimo sukak
tuves. Tą dieną bus muzi
ka, dalinamos dovanos, i- 
mamos puikiausios fotogra
fijos už pigią mokestį.

P-nas J. Rašinskis se
niausias ir vienintelis dip
lomuotas Chicagos lietuvis 
fotografistas. Tam tikrus 
mokslus išėjo garsioj Effin- 
ghamo, III. mokslo įstaigoj. 
Ją pasekmingai pabaigęs, 
1902 m. ant ĮBi’idgeporto 

užsidėjo ofisą ir su dideliu 
pasisekimu varėsi. Gerai iš
sidirbęs biznyj, užsidėjo an
trą ofisą Apveizdos Dievo 
parapijoj. Dabartės p. J. 
Rašinskis yra vienas turtin
giausiųjų Chicagos lietu
vių.

P-nas J. Rašinskis kilęs 
iš Kauno g., Raseinių p., 
Kaltinėnų p. Jau yra arti 
24 metų, kaip Amerikoj. 
Visą laiką išbuvo Chicagoj, 
apart laikotarpio, kuomet 
mokinosi. Yra apsukrus, 
sumanus vyras.

Apsukrios Bridgeporto 
mergelės surinko 

$193.33.
Pereitą nedėlią, gegužio 

10 d., visose Chicagos para
pijose buvo renkamos au
kos lietuvių šv. Kazimiero 
vienuolynui. Buvo tai “Tag 
Day” — Gėlių diena. Ant 
Bridgeporto prie šv. Jurgio 
parapijos buvo paskirta 10 
mergelių, perdėtine kurių 
buvo ])-lė Zofija Urbiutė. 
Aukų rinkėjos sutiko labai 
prielankių, duosnių žmonių, 
bet nemažai taipgi ir tikrai 
berniškų grubijonų. Buvo 
ir taip sugrubėjusių, sumu- 
žikėjusių, kad be jokios pa- 
godonės drėbė nedailius žo
džius ne vien į įstaigą, ku
riai aukas rinko, bet ir į pa
čias rinkėjas. Vienok su
rinkta graži suma — $193.- 
33, kas liudija abelną lietu
vių duosnumą ir prielanku
mą naudingai įstaigai.

Ant Town of Lake šv. 
Kryžiaus parapijoj rinko 30 
mergelių ir surinko daug 
daugiau, negu ant Bridge
porto.

Pilna Gėlių dienos atskai
ta bus vėliau.
Be pavelijimo nevalia tu

rėti revolverių.
Jau “Katalike” buvo 

minėta, kad Chicagoj apvo
gimų, žmogžudysčių dau
giau tinkasi, negu bile ko
kiame kitame mieste pasau
lyj. Miesto valdžia ne juo
kais ėmė rupinties apie pik
to sumažinimą. Pereitą pa- 
nedėlį, gruodžio 11 d., mie
sto taryba išdavė įstatymą, 
kuriuo uždraudžiama turė
ti revolverius be tam tikro 
leidimo.

Nauju įstatymu reikalau
jama, kad norintis turėti 

revolverį, turi gauti leidi
mą nuo policijos viršininko, 
užmokėti $1 ir priegtam už 
jį turi paliudyti du mokes
čių mokėtojai. Visi parda
vėjai revolverių asmenims, 
neturintiems leidimo, mo
kės bausmės nuo $50 iki 
$100.

Dar draudžiama išstatyti 
revolverių ar kitų ginklų 
languose taip, kad jie butų 
matomi nuo gatvės. Už tokį 
prasižengimą bus baudžia
ma nuo $25 iki $200. Už 
ginklų turėjimą prie savęs 
baudžiama bus -$100. Viso
kie ginkluoti plėšikai bus 
skaudžiai baudžiami.

Naujo įstatymo sumany
toju yra aldermanas Nan
ce. Miesto taryboj, išrodinė- 
dainas reikalingumą regu
liuoti ginklų pardavinėji
mą, pasakė, kad per pasta
ruosius septynis metus 6.- 
000 žmonių buvo pašauta, iš 
kurių 2.000 mirė. Pereitais 
metais kasdien buvę nušau
ta po vieną žmogų. 63'f vi
sokių žmogžudysčių buvę 
papildyta revolveriais ir 
29% saužudysčių papildyta 
revolveriais. Nuo balandžio 
20 d. š. m. iki gegužio 10 d.

. m. 21 žmogus buvo areš
tuotas už nešiojimąsi revol
verio. Iš jų buvo 60 nubaus
ti, 14 bylos dar nepasibaigė, 
kiti paleista.

“Genovaitės” Kliubas.
Šis kliubas nuždėtas kovo 

11 d., 1914 m. Vyriausybė 
vra iš sekančiu asmeniu Z. 
Urbiutė, pirmininkė, P. Ru- 
dauskaitė, vice-pirmininkė, 
M. Overlingiutė, prot. rašt., 
J. Adomavičiūtė, fiu. rašt. 
ir išdininkė.

Mitingai laikomi kas pir
ma ir trečia sereda kiekvie
no mėnesio Fellowship Hou
se, po num. 831 W. 33 Pl. 
Draugijon priguli 25 narės. 
Kviečiama merginos prisi
rašyti minėtan kliuban.

Vakaras kningyno naudai.
Gegužio 10 d. Meldažio 

salėj atsibuvo Lietuvių Vie
šo Kningyno naudai vaka
ras. Jį surengė devynios 
dr-jos, kurios tą kningyną 
remia.

Vakaro programas susi
dėjo iš lošimo veikalo “Deg
tinė” ir “Kaip pasiklosi, 
taip ir išmiegosi”. Atvaidi

no T. M. D. 28 kuopos artis
tai. Apskritai imant, loši
mai pusėtinai nusisekė. Per 
pertrauką p-lė K. Zauriutė 
dailiai padeklemavo eiles. 
Be to buvo prakalba. Kal
bėjo p. St. Biežis. Trumpai 
išrodinėjo lavinimosi reika
lą ir ragino prie mokinimo- 
si anglų kalbos.

Po to prasidėjo šokiai ir 
žaismės. Žmonių buvo dau
goka) ir visi gražiai pasi
žmonėjo ir pasilinksmino.

Pušyno Genys.

JJJoksleivi u.
Ateinantį nedėlios vaka

rą, 17 d. gegužio, šv. Jurgio 
parapijos svetainėje atsi
bus du puikių puikiausiu 
vaidinimu. Bus lošta dvi ko
medijos “Nesipriešink” ir 
“Taino vargai”, taipgi bus 
deklamacijos, kalbos ir ba
lalaikų orkestrą. Po viskam 
bus lietuviški puikiausi šo
kiai su skrajojančia krasa.

Šį vakarą parengia II ir 
V kuopos Sus. Liet. Rynio- 
Katalikų Moksleivių Ame
rikoje. Patartina tad vaka
ran atsilankyti kiekvienam, 
nes gal dar nei vienas ne
pamiršo įspūdžio, kokį pa
darė į lankytojus pereitas 
1913 m. moksleivių vakaras.

Pelnas šio vakaro paskir
tas įsteigimui Lietuvių Ko
legijos ir “Moksleivio” fon
dui.

J. 4.

Pas šiuos žmones galima 
nusipirkti ‘ ‘ Katalikas ’ ’ 

kas savaitė ir užsi
mokėti prenu

meratą:
Juozas Drazdauskas, 

10806 Wabash avė.,
Dominikas Galininas, 

6004 So. State* st.,
J. Il gandas,

1841 S. Halsted st.,
M. P. Kaitis,

1607 N. Ashland ave.,
P. Kenutis,

3238 So. Halsted st.,
J. M. Medialis,

8707 Commercial ave.
K. L. Piasecki,

4629 S. Ashland ave., 
M. J. Tananevicz,

670 W. 18th st.,
M. G. Valaskas,

439 Kensington ave.,
M. Wabol,

1700 N. Ashland ave.

7



io KATALIKAS

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 pikiiinkams. Gerbiamos drau
gijos teturį tą vietą savo dbmoj. 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, datžo užveizėtąją.

RIEKĖJOS AUKŲ SV, KAZIMIERO VIENUOLYNUI ŠV. JURGIO PARAPIJOJ. ČS1 ■> (W. J. Stankūno)

POLITIKA.

(Pabaiga nuo 1 pusi.).

žemius, gi save — sultanu. 
Raisuli jau labai daug ten 
dakarto fraricuzams ir visa 
bėda, kad jo ligšiol negali 
niekur sugauti, o tuomet be 
abejonės ji “apkarūnuotų” 
sultanu.

pereina revoliucionistų pu
sėn/

Tuo tarpų Portugalijos 
valdžia yrą.bejėgė. Prisieis 
kitoms valstybėms ten įsi
maišyti. / ...

įNAUJAS KANADOS VĮ- 
CK KAR ALIU St"*

Juomi busiąs princas Ale
xander of Teck.

Anglijos princas Alexan
der of Teck paskirtas Ka
nados general i u gubernato
riumi arba vice-karaliumi 
vieton dabartinio generalio 
gubernatoriaus princo Cau- 
naught. Ši žinia oficialiai 
paskelbta Londone.

Princas Aleksandras yra 
dabartinės Anglijos karalie
nės Mary brolis. Jis 
vietą užims ateinantį 
lių mėnesį.

Princas Aleksandras
geras kareivis, bet mažą su
pratimą turįs kas link ad- 
ministracijinio valdymo. 
Tečiau jis esąs energingas 
ir todėl, sakoma, greitai su 
šalies valdymu apsiprasiąs.

Jis turįs 40 metų am
žiaus. Vedęs Aliciją “of Al
ban v”, turis viena sunu ir 
vieną dukterį.

APSILANKYMAS ATI
DĖTAS.

Bulgarijoj? karalienė neat- 
keliaus i Ameriką.

Bulgarijos kąrąlienė Ele
onora pagaliau nuspren- 
džius nekeliauti šiemet į 
Suv. Valstijas. Oficialis ta
me dalyke paskelbimas se
kančiai skapiba:

“Akivęi-Moj atsitikimų 
Amcrikojį;|jjųi‘ių išsivysty
mą. ir bėgį, karalienė Ele'o- 
norą su <ypgjingu prisiriši
mu tėmijasi, jos seniau pie
nuojama kelionė atidėta lig 
laikui, kuomet leisią tai da
ryti polifikijiės aplink}-

NATŪRALIZACIJA 
D. BRITANIJOJ.

Parėdymų permaina kas 
link pilietybės.

Anglija Įnešus i savo vi
sos imperijos parlamentus, 
ty. į Anglijos, Kanados, 
Australijos, Naujos Zelan
dijos ir Naujos Funlandi- 
jos, projektą kas link sve- 
timžemių natūralizacijos vi
soj imperijoj. Naujuoju 
projektu reikalaujama, i- 
dant svetimžemis, norintis 
palikti 1). Britanijos pilie
čiu, I). Britanijoje išgyven
tų ne mažiau penkių metu. 
Dabar reikalaujami tik tris 
metai.

Ir žmoniją naujais
Idealais šviesiais
Pradėtu savo sielą dabinti.

* *
Suskambėjo varpai,
Lyg perkūno trenksmai, 
Plaukia aidas galingas erd- 

vėsna.

pri-

RUSIŠKAI EUROPIŠKAS DAKTA
RAS MEDICINOS IR 

CHIRURGIJOS.

Dr. H. M. Herzman
Gydo j v vairias Ligas Vyrų Moterų 

ir Vaikų.

Ofisas 971 W. 18th St kamp Morgan St 
Canal 3110, Gyv. 3412 S. Haisted St.
Valandos: 10 iki 12 ryte 7 iki 8:30 

vai. nedelioms 10 iki 12 po piet.
Valandos: 8:30 iki 9:30 ryto 3 iki 

4 po pietų ir po 9 vakare.

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

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

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

Specijališkos kainus ant skrynių ir valizų.
Reikalaujant laiškais, greitai išpildomo.

S. GORDON, 1413 S. Haisted St., Chicago, Ill.

Del MOTERŲ 
\ūr. SIEMINOWICZ

ofisas kur gydo speci-
1515 1T10^ei‘^

Division gXig“S be °'Kertė Milwaukee^®. PCIRCIJU.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

tftlaikan krautuvų vyrišką aprėdalų, skrybėlių, Sevarykų ir 
batų, 4il ataterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

S252-54 So. Morgan St. Chicago. Ill.
Telephone Yard* 6685

Tel. Monroe 2731.”

'alandos: nuo 3 iki 
kare. Nedeldienį nuo 101 

iki 11 ryto.

Gyvenimo vieta:
4105 N. Avers Ave

Tel. Irving 21563.

Taippat 
k nius atva 

žiavusius 
iš ki- 

tur.

Kįla meilės liepsna,
Aušta laisvės diena,
Gimsta j^kąįstiis troškimai

įJ žmonėsna.
Vardunas.

Apmokate Anglišką kalbą?*?

savo
spa-

esąs

Tukino Hudu ameriko
nams neteks pamatyti vie
nos Europos karalienių. Vis 
tai padarė Dėdęs Šamo su 
Meksiku siisikivirei j imas.

ir

JUODUKŲ REVOLIU
CIJA.

Kongo nigeriai žudo balt- 
veidžius.

Port liga Ii j < >s kolioni jo j e 
Konge, Afrikoj, nigeriai su
kėlę revoliuciją. Nigeriai 
pirmiausiai užpuolę katali
kų misijas ir išžudę daugiau 
20 misionorių.

Angoli gubernatorius su 
savo kariuomene buvo pasi
leidęs prieš sukilėlius, bet 
liko sumuštas ir turėjo 
traukties šalin. Tuo tarpu 
nigeriai eina kairiuoju upės 
Kongo pakraščiu ir visas 
baltveidžių sodybas ir kas 
papuolė naikina. Maži so
dybose garnizonai negali 
jiems pasipriešinti, juo la
biau. kad tuose garnizonuo
se yra daug' nigerių ■ ir tie

CHINIEČIAI PIRATAI.
Keliavo laivu ir aną 

apiplėšė.
San Francisco uostau to

mis dienomis iš Rytų at
plaukė garlaivis “Nippon 
Maru” irratvęžė žinią, kad 
cliiniečiai piratai (jūrių raz- 
baininkai) užpuolę ant gar
laivio “Shing-Tai” įgulos, 
kurią apvfeikę ir laivą api
plėšę. .

Tasai garlaivis išplaukęs 
iš Hong-jębng uosto su 17 
keliauniiikąis, gabendamas 
$30.000 aukse.

G a ngrėĮĮ^garlaivis atsira
do jūrių tolumoje, tie ’ ke
liauninkai, kaip paskiau 
paaiškėjo, piratai — puo
lėsi ant saugojančiu pini
gus kareivių ir juos visus 
išžudę. Paskui pasiėmę vi
są aiiksą privertė laivo įgu
lą pasukti laivą į pakraš
čius ir juos paleisti.

“Nippon Maru” laivo ka- 
pitonas tvirkina, kad Ra
miojo vaiidėiiyno pakraš
čiuose ties Chini j a pirat ų 
tik knibžda ir garlaiviams 
baisu ten plaukioti.

MALDOS UŽ ORO 
LAIVYNĄ.

Tai vis kaizerio išmislas 
parėdymas.

Sulyg kaizerio ^Vilhelmo 
parėdymo visoj Vokietijoj 
protestantų dvasiškija savo 
maldose visuomet turi pa- 
minėti ir oro laivyną. Tatai 
kiekvienas pastorius nuo 
šio laiko, pabaigęs mišias, 
privalo inelsties už cieso
riaus visus namiškius, už 
jo dinastiją, už kariuomenę 
ir už karo bei oro laivynus. 
Be to paskiau busią dar pri- 
dėta specialė maldelė už 
styrimus orlaivius...

Konrentariai nereikalingi.

Jo troškimas.
Kuomet nuteistam miriop 

prasikaltėliui užkabino vir
vę ant kaklo ir paklausė, ar 
jis jau nieko neturi sakyti 
atsisveikindamas šį pasau
lį, tarė: — Pasakykite ma
no namiškiams, kad aš šian
die nevakarieuiausiu.

Telephone Yards 6870

K. J. FILLIPOVIČIUS 
t Parduoda už lajjąi že

mas kainas (prekes) 
namus, lotus ir far- 
mas, kurių turi di
džiausi pasirinkimą. Ap
saugoja nuog ugnies 
namus, biznius ir fur- 
ničius geriausiose kom
panijose. Perkantiems 
property dirba visokias 
reikalingas popieras ir 
parūpina paskolas mort- 
gečius. Parduoda lo
tus visose Chicagos 

miesto dalyse nuog $5- 
00 ir aukfičiaus. Taip

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

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

Vfifoeis fSi-srrfs Seje » utat BMJ.isga Jayg*. ~~-r-
—fįį—— Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Eankvcdis bei 
žodynėlis LietuviŠkai-Angllškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Ajį-adiiigįie. 
Kaip Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiu. <J Yra tarprakttWis 
RANKVEDIS del išmokimo garai skaityti ir ištarti angliškus žodžius, ą Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietojo telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trecioje ejlėje teisingas ištarimas. ,<J 'Poliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Augliškas su Fonetiškų Ištarimu. <J Ulonais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje, <J Pagalios tal
pinąs! trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jųgtinių Amerikos Valstybių Piliečiais. Kiekvienas lietuvis atvy
kęs | šitą salj privalo nors siek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
eito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplomentas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose. 
Gražiais audimo apdarais ■

$1.25
$1.50

Lai užgausta varpai...
Ant kalnelių augštų, 
Kur už pat debesų, 
Jųjų smailios viršūnės bal

tuoja,
Kur nėr proto minties, 
Nei žmonių gyvasties, 
Tik viens laisvasai aras pla

snoja,
Aš statyti ten trokštu 
Šviesią pilį su bokštu, 
O į bokštą įkelt aukso

Kad j u aidas skardus. 
Malonus ir graudus 
Palengvint visu žmonių

var- 
pus,

var- 
gus.

Lai Užgausiu varpai
Po šią žemę plačiai,
Meilę žadint, laisvužę gai

vinti

Pranešimas Lietuviams!
M. J. Tananeviczio Banka

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

Valandos batikos:
Panedėlyj, Serėdoj, Ketverge ir Subatoj 
nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro. 
Utarninke ir Pėtnyeioj nuo 8 valandos ryto 
iki 6 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.

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

€ Jonas M." Tananevičia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

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 prieina mos ir biedniausiam žmogui. Nepraleisk 
progos tapti neprigulmingu ir tuojaus kreipkis artimesnėms 
žinioms pas:

A. VISBARAS & CO.
DEPT. K.

3112 So. Haisted St., CHICAGO, ILL.
TELEPHONE YARDS 3158

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT“^®

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

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

Carr Bros. Wrecking Co.
3003-3Q39 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PRAMONES ĮSTAIGA 

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

“VILIJOS” Bendrovė,
POLTAVOS GAT. 85, VILNIUS.

tam

Jai-

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

tikri vastai yra vartojami.
liayzels Hair Tonic yra vienas iš geriausių vaistų, 

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.
2<24 So. Oakley Ave., Chicago, Ill.
Reikalaudami pasiųsti vaistų, visados ir pinigus prisiųskite.

NEUŽMIRŠK!
Kad mes laikome puikiausių ir geriausių gvarantuotų tik

ro aukso laikrodžių, žiedų, jubilicrijos ir muzikos prekių.
Parduodame tąvorus 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.

8
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KATALIKAS " 11

Naujenybes.
Naudingi pramanymai, įvairiausių visokių 
daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, visokie žmo
nių sumanymo prajovai ir taip toliaus.

šiuomi pranešame gerb., draugijoms, kliubams ir pavienėms < 
ypatoms, kad “KATALIKO“ Kningyne įvestas naujas skyrius ga
minių ir metalinių antspaudų. Turėdami kokius nors darbus pa
veskite mums, o mes tai atliksime pigiausia ir geriausia. Čionai 
parodome keletą antspaudų pavyzdžių, kas yra reikalingiausia 
draugijoms bei kliubams.

Kaip gydoma ligoniai pas 
eskimosus.

Esldmosai, kai]) ir kiti 
laukiniai žmonės, mano, 
kad jei žmogus suserga, tai 
į jį pikta dvasia yra inėjus. 
Taigi vienintelis daiktas 
lieka išvaryti piktą dvasią 
iš žmogaus. Paprastai yra 
specialistai, kurie varo pik
tas dvasias ir gydo sergan
čius. Eskimosų “daktaras” 
užsivelka tam tikrą siauta- 
lą, užsimauja dideles piršti
nes su ilgais pirštais, užsi
deda kauke, plunksnomis 
aprėdytą ir per dienas be' 
judėjimo stovi prie ligonio 
arba kol ligonis pasveiksta.

gijoj 13.350; Šveicarijoj 
10.370; Kanadoj 34.793; Su
vienytose gi Valstijose 1.- 
435.000.

Šitokios ir kitokios i tą pana
šios antspaudos reikalingos ir la
bai tinkamos draugijoms, korpo- 
racig’opis ir kitokioms Įvairioms 
Įstaigoms.

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

Su visokiais reikalais kreipkitės:
“KATALIKO” Kningynas. į

3249 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

Kišeninė antspauda, puikiai pa-
■ X ■

dirbta iš alumininio metalo, leng

vutė ir geriausia iš’ visų.

Kaina ......... ,?fftį........ $4-50

Grafofonas ir 30 abipusių
lietuviškų ir angliškų rekordų už $35.

Ar ilgas yra gyvulių 
amžius.

Gyvuliai, kurie negreitai 
auga, negreitai ir susėsta. 
Gerai užlaikomas dramblys 
sulaukia šimto metų am
žiaus. Sako, kad tiek išgy
vena erelis. Kiti gi tvirtina, 
kad ereliai sulaukia ir 200 
metų amžiaus. Bet tai visgi 
trumpas amžius sulyginus 
su bangžuvės ■ amžių. Nes 
tas gyvūnas sulaukia-’----500 
metų-;amžiaus?“ Nors bang
žuvės metrikų, nebuvo su
rasta, bet kaikurios sugau
tos bangžuvės, kurios, pa
sak mokslo vyrų, galėjo tu
rėti net 1000 metų amžiaus.

Vidutinis gyvenimų ani- 
toks: avies“ $2 iiW- 

tų, katės — 13, šunies — 15, 
karvės — 25, liūto — 40, 
krokodiliaus — 300; vytu
rio 18, lakštingalų 18, ba
landžio 20, gervės 24, žvirb
lio 40, žąsies 50, varnos 100 
metų.

Judamieji paveikslai 
Chinijoj.

Pastaruoju laikų... įsteigta 
kaikuriuose Ghimjos'’' mies
tuose judamųjų pateiksiu 
teatrėliai. Jų yrą- mieguo
se Hong Kong, Shanghai ir
k. Chinai į juos labai skait
lingai lankosi ir mėgsta. 
Veik visos mašinos, ir fil
mus atgabentos yra iš; Su
vienytų Valstijų, Nieko ne- 
perstatoma ligšiol iš ehinų 
gyvenimo. Iš ITonghong yra 
filmus siuntinėjamus į vi
sus miestus,,kur tie teatrė
liai randasi. tJau įvesta, ir 
ant Filipinų salų, 'Siamoj, 
Indochinijoj ir k.
Senovės parašai Korėjoj.
Daug tūkstančių lentelių 

su visokiais parašais, rasta, 
Korėjoj ties vienu .budistų 
vienuolynu. Spėja, kad tįe 
parašau buvA' padaryti ap- 
link SQ() metų atgal... Namai; 

‘Ičriy tos"lenteles rasta, pa
sak' tyrinėtojų,. esanti, arti
l. 100 metų senumo. Aplink 
namus auga ir keroja labai 
didžios ,liepos. Daįųg- vįspkių 
turistu lahkvdavos’i ‘i ta 
■Vietą .pasigrožėti įstabiais 
juodžiais. „Historiški 'radi
niai labai.' svarbus ir labai 
didelės vęrtęs’ iš‘,d’ailišk<)' at-

BEVAMZDYS GRAFOFONAS “HARMONY”.

Igyję ŠĮ bedemzdį grafofoną, jus galite savo namie klausyties: operų, 
dramų, taippat puikiai dainuojamų ir giedamų, kaip garsiuose teatruose 
Jus galite klausyties visokių pasakų, monoliogų, dainų, taipgi Įvairių šokių, 
grojimų ir Įvairių-įvairiausių maršų. Jums turint šį grafofoną nereikės sam
dyti muzikos, galėsite čia pat namie klausyties visokių valcų, polkų ir t. t. 
“HARMONY” grafofonas yra naujausiai ištobulintas.

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

Ši mašinėlė yra padaryta iš ąžuolo, su dailiais pagražinimais.
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 paskutinėj technikos išradimų ir ge
riausia ištobulinti.

Šokiai, Dainos, Orkestrą, Deklamacijos, Juokai.
■' *•

didelų. 'ilgi streikai, tai tuo
met ir. žiurkės tą labai at
jaučia. Labai jos sukąsta ir 
jų skaičius sumažėja.

TRUPINIAI.

San . Francisco parodoj 
bus padarytas Panamos ka
nalas miniaturoj. Bus pa
daryta viso kanalo kopija ir 
•mažučiai laiveliai tai]) juo- 
mi plauks^ kai]) dideli Pa
namos kanalu. Tam bus- iš
leista $60.000.

Agrikultūros Departa
mentas padirbdino filmų, 
perstatančių pavyzdingus 
ukius ii’/ukio darbus. Kai- 
kurio^ė vietose tarp farme- 
riu-jau buvo rodomi kruta- 
mieji paveikslai iš pavyz- 
įdi.ų^ų uldą ^rbų,, Farme- 
riai- labai sknitlmgai " lan
kėsi ir labai pasinaudojo.

Virinant žlugtą reikia in
dėli griežinėlo lemono į vir
dulį. Skalbiniai išeis- daug 
baltesni. Žievę griežinėlio 
reikia apipjauti.

Turinys:
1. Aštuntoji*

Dailės Paroda Vilniuje.
Šveicarijos- įspūdžiai.
Sugrįžus....
Sosto inpėdinio mirtis.
Tarasas Ševčenka.
Lietuvių-lenkų klauši-

Prusų seime.
Vėsula.
Teatras.

9. J. E. kun, kan. Pr. Ka
revičius — Žemaičių vysku-

Lietuviu

4,

G.
mas

7.

10. Musų kultūros gyve
nimas.

11. Bibliografija.
12. Iš Lietuvių Dailės Dr- 

jos. E1246

Be 
dėta

Redakcijos žodis, 
to šįauic numery j in- 
13 įvairių paveikslų.

E1247

E1248

Automobilių statistika. ’
Nesenai buvo surinktos 

statistikos kas link išsipla- 
tinimo automobilių ir mo- 
torciklių. Anglijoj ir jos ko- 
lionijose išviso motorinių 
važiavimo padarų yra 425.- 
838, iš kurių didelių auto
mobilių yra 18.005, motor- 
ciklių 179.926, paprastų 
automobilių 227.907.

Franci joj automobilių ir 
motorciklių yra 90.959; Ita
lijoj 20.470; Vokietijoj 77.- 
116; Austrijoj 14.000; Bel-

Vienanie So. Dakotos 
mieste iš artezinio šulinio 
mušasi vanduo, kurio tem-

žiurkės - kasyklų va
lytojos.

Vario kasyklose Michiga- 
no valstijoj žiurkės yra la
bai vertinamos. Jos apvalo 
kašyidaį.’mu><> visokių val
gio atmatų. Visokios atma
tos ] mdamos terštų orą.
Žiurkės tą nemalonumą pra- peratura yra 100 laipsnių 
šalina. Kasėjai- labai gerai F. Vanduo vartojama apšil- 
sugyvena su jomis> Žiurkės 
visai prijunko prie kasėjų 
ir nei truputėlio nebijo. Ka
sėjam valgant, jos bėginėja 
ir rankioja’ trupinius. Ka
sėjai, žinoma, jų neužkabi
na. Po žeme jos nė kuomi 
kitu negali maitinties, kaip 
tik tuo, kas lieka nuo ka
sėjų valgių. Kuomet užeina

dymui namu.

Nauji Raštai
“Vairas” — literatūros, 

dailės, mokslo, visuomenes 
ir politikos laikraštis. Ko
vo 5 d., 1914 m. No. 5. Vil
nius.

“Vairas” — literatūros, 
dailės, mokslo, visuomenės 
ir politikos laikraštis. Ko
vo 20 d., 1914 m. No 6. Vil
nius.

Raštų turinys:
1. Dailusis tautos menas.
2. Aštuntoji Lietuvių 

Dailės Paroda Vilniuje.
3. Paskutine pamoka.
4. Šveicarijos įspūdžiai. 

Besibastant.
Vilniaus lietuvių šelpi-6.

mosi dr-jos.
7. Kun. Kitkevičius (Ki

kutis).
8. Dailės kritika.
9. Musų kultūros gyveni

mas.
10. Šis-tas.

"Be to šį numerį puošia 
12 įvairių paveikslų.

RENGĖJAI IR IšPILDŽIUSIEJI PR OGRAMĄ 10-METINIŲ SPAUDOS ATGAVIMO SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO, ATSIBUVUSIO CHICAGO.

ABIPUSIAI LIETUVIŠKI REKORDAI •!, ,,

E1245 Batu čistytojąs. Maršas, švilpimo Solo.
Rutu darželis. Solo M. Bradunene.
Gesme i Panelę švenčiause. Solo, smuikai- ir pijanas. M. Bradunene.
Avė Maria. Bažnitine Solo.
O kur Buvai dėduk mano. Duetas M. Bradunene ir Vaškevičius.
Hungaru šokis. Nugraino čigonu orkestrą.
Velnias ne Boba. Dialogas. M. Bradunene ir A. RidzeVičhhi.
Velnias ne Boba. Monologas J. Papartis. J:»J •. ■**

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

E1250 Saldžios Lupos. Polka. Nugraino Varšuvos miesto muzikantai.
Vijo Vilkas Voveraitę. Plauke žąsele per nemuneli. Šv. Cicilijos Choras
Tekėjo Sualele ir Kad aš jojau, Šv. Cicilijos Chorus.
Stumbriškiu Polka, Solo Harmonika.
Jieva, Šv. Cicilijos Chorus.
Polka nuo Rudos, Solo Harmonika.
Teklyte ir Pranulis, Duettas, M. Bradunene ir. A. Verba.
Gudiška Polka, Solo Harmonika.
Grožybe Lietuvos, Vyriškas Kvartetas, Šv. Cicilijos Chorus.
Jurgiuko Kazokas, Solo Harmonika.
Tėvynė, Mišras Kvartetas, Šv. Cicilijos Chorus.
Amerikoniškas Nacionalnas Maršas, Princeska Banda.
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.
šaltyšius, Mišras Kvartetas, Šv. Cicilijos Chorus.
Žvirblelis, Solo, V. Vaškevičius.
Siuntė mane motinėlė, Solo, M. Bradunene.
Eina garsas nuo rubežiaus, šv. Cicilijos Chorus.
Kur bakūže Samanota, Solo, M. Bradunene.
Velnias ne Boba dealogas, Monologas, A. Radževičius ir Jonas Papertis

E1161

E1162

E1163

E1164

E1165

E1166

E1168

E1169

E1170

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 Quartette
A1421

A282
Duet.
A1057

A371
House

A183
A1113
Duet.

A336
A1189
Belles
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, Ill.

Somebody Loves You Underneath the Tango Moon Soprano Solo Duet 
Waiting at The Church Calm As The Night Tenor Solo Soprano Solo

Let Me Call You Sweetheart A Country Girl Quartette Duet.
My Old Kentucky Home Uncle Josh At A Meeting of the School 
Directors Quartette.
Bugle Calls Of U. S. ARMY Du Du Bugle Calls Cornet Solo
It’s Great When You Marry For Love I Live Up Town Tenor Solo

Sweetest Girl In Dixie America (Patriotic) Tenor Solo Baritone Solo 
The Girl I’ll Call My Sweetheart Must Look Like You Shamrock 
Tenor Solo Duet

9



katalikas

I MOTERIŲ SKYRIUS.!
VAIKŲ BAUDIMAS.(Pagal Foerster).Bausmė turi žmogui parodyti aiškiai, koks esti skirtumas tarp jo darbu — gerų ir blogų. Kaikurie darbai esti tokie, kad jų pasekmės padaro daug blogo kitiems ir pagaliau tam pačiam žmogui, kurs juos atlieka. Tečiau uevisuomet žmogus numano, kad iš jo netikusių darbų tiek daug blogo atsiras kitiems. Užsimanęs ką nors negero padaryti, žmogus dažniausiai nežiūri i tolimesnes savo darbų pasekmes, bet tiktai į tą trumpą džiaugsmą, tikisi gauti iš savo netikusio užmanymo. Tiesa, žmogus žino, kad darbas, kuri jis užmanė atlikti, yra netikęs,

niems prasikaltėliams, ir dėlto Amerikoje įvesta ši- ;iems pastariesiems vadinamoji “sąlyginė bausmė”. Vadinas, šį kartą dovanojama, bet pasielgęs blogai dar sykį, prasikaltėlis bus nujaustas. Ir kas dažnai atsitikdavo? Vaikinai sužinoję, <ad “vienas prasikaltimas” jiems dovanojama, tyčia prasikalzdavo. Klaida čia tame, kad nors senoji bausmės forma ir buvo atmesta, tečiau jos vieton neišrasta jokia naujoji forma, kuri padėtų prasikaltėliui pajusti, kad blogas jo darbas negali pražūti be jokių pasekmių. To darbo pasekmės, kenksmingos prasikaltėlio dvasiai, šoeialis jų blėdin- g.umas, didumas doros peržengimo — visa tai reiktų
kitokių sunkus (sėdėti ir tt.)

3970 
3975 
4027 
4037 
4047 
4058
4097 
4099 
4145 
4149 
4173 
4174

Kouas Rozalija 
Kowalewski Adwartas 
Krikstanas Walyter 
Kubis Jozef 
Kupartas Pawįla 
Kusis Ignae 
Ludeikis Antoni 
Lukanksis Juzapas 
Matutis Wieentas 
Matansas Gorekes 
Mikelis John 
Milaehis Anton 

4181 Misiūnas Karfolus 
Moztinoitis Jurgis 
Narvijas Klemens 
Palubiskis Pow 
Bačiulis Justinu 
Palenis Franciskus 
Pefranis S 
Petkite Katrina 
Petkewiez Stefan 
Pivariunas Peter 
Rackanskis Stefan 
Rasikas Ulija 2 
Rasimicras M 
Rumkus Jozapas 
Rutalis Peter 
Sajdelis Anton

4190 
4202 
4244 
4526 
4259 
4261 
4264
4267 
4273 
4304 
4309 
4313 
4333 
4337 
4342

4345 
4346 
4351 
4365 
4369 
4379 
4384 
4433 
4438 
4453 
4473 
4474 
4476 
4484 
4485 
4502 
4506 
4508 
4544 
4597 
4601 
4603 
4614 
4616

Salinis Igpae
Sąįįs Zenona 
Sauezunas Kastines
Sekęta Jan
Senkys Antenas 
Šimkus Luigl 
Šimkus Paulina 2 
Sturlis Jozef 
Swierkus Frank
Szeputis Thomas 
Tankeviee Kajeto 
Tamasaitis Sabeli 
Taruska Pietros 
Ticus Cipryonas
Tilius Juzapas
Udrakus Kiement 
Urbonaiti Kasimer 
Valiulie Juzapas 
Wickus T 
Zeineitis Ivan 
Zigailis Mutigis 
Zlabis Alexander
Žylius Adam 
Žukas Ilian

® Musų Bernaičiams ir Mergaitėms. ®

KO PATS NENORI, TO 
IR KITAM NEDARYK.

Kiekvienas gamtos mokslų mylėtojas būtinai privalo 
turėti šią nesenai išleista kningelęL. VAILIONIS.

bet tasai užginimas stovi prieš jį lyg koks išblyškęs šešėlis, kurį nusmelkia apėmęs toje valandoje žmogų pageidimas, todėl žmogus savo valios nebepajėgia nukreipti geron pusėn, bet linksta blogomTokiems žmonėms yra reikalinga bausmė — ir jiems patiems pataisyti, ir visuomenei apsaugoti. Vadinas, tokie žmonės turi aiškiai, giliai patirti antrą, pragaištingą savo darbo pusę, patįs ją pergyvendami. Žinoma, negali jie pergyventi ir patirti tikrų savo blogo darbo pasekmių; tos tikros pasekmėj reikia pa- keisti kitais, nesmagiais žmogui dalykais: kentėjimu, atsisakymu, suvaržymu. Bet viskas neturi būti kaipo visuomenės atkeršijimas, tik kad žmogus aiškiai pamatytų, suprastų, pajaustų abi savo darbo pusi ir kad butų tvirčiau apsaugotas nuo paties savęs.Dabar yra daug žmonių, tvirtinančių, buk bausmė nereikalinga ir turinti būti visiškai pašalinta. Tai yra ženklas, jog žmonės taip nusilpnėjo, kad nebenori pakelti savo darbų pasekmių ir iš klaidingo gailės tingumo nori ir kitus nuo to apsaugoti.Bausmė reikalinga ir ne ji turi Imti pašalinta, bet netikęs būdas, kuriuo ji yra skiriama ir pildoma; turi būti pašalintas ir klaidingas jos supratimas; turi būti pašalintas visas kankinimas, visas nuožmumas, kurie visupirmu labai gadina skiriančius ir pildančius tokią bausmę. Bausmė turi būti tokia, kad negadintų ir nežemintų prasikaltėlio, bet keltų jį, ragintų giliai! savo pasielgimą apmąstyti, doresnių likti. Tais pačiais principais reiktų vadovar.- ties baudžiant ne tik vaikus, bet ir, apskritai, visits prasikaltėlius. Bausim" yra ne kaipo visuomenės atkeršijimas, ne kaipo visuo-

simboliškai atiteisti, ar išsižadant ko nors, ar atliekant kokį sociali darbą. Paimkime pavyzdžiui tokį atsitikimą: du jaunu fabriko darbininku yra šį-tą pavogę. Fabriko savininkas nenori jų skųsti policijai, žinodamas, kad senoji bausmės forma, kalėjimas, visiškai sugadįs tuodu jaunikaičiu. Ir jis juodu baudžia “salvginiu budu”. Pagru- mojęs jiedviem, jis sako: “Šį kartą dovanoju, bet...” Bet čia ateina jam į galvą mintis: “Prasiplatinus žiniai, kad mano fabrike vienas prasikaltimas dovanojama, kad vieną kartą galima čia nedorai pasielgti be jokių blogų pasekmių — ar nenupuls disciplina?” Šitas abejojimas yra labai teisingas. Nuolaidumas kenkia ir patiems jaunikaičiams ir tiems, kurie tai girdi. Pats blogas darbas nebebaugiua tai]) žmogaus, jei jis galima nors vieną kartą padaryti be neišvengiamos bausmes, kurios tikslas yra auka, kentėjimu, ar ko-nors išsižadėjimu nurodyti doros peržengimo laipsnis ir tasai peržengimas atleisti. Yra visai klaidinga už tikrą prasikaltimą bausti tiktai “sąlyginiu budu”. Kokia gi bausmė reikėtų paskirti tame atsitikime? Amerikoje jauniems prasikaltėliams ir nubaustiems “sąlyginiu budu”, prižiūrėti yra skiriami tam tikri valdininkai, kurio savo asmens intekme stengiasi priversti tuos prasikaltėlius atlikti įvairius fizikinius darbus, kad tokiuo bildu jie atlygintų padarytą blėdį. Bet tai dar nėra atgaila, tai tik minimum (mažiausia dalis) ekonomijinio atlyginimo, tai ne atiteisi- mas dorinės blėdies, kurią žmogus prasikalzdamas yra padaręs doros tvarkai. O svarbiausias daiktas ir yra, kad žmogus giliai pajustų, aiškiai suprastų šitą moralę blėdį. Todėl prasikaltėlis turi atiteisti ne tik materi-

Šituo žvilgsniu augščiau minėtasis fabriko savininkas turėtų pasakyti prasikaltėliams neskųsiąs jųdviejų valdžiai, jei juodu prižadės per kelias savaites dirbti sunkų darbą šalę paskirti! sau darbų, o užmo- kesnis už tą darbą eis našių ir našlaičių kasos naudai. Tokiuo budu ir fabriko disciplina bus išlaikyta ir kartu šitokia bausmė nepažemins prasikaltėlių, priešingai, darbas liuosa valia kitų naudai dar juos pakels jų pačių akyse. Veikimas geram tikslui daug tikriau pakelia žmogų, negu tupė- jimas kalėjime, ar betikslis baudžiamasis darbas. Čia paduota tik vienas tokios pasekmingesnės bausmės pavyzdis; skaitytojas pats gali išrasti daug darbų, kaip antai, darbai prie ligonių naktimis, apvalytitokiems prasikaltėliams, kurie yra pasielgę blogai ne del to, kad turi labai sugadintą būdą ir kurie tikrai nori pasitaisyti. Tik reikia atminti viena: klaidingai daro tas, kas vaikui pirmą sykį prasikaltus yra per- nuolaidus. Pirmasis prasikaltimas turėtų kuoilgiau- siai užsilikti vaiko atmintyje. Taigi auklėjimas negali apsieiti be bausmės, bet ji neprivalo būti brutale, negailestinga. Ji privalo kreipties į tą, kas vaike yra geriausia ir išmintingiausia. Reikia, kad vaikas žiūrėtų į bausmę, kaipo ? būtinai reikalingą prasikaltimui atitaisyti, atlyginti. Toji atgaila turi būti ar koks darbas, ar liuosa valia atsisakymas nuo ko-nors, ar susivaržymas. Turi ji būti taip parinkta, kad lavintų kaip tik tos sielos pajėgas, kurios pasirodė esančios persilpnos.(Pabaiga seka).

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 klausimai čia gvildenama nuodugniai.

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

Pinigus siunčiant adresuok: „“KATALIKO” KNINGYNAS
3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.

menės apsaugojimas, bet kaipo atgaila, kaipo žmogaus dvasios troškimas apsivalyti, susitaikinti su Rūgštesne gyvenimo tvarka.Jau senai pastebėta, kad baudžiant uždaryti kalėjimai! yra labai blėdinga ir nepedagogiška, užvis jau-

jalę, bet ir moralę blėdį ko- kiuo nors pozitiviu darbu. Gali tai būti ar koks tiesioginis darbas kitiems, ar išsižadėjimas ko-nors, ar kentėjimas, stiprinąs žmogaus susivaldymą i e gryninąs jo dvasią.

Lietuvių Laiškai.
žemiau paduodame iš 

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

3603 
3610 
3625 
3628 
3636 
3673 
3675 
3694 
3702 
3704 
3709 
3716 
3720 
3740 
375! 
3835 
3840 
3841 
3852 
3853 
3882 
3931 
3941 
3946 
3961 
3962 
3963

Anieszkis Doktor 
Ancukaitis Miega 
Babonas Franciaekus 
Baczynska Ewa 
Barnas Stanislaw 
Bolandis Juzupas 
Belsis Stanislaw 
Budginas Stanislowas
Bukelskis A 
Bularas Frank 
Butkos Jozapas 
Cebulska Wiktorya 
Chmielewski M 
Cybulsky Jozef 
Dankszas Mrs 
Genis Stanislaw 
Gulkiavieus Jurzas 
Girna M 
Goiras Jan 
Golumbiewski M 
Gurski Wlad 
Joseekas Jonas 
Jokubajtis Aleks 
Jozapovaeisus Jozep 
Karklelis Andrejus 
Karmas Tomasz 
Karnas Jonas

Mus lietuviai klerkos visuo
met noringai jums patarnaus.
Štai kaikurie jų:

STELLA KATAUSKA, No. 15
Joe Shmidt, No. 14

NETTA PADGORSKA No. 118
CHAS. PUTRIS, No. 102

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

kningutę.

Štai yra siutai ir dreses moterims, 
kurios mėgsta madnus drabužius. 

$16 pavasarinis siutas $10.75.Moterių ir merginų geriausios vilnos šaržus, poplino, krepo pavasariniai siutai visokių spalvų ir didumų 4 O 7 E, verti $16 specialiai šiai sa||J|| y
$10 vasarines dreses $6.98.Moterių ir merginų vakarinės dreses, padarytos iš vilnų, krinkle krepo, satino ir kitokių: visokio dažo; kalniečius ir rank- ovgaliai uutrimavoti kar- dhffc Ofi batkomis. Naujos mados au- darokai. Tiktai po ...............

Spintos knmgy, 
$11.75

Sudėtines kuni
gų spintos, padary
tos iš ąžuolo, stikli
nės durelės ir vei
drodis viršuj.

Vyrai, užsakykit sau siu
tus mus siuvėjų skyriuj.Mus naujas vyrą siuvėjų skyrius yra globoj gabių siuvėjų, kurie moka siūti mądnus siutus gerai rėdantiems vyrams.Jus galite pasirinkti iš daugybės gerų gelumbių ir pasisiūdinti dailų mad- ną siutą, kurs bus padarytas ant micros. Kainuos nuo ...............................................

$17.50 iki $35

•Išpuvusiame medyje ant upės kranto perėjo pelėda. Pelėdos vaikai jau buvo dideli, kada negailestingasis Adomukas atėjo jų išimti. Drauge su juo atėjo ir daugiau kaimo vaikų. Jie visi pritarė Adomuko darbui ir kuogreičiausia panorėjo pamatyti “panaktinūs” (suprask, pelėdos) vaikų.— Mes pažiūrėsime, kokie jie yra, tie naktibaldos, ir atversime jų akis, kad jie dieną matytų — kalbėjo vaikai.Taigi Adomukas, nieko nelaukdamas, įsirabazdino į medį ir jau buvo bekišąs į skylę ranką. Bet kur buvus- nebuvus atlėkė pelėda. Mat, jos netoli butą ir matyta, ką Adomukas nori padaryti. Iš smarkumo lėkdama nagais ir snapu kaip davė ji vaikui į kaktą, tai tas ne- beišsilaikęs, krito nuo medžio ant kranto, o nuo kranto nusirito tiesiai į karklyną ir, į .vandenį. Visi ant kranto stovintieji vaikai juokėsi pilvus susiimdami, kaip pelėda mušė Adomuką, kaip jis nugriuvo į upę, kaip juokingai kabarn.ojos karklyne ir ligi kaklo vandenyj. Bet vaikų juokai urnai pasiliovė, kaip pamatė jje krauju aptekusį Adomuko veidą. Tai pelėda aštriais savo nagais ir užriestu snapu prakirto jam kaktą.Pro šalį eidamas senukas (jis viską matė), tarė į Adomuką ir kitus vaikus:— Vai padauža tu, Adomėli, kam tau reikėjo lipti žudyti nekaltų paukštelių? Atsimink, sūneli, kad pelėda, lygiai, kaip ir kiti paukščiai, gera motina ir neatiduos tau pigiai savo vaikų. Visupirmu pradaužė tau kaktą, galėjo net akis iškapoti, antra, krizdamas tu smarkiai užsigavai, o kad kad augščiau butų, gal būtumei, neduok Dieve, ir užsimušęs; trečia, kad upė butų gilesnė ir ne karklynas, ir ne vaikai, tu būtumei paskendęs !Liaukitės, vaikučiai, žudę paukštelius. Neturėsite gero vardo tarp žmonių, jai- gu ilgiau taip darysite: jus vadįs paukštvagiais. O ar gera, ant galo, butų jums, kad ateitų į jūsų namą žmogžudžiai ir nužudytų jus? Verktų jūsų tėveliai ir jus patįs daug nukentėtu- mėte.Ko patsai nenori, to ir kitam nedaryk. —Senis, žinoma, daug šnekėjo, bet jis tikrą teisybę pasakė. Dzidorių J uozukas.

vyraiv

savo grei- užei- įnešė

miške netoli kelio šuo sulojo, ir lyg kas pradėjo verkti. Sustojo keliauninkai ir klauso, o šuo nepaliauja lojęs.— Gal šuo žvėrį suuodžia— pasakė vienas keliauninkų: — važiuokime, nes ir taip pasivėlinome.— Ne, vyrai, — sako kitas keliauninkas Jurgis, — nedovanai šuo loja — čia kas negera. Ar tik žmogus nebus kur sušalęs.— Užteks tau tokius niekus kalbėti — supyko ant jo kiti draugai, tu ko neprasimanysi. Važiuokime, vyrai, dar iki užeinamųjų namų ne vienas verstas.sakoJurgis — taip negera — eisiu aš pažiūrėti, ko tas šuo loja.— Gali sau eiti, nes tavęs miškinis laukia tenai tame tankumyne — atsakė keliauninkai — o mes tavęs čia nelauksime. Ir nuvažiavo toliau.Pasiliko vienas Jurgis miške. Buvo jau vidurnaktis. Pririšo vadžias prie rogių ir nuėjo jis į mišką. Mato jisai, atbėga prie jo šuo.- Pribėgo — meilinasi ir vėl bėga pirmyn. Nuėjo Jurgis paskui šunį ir mato: šalę krūmų kas tai juoduoja. Pasilenkė jisai ir pamatė, kad guli kokių dešimtų metų berniukas. Pažiurėjo— dar gyvas, tiktai labai sušalęs. Nusiuešė -Jv.- į roges, įsuko vaiką į sermėgą ir nuvažiavo čiau. Privažiavo jisai namuosius namus,vaiką į prieangį ir girdi — namuose kas ten graudžiai verkia. Inėjęs jisai sako:— Va kokį vaiką miške radau.Pašoko tuoj sėdinti moteriškė, puolėsi prie vaiko ir si! džiaugsmu sušuko:— Dievuli, juk tai musų Jonukas.Atbėgo ir namų šeimininkas; Papasakojo Jurgiui, kaip jie Jonuko jau nuo lyto ieško, ir jau bijojo, ar nesušalo kur. Atitrynė tėvai vaiką, sušildė, ir jis visai atsipeikėjo.Tėvai nežino nė kaip Jurgį priimti, kai]) padėkoti ir kur pasodinti. O kai sužinojo, kad jis turi didelę šeimyną ir vargingai gyvena, prinešė jam visa gera: ir miltų, ir kruopų, ir arbatos, ir cukraus. O Jonukas inda- vė Jurgio vaikams riešutų ir pyragėlių.Vertė Seinų mokyklos mokinys K. Sv...as.

ATSITIKIMAS KE
LIONĖJE.

Mokykloje.Mokytoja: — Jonuk, Nemunas teka į Baltiją juros. Tai yra jo gerklė. Dabar pasakyk, kur randasi jo pradžia?Jonukas (po nekuriam laikui): — Antrame gale.
Turi dviejų 

Iii; nuolatinius 
balus, gi'ras darbas, 
atsakančiai viskas 
išpildyta. Visokio dy
džio.

Vieną kartą keliolika žmonių susitarė važiuoti i tolimą kelionę. Bevažiuojant atėjo vakaras. Pailso keliauninkai ir ėmė vyti arklius greičiau: dar penki verstai — ir bus užeinamieji namai. Važiuoja jie sau, kalbasi, štai jie girdi —

Palauks, jei...— Aš negaliu vesti greičiau kaip po keturių metų. Ar palauksi manęs, brangiausioji ?Ji: — Be abejonės, jei tuo tarpu neprisieis išeiti už ko kito.

Jis
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Laukiama geru metų.
Chirurgo peilis pribaigė unijų 

ardytoją.
Revoliucijos ir skerdynes.

Kasykloj žuvo keturi.
Busiąs geras užderėsimas 

šiais metais.

Washington. D. C, Perei
tais J913 m. kviečiu užde
rėsimas gan gausus buvo. 
Tečiau kiti javai labai silp
nai užderėjo. Bulvių, korini, 
avižų užderčjimas pernai 
buvo menkas. Iš Agrikultū
ros Departamento praneši
mų sužinome, kad šiais me
tais laukiama gausaus užde- 
rėjinio javų, ypač kviečių 
ir pašaro. Visose valstijose 
žieminiai javai puikiai išro
do ir pievos puošiasi gražia 
žole. Iki gegužio 1 d. lau
kuose ir pievose išrodė gra
žiau, negu iki to laiko per
nai. Pernai Agrikultūros 
Departamentas pranašavo 
kviečių Pusių prikulta 513.- 
000.000 bušelių. Ištikro bu
vo prikulta daugiau, negu 
pranašauta, būtent 523.- 
000.000 bušelių. Šiems me
tams Agr. Dep. pranašauja 
kviečių 630.000.000 bušelių.

Rugiai taipgi gražiai iš
veizi, geriau, negu pernai. 
Ganyklos šiemet geriau 
prižėlė, negu pernai.

Iki gegužio 1 d. šiemet 
buvo išarta 70.9% ariamo
sios žemės. Pernai iki to 
hjfc* Pabuvo išaria tik 67.- 
•2%. Iki gegužio 1 d. šiemet 
buvo apsėta 56.4% žemės, 
iki to laiko pernai buvo ap
sėta 57%.

PASISKOLINK PINIGU,
PIRK NAMUS, 
1PSIU60K NUOSAVYBE

nuo ugnies
Senoj įstaigoj, gyvuojan. nuo 1868 m.

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

Tel. Canal 26. Money orderiai.

M. A. Norkūnas

Dar kitais budais yra žy
mėtinas tas velionis. Jis bu
vo pikčiausias, aršiausias 
organizuotų darbininkų ir 
unijų priešų ir ardytojų.

Jei nekuomet gyvenime, 
tai prieš mirtį žmogų suima 
už jo nelabystes ir nusidė
jimus. Taip nelemtai pabai
gė savo dienas Vau Cleve, 
Parry, Kirby ir kiti unijų 
griovikai ir organizuotų 
darbininkų priešai.

Edison sako, kad meksiko- 
nai perdaug geria 

ir ruko.
West Orange. N. J. Pas 

Thomas A. Edison, garsų iš
radėjų, atsilankė Evaristo 
Madero, brolis nužudytojo 
Meksiko prezidento. Didis 
išradėjas pasakė: “Didžiau
sia Meksiko gyventojų bė
da yra ta, kad jie perdaug 
ruko”. Paskui išradėjas iš
vartoj a svaigalų ir perdaug 
rodinėjo, kad ten reikią 
tvirto, teisingo vyro, kurs 
dirbtų del labo žmonių ir 
kurio gyventojai klausytų.

Apie Vilių Edison prie
lankiai atsiliepė. Esųs prak
tiškiausias vyras visoj res
publikoj. Mokąs suvaldyti 
žmones ir to Meksikai rei
kių.

Vienos žvakės pakaks 3.285 
metams.

New York. Vienos bažny
čios italai parapijomis su
manė nulieti milžiniškų 
žvakę ir pasiųsti Vatika- 
nan, Romon. Bus tai J. P. 
Morganui paminklas. Žva
kė nuliedinta New Yorke. 
Sveria 400 svarų ir yra 17 
pėdų augšta. Uždusinės die
noj ta žvakė bus uždegama 
ir degs per 12 valandų. Nei 
kokiu kitu laiku nebus ji 
užžiebiama. Jos pakaksiu 
3.285 metams.

Milijonierius mirė.
Rochester, Minn. Po chi

rurgo peiliu pabaigė savo 
dienas didis milijonierius 
C. W. Post. Turėjo aklosios 
žarnos uždegimų ir operaci
jų darant buvo papjautas.

Milijonierius paliko savo 
moterei $15.000.000. Ypa
tingai apgaulingais budais 
Įgijo tuos didžius turtus.

Post išdirbinėjo gyduo
les nuo tos pat ligos, nuo 
kurios pats mirė. Garsino 
savo stebuklingas gyduoles 
nuo uždegimo aklosios žar
nos. Kodėl jis pats neišsi
gydo savo išdirbamomis gy
duolėmis? Jei jis to nepa
darė, tai aišku, kad jo gy
duolės yra niekam tikusios 
ir taipgi aišku, kad jis bu
vo vienas didžiausių žmoni
jos skriaudikų ir apgavikų. 
Jis išdirbinėjo daug kito
kių sufalšuotų daiktų ir 
gyduolių. Tokiuo tai budu 
susikrovė milijonus.

Vienatinis
Lietuvis 

Išdirbsiąs.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
padengtu ce- 
lluloid’u^ar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

Nelaimė kasykloj.
Postville, Pa. Iš vienos 

kasyklos buvo vinduojama 
augštyn keturi darbininkai. 
Vienas keltuvo kraštas už
sikabino už kyšančio gaba
lo uolos ir pasikėlė antras 
kraštas. Visi keturi darbi
ninkai paslinko ir nuslinko 
nuo keltuvio. Krito atgal i 
kasyklą. Jau buvo pasikėlę 
250 pėdų. Taigi krito nuo 
didelės augštumos ant kie
tos uolos. Nabagai ant vie
tos užsimušė. Sutriuškėjo 
jų visi kaulai.

Aišku, kad keltuvai turi 
būti pagerinti ir sienos ka
syklos turi būti lygesnės.

100.000 mokinasi profesijų.
Washington. D. C. Profe

sionalėse mokyklose šiemet 
buvo 100.000 mokinių. Ant 
ligonių prižiūrėtojų moki
nosi daugiausia, būtent 34.- 
417 asmenis. Teisių mokino
si 20.878, medicinos 17.238, 
teologijos 10.965, dentisti- 
kos 8.015, aptiekorystės 6.- 
165 ir veterinarijos 2.324.

New Yorko valstijoj dau
giausia mokinamas! profe
sijų, paskui seka Illinois, 
Pennsylvania, Massachu
setts, Missouri.

Žuvo išradėjas.

Dellas, Tex. W. 1). Tudor 
darė bandymus su savo 
nauju išradimu. Norėjo iš
rasti būdų išsigelbėti iš 
augštų namų ištikus gais
rui. Darė bandymus gaisri
ninkų stotyj, krito nuo aug
štų namų ir užsimušė.

Didelis gaisras. Mieste 
į Valparaiso, Chile, išdegusi 
visa pramoninė miesto da
lis. Pražuvę 50 asmenį]. 
Nuostoliai siekianti kelis 
desėtkus milijonų.

KATALIIpkS

1902-1914
SU DVYLIKMETINIU UŽDĖJIMO ĮSTAIGOS

Išreiškiu širdinga ačiū savo viengenčiams 
už užuojautų ir parama.

Jonas P. Rashinskis
PIRMUTINE FOTOGRAFIJOS IŠTAIGA

ANT BRIDGEPORT!)
Kas iš gerbiamų viengenčių atsilankys į mano 

galerija 16 d., Gegtižio tai kiekvienam bus suteikta 
dovana ir drauge Kupanas $1.00 vertės kaipo atmin
čiai sukaktuvių ,mano biznio.

Pasinaudokite iš geros progos 1

3213 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.
“KATALIKO” AGENTAS.

Tel. Canal 285

K. KATUTIS, 
Lietuviškas Graborius.

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

A. J. Kasparas 
3416 Auburn Av.

Chicago, 111.

Zigmont J. Tananeviez 
3249 So. Morgan St.

Chicago, Ill.

Gražus Teatras, Lietuvių Jaunimo Ratelis .
Stato scenoje labai gražų veikalų, vardu “Du Broliai” keturių veik- 

smių dramų, nedėlioj, Gegužio 24-tą. d., 1914 m. šv. Jurgio Parapijos Svet., 
prie 32ro place ir Auburn avenue, perstatymas prasidės 7:30 vai. vakare.

Veikalas “DU BROLIAI” yra paimtas iš Lietuvių Amerikiečių gy
venimo, čia pamatysite kokį skirtumų gali padaryti tarpe dvejų brolių, 
išaugintų po vienu stogu, išauklėtų vienų tėvų, bet išvažiavus į Ameri
ka, vienas brolis papuola į blogų draugystę, pradeda gerti, ir kaip bai
siai užsibaigia jojo aukštai išsvajota ateitis, antras gi brolis isirenka sau 
siaura takelį, visomis pastangomis pastoviai kariauja su tamsumu ir deg
tine užsitikrina sau aukštesnio laipsnio. Čia turėsite progų išgirsti sudar
kyta Lietuviška kalbų, kuria, Lietuviai greitai paseka atvažiavę į Ame
rika. Užtikriname jogei, jau visiems gerai žinomi Artistai scenos mylė
tojai LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIO, pridės visas pastangas, kad pa
daryti šitų vakarų, dailių, žymiu ir pamokinančiu. Dar turime priminti, 
jog Lietuvių Jaunimo Ratelis, prirengė visas naujas sceuerijas, kurios 
labai pagražins lošimų, darys scenų reališka ir įspūdinga.

Kviečiame atsilankyti kuoskaitlingiausia.
LIETUVIŲ JAUNIMO BATELIS.

(19-20)

Vestuvės Baltuose Rū
muose.

Washington, D. C. Gegu
žio 6 d. Baltuose Rūmuose j 
atsibuvo vestuvės. Eleonora 
Wįlsoiiiutė, jauniausioji 
prezidento duktė, ištekėjo 
už -W. G. McDoo, valsty
bės išdo sekretoriaus. Pusė 
metų atgal buvo vestuvės 
prezidento dukters Jessie.,

Išgyveno 107 metus ir te
bėra drūta.

Baltimore, Md. Viena mo
teris Ponder, nesenai šven
tė savo gimimo dienų. Da
bar jai sukako 107 metai. 
Gimimo dienoj ji pasakojo 
kokiuo budu pasiekus to
kios žilos senatvės. Sakė ne
sekus nei kieno patarimų 
kas link užsilaikymo ir val
gio. Gyvenus, kaip jai pa
tinka. Ji gimė arti Londono, 
Anglijoj. Jos visos draugel- 
kos senai jau išmirusius.

Persekioja graikus. Tur
kijoje gyvenanti graikai 
baisiai persekiojami. Išpra- 
džių jie visur buvo boiko
tuojami, gi šiais laikais ta
sai boikotas pakeistas for
maliu jų persekiojimu. To
dėl graikai pirkliai ir žem
valdžiai apleidžianti būriais 
Turkiją.

Žymus politikas mirštąs. 
Vengrijoje ant mirties pa
talo gulįs vengrų neprigul- 
mybės partijos vadovas, 
Liudvikas Kossuth, kuris, 
kaip ir jo miręs tėvas, vi
sas laikas darbavosi, kad 
Vengriją atidalinus nuo 
Austrijos. Turįs 73 metus 
amžiaus.

Parsiduoda Namai!
Labai Pigiai

EXTRA! Steger, Ill. PARSIDUODA pigiai: medinis namas 6 
kambariu “Cottage” lotas 26Į/2 pėdų platumo ir 125 ilgio. Prie
žastis pardavimo savininkas išvažiuoja Į Lietuvą. Labai gera pro
ga ši namą nupirkti. Prekė $900. Atsišaukti Į J. M. TANANEVI- 
ČIAUS BANKĄ, laišku ar asmeniškai.

Parsiduoda: farma 40 akerių Newaygo Michigan, 3 mylios 
nuo didelių miesto Newaygo ir 1ĮZ> mylios nuo Newaygo Ažero 
Puikus 8 kambarių namas Naujai pabudavotas. Staldai ir kiti 
reikalingi intaisyrhai. Kaina $1300.00 Įmokant $7.50 Lieka $5.50 
ant lengvo išmokėjimo su 6% nuošimčiais.

Parsiduoda: 6 kambariu medinis namas. Ant Wallace gat. 
Labai geroj vietoj. Rendos neša $14.00 per mėnesį Kaina $1400.00.

Parsiduoda pigiai: lotas ir mažas namelis arti Kaino fabriko 
prie 40 gat. ir Albany Ave. Kaina $400.00.

Parsiduoda pigiai: 2 mūriniu namumu su 2 gyvenimais, po 4 
kambarius kiekviename. Rendos išneša i 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 menesiui. Kaina — $6500.00. Ant Wallace St.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parsiduoda: 3 augščių mūrinis namas, gera vieta dėl saliuno. 
Pryšakis (front) $50.00 Rendos neša $129 mėn. Aut — Emerak 
Avė. Kaina — $14000.00.

Parsiduoda: lotas antAuburn Avė. netoli 35 gatvės. Kaina 
-$1100.
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Parsiduoda Jotai ąnt 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. Skiepą (bes- 
mantą) galima įtaisyti gyvenimui. Rendos neša $20.00. Kaina — 
$2000.00. Ant — Emerald Ave.

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

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

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

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

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 Wallaee 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 didįjį 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).Z Rendos neša $36.00 mėnesiui 
Kaina — $3500.00.

EXTRA! Parsiduoda pigiai: medinis namas 6 kambarių “Cot
tage” lotas 26ĮZ> 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. AjJ±— 
land Ave., ir lotas 30 pėdų pločio ir 154 ilgio. Kaina — 2500.00.

Parsiduoda: lotai ant 33 gatvės arti Ashland Avė. Kaina — 
$650.00. 1 .

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]Ą ilgio. Puiki vieta del biznio, bei rezidenci
jai. Kaina — $1200.00.

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

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

Parsiduoda: 2 lotu Ant 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. Basseniontas. 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 — $72OQ.OO. Turi but parduotas j trum
pą laiką, nes savininkas turi fariuą ir išvažiuoja ant jos gyventu.

Atsišaukit į
%

Tananeviez Savings Bank
3253 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.
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DARBININKŲ SKYRIUS
darbininko balsas.

Iš Darbo Lauko

(Advt

COLORADOS STRAIKI- 
NINKŲ REIKALAIS.

kas-
negu

Alkanam žmogui protavi
mas mažai tereiškia.

AR KILS AMERIKOJ 
REVOLIUCIJA?

liko žymiai pakelta ir strei
kas pasibaigė.

• ../-.ys-'- ■ y '

gia 
dės

Muzikaliai-vokalis vakaras.
Ateinančią subatą, gegu

žio 16 d. Meldažio salėj at-

pilnai savo darbą gaus $27.- 
50 savaitėje. Už viršlaiką 
bus mokama pusantro sykio 
daugiau.

Žodžiu, kova eina 
dien. Visgi tai geriau, 
kardų kova.

Middletown, N. Y. Veik 
ištisą savaitę streikavo 
miesto plumberiai. Jų algos

Maliorių unija Švedijoj 
nubalsavo Įsteigti .apdrau- 
dą nuo bedarbės.

Gerai, kad “Katalikas” 
įvedė “Darbininkų skyrių”. 
Nors ir pirmiau “Katalike” 
matydavosi žinių iš darbi
ninkų judėjimo ir straips
nių darbininkų reikalais, 
bet dabartės kaip .vienų, 
taip ir kitų daugiau yra. 
Priegtam darbininkui pa
togu, kad tas viskas dedama 
vienai! skyriui!, o neišmė
tyta tarp kitų skaitymėlių.

Aš nekuomet nemaniau, 
kad “Katalikas” nebūtų 
prielankus darbininkams. 
Toks užmetimas butų be 
pamato. Juk jo skaitytojai 
yra vien darbininkai ir ne
sant lietuvių kapitalistų Im
tų tikra nesąmonė ginti ka
pitalistų reikalus. Nei vie
nas lietuvių laikraščių ne
stoja už kapitalistų, buržu
jų reikalus. Tai tik netikęs 
užmetimas tautiniams laik
raščiams gaivalų, kurie va
dina save socialistais. Tai 
visai nevykęs kandimas iš 
jų pusės. Anie gaivalai, at
sistoję ant prieštikybinės, 
priešta utinės papėdės, be 
atlydos dereia ne savo plau
ko veik -y o. ir pataikauja 
minios žeinumains ir gašlu- 
lumams. O tikro darbinin
kų reikalų nušvietimo te
matysi jų laikraščiuose. 
Taigi, sakau, “Katalikas” 
ir kiti katalikiškai-tautiniai 
ir tautiniai laikraščiai yra 
darbininkiškesni, negu apsi
metėlių darbininkų geradė- 
jais socialistų laikraščiai.

*■'—Geiai, kad “Kataliko” 
“Darbininkų skyriuj” nuo
lat paduodama žinių apie 
darbinink ų organizavimąsi 
ir organizuotų darbininkų 
laimėjimus. Lietuviai labai 
nepratę organizuotis į dr- 
jas ir nemato organizavi
mosi naudos. Žinios iš orga
nizuotų darbininkų laimėji
mų yra pamoka lietuviams. 
Ims nors po truputį aiškiai 
išvysti organizavimosi nau
dingumą ir reikalingumą. 
Tuomet ims tvirtėti mus 
jau esančios dr-jos ir orga
nizacijos. Tiesa, mūsiškiai 

* labai išpalengva tesimoki- 
na, mažai tesinaudoja iš gy
vų gyvenimo pamokų. Bet 
nuolat gaudami pamokas, 
ims iš jų labiau pasinaudo
ti. Unionistas.

gebėsi intikrinti didžiumą 
gyventoją; pritarti tam įsta
tymui, tai ten visokia kal
ba apie kruviną revoliuciją 
yra tai kūdikiškas, silpnu
tis pykčiojimas.

“Demokratija dažnai už
simano kvailu dalyką, bet 
jos gražumas yra tame, kad 
ji gali gauti tą, ko užsima
no.”

Prigelbės susiorganizuoti.
Terre Haute, Ind. Šio ap

skričio anglekasiai savo su
sirinkime svai’stė streiki
ninkų reikalus Kentucky 
valstijoj ir nutarė prigelbė- 
ti jiems susiorganizuoti. 
Paskyrė $1.000 tam reika
lui. Delegatas nuo streiki
ninkų kalbėjo susirinkime 
ir išrodinėjo, kad savininkų 
kasyklų skriaudimai pri
vertė kalnakasius streikuo
ti.

Ruošiasi organizuoti 
darbininkus.

Fall River. Mass. United 
Textile Workers pradėjo 
platų organizavimo darbą. 
Nori suorganizuoti audėjus. 
Nuo American Federation 
of Labor tikisi parėmimo. 
Kadangi čia daug yra sve
timtaučių, tai nutarta pa
skirti organizatorius, kurie 
mokėtų apsiūti su svetimo
mis tautomis.

19 žmonių žuvo. Ant oke
ano sudegė garlaivis “Co
lumbian”, plaukiantis iš 
Europos Į Bostoną. Keliau
ninkai gelbėjosi valtimis. 
Kiti garlaiviai suskubo pa
galbon ir keleivius iš val
čių išgelbėjo, bet vienos 
valties si! 19 žmonių ligšiol 
niekur nesurado.

siliks nepaprastas vakaras. 
Programą išpildys penki 
chorai, benas “Lietuva”, 
kanklininkų orkestrą ir 
daug solistų. Tą vakarą ren-

“Aušros” dr-ja. Prasi- 
8:00 vai. vak.

Suvienytose Valstijose y- 
ra daugybės bedarbių ir vi
sokių rėksnių apie revoliu
ciją šioj šalyj. Pereitą žie
mą alkani bedarbiai brio vė
si į bažnyčią, reikalaudami 
pagelbos. Del Colorados 
skerdynių sujaudintos pla
čios minios. Štai, pereitą ne
dėlią, gegužio 10 d., Rocke- 
fellerio bažnyčion, New 
Yorke, Įsibrovė tuzinas so-’ 
cialistų', padarė trukšmą ir 

’kruvinais veidais, aplamdy
tais šonkauliais atsidūrė 
kalėjimai). Socialistai šau
kia, kad tai revoliucijos 
plykščiojimai, kad esąs šioj 
šalyj toks padėjimas, koks 
buvo prieš didžiąją francu- 
zų revoliuciją. Argi ištikro 
galima laukti šioj šalyj re
voliucijos? Štai ką sako a- 
pie tai Frank Crane: “Ša
lyj, kurioj galima išleisti bi
le kokį įstatymą, jei tik su-

“Užmušinėjimas ir žiau
rus apsiėjimas su ameriko
nais Meksike yra tikroji 
priežastis mus ėjimo ka
riauti į Meksiką”, pasakė 
senatorius Lodge.

“Apart paniekinimo Suv. 
Valstijų Vėluvos Meksike 
yra persekiojimų ir anar
chijos metai. Apart to yra 
žudomi amerikonai, milijo
nai Amerikos dolerių žuvo 
ir tūkstančiai amerikonų 
nubėdninta Meksike. Tos 
tai priežastis verčia mus ka
riauti su Meksiku”, pasa
kė senatorius Root.

Tuo tarpu, kada šie virš
ui inėti žodžiai buvo tariami 
Suv. Valstijų senate, ame
rikonai amerikonams Ame
rikoj darė baisesnius daik
tus, skerdė daugiau žmonių, 
elgėsi žiauriau, negu pus- 
indionai meksikonai pusiau 
civilizuotoj šalyj, nes Rock- 
efellerio samdininkai degi
no, žudė lūšnelėse kūdikius 
ir moteris. O to nedaro nei 
Madčros nužudytoj as Hu
erta, nei barbaras Villa, nei 
banditas Zapata.

Taip tai anie vyrai žiuri 
ir mato, kas toli, svetimoj 
šalyj dedasi, o nemato, kad 
jo pašonyj baisesni dalykai 
dedasi.

Kasžin ar bus išsamiai 
nagrinėta Colorados strei
ko bėgis, ar bus ieškomi ir 
surasti kaltininkai baisių 
skerdynių? Ar išvysime da
lykus tikroj šviesoj? Valsti
jos legislature ėmėsi už 
darbo pabaigti streiką. Tuo 
tarpu federalė kavalerija 
laiko viską tvarkoj.

Prezidentas Wilson už
draudė vežti į Colorado 
streiklaužius. Streikininkų 
nėra reikalaujama sudėti 
ginklus, bet vėliau turbūt 
bus įsakyta tą padaryti. 96 
streikininkų jau atidavė 
ginklus federalei kavaleri
jai.

Pakėlė algas.
St. Louis, Ill. Malioriai ir 

tapicieriai buvo sustreika
vę ir reikalavo algų pakė
limo. Darbininkai turėjo li
niją. Reikalavo, kad jų al
gos butų pakeltos iki 60c. 
valandoj. Ligtol buvo moka
ma 55c. valandoj. Abi pusi 
nusileido. Per 18 mėnesių 
bus mokama 57Į4c. valan
doj, o paskui po 60c.

Laimėjo streiką.
Butts, Mont. Bakers’ li

nija laimėjo ilgą, didelį 
streiką. Streikavo per tris 
mėnesius del pagerinimo są
lygų ir mokesties pakėlimo. 
Visi streikininkai priimta 
atgal. Dabar pradiniai gaus 
$10 savaitėje pirmus me
tus, $12 antęus metus ir $15 
trečius metus. Žinantieji

Pasigerino sau algas.
South Bend, Ind. Rubshi- 

viu unija žymiai sutrumpi
no sau darbo valandas ir iš
kovojo algų pakėlimą. Vie
toj 54 valandų dirbs 48 va
landas savaitėj. Algos pa
kelta .12 nuošimčiu.

Pakėlė algas, darbas eina 
gerai.

Cohoes, N. Y. Mezgimo 
dirbtuvėse liko pakelta al
gos. Uždėta po 25c. dienoj. 
Tai Įvyko be jokio streiko. 
Audiminėse dirbtuvėse dar
bai čia eina gerai. Išrodo, 
kad ir eis gerai.

Patįs laimėjo ir kitus pa
skatino prie orga

nizavimosi.
Bay City, Mich. čia bu

vo sustreikavę malioriai, 
tapicieriai ir dekoratoriai. 
Po dviejų dienų streiko rei
kalavimai buvo išpildyti. Jų 
pasisekimas labai paaksti- 
no prie veikimo kitus šio 
miesto darbininkus. Jau su
siorganizavo bartenderiai. 
Dailidės ir elektrikus darbi
ninkai organizuojasi.

Pataria boikotuoti kalinių 
išdirbtus daiktus.

Dallas, Tex. Central La
bor unija yra labai priešin
ga kalinių išdirbtiems daik
tams, kurių vis daugiau ir 
daugiau atgabenama. Jie 
patįs jų neperka, boikotuo
ja ir pataria tą pat daryti 
kitiems miesto gyvento
jams.

Sustreikavo bravarų 
darbininkai.

Easton, Pa. Sustreikavo 
čia bravarų- darbininkai. 
Reikalauja žymaus mokes- 
ties pakėlimo ir sutrumpi
nimo darbo valandų. Kar
tais reikią dirbti po 12 va
landų dienoj.

Plumberių štraikai pa
sibaigė.

Logansport, Ind. Straika- 
kavo čia plumberiai. Darbi
ninkų su darbdaviais buvo 
posėdžiai. Abi pusi nusilei
do ir streikas pasibaigė. A- 
bi pusi patenkintos.

Vagiliai suimta. Paryžiu
je policija suėmė du vagi
liu, Kisslingerį ir Bonneri, 
kuriuodu New Yorke pavo
gę Įvairiu brangenybių už 
$82.000 ir išsinėšinę Euro
pon. Juos suimti reikalavo 
Suv. Valstiją valdžia.

Černogorija prieš Albani
ją. Albanijos sostinėje Du- 
razzo apturėta žinia, kad 
Černogorija sutraukus Al
banijos žiemiuose kariuo
menę ir sumanius pasisa
vinti Albanijos dali, kol Al
banijos sienos nesą dar tik
rai nužymėtos.

Pranešimas.
T. M. D. 22 kuopos mėne

sinis susirinkimas įvyks ge
gužio 17 d. “Aušros” salė
je, 2 vai. po pietų. Kuopos 
valdyba meldžia narių atsi
lankyti kuoskaitlingiausia.

Skanus vaistai.
Žmonės klaidingai many

davo, buk bjauriausio sko
nio vaistai turėjo geriausią 
veikmę Į žmogaus kūną. 
Naujų laikų gydytojas ban
do padaryti šiuos vaistus 
skaniais, kad ligonis juos

noriai imtų. Tokia sutaisą 
yra Triner’s American Eli
xir of Bitter Wine, kulisai 
turi maloniai kartu skoni. 
Jisai yra labai pagelbingas 
visose sąlygose, kuriose rei
kalinga išimti iš kimo at
matas ir taipogi kuomet kū
nas reikalauja naujos jie- 
gos ii- energijos. .Jisai yra 
labai plačiai tarp žmonių 
žinomas skilvio bei vidurių 
ligose ir net lepiausias skil
vis pakenčia jį. Vartodami 
Triner’s American Elixir of 
Bitter Wine, susilaikykite 
nuo svaigalų gėrimo. Aptie- 
kose. Jos. Triner, Manufac
turer, 1333-39 So. Ashland 
avė., Chicago, TU. Reumatiš- 
kuose ir neuralgiškuose 
skaudėjimuose jus galite 
atsidėti ant Trinario Li 
mento.

Kode! Aš Perku
Continental Krautuvėj

Sztai kas buvo pasakyta vie 
nam mus pardavėjų:

š pirkanti drabužių veik kiekvienoj Chicagos krautu
vėj. Aš vis norėjau atilaikyti, kur galėčiau g;uŲti >U| 
džiausiąs vertybes už savo pinigus. Bet aš nekilome? 
nebuvau patenkintas šimtais, kuriuos pirkdavau vidur- 

miesty. Aš žinau, kad jie turi rokuoti brangiai, nes jiems ren- 
dos begalo brangiai atsieina.

Kartą vidurmiesčio krautuves klerką pasakė man 
“Tamsta niekur negali tikėtis gauti sau tinkama siutą už $15. 
Bet kuomet pirmu kartu aš atėjau į Continental, aš pamačiau, 
kad jis klydo. Pirmas siūlas, kuri jus man pardavėte savo Con
tinental krautuvėj už $15 buvo geresnis, negu aš galėjau gauti 
bile kur už tą kainą. Siutas išrodė gražemiu, laikė ilgiau, negu 
siutai už kuriuos aš brangiau mokėjau.

Gerumas, pritaikimas ir kaina to pirmo siuto įtikrino mane. 
Dabar kada tik man reikia kokio siaubalo, aš gražiai žinau, kur 
eiti. Aš ateinu į Continental — gaunu to, ko noriu ir sutaupinu 
arti $4 ant kiekvieno siuto.

Aš esu toks kaip anas tėvas su savo vaikais, apie kuriuos pe
reitą nedėlią skaitėme.

“Continental Tinka Man”
Mes manau užlaikyti gerą vardą laikydami geras prekes.

Mes užlaikome pavas. ir vasarinius siutus po
Mus speciališkumas yra duoti geriausius $15 siutus visoj šaly. Ir tą mes atliekame 
parduodame jums už pamatiniausias kainas.
Mes perkame tavomis nuo didžiausių ir geriausių išdirbėjų didelėse daugybėse ir

$15
Ralmanaanc Pirk sau Overkotį čia ir sučėdyk ma-

I lo žiausia $3. Vėliausios mados ir gelumbės
OviratlS Dovanai^ Pasižiūrėk į mus langus kaslink mus specialia dviračio 

pasiūlymą

Šie lietuviai pardavėjai jums patarnaus: STANLEY KUČIS ir OTTO SHUKŠTO,

DIDŽIAUSIAS CHICAGOS PRIEMIESTINE 
DRABUŽIŲ KRAUTUVE.

ATDARA UTARNINKO, KETVERGO 
IR SUBATOS VAK., NED. RYTE.

onttnenlav
> ĖLOTMING HOUŠĖ r

Kampas Milwaukee ir Ashland Avenue
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ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TEATRALIŠKOS DR-TĖS. 

ŠV. MARTYNO.
Nikodemas Overlingas, pirm., 

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

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

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

1710 So. Wood St. 
Mart. Kadzievskis, Kas.

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

2118 W. 20th St.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

425 S. Grant St. 
J. Ažis Pagelbininkas, 

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

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

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

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Teehery St.

ADMINISTRACIJA DB-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

Kuygvedls J. Letukas,
4524 S. Wood St.

Iži&ninkas St. Anučiauskis,
2447-49 W. 45tll 1*1.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE, PA. 
Adomas Cikanauskas, Pirmsėdis. 
i 78 Lee Purk Avė.
ffępfiliuB Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Ben. Butkus, Pirm. 
840 W. — St.

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

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

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

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Išdininkas, 

918 — 33rd St.
Ignacas Brazaaskis, Knygius

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

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

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

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

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

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

386 New Grove St.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 

JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, PA. 

.J. Laukus, Prezidentas.
404 Park Ave.

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

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

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

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

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

ADMINISTRACIJA-SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

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

Telephone Drover 3241
J. Zaranka, Vice-pirmin.

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

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

3247 Emerald Ave.
Jonas Bijaus kas, Iždininkas, 

840 — 33rd St.

' . i ""n ii.,4į. iii.,. ,L.'.S
VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 

L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI
JA RAITELIU ANT TOWN OP

T, A KP.
Jonas Klimas. Pirmsėdis. 1853 West 

45th St.
Franciszkus Petraitis, Vjce-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 G e 
nerolas. 4544 S. Marshfield Av 
Liudvikas. Bonevičia, 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. 20tk 8t.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA. 

Jurgis Ažis, Pirmininkas.
13 Collins Str.

Vaclovas Kasparaviče. 
273 Stanton Str.

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

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

Petras Aceviče. 11 Finansų Bait. 
60 Sheridan Str.

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvila, Maršalka.
192 Almond lane

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

Kaz, Vaškevičius, pirmin., 
184 New' York Avė., 

Newark, N. J.
M. Akialis, *- Išdjnjnkas^ £ «

146 Adams Sfct.Į^ ’ 
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 
i / 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” Bedakeija 
neatsako”.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKI! PINIGUS!......... .

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

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

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą 
akciją. Akcijos užsibaigia už 6)4 
metą ir kiekviena akcija atneša 
$100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yrą geriau
sia būdas del sučėdijimo pinigą.

Si Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visą lietuviškų Spulką Chicagoje.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygą del pirkimo arba statymo na
mą, ant pirmo mergišiaus (Mort
gage) su peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas 

840 W. 33rd St.
Telephone Drover 3241

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

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

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

42 Serija prasidėjo Utarninke Gegu
žio (May) 5ta 1914. Susirinkimai at
sibuna kas Utarninkas 8tą vai. va
kare Dom. Bernaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25e., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kelius cen
tus .arba dolerius į, savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6)4 me
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės priirašyti.
' Virš minėto 'Draugija (Spulka) y- 

ra po priežiūra vaistijo. Illinois ir 
yra vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo

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

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidentu, 

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

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

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

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

A. Biškys, Pir.
184 New York Av 

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

186 13th Av.
Newark, N. J.

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

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

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Av.

Newark, N. J.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS“ DR- 

JOS, KENOSHA, WIS.
P. Beišys, Pirm.,

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

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

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

316 Wisconsin St.,
A. Aleliunas, ‘iždin.,
308 N. Chicago St.,

f A. Viršulaite,
313 Quince St.

Iždo už J M. Grabaliauskaitė
j 52 Pleasant St.
I D. Bagdonaviče

564 Dayton St.

SUSIVIENIJIMAS LIET. DR-JU 
ADMINITRACIJU PRIE ŠV. 

JURGIO PARAPIJOS.
B. M. Butkus, President 

840 — W- 33rd St. 
W. Eringis Viee-Prcz.

819 — 33rd St.
J. P. Ewaldas, Sekretoris 

3247 Emerald Ave. 
Juoz. Ridikas, Kasierius.

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

3416 Auburn Ave.

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

rės savo mėnesinį’ susirinkimą, Nedė- 
lioj, .17 d. Gegužio, 1914 .m. 1-mą vai. 
po pietų, šv. Jurįio k. ’Parap. svet. 
ant kampo 32 PI. ir Auburn Ave. 
Kiekvienas narys: privalo pribūti ant 
šio susirinkimo, nes bus labai daug 
svarbių dalykų ant apsvai'stymo.

Su pagarba,
A. J. Kasparas, Rašt.

3416 Auburn A ve.

PRANEŠIMAS.
Gerbiamoms Chicagos lietuvių 

Draugijoms.
Gvardija D. L. K. VYtauto. 

(Ant Town of Lake) .
Praneša Chicagos dr-joms ir visuo

menei, jog viršnjjnėta gvardija, ren
gia dideli spaudos atgavimo 10 meti
nių sukaktuvių paminėjimą, kuri į- 
vyks Rugpjūčio 23 d. (August), .1911 
m. Columbia Svetainėje, ant 4 Stos ir 
So. Paulina gtv. Meldžiame visų drau
gijų, kad nerengtumėte tą dieną daug 
balių, nes busite visi širdingai kvie
čiami j viršminėtą iškilmę.

Su pagarba, 
Gvardija D. L. K. Vytauto.

PUIKUS PIKNIKAS.
Rengiamas bendrai T. M. D. 127 kp. 

ir L. A. U. Kliubo East Chicago, Ind. 
Atsibus ncdėlioj, Gegužės 24 d. (May) 
19.14 m. Kimiai’s Grove Hammond 
Ind. Pradžia 10 v. ryto. Inžanga 25c 
porai. Užkviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaitės. kaip jaunus, taip ir se
nus, atsilankyti į. ši pikniką, nes šis 
daržas yra vienas iš puikiausių šioj 
apylinkėj, ant ežero kranto, apaugęs 
puikiais medžiais ir žolynais.

P. S. Nuo Chicago važiuokit Ham
mond karais davez iki daržo. Nuo 
Indiana Harbor ir E. Chicago važiuo
kit E. Chicago karais iki Hohman 
St., ten paimkit Hammond karus, ku
rie daveš iki daržo.

MOKSLEIVIŲ VAKARAS!
Parengtas bendromis jėgomis 11 ir 

V kuopų Susiv. Lietuvių R.-K. Mok
sleivių Amerikoje Nedėlioję, 17 d. 
Gegužio, 1914 m. šv. Jurgio Parapiji
nėje Svetainėje Kampas Auburn Avė. 
ir 32nd Place Bus suvaidinta viena
veiksmė komedija “Nesipriešink” ir 
vaizdelis iš moksleivių gyvenimo ‘’Ta
rno Vargai“

Dainuos p-lė Elena Butrimą vietinė, 
ponia M. Janušauskienė ir p B. Ja
nušauskas.

Prie didesnio vakaro pa margi ai
nio prisidės balalaikų, mandoliną ir gi
tarų orkestrą.

Apart tą mis dar ir kitokių įvai
rybių. •

Moksleivių vakarai neapseina be 
prakalbų — taigi bus ir kalbos.

Lietuviai ir lietuvaitės yra malo
niai užprašomi atsilankyti j viršmi
nėtą vakarą, nes, atsižvelgiant į tokį 
įvairų programą, galima tikrinti, kad 
kiekvienas atsilankusis bus užganė
dintas ir patenkintas.

Pelnas nuo. vakaro skiriamas su
manytąją! Lietuvių Kolegijai Ameriko
je ir “Moksleivio” fondui. Beto prie 
tikietų bus lipdomi Tautos Fondo žen
kleliai.

Tikietų kainos 75ę., 50c. ir 25c. 
Ypatai. Pradžia 7-tą valandą, vakare 
Pasibaigus programai bus šokiai, skra
jojanti krasa ir t. t.

PIRMAS DIDELIS PIKNINKAS.
Rengiamas “Lietuvos Kareivių 

Draugijos” iš CICERO, ILL. Nedė
toj, Gegužio 24 d., J. černauskio dar
že, Lyons, Ill. Pradžia 9 valandą

KATALIKAS
ryto. Inžanga 25c., su išlaiinėjimu 
puikaus laikrodėlio. Visus maloniai 
užkviečiame dalyvauti, kur turėsit pir
mąją progą pakvėpuoti tyru pavasa
rio oru ir gražiai pasilinksminti.

(9-21)

Pirmas didelis Pikninkas.
Rengiamas “Lietuvos Kareivių 

Draugijos” Ncdėlioj, 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)

PIKNINKAS parengtas Suvienytų 
Pašelpiuių Draugijų nuo Town Of La
ke, Ncdėlioj 17 d., Gegužio (May), 
1914 m. Leafy Grove Darže, Willow 
Spring, 111., Įžanga 25c porai. Pra
džia 9 vai. ryt.

Kviečiame Chicagos ir Apylinkės 
miestelių visuomenę atsilankyti ant 
šio milžiniško pikniko, nes bus vie
nas iš didžiausių suėjimų tarpe Chi- 
eagiečių.

Kviečia KOMITETAS.
(19-20)

PUIKUS DIDELIS PIKNIKAS.
Parengtas Draugystės švento Do- 

miniko Ned., Gegužio (May) 17, 19- 
14 Gco. ChernausKo Darže Lyons, Ill. 
Pradžia 9 vai. ryto. Inžanga 25c porai.

Januosius ir seniausius kviečiame 
kuolabiausiai atsilankyti,, nes tai bus 
vienas iš puikiausių piknikų, kurių 
tamsta kadaise aplankiau Galėsi sma
giai pasilinksminti ir gražiai pasibo- 
vyti, nes bus visokių puikiausių zo- 
bovų. Galėsi greitai užmiršti savo 
vargus ir nelaimes. — Jaigu butų šal
ta arba lytų, tai tuomet bus pikniko 
diena perkelta ant kitos dienos, ti
kintai bus tie patys geri, tik diena 
bus visur pagarsinta.

PASARGA: Imkite 22ros karus iki 
48tai ir Ogden Ave., paskui imkite 
Ogdcn Avė. karus iki 52ros. o nuo ten 
Lyons karus ir važiuokite iki Des- 
plain upes krantui kur yra daržas.

Didžiausias ir Geriausias kokis iki 
šiol buvo Muzikališkai-Vokališkas Kon
certas Dalyvauja 5 chorai: Birutė, 
Slmos kp. choras, Laisvos Jaunuome
nės, Rūtos ir L. S. S. vyrų choras; 
taipgi Lietuva Benas. Kanklininkų 
Kliubas ir geriausi musų solistai. 
Koncertas invvks Subatoj, Gegužio 
(May) 16, 1914 M. Meldažio Svetai
nėje, 2242-44 W. 23rd Place Pradžia 
8:00 vai. vakare. Inžanaga 25c ir 
augščiau.

šitas koncertas rengiamas Aušros 
draugijos užbaigimui savo mokyklos 
žeminio sezono. Meldžiame visus, at
silankyti, nes nieko panašaus dar ne
buvo pas,lietuvius ir gal dar negrei
tai galės tokis Įvairus ii puikus kon
certas Įvykti. Po koncertui Balius su 
visokiais pamargiiiimais. į

Aušros >Bali)i*s. Komitetas.

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingas ‘1 Kataliko ’ ’ 

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

Atsišaukit i “Kataliko” 
administraciją.

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

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

PAIEŠKAU mano pačios pusseserės 
dukters Petronės Stulyt.es, Antri me
tai, kaip Amerikoj. Paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Bkirsnemunio par., 
Vensloviškių kaimo. Meldžiu’atsišauk
ti šiuo adresu:

Simonas Bekerąitis,
455 Myrtle St., Grand Rapids, Mieli.

Paieškau savo brolio Petro žiogo, 
paeina iš Pocių sod., Švėkšnos parap. 
Rcseinių pav., Kauno gub., 9 metai 
atgal gyveno Chicagoje. Kas praneš 
kur jwyra gyvas, ar miręs gaus $5.- 
00 dovaną.

Adresas:
Dominikas Žiogas, 

917 W. 33rd St., Chicago, 111. 

PAIEŠKAU Prano Jakšto, Vabalnin
ką parap., Panevėžio pav. Kauno gub. 
Turiu labai svarbą reikalą. Meldžiu 
jį patį ar ką kitą atsišaukti laišku 
sekančiu antrašu: .

S. Kupris,
3249 S. Morgan St., Chicago, Hl.

(20-1)

ANT PARDAVIMO.
Pardavimai.

Labai pigiai parsiduoda namas su 
Karčema ant Bridgeporto, biznis ge
rai išdirbtas. Labai gera proga pirk
ti, nes savininkas važiuoja j Lietuvą, 
taigi parduos pigiausia kreipkitės į 
“Kataliko” Administracija.

PARMOS! PARMOS! PARMOS!
Turim geriausių žemių su trobesiais 

ant pardavimo pietiniame Michiga- 
ne, netoli nuo bažnyčios, geležinke
lio; sveikas, oras, žeme lygi. Turiu ir 
neišdirbtos žemės. Kreipkitės pas.

A. Sulkovski,
Box 203, Pinconning, Mich.

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

Kreipkities adresu:
1823 Canalport Ave., Chicago.

(17-8-9-20)

Parsiduoda pigiai: Smuklė (galiū
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 A v. 
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, III.

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

Antou Proczky
2856 Emerald Ave., Chicago

(16-7-8-9)

PARDAVIMUI galiūną lietuvių ap
gyventoje vietoje. Biznis Išdirbtas per 
10 motą.

Atsišaukite adresu:
3201 Auburn Av.

. (20-1)

PARSIDUODA “kriaučiškas storas ” 
už $150.00. Biznis gerai išdirbtas, 
Lietuvių čekų ir vokiečių apgyvento
je vietoje. Gera proga, geram vyrui. 
Pardavimo priežastis: pardavėjas u- 
mai apleidžia Chicago. Darbų visad 
užtektinai.

Sužinoti:
‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Redakcij oj.

PARSIDUODA Storas geroj vietoj, 
ant kontru čia Chas. Budria j 3 me
tus gerai pinigų padarė ir bile vie
nas į 3, ar 4 metus gal likt turtingu. 
Lietuvių ir lenku yra daugybė, o lie
tuviškas storas tik vienas visoje a- 
pylinkėje lengviausia gal žmogus gy
vent daryt pinigus ir atsikvėpt tyru 
oru, užtai parduodu, kad čia neženo- 
tam yra labai neparankus gyvenimas.

Frank Brod reek
Box 243 Oak Hill, W. Va.

(20-21)

PARSIDUODA galiūnas lietuviais ap
gyventoj vietoj. Kito saliuno nėra 
per 8 bliokus aplinkui. l’riežastis 
pardavimo — savininkas išvažiuoja į 
Lietuvą. Norint galima pirkti su “for- 
ničiais”. Atsišaukite adresu:

Geo. Showles.
673 W. 16th St., Kampas Union Av. 

Tel. Canal 1505.
(20-1-2)

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 
kelionės kaštus apmokame.

CHAS. ZEKAS & CO. 
Room 214,

186 N. LaSalle St., Chicago, Ill..

Aušros Mokyklos Di< nine ir Va
karine 3149 S. Halsted St., Gyvuo- 
ančios jau 5tus metus. Vasarinis Se
zonas prasidės Gegužio — (May) 15, 
1914 Bus šie skyriai: 1. Anglų kalbos 
2. Rokundų (ritmetikos) o dieninėje 
mokykloje apart virsminėtų dar bus; 
knygvedystė, stenografija, augštesnio- 
ji matematika, ir brąižvmas. Mokini
mas tęsis 3 mėnesius prekė prieina
ma. Mokytojai atsakanti. Vieta la
bai vesi

Visiems gera proga atsivėdinti per 
vasaros karščius. Mokinties niekados 
nevėlu. Mokinties nei vienam negė
da. Pradėkite tuojaus, neatidėliojant.

Aušros Apšvietos Komisija.

!■■"■■■■■■■■■■■■■■ I .J.,,..

BOCKFOBDIEČIŲ ATYDAI.
Norėdami nusipirkti didžiausia lie

tuvių laikraštį “KATALIKĄ“, vi
sados gausite pas

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

Daugybė Darbų.
Musų kolionijoj yra daug darbų te

gul tik Važiuoja čia yra ant parda
vimo 40000. farmų; 4-tuose pavietuo
se. Jau daug Lietuvių apsipirkę yra 
pigiu ir brangiu pustu išdirbtų ir su 
triobomis. Atkėliau kit Vasarą pama
tyt tų gražių apylinkių, rašydami ju
dėkit markę už 2c Agentas:

M. Walencius, 
Peacock,Mich.

REGULERIS 10 DIENŪ
Patarnavimas.

Greičiausias, puikiausia, 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. Johnson & Co.
Gen. Pass. Agents,

37 Broadway, New York, N, Y.

Įsitemyk šį 
Pakelį!
Kartais gali gauti 
garsaus pain ox- 
peller pamėgzdžio- 
jimus be jokios 
vertes, jei nebusi 
atsagus. žiuržk į 
įkąrą ir atmink 
Richtero vardą 
25c. ir 50c. pas 
visus pasitikėtinus 
aptiekininkus.

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

X ***********K***********M 
J Tel. Canal 2118 $

» Dr. A. L JUŠKA
Lieluvis Gydytojas. *

* 1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. %
S Kampas 18-os gtv. įį
**************************

Telefonas: Canal 3263

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

rųšis užsisenejusiii ligų, vyrų ir moterų 
Patarimas Dykai.

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

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

Kampas Wood St., viršuj batų krautuvės.

Dr. G. Pl. Glaser
Ėiuomi apreiškiu paguodotai vi- 

suomeniai, jog esu seniausias gydy
tojas ant Bridgeporto, praktikuojant 
per 23 metus, perkėliau savo ofisą 
ir gyvenimą į savo locną namą po 
numeriu

3149 So. Morgan St.
Kerte 32-ros gatvės.
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdama, jog gerbiama publika 
ir tolinus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose, 
Darau visokią operaciją.

Liekuosi su pagarba,

Dr. G. M. Glaser
3149 So. Morgan St.

Kertės 32-ros gatves.

PASILINKSMINIMO VAKARAS.
šv. Juozapo Dr-ja L. M. Ant 

Town of Lake, Ncdėlioj, Gegužės 
(May) 17 d., 1914 m. J. Žalandmisko 
Svetainėje, po No. 4345 S. Hermitage 
Ave, rengia puikų balių. Pradžia 6 
v. vnk. Bilietai 15c. porai. Kviečia
me visus kuoskaitlingiausia susirink
ti, kur galėsite linksmai laiką pra
leisti. Grieš geriausi lietuvių muzi
kantai. Su pagarba,

Rengėjų KOMITETAS.

PAIEŠKAU Marcelės čižaushaitčs 
(po tėvais), Paeina iš Joniškio mies
telio, Kauno gub. Girdėjau gyveno su 
antru vyru, su pirmuoju persiskyrė. 
Pirmiau gyveno North Side, 6 metai 
atgal, buvo North Side bažnyčios cho
ristė. Girdėjau paskalą buk jau mi
rusi. Jei kas apie ją žinote malonė 
kite pranešti. Busiu dėkingas.

F. Vaišvila,
Box 172 Riverton, ill.

IS
Telephone Drover 1924

Geriausia Akušerka

0. Jonikiene
|] 3364 S. Halsted St.

Chicago, III.

Dr. Charles Segal
Dr. Charles Segal, kurs yra su

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

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

Nedėliomis 10 — 12:30 A. M.

Ofisas

1153 E. 63rd Street
Kampas University Ave. Chicago, 111. 

Tel. Hyde Park 1319.

Galima atsilankyti bile kada

Pulkus 3 klasos Ir tarpdėnio lšre»- 
gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloydo
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.

Gyduoles iš Lietuvos.
Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 

gyduolėmis (liekarstomis) geriausias 
išsigydo.

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

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

tizmo, - •*'
(4) Nuo viduriavimo.
(6) Nuo kosulio sauso ir su atsiko

sėjimu.
(7) Nuo širdies drebėjimo-nervų li

gų, priepuolio.
Prisiųsk savo adresą ir vieną do

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

M. ALEKSO Aptieka.
Prieni, Suvalkų gub. Russia.

.O
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Become A Lawyer
There are thousands of capable men in amnllpositionft 

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

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

Learning Law by our method is fascinat ing- interesting 
—you will never give it up until you have completed it.
We Train You At Home R-tr
in spare time. You don’t give up *v*c*M*a
your present position^ income or pleasures. Makes no 
diffęrence 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 home in spare time.

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

Law Library “r- * Jf Ren,j our comnleto,
standard, authoritative Law Lihmry--14 volumes of Aiww 
lean Law and Procedure, ct mpletcly covering every 
branch of Law—a massive handsome set; over 6,000 pages. 
15,090 illustrative cases; a fcn.Ctw work.
Two Great Books FREE eop yof^* Valuable Iaw 
Guide”—a book that shows you bow to (.tart right- how 
some of America’s w st sucecsstul Lawyers succeeded 
—a book everybody should huvo.

W« will also send a copy of our famous book, Evi 
DENCE”—evidence of the success of our studentą ar<. 
tho superiority of our method of home-training. Bot*, 
of these books aro FREE.

$ 1 OOTuition 
Credit-FREE

Write at onee and learn how. for u very limited tim®, 
you can actually scruro n $1 CO 00 Tuition Credit Free. 
Ran Am A An I I P The State of Illinois cuthor- Deconte nn ll. p. ires us to confer on our grad
uates tho Degree of Bachelort<>f Laws (LL. B.). Every 

’.uccessful man had to make his start aometim*--soma
howl This is your opportunity to enter a dignified, lucra
tive profession. Mail the coupon at once for convincing 
facts—don’t put it off any longer.
LaSalle Extension Univeraity, Dept. 9$| Chicago,Hl. 
rMiRiMiMMna Mp MB Mi f

La Salle Extension Univerxlty, Dept 961 Chicago, III. | 
_ Please sehd me FREE-copy of your twn books. -

’’EVIDENCE” and “VALUABLE I(AW GUIDE at fl 
I once. Also explain how I cun secure a $100 Tuition fl 
. Credit FREE. ■

* NAME.......

3 ADDRESS 
į CITY........... STATE
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