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Raudonais galais batai.
Ginklų fabrikantų trustas.

Rusijai grąsiąs pavojus.
Po meilei ir karūnai.

Suokalbis prieš kunig. Wied. Nužudyti keliaunin
kai. Panamos kanalas baigiamas. Iš Japonijos.

KOMIŠKAS ATŽYMĖ- 
JIMAS.

Rusijos vieno šauliu pulko 
kareiviams leista dė

vėti batus su rau
donais galais.

Rusijos 81 pulko pėsti- 
ninkams-šauliams caro spe
cialiu ukazu leista nešioti 
batus su raudonais galais. 
Tai nepaprastas tam pulkui 
atžymėjimas. Tasai pulkas 
viename kare su Prūsija 
taip narsiai buvęs pasižy
mėjęs, kad sulyg raporto 

lig_.Jp'lių braidžiojęs 
Savo priešininkų kraujuo
se”. Už tai carienė Elzbie
ta minėtam pulkui buvo 
leidžius nešioti raudonas 
autos (pančekas).

Bet kuomet paskiau Įves
ta pulkui naujos mundieros 
— visai pamiršta apie “rau
donumo” privilegijas. Te
ėjau tas pats pulkas ir vėl 
pagarsėjo karuose su Na
poleonu. Dabar, praėjus 
šimtui metu, atsiminta to 
pulko narsumas. Jis dabar 
nešioja carienės Katrės var
dą.

Tndomu žinoti, ar tasai 
pulkas dalyvavo kare su ja
ponais ir kaip jam ten se
kėsi?

ir gundyti tautas Į kruvi
nus karus. Tas atliekama 
per papirktus laikraščius. 
Kuomet laikraščiai pradeda 
tankiai rašyti apie visokius 
nesutikimus, valstybės nu
sprendžia vis daugiau gink- 
luoties ir ginklu trustui su
teikia daug pelno. Tokiuo 
keliu kapitalistai ir smau
gia visu šalių gyventojus.

Vokietijos karo rateliai 
nors tuo pasidžiaugia, kad 
ginklu trustui priklauso ne 
vieni Vokietijos fabrikan
tai. bet ir kitu valstybių, 
kapitalistai.
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S. Valstiją kariuomenė eina apsaugoti vandens Įvedąs Vera Cruz mieste.

Tampico paimtas
Revoliucionistų pasekmingas 

veikimas.
Huerta nemano pasitraukti 

Įvairios žinios.

NAUJAS SKANDALAS. 
Socialistas atstovas parla

mente pasakoja apie 
naują trustą.

Andai Vokietijos parla
mente pagimdyta nauja 
sensacija, kuri pažemina 
valdžią ir karinius Vokieti
jos ratelius. Socialistas at
stovas Liebknecht išnaujo 
užpuolęs ant ginklu fabri
ku ir jų savininku.

Savo kalboje prirodė, kad 
Europoje gyvuojąs ginklu 
fabrikantu trustas, kuris 
esąs susinešęs su kitu val
stybių ginklu fabrikais ir 
bendrai tarp valstybių sė
jas intrigas delei platesnio 
valstybių ginklavimosi. 
Liebknecht nurodė, kad 
Kruppo fabrikai esą susi- 
nešę su Austrijos Arma
ment kompanija, gi pasta
roji turinti vėl artimus ry
šius su Anglijos ir Franci- 
jos ginklu išdirbėjais. Ki
tais žodžiais sakant, tie 
ginklą fabrikantai nuspren
dę palaikyti tarp valstybią 
kuodidžiausius nesutikimus

PADĖJIMAS BAL
KANUOSE.

Pramatoma karas Turkijos 
su Graikija.

Graikijos užsieniu reika
lu ministeris nesenai laikęs 
konferenciją su Turkijos 
pasiuntiniu Atėnuose ir 
šiam išreiškęs protestą prie
šai graiku persekiojimą 
Turkijoj, ypatingai Traki
joj, pažymėdamas, kad tok
sai dalyku stovis nekuomet 
negalėsiąs sutaikinti grai
ku su turkais Be to Grai
kijos pasiuntiniui Konstan- 
tinopolyj liepta toki pat 
protestą išreikšti pačiai 
Turkijos valdžiai.

Andai per vieną savaitę 
iš Trakijos išvyta 25.000 
graikų. Jie visi subėgo i 
Salonikus, kur labai daug 
vargstanti. Keliolika tūks
tančių dar busią prašalinta 
iš Trakijos.

Graikijos valdžia sveti
mų valstybių pasiuntiniams 
apreiškus, kad jei Turkija 
ir toliau nesiliausianti grai
kų persekiojusi, tatai ji 
pertrauksianti visokius su 
Turkija ryšius ir turėsiąs 
būtinai gimti karas.

RUSIJAI GRASIA 
PAVOJUS.

Tai pranašauja durnos at
stovas Gučkov.

Andai Maskvoje buvo 
centralio komiteto 17 d. 
spalių sąjungos susirinki
mas, kur Gučkov perskaitė 
pranešimą apie dabartinį 
politikos momentą Rusijo
je. Gučkov pasakė, kad da
bartinis momentas nelemiąs 
nieko gero. Ministerial, ei
dami išvien su reakcijiniais 
šalies elementais, pasak

Gučkovo, veda Rusiją prie 
neišvengiamos katastrofos. 
Visuotinas . neužsiganėdini- 
mas plačioje visuomenėje 
vis augąs, o už valstybės 
sienų renkąsi juodi debesis. 
Gučkovo nuomone, artimo
je ateityje neišvengiamos 
vidurinės riaušės ir susirė
mimai su kaimynais; karas 
busiąs vidurinės suirutės 
priežastimi.

Kad tos katastrofos ne
imtų, Gučkovo išmanymu, 
re i kalinga ku< (greičiausia 
įvesti Rusijon visas refor
mas, kurios pažadėtos spa
lių 17 d. manifestu.

HAITI IŠMOKĖJO 
LYGINIMĄ.

Respublikai paskolino pini
gus tautinis bankas.

Gegužio 8 d. Haiti res
publikos valdžia išmokėjo 
Anglijai reikalaujamus G2.- 
000 dolerių, kaipo atlygini
mą anglui Petersui už jo 
fabriko sunaikinimą revor 
Ii nei jos metu ant salos Hai
ti.

Anglija tuo reikalu res
publikai buvo pąsiunčius 
ultimatumą, kurį aštriai pa
rėmė ties Port au Prince 
stovintis ant inkaro Angli
jos skraiduolis. Respubli
kos valdžia tuo tarpu netu
rėjo išde pinigų, todėl jai 
paskolino tautinis bankas ir 
tuo budu atsilyginta su An-

AT-

PO MEILEI IR KA
RŪNAI.

Ex-karaliene pameta savo 
vyrą.

Buvęs Portugalijos kara
lius — rašoma iš Londono 
— labai trumpai džiaugėsi 
su savo jauna žmona, prin
cese Hohenzollern. Kaip ži
noma, Manuelis pernai su

[■rinee^c po
kelių savaičių'ji susirgo ko
kia tai slaptinga liga ir il
gas laikas turėjo gydyties

tuomet jau plačiai imta kal
bėti apie persiskyrimą. 'Pe
čiau visas skandalas šiaip 
tai]) užtrinta ir Alanuelis 
su savo žmona iškeliavo į 
Angliją, kur apsigyveno, 
lukeriuodamas kokių nors 
permainų Portugalijoj, kad 
butų galima jam išnaujo ton 
sostas užimti. Gi dabar pa
sklydo žinia, kad princesė 
Manuelį jau ant visados pa
metanti ir keliaujanti sau 
pas savo tėvus į Vokietiją. 
Matyt, ex-karalius Manue
lis kai]) netikęs Imti kara
liumi, taip netikęs būti ir 
vyru. Nėra karimos, tegu 
galas ima ir tą meilę.

NUŽUDĖ KELIAU
NINKĄ.

Bolivijos laukiniai žmones 
užmušė Norden- 

skjoldą.
Švedijos valdžia apturė

jus žinią, kad švedą keliau
ninką Nordenskjoldą, ku
ris buvo pasileidęs su eks
pedicija į pietinės Ameri
kos respubliką Boliviją, te- 
naitiiiiai laukiniai žmonės 
užmušę. Su juo nužudyta ir 
kiti mokslininkai. Tą žinią 
valdžiai pranešęs vienas iš 
Bolivijos misionorius. Tik 
vienas iš ekspedicijos narių 
išsigelbčjęs ir tik sužeistas 
atkakęs į vietovę Santa Au
na, Bolivijoj, ir apie tai 
misionoriui pranešęs.

siąs išilgai pirmutinis lai
vas.

Gubernatorius Goethalš 
apreiškė, kad kanale dar
bai per Cucaracha tuoj vi
sai busią pabaigti. Paskui 
komisija peržiūrėsianti vi
so kanalo gerumą ir išlaiko- 
niumą ir kanalu bus paleis
tas pirmutinis garlaivis su 
prekėmis, kuris iš Atlanti- 
ko persikelsiąs į Pacifiką.

Miestas Tampico paimtas.
Meksiko tvirtovė ir mies

tas Tampico, svarbus uos
tas Atlantiko pakraščiuose, 
andai pateko į revoliueio- 
nistų rankas. Federalės ar
mijos likučiai sulipo į pri
ruoštus traukinius ir iške
liavo geležinkeliu, einančiu 
į San Louis Potosi, kur 
diktatorius Huerta mano 
paskutiniu sykiu aštriai 
pasilaikyti prieš revoliucio
nistų veržimosi link sosti
nės Mexico City.

Tampico paėmimas — di
džiausias revoliucionistų 
laimėjimas, nes jie dabar 
turės uostą, per kurį gali 
gauti pakaktinai sau gink
lų ir amunicijos, jei tik Suv. 
Valstijų karo laivai neuž
stos kariniams transpor
tams kelio. Iš to miesto re- 
voliucionistams 
vesti karines 
priešai sostinę.

Karų žinovai
tina, kad po šešių savaičių 
Carranza su Villa lengvai 
pasieks sostine ir tuo keliu 
galutinai pabaigs tą negei
stiną meksikonų žudymosi. 
Huerta bus išvytas, gi jo 
vieton pastatytas atsakan
tis prezidentas.

Tampico paėmimas revo- 
liucionistams buvo sunkus 
daiktas, kadangi federalis
tai labai atkakliai gynėsi. 
Kruvina kova tęsėsi kelias 
dienas ir naktis. Nuostoliai 
žmonėse abiejose pusėse 
pasirodė milžiniški. Revo
liucionistai netekę tūkstan
čio kareivių užmuštais 
sužeistais, gi 
netekę kelių 
Revoliucionistai 
daug kanuolių, 
amunicijos, ką
ganti Huerto apgynėjai. Be 
to ir kareivių kelis desėt- 
kus paėmę nelaisvėn.

Federalist!) kanonierės 
“Bravo” ir “Zaragosa”, 
kurios gelbėjo sausžemio 
kariuomenei, užėmus revo- 
liucionistams miestą, išplau
kė į jurę. Suv. Valstijų ka
ro laivai leido kanonierėms 
plaukti kur tik nori.

Revoliucionistais 
Tampico vadovavo 
Gonzale’.

bus lengva 
operacijas

dabar tvir-

SUOKALBIS PRIEŠ 
KUNIGAIKŠTĮ.

Norėta nudėti arba praša
linti Albanijos val

dovas.
Iš Romos rašoma, kad 

Albanijoj susekta naujas 
suokalbis prieš kunigaikštį 
Wied, kuris nesenai užėmė 
tos jaunos valstybės sostą. 
Suokalbio priešakyj stovė
jo Izmail Kemal-bey, buvęs 
Albanijos laikinės valdžios 
prezidentas. Jis norėjęs su
griauti dabartinę valdžią ir 
šalyj įvesti naują, panašią 
į Šveicarijos valdžią, kurios 
pirmininku patsai norėjo 
palikti. Bet suokalbis laiku 
susektas ir sutrukdytas. 
Prasidėję skaitlingi arešta
vimai.

kas atsitiko su Suv. Valsti
jų kareiviu, kuris aną die
ną netyčiomis nuo Vera 
Cruz atsitolino ir kurį mek- 
sikonai kareiviai pagriebė.

Statoj pasakyta, kad jei 
Huerta tuojaus neduos iš 
savo pusės jokio paaiškini
mo apie amerikoninio ka
reivio žuvimą, tada bus aiš
kiai matoma, kad Huerta 
ieškąs priekabių ir būtinai 
norįs karo.

Prezidentas Wilson ir 
valstybės sekretorius Bry
an labai pasipiktinusiu, 
kuomet Brazilijos pasiunti
nys iš Meksiko sostines* 
Waslringtonan pranešė, kad 
kareivis Parks liko nužu
dytas. Tečiau pasiuntinys 
nepasakė, kokiuo budu jis 
nužudytas. Generolo Funs- 
tono stovykloje, Vera Cru- 
z’e, spėjama, kad tą karei
vį meksikonai gyvą sudegi
nę.

Tečiau toj notoj nepasa
kyta, ką Suv. Valstijos pra-« 
dėsią, jei Huerta neduosiąs 
į tai jokio atsakymo arba 
jei pranešiąs, kad tas ka
reivis tikrai nužudytas.

Manoma, kad tasai prezi
dento Wilsono su Bryanu 
reikalavimas bus palikęs be 
pasekmių ir išnaujo bus su
tepta Suv. Valstijoj garbė. 
Tai ne pirmas panašus at
sitikimas. Puiki demokrati
nė valdžia.

ir 
federalistai 
tūkstančių, 

paėmę 
šautuvų ir 
palikę bė-

PANAMOS KANALAS 
BAIGIAMAS.

savaitę parplauksiąs 
pirmutinis laivas.
Panamos pranešama, 

šios savaitės pradžioje
Panamos kanalu perplauk-

Šią

Iš 
kad

IŠ JAPONIJOS.
Du admirolu paleista 

tarnybos ir palikta 
atsargoje.

Andai Japonijos mikado 
su savo ministerių kabine
to premieru atlikęs konfe
renciją, kurioje nutarta ka
ro laivyno du admirolu, 
grafą Yamamoto ir grafą 
Saito, perkelti iš tarnybos 
atsargom To perkėlimo 
priežasties valdžia riešai 
nepaaiškina. Tečiau kalba
ma, kad tuodu admirolu e- 
są įmaišytu garsion papir
kinėjimų bylou, kokia ve
dama jūrių karo žinyboje.

iš

ties 
gen.

Reikalauja pakiškinimo.
Tomis dienomis Suv. Val

stijos pas Meksiko valdžią 
pareikalavo paaiškinimo,

Revoliucionistai darbuojasi. 
. Juareze apturėta žinia, 

kad revoliucionistai užėmę 
miestą Monclove, iš kur ra
miai galėsią keliauti į 
miestą Saltillo. Jie taippat 
užėmę ir geležinkelį Natio
nal Railway of Mexico tarp 
Pedras Negras ir Saltillo. 
Villa jau pasirengęs prieš 
Saltillo. Turįs 25.000 ka
riuomenės, turįs pakaktinai 
ginklų ir amunicijos.

Lygia dalimi generolas 
Carrera Torres mano užpul
ti miestą San Louis Potosi, 
kuriame mažai randasi fe
deralist!) kareivių.

Iš pietinio Meksiko vėl 
apturėta žinia, kad Zapata 
paėmęs miestą Cuernavaca, 
taippat miestą Ajusso, ku
ris randasi tik 10 mylių nuo 
sostinės.

Kasžin, ar Zapata pirmu
tinis neužpuls sostinės?

(Tąsa ant 16-to pusi.).
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Zipios iš Lietuvos, |
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Šiįavas, Ras. ap. Nors Ši-lrą Ukmergės alinėje su sa- 
—' ”••'1.......i-v.. 4..-.— 4... >vo draugais. Jam pasigė

rus, draugai išėmė iš jo ki- 
šeniaus laikrodį, vertą 140 
rub. ir numovė nuo piršto 
auksinį žiedą. K. B. pada
vė tuos draugus tiesom 
Teismas nuteisė jiems už 
tai atsėdėti po tris mėne
sius kalėjimo.

lavoj nedaug lenkų tėra, te
čiau jie jau pasirodo vie
šai. Per visuotinąjį vartoto
jų draugijos ssusirinkimą 
kovo 24 d. kunigui J. pa
skaičius apyskaitą! lietuviš
kai, p. S. pareikalavo per
skaityti ir lenkiškai, saky
damas, kad ne visi supran
tą lietuviškai. Tai visai ne
tiesa, nes visi šilaviečiai 
moka ir supranta lietuviš
kai, ne vien sodiečiai, bet 
ir dvarininkai. Nors ir skai
tydavo visuomet nežinia 
delko lenkiškai, tečiau nie
kas iš lietuvių nereikalavo, 
kad paskaitytų lietuviškai, 
o tik kartą paskaičius lie
tuviškai p. S. tuojau kaip 
yla iš maišo ir išlindo; iš 
to labai nemalonų įspūdį 
gavo visi šilaviečiai. Taip- 
pat ir kaikurios moteris pa
sižymi savo lenkybe; jos 
mėgsta net pajuokti jau
nuomenę, vadindamos “lit- 
vinais” arba “litvinkomis”, 
o lenkiškąją gi kalbą vadin
damos “šwieta mowa”.

Jaigu tokiu “lenku” su- 
sirinktii kelios dešimtis, be 
abejo, tuojau pakiltų riau
šės.

nes šoko iš visų pajėgų gin
ti ir apgynė. Nuostoliai dar 
neapskaityti; bus labai di
deli. Gaisras kilęs, sako, del 
paperoso.

Balandžio 2 d. buvo užsi
degęs del tarnaitės neatsar
gumo su degančiais ang
liais klebonijos stogas. Žmo
nės
gaisrą
gi stogo šmotas. Galėjo bū
ti ta'ippat didelė nelaimė, 
nes vėjas nešė ugnį bažny
čios linkui, o bažnyčia ne
apdrausta.

lioties. Negalėdamas tečiau 
nieko padaryti, užpuolikas 
peiliu atpjovė prirštą prie 
ratų dėželę, kurioj buvo 
moteries skrybėlė, ir pasi
slėpė. Tuojau buvo duota 
žinia Subato policijai, kuri 
ant rytojaus piktadarį su
sekė ir rado pas jį paslėp
tus pavogtus (laikius. Tai

Labai gaila.

Virbališkiai, Ukm. apskr. 
Lebedžiu sodžiaus vyrai bu
vo nesenai nuėję į Virbališ
kių valsčiaus raštine gauti 
pa liudijimus, kad perke

is 
už-

butų galima gauti iš vy
riausybės pašelpos miško. 
Raštininkas, parašęs paliu- 
di j imas, pareikalavęs 
kiekvieno po pusrublį
mokesnio. Žmoneliams pa
sirodė tai perdaugoka ir pa
siūlė jam po 20 kap. Bet 
raštininkas nenorėjo už tiek 
paliudijimų išduoti, žmone- 
liai vėl gi daugiau nebečįa- 
vė, tai raštininkas paliudi
jimus sukrovė į pastalę, o 
žmoneliai namo parėjo tuš
ti.

Skriaudžiai, Marijampo
lės ap. Antrą Velykų dieną, 
špitolėje tris vyrukai skau
džiai sumušė vieną vaikiną, 
gal butų ir užmušę, jei Im
tų jo neatgynęs Skriaudžią 
mokytojas P. Kaunąs. Per 
atvelykį klebonas skaudžiai 
išbarė tuos vyrus ir išviso 
davė gero vėjo visiems jau
nuoliams už peštynes. Te
čiau dar tą pačią dieną, a- 
pie vienuoliktą valandą 
nakties, du vyru užklupo 
vieną savo draugą ir taip 
jį sumušė, kad reikėjo jį 
vežte parvežti namo ir ne
žinia, ar jis pasveiks.

Daubaras.

Meteliai, Seinų ap. Ba
landžio 19 d., per šv. Jur
gio atlaidus, Metelių ežere 
prigėrė 19 metų vaikinas. 
Jis su kitais dviem pava- 
karyj įrėši luoteliu per e- 
žerą mimo, bet buvo vėjuo
ta ir luotas apvirto. Du iš
sigelbėjo, o vienas prigėrė.

Januškai, Deltuvos par., 
Ukm ap. Musą sodžiaus 
K. B. gėrė per šv. Kazimie-

subėgę varpo baisau, 
užgesino, išdegė liet-Į buvo J. M. iš Vygarių so

džiaus, jį tuojau suėmė. 
Dabar jis gaus kalėjimo,

Armcniškiai, Ašmenos ap. 
Pas mus žmoneliai laikraš
čių beveik niekas neskaito 
ir nesupranta, kas tai yra 
laikraštis. Netoli yra Vare- 
navos miestelis, kur kas 
antradienis yra -turgus, su
važiuoja nemažai žmonių iš 
visų apy link iii ir ne tiek ten 
nuperka-parduoda, kiek ge
rai išsitraukia alaus ir deg
tinės. Nesenai pasigėrę vy
rai ūkininką M. (iš Milim- 
cių sodžiaus) negana kad 
gerokai apdaužė, bet dar ir 
žarnas peiliu išleido. Ūki
ninkus Banį ir Adominį iš 
Pažižmos “akalicos” taip 
apdaužė, kad baisu buvo 
žiūrėti. Gaila, kad nebėra 
kam pamokyti ir paskleisti 
švietimo.

Čibiras.

Trakų apskrityj mirė pla
čiai žinomas Augštadvario 
dvarininkas inžinierius Bro
nislovas Malevskis.

Vaškai, Panev. ap. Už 4 
verstų nuo Vaškų, ant Lin
kuvos kelio, yra Paliepių 
sodžius. Tasai sodžius nedi
delis, 12 ūkininkų ir keliū
tas trobelninkų. Trobesius 
susistatė per abi pusi gat
vės. Vienoje pusėje gatvės 
lygi žemė — juodžemis prie 
molio. Antroji pusė augš- 
tesnė — smėlis. Jau keli 
metai, kaip Jonas Naudžiū
nas parduoda iš savo lauko 
smėlį. Tai jo beveik visas 
daržas iškasinėtas. Bekasi
nėjant randa žmonių kau
lą, pinigėlių, sagčių ir kitą 
senovės liekaną. Taigi Im
tų geistina, kad vasaros lai
ku kuris nors tyrinėtoji! 
čia apsilankytą. Minėtasai 
ūkininkas neginti! pakuši
nėti, gal surastų daug ko 
indomaus.

Svieto perėjimas.

Seirijai, Seinų ap. Iš ba
landžio 14 į 15 d. naktį Sei
riju “Žagrės” krautuvei! 
buvo įsiveržę vagis, du vo
kiečiu, abu tikru broliu; 
vieną sugavo, o antras pa
bėgo. Tą pačią naktį sude
gė Seirijuose vienos našlės 
trobelė; žmonės sako, kad 
tai bus darbas tų pačią plė
šikų, kurie norėjo “Žagrę” 
apvogti.

Betygala, Kauno ap. Ba
landžio 9 d. atsitiko čia di
delė nelaimė. 1.0 vai. dieną 
iš vieno ūkininko namų kilo 
gaisras. Ugnelė* bematant 
išsiplėtė. Sudegė išviso 25 
gyvenamieji namai; sude
gė visos miestelio krautu
vės, tik viena vartotoji! dr- 
jos krautuvė beišliko. Bu
tą sudegus ir ji ir bankas, 
kuris per du sieksniu tolu
mo nuo krautuvės, bet žmo-

Senelis.

Pampinai, Panev. apskr. 
Balandžio 8 d. kėsinosi čia 
nusižudyti giedorka Stefa
nija Zakarevičaitė. Per Ve
lykas ji vaikščiojo labai nu
liūdus ir sakės kaikuriems 
ketvertadienyj mirsianti. 
Trečiadienyj po pietų nuė
jo aptiekon ir paprašė vit- 
rijolijos, bet aptiekorius, 
supratęs, nedavė. Iš aptie
kus ji nuėjo į vart. dr-jos 
krautuvę ir ten gavo uksu- 
so, parėjusi namo užsiraki
no kambaryj ir išgėrė. Bet 
išgėrus pradėjo rėkti iš 
skausmo; subėgo žydai 
(mat, ji pas žydus tarnavo), 
išlaužė duris ir atrado ją 
jau gulinčią ant žemės. Nie
ko nelaukdami atvedė fel
čerį ir jis davė pirmutinę 
pagelbą, bet pasakė, jog ne
są vilties, kad bepagytų.

‘j. L.

kliuvo už tokius darbelius.
Kuršietis.

Nemune prigėrė 
landumas Stalčių 
(Naumiesčio ap.) 
jas valstietis J. 
J<> kūną rado.

bežuk- 
sodžiaus 
gyvento- 
Venckus.

Merkinė. Traką ap. Kovo 
28 d. ant Nemuno kranto 
darbininkams bedirbant lai
vus (barkas), atsitiko nelai
mė. Vienas iš darbininkų, 
Treiner’as (latvis, 40 metų 
amžiaus) palindo po laivu,

paimti, tuo tarpu pakeltas 
ant stulpų laivas puolė že
mėn ir nelaimingąjį Trei- 
ner’ą . užmušė ant vietos. 
Žmonės sako, kad tai atsi
tikę. per darbininkų .žydą 
neatsargumą, nes dirbo, du 
žydu. Kovo 31 d. atvykęs 
apskrities gydytojas, apžiū
rėjęs užmuštąjį, rado sulau
žytus tris skobus ir kitas 
kimo dalis labai sužeistas..

Pušalotas, Panev. apskr. 
Didįjį penktadienį vidudie
nį Šniūrų kaime ištiko di
delis gaisras; smarkiam vė
jui išilgai kaimo bešiliojant, 
bežiūrint nušlavė 4 ūkinin
kų trobesius. Nuostoliai di
deli. Daugumas neišsineši-- 
no nei mažiausio skarmalė
lio, jokių skrebučių; vie
nas ūkininkas ir gyvulių ne
spėjo išvaryti.

Kaip ir nujauzdami nelai
mę, šniuriečiai prieš gaisrą 
nutarė skirstyties viensė
džiais. O kad. butą seniau

Betygala., Kauno apskr.
Buvusia čia balandžio 9 d.

ir nebūtą.

Retavas, Raseinių apskr.

išdžiuvo galybės miškų, lo
dei Eidavo dvaras kas me
tai parduoda miškus dide
liais luomais.. Taip antai 
praėjusiais metais pardavė 
už 750.000 rublių; šįmet ir 
vėl pairdavę už didelius pi
nigus.

Kazlų Ruda, Marijampol. 
ap. Geležinkelio stotyje ras
ta pamestą pinigai daugiau, 
kai}) tūkstantis rubliu. Pi
nigai dabar pas Kazlų Ru
dos gelžkelio mokyklos

Pilviškiai, Mar. a p. Ba> 
landžio 20 d. Šešupėje pri- 
sigirde pamišusio proto 
mergina — Vilkinto. Ant 
rytojaus jos kimų atrado ir 
išgriebė.

Niežtančios
Pusleįęs

kada pasirodo ant kūno, y- 
ra labai žmogui nesmagios. 
Pasiliuosuokit nuo jii. Pri
dėkit.

Severas Mastį

nao Odinių Ligų
(Severn’s Skin Ointment),

o pasekmės bus. neabejoti
nos, taip pat, kaip jos bu
vo p. Em. Kabatz’ui iš 
Brookpark, Minn., kuris ra
šo: .

“Severos Mestis nuo Odiniu 
Ligų yra puiki. Turėjau niež- 
tančias pūsleles ant sprando, o 
aplink kiekvieną buvo raudo
nas plėtmas sidabrinio doliario 
didumo, — degino ir niežėjo ne
išpasakytai. Gal butą aplipdo 
visą sprandą, Jeigu ne Severos 
Mostis nuo Odiniu Ligų. Po 
penkto ištepimo mostim liga iš
nyko ’ ’.

Nuo niežėjimo, .egzemos, de
dervinių, dilgėlinės, išbėrimu, 
vilko, iššutimo ir abelnai nuo 
visokią išbėrimu, kurie niežti, 
pamėginkit. Severos Mosties nuo 
Odiniu Ligą.

Kaina 50e kiekvienoj aptiekoj.

Nuo galvos skaudėjimo imkit

SEVEROS PLOTKELES
NUO

GALVOS SKAUDĖJIMO
(Severą’s Wafers for Ilead-

pasllyrjmo. Kaina 25 centai

SEVEROS TAB-LAX 
l’aliuosuojanti Kablukai 
Vaikams ir Suaugusiems 
Kaina 10 ir 25 centai.

n System

EBLUMAI su telefonu ištinka 
del blogo mokėjimo pasigauti in
strumento ir nemokėjimo su juo

Užlaikymas sekančių prastų taisyklų

Nesudugnink telefono šniūrų. Neba
dyk šniūrų špilkomis arba adatimis.

Nedek žirklių arba kito dalyko ant 
skrynelės viršaus.

Visuomet pabaigęs kalbėti pa kabyk 
ludelę ant vanšo.

Dalele kabyk su šniūru augštyn. Tuo- 
mi apsaugosi nuo pridulkėjimo didelės vi
durio.

Nevartok dalelės nei kokiam kitam 
dalykai, kaip tik tam, kad ji paskirta.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

viso 52 trobasujiadarė žmo
nėms iiuostHfiųęapie 50.000 
rublių. Išdegė beveik visas 
miestelis; pasiliko tik vals
čiaus raštinė,, monopolis, 
vartotoji! krautuvė, špitolių 
bažnyčia, klebonija ir keli 
ūkininkai. Per gaisrą, vart.. 
draugijos krautuvei pada
ryta nuostoliii apie 1,0.00. 
rublių. Žmouė^ pasiliko ap
verktiname padėjime. Gais
ro priežastis nežinomą, Ža
da susidaryti komitetas au
koms rinkti po Kauno gu
berniją.

J. Mėnulis.

Melagėliai, Švenčionių ap. 
Balandžio 1 d, smuklėje įi
ma mirtimi 
dvarininkas D. Petkevičius. 
Jis Visuomet mėgdavo gir
tauti, o pastaruoju taiku 
kasdieną matydavosi girtas. 
Būdamas pasiturįs, patsai 
gerdavo ir kitiems dykai 
duodavo, kas tik norėdavo. 
Todėl nestebėtina, kad pa
liko nemažą būrelį apgailes
taujančių jį girtuoklių, kū
rimus dabar jau teks už sa-

numirė girtas

Italą socialistą 
sa s. 
gresas

konąre- 
italu socialistu kon-V . u

nesenai atsibuvęs 
Aukonoje, didžiuma balsą
nutarė pašalini' vi«iw so
cialistus, masoną ložą na
rius. Kai kurie žymesnie
ji socialistai-masonai jau

Subatas, Kuršo gub. Ba
landžio 8 d., jau vėlai vaka
re, vežėjas vžė iš Subato į 
gelžkelio stotį vieną ponią, 
kuri buvo atvažiavus į Su
imtą pas gimines paviešėtų. 
Išvažiavus tik už miestelio,
važiuojančius užpuolė ]>us- užpuolė koreonai ir kelis jų 
girtis žmogus ir pradėjo į 
juos visokiais budais ko-

Korean ai užpuolė japo
nus. Japonijos valdžia į Ko
rea pasiuntė matininkus 
išmatuoti žemę. V ienoj a- 
pylinkėj tuos matininkus

užmušė. PrieŠ&i koreonus 
pasiųsta kariuomenė. .

Jeigu reikalaujate *vaistu. ei
kite pas aptiekoriii ir reikalau
kite Severos vaistų. Jis juos 
turi. Jeigu kartais negalėtų' pri
statyt, piirsitraukit tiesiog nuo

MBS®
Pąlciilo seimą. Rusijos 

caro paliepimu paleistas 
Finlandijos seimas, kuris 
visas laikąs gynė savo ša
lies teises nuo biurokratų 
pasikėsinimo.

kitą sunkiai su-

K at oi ’(j in i n k ą s u k Ui ui a s. 
Žitomirio kalėjime kator
gininkai užmušė kalėjimo 
užvaizdą
žeidė ir, padegę kameras, 
norėjo pabėgti. Atvykusioj! 
kariuomenė pradėjo šaudy
ti į katorgininkus. Užmu
šė 6 katorgininkus, sužeidė 
vieną.

/ikcjinio persitikrini- 
Odesoj jaunas karei- 

šiu me-
us.

vis Budkov sausyj 
tą, buvo nuteistas dviems 
metams į disciplinarį ba
talijom! už atsisakymą ka
reiviauti del tikėjimo per
sitikrinimų. Disciplinariame 
batalijom} Budkov vėl griež
tai atsisakė imti į rankas 
ginklus. Patrauktas vėl 
karo teisman.

Rinkiniai Franci jos 
lanien tan. Pa sku I i i lės 
nios apie rinkimus Fraiici- 
jos parlamenlan taip skel
bia. Išrinkta: reakcionie
rių klerikalų 66, progresis- 
tų 47, kairiąją sąjungos 
nariu 20, kairiųjų republi- 
konu 38, radikalu ir radi- 
kalu socialistą 118, socia
listą republikonų 11, susi
vienijusią socialistų 40. 
Taigi parlamento grupių 
paskirstymas pasiliks seno
viškai. Naujai išrinktų at
stovų didžiuma žada pa
laikyti trijų metą kareivia
vimo. laiką.;

pcir-

Traki

fcr

a M
/•CM

nesi
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©ii Cook-stove
Jokiu anglių. Pelenu. Nešvarumu.

' * ■ ‘
Turi 1, 2, 3. ir 4 degtuvus, turi lentyną ir padė- 
tuvę, kur sucLti valgiai neatvėsta, turi yotjrodą 
ant žibalo indo. Del geriausių rezultatų vartok 
Perfect on Oil. Pas visus pardavėjus.

STANDARD OIL COMPANY/ 
(An Indiana Corporation)

CHICAGO, ILL.

■BWMMiMMNI

didžiausia 
laisvės 
augs tai

Laisves stovyla. 
ši stovyla, 2”“ 

pasaulyj, vaizdiną 
deivę, laikančių 
žibintuvų, kuriuo 
šviečia svietų.

mas, švelnumas,

Of All Human Blessings 

WiBnal Liberty Is IMied 
™ the Highest

Ms

Kiekvienas Ame
rikos piletis paau- į r
kautą savo turtą ir 

gyvybe apginimui laisvės, 
1 gvarant notos konstitucija 
W Suvienytu Valstijų. Ameri- 
Hkonai užlaikydami toki i- 

dealą pastale’ ir užlaiko

BUDWEISER.Iv ■ t

} Per 57 metus jo 
gerumas, čystu- 

ir išimtinas Saazer 
apyniu skonis stovėjo augščiau kitą 
rusiu alaus buteliiiok, lygiai Laisvės 

.j stovyla stovi augščiau visako New 
į Yorko uoste. Jo išpardavimas perei

na visokį kitą alų daugybe milijonu 
buteliu.

Pilstomas Į bulelius (ik naminėj 
dirbtuvėj.

ANHEUSEH-B USC1I
St. Louis.
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KATALIKAS

LIETUVIAI AMERIKOJE.
WATERBURY, CONN.
Įvairių žinių pluoštas.

Balandžio 12 d. Jono A- 
lenskio grįntelė sudegė. Sa
vininkas su savo šeimyna 
buvo bažnyčioj, kuomet iš
tiko gaisras. Kol gaisrinin
kai atlėkė, tai grintelė jau 
buvo sudegus. Namelis bu
vo visai naujas, nepilnai iš
rengtas ir nežinia, kaip bus 
su apdrauda.

Balandžio 20 d. vienas 
vyras norėjo pasipjauti. 
Prisidarė daug žaizdų ir li
ko nugabentas ligoninėn.

Balandžio 27 d. mirė 
Broni si a vas Br i iže vi čia.
Laikė karčiamą. Buvęs var
gonininku. Buvo pamokytas 
vyras. Turėjo 39 metus. Pa
liko našlę su maža dukre
le. Buvo pasiturintis. Vi
siems buvo prielankus ir jo 
lydėti labai daug buvo pri
sirinkę žmonių.

Pastaruoju laiku tris lie
tuviai krito džiovos auka. 
Pirmas buvo Jurgis Abrai- 
tis, 37 metų amžiaus; pali
ko našlę su trejetu vaike
lių. Antras nudžiūvo Ta
rnas TJlinskas, 39 metų am
žiaus; paliko taipgi našlę 
su trejetu vaikelių. Trečias
K. Breivis buvo viengugis. 
Visi tris buvo geri, dori, 
blaivus, prigulėjo prie dr- 
jų ir gražiai buvo palaido
ti.

Gegužio 2 d. vienas vy
ras, prisipūtus degtinės, no
rėjo išmėginti savo mote
ries kaulus. Moteris buvo 
nėščia ir buvo taip sumuš
ta. k£<I reikėjo šaukties 
kunigo ir daktaro. Kunigas 
gi musų yra didis blaivinin
kas ir ant rytojaus, nors 
mišios buvo užpirktos šv. 
Stanislovo dr-jos ir reikėjo 
per pamokslą sakyti apie 
dr-jas, kunigas nusitvėrė 
per pamokslą aną nuotikį.

American Brass Brandi 
kompanija Įvedė naują at
lyginimo būdą. Dirbam joj 
59 valandas savaitėje, o 
gaunam mokėti už 60 va
landų. Dabar mokama už 
59 valandas, bet mokesti 
truputį pakėlė. Kurie gau
davo savaitėje $10.50, da
bar gauna $10.75.

Darbai silpnai teina. Ma
žai kur dirba pilną laiką. 
Dirbama po 4—5 dienas sa
vaitėje. Bedarbių yra daug. 
.Styruoja būriai bedarbių 
prie dirbtuvių vartų ir lau
kia pavadinant darban. Ne
vedę vyrukai turėtų eiti 
dabar ant farmu, o no kiur- *7

ksoti prie dirbtuvės vartų. 
Kaikurie jau kelintas mė
nuo kai styruoja prie vartų 
ir nieko nesulaukia. Visai 
be reikalo leidžia laiką ir 
seniau uždirbtus pinigus.

Žinių mylėtojas.

CEDAR RAPIDS, IOWA. 
Miestelis gražus. Laikraš

čiai mažai teskaitoma.
Bedarbių daug.

Šitame nedideliame mies
te yra labai puiku gyventi. 
Ypač dabar, pa vasariui a- 
tėjus. Visos gatvės čia me
džiais nusodintos ir per vi
durį miesto teka gražus Ti
pelis. Gražu čia ir sveika.

Lietuvių yra čia pusėti
nas būrelis. Laikraščiai 
tarp jų nėra labai prasi
platinę. Nors laiko ir turi 
skaitymui, bet tai nerangu
mas stovi ant kelio. Smuk

lėse žmonės negali ilgą lai
ką tūnoti, nes įstatymu rei
kalaujama uždaryti smuk
les nuo 9 vai. vak. Tuomet 
žmonės, išėję iš smuklių, 
vaikščioja gatvėmis ir blai
vina savo galvas.

Yra čia šv. Kazimiero dr- 
ja. Pusėtinai turisi. Visgi 
reikia pripažinti, kad suly
ginus skaičių čionykščių 
lietuvių su dr-jos narių 
skaičium, tai dr-ja turėtų 
būti skaitlingesnė nariais. 
Mūsiškiai vis dar nesu
pranta dr-jos reikalingumo 
ir jon prigulėjimo naudin
gumo. Kaikurie rašosi į 
svetimtaučių dr-jas. Dr-ja 
turi ir priešų. Yra tai tie, 
kurie vadina save socialis
tais. Nors jie čia silpni tė
ra, bet visgi kiek gali dar
buojasi dr-jos pakenkimui.

Miesto dailiai čia silpnai 
eina. Bedarbių yra ivalias.

Neveža.

HARTFORD, CONN. 
Vakaras.

Gegužio 3 d. š. m. šv. 
Kazimiero J. A. dr-ja su- 
i’engė lietuvišką vakarė! j 
bažnytinėje svetainėje, po 
num. 41 Capitol avė. Žmo
nių buvo prisirinkę virš 
šimto. Programas susidėjo 
iš dainų, deklemaeijų, pas
kaitų, prakalbų, pasikalbė
jimų. Toji dr-ja nelabai se
nai gyvuoja, bet jau randa
si prasilavinusių, ir jie jau 
nesigėdina šio-to paskaity
ti, padeklemuoti ir prakal
bėti. Paskaitą išpildė p. A. 
Kneižis temoj “Prietelis ar 
priešas”. Nors buvo ilga 
paskaita, neknriems ir nu
sibodo, bet naudinga ir pa
lengva žmonės pripras prie 
paskaitų. Prakalbėjo kelin
tą žodžių apie skurdą ir ap
sileidimą šiandieninio gy
venimo A. Mazalas. Ir dau
ginus randasi gabių jauni
kaičių toj draugijoj. Taip
gi turiu priminti, kad tame 
vakarėlyj buvo kelintas ci- 
cilikučių, bet matydami, 
kad čia susirinkę žmonės 
užsilaiko tvarkoj, tai ir jie 
žmoniškiau apsiėjo, nors 
vienas buvo užšokęs per
augėtai, bet matydamas, 
kad negalės toli važiuoti, 
pradėjo kitą kalbą. Tokie 
vakarėliai rengiami kas an
tras nedėldienis 6 vai. vak.

Vyturėlis.

HARTFORD, CONN. 
Atlaidai.

Balandžio 26 d. š. m. va
kare prasidėjo 40 valandų 
atlaidai ir pasibaigė balan
džio 28 d. vakare. Buvo la
bai iškilminga, nes pirmą 
syki tie atlaidai atsibuvo 
tame miestelyj. Sekantieji 
kunigai buvo suvažiavę: 
kun. Karkauskas, iš Water
bury, Conn., kun. J. Žebrys, 
iš Bridgeport, Conn., kun. 
Pankauskas, taipgi buvo 
vietiniai lenkai kunigai. 
Pirmą vakaTą pasakė gra
žų pamokslą kun. Karkaus
kas; antrą vakarą sakė pa
moksią kun. Pankauskas, 
labai sugraudino visus; tre
čią vakarą sakė pamokslą 
kun. Žebrys, kuris visur at
sižymi savo pamokslais. 
Žmonės kas vakaras lan
kė bažnytėlę ir ne vienas 
susigraudino klausydamas 
pamokslų. Galima sakyti, 
kad tame miestelyj žmo

nės visi gyvena dorai ir 
trokšta kuotankiausia tu
rėti tokius atlaidus, išski
riant kokius penkis, kurie 
stengiasi apversti pasaulį 
augštyn kojomis.

Ten buvęs.

NASHUA, N. H.
Darbai pusėtinai eina. Pa

rapijos vargai. Daug 
parduota “Ka

talikei”.
Šis miestas stovi dailioj, 

gražioj vietoj. Darbai čia 
eina pusėtinai, bet pribuvė- 
liams sunku įgyti darbą. 
Lietuviai gyvena čia jau 
nuo 20 metų ir yra jų arti 
2.500. Tautinis susiprati
mas ir apšvieta tarp čio
nykščių lietuvių žemai sto
vi.

Daug vargsta čia lietuviai 
del parapijos reikalų. Daly
kai atsidūrė teisman ir ne
žinia, kas bus su įmokėtais 
lietuvių pinigais ir airių 
bažnyčia. Ne visi lietuviai 
rūpinasi, kad visa byla išei
tų lietuvių parapijai ant 
gero.

Laikraščiai čia nėra la
bai prasiplatinę. Kaikurie 
griebiasi cic.ilikiškųjų, kur 
randa suraminimą tame, 
kad už nesilaikymą doros 
nebus mirus bausmės. Tuo- 
mi pasidrąsinę dar labiau 
dorą mina po kojomis.

Lietuviai čia nesilaiko 
vienybės. Susirinkimus ir 
pramogas laiko svetimų 
tautų salėse. Gero sutarimo 
tarp lietuvių nėra.

Nedėlioj, gegužio 10 d., 
šv. Kazimiero dr-ja turėjo 
iškilmes. Tą dieną buvo už
pirktos mišios ar žmonių 
bažnyčioj buvo labai daug. 
Kun. L. Tyllo gerai pritai
kė pamokslą, pagyrė už 
darbavimąsi ir tvirtą laiky
mąsi prie d r-jos.

Geras tėvinainis J. Kry- 
ževičia ėmė pardavinėti prie 
lietuvių bažnyčios “Katali
ką”. Tai buvo naujiena. 
Žmonės labai grūdosi prie 
jo ir daugelis pirko. Gerai, 
kad platina gerą laikrašti. 
Tegu atsiranda prie kiek
vienos lietuvių bažnyčios 
Amerikoj tokių pardavėju.

J. K. Žemaitis.

NEW CANAAN, CONN.
Darbai eina gerai. Lie

tuviai bėdoj.
Šitoj apylinkėj bedarbių 

nėra. Visi dirba kiek tik 
nori. Labai daug dirba ant 
farmų.

Bet ne visiems čia tetin
ka gyventi. Kaikurie čia tu
ri kęsti troškuli ir kankin- 
ties, nes čia negaunama gy
vybės skystimėlio — nėra 
čia smuklių. O be jų juk 
daugelis tiesiog gyventi ne
gali; trokšta, kaip žuvis be 
vandens.

Tris lietuviai nusidangi
no į netolimą miestelį, kur 
tos malonės gausiai yra. 
Tai jie gėrė, puto, kad, iš
ėję ant gatvės, pargriuvo. 
Atsirado mielaširdingų sa- 
maritonų, kurie ir nugabe
no visus tris nakvynėn. Bot 
už nakvynę po penkinę tu
rėjo pakloti.

Vieno farmerio sudegė 
namai, 8 karvės, 3 arkliai ir 
ūkio įrankiai. Spėjama, kad 
tai padegimas.

Tėmytojas.

GRAND, RAPIDS, MICH.
Nestraikuoja.

Smuklių palaikytojai ne- 

siorganizuoja ir nestiai- 
kuoja nei čia, nei kur ki
tur. Žmonės ant visako 
guodžias, kas tik spaudžia, 
bet kas aršiausia juos spau
džia, tai prieš tai nei balso 
neprasitariama. Kaip ten 
smuklėj nebūto žmonės iš
naudojami, jų lankytojai 
nekuomet nemano eiti 
straikan ar boikotuoti tuos 
pikto urvus. Bažnyčioj ei
na kolekta, tai žmonės iš
rodo, kaip padegėliai, taip 
bėdini. Skundžiasi, kad val
gomieji daiktai be micros 
brangus. Bet svaigalai daug 
kartų brangiau atsieina už 
viską, o žmogaus kišeninė 
smuklėj visuomet atdaras. 
Šito miesto lietuviai pasi
baisėtinai nuodija save 
svaigalais.

Blaivininkas.

NEWARK, N. J.
Papildymas.

Nesenai pateko man pir
mu kartu jubiliejinis “Ka
taliko” numeris. Perskai
čiau šio miestelio lietuvių 
Disforiją.. Autorius sako, 
nesužinojęs apie pirmuti
nius šio miesto lietuvius. 
Nors jau senai tas buvo 
aprašyta, bet ryžausi tarti 
kelis žodžius ir papildyti 
aną raštą.

Pirmieji šio miestelio lie
tuviai buvo Silvestras Nor
kus ir Bliumas. 1887 m. at
vyko Adomas Ambrozevi
čius, Pov. Gužiauskas, Vin
cas Ambrozevičius, Petras 
Raudonaitis, Andrius Pa
jaujis. Visi Suv. gub. Igno
tas Mekis buvo iš Kauno 
gub. Užmanytojai šv. Jur
gio dr-jos buvo M. Čer
niauskas, V.. Pranys, M. 
Ambrozevičius ir Jonas An- 
drišiunas. Tolinus turiu 
pridurti, kad Palangos Ju
zės dr-ja turi išde ne $1.000, 
kaip aname raštelyj pasa
kyta, bet $4.000. Tai tiek j 
nuo savęs turėjau pridėti.

M. Ambrozevičia.

BANGUR, ME.
Atitaisymas.

“Kataliko” num. 17 bu
vo indėta mano korespon
dencija iš Ray, Me. Tai bu
vo ne iš Ray, Me., bet Ban
gui', Me., kurs netoli stovi 
nuo Ray, Me. Mieste Ray 
yra du lietuviu. Ten yra 
tik viena lentų pjovykla. 
Bangure yra daugiau lietu
vių. Yra čia ir žydų, kurie 
apsukriai Kinkuoja svaiga
lus. Lietuviai irgi kreipia
si prie jų. Kartais gerai ap
sisvaigina galvas ir paskui 
kimba už čiuprynos.

Bangurietis.

GREENPORT, N. Y. 
Darbai ant farmų.

Šis miestelis nedidelis. 
Yra aštuonios lietuvių šei
mynos ir veik tiek pat pa
vienių. Daugiausia čia žmo
nės darbuojasi ant farmų. 
Laikraščių mažai teskaito
ma. Ateina tik “Kataliko” 
2 ir vienas cicilikiškas laik
raštukas. Gegužio 3 d. su
si dora vo A. Zipkus su D. 
Rašiute. Abu buvo labai 
padoraus gyvenimo. Linki
ma gero sugyvenimo naujai 
porai.

S. Af.

SO. DEEN FIELD, MASS.
Šv. Kazimiero dr-ja 
j veikia.

Nelabai daug čia yra lie
tusių, bet turi i savo dr-ją 

vardu šv. Kazimiero. Dr-ja 
rengiasi iškelti pramogą. 
Dabar mokosi veikalą “Po
nai ir mužikai”. Dar nėra 
nutarta, kuomet bus ta 
pramoga iškelta.

Dr-jos narys.

WILKES-BARRE, PA.
Paaiškinimas.

Pamatęs “ Kata 1 i k e ”
straipsnį apie 17 kuopą S.
L. R.-K. A., turiu tarti žo
delį, antrą. Tiesa, daugelis 
guodės negauną organo. Tą 
klebonas aiškino tuo, kad 
“Katalikas” nuo “Drau
go” paviliojęs darbininkus 
ir tos priežasties delei su 
“Draugu” esąs trnkdėsis.

S. B.

LONDON, ANGLIJA.
Yčo atsilankymas.

Balandžio 19 d. pas mus 
atsilankė durnos atstovas 
p. Al. Yčas su kitu atstovu 
rusu. Klinbo salėj buvo su
šauktas visų lietuvių susi
rinkimas. Susirinko arti 
300 asmenų. Pirmiausią 
kalbėjo p. AI. Yčas. Kalbė
jo apie spaudos atgavimą 
ir apie lietuvių pažangą, 
kurią jie padarė per pasta
ruosius 10 metų. Labai in- 
domiai kalbėjo apie dabar
tinį lietuvių kilimą ir sto
vį. Taipgi priminė apie lie
tuvių kovą už spaudos at
gavimą, apie įkūrimą “Auš
ros” ir tt. Kalbą pabaigda
mas išreiškė mums savo 
linkėjimus. KI a i isy to j ai
gausiai plojo jam delnais. 
Po jo kalbėjo mūsiškis V. 
Barulis. Kalbėjo apie lietu
vių gyvenimą svetur. Pri
minė apie išeivių vargus.

nijriiTQ |J

Per vesk į

Pasigėrėtinas švelnumas, saldumas ir stebėti
na skonis NAVY tabokos pasidaro iš to, kad tą ta
boką iškrikom ilgesnį laiką prieš pjaustysiant į 
tuos ilgus šilkinius straipsčius, kurie taip lengvai 
nusukami į apskritus puikius cigaretus.

NAVY gaunate pasiganedantimri šviežią, sal
džią ir kvėpančią, kadangi NAVY pakelis su ketu
riais ąpvyniojimais apsaugo taboką nuo dulkią, 
drėgnumo ir sausumo.

Gali taipgi džiaugties NAVY rūkydamas pyp
kę garbu žebaudamas — tai yra visam kam gera 
tabika. ’ Hl*j

... ,j 

B W AI Klausk savo krautuvnlnko kad duoti} dykai popierelnj 
D 1 iknl kningelę, kuri duodama prie kiekvieno 5c. pakelio..

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

* ■ ... ■ --- ■......................——

. ir pamatysi, kad esi ant teisingo 
kelio prie užsiganėdinimo taboka. 
NAVY susisuka į tokius puikius, 
minkštus ir sveikus eiga retus, 
kad gali ją rūkyti kiek tik nori ir 
sveikas džiaugties apskritą metą.

a G AS L & A.X

NAVY
Long Cut Tobacco

(j Geriauftia Taboka Geriausiame Pakelyje”

Pagaliau trumpai prakal
bo atstovas rusas. Jis kal
bėjo maloniai ir švelniai. 
Vadino lietuvius broliais. 
Matyt, yra geros širdies ir 
gero velijantis vyras. P-nas
M. Yčas ruso kalbą paaiš
kino, nes kaikurie mūsiš
kių rusiškai nemoka.
, Galop buvo rinkimas au
kų Tautos Nainajns Vilniuj.

Per visą laiką susirinku
sieji labai gražiai užsilaikė 
ir darė malonų įspūdį. Sve
čiai gėrėjosi iš tokio mūsiš

--------------------------------------------------- —I-----------

Labai naudinga kningą
M. Bernatowlcz.

Pajauta, Lizdeika Dūkta 
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

fllstorlžkas romanas
Sulietuvino Jonas Montvila.

VUla]>i<46&

"kaina poperos APDARAIS $1.00 
„ AUDEKLO w $1.23

Yra tai taringa nepaprastai žingeidi. Pra* 
d£jęs ją skaityti, skaitytojas negali nuo jos atsi
traukti, kol nepabaigs. Yra tai didele kninga ir 
visa perdčm indomi. Gabus rašytojas čia pakelia 
praeities paslaptybių uždangą ir rodo gyvenimą 
far veikimus musų prabočių, kurie gyveno ir veike 
daug metašimčių, atgal, kuomet Lietuva buvo 
jauna, pilna galybes ir išdidumo. Be išėmimo 
kiekvienas lietuvis bei letuve turi tą kningą per
skaityti.

Perkupčfams duodame gerą nuošimti.

SinnSiaat plaišus sdreiuokitai

J. M. Tananevičia, 
8249-53 So. Morgan St, CHICAGO, ILL.

kiu vedimosi. Susirinkusią
ja buvo nutraukta fotogra
fija.

Galijotas.

Kningų ir leidinių paro
da. Leipzigo, Saksonijoj, 
andai atidaryta pasaulinė 
kningų ir leidiniu paroda. 
Toj parodoj visos šalis at
stovaujamos. Suv. Valstijos 
parodoje turi savo speciali 
pavilijoną, kuriami* sukrau
ta milžiniška daugybė įvai
rią kningų ir leidinių.
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KATALIKAS

GEGUŽIS, m., 1914 m.
21. K. šeštinės. Valenso.
22. P. Julijos p.
23. S. Deziderijaus, Mik.
24. N. 6 po Vėl. Joanos, Afr.
25. P. Grigaliaus VII.
26. I'. Pilypo Nėr. išp.
27. S. Bėdos k. Jono p.

Tgfc i „ e ® • Oratemijimai.
Sugrižusiems išeiviams 

kontora.
“Viltyj” p. J. 1). Straz

das rašo apie reikalingumą 
Didžiojoj Lietuvoj įkurti 
kontoros, kuri rūpintųsi su
rasti darbo sugrižusiems iš 
užsienių lietuviams, ypač 
neturintiems Lietuvoje jo
kio nekilnojamojo turto. 
Tokia kontora sulyg p. 
Strazdo Lietuvai sugrąžin
tų daug išeivių.

“Daugelis iš amerikiečių — 
rašo tarp kitko p. Strazdas — 
labai norėtu gristi Lietuvon, 
bet sako: ką. ten veiksi su
grįžęs? Ir tiesa. Jaigu kuris 
turi ūkį, tai sugrįžęs ras dar
bo. Gi jei savo ūkio neturi, 
tai kas gi jam veikti’? Ar nu
sipirkus keliat.} margų pra
dėti ant jų skursti? Tai vargu 
įstengs padaryti, papratęs po
niškai gyventi. Įkurti krau
tuvę... didelės nepajėgs, o vi
sokiu budelių ir tap pilna. Ar 
kokią vietą užims1? Gal ir gau
tų vietą ar draugijoje, ar kur 
kitur, bet rizikuosi grįsdamas. 
Jaigu paimsime šiaip kliūtis, 
o pridėsime palinkimą gražiau 
pagyventi, tai tikrai mažai te- 
rasime drąsuolių.

“Keli teeiau susitarę galė
tų jau ši-tą pradėti. Patįs ame
rikiečiai to padaryti nesuge- 
bės. Apie tai reikėtų pasvars
tyti Didžiosios Lietuvos vi
suomenei. Musų didesniuose 
miestuose, ar Vilniuj, ar Kau
ne, reikėtų sudaryti kontorą, 
kuri rūpintųsi surasti darbo 
sugrižusiems... arba nurodyti 
kur kokioj vietelėj prekybą 
užvesti, ar tai dvarelį • pirkti 
ir tt Amerikoje irgi privalėtų 
būti įsteigta panaši kontora, 
kuri susižinotų su mūsiške.“ 
Tasai kontoros sumany

mas amerikiečiams, norin
tiems grįšti Lietuvon, labai 
svarbus daiktas ir velytina, 
kad tas sumanymas butų i- 
kunytas.

“Žagres” Dr-ja pirkus 
namus.

Balandžio 19 d. Marijam
polėje atsibuvęs vietos 
“Žagrės” Dr-jos rajono 
susirinkimas, kuriame įga
liotiniams pranešta, kad na
mai, kuriuos per visuotiną
jį susirinkimą buvo nutar
ta pirkti, jau nupirkti už 
20.000 rublių.

Vokiečiai nepersekiosią 
lietuvių.

P-no Vydūno “Jaunime” 
skaitome indomią žinutę. 
Ten rašoma, kad žinomoji 
vokiečių dr-ja “Ostmarkei! 
Verčiu” kuri Vokietijos 
rytų kraštuose nori vokie
čių stovį tvirtinti, podraug 
vokietindama ten gyvenan
čius svetimtaučius, pagaliau 
lietuviams apreiškus, jogei 
ji nemananti dirbti prieš 
lietuvius, bet norinti su 
jais gyventi kaip su gerais 
kaimynais...

Tatai p. Vydūnas tar}) 
kitko pažymi:

“Smagu tai išgirsti. Tik 
mes lietuviai senai tą esame 
parodę, o vis tepatyrėme iš 
vokiečių nepasitikėjimą. Mes 
neprivalome pastoti kitokie. O 
kad musų kaimynai pagalinus 

.pamato, jog visai be reikalo 

į mus šnairavę, tad gal musų 
padėjimas bus kitoks. Tik mes 
neturime laukti iš vokiečių, 
kad jie musų dalykais rūpin
tųsi. Nesustodami turime save 
auginti ir didinti savo tauti
nę kultūrą. Labai daug čia 
turime darbo. Musų draugijos 
dar labai skursta... ”

Toliau p. Vydūnas su šird
gėla pamini Prūsijos lietu
vių nesutikimus. Del pavyz
džio nurodo, kad Klaipėdos 
draugija “Vienybė” savo 
susirinkimams privalanti už 
brangią kainą samdyties 
sau salę, kad tuo tarpu ta
me pačiame mieste dr-ja 
“Sandora” laiko salę kuone 
visados tuščią, bet “Vieny
bei” jos neduoda. Už tai 
kaltinamas p. Gaigalaičio 
politikieriavimas. Tokį tatai 
tarp lietuvių apsireiškimą 
Į). Vydūnas pavadina lietu
vių tamsybe.

Tar}) lietuvių visur toks 
pat galas. Vis tai nesubren
dimo vaisiai.

Reikalauja ateivius 
egzaminuoti.

“Vien. Liet.” rašo, kad 
New Yorko valstijos dakta
rų dr-ja inteikus šalies kon
gresui reikalavimą, kad vi
si nužvelgti silpno proto a- 
teiviai butų atidžiai išegza- 
minuojami ir tasai darbas 
butų jau pavestas tiesiog 
valstijiniam sveikatos biu
rui. Ateiviai turėtų būti su
laikomi ant Ellis Island ir 
perduoti valstijos rankosnA 
Žinoma, juos laikytų užda
rę ir, kur tik butų ras
ti silpno proto, tuos 
grąžintų atgal, iš kur atvy
ko. Šitą reikalavimą dakta
rų dr-ja paremianti faktu, 
kad šiais laikais New Yor
ko valstijos ligonbučiuose 
esą 9.244 ateiviai bepro
čiai, kurių užlaikymas val
stijai daug atsieinąs.

Indomu žinoti, argi dabar 
ateiviai ant Ellis Island nė
ra egzaminuojami ir ar be
pročiai įleidžiami? Gi jei 
tai}), tai argi butų žmoniš
kas daiktas tokius ateivius 
grąžinti, katrie atkeliauja 
sveiki ir tik paskui, šioj ša
lyj gyvendami, subeprotė
ja

Kai]) nebūk, bet viena 
New Yorko valstija per
daug nori turėti sau privi
legijų ateivių egzaminavi
me. Juk ateiviai ne vienoj 
New Yorko valstijoj apsis
toja. Toks ateivių egzami
navimas, tai federates val
džios darbas, kitaip sakant, 
visų valstijų reikalas, jei 
jau tasai sumanymas tikrai 
turėtų prigyti.

Protestuoja prieš karą.
Suv. Valstijų “Socialist 

Party” pildomasis komite
tas išleido atsiliepimą į vi
sus darbininkus, kuriame 
aštriai protestuoja prieš ka
rą, koks gali gimti Suvien. 
Valstijų su Meksiku.

Tasai protestas labai ge
ras daiktas, bet tuo pačiu 
atsiliepimu tie ponai socia
listai pagiria Meksiko revo- 
liucionistų veikimą. Girdi, 
kurias provincijas revoliu- 
cionistai kontroliuojanti, 
ten žmones atsiimant! sau 
žemę. Vadinasi, prieš gali
mą kilti karą protestuoja
ma, gi į revoliucionistų bar- 
barinius darbus žiūrima su 
pasigėrėjimu.

Socialistams kiekviena 
revoliucija yra geru daiktu, 
nors ji butų nereikalingiau

sia, nors rcvoliucionistai 
žmonių kraujo klanuose su
lyg kelių braidžiotų.

Tik žodis “karas” jiems 
nėra geistinas.

“Vilties” redaktorius 
nubaustas.

Balandžio pabaigoje “Vil
ties” redaktorius užmokėjo 
100 rublių pabaudos del ži
nutės, padėtos “Vilties” 
num. 65 Kauno kronikoje 
apie Plikaičikės nužudymą.

Dalykas tame: Dienraštis 
“Viltis” atspauzdino, kad 
tarnavusi Kaune pas vieną 
žydą mergina Plikaičikė at
rasta žydų nudurta, jos la
vonas nugabentas miesto li
goninėn ir prasidėję tardy
mai. Tuo tarpu Kauno gu
bernatorius ištyręs, kad 
Plikaičikė nors buvus kaž
kur nužudyta, bet jos lavo
nas nesurastas. Tatai “Vil
tis” apkaltinta už žydų in- 
tąrimą ir turėjo užsimokėti 
pabaudą.

Žydai visur galingi.

“Tėvyne” teisinasi.
“Tėvynei” labai patinka 

ant savo skilčių išrodinėti 
svetimas klaidas, bet į savo 
klaidas neatkreipia nei do
tuos. Girdi, musų pareiga 
daboti pasielgimas tų laik
raščių, kurie priklausą prie 
Liet. Spaudos Draugijos.

Tas iš dalies tiesa, bet ko
dėl “Tėv.” jau kelintu sy
kiu atranda įvairiausias 
“klaidas” ir “šlykštumus”, 
tik viename “Katalike”? 
Kode! kituose laikraščiuose 
tų visokių neetiškumų ne
pamato? !■■■ ;■ : ;

Tai klausimas, į kini mes 
ir norėjome išgirsti atsaky
mą, bet “Tėv.” kaip sykis 
apie tai. gražiai nutyli.

Ir nesuprantame, kodėl 
taip elgiamasi.

“Draugo” padėjimas.
Nesenai A p. Dievo para

pijos salėj, Chicago — rašo 
“Liet.” — buvo prakalbos, 
kur kalbėjo kum F. Kemė
šis. Jis kalbėjo apie “Vy
čių” dr-jos reikalingumą, 
apie labdaringos dr-jos su
tvėrimą, apie įsteigimą biu
ro darbo suieškojimui ir kt. 
Tarp kitko liūdnai atsiliepė 
ir apie laikraščio “Draugo” 
padėjimą. Sako, kas metai 
esąs deficitas, kurį kunigai 
apmokanti. Girdi “Drau
gui” nepasisekimas buvęs 
todėl, kad žmonės nepasiti
kėję kunigų leidžiamuoju 
laikraščiu. Ateityj, esą, bu
sią geriau, nes prie “Drau
go” leidimo prisidėję daug 
ir svietiškių žmonių.

Kun. A. Dambrausko 
paskaita.

“L. Ž.” rašo, kad kovo 
23 (sen. kai.) d. Lietuvių 
Katalikių Moterių Dr-jos 
bute, Kaune, kun. Damb
rauskas skaitęs apie musų 
raštiją. Išdėstęs raštijos to- 
bulinimąsi, plėtojimąsi iki 
dabartinių laikų ir uždavęs 
klausimą, ar nereikią nieko 
daugiau musų raštijai? Pa
sirodę, jog reikalinga at
mesti visas uodegėles, brūk
šnelius, taškelius! Ir, sako
ma, kun. Dambrauskas pa
taręs bent ateitininkams, 
nieko neklausant, įvesti 
naują rašybą, be įvairių 
uodegėlių...

Žudomus apsireiškimas!

To ir laukta.
1 “Kova” 19 numeriu iš
gula “Tėvynę” ir štai kaip 
prielankiai apie ją atsilie
pia:

“Keli pastarieji “Tėvy
nės” numeriai gana beša
liški. Redakcija parodo jau 
daugiau' drąsos atrėmimui 
“Draugo” besikišimo į S. 
L. A. reikalus.”

Ne už tąi, ne už tai “Ko
va” pagiria “Tėvynę”. Pa
giria už drąsų tikybos at
stovų juodinimą, ką “Ko
va” ir pavadina “bešališku
mu.”

Kun. Pranaitis Mohilevo 
arcivyskupijos val- 

dytojumi?
Iš Didžiosios Lietuvos 

laikraščių tenka sužinoti, 
kad Rusijos imperijos kata
likų metropolitas, arcivys- 
kupas Kliučinskis, atsista
tydinęs iš užimamos vietos. 
Jo atsistatydinimą popežius 
priėmęs. Į jo vietą kapitu
la išrinksianti arcivyskupi
jos valdytoją. Vilniuj išei
nantis laikraštis “Aušra” 
spėja, kad greičiausiai arci- 
vyskupo viėtą Užimsiantis 
kun. Pranaitis iš Taškento.

Duonelaičiui paminklas.
Duonelaičiui paminklas 

busiąs pastatytas ant Ram- 
byno. Taip’ nusprendęs pa
minklo statymo komitetas 
balandžio 15 d. š. m. Tame 
dalyke p. Vydūnas “Jauni
me” rašo, jogei jis nepasiti- 
kįs, kad iš to komiteto vei
kimo ir paties paminklo bu
sią kiek gero tautiniam mu
sų gyvenimui, kai kad iš 
pradžios tikėtasi.,

Liet. Dailės paroda Kaune.
Liet. Dailės Draugijos 

paroda iš Vilniaus per
kraustyta Kaunan. Vilniuje 
paroda labai gražiai pasi
baigus. Per visą parodos 
laiką joje apsilankę 1.200 
žmonių. Po kelių dienų ta
me pačiame bute atidaryta 
išnaujo Čiurlionies paveiks
lų paroda.

Blaivybes Reikalas.
Ačiū nekuriu asmenų pa

sidarbavimui ant blaivybės 
dirvos, šiandien mažą būre
lį žmonių matome eilėse pil
nųjų blaivininkų. Bet rei
kia žinoti, kad dar tik pra
džia tų pageidaujamų vai
sių pradeda rodyties. Todėl 
tikime tvirtai, turėdami 
gražią pradžią nuveikto 
darbo, kad su V. Dievo pa- 
gelba toliaus dar pasek- 
mingiau klosis, nes patyri
mas rodo, kad tveriant kuo
pas, išsyk prisirašydavo 
tik pagyvenusios moterė
lės, gi, laikui bėgant, atsi
rado tarp jų ir vyrų, ir jau
nų vaikinų, o taipgi ir mer
gaitės neatsiliko. Gal kiek
vienas patėmyti, kad ten, 
kur didesnė agitacija varo
ma už blaivybę, kuopos au
ga ir didėja, nors ne taip 
sparčiai, bet kiekviename 
susirinkime vis naujų narių 
prisirašo. Mieste Chicago 
skaitoma aplink 58 tūkstan
čiai lietuvių, o iš to viso 
skaitliaus blaivininkų tėra 
tik aplink 400 asmenų. Ga
lima pasakyti, kad vienas 
lašas jūrėse. Bet ir tai ge
rai, nes tas klausimas de
kados beveik nebuvo rini
tai svarstomas ii' girtuok
liavimas buvįi laikomas nl- 

kenksmingu dalyku. Neku- 
rie nesusipratėliai dar ir 
šiandien tvirtina, jog jiems 
yra sveika išsigerti. Žino
ma, tokie nelaimingi alko
holio vergai dažniausiai pas
kui ant savo kailio ištiria 
kenksmingas s vai ginamų j ų 
gėrimų pasekmes. Armija 
svaiginančių gėrimų mėgė
jų, kaip matytis, nemaža, 
sulyginus su blaivininkais. 
Žinoma ir tas* kad daugelis 
yra ir tokių lietuvių, kurie, 
nors ir nepriguli prie blai
vybės kuopų, vienok tų 
nuodų nedaug tevartoja. 
Bet visa bėda su tais, kurie* 
dar visiškai nesupranta 
svaiginančių gėrimų kenk
smingumo, o jų tai yra dau
giausia. Užtenka pereiti 
gatvėmis pro smukles su- 
batų ar nedėldienių vaka
rais, o persitikrįsim, kai}) 
tai baisiai prasiplatinusi 
girtuoklybė tarp lietuvių. 
Ne tik pavieniai girtuok
liauja ir platina tą alkoho
lio bangą tolyn ir tolyn sy
kiu su visomis nedorybė
mis, keiksmais, pliovoji- 
mais, nešvariomis kalbo
mis. Prie kiekvienos gi be
veik smuklės tyčia pareng
tos svetainėlės ir ten tai 
tuose lizduose subatos ir 
nedėlios vakarais patupdo 
po 2 arba 3 svirplius, kurie 
atlošia koncertą, gi musų 
jaunimas tuomi tarpu šo
ka be jokios tėvų priežiū
ros. Gražiam ir doram pa
silinksminimui nei vienas 
žmogus neturi būti priešin
gas, nes kiekvienam jau
nam žmogui yra reikalingu 
daiktu pasilinksminti — bet 
tiktai ne smuklių saliukėse.

Klausimas, kas gi prati
na juos prie tų smuklių ir 
svaiginančių gėrimų? Musų 
pačių nekurios dr-jos! Mat, 
jau pas mus inėjo į madą 
rengti kuotankiausiai ba
lius, kuriuose varoma pla
čiai “biznis”, pardavinė
jant svaiginančius gėrimus. 
Tos gi draugijos daugiau
siai yra prisidengusios ko- 
kių-nors šventųjų vardais. 
Vardas draugijos nors ir 
gražiausias butų ir didžiau
siojo šventojo, bet jei su 
tuomi yra sujungtas gir
tuokliavimo platinimas, tai 
tiesiog yra papeiktinas da
lykas. Draugijai, kuri pla
tina girtuokliavimą ren
giant balius, kuriuose par
davinėja šaltą alų ir skanią 
degtinę, vietoj šventojo var
do tiktų vardas Bacho, gir
tybės dievaičio.

Liūdna darosi matant, 
kad ne tik vyrų draugijos, 
bet ir moterių prisideda 
plačiai prie girtybės plati
nimo. Kieno gi rankose kū
dikių auklėjimas? Kieno gi 
rankose musų tautos atei
tis? Tai vis jų. Kiekvienas 
taip atsakys. O ką mes ga
lime gero iš jų laukti? Su 
širdies skausmu kiekvienas 
gerai apmąstęs atsakys, kad 
nieko gero iš motinos, pla
tintojos girtybės, negalima 
laukti, nes ji išauk lės ne
naudėlį, girtuoklį, tautos 
raupą, kurių užtektinai tu
rime.

Taigi kam-kam, o dores
nėms moterims tikrai reik
tų atkreipti domą į tai, ar 
apsimoka rengti balius su 
svaiginančiais gėrimais ir 
ar apsimoka tokiuo budu 
prisidėti prie girtybės pla
tinimo. Girdėtis ir pasigi? 
riant, kad tie baliai mote-

S. L R. K. A. Seimas!
Susivienijimo Lietuviu Rymo,'Kataliku Amerikoje 29 Sei

mas prasidės birželio 2 d., š. m„ utarninko ryte iškilmin
gomis MiŠlomis šv. Juozapo par. bažnyčioj, kertė Congress 
Ave. ir SI. John st., Waterbury, Conn. Pasibaigus Mišioms 
visi delegatai kviečiami sueiti šv. tapo par. mo
kyklos salšn, 49 Congress avė., kur bos laikomos Seimo 
sesijos. Delegatams apsistojimui paimti sekanti viešbu
čiai: "The Elton” ties Exchange place Ir Connecticut - 
Centre si. Pirmutinis yra kiek brangėlesnis už antrąjj.

Birželio 1 d., panodelio vakare, parengiama prakalbos, 
dainos ir deklemaeijos, utaminko vakare bus lošta opera 
"Palangos Mergele”, seredos vakare koncertas ir žaislai, 
ketverge vakare - pokylis deiegaty pagerbimui.

SEIMO RENGIMO KOMITETAS.
rių dr-joms nemažą pelną 
atnešu. Tai}), gal pelną šio- 
kį-tokį ir atneša, bet tas 
pelnas negali atlyginti to 
doriško nuostolio ir papik
tinimo, koksai iš to yra per
matomas!...

Linksma skaityti žinias 
apie uždarymą smuklių, 
versmių viso blogo ant že
mės, ir reikia stebėties, kad 
tą sunkų darbą atlieka su
sipratusios moterįs, šio 
krašto pilietės. Štai per per
eitus balsavimus valstijoje 
Illinois uždarė net 1.000 
smuklių, 40 miestelių liko 
blaivais ir vis nuopelnas su
sipratusių ir apsišvietusių 
moterių piliečių. Teko ke- 
liatą sykių apsilankyti jų 
susirinkimuose Willards 
svetainėje, Chicago. Mačiau 
kaip jos imasi to darbo ir 
su kokiu pasišventimu, tik 
stebėtis reikia. Todėl jų 
darbai pagirtini ir be abe
jonės bus paminėti histori- 
joje, nes jos tai užsitarnau
ja. Nes šluoja laukan iš tar
po žmonijos svaiginančius 
gėrimus ir podraug su jais 
visas nedorybes: ištvirkimą, 
žmogžudystes, neturtą.

Bet musų moterįs ir mo
tinos taipgi, negalima saky
ti, kad nesidarbuotų. Dar
buojasi kiek galint platin- 
damos tuos svaigalus per 
balius, o ir taip jau kūmu
tės pas kūmutes atsilanky- 
damos neatsisako nuo “bur- 
nikės”. Randasi tarp mote
rių tokių, kurios neragauja 
tų nuodų, bet ir tai galima 
priskaityti prie retenybės; 
gi visos kitos yra pasiren
gusios sušukti: “Šalin su 
blaivybe!”

Nors taip yra šiandien, 
bet galima turėti viltį, jog 
ir musų moterįs, supratu- 
sios klaidą, mes tarnavusios 
dievaičiui Bachui ir stos į 
eiles pilnųjų blaivininkių 
su tikru pasišventimu ir 
dirbs šioje tai}) apleistoje 
blaivybės dirvoje, tada gi 
bus galima pasakyti: garbė 
jums, musų tautos spindu
ly!

Kurzemnieks.

Spaudos atgavimo su
kaktuvių pamįnejįmas,

Malonu man pasidalinti 
įspūdžiais su gerbiamaisiais 
‘ ‘ Kataliko ’ ’ ’ skaityti >jais, 
kokius patyriau atsilankęs 
apvaikščiojiman spaudos 
atgavimo 10 metų sukaktu
vių paminėjimui pas lietu- 
vius-moksleivius, Orchard 
Lake, Mich . Nors čionykš

čiai moksleiviai prisiglaudė 
po svetima pastoge, bet 
kiekvieną svarbesnį lietu
vių atsitikimą pagerbia ap- 
vaikščiojiniu.

Ir taip, gegužio ' .10 d., 
moksleiviai apvaikščiojo 10 
metines spaudos atgavimo 
sukaktuves, kurias parengė 
literatinė “Lietuvių Viltis” 
dr-ja. Programas buvo gana 
įvairus. Pirmiausia kalbė
toju buvo pakviestas p. B. 
Rusis, kuris kalbėjo apie 
lietuvių spaudą iki josios 
atgavimui. Kalbėtojas gana 
karštai ir su didele energi
ja nupiešė vargingą lietu
vių spaudos padėjimą, už 
ką jam publika padėkojo 
gausiu delnų plojimu.

Pagalinus p. J. S. Marti- 
šiunas perskaitė iš “Vieny
bės Lietuvninkų 18»*
straipsnį “Pirm dešimties 
metų”. Antru kalbėtoju 
buvo p. P. Čėsna, kuris kal
bėjo apie spaudą lietuvių 
gyvenime. Pasibaigus pra
kalbai p. L. Vaicekauskas 
turėjo originalę paskaitą; 
paskaitė keliatą bruožų iš 
netolimos praeities. Klau
sytojų domą nuvedė į tąjį 
perijodą, kuomet Lietuvai 
užžibėjo pirmieji ’ laisvės 
spinduliai. Baigiant gi pro
gramą, }). J. S. Martišiimas 
pasakė dar eiles P. Vaičai
čio, tiesiog savo oratoriniais 
gabumais užžavėjo klausy
tojus. Po daugelį kartų gau
sus delnų plojimas buvo 
neabejotinu ženklu įspū
džio, kurį padarė deklema- 
cija. Apleidau apvaikščiojir 
mą pilnas džiaugsmo ir su 
linkėjimais, kad dauginus 
butų panašių tautos šven
čių, nes jos sužadina tėvy
nės meilę ir supažindina 
mus su musų praeitimi.

P-us.

Gilus ir išlaikytinas per
sitikrinimas turi didesnę 
vertę, negu karštas užside
gimas.

Prašalink apkalbėjimą, o 
pasaulis neteks pusės nusi- 
dėjmų — pasakė šv. Pran
ciškus Salezietis.

Kariaujančios sufragistės 
Anglijoj pereitais metais 
visoj šalyj padariusios $3.- 
000.000 nuostolių.

Pulkininkas Roosevelt 
nuolatos kelionėje, nuolatos 
judėjime, gi sugrįžęs, rasi, 
be jokio atsilsio kandiduos 
i New Yorko valstijos gu
bernatorius.

4



KATALIKAS

Kuoduotos gervės.
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Pelkių, ežerų ir upių 
paukščiai.

kad kur tik 
maisto ant žemės, 
rasime gyvūnų ge- 
prisitaikiusių iš- 
tą maisto šaltinį.

Jei gerai patyrinėsim, tai 
pamatysim, 
randasi 
ten mes 
riausia 
naudoti
Yra daugybės plunksnuotų 
sutvėrimų, mintančių van
denynų produktais. Bet 
daug yra paukščių veislių, 
kurie maitinasi tuo, kas 
randama prėskame vande
nyj, upėse, ežeruose ir pcl- 
keše. Jurui paukščiai gidėtų 
maitinties upėse ir laukuo
se, bet daugelis prėskųjų 
vandenų paukščių nekuo- 
inet nelekia jūron ieškotis 
maisto, lygiai kaip prėskų 
vandenų žuvis neina į sūrų 
vandenyną ponauti.

Pavakariais ir naktimis 
Afrikos upėse, ežeruose ar 
pelkėse gaįjma matyti įsta
bų paukštį. Jo snapas ilgas, 
kaklas ilgas ir storas. Jo 
snapas yra smailus ir panė
ši į jėtį. Snapas ir tarnau
ja jam, kaip žemiau pama
tysim, kaipo jotis. Jis nors 
ponauja upėse, ežeruose ir 
pelkėse, bot lizdą veja di
deliuose miškuose. Jo tarp- 
nagės turi pievos. Vande
nyj sprauniai plaukioja ir 
šauniai nardo. Saulei 
džianties 
vandens 
didžiu 
vandenin 
pu, kaip 
paukštis 
ninku. Pasirodžius 
j ui, tas paukštis visu kimu 
paneria ir tik dalis kaklo 
su snapu kyšoja iš vandens. 
Sparnais po truputį plasno
damas ir plaukia po vande
nim Jaigu gi didis pavojus 
grasia, tai jėtiįlinkas pane
ria visai ir pasirodo iš po 
vandens ten. kur visai nesi
tikima jį išvysti. Kuomet 
jis išsineša iš vandens pa
smeigęs ant snapo žuvį, tai 
tuomet jis smarkiai kreste- 
lėja kaklą, numeta žuvį 
nuo snapo ir ramiai sulesa.

Ypatingas yra žvejojan
tis pelikanas. Yra tai ne
grabus, neapsukrus paukš
tis. Lekia,. vienok išdidžiai 
ir gerai; kartais lekia bu- 

lei- 
jis atlekia prie 
ir, pamatęs žuvį, 
smarkumu sauja 
ir pasmeigia sna- 
jėčiu, žuvį. Tas 
ir pavadinta jėti- 

pavo-

riais iš kelių tūkstančių, j si vabalais, varlė: 
Tuomet tas lekiantis būrys | tokiais vandeifu

padaro neišdildomą įspūdį. 
Pelikanas turi po pagurkliu 
ypatingą maišelį. Žvejoda
mas jis vis deda sugautas 
žuvis maišeliu. Krauja jin 
žuvis, maišelis išsitempia. 
Žuvimis iš maišelio pelika
nas peni ir vaikus. Veisia
si pelikanai šiltose pelkėto
se šalyse. Daug jų yra Flo
ridoj.

Yra daug įvairių viešiių 
ilgakojų, didsnapių paukš
čių. Jų kojos yra plikos, 
neplunksnuotos; snapas il
gas, išriestas, plonas.

Prie ilgakojų ir ilgasna
pių veislės priguli ir balto
ji čaplė, tas įstabiai puoš
nus paukštelis be mielašir- 
dystės yra žudomas del jo 
puošnių plunksnų, kuriomis 
rėdo savo skrybėles žiau
rios moterįs. Čaplių plunks
nos ypač yra puikios, kuo
met jos kiaušinius deda ir 
peri. Tuomet tai beširdžiai 
godišiai užmušinėja čąples, 
nudrasko plunksnas, o jau 
išperėti paukšteliai turi nu
gaišti. Taigi yra nelabas 
darbas žudyti tam tikslui 
paukščius ir lygiai žiauriai 
elgiasi ir prisideda prie ne
labo darbo tie, kurie perka 
tokias plunksnas. Kad su
mažinti piktą darbą Suvie
nytųjų Valstijų įstatymu li
ko uždrausta įgabenti šion 
šalin baltųjų čaplių plunks
nos.

Indijoj veisiasi ilgakojis, 
didsnapis paukštis, vadina
mas adjutantu, garnių veis
lės giminė. Yra tai komiš- 
kiausias pasaulyj paukštis. 
Vaikščioja išdidžiai, kaip 
kareivis. Todėl ir vadinasi 
.adjutantu. Jo snapas labai 
didelis ir jis gali praryti 
katę, vištą ir net avino ko- 
jy-

Dabar prisižiūrėki m į 
gerves, kurių didelis ir dai
lus paveikslas randasi šia- 

gerves pasižymi savo įsta
biu, galingu balsu, kurs ei
na iš jų gerklės, kaip iš tri
mito. Kartais pasitaiko, kad 
jų baisai girdisi, bet jų pa
čių nepamatysi — jos per
augėtai esti tuomet padan
gėse. Nors gervės yra pel
kių paukščiai, bet jos mėg
sta taipgi laukus. Maitina
si vabalais, varlėmis ir ki- 

i sutvėri-

mėliais, 
veislių, 
gervės

Yra jų šešiolika 
Kaikurių veislių 

pavasarį ir rudenį 
atlieka ilgas keliones. Vei
siasi š.-rytinėj Europoj ir 
Azijoj. Spalio ir lapkričio 
mėnesiuose išlekia ir balan
džio mėnesyj sugrįžta. Liz
dus suka pelkėse ir krū
muose. Patelė deda rausvai 
juodus margus kiaušinėlius. 

Gervė yra nemažas pauk- 
pėdų ri

matome
Kuodai

štis. Esti keturių 
gio.

Ant paveikslo 
kuoduotas gerves,
jas labai puošia ir? abelnai, 
kuoduotosios gervės pasi
žymi savo puošnumu ir juo- 
ini didžiuojasi. Sueina bū
riais. sklaido sparnus ir pa- 
rodoja prieš savo patilęs. 
Kuoduotosios gervės veisia
si vidurinėj Afrikoj. Duo
dasi jos prijaukinti ir labai 
tuomet prisiriša prie žmo
gaus.

Yra viena veislė gervių 
Indijoj. Pasižymi tuomi, 
kad poros turi dideliausią 
prisirišimą viena prie ki
tos. Jei viena iš poros žūs
ta, tai kita iš gailesčio ima 
nykti ir galų gale nugaišta.

Lekiančios gervės daro 
puikų reginį. Padaro kylį 
ir, vadovaujant vienai dide
lei gervei, majestotiškai 
skrieja, triinituodamos pa
dangėmis. Kartais iškila 
augštai, jų nesimato, o tik 
jų trimitai tesigirdi. Tuo
met kaikuriuos žmones bai
mė apima. Mano, kad kas 
tai paslaptingo, viršgamtįš- 
ko dedasi gamtoj.

Indijoj yra gervių milži
niško didumo. Esti septynių 
pėdų augščio. Jų gi platu
mas, kuomet sparnai išplės
ti, siekia 15 pėdų. Indėnai 
pagodoj a tuos paukščius. 
Jie tiki, kad jų mirusių ku
nigų, braminų, sielos perei
na į tuos paukščius.

Gamtininkas.

Meksiko reikalai paliudi
jo, kad Dėdė Samas turi 
daug bičiuoliu Europoje.

Anglijos karalienė našlė 
Aleksandra kasdien sunau
doja dvi poras pirštinaičių. 
Už parėdus ir blizgalus kas- 
metai išleidžia $30.000.

Amerikoj šiais laikais gy
vena 300.000 turku.

Suvienytų Valstijų jū
rių karo žinybos 
departamentas.

Suvien. Valstijų jūrių 
karo žinybos historija ima 
pradžią podraug su šalies 
historija. Trylika kolionijų, 
kurių gyventojai pakėlė 
maištus prieš Britaniją, ne
turėjo nuosavių karo laivų. 
Tik spalių m. 1775 metais 
Suvienytųjų Valstijų kon
gresas suorganizavo jūrių 
žinybos komitetą, taippat 
nutarta padirbdinti du gin
kluotu kariniu laivu. Vie
nas laivas turėjo turėti 10, 
antras 14 kanuolių.

Tai buvo visa Suv. V. ka
ro laivyno pradžia.

Jūrių žinybos departa
mentas su sekretoriumi, ku
ris skaitosi prezidento ka
bineto nariu, liko suorgani
zuotas tik 1781 metais. Tuo 
metu kongresas nusprendė 
pastatydinti daugiau karo 
laivų. 1783 metais delei pi
nigų stokos jūrių žinybos 
departamentas prikergta 
prie karo departamento. Ir 
tik 1812 metais pagaliau 
jūrių žinybos departamen- 
tas paliko savistoviu.

1845 metais įsteigta ju
reivijos akademija Anna
polis, Md.

Karo jureivijos jėgos 
šiais laikais persistato: 47.- 
500 jurininkų ir 9.521 juri- 
ninkų-kareivių, kurie pri- 
skaitomi prie taip vadina
mojo jureivijos korpuso.

Jureivijos korpusas dali
nasi į 100 kompanijų, kiek
vienoj kompanijoj turi rus
tics po 100 žmonių su pul
kininku ir leitenantu prie
šakyj.

Jureivijos štabui priguli 
70 oficierių, štabas turi sa
vo viršininką, turintį tokią 
pačią reikšmę, kai kad ir 
armijos generolas majoras.

Jureivijos korpusas yra 
naudojamas prie kanuolių 
ant laivų, taippat prireikus 
jis pasiunčiamas ant saus- 
žemio kaipo paprastieji pės- 
tininkai-šauliai.

Korpuso oficicriai apturi 
apšvietimą ir išsilavinimą 
akademijoj Annapolis.

Suv. Valstijų karo laivy
nas i dalinasi į Ątįantiko ir 
PaiJfico okeanų - ir Azijos 
laivynus.

Atlantiko laivynas susi
daro iš 5 divizijų, Pacifiko 
ir Azijos laivynai — iš 3 di
vizijų kiekvienas. Be to yra 
dar skirtinos torpedvalčių 
ir pagelbinės divizijos.

Karo jureivijos palaiky
mas ir naujų laivų dirbi
mas valdžiai kas metai atsi
eina $130.000.000. Jei kon
gresas sutiks prailginti to
kias pat lėšas dar nors per 
dešimts metų, tai Suv. Val
stijos tuomet turės 40 pir
mos rūšies karo laivų, 40 
skraiduolių ir 120 torped
valčių. Tokio skaitliuos 
skraiduolių ir torpedvalčių 
padirbimas atsieitų ne ma
žiau 1 milijardo. Iš tų 40 lai
vų tik 21 laivas butų naudo
jamas tarnybai, gi kiti pa
liktų atsargoje. Iš skraiduo
lių nuolatinėj tarnyboj bu
tų naudojami 4 ar 5. Taip-! 
pat ir torpedvalčių didžiu-( 
ma stovėtų atsargoje. Jos 
visos butų panaudojamos 
tik kilus karui.

Žinovai tvirtina, kad ne
paisant karo laivų skait
liaus didėjimo, jų užlaiky
mo lėšos nei kiek nesididi- 
nančios ir jei kongresas nu
tars ir daugiau laivų dirb- 
dinti, lėšos visvien nepasi- 

nežiurint nei
I ti ant karo laivų 
džius, ty. laiką. Toj obser
vatorijoj randasi didelis 
laikrodis, sulyg kurio ant 
visų laivų nustatoma tikras 
vienodas laikas. Tas
dis reguliuojamas sulyg 
saulės ir žvaigždžių bėgi
mo.

Jureivijos departamento 
kontrolėje randasi hydro- 
grafinis biuras, kuriami 
dirbama visų pasaulio uos
tų ir vandeninių kelių žem
upiai. Be to jureivijos de
partamentas turi įsisteigęs 
kelias bevielio telegrafo 
stotis, kuriose apturima iš 
viso pasaulio įvairiausios 
žinios.

didysiančios, 
pagerintos administracijos.

Laivų didumas per pas
taruosius dešimts metų mil
žiniškai pašoko. Pirmiau di
džiausi karo laivai turėjo 
16.000 tonų intilpimo, gi 
šiandie jau net 30.000 to
nų. Tečiau proporcionalės 
dirbimo lėšos nepadidėjo. 
Labai mažas yra skirtumas 
tarp padirbimo lėšų laivo 
“Arkansas”, 26.000 toną 
intilpimo ir laivo “Delaw
are” — 20.000 tonų.

Karo laivai šiais laikais 
ne tik yra didesni ir geriau 
apginkluoti, bet daugiau ir 
mitresni.

Laivas “Delaware”, tu
rįs 20.000 tonų intilpimo, 
mažiau sudegina anglies už 
“Connecticut”, turintį 16.- 
000 intilpimo.

Viena labiaus indomių 
fabrikų pasaulyj yra laivų 
kanuolių fabrikas Washin
gtone.

Toje įstaigoje 60 tonų 
sveriančios kanuolės kilno
jamos ir nešiojamos kaip 
kokie vaikų žaislai. Ten lie
jama didžiausios 14 colių 
kanuolės, kurios bus pritai
sytos ant naujų karo laivų. 
Šoviniai tų kanuolių sveria 
1.400 svarų ir iššovus lekia 
pusmylį sekundoje. Tų ka
nuolių šoviniai gali pramuš
ti plieninę 5 pėdų storą 
sieną.

Ateityj, manoma, karai 
ant jūrių busią vedami di
delėj platumoj ir todėl jų 
pasekmės prigulėsią nuo 
šaudymo mitrumo per toli 
7 ar daugiau mylių.

Kovoje tics Santiago ad
mirolas Evans tvirtino, kad tuoj šoko iš lovos, apsirėdė, j 

kanuolių šovinių užmokėjo už ligoninę ir pės
čias be jokios pagclbos nu

tiktai 5
nuošimčiai buvę pasekmin
gi. Gi dabar laivų artilerija j ėjo namo.
tvirtina, kad nuo 60 ilg 90! Kol žmogus buvo įsitiki-
nuošimeių šovinių pataiko nęs, kad jo dirbtiniai dalinuošimčių šovinių pataiko 
skiriamon vieton.

Bet šaudymas kamiolėmis 
šiandie daug spartesnis, ne
gu seniau. Iš kanuolių ant 
laivo “Connecticut 
ma iššauti penkis 
per tą laiką, koks, buvo rei
kalingas tik vienam iššovi- 
niui ant laivo “Oregon” ko-'kad tūkstančiai žmonių bu-120 šimtmetis yra pažangu- 

vo aukomis savo vaidentu- sis.voje ties Santiago.

Suv. Valstijų jūreivi j a 
visoms didelėms kanuolėms 
išimtinai naudoja bcduminį 
paraką. Tasai parakas lino- 
saine ore yra nepavojingas 
ir uždegtas palengva dega.

ankštoj vietoj, kaip tai ka
nuolės vamzdyj, baisiai

džio-

nas kas metai sunaudoji. 
133.000 tonų anglies. Tos 

i anglies tik vienas išvežioji- 
jmas į įvairias vietas val
džiai atsieina <*755.000 kas 

I metai.
Jurininkai ant laivų įl

ipant kitų valgomųjų pro
duktų kas metai sunaudoja 
9.000 svarų džiovintų kiau
šinių ir 26.000 svarų 
vintų daržovių.

Jimivijoj milžinišką ro-i 
lę lošia laiko tikrumas (a 
kuratnumas). 
laiko klaidą, 
neštų vieną ar dvi minuti. 
gali atgabenti didelį nepasi
sekimą pozicijos apskaity
mui, gi tasai nepasisekimas 
gali lengvai nuspręsti kare 
nepasisekimą arba ir pra
laimėjimą. Del(*i to jureivi
jos departamentas intaisęs 
jureivijos observatoriją, ku
rios visa užduotis reguliuo- 

laikro-

laikro-

Vaidentuves galybe.
Vienas medikai is lai kraš

tis praneša apie vieną pas
torių, kurs buvo atgabentas 
ligoninėn ir tik raitėsi ir 
varteliavosi nuo didžio 
skausmo viduriuose. Jis pa
sakė daktarams, kad jis 
prarijęs kelintą dirbtinų 
dantų ir kad jis jaučiąs 
baisų raižymą ir badymą 
skilvyj.

Daktaras apžiūrėjęs jį 
bandė išvaryti iš jo galvos 
klaidingą jo manymą, bet 
pastolius nepasidavė intik- 
rinimui. Truputį vėliau a- 
teina žinia nuo jo pa
čios, kad ta radus jo dirbti
nus dantis po lova. Pasto
rius susiapmaudijęs ir susi- 
sarmatinęs, kad jiaiku pasi
rodė, pasil mosavęs nuo vi
sokių įsivaizdintų negalią.

pasaulyj nebūt galėjęs jam 
išrūdyti, kad jo skausmai 
yra netikri, išsvajoti. Pir-

gali- į miausia jo įsitikinimo klai- 
sykius dingumas turi būti jam pa

rodytas.
Medicinos historija rodo.Ino. Ir dar sakoma, kad šis

ves. Jie buvo įsitikinę turį 
ligas, ištikro kurių visai ne
turi. Dalykas buvo ne jų 
kūne, bet prote.

Nedaugelis mus žino, kad 
vaidentuvė veik nesvietiš
ką veikmę daro į mus ku
lią. Juk gerai žinoma, kad 
kas metai daug žmonių 
miršta nuo įsivaizdintos 
hydrofobijos.

Daktarai sako, užsikrėti
mas limpamomis ligomis la
bai priguli nuo protinio sto
vio, j.-ad esą galima žmogui 
dirbti tarp baisiausiai ser
gančių žmonių ir neužsi
krėsti. Taip yra, kuomet 
žmogus neatboja.

Yra tikrai žinomų faktų, 
kuomet pacientai, baisiai bi
janti chloroformo, nutirp- 

jdavo pirm, negu jie gauda- 
i-jvo jo pauostyti. Žinojimas, 
-jkad jie bus tuoj užchloro- 

Kiekviena i formuoti, jie dar nepauostę 
norints ji iš- j chloroformo netenka sąmo-

uos.
Aš žinau vieną gydytoją, 

kurs buvo išvažiavęs žvejo
ti ir tuo tarpu buvo pašauk
tas prie ligonio. Ligonis 
neapsakomai kankinosi ir 
kentėjo. Nieko su savimi ne
turėjo gydytojas, neturėjo 
jokių gyduolių nei įrankių. 
Bet gydytojas buvo taktin
gas ir žinojo tikėjimo galy
bę. Iš paprastų miltų jis 
padarė piles ir liepė rūpes
tingiausia prisilaikant lai
ko ir budo duoti jų ligoniui. 
Jos buvo duodamos kas 
kartas po kelių miliutų.

Ligoniui buvo pasakyta, 
kad jis gydomas didžio dak
taro ir jo tikėjimas į dak
tarą ir jo piles įstabiai vei
kė į ligonio padėjimą. Li
gonis gėrėjosi ir sakė, kad 
gyduolių veikmę juntąs vi
same kūne. Miltai ir tikėji
mas pagydė žmogų. Nesenai 
aš girdėjau apie moterį, ku
ri būdama teatre su savo 
numylėtiniu, ėmė gnostics, 
kad alpstanti. Jos numylė
tinio butą jauno, sumanaus 
daktaro. Jis išsiėmė ką tai 
iš kišeniaus ir duodamas 
moterci sušnibždėjo: “Įsi
dėk šitą blynelį į burną. 
Tik nekramtyk ir neryk.” 
Moteris padarė, kas jai bu
vo pasakyta ir jai pagerėjo. 
Keista dasižinoti, kad tas 
blynelis, nors nesutirpo, bet 
pasveikino moterį, buvo ne 
kas kitas, kaip paprastas 
guzikas.

Orison Swett Maiden.

sena, 
moti-

Jaunikaičio pirmoji mei
lė esti paprastai taip 
kad galėtų ji būti jo 
na.

ĮsakėVokietijos kaizeris 
visose liuteronų kirkėse kal
bėti speciales maldas, ku
riomis Dievo prašoma su
teikti Vokietijai daug... 
aeroplanų ir orlaivių.

Žmogus gali būti tokiuo, 
kaip jo mintys, bet nekuo- 
met tokiuo, kaip jo kalba.

Meksiko revoliucionistu 
vado Villo jo garbintojai jį 
paprastai vadina... tigru.

Stačiatikiai būrai Albani
joje nukryžiavo 250 alba- 
niečių, o paskui nuėmę juos 
nuo kryžių gyvus suspirgi-
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KATALIKAS

Gėlių diena šv. Kazimie
re vienuolyno naudai, 

Chįcagoje.
Nepaprastai graži pirma

dienio diena, 10-ta gegužio, 
labai daug prisidėjo pasek
mingam aukų rinkiniui. 
Kaikuriose vietose net gė
lių pritruko. Šv. Kryžiaus 
parapijoje, duokim, jau 10 
vai. vū"'s gėlės, o jų turėjo 
3000, I > išdalintos; lai
mė, kai ėia tuojau po šo
nu “Draugo” spaustuvė pa
siskubino aut greitųjų 1000 
ženklelių padirbti, kitaip 
rinkėjoms butų prisiėję ge
riausiame laike pertraukti 
darbą.

Štai kolektos vaisiai:

1. Town of Lake.
Šv. Kryžiaus parapija.

Rinkėjų vardai:
Gracija Toleikiutė, Juze

fą Toleikiutė, Antanina 
Dilvaiuaitė, Marijona Dil- 
va aite, Jadvyga Kubauc- 
kaitė, Pranciška Hoffman, 
Marijona Jocaitė, Teofilė 
Jučaitė, Emma Juodeika itė, 
Berta Juodeikaitė, Uršulė 
Jokubauckaitė, S. Kazakai- 
čiutė, Ona Rimkiutė, Ago
ta Rumšaitė, Ona Šukiutė, 
A. Sutkienė, S. Vileikaitė. 
Rinkėjų 17. — Panelė Ona 
Šukiutė surinko daugiau
sia: $33.97. Visos surinko 
$308.35.

2. Aštuonioliktoji gat. 
Apveizdos Dievo parapijoj.

Rinkėjų vardai:
F. Maciejauskaitė, L. Ta

mašauskaitė, K. Venckaitė, 
Grineevy čiu k ė, F rei tai kai - 
tė, A. Jankaiti*, O. Griciu- 

; mauskaitė, A.
ii iv N. Lanckai-

tė, J. Danu....itė, P. Senie- 
nikė, J. Valteraitė, II. Val- 
teraitė, A. Rozubal, J. But- 
kevičaitė, V. Skudas. Rin
kėjų 17; p-lė A. Grinevec- 
kaitė surinko daugiausia — 
$27.55. Visos surinko $230.- 
69.

3. Bridgeportas.
Šv. Jurgio parapija.

Rinkėjų vardai:
Marijona Tamošaičiutė, 

Magda i Kliumiutė, Emi
lija Sti -.omsKiut", Elena 
Jovaišiutė, Juzefą Adoma
vičiūtė, Viktorija Norvai- 
šiutė, Aleksandra Urbiutė, 
Marijona Overlingiutė, A- 
delė Valančiuniutė ir Zofi
ja Urbiutė. Rinkėjų 10; p- 
lė Zofija Urbiutė surinko 
daugiausia — $30.00. Visos 
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surinko $193.58. (Toje su
moje yra $10.00 p. J. Tana- 
nevičiaus).

4. North Side.
Šv. Mykolo parapija. 

Rinkėjų vardai:
Ona Ančiukaičiutė, Juze

fą Andriuškevičiutė, Ona 
Andriu’škevičiutė, Emilija 
Bernatonaitė, Ona Jonikie
nė, Zuzanna Jurevičiūtė, 
Adelė Kainauckaitė, Adelė 
Kazlauckaitė, Ona Kazlauc- 
kaite, Anatalija Kregždie- 
nė, Apolonija Marcinaus- 
kaitė, Veronika Mickevi
čiūte, Marijona Mickiutė, 
Aleksandra Poželaitė, 
Elzbieta Striupaitė, Kon
stancija Urnavičiutė. Rin
kėjų buvo 15; p-lė Apoloni
ja Marcinauskaitė surinko 
daugiausia — $25.00. Visos 
surinko $115.27.

5. West Side.
Aušros Vartų parapija. 

Rinkėjų vardai:
Ona Kalasauskiutč, Lid- 

vina Gaselionienė, Katkevi
čienė, Marijona Katkevičiu- 
tč, Magdalena, Helena ir 
Katarina Šauliutės, Ce
cilija Filipavičiutė, Dora 
Ramašauskiutė, Ona Jarec- 
kiutė, Ona. Urbanavičiūtė, 
Ona Jakščiutė, Agnieška 
Katkevičiutė, Pileckienė. 
Rinkėjų buvo 14; p-lė Ona 
Kalasauskaitė surinko dau
giausia — $20.12. Visos su
rinko $104.03.

6. Kensingtonas.
Visų Šventų parapija.

Rinkėjų vardai:
Ona Klimavičiūte, Stanis

lova Kačinskaitė, Magdale
na Pėstininkaitė, Ona Rau- 
geliutė, Kristina Liubinai- 
tė, Konstancija Gilevičiutė, 
Adolfina Frajeraitė, Ona 
Beivikaitė. Rinkėjų 8; p-lė 
Stanislova. Kačinskaitė su
rinko daugiausia — $32.11. 
Visos surinko $91.59,

7 .Grant Works.
Šv. Antano parapija. 

Rinkėjų vardai:
Katarina Ambrozaitė, 

Kara liną Bagdoniutė, Sa
limui’ Šlegaičiutė, .Mikalina 
Baujočiutė, Marijona Tvin- 
skaitč, Veronika Pocevi- 
čaitė, Barbora Kirpėdžiutė. 
Rinkėjų 7. Veronika Pocke- 
vičaitė surinko daugiausia 
— $16.03. Visos surinko 
$72.41.

8. West Pullman. 
Šv. Ap. Petro ir Povilo par.

Rinkėjų vardai:
Elena Degutaitė, Barbo

ra Daugintaitė, Elena Žio- 

gaitė, Anastazija Kaspu- 
taitė, Magdalena Kareckai- 
tč. Rinkėjų 5; p-lė Elena 
Degutaitė surinko daugiau
sia — $11.40. Visos surin
ko $38.21.

Vanda 
Marijona 

Leževi- 
Joiielintč, 

Rinkč- 
; p-lės 

Mat. 
įlau-

102
$1.-

vi- 
kurie

9. South Chicago.
Šv. Juozapo parapija.

Rinkėjų vardai:
Pranciška Serauckaitė, 

Matilda Buklieriutė, Leo- 
polda Gribavičįutė, Magda
lena Buklieriutė, 
Matusevičaitū, 
Joneliutė, Juzefą 
čiutė, Domicėlė
Barbora Seiželiiit.ė. 
jų 9; rinko poromis 
Pr. Serauckaitė ir 
Buklieriutė surinko 
ginusia $18.50. Visos surin
ko $28.45.

Rinkėjų viso buvo: 
ir aukų viso surinko: 
180.58.

Tariu širdingą ačiū 
sietus aukotojams, 
taip duosniai sušelpė auko
mis vienuolyną; ypatingai 
visoms rinkėjoms, kurios 
taip noriai ir taip gražiai 
savo darbą atliko, ir ger
biamiems klebonams, kurie 
užmanymą uoliai parėmė. 
Ypatingai taippat dėkingo 
paminėjimo nžsipelnijo p- 
le Teodora Audriuškevjčili
te, kuri “Gelių dienos” 
minti padavė ir prie jos 
prirengimo daug pasidar
bavo.

Kum A. Staninkynas.

prisirengti 
artimoj a- 
tautų ka
la i ką visų

EUROPOS VALSTYBŲ 
KARO BIUDŽETAS.

Visos Europos valstybės 
uoliai ginkluojasi, stengda
mosi aplenkti viena kitą ir 
kuogeriausia i 
prie laukiamojo 
teityj “didžiojo 
ro”. Pastarąjį 
didžiųjų Europos valstybių 
išlaidos karo reikalams be 
galo padidėjo. Vienas Vo
kietijos finansistas Schwarz 
apskaitė, kad sekančios val
stybės ginklavimosi reika
lams išleidžiusios nuo 1881 
lig 1911 m. tiek milijardų 
markių:

Rusija — 30,?> 
Vokietija — 25,2. 
Anglija — 30,9. 
Fraucija — 26,9. 
Austrija — 10,5. 
Italija — 10,3.

Viso labo — 134,1.
Tokiu budu, kad palaiky

ti “ginkluotą santaiką”, Eu
ropa laike pastarųjų 30 
metų (1871 m. — 1911 m.) 

ginklavimuisi išleido dau
giau, kaip 134 milijardus 
markių! Tečiau, nežiūrint 
į šias milžiniškas išlaidas, 
vis gi Europa nesugebėjo 
palaikyti santaikos: ištiko 
anglų-burų ir rusų-japonų 
karai, kurie suėdė su vir
šum 9 milijardus markių. 
O kiek žmonių dar buvo pa
aukota karo dievaičiui!

Bet tikros išlaidos gin
klavimosi reikalams kin
kas didesnės, kaip paduo
tos skaitlinės. 134 milijar
dai — tai lik “karo biu
džetas”. O kame dar gyven
tojų nuostoliai delei natu- 
ralės kareiviavimo prieder
mės?! Tas-pat Schwarz ap
skaitė, kad kariuomenės 
užlaikymas drauge su tais 
pinigais, kinius galėtų už
dirbti visi tarnaujantieji 
kareiviai, Vokietijai kas
met kaštuojąs su viršum 4 
milijardus. 'I', y. Vokietija 
kasmet “ginkluotos santai
kos” palaikymui išduoda 
tokią-pat “kontribuciją”, 
kokią ji gavo iš Fraucijos 
po 1870 — 71 my karo. 
Liaudies švietimo reika
lams Vokietija tuo tarpu 
kasmet išleidžia tik 400 mi
lijonų markiu, t. y. dešimts 
kartų mažiau, kaip karo 
reikalams.

Karo reikalams išlaidos 
augo nevienodai. Nuo 1883 
m. ligi 1893 užvis daugiau 
karo reikalams išleido Vo- 
kietija. Rusija gi tuo laiku 
išleido 6 milijonais mažiau, 
kai)) pirm. Tarp 1894 — ĮS
OS m. užvis (langiau ginkla 
vimuisi reikalams išleido 
Anglija (49,4 milijonų |<as- 

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

Del žinių kreipkis.

NORTH GERMAN LLOYD

J__

S. S. Kaiser Wilhelm der Grosse 

Išplaukiantis Gegužio 26 d., 1-mą vai. po pietų 
TIESIOG Į BREMEN

Jokio perkrovimo — Jokio atidėliojimo 
del I ir II klesos pasažierių išsodimui.

Vienintelis Greitasis Garlaivis
Pašvęstas III klesos ir tarpdenio pasažieriams. Visas garlaivis jų va
liai su privatinėmis maudynėmis, salėmis, moterių muzika ir rūky
mui kambarys, pasivaikščiojimui vieta ir 1.1.

‘TDEALIS GARLAIVIS”
PER SEPTYNIAS DIENAS IN BREMFN

met); paskui eina Vokieli- 
ja (38,4 mil.) ir Rusija (28,- 
6 mil ). Pagaliau, nuo 1907 
m. pirmą vietą užima Ru
sija, kuri kasmet ginklavi
muisi išduoda 139,4 mik, 
paskui eina Anglija ir Vo
kietija, kurių karo biudže
tas dabar lygus po — 57,4 
mil. kasmet.

Apskritai, nuo 1883 m.

didėjo 114,8 nuošimčiais.
Taip rengiasi kultūrin

gos Europos valstybės vie
na kitą žudyti.

Visame pasaulyj leidžia
ma 35.000 dienraščių, iš ku
rių 20.000 vienoj Europoj.

Pas šiuos žmones galima 
nusipirkti ‘ ‘ Katalikas ’ ’ 

kas savaitė ir užsi
mokėti prenu

meratą:
Juozas Drazdanskas, 

10806 Wabash avė.,
Dominikas Galininas, 

6004 So. State st.,
J. IIgandas,

1841 S. Halsted st.,
P. Kaitis,
1607 N. Ashląnd avė..

P. Kenutis,
3238 So. Halsted st..

M. Medialis,
8707 Commercial avė

K. L. Piasccki,
4629 S. Ashland avė..

M. J. Tananevicz,
670 W. 18th st.,
G. Valaskas,
439 Kensington avė..

M. Wabol,
1700 N. Ashland avė.

M.

J.

M.

Teisingai padaryta degtine išl 
nepaprastai puikaus mišinio. 

Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai.
N miniai švelnios J 

prieprovos daro 
f 'XSOLO degtinę! 
Ą^^ŽC geru vaistu 

OwYX. Šeimynų

“Ant 
baro 

geriausiai 
Žmones supratHl 
tanti vertę geros 
rugines degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- \ k 
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai. \ 

l Reikalauk S-O-L-O

Naujas Sąvaitis Laikraštis 

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

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

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

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

“ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metu kooperatyviška bendrovė “A- 
TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti- ! 
jos tiesų reikalavimų. i

“ATEITIS” bus 8 puslapių didumo ir prekiuos tiktai $1.50 metams ir 'i 
85e. pusei metų. Į Lietuvų ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00 : 
metams ir $1.25 pusei metų.

•‘ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:

“ATEITIS"
366 W, BROADWAY, S. BOSTON, MASS.;
(KAS prasius SAVO antras a, gaus vieną numerį pažiu- ' 

RĖJIMUŽ DYKAI).
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katalikasKAS SVARBIAUSIA ApieįMirtį.
(“Aušrinė”).ŽMOGAUS GYVENIME?

Be abejo kiekvienas atsakys, 
jog SVEIKATA. , ”

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

išleideme kningą vardu:

SVEIKATA
ARBA

TIESUS IR TRUMPAS KELIAS ĮJ 
SVEIKATA.

PAMATINES ŽINIOS IS ANATOMIJOS, FIZIOLOGIJOS 
III HYGIJENOS.

KANKVEDIS PRADINĖMS MOKYKLOMS IB 
PLAČIAJAI LIAUDŽIAI ŽINYNAS.

-Ši knliiga sutaisyta pagal plačiai žinoimi. 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 
DAUGYBĖ PUIKIU PAVEIKSLU PARODANČIU 
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 trumputę 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 kūno sudėjimu ir išvengus li- 

į gų. Kiekvienoje skaitykloje ir kniugyne ji turėtų užim
ti pirmąją vietą, tarpe kitų raštų.

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

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

dresas:‘Kataliko” Kiungynas
3249 S. Morgą® St., Chicago, Ill.

STAHLEY’S BliFFETAS IR PUIKI RESTORACIJA
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, Sav.

Franklin 3972 116-118 IM.’LgSalle St., Phone: Aut. 34041 
■PRIESZAl MIESTO SALE

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

Kad raumenįs gali dar veikti po orga
nizmo mirties, tai parodo kad ir šis Brown- 
Sequard’o bandymas. Nupjovus šuniui gal
vą, leido jai gyslomis kraują; tuokart vei
das pradėdavo raukytis, ko nebuvo su ki
tomis nukirstomis galvomis. Taip bedarant 
vieno šunies galvai, kurs ilgai gyveno ban
dymo vietoj, akys pasisukdavo ton pusėn, 
iš kurios jį šaukdavo priprastu buįu.

Širdis taippat negreit miršta. Vieną 
kartą žmogui galvą nukirtus ir krutinę 
perpjovus, širdis tvaksėjo dar 25 miliutas, 
tuo tarpu kaip centralė nervų sistema mi
rė po 4 minūtų. Varlei mirus, jos širdis 
gali tvaksėti dar kelias dienas. Ne tik šal- 
takraujų, bet ir šiltakraujų organizmų šir
dis parodo didelį gaivumą. Triuškio arba 
žmogaus širdis, išpjauta iš kūno ir kelias 
dienas pragulėjusi, visiškai sustingusi ir 
surugusi, ima vėl visiškai normaliai tvak
sėti, jei per ją perleisti tam tikrą skysti
mą (Pinger-Lecke’o), ir tvaksi kelias die
nas. Negana to, kraujo plazmoje mirkomas 
širdies gabaliukas, du mėnesiu praleidus 
po įmerkime, ėmė tvaksėti ir tvaksėjo dar 
2 mėnesiu (Carrelis).

Lygieji raumens ir ilgai gyvuoja. Taip, 
vyzys išsiplečia nuo atropino ir keturioms 
valandoms niuf organizmo mirties praslin
kus, beveik taip-jau, kaip pas gyvus žmo
nes. Tūlą laiką po mirties darbuojasi dar 
ir lygieji vidurių raumens, kas apsireiškia 
jų peristaltikoje.

Carrelis darė šitokį bandymą. Perri
šęs ir perpjovęs svarbiausias gyslas ir ner
vus, jis išėmė iš katės kimo visus pilvo ir 
krutinės vidurius kartu su jų gyslomis, 
neardydamas įvairių vidurių dalių sąryšio 
tarp savęs, ir padėjo tą “vidurių organiz
mą” į dėžę su Ringcrio skystimu. Prileido 
iš katės tam “organizmui kraujo, darė 
jam dirbtiną alsavimą per įstatytą į gerk
lę dūdelę. Antrą dūdelę įstatė į stemplę, 
kurią intaise į tam tikrą skylutę dėžėje; 
kitą žarnos galą taipjau išvedė laukan ir 
padirbo užpakalio vartus. Visą indą su vi
duriais laike prie kūno šilumos (38 laips.). 
Tasai bandymas buvo pakartotas su visa 
gyvulių eile. Daugumoje bandymų vidu
riai gyveno 10—13 valandų; paskui širdis 
nustodavo beplakus, ir “organizmas” mir-> 
davo. Per visą tą laiką širdis mušdavo 
kaip reikiant, kraujas bėgiojo visai norma
liai, žarnos pcristališkai susitraukdavo ir 
nusilengvindavo per dirbtinus užpakali
nius vartus; šlapinamoji pūslė pamažu pri
sipildydavo šlapumais. Viename atsitiki
me, kame prieš gyvuliui mirsiant, jo skil
vis buvo mėsos pridėtas, normal is valgio 
malimas tęsėsi ir gyvuliui mirus kelias va
landas; intrėkštosios į vidurius aminorug- 
štys normaliu budu įsisiurbdavo ir perei
davo kraujau, kurs išnešiodavo jas po kū
no organus.

Atskiri audiniai gali po organizmo 
mirties ne tik gyvuoti, bet dar ir augti, 
kaip tai parodo naujausieji Carrelio ban
dymai. Vištos širdies ir gyslų gabalėliai 
gyvuoja ir auga vištos kraujo plazmoje 
jau viršiau 15 mėnesių; išauga vis naujos 
ir naujos narvelių kolionijos. Ir tos nau
jos išaugusios narvelių kolionijos pasirodo 
dar gyvesnės, dar energingiau auga, ne
kaip ką-tjk iš paukščio paimtieji gabalė
liai.

Bent kiek sunkiau su žmogaus kimo 
audiniais. Bet ir tai žmogaus širdies ga
balėlis auginta viršiau 2-jų savaičių. Pik
tųjų apaugų gabalėliai auginta 4G dienas.

Visa tai turi nemaža vertės ir prakti
koje. Jei kimo dalys gali dar gyvuoti ir 
net augti nuo kūno atskirtos, tai kas kliu
do tam pačiam žmogui kūno audinius iš 
tos vietos, kame jų daug yra, persodinti 
ten, kame jų trūksta?! arba vieno žuvusio 
žmogaus dalimis kitą dar pagelbiama žmo-

jų veikimo į organizmų permainos; pavyz
džiui, gurklio gale (gi. thyreoidea) gali
ma išpjauti iš kaklo ir persodinti į pilvą, 
kame ji tęs savo veikimą toliau. Persodi
nama vieno žmogaus nosies, pirštų galai 
kitam žmogui. Prigįja ir mirusio žmogaus 
oda jaunoms žaizdoms.

Daug dar panašių persodinimų (trans
plantacijų) chirurgų daroma, bet negali
ma sau nei įsivaizdinti, kaip plačiai tai 
bus praktikuojama ateityje, kuomet išras 
geresnių ir lengvesnių būdų daugiau orga
nų persodinti ir žmogaus dalis laikyti ir 
auginti neapribotą laiką, kolei jų kam nors 
prireiks, ir kiek tai atneš žmonių sveikatai 
ir gyvybei naudos.
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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, ^11.

Jau iš tų neskaitlingų paminėtųjų 
faktų-pavyzdžių galima išvesti, kad mirtis 
nėra tai koks staigus atsitikimas, vienu a- 
kimirksniu mainąs visą organizmą, bet ga
na ilgas procesas. Organizmas mirdamas 
pereina daug visokių stadijų, kurių kiek
viena paskesnioji organiškai išeina iš pir- 
mesniosios ir lydinčių ją aplinkybių. Kiek
viena stadija yra tvirtai surišta su pirmes- 
niaja ir paskesniaja.

Kaip pamažu organizmas atsiranda, 
taip pamažu, padaręs savo gyveninio dar
bą, jis ir nyksta. Kaip negalima nurodyti 
momento, kuomet organizmas gema, taip
pat nepasakysim ir momento, kuomet or
ganizmas miršta. Mirtis, galima sakyti, 
prasideda nuo pat senatvės; kuomet orga
nizmas pradeda senti, tuomet jis pradeda 
ir mirti.

Alirtis prasideda ne vienu laiku visuo
se organuose; vienose kimo dalyse apsireiš
kia anksčiau, kitose vėliau; ji ateina iš 
įvairių kraštų. Jos paveikslas priguli nuo 
kenkiančiojo agento charakteriaus, jo in- 
tensivumo, organų, į kuriuos tiesiai veikia, 
taippat nuo a]įimtojo organizmo, jo spėkų 
ir kitų aplinkybių. Kiekvienas mirties 
ženklas, net ir “paskutinis širdies tvaks- 
telojimas”, yra ne absoliutus, bet rcliati- 
vus. Jis yra charakteringas tik tam tik
romis' aplinkybėmis, prie tam tikro ken
kiančio agento ir organizmo.

Ne visuomet mirtis eina vienodu grei
tumu, vienodu intensivumu. Juo organiz
mas labiau i sesta, juo mirties procesas ęi- 
na grėityn. Mirties greitumas taippat pri
guli ijįuo kenkiančio agento, organizmo ir 
aplinkybių. Paprastai procesas eina pa- 
lengtvn, kolei neiižkliudo bent vieno svar
biausiųjų gyvybei organų; tuomet jis jau 
ilgai nebesitęsia.

Nereikia painioti mirties su organizmo 
funkcijų sumažėjimu. Jų visų veikimas, 
kaip pradžioje ir gale, taip ir gyvenimo 
viduryje, gali susieiti prie be galo žemo 
laipsnio. Nežiūrint į tą, toks ir toli nuėjęs 
organizmas gali sugrįšti į savo pirmąjį 
sveikąjį stovį.

Kenkiančiojo agento svarbumas apsi
reiškia ir bendrai organizmo mirčiai užė
jus. Audinių sąryšiui tarp savęs organizme 
pradėjus pamažu griūti, greičiau miršta, 
jei dar nėra mirę, tie audiniai, kurie yra 
proeęsp apimti; sveikieji audiniai laikosi 
ir da? gali augti ilgai po kitų audinių ir 
bendrosios organizmo mirties.

Nelygus yra įvairių audinių jautru
mas prie kenkiančiojo agento. Labiau dife
rencijuoti narveliai yra trapesni, jautres
ni prie paliečiančių juos atmainų. Jie sun
kiau besiveisia ir besiregeneruoja. Priešin
gai, gana vientisas, nediferencijuotas suly
ginamai konstrukcijos narvelis turi savyje 
daugiau gyvybės energijos ir lengviau per
gali įvairius nepatogumus, lengviau vie
nas užsilaiko ir auga.

Tas pat atsikartoja ir gyvųjų organiz
mų laiptuose. Žemiausioji organizmai, ka
me darbo pasidalinimo tarp įvairių kūno 
audinių visai nėra, kame vienas narvelis 

i visas funkcijas pildo — tokie organizmai 
yra labai gaivus, net visai nemirštami. Ki
tuose organizmuose, kame darbo pasidali
nimas tarp audinių įvykęs, kame paskuti
nieji diferencijuoti, ten ir narvelių gaivu
mas mažesnis. Augščiausiuose organizmuo
se nemirštami tik lytiniai narveliai, spe
cialiai veislei užlaikyti išsiskyrę.

Turint omenyje, kiek daug pozitivių 
žinių dąyė ramus ir objektivus mirties ty
rinę jiinas, aišku, kad jis turi daugiau ver-

Toje linkmėje yra jau gydytojų šiek- 
tiek daroma. Taip, odos vietos, kame jos 
daug trūksta, ar tai ant veido, ar ant akies, 
ar kame kitur, uždengiama odos lopukais 
iš kitų kimo vietų, kapie jų trukiųnas no
ta ip at jaučiama. Taippat galimą persodin- _ , _ ___
ti nervai, sa.ųsgp^iės ir kaulai šp antkau- nuėjimas, aišku, kad jis turi daugiau ver- 
liais iš vienos vįcfos į kitą-ir nuo vieno įesp^'įraip visokios nebūtos apie mirtį pa- 
žmogaus Įeitam. Kąi-knrip-organai galima sakoš,' bergždi bauginimai ir Skrupulingi 
persodinti iš vienos vietos į kitą beyjokios jos aprašymai.

•>

Ištesėti prižadai.
Senis valkata Bulzgys 

gavo naujus drabužius. Tik
rai sakant, jie nebuvo visai 
nauji, tiktai sulopyti, iš
mazgoti • ir visai padorus. 
Pranešta jam, kad gali grįš- 
ti į tėviškės kaimą Plikiškį 
ir tai dar valdžios lėšomis. 
Senis valkata nuo pradžios 
net nusigando, bet paskui 
paniislijo sau vienas:

— Tai visgi aš teisybę 
pasakiau, žadėdamas po 
trisdešimties metų sugrįšti 
Rlikiškin. Reikia prižadus 
ištesėti.

Taip sau pamanęs ramiai 
nukiūtino su žandaru į gelž- 
kelio stotį.

Trisdešimts metų atgal 
Bulzgys nebuvo nei valkata, 
nei senas. Gyveno sau pla
čioje girioje, pušyne, kurių 
ir galo nebuvo matyti, ko
jos slidinėjo po pušių sku
jas, aplinkui gi buvo tamsu: 
tiktai vėjas ūžė, linguoda
mas pušių viršūnes, ir ge
nys retkarčiais tuksėdavo 
kur pasilipęs ant nudžiūvu
sios šakos. Ramu čia buvo 
ir baisu. Vakarais susirin
kus griuvioje klausydavo 
Bulzgiukas, kaip jo sena te
tutė pasakodavo apie viso
kius aitvarus ir šmėklas, 
kurios girioje vaidindavusi. 
Bulzgiukas svetimų žmonių 
beveik nematė. Jų trobelė 
stovėjo atstu nuo kitų; tė
vas eidavo medžių kirstų. 
Bulzgiukas jį atmena su di
deliu kirviu, kaip kirzdavo 
ir kirzdavo lieknias ir augš- 
tas pušeles. Parvirto ne vie
na, iš kurios vaikai imdavo 
iš lizdų paukščiukus ir 
kiaušinius.

Bulzgio tėvas buvo me
džių kirtėjas, kaip it visi 
toje apylinkėje. Vieną kar
tą senas Bulzgys pasišau
kęs sūnų tarė: žinai ką vai
keli, — tau jau metas ves
ti. Motina tuojaus ėmė ieš
koti marčios ir greit surado 
Barbę Paurytę.-Mergaitė ir 
Bulzgiukui patiko. Iš karto 
sutiko paimti jąi sau už gy
venimo draugę ir net nupir
ko jai raudoną skarelę. Pas
kui ėmė rokuoti, kiek prisi
eis už pačią užmokėti. Mat, 
šiame užkampyje butą keis
to papročio, kad mergaitei 
ne tėvai duodavo kraitį, bet 
imdavo už savo dukrelę at
lyginimą, kaip už darbinin
kę, kurios nustodavo.

Ir viskas butų buvę gerai, 
kad nebūtų pasimaišęs 
Kuprys Rumbiokas. Jis už
kėlė 20 rub. (langiaus ir 
Barbe paliko jo.

Jaunasai Bulzgiukas kla
jojo po girią kaip pabludęs, 
bet visgi nuvyko į Barbės 
vestuves. Kad vestuvinin
kai buvo jau gerokai įkau
šę ir degtinės taurė ėjo ap
linkui, Bluzgiukas pavedė 
kiek į pašalį Rumbioką ir 
tarė:

— Paviliojai mano mergi
ną, tiek: to. Aš eisiu sau į 
svietą, Rygon, bet už trijų 
dešimčių metų pagrįšiu — 
tuokart... iš tavo trobos eis 
toki šviesa kaip iš tos sau
les, kuri dabai- už girių sė
da. Galėčiau tatai padaryti 
nors tuojaus, bet noriu, kad 
tu per ' trisdešimts metų 
drebėtum, bijodamas tos 
valandos... Įsidėmėk tatai 
sau gerai.

— Taip pagrasino ir tiek 
jį tematė. Rumbiokas daž
nai atsimindavo apie tą

grasinimą, bet kad po mc- 
tų-kitų nieko blogo neatsiti
ko — užmiršo pamažėl.

Taip, taip — kaip tik 
įspėjau, mąstė sau Bulzgys, 
žingsniuodamas draug su 
žandaru geležinkelio linkui.

Įlipęs traukiniu atsisėdo 
pačioje kortelėje vagono ir 
mąstė, ką. reiks pirmiausiai 
padaryti, pagrįžus į savo 
tėviškę. Ar tuojau užkurti 
Rumbioko grinčią, ar dar 
pirmiaus užeiti smuklėm ir 
gerokai prisidrožti.

— Tėvai tikrai jau bus iš
mirę. Sugraibė kišeniuje 30 
skatikų, kuriuos jam inda- 
vė ant kelio žandaras; buvo 
tai visas Bulzgio turtas. 
Kiek už tai kasžin duosią 
snapso?

Rumbiokas taipgi, tur 
but nebejaunas... Barbė ir
gi. Tiesą pasakius, tai man 
visai mažai terūpi, kad jis 
ją vedė. Bet visgi žodis duo
tas*— reik ištesėti. Kitaip 
negi galima. Tegul žino 
bjaurybės, kad Bulzgys mo
ka žodį išlaikyti.

Tik nežinia delko — stai
ga pasidarė jam skurdu. A- 
kysna ėmė veržties ašaros. 
Trisdešimts metų nebe
manė apie savo gimtinį 
kraštą, apie Plikiškį... Me
tai bego po kits kito... Da
bar gi, grįžtant savo kraš
tai!, tų poros valandų nebe
gali galo sulaukti... Skurdu
mas apėmė jį visą... ėmė 
verkti kaip vaikas.

Ir pats nežinojo, delko 
jam taip parupo tasai kraš
tas.

Ką jis per tuos motus 
pergyveno, net baisu ir pa
manyti. Kiek- sykių -JaU 
patvoryje, kiek kartų žan
daras jį vedė šaltojon už 
valkatavimą.

Šaltoji — tai buvo jo pui
kiausi rūmai. Savas kraštas 
nei rūpėti nerūpėjo, o vis
gi-• •

Traukinys lėkė toliaus, 
vis tolyn per tamsi;! girią. 
Pamatęs ją Bulzgys supra
to, kad tai jos taip buvo iš
siilgęs per dešimts metų.

Pavakariop senas valka
ta atsidūrė gimtiniame 
kaime. Stovėdamas kelio 
viduryje galvojo — ar tuo
jaus užkurti Rumbioko 
grinčią, hr pirma užeiti kar- 
čemėlėn. Visgi prižadas rei
kia išpildyti, kitaip negi ga
lima — tai pirma.

Keliu ėjo malkininkai. 
Bulzgys juos pasivijo ir už
klausė: ogi Rumbiokas na
mie ?

— Namie, kaipgi, kur ne
bus namie. Ir išeiti niekur 
nebegali, paaiškino antras. 
Dripso ant šiaudų ir lau
kia, kad kas atneštų duo
nos kąsnį. Medis jį prislė
gė, dirbti nebegali. Guli ir 
guli. O toji bjaurybė senai 
jį pametė, pabėgo į svietą, 
vaikus augina valsčius. Bul
zgys išklausė tai visa tylom 
ir sunkiai žingsniuodamas 
kiūtino toliaus pažįstamu 
keleliu. Priėjo prie sulūžu
sios griuvios savo priešo. 
Spyrė duris su koja ir inė- 
jo tamsion trobelėn. Ap
graibomis prislinko prie 
lovos. Išėmė iš kišeniaus 
tuos trisdešimts skatikų ir 
padėjo šalip Rumbos.

— Kas ten? — paklausė 
senis kuprys. — Še tau tru
putį smulkių duonai nusi
pirkti — atsakė Bulzgys. 
Žodis — žodžiu, prižadas

(Pabaiga ant 8-to jusi.).

7



*’■’ ‘‘^l;., .* '•., ; ■■ ?

8 ’

Humoras = Juokai
Gi kada susitvar-

Jis: —- Kada apsivesiii.

tos

Tikra nelaimė.

jei kalbama

paga-

PAS MANE SMILKSTA.

sekanti
Turinys:

&

Nepaprastas pristatytojas.

KIEKVIENAS GALI BŪTI FARMERIU.IŠTESĖTI PRIŽADAI

(Pabaiga nuo 7 pusk).
skrybėlių.

Arkliu lenktynėse.

D. D.

Ver- Kiek gaivu, tiek protu.•>

Ji vi-

ir 
ir

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

iu surinkai liek daug iškim
štu paukščiu?

Apie vieną, anglu ministe- 
rį, žinomą iš to, kad i viską

Senis valkata nuėjo vieš
keliu, kol minėjo tamsion 
girion. ,

Durų, lentų, lentelių, rėmų, 
šviuakalvių daigių ir stogo popieros. 
Musų dienios yra žemiaus;os.

Ji 
galiai! apsivesi?

Jis: — Kada susitvark 
siu.

del jai tas viskas atsakyta. 
Verkia, kad ją kas toksai 
sugauna meluojant ir ver-

Gatvėje.
Kada gi tamsta pa-

IŠ SENO JAUNIKIO AT
SIMINIMŲ.

gai 
ant

——--------------

O. Ameringer. Socializ
mas. Kuomi jis yra ir kaip 
jis įkūnyti. Vertė J. Euro
pietis. “Laisvės” spauda ir

žiurek, tamsta, 
k n ingo s apdarai?

— Labai lengvai. Atardi- 
iįėjau nuo savo žmonos se
mi

2. Babiudra Natli Tago-

442 garlaiviu 1.417.710 tonų.

Hamburg American Line
Didžiausia garlaivių kompanija svie

te, užlaikant 74 įvairius patarnavi
mus.

■

Krautuvėje.
Perkantis: — Ką? $2.00? 

O juk tos kningos turinys 
nei 10c. nevertas!

plaukinėjimai tarp 
ir Hamburg 
ir ......

turtas. Brooklyn, N.
1914. Pp, 39. Kaina 15c.

111-

Verkia, 
b usi-

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

Jaunimas — mėnesinis 
laikraštis, skiriamas jaunie
siems. Balandis, 1911 m.

ministeris, 
po savo 

vieną savo 
pietus ant

Teisme.
— Tamsta esi kaltinamas

raščiai pamini 
nekdotą.

Vieną syki 
vaikštinėdamas 
dvarą, pamatė 
tarnu, valganti
kiemo, netoli namą, kuriuo
se jis gyveno. ’

— Kode! tu, Smith, val- 
pietus pats vienas ir 
kiemo, kodėl ne naniiio-

labai nepric

Liauja Lietuviška Aptiekę
Gaunama visokios gyduoles ir žo

les, neišskirent ir impoituot. Duodam 
patarimus ypatiškui arba per laiškus, 
visiems ligoniams apsaugas, vėčiusiems 
ir nevėdusies.

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

Priedas “Mokytojas.

• šiaurinėje Lousianoje, vietoje,' kurią gamta t’Ttingai ap
dovanojo, ųteidaro. nauja lietuviška kolionija. Vaisinga že---’" 
mė yra prie geležinkelio ir prie miestų. Vieta labai puiki. 
Klimatas sveikas ir malonus. Prekės labai mažos ir išlygos 
mokėjime prieinamos ir biedniausiam žmogui. Nepraleisk 
progos tapti neprigulmingu ir tuojaus kreipkis artimesnėms

•• - Žinioms pas:

A. VISBARAS & CO.
DEPT. K.

linkos.

yra labai
tetų.

era patariamas.

Negalima tiesiog atsimin
ti ir atkartoti tai, kas kuo
met nors teisingai yra pa
sakęs apie moterį. Nei vie
nas tematąs nėra taip gau
sus, neišsemiamas, amžinas. 
Kiekvienas kalba ką tokio 
apie moteris, bet apie mote
ris daugiausia kalba pačios 
moteris. Bet joms kalbant 
kitai apie kitą, tuojaus pri- 
mezga, kad nemyli kalbėti 
apie kitą. Todėl ima kalbė
ti apie trečią, ketvirtą, de
šimtą.

Už tai labai nemyli, jei 
kas abelnai
lankiai kalba apie, moteris, 
gi labai myli, 
paprastai apie nekuria ypa-

Ii klausyti, jei yra peikia
ma kokios nors moteries pa
rėdai. Tuomet jaučiasi, kad 
tuo daroma jai didis prie
lankumas. Ir pas ją viskas 
priklauso parodams: juokas 
ir melagystė, rūstumas ir 
nusiminimas, apalpimas ir 
mėšlungis, barnis ir kokete-

daugi moteris, kurios prisi
renka sau vyrus pagal savo 
ugi arba parėdus. Yra žmo
nos, kurios, turėdamos nir
imo dažo kostiumus, apdau
žo vyrui poakius, idant jie 
butu mėliui, idant tiktu 
kostiumo spalvai. Taip sa
ko tuos dalykus žinantieji.

Moteris baisiai myli ver
kti ir nori, kad tuo metu 

f<wWaiT 'pasauli verktą. Ver
kia, kad ji myli, arba yra 
mylima, kad nemyli, arba 
nėra mylima. Verkia, kad 
turi blogą vyra, kuris su ją
ją tankiai barasi, ir verkia,

ris jukino bildu su ja i bar
nius nenori Įsileisti. Ver
kia, kad vyras ją apgaudi
nėja ir vėl verkia, kad ji 
vyrą apgaudinėja, kuris jo
kiuo bu^u nesiduoda 
traukti į barnius, 
kada spėja apie kokią 
mą nelaimę ir verkia, 
persitikrina, jogei 
spėjimas n eišsip ii do. 
kia, kada ją kas nors prie
varta prie ko stumia, gi 
paskui verkia, kad ji tos 
prievartos neklausius. Ver
kia, Kada jai kas ką toki at-

suomei verkia.
Delei tu pačiu priežasčių 

ir prie tu pačiu progų juo
kiasi, ir tai retkarčiais taip 
širdingai, kad juokiasi net 
lig ašarų ir tikrai nežino, ar 
ji juokiasi, ar verkia, kas 
pagaliau pas ją yra visvie- 
na, nes ir tas ir kitas daly
kas priklauso pas ją prie 
papuošalu.

Moterįs, kaip žinoma, yra 
iškalbingos ne tiktai tuo
met, kuomet kalba, bet ir 
tais labai retais laikotar
piais, kuomet tyli. Todėl 
teisingai yra kas toksai pa
sakęs, kad moteris retkar
čiais nekalbėdama nieko, 
kalba labai daug, bet dar 
tankiau kalbant labai daug, 
nekalba nieko. Moteris kal
bėdama ne tiek atmena a

pie tai, ką kalba, kiek apie 
tai, kaip viskas atrodo. Tik
tai pas moterį tankiai alsi- 
tinka taipojantis “ne” ir 
užginantis “taip”. Tiktai 
moteris išsigali kalbėti, 
nors niekas neklauso, ir 
klausyti, nors niekas nekal
ba.

Ir turi stebėtiną gabumą 
prieiti nuo temato į tematą 

kuomet ima pasakoti nerei
kalingą. teisybę, kuomet mė
gina sumaniai išsimeluoti, 
bet sugauta bemeluojant, 
labai dailiai moka išsisukti 
kitokiais melais.

Kalba vienokiu spartumu 
apie dailę ir virėjas, myli 
labai kitus pertikrinti ir la
bai rustinasi, jei negali ki
tu pertikrinti 1 įlomi. Į ką 
pati netiki.

Ar tai perskaičius gali 
dar kas nusistebėti, kad nei 
viena moteris nenorėjo iš
tekėti iš tu atsiminimu au
toriaus j r kad jis turėjo pa
likti semi jaunikiu.

— Ak, sir — prastenėjo 
Smith — namie negaliu, nes 
virtuvė kiliai... smilksta.

— Tai]), tai, žinoma, im- 
smagus daiktas —- tarė mi
nisteris — reikėtų tas patai
syti. Eisiu aš pažiūrėti...

Ir kol Smith suspėjo mi- 
iiisteri sulaikyti, tas sma
giais žingsniais pasuko lin- 
kon tarno namu. Ir kai]) 
tik spėjo atidaryti duris, 
krito jam ant galvos pasta
tyta. šluota ir rustus mote
ries balsas pasigirdo:

— Jau tave galas parne
šė, niekše! Palauk, aš tau 
pataisysiu...

Bet ministeris nelaukė. 
Kuogreičiausia duris užda
rė ir sugrįžo atgal pas Smi
lką.

Ministeris sudavė jam 
plaštaka per petį ir surami
nančiai atsi) ie] >ė:

— Nesirūpink tuomi per
daug, mano broli, ir mano 
virtuvė tankiai smilksta.

— Bijokis Dievo! Sulau
kei daugiau 30 metu ir dar 
nesi gydytojnmi!

— Neturiu ko perdaug 
skubinties, kadangi žmonės 
jaunais gydytojais nepasiti-

Susimušė ranką.
Motina, išsiėmus buteliu

ką degtinės iš indaujos, sa
ko: — Jonuk, tu susimušei 
ranka. Duok šen, pamazgo
siu degtine, gal palengvės.

Jonukas (bcplaujant jam 
ranką degtine): — Turbūt, 
mamyte, musu tėtis mažas 
būdamas labai susimušė 
burną, kad dabar taip daž
nai vilgo ją degtine...

liuota, kad Anglijai išteks 
savo anglies tik 350 me
tams!

— O, mano Dieve! Gi ten 
mano tėvukas gyvena! Ką 
jis vargšas pradės tuomet, 
kuomet pritruks anglies?...

Per telefoną.
— Kuomet ponia 

liau prisiusi mums 
n ins?

— Matai, ponas, aš netu
riu bi rnaičio!

— Argi ponia negali to
kį pasiriipinti ?

kyši pasiteisinimui ?
-— (lerbiamieji teisėjai! 

Iš atžvilgio, kad užmuštasis 
nuolatos savo gyvenime tu
rėjo nepasisekimus, be abe
jonės butu kuomet nors 
pats nusižudęs, tatai aš ji 
užmušdamas jam labai daug 
prisitarnavau. Todėl klausi
mas, už ką gi dabar aš tu
riu Imti baudžiamas?

arklys, tik vieną syki ta
me sezone pralošė.

— O kiek sykiu jis bėgo?
— Tik viena 

,|o vežimas.mė ir apvirto
Visi kopusiai mirituliavo Į 
pakalnę. Žydas supykęs 
pradėjo rėkti: Ui, kiek jam 
gaivus, tiek jam protus!”

Nuskriaustas.
— Ko taip bliauji, Jonai?
— Nugi mudu su Antanu 

išmušėva langus, o mama 
davė mano broliui dešimti 
rykščių, gi man tik pen
kias.Nauji Raštai.

Kazys Puida. Musu Dai
niai. Kritikos bruožai. Chi
cago, Ilk Spauda ir lėšos 
“Kataliko”. 1913 m. Pusi. 
142.

V. Paukštys. Laiškai pa
smerktųjų mirtin ir Šlissel- 
burgo Bastilija. “Laisvės” 
spauda ir turtas. So. Bos
ton, Mass. 1914 m. Pp. 74. 
Kaina 20c.

KATALIKAS

Bagočiaus Išpažintis. Do
kumentai iš bylos Fortuna
to von de Johanoviez Bago- 
čius su “Vienybe Lietuv
ninku”. “Vien. Liet.” spau
da ir lėšos. Brooklyn, N. Y. 
1914. Pp. 14G.

Draugija, — literatūros, 
mokslo ir politikos mėnesi
nis laikraštis. VIII metai, 
XXII tomas, No. 87. Kovas, 
1914 m. Kaunas.

Kaštą turinys:
T. ŽĮdai Dr. A. Ma- 

liauskas.
2. Lietuviu literatūros ap

žvalga— J. Gabrys.
3. Scicialis klausimas — 

Prof. K. Paltarokas.
4. Protestantizmo Lietu-

Juozas Purickis.
5. Bažnyčia bei kultūra.

— S. Šalkauskis.
G. Amerikos “Jaunoji 

Lietuva” — A. Jakštas.
7. Bibliografija ir kriti- 

re.
3. Kristijono Duonelaičio 

atminimui.
4. Likimas — vaizdelis.
5. Iš mano kasdienio.
G. IUdabarties.
7. Pasikalbėjimai.
8. Iš musu raštijos.

The BRIDGEPORT 
ELECTRIC Co. Not Inc.

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

Tel. Yards 1658

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

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

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

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

NEUŽMIRŠK!
Kad mes laikome puikiausių ir geriausių gvaranluotų tik

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

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

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

950 pėdų ilgas gi. Vaterland 58.000 
tonų.

919 pėdų ilgas gi. Imperator 52.000 
tonų.

Tiesioginiai
New York
Philadelphia
Boston
Ba’Hnaore
HabJ.ir

Pigiausios kainos iš ir į senąjį svie
tą.

Ypatinga domą kreipiama I lietuvių
Puikus išrengimai tarpdėvyj ir tre- 

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

Dol smulkmenų rašyk

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

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

Arba pas vi’tinius Agentus.

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

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

Adresuok:

ANTON KIEDIS
PEAuOCK, LAKE COUNTY, : MICHIGAN

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT~~&WĮ 

Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Ar Skeltai Kada Laikraštį "LIETUVA?" 

Gal nežinai kur ją gauti?-

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

Rąžyk adresu: , •

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

3112 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.
TELEPHONE YARDS 3169

Meile Tėvynės
žymi pas studentus Vokietijos nniversi- 

Tų profesoriai nnolatai jiems pasakoja, kad 
nuosaikumas yra gera visuose dalykuose. Todėl 
turtingas gėralas iš selvklu ir apyniu, kai]) 

ALMA MATER
To sveikos galybės kįla nuo gai

vinančiu sulčių geriausiu Amerikos miežiu ir 
riaušių Čekijos apynių. Užsisakyk dėžę šiandie.

Telefonuok Calumet 5401

Kuomet žmonės nusilpiiėja sveikatoj arba nusilpę 
nuo drugio McAvoy’s Malt Marrow yra puiki gy
duolė pasveikimui ir sustiprėjimui. Gang iš ap

i McAVOY BREWING CO., CHICAGO

♦
■ ■ i
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Pilnųjų blaivininkų 21 kp. 
diena ant Town 

of Lake.
Dar daug musų brolių ir 

seserių nenori suprasti blė- 
dingumą svaiginamųjų’ gė
rimų ir pažinti naudingumą 
blaivybės. Ir dar vis pasi
lieka vergauti ir ant toles
nio laiko dievaičiui Bachui; 
Bacho karalystė ištikro dar 
yra gana plati, nežiūrint to, 
kad kartas nuo karto jos 
ribos siaurėja, o susiprati- 
mas žmonių vis kįla. Dau
gelis visiškai meta tuos 
nuodus — svaiginamuosius 
gėrimus ir stoja į eiles pil
nųjų blaivininkų. Taigi su
sipratimas tik ten apsireiš
kia, kur nuolatai veikiama 
be atlydos.

Šiandien girtybė taip yra 
tarp musų prasiplatinusi, 
kad neužtenka del sumaži
nimo -jos pasakyti vieną, 
antrą prakalbą, sujudinti 
žmones, išparodyti blogąsias 
puses girtybės, iškelti į pa
danges blaivybę; bet, kaip 
patyrimas rodo, yra reika
lingas intemptas ir nuolati
nis darbas. Musų žmonės ir 
visos draugijos rengia ba
lius su svaiginamaisiais gė- 

'**l*Tfniais. Tokiuose baliuose 
daugiausia pardavinė j ama 
svaiginamieji gėrimai; kito
kių būdų pasilinksminimo 
iki šiol kaip ir nebuvo. O 
kur gi jaunimas, mėgstan
tis pasilinksminti, eis, jei 
nėra kitoniškų balių? Tai
gi ir traukia ten. Ant ne
laimės iš girtų ima pavyz
dį vienas, antras jaunas 
žmogus ir čiepija savo šir
dyje jausmus nupuolimo. 
Taigi, idant užbėgti kelią 
tai versmei, iš kur plaukte 
plaukia medžiagiška ir dva
sios skriauda, turime pasi
rodyti no tik gražiais žo
džiais. bet ir darbu. Duokim 
jaunimui vieton svaigalų 
minkštus gėrimus, vietoj 
papeiktinų balių, rengkime 
balius be svaiginamųjų gė
rimų. Tada tai pasirodysim, 
jog ištikrųjų mums rupi jų 
likimas.

Darbas jau pradėtas, tik 
stumkime jį pirmyn, neat
sižvelgdami, ar kas už tą 
pagirs, ar papeiks. Štai pir- 
mutinieji, kuriems parupo 
ištikrųjų pasirodyti dar
bu ir ne tik pasirodyti, bet 
ir pradėti vykdinti blaivius 
pasilinksminimus visuome
nėje, tai yra pilnųjų blai
vininkų 21 kuopa. Gegužio 
10 d. tikrai galima pava
dinti diena blaivininkų, nes 
nutarimu narių susirinki
me, laikytame kovo 30 d., 
visi nariai anksti iš ryto 
(6 vai.) susirinko į bažny
tinę svetainę ir iš ten žengė 
į bažnyčią sudėti apžadų 
pilnosios blaivybės. Bažny
čioje gi visi su uždegtomis 
žvakėmis rankose balsiai 
atsisakė nuo visokios rūšies 
svaigalų ir prižadėjo kitus 
savo brolius ir seseris pri
kalbinėti, idant mestų gė
rę, o stotų į eiles pilnųjų

blaivininkų. Kun. A. Briš- 
ka, pirmininkas kuopos, pa
sakė pamokslą apie blaivy
bę; ne vienam iš šalies vei
zint i tokią žmonių minia, 
atsižadant svaigalų, ir gir
dint žodžius pamokslinin
ko, raginančio mesti svai
galus i šalį, graudu pasida
rė ir ne vienam ašara su
vilgė akis. Vakare-gi, 6 vai., 
Turner salėj prasidėjo pa
čios kuopos balius, 7 vai. 
pasirodė vaidintojai ir vai
dino “Ant bedugnės kran
to”. Visi vaidintojai savo, 
roles atliko gana gerai, o 
žydo rolę (p. Virbickas) at
liko taip, kad sunku kam 
butų susilyginti su juomi. 
Veikalas p. K. Alytos yra 
nemažas, taigi ir laiko ne
mažai ima atvaidinti, bet 
kadangi kiekvienas žinojo 
savo rolę, tai ir publikos 
nevargino ir dar butų- bu
vę galima be jokio nuovar
gio sėdėti ir antra tiek. Lai
ke pertraukų jaunos mer
gaitės, O. Kantauskaitė, J. 
Širvaičiutė ir P. Dagis sa
kė eiles apie blaivybę. Iš 
viso to publika, matomai, 
buvo labai užganėdinta ir 
gausiai plojo delnais. Pasi
baigus lošimui, jaunimas 
dailiai linksminosi.

Šita kuopa jau nebe pir
mą toki balių ir teatrą su
rengė. Pereitais metais bu
vo parengusi du panašiu 
balių ir lošimą, o šiemet ir
gi stengsis ne tik ant Town 
of Lake parodyti, kad gali
ma apsieiti be svaiginamų
jų gėrimų, bet ir kitose 
Chicagos dalyse rengs ba
lius ir lošimus be svaigina
mųjų gėrimų. Narių skait
lius vis auga ir didėja; nė
ra to susirinkimo, kad ne
prisirašytų kelintas [naujų 
narių. Tarp jų nemažai ran
dasi jaunų, energiškų mer
gaičių ir vaikinų. Jie mano 
daug nuveikti ant blaivy
bės dirvos. Nors ta dirva 
dar tebėra taip apusnėjusi 
ir ant jos taip mažai darbi
ninkų tėra, bet pradeda ro- 
dyties vilties spindulėlis, 
jog ateis laikas ir musų 
žmonės mes vartoję tuos 
nuodus — svaiginamus gė
rimus. Pamatys, kad links
miau, pigiau ir geriau ga
lima pasilinksminti ir viską 
atlikti be svaiginamųjų gė
rimų. Daugelis yra ir tokių, 
kurie nors dar ir nepriguli 
prie blaivininkų, bet visgi 
prijaučia jiems ir, aplenk
dami balius, rengiamus su 
svaigalais, eina linksmin- 
ties pas blaivininkus. Taigi 
iš to matyti, kad pradeda 
virsti kitoniška gadynė ir 
svaigalai noroms-nenoroms 
turės kraustyties iš tarpo 
musų. O dievaičio Bacho 
karalystė turės išnykti, jei 
tik taip nenuilstančiai vi
sos kuopos darbuosis.

Tegyvuoja blaivybė tarp 
lietuvių, garbė 21 kuopai 
ant Town of Lake už stro
pi} darbavimąsi!

Kurzemnieks.

Ši dr-ja yra susitveriu I 
gegužio 12 d. 1907 m. Tai ! 
gi dar nesena, o jau veik y ! 
ra tvirčiausia dr-ja prie 
Apveizdos Dievo parapijos. 
Narių turi 254, o pinigų iš- 
de $1.245. Prie dr-jos pri
guli veiklus vyrukai, geri 
tėvinainiai. Bet patartina 
dr-jai pasirinkti kokį laik
raštį, sakysim “Kataliką”, 
už organą. Tas dar didesni 
gyvumą įneštą į dr-ją.

.1 udkių Jonas.

L. Baltosios žvaigždes kliu- 
bo veikimas.

Jau antri metai, kaip gy
vuoja ir veikia ant West 
Side L. B. žvaigždės pašel- 
pinis kliubas. Savo susirin
kimus laiko Meldažio salėj.

Kliubo tikslu yra vieny
ti jaunimą, rinkties kuotan- 
kiausia paskirtose vietose ir 
užsiimti kūno lavinimu ir 
mankštinimu. Dar duodama 
pašelpa ligoje. Nesenai sa
vo mėnesiniame susirinki
me nutarė prisidėti prie pa
laikymo viešojo kningyno. 
Tam tikslui paaukota $10. 
Tuoini parodė užuojautą 
apšvietai. Taigi matome, 
kad kliubas labai naudin
gus darbus atlieka ir turi 
gerą tikslą. Bet šį-tą kliubo 
nariams reikia patėmyti. 
Jie truputį serga angloma
nija, ty. ne vietoj vartoja 
anglų kalbą. Savo žaidi
muose, kuomet nariai neno
ri “grinoriajs” pasirodyti 
ir šneka angliškai. Nuo pat 
kliubo įsteigimo jų balių 
ir pikninkų paskelbimai 
būdavo anglų kalboj ir bu
vo brukami lietuviams. Už
klausus, kodėl jie taip daro, 
atsako, kad, girdi, norį pa
kelti lietuvių vardą tarp 
amerikonų. Žinokit, vyru
čiai, kad tokiuo budu ne
pakelsi! nei kiek lietuvių 
vardo, tik dar pažeminsit 
jį. Savo vardą ir savo tau
tos garbę pakeliame tik ge
rais darbais, doru 
mu, gerais 
ne kokiais 
mais.

Štai vėl 
kliubas rengė balių Melda
žio salėj. Prie salės durių 
kelias savaites riogsojo an
gliškai parašytas paskelbi
mas apie tą balių. Lapeliai 
buvo išdalinti su paskelbi
mais abiejose kalbose. O an
troj pusėj besą menkos ver
tės eilės, galima sakyti, tai 
žiupsnelis gatvinės poezi
jos. Vyručiai, taip niekas 
nekelia savo tautos kitų 
tautų akyse. Iš antros pu
sės reikia kliubą pagirti, 
kad 10% pelno nuo baliaus j nusisekęs moksleivių vaka- 
skyrė khingynui. Taigi rei
kia manyti, kad anglomani
ja urnai pas kliubininkus 
dings ir jie bus tikrai ge
rais lietuviais.

Kliubo pirmininku yra 
Balčiūnas, išdininku
Budavičia.

gyveni- 
papratimais, o 

bezdžioniavi-

gegužio 29 d.

Indomus moksleivių 
vakaras.

Pereitą sekmadienį šv. 
Jurgio salėj A. L. R. K. M. 
S. nariai buvo surengę ne
paprastą vakarėlį. Buvo 
vaidinta dvi komediji: “Ne
sipriešink” ir “Tarno var
gai”, taipgi buvo dainuota, 
skambinta pianu ir balalai
kų orkestrą. Komedijos nu
sisekė gerai, ypač “Tarno 
vargai” labai žmonėms pa
tiko, nes plojimui rankų ne
buvo galo. Dainavimas P. 
Butrimsfičiutės .irgi ‘publi
kai patiko; ji savo gražiu 
balseliu, rodosi, žavėjo pub
liką; už tą ir buvo jai in- 
toiktas rožių buketas. Pas
kui sekė skambinimas pa
nelės Ewaldailės, kuri pa
rodė savo gabumą ir talen
tą ir kad tarp lietuvaičių, 
čia augusią, --(. ama tokių 
muzikančių. Toliau skambi
no pianu p-lė Nausiedaitė, 
kuri parodė savo artistišką 
gabumą toje meno srityje. 
Po paskambi n imui išėjo 
musų įžymiausi talentai, p- 
nai Janušauskai, kurie sa
vo dainomis, rodos, lyg už
žavėjo publiką. P-nia Ja
nušauskienė visada puošia 
musų Chicagos vakarėlius 
savo įstabiai puikiu daina
vimu. Jai inteikta puošnus 
rožių buketas.

Galų gale labai palinks
mino mus su savo balalai
kų orkestrą styginės muzi
kos mylėtojų būrelis, kur
sai išpildė nekurias gražias 
deineles; grojo žavėtinai 
ant savo balalaikų, žodžiu, 
šis vakaras buvo toks, ko
kių Chicagos lietuviai te
mato labai retai. Nekurie 
sako, kad tai pirmasis taip

F.
S.

P-
P-

J. M. Z.

Apveizdos Dievo dr-ja No.
1 vartos Tautos ženk

lelius.
Minėta dr-ja paskutinia

me savo susirinkime nuta
rė vartoti Tautos ženkle
lius, išleistus L. R. K. Fe
deracijos Amerikoj. Tai 
pagirtinas dr-jos nutari
mas. Jei tik nors dauguma 
mus dr-jų imtų vartoti 
tuos ženklelius, tai ištikro 
žymiai prisidėtų prie padi
dinimo tautos išdo. O tuo- 
mi savęs nei kiek nenusi- 
skriaustų.

Section Two.

Metai XVI
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Chicagos Blaivininku 21 kuopos nariai, iškilmingai pasižadėjusieji geg. 10 d., 1914 
m. užlaikyti pilnąją blaivybę.

jų ir T. M. D. 28 kp., kurią 
atstovavo: p-lė P. Valskai- 
tė, J. Paunksnis ir B. Len
kauskas. Kuomet kitos 
jos atsisakė dalyvauti 
kilmės rengime, tečiau 
M. D. 28 kuopa nebuvo 
sisakiusi.

dr- 
iš- 
T. 

at-

Esculapas.
Rašiau: “T. M. D. 22 kp. 
buvo lemta vienai tąsias su
kaktuves surengti” — pa
siremdamas tuom, kad nors 
28 kp. iš pradžių ir buvo 
atsiuntusi viršpaminėtus j 
delegatus, bet vėliau, ki
toms draugijoms atskilus 
nuo bendro iškilmės rengi
mo, 28 kp. delegatai nieko 
rengimo komitetui nepra
nešė ir sykiu su visais ren
gėjais nesifotografavo. Da-į 
bar, kuomet p. Esculapas 
atsišaukė, mielai savo išsi
tarimą atsiimu atgal. Pri
duriu, kad tai buvo mano 
asmeninis suklydimas, nes 
programe pasakyta, kad 
“parengė T. M. D. kuopos 
Chicagoje” ir tarp rengė
jų paminėta p. B. Lenkauc- 
kas ir p-lė P. Valskaitė, at
stovai 28 kp.

Draugmylis.

gražiai švilpiant C. Pocula- 
t’ui fleita.

Gilaus ilgesio lydima pra
skambėjo “Kur bakūžė sa
manota”, Pr. Jakučiui dai
nuojant. Dainavo jis žiups
nelį ir iš “Sosnauskio kan
tatos”, tečiau tas kiek silp
niau jam pavyko. Už tai 
duetas “Nocturno” Pr. Ja
kučiui ir J. Stankevičiui pa
girtinai pavyko. Pranas Ja
kutis šį vakarą, kaip sako
ma, buvo vakaro “žvaigž
de”, jam teko didžiulis gy
vų rožių buketas.

Programų! pasibaigus, 
dar valandėlę šokta prie 
gražios brolių Sarpalių mu
zikos.. Nepamiršta porą sy
kių ir “suktinį” sutrepsėti.

Slavic salė pereina į lie
tuviu rankas.

Didelė Slavic (pirmiau 
Bohemian) salė ant Town 
of Lake ties 42 g. ir Win
chester avė. pereina Į lie
tuvio rankas. Nupirko p. 
Juozas Andriuška. Užmo
kėta $27.000.

“Du broliu” scenoj.
Ateinančią nedėlią, ge

bus vaidinta originalis vei
kalas “Du broliu”. Šis vei
kalas dailiai, teisingai vaiz
diną Amerikos lietuvių gy
venimą. Visi faktai paimti 
iš tikrų atsitikimų, kokių 
pilna tarp visų • Ameuik«< 
lietuvių. Išrodo, kaip du 
broliu, atvykusiu šion ša
lin, pasirenka skirtingus ke
lius — vienas blaivų, dorą, 
o kitas pasileidžia, ištvirks- 
ta. Čia parodoma bus lietu
vių gyvenimas visoje nuo
gybėje. Tai bus visiems pa
mokinantis lošimas.

Mirė d-ro A. Zimonto 
sūnūs.

Pereitą panedėlį mirė 15- 
kbs mėnesių sūnūs žinomo 
ant Bridgcporto d-ro A. Zi
monto sunns. Palaidota se-

ras. Žmonių buvo pusėtinai. 
Publika užsilaikė labai gra
žiai, net malonu darėsi 
klausytojams.

Buvo ant programo ir 
kalba. Kalbėjo p. J. Kau
pas. Kalbėjo rimtai, Įpin
damas daug gardaus hu
moro.

J. T.
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P- 
a- 

at-

žodis Draugmyliui delei 
metinių spaudos atgavi

mo sukaktuvių pa
minėjimo.

“Kataliko” num. 20. 
Draugmylis, . rašydamas 
piet10 metinių spaudos
gavimo sukaktuvių paminė
jimą, pažymi, kad tik vie
nai T. M. D 22 kuopai bu
vo lemta sukaktuvių iškil
mę surengti, bet pamiršo, 
ar gal nežinojo, kad prie 
tos iškilmės surengimo bu
vo prisidėjusi be kitų dr-

Mūsiškių dainininkų ir mu
zikantų koncertas.

Labai įvairų ir vykusį 
koncertą parengė musų ži
nomieji dainininkai ir mu
zikantai: broliai J., J. ir V. 
Sarpaliai, Pr. Jakutis, P. 
Stogis, 'J. Stankevičius ir 
gabus fleitistas O, Paculat 
Mark White Square salėje 
gegužio 15 d.

Skaitlingai susirinkusi 
publika (buvo apypilnė sa
lė) pasigėrėjo gražiais mu
zikaliais duetais, kvartetais 
ir dainomis solo. Geriausiai 
nusisekė sudainuoti kvarte
tą: “Keleivio” daina” — 
H. Schrader’io ir “Į tėvy
nę grįšt norėčiau” — C. 
Cromer’io — Pr. Jakučiui, 
P. Sarpaliui, J. Stankevi- 
čiui ir P. Stogini. Švelnia, 
harmonija liejosi ir “Ispa
nų šokiai”, griežiant bro
liams Sarpaliams: smuiką, 
violų, pianu ir nepaprastai

Išgąsčio auka.
Pereitą nedėlią Stegeryj 

palaidota Marė Šnekutienė, 
Tarno Šnekučio žmona. Ga
vo neišgydomą ligą nuo di
džio išgąsčio. Vieną naktį 
pereitą žiemą, vėjui ūžiant, 
pabudo ir pamanė, kad na
mas dega. Pribėgus prie 
lango pamatė sningant, bet 
elektros šviesoj jai pasiro
dė, kad sniego krislai yra 
kibirkštįs. Ant vietos nu
tirpo, nes kraujas apsistojo 
gyslose. Nuo to laiko neat
sitaisė, -per tris mėnesius 
vis ėjo blogyn ir. baisiai 
kankindamosi, baigė savo 
dienas. Mirė St. Luko ligo
ninėj Chicagoj. Velionė bu
vo linksmo budo, lipšni mo
teriškė. Buvo gražios laido
tuvės. Atiduoti velionei pas
kutinį patarnavimą buvo at
važiavęs iš Chicagos gra
žus lietuvių būrelis. Paliko 
keturis vaikučius. Jauniau
sia dukrelė yra keturių me
tų. Stegerietis.

Cicero lietuviai paminės 
spaudos atgavimą.

Ateinančią subatą, gegu
žio 23 d., Cicero lietuviai 
rengia prakalbas paminėji
mui 10-ties metų sukaktu
vių spaudos atgavimo. Pra
kalbos bus Jukniaus salėj. 
Prasidės 8 vai. vak. Kal
bėtojai bus iš Chicagos.

— Pereitą utarninką Chi- 
cagos upėj valčiai apsiver
tus nuskendo pora, kuri tik 
prieš tris valandas tebuvo 
susirišus moterystės ryšiais. 
Buvo apsivedę slaptomis.

— Pereitą utarninką Chi- 
cagoj 13 asmenų apkan- 
kandžiojo šunes. Vienam 4 
metų vaikui bjauriai ap
kandžiojo veidą.

— Pasibaigė plytų dir
bėjų straikas. Straikavo 
150.000 darbininkų. Abi im
si nusileido.

— Chicagoj buvo apsisto
jęs teisėjas Ben Lindsey iš 
Denver, Colo. Laikė kalbą 
Hull House. Važiuoja į 
Washingtoną ir ten išdės 
prezidentui straiko daly
kus. Sakys prezidentui, kad 
neatšauktų federalės kava
lerijos iš straiko lauko.
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Livai.
Šiaurės Kuršo pakraš

čiuose, tarp Vindavos ir Ta
kumo, gyvena dar apie pus
ketvirto tūkstančio senovės 
gyventoju Hvų, kuriu se
iliaus gyventa pietinėje pu
sėje Livženiės gubernijoje 
aplink Rygą, taipgi šiauri
nėje dalyje Kuršo guberni
jos. Livženiės gubernijoje 
'livai susidėjo su latviais ir 
estais, Kuršo gi gubernijoj 
dar tebėra jų užsilikę 12 so
džių- Livai priguli prie fi
nu (suomiu) tautu giminės, 
peina nuo mongolų. Livų 
kalba artima yra estu ir 
suomiu kalbai. Dabar livai 
tebėra užsilikę Baltijos jū
rės pakraštyje ir gyvena iš
blaškyti ant 70 verstu nuo 
Mustanumm (Mellside) a- 
pie Dondengeną iki Lyskiil- 
la. Nuo Livženiės guberni
jos skiria livus didelės pel
kės, prasidedančios už Šlo- 
ko ir Kemerno; nuo Kuršo 
gubernijos livai yra atskir
ti dideliu giriu- Apie livus 
užeiname vokiečiu laikraš
tyje “Į?ig. Zeitung” žiups
nelį indomiii žinelių, kurias 
čion ir paduodame. Livai 
savo kalbą dar tebevartoja 
namie, bet bažnyčioje (kli
koje) kitokios kalbos negir
di, kaip tik latvišką, mo
kykloj gi rusišką, ir latviš
ką. Ant Rimo senoviškos sa
los, kur gyvena apie 300 
švedų šeimynų, pamaldos 
laikomos švedų pastoriaus, 
livai gi, nors jų randasi 10 
kartų dauginus — savo pas- 
tftriaus -neturi- Tiesa, kad 
jie neturi nei savųjų mal- 
dakningių. Dar 1861 metais 
pastorius Sjoegren ir Wie
demann buvo išleidę liviš- 
kai-vokišką žodyną, ir liviš- 
ką gramatiką — tai ir visa 
livu raštija. Užtat pas livus 
yra užsilikęs daugybė se
novės padavimų, panašią ir 
į senovės skandinavų pasa
kas (sagas). Indomiausi pa
davimai esą apie vėlių bei 
dvasią vestuves Dondange- 
no pilyje, apie jūrių merge
les, apie aitvarus. Senovės 
livų drabužiai jau baigia 
nykti, tik dar moteris teb- 
nešioja plačius rainuotus si
jonus, čipkus su atsikišu
siomis ausimis ir ant pečių 
siauras linų skareles — api 
kakles.

Livai yra augąlotesni už 
latvius, juodbruviai, su 
trumpomis riestomis nosi
mis, išrodo rinitai ir šva
riai. Jie visi žvejai, pripra
tę kovoti su vėjais ir vilni
mis. Livai yra neblogi meis
trai; jie patįs pasidirba sau 
valtis ir visus padarus, rei
kalingus prie žemės darbų, 
žvėjininkystės ir namų. Pa
galiau, kitaip ir sunku bu
tų išsiversti esant atskir
tiems nuo kitų žmonių. Li
vai pradeda pavasarį žvejo
ti doršus, paskui plekšnes. 
Pagaliau rudeniop strimo- 
las, kurias išrūkę veža į 
Šloką parduoti. Čia suva
žiuoja pirkliai iš Rygos ir 
net iš Lietuvos ir išperka 
livų atvežtą žuvį. Livų gy
venamosios trobos panašios 
esą į gyvenimus Rimo salos 
gyventojų. Priesienyje ran
dasi ugniakuras, arba tie
siog duobelė, kurioje kūre
nama ugnis ’ ir verdamas 
valgis ant trikojo. Kaminų 
nėra ir dūmai eina per du-

ris ir plyšius. Durnai esti 
reikalingi žuviai rūkyt', ku
ri esti sukabinama palei ug
niakurą. Livų priesienis pa
našus į žemaičių “numą”, 
kuriame verdamas jovalas 
gyvuliams. Iš priesienio in- 
einaina į ertą trobą arba 
grinčią su dideliu pečiu.

Livai gyveną dar šiuose 
sodžiuose: 1) Mustamuųm’e 
(Juodlaukis), 2) Kolka 
(Užtąka), kitaip dar Duo- 
mesnes vadinama, 3) Vai
da, 4) Pitrag, 5) Saunag,
6). Kostrag, 7) Irai, 8) Sik- 
rag, 9) Udkiilla (Naujaso
dis). Tasai sodžius priguli 
prie Dondangeno majorato. 
16 mylių platumo. Prie Po
pelio majorato, Į0 mylių 
ploto, priguli dar šie livų 
sodžiai: 10) Sąra, Irai, 11) 
Picąkiilą su jūrių bokštu ir 
12) Liiskiillą. Dar ant Kur
šo žemlapio 1833 m. buvę 
pažymėti sodžiai Magkiilh 
ir Liioikiiįla, bet ją dabar 
neblikę nei žymės. Dr. A. 
Bilenšteinąs spėja, kad li- 
vą 13 šimtmetyje gyventa 
nuo Vindavos (Ventos) in
takes pagal tos upės iki 
Lietuvos rubežių, į šiaurę 
gi siekdavę Angerno ežero. 
Seiliaus, anot filologo G. 
Sablero, ir senovės rašyto
ją Tacito, Kasiodaro, Jor- 
nandeso paduodamą žinią 
pas Grinumą, dabartės Liv- 
žemės, Estleiidijos, Kuršo, 
rytų prusą kraštuose gy
venta aistą giminės, arti
mos germanams. Užplūdę 
čia gotai atskyrė aistus nuo 
kitą Europos giminią. Lai
ke didžioj/ tautą daugini
mosi iy'Rytą į Vakarus 3- 
me ir 4-me šimtmetyje už
plūdo ant aistą finą-ungrą 
tautos, dabartinieji estai ir 
livai, aistus nuveikė ir su 
jais susimaišę suteikė savo 
vardą estams, kurie taip 
pradėjo pagaliau save va
dinti nuo 19 šimtmečio. Li
vai patįs save vadina kal- 
lamidais, tai yra žvejais.

Su laiku livai liko nu
stumti į jūrių pakraščius 
latvių, lietuvių ir senpru- 
sių. Dra tryliktame amžyje 
livų gyventa dabarties Liv
ženiės gubernijos pietinėje 
dalyje iki Saliso, į rytus iki 
Volinaro ir Vendeno, ir Ry
gos apylinkėje iki Ašerado.

nyko, palikę tik tam kraštui 
savo vardą, Kuršo gi pajū
ryje livai iš 2000 gyvento
jų 1845 metais, pasidaugino 
dabar iki 3.500. ,

Visi kiti livai sulatvėjo.

RUSIJOS DŪMOS NA
RYS ČCHEIDZE TRAU

KIAMAS TIESON.

Kalbama, kad durnos na
rys s.-d. Čcheidžc traukia
mas atsakomybėn už kalbą, 
pasakytą iš durnos tribu
nes kovo 11 d. š. m.

Dar nei kartą laike as
tuonių metų durnos gyva
vimo jos nariai nebuvo šau
kiami tieson už pasakytas 
iš durnos tribūnos prakal
bas apie svarstomus durno
je reikalus. Net ir tuomet, 
kuomet Golubovas buvo 
padaręs pirmą pasikėsini
mą panaikinti durnos narių 
žodžio neliečiamybę, valdžia 
sutiko patraukti tieson 34 
atstovus pasiteisindama 
tuom,’ kad 14 įst. str. ne- 
gvarantuojąs durnos narių
neliečiamybės prieš priva-i caras sutiksiąs (tarybos 88
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28-29 SUSIVIEN. LIETUVIŲ AMERIKOJE

SEIMAS
Įvyks Waterbury’je, Conn.

24 iki 30 d, gegužės mėn., 1914
Kuopų pasiuntiniams i Seimą žinotina:

Pasiuntiniams viešbučiai:
ELTON HOTEL, 38 W. Main St, kambariai $1.50 ir viršiaus;
HOTEL CONNECTICUT, 27-29 Centre St., , $1.00 ir viršiaus.

SEIMO PROGRAMAS:
1) Pirmoji Sesija prasidės 25 d. Gegužės, Pa

gedėlio ryto 8tą valandą. Sesijos bus “Lietuvių U- 
kėsų Politikos Kliubo” svetainėje. 103 Green St.

2) 24 d. Gegužės, toje pat svetainėje, vakare, 
bus vakarienė priėmimui svečių. Įžanga $1.50 ypa- 
taį. Vietas galima užsisakyti dabar,# iki 18 d. Ge
gužės, pas J. B. galiūną, 9 Congress Ave. Water
bury, Conn.

3) 25 d. Gegužės vakare, toje pat svetainėje, 
bus prakalbos. Kalbės į Seimą pasiuntiniai. Įžan
ga 15c. ypatai.

4) 27 d. Gegužės vakare, toje pat svetainėje 
btis Koncertas geri). Miko Petrausko Konservatori
jos. Įžanga 25c. ir 35c.

5) 29 d. Gegužės, Pėtnyčios vakare, didžiau
sioje ir dailiausioje Waterbury Svetainėje Jac
ques Theater” bus vaidinama opera “FA U ST AS ” 
ir melodrama “BIRUTĖ.” Bilietai po 25c., 50c., 75c. 
$1.00 ir $1.50; galima gauti iš anksto pas p. J. Že- 
mantauską. 789 Bank st.; A. J. Povilaiką. 804 
Bank st.; P. Deveuį, 23 Congress Ave. ir pas visus 
Choristus Waterbury, Conn.

6) 30 d. Gegužės, užbaigus Seimą, svečių iš
leidimui bus balius su šokiais ir tt.

“KATALIKO” REJENTALISKAS BIURAS
3249 South Morgan Street, Chicago, Ill.

Išdirba Rusiškas Dovierenuastis, Pasportus, 
Affidavitus, Kontraktus biznių ir visokius kitus 
Rejentališkus Raštus.

Iškolektuoja vekselines paskolas, dalis ir pini
gus.

Su visokiais reikalais kreipkitės yįiatiškai ar
ba per laiškus. o

BIURO VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Suimtomis nuo 6 i- 
ki 9 vakarais. Nedeliomis nuo 9 iki 12 rytais.

tinių žmonių skundus.
Dabar Čcheidže’s patrau

kimas gali padaryti labai 
pavojingą durnos nariams 
precedentą. Kaip sakoma, 
Čcheidžc kaltinamas už žo
džius, pasakytus besvars
tant įst. sumanymą apie 
senato reformą, būtent už 
žodžius apie “respublikos 
valdžios sutvarkymą.”

Pastarajame ministerių 
tarybos posėdyj, kaip kai- 
kuriii tikrinama, ministeris 
Maklakovas pakėlęs klausi
mą apie šią Čcheidže’s kal
bą, nurodydamas, kad 
Čcheidže pavartojęs joje to
kius išsireiškimus, kurie ei
na prieš 129 bausmių str.

Ministerių taryba atsa
kiusi Maklakovui, jog ne
turinti teisės svarstyti to
kius grynai juridiškus klau
simus, ir todėl nutarusi šį 
klausimą duoti juristų-spe- 
cialištų sprendimui. Tuomet 
buvo nutarta, kad, juris-; 
tams šį klausimą išaiškinus, 
Čcheidže’s byla vėl busian
ti grąžinta min. tarybai. 
Paskui, tarybos 87 ir du
rnos 22 įstatymais besire
ngiant,' Čcheidže’s byla bu
sianti inteikta caro nužiū
rėjimui ir tik tuomet, jei

nekantriai

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

Sulyg daržo išrandavojimo ir visas informacijas suteikiama:

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

arba Darže pas Marozą, daržo užveizetoją.

RUSIŠKAI EUROPIšKAS DAKTA
RAS MEDICINOS IR 

CHIRURGIJOS.

Dr. H. M. Herzman
Gydo įvvairias Ligas Vyrų Moterį] 

ir Vaikų.

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

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

4 po pietų ir po 9 vakare.

Del

iki

ofisas

Dr. SIEMINOWIGZ 
kur gydo speci

aliai motelių 
ligas be o- 

peracijų.
Taippat pri- 

nius atva 
žiavusius 

iš ki
tur.

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

'alandos: nuo 3 iki 
kare. Nedeldienį nuo 

iki 11 ryto.

Gyvenimo vieta:
4105 N. Avers Ave

Tel. Irving 21563.

įst.),Čcheidžc’s byla busian
ti paduota į pirmą v. tary
bos departamentą. Daugu
ma durnos narių, jų tarpe 
net spalininkai — žemie
čiai, nenori tikėti į tokį pa
sikėsinimą ant durnos narių 
žodžio liuosybės. Spalinin
kai tikrina, kad durna jokiu 
budu nesutiksianti nors lai
kinai pašalinti savo narį. 
Durnos nariąi
laukia durnos pirmininko 
Rodziankos parvažiuojant. 
Kaikurių durnos frakcijų 
vadai nori, kąd Rodziąnko 
patsai pasikalbėtų su Gore- 
niykinu ir nurodytų jam tą 
pavojų, kurs galįs ištikti 
sumažinus durnos narių tei
ses.

Durnos kuluaruose kalba
ma, kad valdininkų tarpe 
manoma patraukti tieson 
pagal 129 bausmių straips
nio dar vieną įžymesnių du
rnos kalbėtojų.

Sakoma, kad Čcheidže’s 
bylą galutinai išaiškįsiąs 
artimosios savaitės laike. 
Daugelis durnos narių pa
taria, patraukus Čcheidžę 
tieson, išnaudoti durnos biu
džeto teises, kad prideran
čiai atsakyti į šį valdininkų 
žygį-

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

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

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

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

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

Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.
SURINKO

JUOKU MYLĖTOJAS.
Puslapių IBS.

Ne visuomet 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 linksmoje 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 patariamo nusipirkti kningą vardo

Telephone Yards 6870

K. J. FILLIPOVIČIUS
Parduoda už labai že

mas kainas (prekes) 
namus, lotus ir far- 
mas, kurių turi di
džiausi pasirinkimų. Ap
saugoja nuog ugnies 
namus, biznius ir fur- 
ničius geriausiose kom
panijose. Perkantiems 
propertę dirba visokias 
reikalingas popieras ir 
parūpina paskolas mort- 
gečius. Parduoda lo
tus visose . Chicagos 
miesto dalyse nuog $5- 
00 ir aukšęiaus. Taip- 

pardavimo biznių ir biznierių 
—v- "j. Apsaugoja

’r nelaimės 
Reikalaujantieji, atsišaukite

33rd St., Chicago, Ill. Telefonas 
2250. arba Tananevicz Savings

gi turi ant i------------ ---- .
namų su bizniais, arba be jų. 
žmonių gyvastis pašelpa ligos ir 
atsitikimuose. Reikalaujantieji, t 
sekančių antrašu:

838 W. 
Drover 
Bank.

Tel. Canal 285

K. KATUTIS, 
Lietuviškas Graborius.

710 W. 18th st., Chicago, Ill

HoShue Bell

PARSIDUODA Krautuvė (storas), j- 
vairių smulkmenų,i kaip tai: laikro
dėlių, žiedų, knygų ir visokiu kito
kių daiktų, su krautuvės pikeeriais 
“show case”, barais ir geležine spin
ta. Gera vieta ir pigi renda. Labai 
patogu siuvėjams. Parduodame pi
giai, arba galime mainyti ant loto 
ar farmos, bei pigaus namo, jei bus 
vertesnis tai damokėsiu. Musų 
na apie $600.00 su viskuom kas 
Įgyti gera vietų pasiskubinkite, 
retai, taip pigiai tepasitaiko, 
turime kitų biznį.

Atsišaukite:
John

2212 S. Leavitt
near

kai- 
nori
nes 

Mes

Dnrkintis, 
St., Chicago, Ill.
22nd St.,

PARSIDUODA labai niekiai Melrose 
Parke. III. kampns 51x125 Rroad- 
wav ir Sth St., N. W. Kemnas. ir me
dinis namas 1 šeimynai. Gasas ir van
duo Aplinkui auga "ražus medžiai 2 
metu senumo — 1 Idakas iki stritka- 

. rio ir traukinio. Geriausi vieta visoj 
apylinkėj. Gražini biznio gatvėj. Ge
ra vieta del mūrinio namo, ofisui, dak
tarui, ar advokatui ir as'entv.roms. 

.Vieta liptnvių apgyventa. Parsiduoda 
pigiai, galima išmainvtie ant namo, 
ar farmos netoli Chiea<ros. Kam-svar
bu gera vieta ir sveikas tyras oras, 
tai reresuės vietos, kain ši peatfasit.

Del platesnių žinių kreipkities: 
John Derkintis

2212 S. Leavitt St.. Chicago; Ill. 
near 22nd St.

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

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

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

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PRAMONES ĮSTAIGA

“VILIJOS” Bendrove
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. SS, VILNIUS.

Pranešimas Lietuviams!
M. J. Tananeviczio Banka

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

Valandos bankos:
Panedėlyj, Serėdoj, Ketverge ir Subatoj 
nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro. 
Utarninke ir Pėtnyčioj nuo 8 valandos ryto 
iki 6 valandai vakaro. Nedčlioje-gi nuo 
8 valandos ryto iki 1 valandai po pietų.

Jums viso gero velijantis,
M. J. TANANEVICZE

670 West 18th St., kampas Union Avė.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

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

JONAS BUORIKAS
SAVININKAS

5252-54 Sę. Morgan St. Chicago, Ill.
T«l*phono Yards 6683
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Naujanybes.
Naudingi pramanymai, įvairiausių visokių 
daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, visokie žmo
nių sumanymo prajovai ir taip toliaus.

galėtų
švi-
pa-
ru-

kur 
yra

Kaip nusileidžia žmonės 
i jūrių dugną.

Dažnai esti reikalas nu
sileisti jūrės dugnan. Kaip 
gi žmogus gali ten nusileis
ti?

Naras, kurs leidžiasi ju
rui dugnan, apsivelka gu
miniais, nepermerkomais 
rubais. Rubai aptenka jį 
iki kaklo ir juoše nėra jo
kios skylei ės. Ant galvos 
uždedama didelis šalmas, 
kuris aklinai yra prisega
mas prie siautalo kalnie- 
riaus. Taip tai naras negali 

' sušlapti. Prie šalmo yra dvi 
triubos. Per vieną pumpuo
jama oras nuo garlaivio, o 
per antrą sugadytas oras iš
eina. Idant naras
skęsti, tai jo rubai yra 
nu išmušti, turi švino 
mūšaią. Taip kad naro 
bai sveria 150 svarų.

Didžiausia giluma, 
žmogus yra nusileidęs,
204 pėdos. Bet retai narai 
leidžiasi giliau, negu 100 pė
dų. Juo giliau naras leidžia
si, tuo didesnis esti oro 
spaudimas. 100 pėdų gilu
moj jau oro spaudimas ke
turis sykius yra didesnis, 
negu ant viršaus. Kuomet 
oro spaudimas yra labai di
dis, tai oras persisunkia Į 
kraują ir padaro jame pu
tų ir burbulėlių. J,uk bur
bulas yra tai oro dalis, .ap
siausta vandens plėvele. O 
putos yra tai mažyčiai bur- 
bulėliai. Taigi naro krauju- 
je, jūrės dugne esant, kuo
met oro spaudimas yra bai
sus, ir pasidaro putų. Tas 
oras labai palengva iš kūno 
teišeina. Jei gi naras urnai 
yra ištraukiamas iš jūrės 
dugno, tai jo kraujuje pasi
lieka burbulėlių. Tuomet 
seka paraližius arba mirtis. 
Todėl naras iš vandens yra 
traukiamas labai palengva 
ir, oro spaudimui mažinan- 
ties, burbulėliai suspėja iš
eiti iš kraujo.

Kaikurie narai yra .aprū
pinami dabar didoka triu- 
ba, kurioj yra suspausto o- 
ro. Naras po truputį įsilei
džia oro į savo šalmą ir iš 
viršaus nereikia jam oro 
pumpuoti.

Dar kitas būdas išrasta 
aprūpinimui naro oru. Iš
rasta medžiaga, į kurią pu
čiant, darosi oxy genas. To
dėl čia pat pat šalme oras 
išsivalo, pasiliuosuoja nuo 
nuodingos anglies rūgšties.

Narai atlieka daug nau
dingų dalykų. Jie suranda 
žemčiūgų jūrės dugne, su
randa turtus nuskendusio 
garlaivio. Vienas garlaivis 
nuskendo 60 pėdų gilumoj. 
Iš jo narai išėmė visokio 
turto už $1.000.000.

sidaro rusva del svarbios ir 
naudingos priežasties. Kaip 
žinoma, mus kūnas turi ga
lybę prisitaikyti prie besi
keičiančių intekmių. Oda 
darosi rusva, kad apsaugo
jus kraują nuo persmarkių 
saulės spindulių. Saulės 
šviesa yra labai reikalinga 
žmogui, lygiai kaip ir aug
menims. Bet, kuomet ta 
šviesa yra perstipri, tai ji 
yra kenksminga.

Odai pasidarius rausva 
perstiprųs saulės spinduliai 
nepakenkia kraujui. Raus
vas dažas arba pigmentas 
pasidaro odoj ir sugeria 
saulės spindulius ir tokiuo 
bildu kraujas, po oda tekan
tis plonytėse gyslelėse, yra 
apsaugoj amas.

Ne visi žmonės lygiai in- 
dega nuo saulės. Sako, kad 
tie, kurie labiausia indega, 
lengviau perneša karštą kli
matą ties ekvatorium. Gali 
būti, kad parva nigerių yra 
juoda del daugybės pig
mentų, kurie apsaugoja jų 
kraują nito stiprių saulės 
spindulių. Visi žinome, kad 
juo toliau nuo ekvatoriaus 
į šiaurę, tuo šviesesnė yra 
žmonių parva.

valstybėj kankina mote
ris!” Kita sufragietė pra
dėjo mėtyti savo atsišauki
mus. Kilo trukšmas. Bet 
greitai policija apsisuko ir 
išvedė laukan sufragietes, 
kurios drįso pertraukti pa- 
teptiniam saldžias svajones 
apie žemišką rojų.

Rusijos pasalumai. 
dai Švedijos valdžiai 
nešta, kad keliomis pasta
romis naktimis paslaptį Ru
sijos karo laivai be jokių 
šviesų beplaukioję aplink 
švedų salas Oeland ir Goth
land. Pasakojama, jogei tie 
laivai atlikinėję kokius tai 
matavimus. Švedijos val
džia ton vieton tuoj aus pa
siuntė tris greičiausias 
torpedvaltis. Viešoji opini
ja tuo atsitikimu esanti la
bai perimta.

An- 
pra-

Ji.000 areštuota. Gegužio 
14 d. (seno kai. gegužio 1 
d.) Peterburge sustraikave 
100.000 darbininkų pami
nėjimui gegužio 1 dienos. 
Kilo darbininkų sumišimai. 
Policija manifestantus iš
vaikė. Padaryta daug kra
tų ir prie tos progos 4.000 
darbininkų areštuota.

Caro kelionė. Rugpjūčio 
mėn. Anglijoj laukiama 
Rusijos caro apsilankymas. 
Jis ten keliausiąs politikos 
reikalais.

Mokytoją prašalino. Kie- 
ve gimnazijos mokytojas 
Prokopovičius, mokslo apy
gardos globėjo paliepimu, 
paliuosuotas nuo vietos už 
Ukrainos ideų platinimą.

Maskvos kremle užeita 
dar niekam nežinomas po
žeminis urvas. Archeologai 
mano, kad urvas padirbtas 
laike Jono Nuožmiojo vieš
patavimo ir jame kur nors 
turį būti užmūryta Jono 
Nuožmiojo svarbi bibliote
ka.

Prasikaltęs nesenai nepil
namečių mergaičių tvirkini
me Kazaniaus profesorius 
Mereškovskis, kaip dabar 
pasirodo, buvęs vienkart 
slaptosios policijos agentu 
ir savo skundais išsiųzdinęs 
iš Kazaniaus ne vieną de
šimtį žmonių. Jam buvę pa
vesta daboti studentų ir 
profesorių.

Bevielis telegrafas. An
glija su Egiptu bus sujung
ta bevieliu telegrafu. Tele
grafo stotis jau pradėta 
statyti.

' -S ’ K

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

BEVAMZDYS GRAFOFONAS “HARMONY”.
Igyję šį bedemzdį grafofoną, jus galite savo namie klausyties: operų, 

dramą, 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.
Sunkiausis dalykas yra išsirinkti gerą grafofoną, taigi mes atjausdami 

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

Šokiai, Dainos, Orkestrą, Deklamacijos, Juokai.

Ar priduoda ką gero 
auskarai.

Kaikurie mano, kad aus
karų nešiojimas sveika a- 
kims. Bet tai visai klaidin
gas manymas. Jokio gero 
neteikia auskarų nešioji
mas. Yra tai tik užsilikęs 
paprotys nuo laukinių žmo
nių. Laukiniai žmonės
šioja rinkutes ausyse, ant 
rankų, nosyse vien del pa
sipuošimo. Tuo tikslu ir da
bar moterių nešiojama rin
kės ant rankų ir rinkotės 
ausyse.

ne-

Kaip reikia miegoti.
Kiekvienas privalo žino

ti, kaip reikia miegoti. Yra 
keliatas taisyklių, kurių ne
silaikant, atsilsis esti nepil
nas. Yra žinoma, kad nepri
valome gulėti ant nugaros. 
Gulint augštiniekam darosi 
daug trukdėsių, tarp jų ir 
slogutis tuomet dažniau ir 
aršiau apsireiškia. Taipgi 
yra žinoma, kad blogiau y- 
ra gulėti ant tiesiojo šono, 
negu ant kairiojo. Kaikurie 
atsigulę skaitinėja kningę 
arba laikraštį ir kuomet 
jau akis merkiasi, tai užge
sina žiburį ir užmiega. Tai 
netikęs papratimas. Svei
kam, normaliam žmogui ge
riausia eiti gulti snauduliui 
užėjus ir kelti tuoj pabu
dus.

NAUJAI IŠLEISTAS DIDŽIOS SVARBOS VEIKALAS
KAZYS PUIDA.

MUSŲ DAINIAI
Kritikos Bruožai.

Šitame didokame veikale yra aprašoma gyvenimas 
ir veikaai didžiausiųjų musų dainių. Jame aprašyta 
kun. Antanas Strazdas, Dionizas Poška, Vyskupas An
tanas Baranauskas, kun. A. Vienažindis (Vienuožins- 
kis), Pr. Vaičaitis ir Dr. Jurgis Sauervęųijts. .Yrą tai 
vieni svarbėStliiĮjįrvyrų musų literatūroje.’’"Kazys Pui
da yra žymus lietuvių literatas ir dailiai‘apie visus ap
rašo. Paminėta svarbiausieji nuotikiai dainių gyveni
me ir nurodama, kaip jų gyvenimas rišasi su jų veika
lais. Dainius ką pergyvena, atjaučia pats tą išlieja sa
vo veikaluose, išdėsto gražiomis eilėmis. Kaip sykis 
šitame veikale puikiai nurodama, kaip dainių veikalai 
rišasi su jų gyvenimu. O tai svarbu žinoti. Pilniau, ge
riau suprantame veikalus ir geriau juos atjaučiame. 
Todėl toks dainių gyvenimų ir veikalų aprašymas bu
vo senai reikalingas ir dabar jau kiekvienas gali ingyti.

“Musų Dainiai” yra labai dailiai išleistas ir nėra 
brangus. Kiekvienas lietuvių raštais indomaująs pri
valo ingyti šį svarbų veikalą. Kaina 75c.

Siunčiant piningus adresuokite:
“KATALIKAS”, 3249 S. Morgan St. Chicago, Ill.

Šiuomi pranešame gerb., draugijoms, kliubams ir pavienėms 
ypatoms, kad “KATALIKO” Kningyne įvestas naujas skyrius gu
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.

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

Kaina.........  ............... $4.00
Su visokiais reikalais kreipkitės:

“KATALIKO” Kningynas.
3249 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.
į-1-"1“ 1 ' 'v-«— . i—ll ".

Kišeninė antspauda, puikiai pa

dirbta iš alumininio metalo, leng

vutė ir geriausia iš visą.

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

Kode! žmogaus veidas in- 
dega nuo saules.

Per ilgą laiką visaip bu
vo manyta apie tą dalyką 
ir visokiu būdavo atsakymu 
i tą klausimą. Kaikurie 
daktarai manydavo, kad in- 
degimas nuo saulės yra li
ga, arba bent gi esą nesvei
ka indegti. Bet vis tai la
bai klaidingi manymai. Va
sarą veido ir ranką oda pa-

Visur sufragietės. Lon
done teatralinėj salėj Con
vent atlaikyta gražus kara
liškas perstatymas pager
bimui ten atsilankusio Da
nijos karaliaus su karalie
ne. Anglijos karalius su 
svečiais susėdo karališkon 
ložon, gi augščiau ant ga
lerijų susirinko sufragie
tės. Perstatymo metu vie
na sufragietė pakilus suri
kę: “Karaliau Jurgi! tavo

Wittman & SleiiM
1859 W. Chicago Ave.
6235 So. Halsted St.

CHICAGO, I

Telephonas Seeley 3029 
Telęphonas Normai 2617.

OIS

ABIPUSIAI LIETUVIŠKI REKORDAI ______

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

E1246 Gesme i Panelę Švenčiause. Solo, smuikar ir pijanas. M. Bradunene.
Avė Maria. Bažnitine Solo.

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

Ę1248 Velnias ne Boba. Dialogas. M. Bradunene ir A. Radzevičius.
Velnias ne Boba. Monologas J. Papartis.

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

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

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

E1162 Jieva, Šv. Cieilijos Chorus.
Polka nuo Rudos, Solo Harmonika.

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

E1164 Grožybe Lietuvos, Vyriškas Kvartetas, Šv. Cieilijos Chorus.
Jurgiuko Kazokas, Solo Harmonika.

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

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

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

E1168 šaltyšius, Mišras Kvartetas, Šv. Cieilijos Chorus.
Žvirblelis, Solo, V. Vaškevičius.

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

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

ANGLIŠKAI REKORDAI.

A1155 America—“My Country *Tis of Thee” Battle Hymn of the Republic 
A1123 Everybody’s Doing It Now The Young Guard March Quartette Band 
A 255 Ave Maria Lead, Kindly Light Soprano Solo Chimes
Al000 I’m Looking For A Nice Young Fellow Who is Looking For A Nice
Young Girl Alamo Rag Soprano Solo Quartette
A1421 Somebody Loves You Underneath the Tango* Moon Soprano Solo Duet
A282 Waiting at The Church Calm As The Night Tenor Solo Soprano Solo 

Duet.
A1057 Let Me Call You Sweetheart A Country Girl Quartette Duet.
A371 My Old Kentucky Home Uncle Josh At A Meeting of the School ' 

House Directors Quartette.
A183 Bugle Calls Of U. S. ARMY Du Du Bugle Calls Cornet Solo

A1113 It’s Great When You Marry For Love I Live Up. Town Tenor Solo 
Duet.
A336 Sweetest Girl In Dixie America (Patriotic) Tenor Solo Baritone Solo

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

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

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

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

‘KATALIKO’ KNINGYNE
3249 South Morgan St., Chicago, Ill.

• ___________
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' 12 KATALIKAS
l MOTERIŲ SKYRIUS. |
APIE VAIKŲ BAUDIMĄ.(Pabaiga).Štai keli pavyzdžiai vaiku baudimo:Vaikas elgiasi nemandagiai su tarnaite. Koks gi tikslas drožti jam už tai per ausį, klupdyti, ar uždaryti ant “pakutos”? Ne, jis turi už tai per kelias dienas padėti tarnaitei dar- buoties: ar mazgoti, ar kitokį darbą dirbti.Vaikas mušasi su savo broliais — seserimis. Už tai beveik visados jis pats gauna į kailį. Ir tokiuo budu vaikas dar tvirčiau ima tikėti, jog šis pasaulis taip yra sutvarkytas, kad tvirtas žmogus, mušdamas silpną, priverčia jį savo norus pildyti. Vaikas neišmoks susivaldyti, matydamas, kaip nesuvaldo savo piktumo “dideli” žmonės.Teisingas kelias bus šitoks: reikia vaikui išaiškinti, kame jo kaltė, būtent tame, kad jis nemoka suvaldyti savo piktumo — ir duoti jam tokį darbą, kurs lavintu jo valią. Gali tai būti koks nors ranku darbas, reikalaująs kantrumo, paskirtas geram tikslui, gali būti trumpas pasninkas liuosa valia, ar tylėjimas kokią dieną per pietus, visai šeimynai už stalo susirinkus. Gerai yra leisti vai kui pačiam pasiskirti baus-, mę, kad jis geriau jaustus darąs atgailą liuosa savivalių.Tik, žinoma, reikia tai padaryti sumaniau, negu tas mokytojas, kurs yra pasakęs mokiniui: Rinkis dabar piemens šmote: ar rykštes, ar mano tylią ją panieką!”— į ką jis, žinoma, gavo atsakymą: “Tai jau prašau tamstos tyliosios panic kos, pone, mokytojau...”Sunkiau prasikaltęs vaikas privalo užuot žaidęs pasėdėti prie kokio sergančio draugo ar pažįstamo, tarnaudamas jam ar linksni in- damas jį, arba — vaikui neturint paskirto darbo namie ir neuždarbiaujant — eiti prie kokio nors darbo ir uždirbtus pinigus paskirti kokiam geram tikslui. Arba tegu vaikas eina į talką pas kokią neturtingą šeimyną.Labai gerai atgailai yra visokie darbai namie švarumui išlaikyti: mazgoti, šluoti ir tt. Tik turi jie būti atliekami kuogeriausiai. Ir nereikia į juos žiūrėti kaipo į “bausmę” ir pažeminimą, bet kaipo į gerą darbą, kurs gali prasikaltėlio dėmę nuplauti. Daug galima surasti visokių atgailos rūšių; auklėtojai turi skirti jas atsižiūrėdami į gyvenimo sąlygas.Vaikui labai išdykaujant, galima jam liepti gulti į lovą, arba ištremti jį į atskirą kambarį, — bet visados gerai paaiškinus jam, kokį sąryšį turi šita bausmė su jo prasikaltimu: kas pats pasiėmė perdaug liuosybės, tas turi liuosa valia liuosybės išsižadėti, kad, taip sakant, hgsvara butų atsta-

tyta jo gyvenime ir kad jisrimtai ir tvirtai suprastų savo prasižengimą.Mažesniems vaikams perdaug kambaryj šėlstant, galima liepti atsisėsti ten pat kedėje; vaikas turi prižadėti sėdėsiąs paskirtą valandėlę visai tyliai ir ramiai. Ta “bausmė” yra vartojama su didele pasekme žemesnėse Belgijos mokyklose; esanti ji gera ypač vaikams nervingiems, kurie greit susierzina. Visgi taip bauzdami tėvai daro šimtą sykių geriau, negu mušdami ir bardami, vadinas, patįs likdami nemandagus, patįs nesusivaidydami.Vaikui kokius mažmožius pavogus, reikia visupirmu patirti to pavogimo priežastis: ar tai buvo nesuvaldy- tas valgio godulys, ar kiti kokie pageidimai. Patyrus priežastį, reikia paskirti tokią atgailą, kad tie pageidavimai, kurie yra pastumę vaiką pavogti, turėtų atsisakyti nuo ko nors, kad liktų kaip nors suvaržyti, i- dant tokiuo budu tas blogas darbas butų, taip sakant, simboliškai atgal paimtas, atitaisytas. Pavyzdžiui: jei pavogimo priežastis buvo valgio godulys — neduoti vaikui per ilgesnį laiką skanumynų; jei kitokios priežastis — paskirti darbą namie kantrybei lavinti, o jei galima liepti padėti dirbti koki darbą kitiems ir tt.Už nemandagius, negražius atsakymus tėvams vaikai taipgi dažnai yra mušami. Kadangi čia baudžian- tieji yra kartu ir “nuskriaustieji” — toks pabaudimas yra juo labiau klaidingas ir tiesiog negražus. Tokiuose atsitikimuose reiktų vaikui paskirti tylėti per pietus, vakarienę, pusryčius — mažiau ar daugiau dienų, žiūrint, ar prasikaltimas buvo sunkesnis, ar lengvesnis, arba duoti vaikui valgyti skyrium nuo visos šeimynos, prie kito stalo.Už dažnus indų daužymus, visokius pervertimus ir tt., kurių priežastis yra švolumas, geriausia paskirti kokis nors rankų darbas, reikalaująs daug atsidėjimo ir vikrumo, arba duoti kas nors išvalyti, išmazgoti. Tik reikia boti, kad darbas butų atliktas kuorupes- tingiausia ir kuogeriausia.Galima taipgi užduoti kokį raštinį darbą irgi kuoru- pestingiausiai atliktiną. Vadinamieji “baudžiamieji darbai” principe nereiktų atmesti, jie yra geri ypač švoliems vaikams. Tik geriau butų pavadinus juos ‘ ‘ la vinamaisia is darbais ’ ’, bet reikia dar jie taip paaiškinti, kad vaikas pajustų, jog mokytojas, užduodamas tokį nesmagų darbą, visai nemano vaiką kankinti, tik nori, kad tokiuo budu jis išmoktų susivaldyti ir atprastų nuo pavojingų papročių.Vaikui nuolat užmirštant — reikia duoti jam atmintinai mokyties eilių ir taip apysakėlių.

Iš šių trumpų pavyzdžių galima pažinti tie įstatai, iagal kurių reikia elgties baudžiant vaikus. Svarbiausia yra baudžiant vaikus neparodyti jokio supykinto. Auklėtojas turi bausti, gink Dieve, ne dėlto, kad jisai supykęs, ar kad jam nepatinka koks vaiko darbas, bet dėlto, kad vaikas prasi- kalzdamas yra sužeidęs augštesnę gyvenimo tvarką: gerumą, dorą — taigi privalo šiek-tiek atitaisyti.Dėlto žodį “bausmė” geriau butų pakeitus žodžiu “atgaila”. Tcčiau nereikia manyti, kad tikrai atitaisyti neteisingumas, blogas darbas galimas yra daiktas. Tokia nuomonė butų labai pavojinga: žmogus lengviau imtų žiūrėti į savo bloguosius darbus, manydamas, jog galima padaryti, kad jų “kaip ir nebūta”. Atgaila turi visados reikšti vien tai, kad nusidėjėlis tvirtai nori atsigręžti nuo blogo kelio, — kad jis supranta, mato, jog jo darbas buvo blogas ir nori, kiek galima, jį atitaisyti, — kad nori susitaikinti su augštesne gyvenimo tvarka.Perdidelei liuosybei reikalingas yra suvaržymas, linksmybei — kentėjimas. Nors pertai negalima padaryti, kad toji linksmybė ir liuosybė butų lyg nebuvusios, bet visgi galima jos taip giliai užginti, kad nusidėjėlis ir iš viršaus, ir savo viduje susitaikintų su augštesniuoju dėsniu.Blogiausia yra šitai kas: dažniausiai vaikas baudžiamas nesupranta savo kaltės, arba supranta labai neaiškiai. Ir dėlto jam rodosi, jog su juo elgiasi neteisingai, jog jį skriaudžia. Tas erzina vaiką, sukelia jame neapykantą, vadinas, ne tik nepataiso, bet gadina jo būdą. Kad to nebūtų, būtinai reikia paaiškinti vaikui, kame jo kaltė, prie ko gali privesti toks blogas jo palinkimas. Tada vaikas supras atgailos reikalingumą, tada ta atgaila bus jo liuosa valia atlikta, vaikas jos nenorės ir tada tiktai ta atgaila bus tikrai naudinga.Nereikia sanprotauti, jog už kiekvieną, kad ir mažą prasikaltimą tuojau butų paskirta bausmė ar atgaila. Jau pirmiau buvo pasakyta, jog auklėtojas privalo verčiau vaiką girti ir įkvėpti įsitikėjimą savimi, vaikui gerai pasielgus, negu per- dažnai peikti, taisyti ir bausti už mažus prasikaltimus. Bet į pavojingus palinkimus ir papratimus reikia būtinai rimtai žiūrėti del paties vaiko gerumo.
Japonija jungiasi su Ru

sija. Angliški laikraščiai praneša, kad Japonija norinti padaryti artimesne santaiką su Rusija. Japonija vis dar mananti pasi- rokuoti su Suv. Valstijomis, todėl jai butų paranku nepavojinga sau padaryti Rusiją. Tuo tikslu Rusijos diplomatai suvažiuosią su Japonijos diplomatais Harbine ir ten kas link to/ reikalo pasikalbėsią.

Visi Amerikos Lietuviai vien
balsiai pripažino, kad ge

riausia ir saugiausia 
siųsti piningus Lietuvon 

per šį Banką.Šita Banka yra jau 1G metų sena, Įsteigta 1898 m., ir per tiek metų, visi Lietuviai, kurie turėjo su mumis reikalus, buvo kuogeriausia užganėdinti.• Aplaikome tūkstančius laiškų su padėka, kad siunčiami piningai per šį Banką greičiausia Lietuvon nueina.
RUBLIŲ KAINOS:Rublių $ cRublių $ c1 ................................................. 52 125.........................   64.852 ............  1.04 150   77.853 ..................................... 1.56 200   103.804 ...................................... 2.085 ...................  2.606 ...................................... 3.127 ..................................... 3.648 ...................................... 4,169 ................................... 4.6810 ...................................... 5.20

300 ............................ 155.75400 ............................ 207.60500 ............................ 259.50600 ............................ 311.40700 ............................ 363.30800 ............................ 415.20900 ............................ 467.1020 ..................................... 10.40 100030 ..................................... 15.60 200040 ..................................... 20.80 300050 ..................................... 26.00 400060 ...................................... 31.20 500070 ..................................... 36.4010000
518.5C1036.001557.002076.002092.505185.0080 ..................................... 41.60 prįe kiekvieno siuntime00 ..................................... 46.80pridėkite 20 centu ant pač100 ..................................... 51.90to kaštu.

Priimame pinigus taupinimui ir mokame 3 procentą metams.Skoliname pinigus pirkimui namų ir lotų lengvomis išlygomis.Perkame ir parduodame namus ir lotus miesteChicago ir aplinkinėj.Parduodame šifkortes ir siunčiame pinigus į visas svieto Qalis.Išdirbame doviernastis ir visokias kitas Rejen- tališkasl ir legališkas popieras ir užtvirtiname pas KonsulįJAtitekame visus bankinius reikalus ir per laiškus. į
TANANEVICZ SAVINGS

BANK
3253 So. Morgan St., Chicago, Ill.Baukos Valandos: Utarninkais, Ketvergais, suimtomis nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare; panedėliais, se- redomis pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vai. vakare; ne- dėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai po pietų!
_____________________________________________ >

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

Materijos Keitimosi 
Organizmuose. 

(PASKAITA)
šis didžiai svarbus veikalas yra iš po plunksnos -vyro giliai studijavusio 

gamtos mokslus žymiausiuose Europos universitetuose. To veikalo autorius 
yra didžiausias lietuvių gamtininkas. Medegos keitimąsi organizmuose čia 
yra labai aiškiai išguldyta ir parašyta labai gražioj lietuvių kalboj, šis 
veikalas yra vienas svarbiausių veikalų iš gamtos mokslų lietuvių kal
boj. čia išaiškinta, kaip medžiai ir gyvūnai maitinasi ir kaip mate
rija ir maistas keičiasi, patekęs į organizmus. Nepaprastai indomiai čia 
viskas išdėta. Gilus gamtos klausimai čia gvildenama nuodugniai.

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

Pinigus siunčiant adresuok:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.•> , ' )'!,

® Musų Bernaičiams ir Mergaitėms. ®

VAIKŲ MALDA.Šventadienis. Tėvai išėjo bažnyčion, o trįs vaikeliai pasiliko namie. Dar jie, auksaplaukiai, visai mažučiai! Nors bažnyčia netoli, bet jiems nenueiti. Bet ir jie nenori šventadienį nuo vyresniųjų pasilikti ir jie nori melsties.Surado jie maldakningę, atvertė ją, paguldė augš- tyn kojom ir kad ims iš jos giedoti! Gieda kaip moka, kiek vienas savaip, nors ausis užsikimšk. Bet tai ne bėda!Giedokit, vaikeliai, giedokit! ir jūsų garbinimas pasieks Dievą. O ten, danguje, stovi jūsų aniolai ir taipogi meldžia už jus Dangiškąjį Tėvą.Giedokit, vaikeliai, giedokit! Jūsų giesmė karščiausias tikėjimas; o Išganytojas nieko daugiau iš jūsų ir nereikalauja. Skaisti, kaip balandėlio, širdis, lengvai pas Jį suranda kelią.Giedokit, mažutėliai, giedokit! Vyresnieji moka, kaip reikiant, skaityti, bet... kaip dažnai jie dar už jus blogiau supranta! Vyresnieji gieda taisyklingai iš gaidų, bet — mano Dieve! — kaip dažnai nesantaika ir barniai trukdo jų giedojimo sklaidumą.Giedokit, vaikeliai giedokit, kaip mokate. Juk visų geriausias, visų skambiausias, sutariąs žemės balsu choras dangaus ir žemės Sutvėrėjui ar tai ne vaikelių kliksmas? Svirno Žvyne.

gyvenantieji viduryj girios, pavogė ūkininko sartą arklį. Ūkininkui beieškant arklio, teko per tą pačią girią keliauti ir keliaudamas, netyčia pamatė pririštą prie pušies sartį, o jį išvydęs sušuko į savo draugus, kurie jam padėjo ieškoti arklio: “Šia sartis! šią sartis!” Žydai-vagįs pradėjo iš ūkininko tyčioties, pamėgdžiodami: “Šie sartis, šie sartis”.Tai atsitiko netoli nuo upės. Dėlto ir upė nuo to laiko gavo Siesarties vardą, kuriuo ir musų laikuose vadinama. Abušis.
PAVYDAS.

VIENAIP SAKO, KI
TAIP DARO.Vienas pavargęs žmogelis pavydėjo turtingesnie- siems išmėtinėdamas jiems jų šykštumą:— O kad aš tiek turtų turėčiau kiek jie, tai visus pavargėlius sušelpčiau, o man niekas nieko neduoda.Vieną kartą jisai pasitinka priešais ateinantį senuką, kuriam ir pasiskundė apie savo didelį vargsi del neturtingumo. Senukas tarė:— Te tau du krepšiuku su vienu auksinu, kurį išėmęs rasi kitą, ir prisiimk pinigų kiek reikia, o jei nors vieną išleisi, jau daugiau nerasi. *•Žmogelis ėmė, ėmė pinigus iš krepšiuko, prisipylė jų visus kampus, nieko nepirko, bijodamas daugiau nesurasiąs ir taip po kelių dienų rado jį begulintį ant krūvos pinigų ir numirusį ,iš bado. T. Naruševičius.

Marytė ir Matukas sėdi prie lango. Marytė musias gaudo ir nuo jų Matuką gina. Motina kambaryje triūsia, bet į vaikus nežiūri.— Mamyte, užgink Marytei ant lango musias mušti! — suriko Matukas.Motinai patiko vaiko gaileširdingumas. Jinai prie jo priėjo ir paglosčiu- si paklausė:— Kodėl gi tu nori, kad Marytė musių nekankintų?— Aš pats jas noriu užmušti — atsakė Matukas.'’Sv. Žv.
GĖLĖS.Vaismedžiai ir krūmai atneša vaisių ir uogų, javai atneša grudų. Visus tuos vaisius žmonės vartoja valgiui. O kam žmogus sėja nitas ir lelijas? Kam jis renka rugiagėles ir kūkalius? Juk gėlių nevalgo, — tai kokia iš jų nauda? Ne tik vienu valgiu gyvena žmogus, ir ne nuo vieno valgio žmogui nauda buna. Gėlės gražios pažiūrėti ir daugelis gardžiai kvepia. Savo gražumu ir kvepėjimu gėlės linksmina žmogų, kaip linksmina musų klausą saldi lakštingalos dainelė. Todėl ir mėgsta žmogus gražias kvepančias gėles, ir sėja jas darželiuose Lietuvos merginos, kad pasilinksminimus žalia ja rūtele, skambančiomis dainomis! Vasaros metu dailiai sužėlusios gėlės dabina musų kambarius.

SIESARTIES UPĖ.Suvalkų gubernijoje, Naumiesčio apskrityje, yra nedidelis Šakių miestelis, pro kurį teka Siesarties lipė. Žmonės apie tą upę pasakoja vienas kitam šitokį padavinlą:Šakių miestelis jau nuo senovės garsus savo arkliavagiais. Taigi vieną

SODAUNINKAS IR 
VABALAS.Ankstybame pavasaryje vabalas prašė sodauninko leisti jį sodan. Vabalas pasisakė neimsiąs nė vaisių, nė uogų, ėsiąs tiktai vienus lapus. Sodauninkas pagalvojo; “Kodėl gi man neleisti vabalą? kam čia man užmušti tokį menką sutvėrimėlį”, ir įleido sodan. Vabalas, inkopęs medin, rado sau kiaurą vietą ir apsigyveno. Bebūdamas obelyje vabalas po truputį ėdė lapus, pakol visų nesuėdė. Be lapų obelis nuskurdo ir neatnešė vaisių.P. Prapuolenis.kartą atsitiko, kad žydą į, “Š.”
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Paskutiniai 4 išgelbėta
Bevielis telefonas

Gaisras Galvastone
Šuniui medalis

Išgelbėjo keturis žmones, 
kurie 13 dienų klai

džiojo jure j.
Halifax, N. S. Suv. Vals

tijų garlaivis “Seneca” už
tiko gegužio 17 d. jurėj val
tį, kurioj buvo keturi su
menkę žmonės. Jie buvo iš
likusieji nuo sudegusio gar
laivio “Columbian”, kurs 
sudegė jurėj geg. 3 d. Ant 
“Columbian” buvo išviso 
27 žmonės. Ištikus ant gar
laivio gaisrui, jie gelbėju
si valtyse ir visi pasklydo 
po platų vandenyną. Vienus 
išgelbėjo po dviejų dienų 
bastymosi ‘ ‘ Franconia ” ir 
“Manhatan”. Šiems gi buvo 
lemta daug kentėti. Ne visi 
iškentėjo tokį ilgą laiką. 
Vienuolika mirė ir buvo iš
mesti į jurę.

Gaisras ant “Columbian”! 
ištikės naktį, kuomet dau
guma miegojo. Urnai gar
laivis buvo ugnies apimtas 
ir nespėjo jūreiviai pasiim
ti nei drabužių, nei valgio, 
nei vandens. Nabagai, nete
kę vandens ir maisto, grau
žė čeverykus, kad palaiky
ti gyvastį. Kuomet “Sene
ca” užtiko minėtus keturis 
žmones, tai jau buvo vos 
gyvi. Bet po gera daktarų 

"priežiūra pasveiko.
“Columbian” vežė su sa

vim prekes. Nelaimė ištiko 
už 150 mylių į pietus nuo 
Sable Island. Ekspliozijos 
priežastis nėra žinoma. ..

Vargu jie pergyvens žaiz
das. Dar du mažiau liko su
žeistu. Veik visi namai ap
linkui iki mylios tolumo bu
vo pagadyti. Nuostolių 
daug.

Du plėšikai sustabdė 
traukini.

Spokane, Wash. Du plė
šiku su kaukėmis ties Rex
ford, Mont, padavę pavo
jaus signalą traukiniui, su
stabdė jį. Vienas plėšikas 
atstatė mašinistui revolverį, 
antras gi liepė konduktoriui 
atidaryti krasos maišus. 
Nedaug brangenybių tega
vo.

Traukinys suvažinėjo tris 
žmones.

St. Louis, Mo. Ties Kauf- 
Įman, Ill. trįs žmones auto
mobiliu  j važiavo per gele
žinkelį. Tuo tarpu atlėkė 
traukinys, suvažinėjo ir už
mušė visus.

Bevielinis telefonas
Philadelphia, Pa. 

šio miesto ir New

Bevielinis telefonas 
visai naujas, nepap- 
dalykas. Dar-gi New 
operatorius kalboj o-

veikia.
Tarp 

Yorko 
jau susikalbama bevieliuiu
telefonu. Atstumas gi tarp 
tųdviejų miestu yra arti 100 
myliu. 
— tai 
rastas 
Yorko
si su žmonėmis ant garlai
vių jūrėse. Tai pirmu kartu 
buvo bevieliuiu telefonu su
sikalbėta.

Vaikas nušovė vaiką.
Oshkosh, Wis. 12-kos įlie

tų vaikas gavo nuo vieno 
kalvio šautuvą. Šautuvo 
gaidžio kojytė buvo nulauž
ta ir kalvis manė, kad vai
kas negalės šauti. Bet vai
kas gerai pritaikė vinį ir be- 
sibovindamas su kitu vaiku 
pasakė pauostyti šautuvo 
galą. Pasigirdo šūvis ir vai
kas mirtinai buvo sužeistas.

V a i ką-užmušė  j ą pasodino 
kalėjimam

Baisi ekspliozija, kur žu
vo 10 žmonių.

Detroit, Mich. Mexican 
Crude Rubber kompanijos 
dirbtuvėj ištiko nepaprasta 
ekspliozija. Ekspliodavo la
boratorijoj chemikalai. Vie
nų lubų muro namai i šmo
telius sulakstė. 10 žmonių, 
didesnė dalis kurių buvo 

.chemikai, ant vietos žuvo. 
Iš karštų griuvėsių buvo iš
traukta keturi pusgyvi žmo
nės ir nugabenta ligoninėn.

tai matydamas, puolė van
denin ir, pagriebęs skęstan
čiam šuniui už ausies, iš
traukė iš upės. Už tą did
vyrišką darbą Oregon Hu
mane dr-j a paskyrė išgel
bėtojui bronzo medalį.

Gaisras pridarė daug 
nuostolių.

Galveston, Tex. Sudegė 
didžiulė bovelnų krautuvė. 
Užsidegė naktį ir liepsna 
jau buvo gerai apėmus na
mus, kuomet ugnegesiai at
bėgo. Krautuvės siena vir
to ir užgulė nežinomą žmo
gų. Žmogus žuvo. Nuosto
lių arti $900.000.

Philadelphia, Pa. Sudegė 
dirbtuvė II. Bernheim ir 
Sons. Nuostolių $100.000. 
Dirbtuvėj buvo išdirbinė ja
ma ofisų dalykai.

pergalėtojas

Du vaikinu krito del 
gyvanašlės.

Lexington, Ky. Du jaunu 
vaikinu, sūnus pasiturinčių 
tėvų, buvo pamėgę vieną 
gyvanašlę. Kartą visiems 
trims pareinant iš pasilink
sminimo vakaro, abu vaiki
nu susiginčijo ir nutarė da
lyką pabaigti dvikova. Ži
noma,
gauti gyvanašlę. Atsistoję 
už 20 žingsnių nuo vienas 
antro, ėmė šaudyti iš revol
verių. Gyvanašlė norėjo 
pertraukti, bet ji gavo ku- 
lipką ir nesunkiai liko su
žeista. Paskui abu vaikinu 
dar šaudėsi ir abu krito. 
Moteris, kuri buvo mirties 
priežastimi dviejų vaikinų, 
nesenai buvo persiskyrusi 
su vyru.

Smarkus lietus pakenkė 
ūkininkams.

Detroit, Mich. Visa pie
tinė dalis Michigan valstijos 
nukentėjo nuo smarkaus 
lietaus. Ties Kalamauzoo 
vienas vežėjas prigėrė, be
sistengdamas išgauti ark
lius iš vandens. Vaisiams 
ir daržovėms lietus gerokai 
pakenkė.

Šuo išgelbėjo šunį ir gavo 
medali.

Portland, Ore. Vienas šuo 
beplaukdamas
skęsti ir buvo jau keliatą 
kartų panėręs. Antras šuo,

upe ėmė

Daug prisnigo.
Gloversville, N. Y. Šioj 

apylinkėj gerokai prisnigo. 
Ties Pine ežeru buvo snie
go 8 coliai. Ties Pleasant 
ežeru taipgi gilokai prisni
go. Šiaip jau toj apylinkėj 
siautė viesulą su sniegu.

Artistas nusižudė.
New York. Jaunas, 

motų amžiaus, artistas 
Jocott, kurs per 10 metų 
prigulėjo prie Schubert te
atralės dr-jos, nukrito ar 
nušoko nuo septintų lu
bų ir užsimušė. Sirgo 
Sirgo neurastenija ir jau 
buvo bandęs nusižudyti.
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Kiek gyvasčių žuvo prie 
Panamos kanalo.

Washington, D. C. Išduo
ta oficialės skaitlinės kas 
link gyvasčių žuvimo pra
kasant Panamos kanalą. 
Nuo geg. 1 dienos, 1904 m. 
iki balandžio 31 d. 1914 m. 
žuvę 2.190. Tiek mirė nuo 
ligų ir nuo visokių nelai
mingų atsitikimų. Tai žmo
nių ten žuvo daugiau, negu 
bile 
re.

kokiame Amerikos ka-

Nuskendo penki.
Minneapolis. Susėdo 

tin būrys žmonių, daugiau
siai moterių ir vąikų, ir 
plaukinėjo Mississippi upe. 
Netikėtai valtis apvirto ir 
viena moteris ir keturi vai
kai nuskendo.

val-

Buvo nusigandę.
Denver, Colo. Gub. Am

mons buvo apreiškęs, kad 
jis pasiusiąs miliciją atgal 
į straiko lauką, kaip tik le- 
gislatura nubalsuos tam 
reikalui gerą sumą pinigų. 
Visi Colorados valstijos gy
ventojai del to labai nusi
gando ir pyškino telegra
mas Wilsonui, prašydami, 
kad tas neatimtų federalės 
kariuomenės, ir jei jis a- 
tims, tai kilsiąs valstijoj di
džiausias maištas.

Suėmė keturis intariamus 
vagilius.

Philadelphia, Pa. Keturi 
asmenįs, kurie buvo nužiū
rėti vagystėj, liko suimti. 
Jie intariami prigulėjime 
prie tos rųšics vagilių, ku
rie vagia ir parduoda auto
mobilius. Minėti suimtieji 
asmenįs suimta, kuomet jie 
norėjo parduoti automobi
lių, pavogtą Clevelande, O- 
hio, balandžio 28 d.

negalėjo išgelbėti, sudegė 
visas jų turtas. Visur ap
linkui buvo liepsnos ir žmo
nės bėgo į upę Escanaba ir 
ten mirksojo keliatą valan
dų. Miestelyj buvo daug su
vežtų rąstų ir viskas sude
gė. Sudegė gclžkelio stotis 
ir nemažai špalų išdegė.

Miškų gaisrai.
Calumet, Mich. Prasidėjo 

dideli miškų gaisrai. Labai 
daug vietų dega. Debesiai 
durnų kįla i padanges ir 
skleidžiasi pažemiais. Daug 
durnų sklysta ant Michiga- 
no ežero ir kenkia laivinin
kams, kaip migla.

Pamišėlis išgązdino 
žmones.

Aurora. UI. Vienas vyras, 
25 metų amžiaus, gavo pro
to sumišimą ir, pagriebęs 
revolverį ir šautuvą, prida
rė daug j eibių. Pirmiausia 
paleido kulipką broliui į 
kinką, paskui šovė į auto
mobilių, kur buvo penki 
žmonės, šovė į žmones ir 
gyvulius. Paskui atsistojo 
ant kelio, vedančio į kapi
nes; tuo tarpu buvo lydi
mas mažas vaikas; pamišė
lis iššovė ir lydėtojai turė
jo sustoti ir stovėjo ketu
rias valandas. Iš Sycamore 
paskui pribuvo šerifas. Jis 
ėjo prie pamišėlio su iškel
tomis rankomis ir rodė no
rįs su juo pasisveikinti. Pa
mišėlis buvo tuomi prigau
tas ir suimtas. Dar turėjo 
prie savęs 600 patronų.

Smarkus lietus Colorado j.
Colorado Springs, Colo.

Smarkus buvo lietus ir kri
to ledai. Keliose vietose iš
plauta geležinkelis. Traukit 
niai nekuriam laikui buvo 
apstabdyti. Keliatas nedi
delių tiltų pagadyta.

Sudegė visas miestelis.
Escanada, Mich. Alfred 

miestelis, kurs randasi už 
18 mylių nuo šio miesto, iš
degė visas iki pamatų. Ap
linkui buvo užsidegęs miš
kas ir nuo ten užsikrėtė į 
miestelį. Gyventojai nieko

Atgaivino kūdiki.
Washington, D. C. Co

lumbia ligoninėj gimė kūdi
kis, kurs po apžiūrėjimo vi
sai nealsavo ir nerodė gy
vybės ženklų. Daktarai grie
bėsi tam tikro instrumento, 
vadinamo pulmotor, kuriuo 
ir priversta kūdikio širdis 
ir plaučiai veikti. Kūdikis 
tepradėjo alsuoti tik po 40 
ininutų po užgimimo, 
bar jis gerai auga.

Da-

Šio-Roosevelt sugrįžo.
mis dienomis iš Pietų A- 
merikos New Yorkau sugrį
žo pulkininkas Roosevelt. 
Pasikalbėjime apie savo ek
spediciją išsireiškė, kad ge
riausi dabartiniai žemla- 
piai, kokius pasaulis turi 
iš Amazonkos apylinkių, 
niekam verti, upių bėgimas 
pažymėtas klaidingai 
tam visam labai daug 
trūksta.

ir 
ko

Sufragietė pasmerkta 
lėjiman. Londono sufragie
tė, Marie Ansell, kuri Tau
tinėj Galerijoj sunaikino 
kunig. Wellington© protre- 
tą uždaryta kalėjimai! še
šiems mėnesiams.

ka-

Vokietija ginkluojasi. Pa
ryžiaus “Matin” skelbia iš 
Berlyno sensacijiuę žinią, 
kad Vokietijos valdžia sa
vo kareiviams prailginusi 
kareiviavimą nuo 2 metų 
lig pustrečių ir tuo keliu 
nuolatinė armija padidina
ma 225.000 žmonių dau
giau.

Parsiduoda Namai!
Labai Pigiai

EXTRA! Steger, Ill. PARSIDUODA pigiai: medinis namas 6 
kambarių “Cottage” lotas 261/2 pėdų platumo ir 125 ilgio. Prie
žastis pardavimo savininkas išvažiuoja į Lietuvą. Labai gera pro
ga šį namą nupirkti. Prekė $900. Atsišaukti į J. M. TANANEVI
ČIAUS BANKĄ, laišku ar asmeniškai.

Parsiduoda: farma 40 akerių Newaygo Michigan, 3 mylios 
nuo didelio miesto Newaygo ir l>/2 mylios nuo’Newaygo Ažero 
Puikus 8 kambarių namas Naujai pabudavotas. Stakiai ir kiti 
reikalingi intaisymai. Kaina $1300.00 Įmokant $7.50 Lieka $5.50 
ant lengvo išmokėjimo su 6% nuošimčiais.

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

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

Parsiduoda: Mūrinis namas 8 kambarių (ruimų.) Kaina — 
$2500.00. Ant Union Avė Kaina — $2500.00.

Parsiduoda: 2 augščių mūrinis, bizniui namas, rendos neša 
$66.00 mėnesiui. Kaina — $6500.00. Ant Wallace St.

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

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

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

Parsiduoda: Medinis namas. 10 kambarių Union Avė. ir Kai- 
................................................... $2000.
Parsiduoda pigiai: puiki farma Mizurio 40 akerių. Kai- 
......... ..................................................................................... $600.

*
Parsiduoda: 2 augščių mūrinis namas iš pryšakio krautuvė.

Geroje vietoje. Ant Auburn Ave. Kaina — $6500.00.
Parsiduoda: 3 augščių mūrinis namas del 5 šeimynų. Ir Sto

ras duodantis $98.00 Ant Ashland Avė. Kertė 18 gatvės. Kaina — 
$8000.00.

Parsiduoda pigiai: Kampas — 3 lotai su namais, 4 krautuvės 
ir 2 mūriniai, po 1 pagyvenimą namai. Rendos duoda $88.0b per 
mėnesį. Kaina $6500. Ant Union Avė.

Parsiduoda: 3 nauji mūriniai namai, 2 augščių, su augštais 
rūsiais (basmentais). Rendo’s neša po $24.00. per mėnesį. Kaina
— $3000.00. Ant Racine Ave.

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

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

na

na

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

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

$90.00 Kaina $9600.00 Ant Wallace St.
Parsiduoda: medinis namas 5 kambarių Įnešti reikia $300.00, 

likusie lengvam išsimokėjimui. Ant Parnell Ave. Kaina — $1600.00
Parsiduoda: mūrinis ir medinis namas 9 kambarių. Skiepų (bes- 

mantą) galima įtaisyti gyvenimui. Rendos neša $20.00. Kaina — 
$2000.00. Ant — Emerald Ave.

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

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

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

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

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

Parsiduoda labai pigiai: 2 namu ir lotas ant Wallace gatv. 
Rendos neša $35.00 mėnesiui Kaina — $3000.00. Įmokėti reikia 
$1000.00, likusi suma pagal pirkėjo išgalės.

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

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

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

Parsiduoda pigiai namas, priešais didijį Olševskio teatrų, 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 Bug
ščių ir mūrinis 1 augšeio (katedz). Rendos neša $36.00 mėnesiui 
Kaina — $3500.00.

EXTRA! Parsiduoda pigiai: medinis namas 6 kambarių “Cot
tage” lotas 26Į4 pėdų platumo ir 125 ilgio. Priežastis pardavimo 
savininkas išvažiuoja į Lietuvą. Labai gera proga šį namų 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 augšeio (Cottage) namas 3204 S. Ash
land Avė., iClotas 30 pėdų pločio ir 154 ilgio. Kaina — 2500.00.

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

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

Parsiduoda: 2 augščių medinis namas ir krautuvė, yra du 
butu (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 1321/2 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
tų biznį.

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

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

Parsiduoda pigiai farma: Raylander, Wis. 40 akerių. Be bu
dinki}. Kaina — $600.00.

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

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

Parsiduoda: 2 lotu 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 baismoute. Kaina — $7000.00.

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

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

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

Parsiduoda: ant Union Avė., 3 augščių mūrinis namas, 3 butai 
po 6 kambarius, gasai, maudyklės, geriausiai įtaisyti. Laundry 
del plovimo drapanų. Kaina — $7500.00.

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

• Atsišaukit į

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

DARBININKŲ SKYRIUS
ŽODIS APIE DARBININ
KŲ ORGANIZAVIMĄSI.

Prie šiolaikinio surėdy
mo, kur viešpatauja samdy
mo sistema, nesusiorgani- . 
zavę darbininkai butų visai < 
bejėgiai kovoj su darbda
viais. Jų būvio pagerini
mas negalėtų kilti. Nesnsi- i 
organizavę darbininkai ne
galėtų nei su pusėtina nau
da parsisamdyti. ĮDarbinin- 
kas paprastai mažai teturi 
susitaupęs pinigų arba kar
tais visai yra be pinigų ir 
todėl jam rupi tuoj parsi
samdyti. Darbdaviams iš ki
tos pusės netrūksta darbi
ninkų ir jis jų samdo šim
tais ir tūkstančiais. Taigi 
jei darbininkai pavieniais 
imtų doreties su darbdaviu, 
tai jiems didžiai butų ne
patogu. D= Hdaviui be vie- 
no-antro darbininko visai 
lengva apsieiti. Taigi jei 
darbininkai tartasi su darb
daviais pavieniais, tai jie 
veik visuomet turėtų sutik
ti su išlygomis, darbdavio 
pasiūlytomis. Prie tokio da
lykų stovio /darbininkas 
butų visai bejėgis. Tas da
lykas yra aiškus ir jį pri- 
pažįs visokis unijų ir orga
nizuotų darbininkų priešas.

Nieko darbininkams ne
lieka, kaip tik organizuo
tis, tvertis į unijas. Susior
ganizavę darbininkai su
daro didžiulę spėką ir eida
mi išvien, laikydamiesi vie
nybės, gali atsispirti prieš 
kapitalistus ir iškovoti sau 

" aigos*pakėlimo ir sąlygų pa
gerinimo.

Nestebėtina, kad visur, 
kur tik eina dalykai apie 
unijos pripažinimą, kapita
listai imasi iš paskatinu jų 
ir nenori jų pripažinti. Ma
to ir žino, kad darbininkai 
susiorganizavę stipriai ga
lės prieš juos remties. Del 
unijų pripažinimo tikros 
tragedijos dedasi darbinin
kų gyvenime. Vario kasyk
lų darbininkai ties Calu
met, Mich, ilgai vargo ir 
kentėjo besistengdami įgy
ti unijos pripažinimą ir ga
lų gale savo tikslo nepasie
kę šiuo kartu turėjo grįšti 
darban. Colorados kalnaka
siai irgi kenčia ir deda sa
vo gyvastį, kad įgyti unijų 
pripažinimą. O kapitalistų 
bernai nei pačių darbinin
kų, nei moterių, nei vaikų 
nesigaili, žudo juos bi tik 
darbininkus suvarginus ir 
privertus grįšti prie darbo, 
neišsikovojus unijos pripa
žinimo.

BJAURUS AMATAS.
Daug kas užsiima bjauriu 

amatu. Nesvietiškai pasi
baisėtinas yra amatas ste
buklingųjų daktarų, pasi
bjaurėtinas užsiėmimas yra 
užlaikyti nešlovės namus, 
yra daug kitiy pasmerktinų 
amatų. Visų jų čia neiš
vardysi. Šiuo kartu norima 
žodį tarti apie tuos, kurių 
amatas yra kelti straikus ir 
daryti iš to sau pragyveni
mą. Tuomi pasižymi I. W. 
W. vadovai.

Ši organizacija nuo se
nai pasižymi savo revoliu- 
cioniškumu ir traukia į sa
vo eiles visokius driskius ir 
valkatas, kuriems nerupi 
darbas ir gavę darbą, nelai
ko jo. Industrialistai išrado

būdą, kaip pragyventi ne
dirbant. Jie lenda, kiša sa
vo nosį ten, kur jie mato 
galėsią kokį šposą iškirsti, 
kokį trukšmą padaryti. In- 
dustrialistai lenda į dirban
čius darbininkus ir kursto 
prie straiko. Tuomet indus- 
trialistai apšaukia straiką 
savo vardu. O tyrinėjimai 
parodo, kad tarp darbinin
kų yra tik laikinai atsibas- 
čiusių industrialistų. Dar
bininkai buvo intraukti 
straikan žmonių, kurie iš 
straikų daro sau pragyveni
mą.

Toks straikas dažnių-daž- 
niausia pasibaigia nepasise
kimu ar net darbininkams 
esti algos dar numažinamos. 
Industrialistų vadovai tuo
met eina į kitą vietą. Tai 
jų amatas.

Palei Pacifiką daug buvo 
straikų, sukeltų I. W. W. ir 
nei vienas nebuvo pasek
mingas. Kuomet darbinin
kai grįžo darban, tai jie ras
ta senose savo vietose, o 
industrialistų nebuvo rasta 
tarp jų. Tie geradariai nu
ėjo kur kitur suvedžioti 
žmones. Toks jų amatas y- 
ra vienas nešvariausių.

ration of Labor paskelbia, 
kad šiemet per balandžio 
mėnesį įgijo 69.756 narius. 
Pernai balandžio mėnesyj 
šita organizacija turėjo 1.- 
999.401 užsimokėjusių na
rių. Šiemet turi 2.069.157 
narius. Kaip raportas Fede
racijos sekretoriaus rodo, 
tai laikotarpyj nuo balan
džio 30 d. 1913 m. iki ba
landžio 30 d. šių metų iš
duota 106 unijos čarterių. 
Pinigų išde organizacija 
turi $105.098.01.

Žymiai pakėlė algas.
Wichita Falls, Tex. Šio 

miesto Typographical unija 
padarė su darbdaviais nau
ją kontraktą. Algos žymiai 
pakelta. Vieniems darbi
ninkams pakelta $1.50, ki
tiems $2.50 savaitėje. Pagal 
naują kontraktą zeceriai 
gaus $22.50 savaitėje, o lino- 
typistai $25 savaitėje. Nak
tiniams darbininkams 2 
doleriais brangiau savaitė
je.

Iš Darbo Lauko
Reikalauja trumpesnių dar

bo valandų.
Dellas, Tex. Judamųjų 

paveikslų operatoriai šita
me mieste dirbdavo po 12 
ir net po 15 valandų dienoj. 
Atgriso jiems toks gyveni
mas ir galop sumanė parei
kalauti geresnių algų ir y- 
pač, kad darbo valandos 
butų sutrumpintos. Del to 
kilo straikas, nes. jų reika
lavimų darbdaviai nenorė
jo klausyti. Keliose vietose 
darbdaviai urnai nusileido, 
nes nenorėjo, kad viskas iš
eitų aikštėn.

Mirdama skundžia kom
paniją.

Toledo, O. Helen Foster, 
džiovos apimta, traukia Ge
neral Electric kompaniją 
tieson ir reikalauja $50.000 
atlyginimo. Ji džiovą gavo 
dirbdama nevėdintame kam
baryj, kur buvo visokių 
nuodingų gazų. Taipgi tu
rėjus vartoti fosforą savo 
darbo.

Keliatas šimtų merginų, 
dirbančių prie minėtos kom
panijos, sustreikavo. Rei
kalauja algų padidinimo ir 
sąlygų pagerinimo. Jos yra 
neorganizuotos ir jas palai
ko vietos unijos.

kaip reikiant išmokamos. 
Kaikurios kompanijos išmo
kėdavo čekiais, kurių niekas 
nemainė ant grynų pinigų. 
Dabar valsti juris darbo ko- 
misionierius prižiūrės, kad 
algos laiku ir kaip reikiant 
butų išmokamos.

same pasaulyj pagarsėjusi 
operos dainininke amerikie
tė, Lillian Nordica. Jos kū
nas bus pargabentas į 
Valstijas ir valstijoj 
ryland palaidotas.

Ma

ris gabeno ginklus ir val
gomuosius daiktus. Italams 
tečiau pasisekė apsiginti ir 
išvaikyti užpuolikus. Ara
bu užmušta su viršum 100; 
italų pusėj užmuštų 1G, su
žeistų 35.

To- 
val-

Šalčiai Vokietijoje, 
mis dienomis nekurias 
stijos dalis aplankę dideli 
šalčiai ir kaip laukuose, 
taip ir daržuose pridarę la
bai daug nuostolių.

Traukinių greitumas. An
glijoje išmėginama naujas 
ant geležinkelių išradimas, 
kuriuomi manoma trauki
nių greitumų padidinti lig 
300 mylių valandoje!...

Mirė giesmininkė. Ant 
salos Java andai mirė vi

Džiova kalėjime. Varša- 
ve katorginiame kalėjime 
siaučianti džiova. Andai 
viena diena net keli kaliniai 
mirę. Valdžia gi tais kali
niais nesirūpina.

Serbija ginkluojasi. Ser
bijos skupčinoje svarstomas 
naujo Įstatymo sumanymas 
apie geležinkelių tiesimą ir 
kariuomenės dauginimą. 
Šiems reikalams norima 
paskirti 200 milijonų fran
kų.

Mūšiai Tripoly ']. Tripolyj 
arabai sukilėliai užpuolė i- 
talu kariuomenės buri, ku-

Trakijoje. Turkijos Tra
kijoje pabėgę iš pulkų tur
kai kareiviai plėšia bažny
čias ir žudo krikščionis.

Prieš opiumą. Haagon 
sušaukiama tarptautinė 
konferencija kovai prieš al
koholį, kuri prasidėsianti 
birželio 15 d.

Išgelbėtas.
Mes gavome sekantį 

ką nuo Mr. Jos. Vodička 
apie išgelbėjimą, jo mažos 
dukters: “Mano penkių me
tų duktė sirguliavo gan il-

la iš-

gą laiką skilvio ir vidurių 
negale. Aš užsakiau du bu
teliu Triner’s American E. 
of Bi.Wine ir tas išgelbėjo 
mano mergelę. Su godone 
Jos. Vodička, R. F. D. No. 
2, Swartz Creek, Mich.” 
Šis rodo greitą ir gerą vei
kimą Triner’s A. E. of B. 
W. kaikuriosc skilvio ir vi
durių negalėse. Yra tai ge
ra kombinacija karčių žo
lių ir puikaus raudonojo vy
no, kurs parodė savo geru
mą daugeliuose atsitikimų 
ir kuri mes sąžiningai reko
menduojame. Jis išvalys ir 
sustipris kūną. Aptiekose. 
Jos. Triner, išdirbėjus, 
1333-39 So. Ashland avė., 
Chicago, Ill. Prasišaldžius, 
trink sprandą ir krutinę 
Triner’s Linimentn. Ban- 
dvk trinti bile koki skaus
mą.

(Advt.).

Puikiausi $15 Siutai
Chicagoje

Tyrinės dirbtuves.
Richmond, Ind. šiame 

mieste gubernatoriaus pa
skirta komisija, kuri tyri
nės darbo sąlygas dirbtuvė
se. Ta pat komisija tyrinės 
dirbtuves ir kituose valsti
jos miestuose.

Krepšių dirbėjam pakelta 
algos.

New York, šio miesto 
krepšių dirbėjai turėjo uni
ją, kuri savo keliu'prigulė
jo prie American Federa
tion of Labor. Ši organizaci
ja patarė unijai stengtis 
pagerinti savo algas ir pri
žadėjo pinigiškai paremti, 
jei bus reikalas. Neilgi 
streikai buvo surengti ir 
darbininkų reikalavimai bu
vo išpildyti. Pakelta $3 sa
vaitėje ir subatos popietis 
bus liuosas.

20.000 darbininkų po žeme.
New York. Yra aprokuo- 

jama, kad šiame mieste 20.- 
000 darbininkų nuolatai 
dirba po žeme. Tarp tų dar
bininkų 3.800 yra darbinin
kai, dirbanti prie požemi
nio geležinkelio.

Unijos įgijo 69.756 narius.
Washington, D. C. Pildo

moji taryba darbininkų or
ganizacijos American Fede-

Per tarpininkystę pabaigė 
straiką.

Streator, Ill. Tarpininkų 
komitetas sutaikė streikuo
jančius dailides su jų darb
daviais. Abi pusi sutiko pri
imti komiteto nutarimą. 
Dailidės gaudavo 50c. va
landoj. Per šiuos metus al
ga bus ta pati, bet nuo kitų 
metų gaus po 55c. valan
doj. Pjovyklų darbininkams 
irgi pakelta. Pradedantieji 
turi gauti mažiausia 30c. 
valandoj. Visai gi nemo
kantiems darbo ligšiol mo
kėta po $2 dienoj už aštuo- 
nių valandų darbo dieną. 
Dabar-gi pirmais metais 
bus mokama 20c. valandoj, 
antrais metais 24c., trečiais 
metais 35c., ketvirtais me
tais 45c.

Algos pakelta.
Kansas City, Mo. Darbi

ninkai prie Bolt ir Nut 
Works trumpai streikavo 
ir pilnai laimėjo straiką. 
Keliatas darbininku, kurie 
ypač veikė sudarymui stip
rios unijos, buvo pavaryti 
iš dirbtuvės.

Šio miesto dailidės be 
straiko išreikalavo algų pa
kėlimo. Gaudavo po 55c. va
landoj, dabar gauna 60c. 
Kitiems darbininkams prie 
namų statymo taipgi pakel
ta algos. Apskritai, šio 
miesto darbininkai žengia 
pirmyn.

Neišmoka laiku algų.
Bakersfield, Cal. Keliose 

šio miesto dirbtuvėse nebu
vo laiku išmokamos algos. 
Priėjo prie to, kad valstijos 
valdžia turėjo prispausti 
kompanijas, kad algos butų

begalinio

pskritai sakant $15 
siutas, perkamas 
dabartės Chicagoj, 

nėra taip geras, kaip pir
miau kad Imdavo. Žinoma 
išlaidos yra didesnės — 
vilna brangiau atsieina. 
Kaip paprastai pardavėjas 
palaikė kainas tas pačias • 
bet pamažino gerumą. Mes 
tą galėtumėm daryti, jei 
norėtumėm. Jei tą darytu
mėm, tai jus turbut nepa- 
matytnmėt skirtumo — 
bent-gi iš pradžios.

Mes netekome dalies pelno, 
bet mes žinome, kad jei mes 
jus nepatenkinsim ir ne
sielgsiu! teisingai, tai mus 
biznis negali kilti. Mes sto
vime tame skyrium. Kitos 
įstaigas paprastai duoda 
mažesnes vertybes už jus 
pinigus, negu pirmiau.~Bet 
Continental duoda jums ge
riausią, drūčiausią siutą

$15
Bet per metus mes išsi-spe- 
cializavome. $15 siutuose. 
Kontinentalė reputacija iš
sidirbo ant $15 siutų, šian
die del daugybės mus per
kamo tavoro ir
išpardavimo mes duodame 
absoliutiškai geriausius $15 
siutus visoj šalyj. Atmink 
mes ir ateityj tą pat dary
sim.

Šimtai jaunų vyrų, senų 
vyrų ir vaiku sutanpina 
nuo $3 iki $5 ant siuto, pir
kdami Continental krautu
vėje. Mes garantuojame ge
rą pritaikymą ir pilną 
tenkinimą. Puikiausios 
lumbės visokių spalvų 
vėliausios mados. Pirk 
kantį siutą 
krautuvėj ir
vertę už kiekvieną 
raudiną doleri.

MES DUODAME VĖLIAU-Reinkotai

Szitie lietuviai pardavėjai meiliai jums patarnaus STANLEY KUCZIS ir OTTO SHUKSTO.

pa- 
g-p.

ir

ATMINKIT, 
SIUS IR GERIAUSIUS VVERKOTUS.

se-
Continental 
gauk pilną 

savo

Balmacaans
Mes duodame DVIRATI ant gerų išlygų, padarytų musų lange. Nepraleisk progos.
DIDŽIAUSIAS CHICAGOS PRIEMIESTINĖ ATDARA UTARNINKO, KETVERGO

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

Kitos geros vertybos

$10 iki $30

Kampas Milwaukee ir Ashland Avenues
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KATALIKAS
’ ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 

TEATRALIŠKOS DR-TėS. 
ŠV. MARTYNO.

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

Juoz. Mickeliunas, Vice-prez.
839 W. 34th St.

Ant. Kasparas, Prot. Baltin. 
3416 Auburn Ave.

D. L. Kadzievski Fin, Sekt., 
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. Rauba, prot. rast: 
6064 Lafayette ave.,

J. Kantauekas, Finansų rašt 
4304 S Wood St, 

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

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

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OP 
LAKE.

Jonas Klimas. Pirmsėdis. 1853 West 
45th St. 

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

Juozapas Lignugaris, Prot. Rašt:
4558 S. Paulina St 

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

Vincentas Jasulaitis, Kasierius.
4544 S. Marshfield Av. 

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

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

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

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

M. J. Tananevicze, Kasierius.
670 W. 18th 8t.

PAIEŠKOJIMAI
REIKALINGA 15 patyrusių moterų 
pardavėjų, prie moteriškų drabužių; 
skrybėlių ir čeverykų pardavinėjimo.

Darbas ant visados. Gera alga.
Atsišaukite tuojaus:

J. Oppenheimer & Co, 
4700 S. Ashland Ave., Chicago.

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

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

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

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

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagel bininkas, 

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 POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA. 

Jurgis Ažis, Pirmininkas. 
13 Collins Str. 

Vaclovas Kasparaviče. 
273 Stanton Str.

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

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

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt. 
60 Sheridan Str.

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

, Bal. Palionis. Globojai.
9. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvila, Maršalka. 
192 Almond lane

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

A. Biškys, Pir. 
184 New Y’ork 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.

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

Simonas Bekeraitis,
455 Myrtle St., Grand Rapids, Mich.

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. Atkeliaukit Vasarą pama
tyt tų gražių apylinkių, rašydami Ju
dėkit markę už 2e Agentas:

M. Walencius,
Peacock,

M. A. Norkūnas

Mich.

PAIEŠKAU Prano Jakšto, Vabalnin
ku 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, Ill.

(20-1)

GERA ŽEMĖ—TAI TURTAS.
Didžiausioj lietuviškoj kolionijoj, 

Wisconsin, žeme labai gera, netoli 
nuo miestelių ir geležinkelių, parduo
dam išdirbtas farmas, su budinkais 
ir neišdirbtą 
vių išlygų, 
dam darbo, 
pat visuomet
daug pinigų turėt važiuojantiems ant 
farmos gyvent, atsišaukit tuojaus. 
Mapos žemės dovanai. Perkantiems 
kelionės kaštus apmokame.

CHAS. ZEKAS & CO. 
Room 214,

186 N. LaSalle St., Chicago, Ill.

žemę, pigiai ir ant leng- 
Perkantiems žemę duo- 
kurie reikalauja. Taip- 
vasarą ir žemą nereikia

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

Kuygvedis J. Letukas,
4524 S. Wood St.

laidininkas St. AuuCiauskis,
2447-49 W. 45th Pl.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

—®---- - -78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 
'■■■ 78 Oxford St.
Juozas Adominas, Prot. Sekr.,

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

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

••KATALIKO” KLIUBO 
ADMIN ISTR ACIJ A. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEŪŠO APAŠTALO.

Ben. Butkus, Pirm. 
840 W. — St.

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

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

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

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

918 — 33rd St.
Ignacas Brazaaskis, Knygius

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

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

Newark, N. J.
M. Akialis, Išdininkas,

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

DRAUGYSTĖS PATALPOS ŠVENTO 
LAURINO.

Port Washington, Wis.
Juoz. Urbonas, pirmininkas 

216 Franklin St. 
Port Washington, Wis.

Juoz. Samalionis, raštininkas 
626 Washington St. 

Port Washington, Wis.

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

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS” DR- 

JOS, KENOSHA, WIS.
P. Beišys, Pirm.,

173 N. Freemont Ave.,
J. Gasiunas, Vicc-pirm.,

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

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

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

f A. Viršulaite,
313 Quince St.

Iždo už.ž M. Grabaliauskaito
| 52 Pleasant St.
Į D. Bagdonaviče

564 Dayton St.

ANT PARDAVIMO.
Pardavimai.

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

PARMOS! PARMOS! PARMOS!
Turim geriausių žemių su trobesiais 

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

A. Sulkovski,
Box 203, Pincouning, Mich.

SUSIVIENIJIMAS LIET. DB-JU 
ADMINITRACIJU PRIE ŠV. 

JURGIO PARAPIJOS.
B. M. Butkus, President 

840 — W. 33rd St. 
W. Eringis Vice-Prez.

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

3247 Emerald Ave. 
Juoz. Ridikas, Kasierius.

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

3416 Auburn Ave.

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS Tg KENOSHA, WIS.

Vladas Jakutis Pirm. 
921 Jenne St. 

Juozas Vaičėliunas, Vice-Pirm.
921 Jenne St.

Bol. Olech, Nutar. Rašt.
202 N. Howland Av.

Mat. Ranga, Fin. Rašt. 
167 Pleasant St.

Pranas Tijūnaitis, Iždininkas, 
960 Jenne St.

Parsiduoda pigiai: Smuklė (saliu- 
nas) su namu ir laisniais. Namas mū
rinis 84 pėdų ilgio. Gerai einąs biz
nis ir geroj lietuviij apgyventoj vietoj. 
Greta šv. Jurgio bažnyčios. Priežas
tis savininkas išvažiuoja į Lietuvą. 
Turi būti parduota greitu laiku.

TANANEVICZ SAVINGS BANK 
3253 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Parsiduoda pigiai: 4 lotai ir ma
žas namas už $1000.00 North 61st Av. 
priežastis savininkas serga ir nori iš
važiuoti į gydyklą.

TANANEVICZ SAVINGS BANK 
3253 So. Morgan St., Chicago, Hl.

Parsiduoda pigiai: Smuklė (saliu- 
nas) 84 piedos ilgio. Geras biznis, ge
roj lietuvių apgyventoj vietoj. Greta 
šv. Jurgio bažnyčios. Priežastis sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon. Turi bu 
ti parduota greitu laiku.

TANANEVICZ SAVINGS BANK 
3253 So. Morgan St, -Chicago, Ill.

Lietuvių Laiškai.
Žemiau paduodame iš 

Chicagos krasos alfabetini 
laišku 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 
numeri, 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.

8

12
21

Vienatinis 
Lietuvis

Išdirbtas.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
padengtuce- 
lluloid’ujšar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

^ums Pav8S’ v T |us dar|jUS a|.
g | « liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

eiephone Yards 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 

ai net iš pat Kauno.
joms,
iais,
omą

Salė veseli-
Čia panedv- 

mo- 
8:00

susirinkimams.
utarnlnkais ir ketvergals 
šokti, šokiai prasideda

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

REGULERIS 10 DIENU
Patar navim as.

Greičiausias, puikiausis, dvi-didžiau- 
sias dubeltavų Sriubų pasažieriniai 
garlaiviai tarp Licpojaus ir New York 
ir nuo New Yorko iki Rotterdam ir 
Liepojaus. Pigios kainos. Kreipkis 
pas t

A. E. Johnson & Co.
Gen. Pass. Agents,

37 Broadway, New York, N. Y,

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rnšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. R0Z1I0N pard.

z'4-. ■*'''• H’- -1fl ** '

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

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

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

Nedaliomis 10 — 12:30 A. M.

Ofisas

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

Tel. Hyde Park 1319.
Galima atsilankyti bile kada

TANKUS PLAUK1NEJ1MAI.
Puikus 3 klaaos ir tarpdčnio išrea- 

gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

Del Išplaukimo dienų, tikietų ir ki
tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents. 
5 Broadway, New York, arba pas vie
tinius teisotus agentus.

Gyduoles iš Lietuvos.
Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 

gyduolėmis (liekarstomis) goriausias 
išsigydo.

Iš Lietuvos prisiunčių į Ameriką 
vaistus (liekarstas) vartojamus Lie-« 
tuvoj:

d)

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

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

V. Adomynas, 1 Finansų, Sekr., 
34 Logan St.

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

ADMINISTRACIJA “SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
840 W. 33rd 8t.

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 Bijanskas, Iždininkas, 

840 — 33rd St. 

________________________________

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYK1T PINIGUS!

‘‘Keistute” Paskolinimo ir Buda- 
vojiiuo , Dr-stė (Spulka) No. 1.

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

Akcijos kaina 2Je. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą 
akcijų. Akcijos užsibaigia už 6)4 
metų ir kiekviena akcija atneša 
$100.00.

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

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

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

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

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas 

840 W. 33rd St.
Telephone Drover 3241

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

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

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

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

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų 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 minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijo. Illinois ir 
yra vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo

PRANEŠIMAS.
Gerbiamoms Chicagos lietuvių 

Draugijoms.
Gvardija D. L. K. VYtauto. 

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

menei, jog viršmiuėta gvardija, ren
gia didelį spaudos atgavimo 10 meti
nių sukaktuvių paminėjimą, kuri į- 
vyks Rugpjūčio 23 d. (August), 1914 
m. Columbia Svetainėje, ant 48tos ir 
So. Paulina gtv. Meldžiame visų drau
gijų, kad nerengtumėte tą dieną daug 
balių, nes busite visi širdingai kvie
čiami į viršminėtą iškilmę.

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

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

Anton Proczky
2856 Emerald Ave., ! Chicago

(16-7-8-9)

PARDAVIMUI galiūną lietuvių ap
gyventojo vietoje. Biznis išdirbtas per 
10 metų.

Atsišaukite adresu:
3201 Auburn Av.

(20-1)

67

76
129
162
166
203

306

329
336 
.351
405

DR-JA. LIET. VĖLIAVA AME
RIKOJE Rengia pirmą, didelį pikniką 
nedėlioj, Gegužio (May) 24 d. 1914 
m. LEAFY GROVE DARŽE Pradžia 
9 v. ryte; tęsis iki 11 vai. vak. Bi
lietas porai 25c. Moterims už dyka. 
Kviečiame nuoširdžiai visus lietuvius 
atsilankyti į šį musų puikų, pirmą, 
didelį pikniką, visi busite užganė
dinti.

Dr-jos Komitetas. 
PASARGA: Ch ieagiečiai imkit Ar
cher linijos karus ir važiuokit pakol 
sustos; imkit Joliet arba Willow 
Spring karą, kuris davež iki daržo.

(21) .

PARSIDUODA Storas geroj vietoj, 
ant kont.ru čią Chas. Budris į 3 me
tus gerai pinigų padare ir bile vie
nas į 3, ar 4 metus gal likt turtingu. 
Lietuvių ir lenku yra daugybė, o lie
tuviškas štoras tik vienas visoje a- 
pylinkėje lengviausia gal žmogus 'gy
vent daryt pinigus ir atsikvėpt tyru 
oru, užtai parduodu, kad čia neženo- 
tain yra labai neparankus gyvenimas.

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

(20-21)

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

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

Tel. Canal 1503.
(20-1-2)

439
454
4.84
491
495
496
516

5.39

580 
5.81 
59.8 
600 
602 
611
6.36 
640 
642 
6.87 
707 
746

PIRMAS DIDELIS PIKNINKAS.
Rengiamas “Lietuvos Kareivių 

Draugijos” iš CICERO, ILL. Nedė
lioj, Gegužio 24 d., J. čeruauskio dar
že, Lyons, Ill. Pradžia 9 valandą 
ryto. Inžanga 25c., su išlaimėjimu 
puikaus laikrodėlio. Visus maloniai 
užkviečiame dalyvauti, kur turėsit pir
mąją progą pakvėpuoti tyru pavasa
rio oru ir gražiai pasilinksminti.

(9-21)

BALIUS Westfield, Mass., Lietuvių 
Salėje, 22 William St., šv. Kazimiero 
par. komitetas rengia gražų balių, 
kuris įvyks Gegužio 30 d. Pradžia 2 
vai. po pietų; tęsis iki 11 vai. vak. 
Meldžiame visus lietuvius atsilankyti.

Rengėjų vardu: Vilius Poškus.

PARSIDUODA: groserne, bučerne, 
arklys, vežimas, brikelis, “fixtures ir 
register”. Viskas naujoj ir gražioj 
vietoj, kurioj tesiranda viena lietu
viška bučerne. Yra 45 lietuvių šei
mynos ir apie 200 pavienių. Geram 
žmogui pelninga vieta. Malonėkite 
atvažiuoti pasižiūrėtų. Greitu laiku 
išvažiuosiu Europon, todėl pigiai visa 
parduodu.

J. Massock
644 Pleasant St., Beloit, W/is.

PARSIDUODA: bučerne ir groserne, 
gerai išdirbtas biznis, jei kas norė
tų galima parduoti sykiu su visu na
mu.
4 E. — 107th St., Roseland, Ill. 

(21-24)

S28 
841 
842 
.844

.860

906
923

Aliliunas Ant. 
Alencomis Gab 
Anai Andrulis 
Babruski Anton 
Bacltis Mikaley 
Baltrūnas Anna 
Benuszis Kazaniira 
Bubclis P 
Buraulis John 
Butkaits Magd 
Diriebaite Marcele 
Ekunas Peter 
Endrikaitis Antoni 
Gagelas Austanas 
Gedrenas Andres 
Judis Jonas 
Jurkus Pioncsiskan 
Karpus M 
Kavalus Janies 
Klimas jan 2 ' 
Kuchinskys Stanley 
Larawskis Frenkie 
Liebrikas Kazimierz 
Lukosaitis Wiliin 
Majakauski Antonas 
Masalskis Aleks 
Matjunne Wincas 
Matuszewsk i Tomas 
Misewicz Joehan 
Murtas Wladisla 
Namaskis BaJasladu 
Norwalsas Potras 
Overlingas Anton 
Pantilis Alessu 
Papaltis Adamas 
Petraitis Juzapas 
Petronis Peter 
Petrakovits Anna 
I’iklapaite R 
Poskus Frank 
Pranaitis William 
Pranciška Saputis 
Rūdaites Winccnty 
Satunitc Veri 
Širvaitis Tamos 
Tablanskis Annie 
Teofilas Alex

Trakoinas Juzupas 
Trakselys Ignac 
Trybus Antoni 
Udrkis Klement 
Vanskas Anastasia 
Warkalis Wieentas 
Witalis Rozalia 
Zakis Alexandra

Įsitėmyk šį

Kartais gali gauti 
garsaus pain ex- 
peller pamėgzdžio- 
jimus be jokios 
vertės, jei nebusi 
atsagus. žiuržk į 
įkąrą ir atmink 
Richtero vardą 
25c. ir 50c. pas 
visus pasitikėtinus 
aptiekininkus.

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

^jK*)K****** ************* 
Tol. Canal 2118 ž 

* 
* 
* 
* 
* 
*

i% 
***
*
* ****************************

Dr. A. L JUŠKA
Lietuvis Gydytojas.

1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Kampas 18-os ptv.

Telefonas: Canal 3263

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

rųšis užsisenėjusių 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, Ill.

Kampas Wood St., viršuj batų krautuvės.

(2)
(3)

(4)
(6)

(7)

Pirtįs
VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas 

sereda nuo 8 ryto iki 6 v. vak.
Y A F F E

908-10 W. 14th St., Chlcago.Ill
2 blokai nuo Halsted St.

Dr. G. M. Glaser
Siuomi apreiškia paguodotai vi- 

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

Tr e j anka (užpilt degtinei) del 
pagerinimo noro valgyti. 
Nuo galvos sopėjimo. 
Nuo kaulų gėlimo, nuo 

tizmo.
reumi

ataiko-
Nuo viduriavimo.
Nuo kosulio sauso ir su

sėjimu.
Nuo širdies drebčjimo-narvų li

gų, priepuolio.
Prisiųsk savo adresą ir vieną do

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

N. ALEKSO Aptieks.
Prieni, Suvalkų gub. Russia

m I n!
LAW

Pirmas didelis Pikuinkas.
Rengiamas “Lietuvos Kareivių 

Draugijos” Nedėlioj, Gegužio 24 d., 
J. Cernauskio darže, Lyons, 111., 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) '

PARSIDUODA: Smuklė (galiūnas) ir 
likerų gąkrova. Įsteigta 15 metų. Su 
laisniais ir kontraktų ant ilgų metų. 
Gera vieta lietuviams biznieriams.

3359 S. Halsted St.

PARDAVIMUI pirmos klesos bueer- 
nč su vienų lubų namų; arba be na
mo. Ganėtinai vietos ir del grocerio. 

Anton Praszky,
2856 Emerald Ave., Chicago.

(21-24)
.Lietuvių Tautiškos Kapinės, Archer 

& Kean Avenues Chicago, Ill. Atsi
bus mėtinis apvaikščiojimas Lie
tuvių Tautiškų kapinių Papuošimo 
Dienoj (Decoration Day) Subatoj, 
Gegužio (May)# 30 dieną, 1914 Pra
džia 9tą •Vai.' ryte. ' '

Apvaikščiojimo Rengimo Komitetas.

ANT RENDOS didelis kampinis što
ras; arba parduosime trijų aukštų 
murini namą.

Atsišaukite veikiai.
Autou Praszky

2856 tEmerald Ave., . Chicago.
(|-24). _ . 1 _____
Į _______I

Ar matei kada-nora laikraštį 

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

i lietuvių reikalus.
“ORAUSAS” atsioina oirtams $2, pus:! m. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei nulį >1.50 

Rašydami laiškus adresuokite

DRAUGAS PUB. CO.
2634 .w. 67th St. Chicago, III.

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

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

Liekuosi su pagarba,

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

Kertės 32-ros gatvės.

Become A Lawyer
There are thousands of capable men in smairpositiont 

with small salaries and no future who need only our train
ing to become successful Lawyers. The demand for Law
yers is increasing daily—Law 13 becoming a vitnl factor 
m every business- largo firms aro seeking competent 
Lawyers with our training for their regular staff, and aro 
willing to pay big salaries.
YOU Can Be a Lawyer NOW
It is no longer complex-no education required beyond, 

the ability to read and write. Our instruction is written 
in plain language—it is the combined knowledge of t’..? 
world’s famous legal experts—Professors of Law in such 
big resident colleges as Univ, of Wis.. Univ, of Chicago. 
Harvard, Univ, oi Mich., N. Western Univ., and Univ. <»f 
Nebraska. It is recognized as the foremost home-study 
Law method by America’s greatest legal and educational 
authorities-it is the only method used in colleges. Ad
vanced—simplified—different absolutely from all others— 
completely covering every branch of American Laws. It 
is like having great Professors in your home.

Learning Law by our method is fascinating—interestr ar 
—you will never give it up until you have completed it.
We Train You At Home Rvr Mai^ 
in spare tunc. You don t rivo up J ** 
your present position, income or pleasures. Makes no 
difference where you live, what you work at, how sm^ll 
your income or how little time you have. The cost ia 
small—we make payments easy. Some of America’^ 
greatest Lawyers learned at home in spare time.

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

Law Library “ j S( n(j our conip|eto, 
standard, authoritative Law Library-14 volumesof Amer
ican Law and Procedure, completely cove*?£K every 
branch of Law—a massive pamišome set; over 6,000 pages, 
15,000 illustrative cases; a i’o.i 00 work.
Two Great Books FREE
Guide”—shook that shows you how to start right how 
some of America’a m< st successful Lawyers succeeded 
—a book evcrylwidy should have.

We will also send a ropy of our famous book, ’EVi 
DENCE”- evidence of the success of our studentą artj 
the superiority of our method of home-training. BoU. 
of these books arc FREE. ______ _____

351OO Tuition 
Credit-FREE

Write at once and learn how. for a vonr limited tfrno. 
you can actually so ure a $’(>0.00 Tuition Credit Free.R The State of Illinois r.nthor- Decorne nn izea us to confer on our grad
uates the Degree of Bachelor of Laws (LL. B.). Every 
successful man had to make his start sometime- some- 
•iow! This io your opportunity to enter a dignifiod, lucra
tive profession. Mail t he coupon at once for convincing 
facts—don’t put it off any longer.
Ls Salle Extemion University, Dept. 961 Chief* HI.

n asu naai mm mm hm mmi ■■■ •• ■■
1 La Salle Ex tension University, Dept 961 Chicago. III. | 
. Please send me FREE-copy of ■
1 •’EVIDENCE” and ” VALUABLE LAW GUIDE” at ■ 
i once. explain how I can secure a ♦100 Tuition ■ 

L Credit FREE. ■

Lame ....................... JI adijuess...................... I
STATE

į
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